علم االثار يثبت ما قاله سفر دانيال
عن افتخار نبوخذنصر دانيال 4
و2مل  24وار  39و52
Holy_bible_1

نبوخذنصر في دانيال  30 : 4في افتخاره ببابل يطابق لوحة وجدت وتسمى
East India house inscription

Nebuchadnezzar king of Babylon renowned rule The heroic son of
Nabopolassar
The walls of Babylon I extended all the way round the city
I carefully fortified these defences and fitted Babylon out to be city of
Treasures.
4 دانيال

 30: 4و اجاب الملك فقال اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري و
لجالل مجدي
بل اكتشف امر اخر يوضح افتخاره الشديد وهو ان عماله استخدموا تقريبا  50مليون حجر لبناء
قصوره الثالثة ومعابده الكثيرة وكل قالب كان يختم بخاتمه

ولهذا هو يقول المدينة قائمة على اسمه

أيضا اكتشاف اخر يثبت ما قاله ارميا
فهو اكتشاف لوحة حجرية عليها كتابة تشهد بأسماء األشخاص الذين تكلم عنهم ارميا معاونين
لنبوخذنصر في
سفر ارميا 3 :39

 3: 39و دخل كل رؤساء ملك بابل و جلسوا في الباب االوسط نرجل شراصر و سمجرنبو و
سرسخيم رئيس الخصيان و نرجل شراصر رئيس المجوس و كل بقية رؤساء ملك بابل
صورتها

وعليها اسم نرجل شراصر
هو فعال رئيس وتزوج ابنة نبوخذنصر
ففي  2007عالم اثار يعمل في المتحف البريطاني وجد هذه القطعة

التي هي ممضية وتعود الى نيبو سرسخيم من السنة العاشرة لحكم نبوخذنصر أي قبل خراب
الهيكل بعشر سنين كما ذكر ارميا بدقة

اكتشف في سنة 1955لوحة تعود الى نبوخذنصر

وتقول في السنة السابعة ان الملك جهز جيش واتجه ضد مدينة اليهود وهزمها واخذ ملكها
يهوياكين كسجين ووضع مكانه صدقيا (كما قال ملوك الثاني )24
سفر الملوك الثاني 24
 10: 24في ذلك الزمان صعد عبيد نبوخذناصر ملك بابل الى اورشليم فدخلت المدينة تحت
الحصار
 11: 24و جاء نبوخذناصر ملك بابل على المدينة و كان عبيده يحاصرونها

 12: 24فخرج يهوياكين ملك يهوذا الى ملك بابل هو و امه و عبيده و رؤساؤه و خصيانه و
اخذه ملك بابل في السنة الثامنة من ملكه
 13: 24و اخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب و خزائن بيت الملك و كسر كل انية الذهب
التي عملها سليمان ملك اسرائيل في هيكل الرب كما تكلم الرب
 14: 24و سبى كل اورشليم و كل الرؤساء و جميع جبابرة الباس عشرة االف مسبي و جميع
الصناع و االقيان لم يبق احد اال مساكين شعب االرض
 15: 24و سبى يهوياكين الى بابل و ام الملك و نساء الملك و خصيانه و اقوياء االرض سباهم
من اورشليم الى بابل
 16: 24و جميع اصحاب الباس سبعة االف و الصناع و االقيان الف و جميع االبطال اهل
الحرب سباهم ملك بابل الى بابل
 17: 24و ملك ملك بابل متنيا عمه عوضا عنه و غير اسمه الى صدقيا

ولوحة أخرى أيضا تعود الى نبوخذنصر من جزء خارجي لقصره موجودة في متحف في المانيا
تتكلم عن الغذاء الذي كان يقدم الي يهوياكين في بابل بل وتلقبه بملك ارض اليهودية

وهذا أيضا يتفق تماما مع ما ذكر ارميا 34 :52

فكالعادة اكتشافات علم االثار تؤكد ان كل ما قاله الكتاب المقدس دقيق جدا وكتب في زمن
االحداث

والمجد هلل دائما

