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 تل اليهودية ومكتشفات حديثة منها زقوارير طرا

 ()د/ وفاء عماد عبد الفتاح

لعله جدير بالدراسة وجود مكتشفاا  دديةفة لافوارير مفا  فراا تفو الياوديفة التف  
انتشر  واشتار  بيا العديد ما بلداا العالم الاديم؟ خاصة وأناا لم تنشفر بعفدو ويرجف  

الفف ع رةففر رليففه بمو فف   ففر  شففبيا ، 1ا الاخففارمسففما ا ىلفف  مكففاا ا كتشففاه ا وو لافف 
ويرجف  ا سفم ىلف  معبفد شفيد  و2كم ش ق الاا رة20الانا ر )بمدافظة الاليوبية( دوال  

ويعتبر أوو مكتشه لا ه  3قومو بإ ا ما ب ليموس السادس 160لإلله ياوه باا، دوال  
Navilleالاوارير 

 و5كما ىختل  ا مر رل  البعض Petrieوليس  ،4

سففم  نسففبة كبيففرة مففا  ففوارير تففو الياوديففة بندجففام صففايرة وتنورفف  أشففكالاا ات
و فد  و7ـ وىا كانف   ليلفة ـ أو  فاأر أو سفمكة 6فإتخ   شكو بشرع أو ديفوان  أو فاكافة

وفف   و8الدظ  أا الشكو الكمةري والمخرو   صفن  بكةفرة نسفبياو، وكف لس ا سف وان 

                                           
 دو وفاء رماد ربد الاتاح ـ المجلس ا رل  لآلةارو  
 و1978الاا رة،  1جـربد الرؤه رل  يوسه، دراسة ف  الاخار المصرع ـ  وارير النا ،  1

Navill, E.& Griffith, F.LI., The Mound of the Jew and the City of onians, 

London, 1890, P. 38, Kaplan, M., The origin and distribution of Tell el- 

Yahudiyeh ware, 42, Götebörg, 1980, P. 56. 
2
  Bietak, M., Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, London, 

1999, P. 791, Zivie, A.P., Tell el- Jahudiya, LÄ, VI, S.335.  
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 Bietak, M., Op. Cit.  

4
  Naville, E. & Griffith, F. LI., Op. Cit, Bietak, M., Aaris & Piramesse, 

Archaeological Exploration in the Eastern Nile Delta, Oxford University, 

1986, P. 231. 
5
 Mackay, D.A Guide to the Archaeological collections in the university 

museum, London, 1957, P. 16.  
6
  Amiron, R.,A fruit- Like Juglet and some notes on the tell el- Yahudiyeh 

Style, Jerusalem, 1975, P. 40, Ziffer, I., At that time the Canaanite were  in 

the London 2000- 1550 B.C.E., Tel Aviv, 1990, P. 47.  
7
 Merrillees, R.S., El- Lisht & Tell El Yahudiya ware in the Archaeological 

Museum of the American University of Beriut, London 10, 1978, P. 90, 

Ziffer, I, Op. Cit. P. 47  
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  Ibid., P. 28. 
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ةففان  )أ( لصففنارة  فف ا ال ففراا، أتخفف  المتوسفف  ال البرونففاالمردلففة المبكففرة مففا رصففر 
واتسفم  بدفره أسفاو الاو فة، بفرا   دجماا الصاير جسم بيضفاوع باارفدة مسف دة،

  ف  بعفض الافوارير لتكفوا مةأمفة للسفك ، بشكو المياا اليد منه أدياناو، شكل  الاو ة
 المتوس  الةان  ) (و  البروناو اتاا السمتاا تةش  ف  المردلة التالية لعصر 

المتوسفف  الةففان  )أ( و) ( كففاا الجسففم والدافففة  ا سففما   البرونففا  رصففرع وففف
الجسفم  فت فور Piriform ا  اللوا الوادفد مفا الاخفاره" "رأيسية شايرة ف  الاوارير 
جسم بشكو كمةرع  ىل المتوس  الةان  "أ" تدريجياو  البروناالبيضاوع ال ع يميا رصر 

الةفان  ) (و أمفا  المتوس  البرونارصر ولوا وادد ما الاخاره وأكتاه واضدة ف  
الاو ة فنصبح الشفكو السفاأد لافا مالفو  بشفكو الامف ، ةفم اتسفع  تفدريجياو ندفو الخفار  

س ح أسود  ،9غالباو،  اردة اراريةوفيما يتعلق با يدع فكان   ا  مابض وادد مادو  
 و10وصاله بالغ ال روة، ايا بوخ  ملئ ب باشير بتصيما   ندسية بسي ة

رلففف  رجلفففة د ت فففور  ا شفففكاو المسفففت يلة المصفففاولة الملسفففاء المصفففنورة و ففف
ران  بشكو تدريج  دت  أصبح  ناس أنواع  صيرة وممتلأة أو منتاخة كالكيس بلوا خالا

 و11المتنخر البروناأدمر مدروق كال و  ا دمر و لس ف  رصر 

أا وارتب فف  اينففة  ففوارير تففو الياوديففة بوجففود الوخفف  أو رففدم وجففوده لدرجففة 
Reisner  د  سماا ىل  مجمورتيا رل    ا ا ساس، كما تميا    ه الاوارير بفالتدايا 

الصايرة جداو غ ف  الجسفم كلفه فيمفا رفدا الاارفدة، أو بدونه، و د وجد أا اينة الاوارير 
 12ما جسم الاارورة  ملأ  الاينة الجاء الرأسوالر بة بينما بعض الاوارير ا س وانية 

أا أغلف  اينفة دظف  اليث د 13المتوس  الةان  )أ( البرونابداية رصر الت  انتم  ىل  
تمييا ال فراايا الرأيسفييا لاينفة الوخف  بتصفميما    ه الاوارير كان  أفايةو و د أمكا 

بخ فو  بشفكو مسفتايم أو ماأفو أو وكاا التدايا يملفئ  ،تددد  بالتدايا وأخرع بدوا
صففميما  ا فايففة أكةففر شففيوراو، لكففا موخففو ة، وففف  كففة ال ففراايا كانفف  الت  جااجيففة

                                           
9
  Amirain, R, Ancient Pottery of the Holy Land, Rutgers University 1970, P. 

106, 107, 112, Albright, W.F., The Archaeology of Palestine, Baltimore, 

1961, P. 94, Ziffer, I, Op. Cit., P.37. 
10

  Albright, W.F., Op. Cit. P. 94. 
11

 Tufnell, O., Locish IV (Tell ed – Duweir) The Bronze age Oxford, 1958, P. 

192.   
12

 Kaplan, M., The origin and distribution of Tell el Yahudiyeh ware, 42, 

Götebörg, 1980, P. 4, 12.   
13

  Amiran, R., Op. Cit., P. 112. 
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المةلةففا  التصففميما  الااأمففة كانفف   ليلففة ومتنورففةو أمففا الموضففورا  الاالبففة فكانفف  
والمربعا  والمعينا  والةةث دواأر المركاية الت  تكون  داخو شفري  أفاف  وأدي ف  

 بمابفرة مجفدو لينفا بلبنفاا )شفكو بفوخاا  ومنافا مفا أكتشفهأفايفة ملأف  بنشر ة أخرع 
 و15كما وجد   ا ال راا ف  فلس يا أيضا و14(1

وكففاا الشففكو الكففروع نففادر جففداو بالنسففبة ل شففكاو ا خففرع، وففف  جميفف  ا شففكاو 
لعمففو النمففو   واناسففم    يعتبففر الوخفف  وملأففه بعجينففة بيضففاء شفف ء جففو ري وأساسفف

النما   الاندسية ىل  ا فاية و   الشفاأعة فف  معظفم ال فرا ديفث تكونف  مفا رفدد مفا 
أما الاينة الرأسية فالس ح كله  سم ىل  منا ق مخ  ة  شر ة ا فاية بنشكاو متعددةو ا

رأسياو وموخو ة بالتناو ، واتخ  الوخ  أدياناو شكو الشارة العسفكرية، ويبفدو أا ال فراا 
 الافارورةالمتوسف  الةفان  )أ( صفنع   البرونفاا فا  ظار  بو الرأسف ، وخفةو رصفر 

 و16س وجففد   ففوارير معظماففا بشففكو الديففواا ففف  ناففس العصففرالشففبياة بالااكاففة كفف ل
المتوسف  الةفان   البرونفاما الاخاره" ف  رصر  الوادد وتميا  الاوارير " ا  اللوا

و ف  ت فور مفا  ،17) ( ببروا اليد ما الاو ة أو أسالاا، أما الااردة فنصبد  اراريفه
كانفف  الاارففدة صففايرة  ديففثالمتوسفف  الةففان  )أ(  البرونففاالاتففرة السففالاة لعصففر  رفخففا

منبس ة ـ كما تميا    ه الاوارير ف   ف ه الاتفرة بفنا أصفبح أكةر فا  ا لفوا وادفد مفا 
الاخاره، وأكتافافا أكةفر تدديفد ووضفوح وامتفد  ف ا ال فراا ىلف  الاتفرة التاليفة أع مفا 

كو كمفا اتسفم  الافوارير بالميفو ىلف  الشف، المتوس  الةان  ) ( ىل  )جفـ( البرونارصر 
 (و2ر الممتلئ )شكو الاصي

المتوسفف  الةففان  )أ( و) (،  البرونففاوت ففور  الدافففة فيمففا بففيا فترتفف  رصففر 
الاو فةو فا شكاو المبكرة كان  الدافة  ا  تنورا  كةيفرة خاصفة وجفود الدفره أسفاو 

أما الاوارير المتفنخرة فنصفبد  الاو فة مالوبفة، مسفتديرة رفادة وسفميكة، بر بفة ضفياة، 
المتوسف  الةفان   البرونفا فة كانف  ىدفدع سفما  فخفاد فتفرة رصفر وجود اليد أساو الاو

 ) ( ىل  )جـ(و

                                           
14

  Ibid., P. 114, PL. 36, Nos. 21, 25, 26. 
15

  LÄ, S. 337. 
16

  Amiran, R., Afruit – Like Juglit, P. 40, 41., Kemp, J. & Merrilees, R. S., 

Minoan Pottery in Second Millennium Egypt, Mainz am Rhein, 1980, P. 

220, Amiran, R., Ancient Pottery, P. 90, 112, Ziffer, I., Op. cit., P. 50. 
17

  Amiran, R., Ancient Pottery, P. 112. 
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وما الجدير بالمةدظة أا الافوارير ا سف وانية ظلف  متشفاباة دوا ت فور فكفاا 
صع  التاريق بيا النما   المبكرة والمتنخرة  ا الاينة نشن  ما خيفاو الصفناع الف يا 

 و18أنتجو ا

  ا وو استخدم  العجلفة أع فف  الاتفرة السفاباة المتوس البروناوف  نااية رصر 
المتوسف  الةفان  )أ(،  البرونفامباشرة رل  صنارة  وارير تفو الياوديفة، أمفا فف  رصفر 

الصفنارة، ديفث أر ف  العجلفة الاخفار برارفة فف   ففاأصبح  ناس ما جديد ومستويا  
خل  رل  شفكو جرفه الصنعة أكةر وظار  لس رل  سبيو المةاو ف  الر ة الكبيرة الت  د

 و20كما أتاد  الاخرانيا تاديم أفكار جديدة ما الخار  ،19الدافة والااردة

المتوس  الةان  ) (  البروناالمتوس  الةان  )أ( ورصر  البروناوبدراسة رصر 
و)جففـ(، ظاففر  اختةفففا  أمكففا مةدظتاففا ففف  الشففكو والاينففةو ومفف  تميففا العصففريا 

الةفان  ) ( فافد اللفوا المتوسف   البرونفارصفر بالاخار ا دمر المصاوو ا ملس، فاف  
ا دمففر الففداكا والسفف ح ا ملففس جففاء مففا مياتففه وأصففبد   نففاس العديففد مففا الاففوارير 

التدايا ف  الاينة رغم استخدامام  السلو ديث استمر استخدام الاخرانيوا ، 21البسي ة
لخفار و وفف  اسفتخدامام لافا أصفبدوا مفا روا وىاداد ا نتفا  وصفدر لللعجلة وبإادياد 

 ،22ناس الو   أصبد  ا شفكاو أكةفر اينفة وجفوده، كمفا ظافر  أشفكاو و فرا جديفدة
أا السففف ح أظافففر تصفففميما   ندسفففية وأشفففكاو موخفففو ة بنشفففواس  Amiranوافترضففف  

كمفا صفن   و24ديث صنع  الاينة ب رياتيا ىما بالتمشي  المسنا أو بفالتدايا ،23متعددة
واتخف   الاففوارير اللفوا ا صففار البرتاففال  الوخف  بواسفف ة التمشفي  ففف  شفكو اجففاا ، 

أو أدمفر بخ فو  أفايفة بلفوا بناسفج  بينامفا  ،25والبن  وا دمر الماأو للبن  والرمادع

                                           
18

  Ibid., P. 112, 119, PL. 36, 6-12.. 
19

 Amiran, R. Ibid., P. 90.   
20

  Mockay, D., Op. Cit., P.15. 
21

 Amiran, R., Op. Cit., P. 90.  
22

  Ziffer, I., Op. Cit., P. 26. 
23

  Ibid., P. 48. 
24

  Kaplan, M., Op. Cit., P. 12. 
25

  Bietak, M., Avaris & Piramesse, P. 261, Holladay, J.S., Yahudiyya, Tell el-, 

The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol. III Edited by D.B., 

Redford, Oxford, 2001, P. 527.  
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أو أسود وبرا  تصميماتاا الاندسية الموخو ة المملوءة بلوا أبفيض فف   ،26خ  متعر 
فاينف   Bichromeأما الاوارير  ا  اللونيا مفا الاخفاره  و27تضاد م  الخلاية السوداء

غالباو با سود وا دمر، وكان  تصميماتاا الاندسية راأعة م  ال يفور والسفمس ومنفاظر 
فففاتح أو بنفف  ماأففو % مففا الاففوارير كانفف  بنفف  85ويبففدو أا و 28موضففورا  الديوانففا 

ل دمر، بما يشير بنا معظمافا كفاا يميفو ىلف  اللفوا الافامق، وأا اللفوا الافاتح لفم يكفا 
 و29أساس 

دير بال كر أا  وارير تو الياودية وجد  ف  مصر كلاا وفلس يا وسوريا ما الج
 وفينيايفا تدديد منا ق   ه اآلنية بمصر السفال  وفلسف يا Dussaudوداوو  و30و برص

 و31وشرق  برص

أا   ه الاوارير ارتب   بوادع النيو ديث وجد به  راا مبكر  Merrillessو كر 
ا دلتا النيو ىل  السوداا ديث اكتشا  ف  رنيبفة بنناا انتشر  م Zifferويضيه  32مناا

                                           
مدمد سالم الجندودع، ا  ليم الةاما بالوجه البدرع ف  رصر االنتااو الةان ، دراسة أةرية دكتوراه  26

 و196، ص2003غير منشورة، كلية اآلدا  جامعة  ن ا، 
27

  Ziffer, I, Op. cit., P.28, LA, S. 335, Bietok, M., Op. Cit., P. 254, Navill, E.& 

Griffith, F. LI., Op. Cit., P.45. 
28

  Ziffer, I., Op. cit., P. 28. 
29

  Kaplan, M., Op. cit., P.10. 
30

  Englberg, R.M., The Hyksos Reconsidered, Chicago, 1939, P.18. Otto, H., 

Studien Zur Keramik der mittleren Bronzezeit in Palatine, ZDPV, 61, 

Leipzig, 1938, P. 168, Stewart, J.R., Handbookto the Nicholson museum, 

Sydney, 1948, P. 57. 
31

  Dussaud, R., Les voses ditsde Tell el – Yahodiyeh, Syria, 9, 1928, PP. 147-

150. Petril, W.F., Hyksos & Israelite Cities, London, 1906, P.15 FF' 

Speiser, E.A., Ethnic Movements in the Near East in the 2
nd

 Millennium 

B.C. "AA SOR XIII", 1933, P. 13F' Englberg, R. M., The Hyksos 

Reconsidered, Chicago, 1935, P.20F., Amiran, R., Tell El- Yahadiyeh ware 

in Syria, IEJ vol. 7, 1957, P. 93F.  
32

  Merrillees, R.S., Trade & Transcendence in the Bronze Age Levant, 

Göteborg, 1974, P. 59.  
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كمفا وجفد  فف  كرمفه ديفث صفنع   و33وىنتشر وجفوده ىلف  الجنفدو الةفان  S.87بمابرة 
أناا أنتج   Reisner  ه الاوارير ويعتاد  ناس بوفرة ويبدو أا كرمه كان  مركا تواي  

رير تففو أا ماففابر كرمففه ىدتففو   ففوا Bruce Williamsوأظاففر  34 غففراض شففعاأرية
الياودية ديث ىدتو  ماابر ا أدوا  استورد  ما تو الياودية، كمفا  فو الدفاو فف  تفو 

 و36رىال أنافا لفم تنشف أا  فوارير مشفاباة اكتشفا  فف  كفوش ،Petrieويضيه  و35الضبعة
ورل  سبيو المةاو وجد   وارير تفو الياوديفة فف  كفا وا مف   فوارير أخفرع فلسف ينية 

أا الاوارير السفوداء المخفا ة  Junkerكما أكد  و37ان  )أ(المتوس  الة البروناما رصر 
وجد  ف  مصر وفلس يا وشفرق  بفرص ىال أنافا لفم توجفد أبفداو غفر   بفرص أو  سفيا 

 كر أناا وجفد  فف  أكةفر مفا مكفاا ش ص  بفرص  Negbiىال أا  38الصارع أو اليوناا
اس ال فراا وأضاه بنناا استورد  ما سوريا أو فلس يا أو مصر، بو أمكا صنارة ن

و و فد بلفغ انتشفار 39ف   برص ف  فترة تالية ىال أنه لم يت رق ىل  وصفه  ف ه الافوارير
أا  و كمفا بلاف  رالميفة  ف ا ال فراا40  ا ال راا أا وجد  نما    برصية ف  فلسف يا

 و41أا   ه الاوارير شابا  تماماو الاخار ا ي ال  المبكر Petrieارتاد 

الةفان  المتوسف   البرونا  مصر ف  بداية رصر ويبدو أا التجارة السورية وصل
) ( ىل  )جـ( و د وجد  بمصر ف  الدلتا بالختارنفة ووسف اا فف  كفا وا وجنوبافا فف  

                                           
33

  Ziffer, I, Op. cit., P.47. 
34

  Merrillees, R.S., Evidence for the Bichrome wheel- made ware in Egypt, 

Australian. Journal of Biblical archaeology, Australian, 1970. P.23; 

Steindorff, G., Aniba, Vol. II, Hamborg, 1937, PL. 86. 45; Kaplan, M., Op. 

cit., P. 81.  
35

  Bietak, M., Avaris & Piramesse, P. 231; Reisner, G.A., Excavations at 

kerma, HAS vol. V, VI, Combridge, 1923, P. 388, groves K 1042, 1024.  
36

  Mackay, D., Op. cit., P.16. 
37

  Amiran, R., Ancient Pottery, P.120. 
38

  Junker, H., Der Nubische ursprung der Sogenannten tellel- Jahudiye- Vasen, 

1921, P. 62; Petrie, W.F., Op. cit, P.15. 
39

  Negbi, O., Cypriote Imitations of Tell el- Yahadiyeh ware from Tomba tou 

Skourou, AJA82 No.2 Baltimore, 1978, P. 137, 138, 142. 
40

  Amiran, R., Op. Cit., P. 121.  
41

  Kaplan, M., Op. cit, P.1; Reisner G.A., Op. cit., P. 388. 
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ا سفرة الخامسفة  فلسف يا بمصفر  فوع جفداو فف  رصفر وأصبح اتصفاو و42بو ا وكرمه
وما جان   خر وصل   ف ه الافوارير مفا مصفر وسفوريا  و43من اة الدلتارشرة خاصة 

لس يا ىل  الجاء الجنفوب  الشفر   مفا  بفرص وأيضفاو الجفاء الشفمال  الاربف  منافا وف
Tomba tou Skourouولعو أشار ا 

 و44

مةو مصر ما جان  وسوريا  جارافيتياوتعتبر صنارة ناس ال راا ف  من اتيا 
وفلسفف يا مففا جانفف   خففر ديففث انتاففو الاخرانيففوا مففا من اففة ىلفف  أخففرع خففةو فتففرة 

وصلوا كجاء ما  جرة كبيرة أو وجود تجارة بيا المنا ق أو ىغفارة  الاكسوس أو أنام
 و45من اة ل خرع

أشار  التداليو الكيمياأيفة والترتيف  التفاريخ  أا  ف ه الافوارير صفنع  أوالو فف  
مصر ديث النما   المبكرة لاا ف  فينيايا لفم تكفا موجفودة فف  الجفاء ا وو مفا رصفر 

م ابافة لةااففة الفدلتا فف  رصفر  واينتافا را فا كان  و ، 46المتوس  الةان  )أ( البرونا
كمففا أا النمففا   المبكففرة كانفف  مسففتوردة مففا مصففر،  و47المتوسفف  الةففان  ) ( البرونففا

ىال أا  و48المتوس  الةان  ) ( البروناوصنارة الاوارير ف  فينيايا لم تظار دت  رصر 
Amiran  ا وا مففا رصففر و الياوديففة ففف  كففتففأشففار  ىلفف  وجففود  ففوارير كنعانيففة  ففرا
ىكتشفا   فوارير ترجف  ىلف  رصفر البرونفا  الايو سا، وف  المتوس  الةان  )أ( البرونا

أيضاوو وتاترح بعض المدارس أناا وجفد  فف  مصفر رصفر ا سفرة  المتوس  الةان  )أ(
ولم تكا  وارير تو الياودية موجفودة فف  دفنفا  الاكسفوس المبكفرة بتفو  ،49الةانية رشر

، و فد درف  E شكاو جديفدة فف  المسفتوع لكا وجد ت ور كبير  Fالضبعة ف  المستوع 

                                           
42

  Adan, S., repor on the Excavation at Ezbet Rvshdi, ASAE 56, Kairo, 1959, 

P.226, PL. XV, XVI.; Petrie, W.F., Illahun Kahum, London, 1891, PL. 

INos. 17, 20, 21, Mociver, D.R. & Woolley, C.L., Bulen, Philadelphia, 

1911, P.133 F., Pls. 49-92; Reisper, G.A., Op. cit., P. 381 F.; pan Seters, 

The Hyksos, A new Investigation, New Haven, 1966, P. 52,51. 
43

  Van Setes, Ibid., P.52. 
44

  Negbi, O., Op. Cit., P. 137, 138, Merrillees, R.S., The Cypriote Bronze Age 

Pottery found in Egypt, Vol. XVIII, Lund, 1968, P.73, 76. 
45

 Kaplon, M., Op. cit., P.2.  
46

  Ibid., P. 121. 
47

  Bietak, M., Avaris & Piramesse, P. 262. 
48

  Kaplan, M., Op. cit., P. 121. 
49

  Van Seters, Op. cit., P.51. Amiran, R., Op. cit, P.120. 
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وا رماو الانيفة وا ا سماء التعرياية وا لاا  ر  ا ىل  تصور أا الاكسوس ال يا استعا
 و50وا  راا   ه الاوارير أيضاو ريا، ربما استعاروالجعا

 كما أا مادة صنارة   ه الاوارير كان  رفادة مفا ال اف  الف ع وجفد ب فوو وادع
 و51النيو ما الخر وم ىل  ا سكندرية

تو الياودية لاترة  ويلة ما فترة الاكسوس ىال أناا استخدم  ما ارتبر   وارير 
 بففو بالتنكيففد، فربمففا ترجفف  ىلفف  رصففر ا سففرة الةانيففة رشففرة، ولعلففه ممففا يؤكففد  لففس أا 

كفرة رفا  وارير مشاباة جداو اكتشا  باناء مابرة بتفو العجفوو ترجف  أيضفاو ىلف  فتفرة مب
 و52الاكسوس

أنافا اكتشفا  بكميفة  Merrilleesوفيما يتعلق بالاترة التاريخية لاف ه الافوارير  كفر 
أع أنافا  و53كبيرة ف  اللش  وترج  ىلف  رصفر الدولفة الوسف   ورصفر االنتافاو الةفان 

المتوسفف  الةففان  )أ( ففف  فلسفف يا وياابففو ففف  مصففر رصففر  البرونففاراصففر  رصففر 
بفنا ال فرا المبكفرة ظافر  فف   Zifferويضيه  و54ةالةة رشرا سرا  الةانية رشر وال

وىا كاا البعض  د أرجعافا  و55المتوس  الةان  )أ( البروناالمرادو المتنخرة ما رصر 
 البرونفاففرأع أنافا تنتمف  لعصفر  Van Setersأمفا  56المتوس  ا وو البروناىل  رصر 

واسفتمر  ف ا الاخفار فف   و57ان المتوس  الةان  ) ( ـ )جـ( الت  تاابو رصر االنتااو الةف
والتف  تاابفو  الاترا  التالية ىال أا  يأته أصبد  صايرة غالباو دت  بداية الدولة الدديةفة

ومما سفبق ررضفه يبفدو أنافا ظافر  فف  رصفر  58الةان  المتوس  البرونارصر  نااية

                                           
50

  Kaplan, M., Op. cit., P. 121. 
51

 Reisper, G.A., Op. cit. P. 388. 
52

  Tufnell, O., Lacish IV (Tell ed – Duweir), The Bronze age, oxford, 1958, P. 

33, 63. 
53

  Merrillees, R.S., Trade & Transcendence, P.59. 
54

 Amiran, R., Ancient Pottery, P.90, 120. 
55

  Ziffer, I., Op. cit., P. 47. 
56

  Prag, K., A Tell El- Yahudiyeh style vase in the Manchester Museum, 

Levant V, London, 1973, P. 129. 
57

  Kelley, A. L., The Pottery of Ancient Egypt Dynasty I to Roman times, 

1976, PL. 46, 1-4. 
58

 Reisner, G.A., Op. cit. P. 388. 
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ة رصفر ا وو ىال أناا كان   ليلة ولم تنتشر بعد ةم استمر  دتف  بدايفالمتوس   البرونا
 الدولة الدديةةو

واستدو ما دجماا الصاير وضيق ر بتاا أا غرضاا كاا لةدتااظ بساأو غفال  
ومففا أشففكالاا المختلاففة والمتنورففة يبففدو أناففا ىدتففو  أنففواع  ،59جففداو كففاا يخشفف  تبخففره

مختلاة ما الايو  أو العاا ير ـ وىا كان  التداليو الكيمياأية لفم تظافر دتف  اآلا نتفاأ  
وبخفةه  لفس فربمفا تكفوا اسفتخدم  فف  ىدتفواء خلفي  مفا الفد وا الديوانيفة داسمة ـ 
لضفيق ر بتافا ىال ىا كفاا سفيتم  وىا كنف  اسفتبعد االسفتخدام ا خيفر و لفس ـ 60والنباتيفة

وياترض أا الافوارير  ،61استخدم  للع ور التسخيا  بو االستخدام ـ ويرع  خروا أناا
ما ناس شكو الافارورة،  ،62مسدوق أو ساأو؟( الشبياة بالااكاة كان  مملوءة )ب ور أو

أما الاوارير الت  بشكو ديوان  أو  دم  فكانف  تسفتخدم للت ايفر والشفر  فف  ال افوس 
كمففا اسففتدو مففا كةففرة ىرففداد ا ففف  كففو ماففابر تففو الياوديففة أناففا اسففتخدم   ،63والشففعاأر

 و64ااكاوارير شعاأرية با خرع را االدتااظ بالمواد الايمة الت  كان  تدتوي

وتميا  ىددع الافوارير التف  رةفر رليافا بفالايوم مفا  ف ا ال فراا بوجفود رةمفة 
 وتعد ما العةما  النادرة رل    ا ال رااو ، 65(3اآلنية داخو أدد مربعاتاا )شكو 

وجففدير بالفف كر أا  ففوارير تففو الياوديففة  ففد رةففر رلياففا ففف  الماففابر وففف  منففا ق 
فف  معابفد تخليفد  كما اكتشفا  ،67 نا  أبيدوسومناا رل  سبيو المةاو مستو ،66السكن 

 وكاا لوجود  وارير  راا تو الياودية، الت  اكتشا  بتو  ةفار الكفوع و68ال كرع أيضاو 
 لم تنشر بعد دافعاو ل  للبدث وكتابة   ا المااو وسنررض بعضاا رل  الندو التال :و

                                           
59

 Kaplan, M., Op. cit., P. 121. 
60

Amiran, R, A fruit – Like Juglet and some notes, P. 40; LÄ, S. 335; Ziffer, I., 

Op. cit., P. 48. 
61

  Albright, W.F., Op. cit., P. 94 

62
  Amiran, R., Op. cit., P. 41. 

63
  Ziffer, I., Op. cit., P. 48. 

64
  Reisner, G.A., Op. cit., P. 388. 

65
 Weigall, A., Upper Egyptian notes, ASAE IX, Kairo, 1908, P. 110.  

66
 Zirie, A.P., OP. cit., S. 335. 

67
  Kaplan, M., Op. cit., P. 81. 

68
  Bietak, M., Avaris & Piramesse, P. 288. 

   كم شفرق التفو  10يا  تو  ةار الكوع، بالاصاصيا مركا التو الكبير مدافظة ا سماريلية، رل  بعد دوال

كفم جنفو  تفو الضفعة وترجف  معظفم  ةفار 30كم شرق الافا رة، 70كم غر  ا سماريلية،  40الكبير، 
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تففو  ( كمةريففة الشففكو بر بففة ضففياة ديففث كانفف  سففمة لاففوارير4 ففارورة )شففكو 
مستديرة سميكة و فو ال فراا الشفاأ  غالبفاو ديفث كانف  الياودية رادة،  ا  دافة وفو ة 

، 69كرويفة مسف دة باارفدةمالوبة بشكو الام ، أما اليد تبدأ ما الاو ة ىل  بدايفة الجسفم، 
واينفف  بتصففميم  ندسفف  بشففكو أربعففة أشففر ة متاا عففة غيففر منتظمففة الشففكو بففدأ  مففا 

و سم  الجسم ىل  أربعة أجفااء ايفا كفو جفاء منافا بإسفلو  ،70الااردة ىل  بداية العنق
، وبا ا تكفوا 71الوخ ا  الت  ملأ  بعجينة بيضاء فبرا  ف  تضاد م  الخلاية السمراء

و فف   ا  لففوا أسففود  ،72اينففة الوخفف   ففد غ فف  الجسففم كلففه فيمففا رففدا ا شففر ة والر بففة
 فارورة  Bietak ، و فد أورد73سفم3سفم و  فر الاو فة 6.5سم وررضفاا 11.5ارتااراا 

( أمفا اليفد فبفدأ  مفا أسفاو الاو فة 7مشاباة ىال أا اينة الوخ  أخ   شكو شبيه بالر م )
 و74وانتا  أيضاو رند أرل  الجسم ولكا اليد كان  أكةر سمكاو 

( بيضاوية الشكو، بر بفة مماةلفة للما فرة السفاباة ىال أنافا أ صفر 5 ارورة )شكو 
بففدأ مففا أسففاو الاو ففة ىلفف  بدايففة البففدا، الاارففدة ارايففة باو ففة مشففاباة للسففاباة، أمففا اليففد ت

واين  بتصميم  ندس  بشكو أربعة أشر ة رأسياو أكةفر انتظامفاو مفا الما فرة  و75الشكو
و فد  سفم  ا شفر ة  ،76الساباة ىال أناا بدأ  ما بعد الااردة الارارية ىلف  بدايفة العنفق

 ا  التفف  ملأفف  بعجينففة الوخفف سففلو ا  أربعففة أجففااء ايففا كففو جففاء مناففا بالجسففم ىلفف
ولففوا الما ففرة أسففود، ارتااراففا  ،78متعرجففة ، ولكففا ىتخفف   الوخفف ا  أشففكاو77بيضففاء
 و79سم ويةدظ أناا فا دة جاء ما الاو ة3سم و  ر الاو ة 6.2سم وررضاا 10.2

                                                                                                               

، التاريففر العلمفف  رففا داففاأر تففو  ةففار  فف ا التففو ىلفف  رصففر االنتاففاو الةففان  غالبففاوو نبيففو رففا  الشففريه

 و1990الكوع، 
69

  Amiran, R., Ancient Pottery, P. 16 FF. 
70

  Ziffer, I., At that time, P. 48. 
71

  Ibid., P. 28, 47. Bietak, M., Op. cit., P. 261. 
72

 Kaplan, M., Op. cit., P. 12.  
  نبيو را  الشريه، المرج  السابقو 73

74
  Bietak, M., Op. cit., PL. XXIX.  

75
 Amirain, R., Op. cit. 

76
 Ziffer, I., Op. cit.  

77
 Bietak, M., Encyclopedia of the Archaeology, P. 791, Ziffer, I,  Op. cit., P. 

48. 
78

 Bietak, M., Avoris & Piramesse, . 261.   
79
 نبيو را  الشريه المرج  السابقو 
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( كرويففة وتعتبففر مففا ا شففكاو النففادرة تواجففد ا ففف   فف ا ال ففراا 6 ففارورة )شففكو 
داففة أيضفاو ضفياة تسفتايم مف  الر بفة وربمفا كفاا غرضفاا بر بة ضياة و صيرة نسفبياو و

ىال أنافا فا فدة جفاء صفاير منافا،  ا  يفد  80االدتااظ بساأو غال  جداو كاا يخش  تبخره
واينف  ، أما الاارفدة فكرويفة مسف دة الجسمتبدأ ما أساو الاو ة ىل  الجاء العلوع ما 

و بفدأ  مفا الاارفدة ىلف  بتصميم  ندس  بشفكو ةةةفة أشفر ة رأسفية غيفر منتظمفة الشفك
وبا ا تكوا  سم  الجسم ىلف  ةةةفة أجفااء ايفا كفو جفاء منافا بإسفلو   ،81بداية العنق

وغ ف  اينفة الوخف  الجسفم  ،83أو مفادة  باشفيرية ،82الوخ ا  الت  ملأ  بعجينة بيضاء
وىتخ   الاينة شكو اجفاا  ولكفا غيفر منفتظم، ورغفم أا فكفرة  ،84كله فيما ردا الر بة

به الما رة الساباة ىال أناا تاو جفودة رنافا فف  رشفواأية اينتافا وربمفا يرجف  تايناا تشا
 فف ا ىلفف  اخففتةه الصففان  مففا  ففارورة ىلفف  أخففرع أمففا اينتاففا فصففنع  بإسففلو  الوخفف  

 و86سم7سم وررضاا 11ولوناا أسود وارتااراا  ،85بالتمشي 

ا  ف ا ر بة ضياة كالمعتاد م ،87دوا  مخرو  ا( تميا شكلاا بإ7 ارورة )شكو 
 ياة تتس  بإنسيا  ندو الخار  والاو ة مالوبة كالمعتاد غالبفاو، رال راا، فو ة مستديرة 

واينف  بتصفميم  ،88اريفةر، أمفا الاارفدة فاالجسفم ا  يد تبدأ ما أساو الاو ة ىل  بدايفة 
 ندس  لكنه أفا  تددد  بشكو شري يا صنعا بإسلو  التدايا داخلاما وخف ا  بشفكو 

ويبدو أا  ،7.590سم، ررضاا 8.7، ولوناا أسود، ارتااراا 89ة بيضاءماأو ملأ  بعجين
ال راا ا فا  ظار  بو الرأس  ديث صنع  بداية م  الما رة الشفبياة بالااكافة خفةو 

                                           
80
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 Albright, W.F., Op. cit., P. 94. 
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 ففارورة مشففاباة ىال أا اينففة  Zivieو ففد أورد  ، 91المتوسفف  الةففان  )أ( البرونففارصففر 
 و92الوخ  اتخ   شكو الشارة العسكرية

ر بة ضفياة، فو فة مسفتديرة  ،93( تميا شكلاا بإادوا  مخرو  8و  ارورة )شك
سميكة تتس  تدريجياو ندفو الخفار  والاو فة مالوبفة بشفكو الامف ،  ا  يفد تبفدأ مفا أسفاو 

واين  بتصميم  ندس  ربارة را شري  أفا  تددد بالتدايا  ،94الجسمالاو ة ىل  بداية 
بنكمله ما نااية العنق دت  الااردة بشكو خ و  ماألة بإسفلو  الوخف ا   الجسمةم ايا 

سفففم وررضفففاا 10.7و ففف   ا  لفففوا أسففود، ارتاارافففا  ،95التفف  ملأففف  بعجينفففة بيضففاء
و   تشبه ىل  دد كبير الاارورة الساباة ما ديث شكو الجسم ووجود الاينة  ،96سم8.2

التف  أوردتافا  الافارورةو   تشفبه  ،97ةا فاية ويبدو أناا تنتم  ىل  ناس الاترة التاريخي
Kelley و98ىال أا   ه الاارورة خ و  الوخ ا  أكةر انتظاما 

( بشفففكو السفففمكة،  ا  ر بفففة ضفففياة تخفففر  مفففا ففففم السفففمكة 9 فففارورة )شفففكو 

فكانف   و د الدظ  أناا سمة لافوارير السفمكة، أمفا  فارورة كافه تفو بفول  ،99الماتوح
 و100ماتوح بدوا ر بة مبامناا، ديث شكل  كسمكة  رمما ند
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 Amiran, R., Ancient Pottery, P. 16 FF. 
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 Ziffer, I., Op. cit., P. 48, Bietak, M., Encyclopedia of the Archaeology P. 

791. 
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 Amiran, R., AF ruit, P. 41. 
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 Kelley, A.L., The Pottery of Ancient Egypt Dy. I to Roman times, 1976, PL. 

46-1-11. 
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 Prag, K., A Tell El- Yahudiyeh style vase, P. 130. 
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تشابه ر بة ويد الاارورة الت  رةر رلياا ف  بيلوس م   وارير  Montetكما الدظ 
التفف  نشففرتاا  ،101منشسففترتففو الياوديففة وبالاعففو وجففد  ت ففابق ناففس ا مففر مفف   ففارورة 

Prag ناس ا مر ف   فارورة تفو الكفوع ـ و ف   ا  يفد دلايفة بفدأ  مفا   وأيضاو الدظ
ر أ وتنتا  رنفد أرلف  خياشفيم السفمكة مباشفرة، العيفوا مسفتديرة مةفو أساو الاو ة مباش

Montet فففارورة بيبلفففوس "جبيفففو" التففف  نشفففر ا 
وليسففف  بيضفففاوية كفففالت  نشفففرتاا  ،102

Prag
الااردة تمةل  ف  ايو السمكة ال ع ايا بوخ ا  ف  خ و  أفاية، أما ارنافة  ،103

ونافا رشفواأية، الارنافة الظار فاد اينف  بوخف ا  فف  خ فو  ماألفة، ارنافة الفب ا دا
الشرجية داوا ا رأسفية، الافم والعينفاا والخيشفوماا و رناتف  الفب ا تدفدد  بخ فو  

  ويبفدو بوضفوح أا  فوارير السفمكة صفنع  مفديفث كانف  ترسفم رلف  ال  ،104مدااة
وشكو  ارورة الكوع ُيظار أا الاناا ال ع شكلاا  د ىسفتوداا مفا  ،105بدوال  الاخران 

لفوس، و ف  ب فارورة ب البل ف  النيلف  وبالماارنفة فاف  تختلفه رفاال بيعة ديث السفمس 
بماارنففة  ،1.4106سففم و  ففر الاو ففة 6.8سففم وررضففاا 14.6 ا  لففوا أسففود ارتااراففا 

Prage  لاارورتاا م  الاارورة الت  نشر اMontet  303بمابفرة ر فم وبما اكتشفه  ) (
 فر  جبيفو فنرختافا وبتشابه الاارورتاا مف  مفا وجفد بكافه سفا الايفو  ،107بتو العجوو

 ففد أرجعفف   فف ا ال ففراا ىلفف  رصففر  Amiranالمتوسفف  ا وو، ىال أا  البرونففابعصففر 
المتففنخر وفيمففا يتعلففق باففارورة الكففوع  البرونففاالمتوسفف  الةففان  وبدايففة رصففر  البرونففا

، ديفث لفم يكتشفه بفالكوع دتف  Montetفنرجح أناا ترج  ىل  فترة تالية رل  ما أرخفه 
االنتااو الةان  وال ع ترج  ىليه معظم  ةاره وخاصة بماارنة ماابره اآلا  ةار  بو رصر 

 ورادل  الدفا بماابر تو الياودية وتو الضبعة الت  تعاصر ناس الاترةو

و د وجد ف   برص  وارير الياودية شاملة  ارورة السمكة ديث صدر  ىلياا ما 
 وو108أماكا رديدة لكا أغلباا بالتنكيد كاا ما مصر

                                           
101
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102

 Montet, P., Byblos et L'Egypte, Paris, 1928, P. 244, PL. Cx LV- 910. 
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 Prag, K., Op. cit. 
104

 Merrilles, R.S., Op. cit., P. 80, Prag, K., Op. cit., P. 128. 
105

 Kaplan, M., Op. cit., P. 32, 33. 
106
 نبيو را  الشريه المرج  السابقو 

107
 Tufnell, O, The courtyard Cemetery at Tell el Ajj UL, Palestine, BI Au III, 

London, 1962, . 33 Fig 13.52. 
108

 Merrilles, R.S., Some Notes on Tell El – Yahudiyeh ware, Levent VI, 

London, 1974, P. 194. 
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أا  ارورة السمكة تنتم  ىلف  نفوع مفا الافوارير بنشفكاو كفة ،  Montetوا ترح 
أا  وارير السمكة اسفتمر  أ فو دراسفة  Pragو كر   و109 رود وأوا مدببة للمصرييا

 و110ما غير ا وظل  ف  مو ناا مصر بعد أا انارض  ما من اة سوريا وفلس يا

ضافة ىل   برص ويدو انتشار   ا ال راا بيا سوريا وفلس يا ولبناا ومصر با 
رل  وجود شبكة تجارية بينام اشفتمل  رلف  مفواد وأدوا وو رفةوة رلف  برارفة صفنعه 

 وأفكار، كما ركس  مدع  ر  العة ا  بيا   ه البلدااو

 

 

                                           
109

 Prag, K., A Tell El – Yahudiyeh style Vase, P. 130. 
110

 Idem., A Tell El- Yahudiyeh ware Fish, P. 192. 



 7دراسات في آثار الوطن العربي 

 383 

 ملخص بحث
 قوارير طراز تل اليهودية ومكتشفات حديثة منها

 وفاء عماد عبد الفتاح ـ المجلس األعلى لآلثار /د

وارير  فف ا ال ففراا وجففد أا نسففبة كبيففرة مناففا ىتخفف   أدجففام بدراسففة البدففث لافف
صايرة وتنور  أشكالاا، فمنافا البشفرع والديفوان  أو الااكافة أو  فاأر أو سفمكه، و فد 

، ويصه البدث الدظ  أا الشكو الكمةرع والمخرو   وا س وان  صن  بكةرة نسبياو 
م الةان  )أ( و) ( و)جـ( ت ور أشكالاا وأدجاماا خةو رصر البرونا المتوس  ا وو ة

 ويصه تصميما  الاينة المتنورة وت ور او
وتتبعفف  الدراسففة أمففاكا تواجففد  فف ه الاففوارير ومففدع انتشففار ا، وتعففرض بدايففة 
صنارتاا واآلراء المختلاة المتعلافة بافا، ديفث ظافر رأع غيفر شفاأ  رفا  ف ه الافوارير 

لبدث ىل  الرب  بيا مفا يف كر أناا ترج  ىل  رصر ا سرة الةانية رشرةو ويتجه ا حيرج
را مصر وغير ا ما البلفداا ا خفرع، مف  مداولفة للخفرو  بفرأع ممفا سفبق ررضفه، 

و د تم وصه الاوارير الت  لم  المختلاةو ك لس الرب  بيا أشكالاا المتنورة واستخداماتاا
 تاصيلياو د يااو م  ماارنة بعضاا بما نشروتنشر وصااو 

ولبنفاا ومصفر  ف ا ال فراا بفيا سفوريا وفلسف يا وخلص البدفث ىلف  أا ىنتشفار 
با ضفففافة ىلفففف   بففففرص دو رلففف  وجففففود شففففبكة تجاريففففة بيفففنام اشففففتمل  رلفففف  مففففواد 

رةوة رل  برارة صنعه وأفكار، كما ركسف  مفدع  فر  العة فا  بفيا  وو وو وأدوا وو
   ه البلدااو 
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Abstract 

Tell El Yahudiyeh Juglets Style 

Recently discovered 

Dr. Wafaa Emad Abd Al- Fattah 

Supreme Council of Antiquity 

 
After the study of this Subject, i.e. Tell El-Yahudiyeh Juglets style, It 

was found that large number of this Juglets were made of different shapes and 

Sizes. Some were Shaped like human beens, animals, birds, Fishs or fruits. 

It was also noticed that more of this juglets were made to look like bear, 

cylinder and conical. The study followed the development of these stylies and 

sizes during the MBI and II A, B and C, describing the variant illustrated 

designs and its development.  

The study dealt with the different locations of these juglets where found 

and How they used in a large scale.  

Another subject was when the manufacturing started of this Juglets, the 

different studies related to this subject, uncommon opinion related this style to 

the time of 12 dynasty.  

The Author trayed to make a connection between what was found in 

Egypt and other countries and went on make a comparison of  a different 

shapes and its uses. 

A full description of this juglets was given and a comparative study between 

our Juglets and others published before. It can be concluded that this style 

spreaded in Syria, Palestine, Lebanon, Egypt and Cyprus.  

The spreaded of this style between these countries referes to a 

commercial …..… etc. relations between them, More over the manufacturers of 

these jugletes ware talented.  
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