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الشبهة

يقول الكتاب تكوين " 9\11لذلك دعي اسمها بابل الن الرب هناك بلبل لسان كل االرض و من هناك
بددهم الرب على وجه كل األرض" وهذا اسطورة وليس له أي دليل تاريخي على االطالق

الرد

اتعجب من شخص ان يقول عن شيء ما ليس له أي دليل تاريخي على االطالق كما لو كان نقب في كل
مكان في العالم وحفر في طبقات األرض كلها بالكامل وبالطبع نحن ابعد ما نكون عن فعل هذا فما قام به
علماء االثار هو ال يذكر بالنسبة للمتبقي من أماكن اكتشاف .فمثال كل أبحاث وادي قمران لمدة أكثر من
نصف قرن هو في بقعة صغير ولم تنتهي بعد.
بل ما هو أكثر كارثة ويظهر جهل المشككين تماما ان يقول أحدهم ان شيء ليس له أي دليل تاريخي
على االطالق ويجهل او يعرف ويدلس ان هناك تم اكتشاف ادلة تاريخية ومن االثار على هذا الحدث
وتؤكده .فبالفعل تم اكتشاف ادلة تاريخية على حادثة بلبلة االلسن.
وقدم امر مشابه في
هل أخطأ الكتاب المقدس في اسم مدينة بابل
وأيضا
برج بابل هل هو حقيقة تاريخيه؟ تكوين 11
وأيضا
الجزء الثاني من دليل من قصص بدايات الحضرات القديمة يثبت الخلق والطوفان وقصر عمر االرض

وباختصار

الروعة ان علم االثار أكد هذا الحدث باكتشاف لوحة سومارية يعود نصها من  2000الى  2500ق م
تقول نفس االمر ان العصر الذهبي للبشر عندما كانوا يتكلمون لغة واحدة حتى ان هللا إله كل االلهة بلبل
السنتهم عند برج بابل

وأيضا لوحة ثانية اشورية تقول نفس االمر
البشر بدؤا يبنوا مبنى يشبه الجبل في بابل وهذا ضايق أبو االلهة فدمر المبنى وشتت لغاتهم
وقامة قناة بازاعة خبر اكتشاف لوحة قد تؤكد قصة برج بابل

http://christiannews.net/2017/05/07/smithsonian-channel-spotlightsstone-tablet-believed-to-confirm-biblical-tower-of-babel/
فكل هذا يؤكد صحة ما قاله الكتاب المقدس

بل كما وضحت ان حضرات كثيرة قديمة اكدت هذه الحادثة
شعب المياو  Miaoالمعزول أيضا في الزواج وفي الجنازات يذكرون بعض القراءات ترجمها ادجر

وأيضا يتكلموا عن جدودهم حتى اول انسان ويقولوا ما نصه (مترجم انجليزي)
The Translation
The Creation
في يوم خلق السموات واالرض On the day God created the heavens and earth.
في هذا اليوم فتح بوابة النور On that day He opened the gateway of light.
في االرض وبعدها خلق In the earth then He made heaps of earth and of stone.
مرتفعات االرض واالحجار
في السماء خلق االجسام الشمس In the sky He made bodies, the sun and the moon.

والقمر
In the earth He created the hawk and the kite.وفي االرض خلق الصقور والطيور
In the water created the lobster and fish.في المياه خلق خلق االستاكو از واالسماك
In the wilderness made He the tiger and bear,وفي البرية خلق النمر والدب
Made verdure to cover the mountains, خلق الخضرة ليغطى الجبال
Made forest extend with the ranges,وجعل الغابات تمتد
Made the light green cane, وخلق قصب الضوء االخضر
Made the rank bamboo.وخلق رتب البامبو
Man
On the earth He created a man from the dirt. وعلى االرض خلق االنسان من التراب
Of the man thus created, a woman He formed.ومن االنسان خلق المراة التي شكلها
Then the Patriarch Dirt made a balance of stones. وبعدها البطريرك الترابي صنع اتزان
مع االحجار
Estimated the weight of the earth to the bottom. وقدر وزن االرض الي القاع
Calculated the bulk of the heavenly bodies.وحسب كتلة االجسام الثقيلة
And pondered the ways of the Deity, God.وتامل طرق لالله هللا
The Patriarch Dirt begat Patriarch Se-teh.البطريرك الترابي انجب البطريرك سيتي
The Patriarch Se-Teh begat a son Lusu. والبطريرك سيتي انجب ابن لوسو

And Lusu had Gehlo and he begat Lama.ولوسو انجب جيهلو وهو انجب الما
The Patriarch Lama begat the man Nuah.والبطريرك الما انجب نوح
His wife was the Matriarch Gaw Bo-lu-en.وزوجته كانت االم الحكمة بو لو ان
Their sons were Lo Han, Lo Shen and Jah-hu. وابناؤهم كانوا لو حان ولو شين ولو
جاهو
So the earth began filling with tribes and with families.
Creation was shared by the clans and the peoples.
The World Wicked
These did not God's will nor returned His affection.
But fought with each other defying the Godhead.
Their leaders shook fists in the face of the Mighty
Then the earth was convulsed to the depth of three strata.
Rending the air to the uttermost heaven.
God's anger arose till His Being was changed;
His wrath flaring up filled His eyes and His face.
Until He must come and demolish humanity.
Come and destroy a whole world full of people.
The Flood

So it poured forty days in sheets and in torrents.
Then fifty-five days of misting and drizzle.
The waters surmounted the mountains and ranges.
The deluge ascending leapt valley and hollow.
An earth with no earth upon which to take refuge!
A world with no foothold where one might subsist!
The people were baffled, impotent and ruined,
Despairing, horror stricken, diminished and finished.
But the Patriarch Nuah was righteous.
The Matriarch Gaw Bo-lu-en upright.
Built a boat very wide.
Made a ship very vast.
Their household entire got aboard and were floated,
The family complete rode the deluge in safety.
The animals with him were female and male.
The birds went along and were mated in pairs.
When the time was fulfilled, God commanded the waters.
The day had arrived, the flood waters receded.

Then Nuah liberated a dove from their refuge,
Sent a bird to go forth and bring again tidings.
The flood had gone down into lake and to ocean;
The mud was confined to the pools and the hollows.
There was land once again where a man might reside;
There was a place in the earth now to rear habitations.
Buffalo then were brought, an oblation to God,
Fatter cattle became sacrifice to the Mighty.
The Divine One then gave them His blessing;
Their God then bestowed His good graces.
Babel
Lo-han then begat Cusah and Mesay. (Note 3)
Lo-shan begat Elan and Nga-shur.
Their offspring begotten became tribes and peoples;
Their descendants established encampments and cities.
Their singing was all with the same tunes and music;
Their speaking was all with the same words and language.
Then they said let us build us a very big city;

Let us raise unto heaven a very high tower.
This was wrong, but they reached this decision;
Not right, but they rashly persisted.
God struck at them then, changed their language and accent.
Descending in wrath, He confused tones and voices.
One's speech to the others who hear him has no meaning;
He's speaking in words, but they can't understand him.
So the city they builded was never completed;
The tower they wrought has to stand thus unfinished.
In despair then they separate under all heaven,
They part from each other the globe to encircle. (Note 4)
They arrive at six corners and speak the six languages.
Miao Genealogy
The Patriarch Jahphu got the center of nations. (Note 5)
The son he begat was the Patriarch Go-men.
Who took him a wife called the Matriarch Go-yong.
Their grandson and his wife both took the name Tutan.
Their descendants are given in order as follows:

Patriarch Gawndan Mew-wan,
;Matriarch Cawdan Mew-jew
;Patriarch Jenku Dawvu, Matriarch Jeneo Boje
;)Patriarch Gangen Newang (wife not given
Patriarch Seageweng, Matriarch Maw gueh.
Their children, eleven in number, was each the head of a family.
Five branches became the Miao nation.
Six families joined with the Chinese.
أي من ادم الي نوح وابناؤه والطوفان ثم بعدها بابل بالتفصيل
واسم حواء عندهم هي جوين وتعني ملكة (كوين) نيوا هو نوح لو هان هو حام لو شين وهو سام جاهو
وهو يافث
وعندهم أيضا قصة التمرد على الرب وبناء برج والرب حاكمهم بتغيير لغتهم .كل هذا في حضارة معزولة
وأيضا هم يقولوا انهم أتوا من يافث
هذا مثال من عدة حضارات

أيضا دليل من علم اللغات واللسانيات
أصل اللغات نشأت حسب علم اللغات هي تقريبا منذ  5000سنة وهذا من كالم علماء التطور ايضا

فبدراسة اللغات سواء منشأها او انحدارها وغيره يوضح ان االنسان عمره على األرض فقط منذ 5000
سنة وغالبا منذ بلبلة االلسن بعد الطوفان بقليل منذ اقل من  4500سنة بدأت بقية اللغات.
بعض التفاصيل
أقدم لغة يقدر يدرس جذورها علماء اللغات واللسانيات ليست أقدم من  3000ق م (أي مناسب ان تكون
 2500ق م وحادثة بابل)
The records of ancient languages never go back beyond C. 3000 B.C.
Philological and linguistic studies reveal that a majority of them are part of

large “language families,” and most of these appear to radiate outward from
the area of Babylonia.
فدراسة مثال عن اللغات االوربية القديمة كلها تفرعت من منطقة تركيا من بابل فيقول سانسكريت لغات
باليتك التي من تركيا الي المانيا هي في االلفية الثالثة قبل الميالد
“Indo-European, I conjecture, was spoken on the Baltic coast of Germany
”late in the third millennium B.C. [c.3000 B.C].

Paul Thieme, “The Indo-European Language,” in Scientific American,
October 1958, p.74.
بل قالوا ان بها كلمات أكثر من لغات هذا الزمن والبعض يقدم ادله انها كانت أكثر دقة تعبير بمفردات
وتصريفات أكثر .فمثال الهنود لغتهم قديمة عندهم  42كلمة مختلفة عن الثلج االنجليزي كلمتين العربي
كلمة
بل حتى كلم حب هي واحده رغم ان اليوناني به أكثر من كلمة عن الحب عن انواع المحبة المختلفة الن
محبة االكل غير االمتالك غير محبة الصديق غير محبة الزوجة
كل الدراسات تقريبا التي تدرس معدل اللغات تفيد ان االنسان العاقل المتكلم بدا من لغة معقدة دقيقة
ورائعة من  5000سنة وتفرعت لغات كثيرة اقل منها وهو تقريبا في زمن بلبلة اال لسن واستمرة اللغات في
االنحدار التدريجي بعد هذا.
ونالحظ ان كل لغات العالم لها نفس االسلوب اسماء لالشياء وضمائر تصفها

ولهذا اعترف بعض علماء التطور ان اللغة هذا شيء مميز لإلنسان
“Human langauge appears to be a unique phenomenon, without significant
analogue in the animal world.”

Noam Chomsky, Language and Mind, p. 67.
واللغات القديمة ليست بسيطة بل معقدة مثل الحديثة وأحيانا أكثر تعقيد فحتى اللغة لم تتطور ولكن
تدهورت بوضوح وتحولت من لغات شديدة الذكاء معقدة الي لغات ابسط اقل ذكاء حتى لو شملت مفردات
أكثر ألشياء حديثة
“The so-called ‘primitive languages’ can throw no light on language origins
since most of them are actually more complicated in grammar than the
tongues spoken by civilized people.”

Ralph Linton, The Tree of Culture, p. 477.
فاللغات واضح انها تتدهور مثل كل شيء في الحياة بما فيها جينات االنسان وغيره
وعلماء كثيرين درسوا اللغات القديمة وفوجئوا بتعقيدها وذكائها أكثر من االن
Earlier in his life, the author studied three ancient languages as well as
several contemporary ones, and he was surprised to find that ancient ones
were much more complicated than modern ones

The Evolution Cruncher 584
وال يوجد ال لغة منطوقة وال مكتوبة تعود الي ما هو أكثر من  6000سنة
واللغات لها أصل متقارب

وأيضا

ولكن معظمهم لغات حديثة أتوا مرة واحدة من أصل مشترك وهو حادث بلبلة االلسن
فعلم االثار واللسانيات يؤكدوا ان البشر من بضعة االف من السنين كان لهم لغة واحدة وانتشرت منها
اللغات وهذا يناسب حادثة بلبلة االلسن

وأخي ار اضيف شيء اخر صغير وهو ما قاله إشعياء عن موقع مدينة بابل القديم في
سفر اشعياء 13

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ض ِّة ،والَ يسُّرو َن ِّب َّ
الذ َه ِّب،
17هأََن َذا أ َ
ين َّالذ َ
ُهِّي ُج َعَلْي ِّهمِّ اْل َمادِّي َ
ين الَ َي ْع َتُّدو َن باْلف َّ َ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ق ُعُيوُن ُه ْم َعَلى األ َْوالَِّد.
َ 18ف ُت َحط ُم اْلق ِّس ُّي اْلف ْتَي َ
ان ،والَ َيْر َح ُمو َن َث َمَرَة اْلَب ْط ِّن .الَ ُت ْشف ُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ورَة.
اء اْل َم َمالك َو ِّزيَن ُة َف ْخ ِّر اْلكْل َدانِّي َ
وم َو َع ُم َ
َ 19وَتص ُير َباب ُلَ ،ب َه ُ
ينَ ،ك َتْقليب هللا َسُد َ
ِّ
ِّض ُهَنا َك ُر َعا ،ة،
َعَرِّاب ٌّيَ ،والَ ُيْرب ُ
20الَ ُت ْع َمُر ِّإَلى األََبدَ ،والَ ُت ْس َك ُن ِّإَلى َد ْو ٍر َف َد ْو ٍرَ ،والَ ُي َخِّي ُم ُهَن َ
اك أ ْ
ات َّ
اك َم ْع ُز
َ21ب ْل َتْرُب ُ
وم ُبُي َ
اك ُو ُح ُ
اك َبَن ُ
ص ُهَن َ
وت ُه ْمَ ،وَت ْس ُك ُن ُهَن َ
ض ُهَن َ
الن َعامَِّ ،وَتْرُق ُ
وش اْلَق ْف ِّرَ ،وَي ْمألُ اْلُب ُ
اْل َو ْح ِّ
ش،
ِّ
ِّ ِّ
الذَئاب ِّفي هي ِّ
ِّ
آوى ِّفي ُق ُص ِّ
اك ِّل َّ
ول.
ام َها الَ َت ُ
يح َبَن ُ
َ 22وَتص ُ
ََ
ات َ
التَن ُّعمَِّ ،و َوْق ُت َها َق ِّر ُ
ورِّه ْمَ ،و ُ
ط ُ
يب اْل َمجيء َوأََّي ُ
وهذا ما حدث بالفعل فما قاله اشعياء هو قبل السبي البابلي وبالطبع قبل خراب بابل بمقدار  200سنة.
فبالفعل مكان بابل القديم وخربها منذ ان اخربتها فارس  539ق م وبعد أكثر من  2500سنة وحتى اليوم
ال تزال خربة كما قالت النبوة

رغم محاوالت تعميرها في عصور مختلفة كلها فشلت واخرها في زمن صدام حسين
وفشلت حتى فكرة جعلها مزار سياحي وفقط يمر خارج اثار االسوار القديمة خط بترول
Arawa Damon, "Bringing Babylon back from the dead", CNN, 4 April 2013.
وبالفعل يخاف أي اعرابي ان يبيت هناك ويتوهمون ان الجن يسكن في هذه الخرائب فال يبيتوا هناك حتى
االن .بل الحظ دقة النبوة انه قال اعرابي وبالفعل العراق أصبحت اعراب
وهذا روعة ودقة الكتاب المقدس

والمجد هلل دائما

