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تكلمت سابقا في عدة ملفات عن ادلة عن حادثة برج بابل التي ذكرها الكتاب المقدس في تكوين 11
فبالفعل تم اكتشاف ادلة تاريخية على حادثة بلبلة االلسن.
وقدمت امر مشابه في
هل ما قاله الكتاب عن حادثة بلبلة االلسن ليس له دليل تاريخي
وقدمت فيه ادلة من االثار كثيرة على حادثة برج بابل وبلبلة االلسن
وأيضا في ملف
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
ولن اكرر ما قلته فيهم من ادلة من االثار مثل اللوحات السومرية وغيرها الكثير جدا
ولكن هنا أكمل على ما قدمت
األدلة هنا تتعلق بان الشعوب التي تفرقت في حادثت برج بابل احتفظ الكثير منها بنفس الفكرة في بناء
زقو رات مثل بابل او مباني عالية جدا مثل االهرام لتحميهم من الفيضان واخذت اشكال متشابهة في اغلب
العالم وهذا اكد لعلماء اثار كثيرين ان مصدرهم واحد وهو برج بابل مثل جوزيف كامبل في masks of
 Godقدم ادلة تفصيلية على التشابه بين الزقورات الي في بابل وبين الخطوط العريضة لبناء اهرامات
مصر.
وساقدم في ملف اخر بعض األدلة عن مصرايم ولكن هم بعد انتشارهم من برج بابل اهتم المصريين ببناء
ابنية بنفس فكرة برج بابل
وأيضا نجد التشابه الشديد بين اهرام مصر والح ضارات القديم كثيرة منها بدا يبني اهرامات في البداية
متشابهة بعد هذا تغير شكلها
فهي في مصر الصين المكسيك إيطاليا اليونان اسبانيا يوريك ومناطق في افريقيا وغيرهم الكثير

ففي المكسيك الكثير من االهرام ولكن ثالثة يشبهوا اهرامات الجيزة

منها temple of Quetzalcoatl

ومعه هرمين اخرين هرم الشمس وهرم القمر
وأيضا ما يشبه ثالث اهرام الجيزة ان هناك ثالث اهرام ولكن ليس بالحجارة انما بالردم في إيطاليا قرب
ميالن باالربع أوجه

ومعروفة باسم جيزة إيطاليا Italian Giza

وأيضا في الصين مجموعة من  16هرم وقد يكونوا في الماضي  100بما فيهم ما يسمى الهرم األبيض
الذي هو  100قدم

وأيضا في جزيرة افريقية  Mauritiusاكتشف عدة اهرام وهو تشابه جدا االهرام التي في جزيرة مقابلة لها
في تنورافيه في الوجهة المقابلة من القارة

وبالطبع للملحدين التطوريين ال يعرفون تفسير لهذا ولكن بالنسبة للكتاب المقدس هذا يناسب جدا تشتت
البشر بعد برج بابل وبنائهم ابنية متشابهة
واهرام المكسيك هي تشبه تصميم اهرام الجيزة ولكن الساللم تشبه زقورات اور في بابل

مقابل الذي في المكسيك

بل كما ينقل التقليد القديم في العراق ان نبوخذنصر اقام زقورة بورسيبا

على شكل برج بابل القديم الذي كان عندهم معرفة بشكله
فالنص المترجم من لوحة نبوخذ نصر
ZIKKURAT BABIBLI:
“THE HOUSE, THE FOUNDATION OF HEAVEN AND EARTH, ZIGGURAT IN
BABYLON”.
NEBUCHADNEZZAR, KING OF BABYLON AM I – IN ORDER TO COMPLETE
E-TEMEN-ANKI AND E-UR-ME-IMIN-ANKI I MOBILIZED ALL COUNTRIES
EVERYWHERE, EACH AND EVERY RULER WHO HAD BEEN RAISED TO
PROMINENCE OVER ALL THE PEOPLE OF THE WORLD – THE BASE I

FILLED IN TO MAKE A HIGH TERRACE. I BUILT THEIR STRUCTURES WITH
BITUMEN AND BAKED BRICK THROUGHOUT. I COMPLETED IT RAISING ITS
TOP TO THE HEAVEN, MAKING IT GLEAM BRIGHT AS THE SUN
Trans. professor Andrew George, Detail of the Tower of Babel stele, with the
engraving of King Nebuchadnezzar II. (Copyright The Schøyen Collection, MS
2063)
مع مالحظة ان عندما يذكر برج بابل دائما األشخاص تتخيل مما ينشر في الصور التخيلية انه أسطواني
ولكن األدلة االثرية توضح انه كان مربع هرمي الشكل وليس دائري

وهذه الزقورات هي عادة تبنى بسبع مستويات على انها لتكوين عالقة بين السماء واألرض

وفي متحف اللوفر بباريس لوح يتكلم عن ايتيم انانكي وهو اللوح المعروف باسم لوح ابساغيل يصف فيها
البرج بانه كان علي قاعده مربعه الي حد ما متوسط الضلع 295قدم
فهذه األبنية التي بدراستها يتضح انها من مصدر واحد تشهد ان ما قاله الكتاب المقدس عن برج بابل
حقيقة تاريخية .ولهذا بعد تفرقهم كملوا في بناء نفس الشكل رغم انفصالهم جغرافيا.

والمجد هلل دائما

