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Tell‘Arād е разположен на около 10 км от модерния град Арад и представя 

добре запазени останки за близо 5000–годишната история на селището1. През 8 

век пр.Хр.  Арад,  който се  споменава многократно в библейските текстове2,  е 

най-важната юдейска отбранителна опора на пътя въм Вади Араба, Моав и Едом. 

Доброто  съхраняване  на  находките  до  голяма  степен  се  дължи  на 

местонахождението на Арад в областта Негев, в южната част на днешен Израел, 

която не е гъсто населена поради тежките климатични условия3.

Tell‘Arād е обект на археологически проучвания през годините 1962–1974 г. 

от екип под ръководството на R. Amiran и Y. Aharoni4. От интерес от откритията 

е построената през 10 век пр.Хр. цитадела, в единия край на която е открито 

светилище  с  варовикови  кадилни  жертвеници  и  масеби (изправени  камъни), 

което  е  било  преустройвано  няколко  пъти.  Към момента  Tell‘Arād  представя 

единствен по рода си пример за култовото строителство в Юдея за периода на 

Желязо II.

Откритите  в  горния  град  израилски  храмове  се  намират  в  тясна  връзка  в 

архитектурно отношение с Йерусалимския храм.

Горен град

стратум            епоха                 датировка                 историческо положение/постройки

1 Съхраняването на следи от предходни епохи дават добра картина за състоянието на първите градове и  
за културното развитие на Израил. Вж. Keel, O. / M. Küchler, OLB, Bd. II, S. 209 – 233.
2 Fritz, V. Arad in der biblischen Überlieferung und der Liste Schoschenks I. – In: ZDPV 82, 1966, S. 331 – 342.
3 Вж. Amiran, R. / Ornit, Ilan, Arad. Eine 5000 Jahre alte Stadt in der Wüste Negev, Israel. Hamburg, 1992, S. 
9f.
4 Прелиминарнте доклади за първите две кампании срв.  Aharoni,  Y. Exavations at Tel Arad. Preliminary 
Report  on  the  Second  Season,  1963.  –  In:  IEJ  17,  1967,  p.  233  –  249. Поради  смъртта  на  Y. Aharoni 
заключителните  документи  не  са  пубикувани.  Z.  Herzog публикува  един  предварителен  преглед  на 
цялата кампания.  Aharoni,  Y. /  M.  Reiney,  On “The Israelite Fortress at Arad”. –  BASOR 258, 1985, 73f. 
Селището  е  застроено в  две  фази  и  на  две  места:  град  от  ранната  бронзова  епоха и  горен  град  от 
желязната  епоха,  когато  е  заселен  един  от  хълмовете.  Вероятно  по  времето  на  цар  Соломон  тук  е 
издигнато укрепление, разрушено от египетския фараон Шешонк I (ок. 945–924) за което последният 
оставя съобщение на входа на храма в Карнак. Между бронзовата епоха и желязо I е налице хиатус. Вж. 
NEAEHL, p. 62 – 72.



XII               Желязо I                12/11 в. пр.Хр.                  ханаанско селище

XI                Желязо IIА            10 в. пр.Хр.                       Соломон; Шешонк I. Цитадела

X                 Желязо IIВ                                                        Йосафат: Цитадела

IX               Желязо IIС              8 в. пр.Хр                          Цитадела

VIII            Желязо IIС                                                         Езекия; Цитадела

VII             Желязо IIС             7 в. пр.Хр.                          Манасия; Цитадела

VI               Желязо IIС            7/6 в. пр.Хр.                       Йосия; Цитадела

V                персийска              5–4 в. пр.Хр.                      селище

IV               елинистическа      3–2. в. пр.Хр.                     кула със селище

III               ранно римска        1 в. пр.Хр.–106 г.              Цитадела

II                ранноарабска         7–8. в.                                страноприемница 

I                  арабски                  10–16. в.                            гробове

Към  времето  на  Соломон  (стратум  XI)  датира  светилище,  което  е 

ориентирано  в  посока  изток-запад  и  заема  площ  от  15х20  м.  За  разлика  от 

разположено  по  дължина  светилище  в  Йерусалим,  това  в  Арад  може  да  се 

определи като широко и се състои от три части:

1. Павиран двор (ок. 9х10 м)

2. светилище (היכל) (ок. 2,7х9 м)

3. най-вътрешно помещение (דביר) (ок. 1,2х1,2 м), към което от светилището 

водят три стъпала от недялан камък.

На  северната  и  на  южната  страна  на  светилището  са  разположени 

продълговати помещения,  които напомнят за  пристройките  към Соломоновия 

храм, служещи за складове.

Широкото  култово  пространство  е  снабдено  с  пейки  на  стената,  които 

служат за поставянето на вотивни приноси. Входът на светилището е фланкиран 

от  две  каменни  плочи,  които  могат  да  се  интерпретират  като  останки  на 

постамети  на  колони5. От  тях  трите  стъпала  водят  до  една  изградена  ниша 

5 Aharoni, Y. Arad: Its Inscriptions and Temple, p. 19.



(Святая  Святих).  На  гърба  си  култовата  ниша  е  свързана  директно  към 

казематната  стена чрез  една  вторично  вградена,  висока  90  см,  изгладена  и 

боядисана в червено масеба, поставена като аконично изобразяване на Яхве. На 

споменатите стълби през 8 век пр.Хр. (страртум  IX) от двете страни на входа 

към него върху средното стъпало са поставени два малки кадилни жертвеници от 

варовик без рога6,  съответно 30 и 51 см високи, със слой обгорена органична 

материя (От 3 жертвеника открити в Юдея един е от Лахиш7 (10 век пр.Хр.) и 

споменатите два от Арад от 8 век пр.Хр.8). И Святая Святих и светилището са 

били изцяло с покрив, докато голяма част от притвора и дворът са под открито 

небе.

От  периода  след  730  г.  пр.Хр.  е  един  каменен  басейн,  който  по  всяка 

вероятност е служил за ритуални измивания на свещениците9.

В северозападния ъгъл на предния двор на светилището от 10–9 век пр.Хр. е 

открит голям жертвеник за всеизгаряния с размери 5x5 лакти и височина 3 лакти. 

Планът и размерите отговарят на тези на жертвеника в скинията (срв. Изх. 20:25 

сл.)10. Съоръжението е изградено от малки недялани камъни и земя, без стъпала. 

Върху жертвеника са открити останки от овъглени кости на жертвено животно 

(от  9  или  8  век пр.Хр.).  В  края  на  8  век пр.Хр.  централният  жертвеник  е 

ликвидиран, поради което  Y.  Aharoni счита, че резултатите от археологическа 

работа  в  Tell‘Arād  потвърждават  отстраняването  на  култовите  височини  от 

Езекия.  В  края  на  8  век пр.Хр.  (стратум  VIII)  жертвеникът  за  всесъжения  е 

унищожен, а в края на 7 век пр.Хр. (стратум VI) цялото светилище е вече вън от 

употреба. Първото, според изследователя, става при управлението на Езекия, а 

второто  ученият  отнася  към  Йосиевата  реформа.  Y.  Aharoni приключва 

дискусията  така:  „По  всичко  изглежда,  че  Арад  изяснява  двата  етапа  в 

централизирането на поклонничеството, съответно при Езекия и Йосия”11.
6 Наред с употребяваните от ранния железен период жертвеници от варовик с издатини, към края на 
желязната епоха в култовата практика навлиза и един леко изменен тип без рога.
7 Aharoni, Y. The Sanctuary and High Place. Tel Aviv, 1975, p.26, 31.
8 Herzog, Z. Arad: Iron Age Period. pp. 174 – 175. – In: OEANE, Ed. E. Mayers, New York, 1997, p. 175.
9 Шиваров, протопр. Н. Библейска археология, с. 423.
10 Шиваров, протопр. Н. Библейска археология, с. 51.
11 Aharoni, Y. Arad.: Its Inscriptions and Temple, p. 31.



Сътрудници на Y. Aharoni изследват по-късно надстрояването в стратум VII 

и отнасят цялото светилище към дейността на Езекия12. Завършването както на 

храма, така и на жертвеника e отнесено към края на 8 век пр.Хр. (стратум VIII). 

Последните мнения не биха могли обаче да бъдат подкрепени в еднаква степен с 

първоначално изказаното мнение на Y. Aharoni.

Някои учени проявяват съмнения относно хронологията, интерпретациите и 

заключенията на  Y.  Aharoni и неговия екип. Така например  D.  Ussischkin е на 

мнение, че светилището не е основано преди края на 8 век пр.Хр. и следователно 

приспособяване не би могло да се постави във връзка с дейността на Езекия13. 

Като дата за създаването на храма той предполага или втората половина на 8 или 

7 век пр.Хр.,  а за негов край късният  7 или ранният  6 век пр.Хр. По-нататьк 

изследователят предполага, че храмьт е унищожен от пожар, като същевременно 

това  било  окончателното  разрушение  на  Юдейското  укрепление  в  края  на 

стратум VI.

В  подкрепа  на  своите  разсъждения  изследователят  привежда  като 

свидетелство и друг археологически материал от  Арад,  спирайки се  на двата 

кадилни  жертвеника  без  рога,  открити  пред  най-вътрешното  помещение  на 

светилището. Последните са умишлено затрупани с дебел земен пласт с цел да се 

предпазят  от  профанизация.  Въпросните  мерки,  предприети  през  втората 

половина на 7 век пр.Хр. (стратум  VII)  D.  Ussischkin, а и други изследователи 

свързват  с  дейността  на  цар  Йосия.  Това  заключение  обаче  не  изключва 

възможността за последователно проведени реформи, при които при Езекия е 

разрушен  големият  жертвеник,  което  отговаря  на  изказаното  от  Y.  Aharoni 

мнение.  Провеждането  на  едната  реформа  не  изключва  възможността  за 

съществуването на друга.

12 Schoors, A. Die Königreiche Israel und Juda im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr., S. 101.
13 Ussischkin, D. The Date of the Judean Shrine at Arad. – In: IEJ 38, 1988, p. 142 – 157.



При всички случаи допълнителните находки и изследвания са повече от 

необходими, тъй като биха могли да решат много въпроси, свързани с 

историческата достоверност на споменатите реформи в култа.
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