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 الفصل االول
 مقدمة

 
 مـا عالقـة اساليـب البحـث العـلمـي الحديـث بـدمـار وزوال مدينـة نيـويـورك والحضـارة الغـربيـة قـريبـا؟

 ولما يهمني االمر باي حال؟ . لماذا يكتب مخترع متقاعد آتابا عن الكتاب المقدس وصراع الفناء
 

 المقطعالصفحة
 `حريسالصندوق ال 1
  العالمساعة آوآو 2
 النظام الرقمي أللفبائي العبري 3
 ةسمخلاو ةعبرالا نيب ام ةقالعلا 5
 مثال المسارين المتالزمين 6
 تجربة التطابق الثالثية 7
 جدولين متطابقين 8
  سنوات وصراع الفناء7جدول  11
  احداث صراع الفناءمجرى 12

 
 الصندوق السحري

 حين نفتح ،ب المقدس بنبؤة المستقبل، استعملت اسلوب الصندوق السحريآي أصل الحقيقة والمصداقية في الكتا
الصندوق األآبر نجد صندوقا أصغر وحين نفتح الصندوق االصغر نجد صندوقا آخر اصغر منه آل صندوق له ذات 

 .المواصفات سوى انه أصغر حجما
 

 .  اآثر بدراسة الصندوق األآبرآي نفهم الصندوق االصغر علينا ان نمضي وقتا. هكذا يتزايد فهم الحقيقة
 

 الصندوق األآبر
في هذا الجزء أبرز . الجزء االول من هذا الكتاب يتناول خطة اهللا للكون ومشيئته نحو البشر آما يظهرها الكتاب المقدس

، وآيف "أين نمضي بعد الموت"، "لماذا نحن هنا على هذه االرض" بوضوح اآليات التي تشرح مفاهيم ضرورية مثل 
يجب أن نفهم عالمنا من وجهة نظر اهللا قبل أن نحاول فهم لماذا سيحدث صراع ). في الجانب اآلخر(ستكون حياتنا االبدية 

 .  تقدم أمال للبشرية التائهة والغارقة في صراعات العالم اليوم3*هذه التوضيحات الكتابية. الفناء
 

ة ، ترينا عالقات هذه الصناديق  ببعضها البعض أدعوها الصناديق السحرية األصغر األخرى تظهر قاعدة جميلة صغير
يد اإلنسان بها ابهام واربعة أصابع  اإلبهام يرمز للصندوق األآبر واألصابع األربعة ترمز الى اربعة . قاعدة اليد العبرية 

 . صناديق أصغر تتداخل ببغضها البعض
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 صناديق الكتاب المقدس السحرية
  

  يتضمن خطة الكون  ق السحري األآبر الكتاب المقدس هو الصندو
1+4=5 

  سنة700جدول 
 آل التاريخ البشري 

 
 2015 -2008صراع الفناء   سنوات7جدول 

 جدول سنة واحدة
 صندوق سحري صغير

 جدول شهر واحد صندوق سحري اصغر

  شهرا عبريا آتابيا 12
 

  الشهر العبري السابع 
 شيريت -أعياد وصوم 

  
 

 رالصندوق األصغ
البشر يعيشون . الجزء الثاني من الكتاب ّيرآز على السنوات السبع لصراع الفناء وأحداثها آما تنبأ عنها الكتاب المقدس

ان حضارتنا ). من السماء" (سيأتي من الجانب اآلخر"، لكن اهللا سيجري في هذا العالم حدثا "في هذا الوقت في هذا العالم"
 .  النهايةالحالية ستزول مع صراع الفناء في

  
لنقرر ما اذا  2*هذه االآتشافات قورنت باآليات الكتابية.  مع اآتشافات اخرى 1*هذا الجزء من الكتاب يمزج آيات آتابية

 . آانت مالئمة آما يتالئم الصندوق الصغير ضمن الصندوق الكبير في الصندوق السحري
 

 .عيد، مواقيت، احداث وتأريخات تتداخل وتتواصل جداول زمنية تتضمن انماطا متالئمة لموا4في بحثي اآتشفت 
 

احدهما يظهر وجهة نظر اهللا . باستخدامي هذه الجداول االربعة توصلت الى خطين زمنين آل منها يظهر التاريخ البشري
ألني صانع ساعات، قررت أن أستعرض هذين الخطين . واآلخر يظهر وجهة نظر االنسان هنا على االرض. في السماء

 . )ساعة الكوآو(ن في شكل الرسم التوضيحي للساعة الزمني
 

 ساعة آوآو العالم
 تقيس .صممت ساعة آوآو عالمية) االرضية(مع وجهة نظر االنسان ) السماوية(لنظهر آيف تتطابق وجهة نظر اهللا 

 تصرفهما .لبشريةالشيطان وا. عبين على مسرح العالم ال  هذه الساعة تتعامل مع.صور التاريخ  والنبؤات عبر عالوقت 
ألطول يحدد الوقت من  اقربعالعقرب القصير ، عقرب الساعات يرمز للشيطان وال. قربين غلى وجه الساعة عيشار اليه ب

انني اصف لكم التحليل هنا ألعطيكم قكرة . ساعة آوآو العالم اشرحها بوضوح في الفصل العاشر . وجهة نظر البشر 
 . النهاية آي اجمع ما بين آل النقاط شاملة عن الكتاب ثم اعود اليه في

 

آل رقم يشير الى دائرة زمنية من وجهة نظر البعد .  ارقام ضخمة ما بين الدائرتين أو القرصين5وجه الساعة يظهر 
لكن في نقطة ما سيزول الزمن ويعود الكون للحالة االبدية، خالل البعد . نحن نعيش في البعد الزمني). السماوي(األبدي 
 . ي الحالي يحدث ويمضي التاريخ البشريالزمن

 

بل انه سيكون اداة التحول مع انتهاء عصرنا الشرير . سنكتشف بأن الهدف الرئيسي لصراع الفناء ليس دمار هذا العالم
الحالي الى عصر اهللا الجديد عصر المحبة والسالم والصالح حسب مشيئته وخطته الكبرى التي بدأت قبل خلق هذه 

 العالمي في حضارتنا هذه لبرآات اهللا سيكون صراع الفناء عنيفا بسبب الرفض .  أول انسان بزمن بعيداالرض ووجود
رفض حكم اهللا غير العقالني سببه اآاذيب .التي يرغب في ان يهبها لكل فرد عند تأسيس ملكوته الذي سيضم آل األمم

بد العالم لنفسه آي يدمر تماما آوآبنا عاستلمالك الساقط هذا ا. الشيطان الخادغة التي تقيد البشر بسالسل الخوف والموت 
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  .وآل ساآنيه انه عدو البشر الحقيقي 
 

 .اثناء تحضيري لتصميمات ساعة العالم اآتشفت فكرة مذهلة اظهرت وسيلة جديدة لتفسير نبؤات دانيال عن نهاية األزمنة 
حجر .  باختصار . تموز17جزء الثاني من آتابي لغز الذي سيظهر بشكل تفصيلي في ال"حجر روزيتا"ادعو هذه الفكرة 

  . الرقمي األلفبائي العبريمع النظامروزيتا هذا اساسه التطبيق اإلندماجي لنبؤات دانيال 
 

 النظام الرقمي االلفبائي العبري
 

 . النظام الرقمي االلفبائي العبري يساعدنا على فهم النبؤات وتحليل المسارات التاريخية للبشر
 

انها ايضا تتضمن معان . لكن االرقام في الكتاب المقدس ال ترمز فقط الى معادالت حسابية. لكتاب المقدس مليء باالرقاما
أن نظام االرقام واالحرف العبري يؤيد التاريخ المسجل في الكتاب المقدس اذا ما وضع االثنان . أعمق وتأويالت خفية

 .   ابعاد3آل حرف من حروف االلفباء العبرية يتضمن  في اللغة العبرية االصلية .جنبا الى جنب
 . انها احرف عادية بسيطة تؤلف آلمات لخلق جملة. في المضمار االول .1
 . في المضمار الثاني آل حرف له معنى خاص به .2
 .في المضمار الثالت آل حرف له قيمة عددية .3

 
 .التوجد لغة اخرى لها هذه المضامين

 

الكتاب ال يشرح . لنظام االلفبائي الرقمي العبري االجزاء التي لها عالقة بتأريخ صراع الفناءفي هذا الكتاب ساستعمل من ا
 . مضامين االحرف آلها

 

في االسفل مثال لالحرف العبرية مع معانيها وقيمتها العددية، هكذا رسمت التشكيل االساسي لوضع التأريخ الصحيح 
 . لصراع الفناء

 

 الباطنيالمعنى  العدد الحرف العبري
 البداية، اهللا، او المقود 1 الف
 البيت، االقامة، االنقسام 2 )باء(بيث 

 جمل، افكار مهمة، آمال االهي 3 )جيم(جمال 
 باب، خليقة، هذا العالم في هذا الزمن 4 )دال(دايلث 

 نافذه، ابدية، الجانب االخر 5 )هاء(هيه 
 صنارة، صلة، خّطية، جسد 6 واو
 ، تمام، آمالاعسيف، صر 7 زاين
 ، بداية جديدة، خليقة جديدةمحاط 8 )س(سين
 حياة جديدة، حضارة جديدة، فاآهة 9 )تاء(تيث
 شريعة مسؤولية.نشاط لمستوى اعلى يد،  10 )جيم(جود

 او فوضىدينونة،  11 *حرفين
  حكومةآمال أو 12 *حرفين

 
 )دال(دايلث 
انه يصف ". هذا العالم في هذا الوقت"، أو "خليقة"، "باب"والذي يعني ) لدا(يرمز اليه الحرف العبري دايلث ) 4(الرقم 

 . الجانب الحسي الملموس لالنسان واالرضي الزائل والمتغّير
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 اتجاهات أرضية  4هناك . ةي خرائط جين4أجسادنا مخلوقة من .  عناصر بطرق متعددة4عالمنا ينقسم الى  
 4الجنس البشري ينقسم الى ). الصيف، الخريف، الشتاء، الربيع(في السنة  فصول 4لدينا ). شمال، جنوب، شرق، غرب(

 . هناك أمثلة اخرى آثيرة). االحمر، االصفر، االبيض، واالسود(أعراق لونية 
 

ان الرمز ). ماييم(له صلة بالحرف ميم الذي يرمز الى حالة مائية ). 4(مستوى أعلى من ضمن الرقم ) 40(الرقم  
 . ميم) M(هو خط متماوج والذي يصوره الحرفالتصويري للماء 

 
أننا نناضل في هذه الحياة " الهدف. "مع اضافة بعد آخر له) العالم في هذا الوقت (4هو الرقم ) الماء (40الرقم  

 اما ان نتابع العيش. اذا تراخينا واستسلمنا، نغرق، يعني نهاية حياتنا على هذه االرض. وآأننا نجتاز سباحة محيط شاسع
 . حيث ال صراع هناك) 5". (الى الجانب اآلخر"أو نرسل ) 4" (في هذا العالم في هذا الزمن"
 

في الجانب "أملنا الوحيد هو أن أحدا ). 27 :9(عبرانين " أو الجانب اآلخر" ثم بعد ذلك الدينونة: الكتاب المقدس يقول
 . ا ان اهللا قد أرسل ذلك الصّياد انه يسوع المسيحآصّياد، لحسن حظن) الى السماء(ويدخلنا ) واو(سيمسك بنا " اآلخر

 
 يوما في جبل 40أقام االسرائيليون .  سنة في الصحراء40تاه الشعب العبراني .  يوما في بداية طوفان نوح40أمطرت 
التي لها هدف آل هذه التجارب ترمز الى ألمعاناة في هذه العالم و.  يوما في البرية ليجرّبه الشيطان40أقام المسيح . سيناء

 . )العالم السماوي(يختص بالجانب اآلخر 
 

 سنة 400أمضى العبرانيين ". هذا العالم في هذا الوقت"أو نهاية . أربعمائة يمثل رمز وجودنا على أالرض) 400(الرقم 
البشر على هذه آل التجارب والمعاناة التي تحملها . الى المجهول. في عبودية المصريين قبل أن ينتقلوا الى أرض الموعد

 " 5 :21رؤيا "في اخر الكتاب المقدس . صراع الفناء سيكون نهاية الحضارة على هذه االرض. االرض ستنتهي ذات يوم
 ".ها انا أصنع آل شيىء جديدا"يقول اهللا 

 
 )5(هيه 

ا يرمز للسماء الجانب هذ". الجانب اآلخر"، او "أبدية"، "نافذة"تعني، ) هاء" (هيه"الحرف الخامس من االلفباء العبرية 
االبدية، أيضا ترمز الى المخلوقات التي ال تحيا على هذه . الروحي الخالد لالنسان، حياة ما بعد الموت، أرض الموعد

أرواح غير . باالضافة الى االرواح الشريرة) الشيطان(االرض، بما فيها المالئكة، ميخائيل، جبرائيل، ولوسيفيروس 
 . هناك ربوات من المخلوقات الروحية غير معروفة األسماء لدينا .معروفة الهوية أو الهدف

 
حين تقابل يعقوب مع مالك الرب جعله يرى وينظر الى سلم نازل من السماء . حين ننظر من النافذة نرى لمسافات أبعد

 .15 -13 :28 أمور في تكوين 5عبر نافذة من الزمن آي يتشجع في مسيرته، وعد يعقوب ب 
 الرض المضطجع عليهاأن يعطيه ا .1
 أن يكون معه .2
 أن يحفظه حينما آان .3
 أن يرده الى هذه االرض ثانية .4
 أن اليترآه ابدا .5

بعض اآليات تتكلم عن اناس رفعوا . آثير من اصحاحات الكتاب المقدس تصف امورا حدثت او ستحدث هنا ام في السماء
هذه اآليات . ازمنة مستقبلية لها عالقة بصراع الفناءمعظمها تتكلم عن . الى السماء وطلب منهم ان يكتبوا عما شاهدوه

 . "الجانب االخر" صعبة الفهم علينا الننا لم نصل وال نعرف شيئا عن 
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 العالقة ما بين االربعة والخمسة
 )4(ألن البشر يعيشون في بعد الرقم ". النظام الرقمي األلفبائي العبري" في 5 و 4هناك عالقة مميزة ما بين الرقمين 

  ."الجانب االخر "5لكنهم على صله ببعد الرقم " هذا العالم في هذا الوقت"
 

مثال في ايام الكنيسة االولى طلب من . نستطيع أن نقرر ما سيؤثر على حياتنا المحدودة هنا وحياتنا االبدية في السماء
ن على المجتمعين أن يقرروا ما اذا آانوا آا. االخ ألتؤم لـ متّى ،للكتاب المقدس" توما"االباء االولين أضافة سفر آتبه 

حسب النظام الرقمي العبري ال يمكن اضافة البشارة الخامسة اال اذا آان . سيضيفون هذا السفر آبشارة انجيلية خامسة
لهذا االباء االولين وبسبب فهمهم للنظام االلفبائي الرقمي العبري سمحوا بتسجيل ". بالجانب اآلخر"مضمونها له عالقة 

 . البشارات االربعة الموجودة فقط
  

 ستة= واو
، وألذي يعني،صنارة، صلة، اتصال، انه يرمز الى الصلة ما بين شيىء "الواو"الحرف السادس لاللفباء العبرية هو 

ان الذي يبدأ بعد خليقة االرض واالنس" باليوم السابع"ايام الخليقة الستة تتصل . آصلة جملة بآخرى للفكرة الواحدة. وآخر
التقليد العبري يقيس اليوم من غروب الشمس حتى غروبها التالي من الساعة السادسه مساء . ويستمر حتى وقتنا الحالي

 . "الدورة السادسة للعالم"وهكذا يبدأ الفصل الثاني من آتابي مع . حتى الساعة السادسة مساء 
 

في الهند لوحدها هناك الماليين .  ايمانه وجذوره واصلهآل منها يتكلم عن. هناك الكثير والمئات من الحضارات في العام
آل . الكتاب المقدس يقول أن هناك اله واحد خالق الكون واالرض. آلها تتربع على قمة االلوهية. من اآللهة والمعبودات

 . اآللهة االخرى آاذبة شيطانية مزيفة مصدرها الشيطان
 

لى المجتمعات الوثنية ندرك مدى تأثير عمل الشر، الفقر، والفساد في أعلى اذا تفحصنا ديانات العالم المزيفة وتأثيرها ع
 االرهاب الديني يلف العالم مضحيا بأالف ،المستويات، الجريمة وذبح حتى االطفال اعمال يومية لذلك المجتمع الوثني

 . اية في هذه االعمالاالبرياء باسم األنتقام هللا، يمكن بوضوح رؤية بصمة الشيطان، الكاذب القاتل منذ البد
 

في الفصل الثاني رؤيا لمشيئه اهللا وخطته . اله الكتاب المقدس هو الوحيد المحب واهب الحياة االبدية مجانا لمن يطلبها
 . ونكتشف لماذا نتصارع في معرآة الخير والشر. للجنس البشري

 
ي الفصل الثاني نناقش مخلوقات تعيش في ف. الكتاب المقدس يذآر انه في االزل قبل وجود الزمن وجدت مخلوقات ما

أن االحداث العالمية المستقبلية تصبح منطقية حين نقارنها بخطة اهللا  .وآيف أنها تعاملت مع بني البشر" الجانب اآلخر"
 . الشاملة ومشيئته للكون والجنس البشري

 
 7الرقم =زين

الفصل الثالث يتناول الدورة الثالثة . ل، أو تمام، آمالالذي يعني سيف، نضا) زين(الحرف السابع لاللفباء العبرية هو 
 2018حتى العام ( سنة 6000 عاما قبل المسيح والتي ستدوم تقريبا4068تبدأ مع بداية الخليقة والبشر تقريبا قبل . للكون
 في ه تعتمد على قراران النهاية االبدية لكل فرد. ، هذا يشرح لنا آيف أن البشر يشارآون الشيطان البعد الزمني )ميالدي

 . البعد الزمني هذا
 

 )س (8الرقم =سيث 
أحدهما . يقرر آل منهما النص. وله تفسيران محتمالن) سيث(الحرف الثامن من االلفباء العبرية هو الحرف 

ي تعن" البداية الجديدة"له عالقة بأالرض و" المحصور"غالبا تعبير " بداية جديدة"واآلخر " محاط"أو " محصور"يعني
أنه يغطي فترة زمنية قصيرة . لزيادة ادراآنا) سيث(في الفصل السابع سنرى ما سيقدمه الحرف .  )الجانب اآلخر(السماء
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لكي نفهم متى .  صراع الفناء جزء متمم لخطة اهللا الشاملة.ميالدية) 2015-2008(السنة السابعة لصراع الفناء . جدا
 .  بكاملهاهم خطة اهللايجب علينا أن نتف. وآيف سيحدث صراع الفناء

 
.  تموز يشرح آيف يمكن أستخدام النظام االلفبائي الرقمي العبري للتكهن بوقت حدوث صراع ألفناء17آتابي الثاني لغز 

أومن بأنه سيكون هناك صراع فناء في السماء في نفس الوقت الذي يبدأ فيه صراع  1*على أساس دراستي للنبؤة الكتابية
 . الحرب الهائلة في السماء سيكون لها ثأثير قوي على الكون خاصة على آوآبنا. الفناء على أالرض

 
 )تاء (9الرقم=  تيث

الفصل التاسع يغطي دائرة آبيرة أخرى والتي تطال . ألذي يعني حياة جديدة) تيث(الحرف التاسع لاللفاء العبرية هو 
 . انها مرحلة بلوغ األمل للجنس البشري.  سنة1000حوالي 

 
االيمان بحياة .  تتكلم عن قيامة االموات 1*اآليات الكتابية. ذا الكتاب أرآز على النبؤة الموحى بها في الكتاب المقدسفي ه

 . ما بعد الموت مزروع في الفكر البشري منذ االف السنين
 

 سنة ترمز الى 5000االهرامات والمدافن المصرية القديمة بنيت منذ . نظرية القيامة موجودة في تقاليد حضارات آثيرة
؟ حسب الكتاب المقدس، "  يصيبنا بعد الموتذاما"لكن الكتاب المقدس وحده يجيب عن سؤال . أيمان حياة ما بعد الموت

 . الذي سيحيون لالبد والذين سينتهون في الجحيم. في نهاية االزمنة، سيكون هناك فريقان من الناس
 

.  الحكم األلفي للمسيح.سالم- سنة1000-ستوجد على االرض خالل تي الفصل التاسع يتضمن وصف للحضارة الجديدة ال
 السماء  الى حينها الحضارة الجديدةستتحول.  ثانيةستبدا االبدية )  ميالدية3018( نهاية الفترة االخيرة من البعد الزمنيفي

 .الجديدة واألرض الجديدة 
 

 )جيم (10الرقم = جود
 . "مسئوليات"، "قانون"، "العمل"مستوى عال من " يد"الذي يعني ) جود(هو الحرف العاشر في االلفباء العبرية 

 
 لنظام اهللا العالمي الجديد، بينما آتابي الثاني يتكلم بتفاصيل دقيقة عن السنة 1*هذا الكتاب يتكلم عن المراجع الكتابية

 برهانا 12انه يتضمن . من االلهي اآلتيالسابعة لصراع الفناء الذي يحول هذا العصر أو الزمن الشرير الى العصر أو الز
 على عالقة بخطة اهللا 666على ان نظريتي في مجال التوقيت لصراع الفناء صحيحة ودقيقة انها تشرح آيف أن الرقم 

أيضا يظهر آيف أن روزنامات متعددة تتحد بنقطة واحدة مشترآة تتوافق . للبشر ولهذا الكون آما يقول الكتاب المقدس
 . 2*آليات الكتابيةتماما مع ا

 

 مثال المسارين المتالزمين
الكتاب المقدس . الحظت العالقة المثيرة ما بين االيمان اليهودي والمسيحي. حين أآتشفت نظام االلفباء العبري الرقمي

الحقا اآتملت آلمة اهللا في  . وثم بعد ذلك عبر رؤيا الرسول يوحنا في العهد الجديد. جذوره تمتد في التوراة العبرية القديمة
 الرب يسوع المسيح الذي سجلت أعماله وآلماته أسفار العهد الجديد آما سجلت رؤيا أخرى من اهللا عبر الكنيسة الرسولية

  .في اسفار العهد الجديد 
 

 لقرون .نظر اليهوديةهة ال اآلخر هو العهد الجديد او وج،احدى المسارين يمثل العهد الجديد مع التقاليد واألعياد اليهودية
آثيرون اعتقدوا بانهم ايمايين منفصلين لكن مصدرهما الروحي هو الخالق . ما ين مع بعضهن اإليمانان متالزمااسار هذ
 ال تظهر الحقيقةص وحين يعامالن بانف،يا يكشفان هدف اهللا وخطته للبشريةاذا ما درسا وفهما سوياولهذا فهما س. الواحد 

 .  على احد هذين الشاهدين المهمين فقطدف اهللا بالنبوة تقل حين نعتمد وفهم ه . غير آاملة
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 14  الحطات المسارين

1-2              3                    4_12           13                 14                

  - م.ق  588 م. ق2288 م.ق 4004
 هيه3018-2018 2012 م.ق 33 

6 
 عصر واو

7  
 عصر سيث

8 
عصر سيث

9  
 عصر تيث

10 
 عصر جود

 
اليهود واالمم اضطهدوا وعادوا بعضهم البعض منذ عصور غير مدرآين أن المسارين المتالزمين يعمالن فقط سويا 

 . بشكل متكامل، اآلن في عالمنا الحديث، زمن الجهل والتجاهل هذا يجب أن ينتهي
 

هذا النفق . أن نصل للمحطة االخيرة، على قطارنا أن يمر بنفق مشتعلوحسب خطة اهللا وقبل . البشرية يقودها قطار الزمن
الطريق منحدر وال شيء يوقف .  سنوات والذي تكلمت النبؤات عنه قبل اآلف السنين7هو صراع الفناء الذي يمتد لـ

 . الكتاب المقدس يدعو ذلك بالحياة االبدية. االنحدار لكن اهللا اعّد منفذا وخالصا لنا
 

أجتياز النفق . اهللا صادقة حتمية لكن علينا أن نؤمن بما صنعه لنا، ان أيماننا مبني على صدق مهندس ذلك المسارأن وعود 
 ".الجانب اآلخر"االيمان بكلمة اهللا سيعطينا القدرة والثقة آي نعبر الى . المشتعل يتطلب ايمانا قويا

 
من . اني أدعوآم وللحظة أن تتناسوا خلفياتكم الدينية. ئيةمجتمعاتنا المتنوعة تعطينا تصورات مختلفة عن المحطة النها

في نهاية االفق يبدو وآان الخطين يتالقيان . مقعدآم االمامي في ذلك القطار بامكانكم ان تروا خطي السكة الممتدان
تقالنا من هذا العالم بعد موتنا وان. نحن سنصل الى النهاية المحتومة قطعا. مهما يكن ما نؤمن به .هذا مجرد وهم. ويندمجان

 .علينا أن نثق بمهندس ذلك المسار الذي خطط لمسارنا حتى قبل بدء الزمان . ال يعد يهم ما يقّسمنا
 

 تجربة التطابق الثالثية 
 3فهم النبؤة علينا ان نطرح  اولحن حين . الكتاب إليجاد آنوز الكتاب المقدس هذان تصبح باحثا معي وانت تقرأ ألادعوك
 .اسئلة 

 
  .هل تتطابق مع آيات آتابية اخرى

 آيات آتابية 5ويتطلب . او آيات تصادق على األمور األرضية .  آي نؤآد حادثة يجب ان يكون هناك شاهدين على ألقل 
  ."الجانب اآلخر "  فيلتأآيد امور حدثت

 
 .بل آل ما يفعله منطقي .اله الكون ليس اله فوصى  .  هل هذا منطقي

  . اهللا يكرر الحقائق المهمة مرات عديدة.  معها زياااجع آتابية اخرى  تؤلف توتطابق مع مرتهل 
 

 الجدولين الزمنيين المتطابقين
لكي نشرح صراع الفناء علينا أوال أن ننظر الى . تحليل االحداث التاريخية يجعلنا نفهم االحداث المستقبلية بشكل أفضل

 . الماضي آما موّضح في آلمة اهللا
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  من تاريخ البشرسنة7000

 خطة اهللا للبشر
  بعد هيه

  
  بعد دايلث واو

   سنة64 درة 4068  سنة 490   م. ق4018  -1
م طرد آدم . ق4004 – 1  سنة490   م. ق2-3528

 وحواء من الفردوس
1

2   سنة 490  م. ق3038 – 3
3  سنة490  م. ق2548 -4
م طوفان نوح . ق2288 -4  سنة 490  م . ق2058 – 5

 دمار الحضارة ألولى
4

 م . ق1568 – 6
 م . ق1078 – 7

  سنة 490
  سنة490

5- 
الهيكل . م .  ق6-1004

 األول

6

  دمار الهيكل 588ف آ9 سنة 490   م 588 – 8
  دمار الهيكل 5306ف آ9

 الثاني

7

8   نهاية نفي بابل8   سنة 70دورة  م. ق518
    سنة490  م . ق28 – 9

م 33-يسوع المسيح اقام   سنة 490   م 498 – 10
 دمار الهيكل الثاني

9

  10 سنة490  م 988- 11
  11  

  سنة490  م 1478 – 12

 
 
 
 

  ساعة آوآو
العالم 

)6000 (
سنة 

دورات 
940 

سنة من 
360 
 يوما

   تحرير القدس12 
  سنة صراع الفناء50م دورة 1968 -13

       في السماء                                       
 دمار 2015- 2008- 13 سيث

 الهيكل الثالث
 

10 + 4 
 
 
 

 1000  دورة2018
ألملكوت االلفي . سنة

 يسوع ملك الملوك 

 تيث
 جود
 دايلث

 بناء الهيكل الرابع
ألبراهيم عدوالاتمام 

 ألسرائيل واألمم
 

 
1 + 5   

 م ارض جديدة 3018
 سماءجديدة
  بعد هيه

+ جود 
 هيه

 

 
 م نهاية 3018

 األزمنة بعد دايلث
 

سنوات لصراع 7 سنة من التاريخ البشري وجدول 7000جدول . لكي أساعد على ادراك ذلك وضعت جدولين زمنيين
 .لكن هناك بعض . الجدوليين يتطلبان بضعة مطابقات، في مناطق يظهر في آال الجدولين ا تشابهات بارزة. ألفناء
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، نرى الحد 1*بمقارنة الجدولين مع النظام الرقمي االلفبائي العبري. صة والتي يجب أضافتهاالناق" التروس"المقاطع 
 . الفاصل للبعد الزمني

 
 )مشروح بشكل أتم في الكتاب الثاني ( سنة من التاريخ البشري 7000جدول 

.  تختلف عن تقويماتناالعصريةآي أتكهن بموعد صراع الفناء المستقبلي آان علي التعامل مع التقويمات القديمة، والتي 
هكذا يسهل مقارنة المعلومات في . وبدمجها بشكل متساو آي تؤلف وحدة تطبيقية خلقت جدوال من التاريخ البشري

 . التقويمات المختلفة لكي نستطيع التكهن بموعد وتوقيت حدوث صراع الفناء
 

 7 سنة، وعلى أساس النظام العبري للرقم490ساوي  دائرة آل منها ت12يظهر  سنة من التاريخ البشري 7000جدول ان 
هذه .. الجانب األيسر يظهر محطات بعد هيه. في الجانب األيمن للجدول من وجهة نظر بعد الدايلث ). 490 =70×7(

ن  مآ توصلت للتأريخ أالول في هذا الجدول مبتد .الجداول قد تبدومعقدة قليال  لكنها ستصبح منطقية  وانت تتابع الشرح 
دورات زمنية من السنة العبرية وحسب ) 7(قبل الميالد، عددت الى الوراء ) 588(السنة التي دّمر فيها الهيكل اليهودي 

 . سنة قبل الميالد 4086 على االرجح  تمنظام توقيتنا الشمسي فوجدت أن خلق آدم
 

 12 يوما معتمدة المدارات القمرية الـ360تقريبا آل الحضارات القديمة في الشرق االوسط استخدمت روزنامة سنوية من 
 على 12بعض الخبراء يعتقدون بأن السنة الشمسية القديمة آانت تعتمد المدارات القمرية الـ.  يوما30المؤلفة آل منها من 

لكن هذا لم يدم طويال، آثير من الحضارات القديمة أخترعت سبال لتعديل الروزنامة القمرية .  يوما بالتمام360أساس 
 تتأخر وباضطراد – يوما 354-الحضارة االسالمية لم تفعل ذلك لذلك فان سنتهم القمرية . لتوازي وتصبح السنة الشمسية

عياد المسلمة سابقة لموعدها ال يوما وربع ولهذا تأتي أ365 يوما عن روزنامتنا الشمسية الجورجية التي تساوي 11مسافة 
 . ومبكرة قليال آل سنة

 
ولكي يعّدلوا الدورة القمرية ) تقرره الرؤيا منذ القدم(دية الحالية أيضا قمرية تبدأ آل شهر مع قمر جديد الروزنامة اليهو

في السنة الثالثة ( مرات 7) اذار الثاني( أضيف شهر ثان – يوما 365–في عصرنا لتماشي السنة الشمسية في وقتنا 
 سنة لكي تتطابق وتتماشى ستة االشهر القمرية 19نتهاء دورة آل مع ا) 19 والـ17 و الـ14 والـ11والسادسة والثامنة و الـ

 يوازي اضافة يوم الى نهاية –هذا التعديل للروزنامة اليهودية استمر منذ االف السنين وهذا (مع فصول السنة الشمسية، 
 . ) سنوات من روزنامتنا الشمسية4شهر شباط آل 

 
الروزنامات الثالثة، العبرية، . ر عن فكرة مختلفة عما نتعلمه في مدارسنامالحظة هذه الروزنامات المختلفة مهمة آي نعّب

 360 سنة وآلها تستعمل مبدأ الـ5000بدأت ّعدها السنوي ما قبل طوفان نوح، انها اقدم عمرا من 1*الصينية، واالزتيكية
 .  أيضا2*يوما آما فعلت الروزنامات المصرية وروزنامات حضارات ما بين النهرين

 
. ارسنا وبشكل عام تعّلم بأن الشعوب القديمة آانت بدائية أو رجال آهوف منحدرة من قردة ال علم أو علوم لديهامد

نحن نعلم اليوم بأن االرض تنهي دورتها . وبجهلنا نفشل بطرح أسئلة. وتظهرها بأنها مخلوقات متدنية فطرية بال ذآاء
دعونا . ا هنالك فارق من أربع أيام وربع عن الروزنامات القديمةأذا لماذ.  نهارا وربع آل سنة365حول الشمس خالل 

 . النفترض بأن هذه الشعوب لم تكن مثقفة آفاية لتدرك وتحسب فارق هذه االيام الخمسة
 

آانت اآثر تقدما من حضارتنا اليوم آما يشير الى ) ما قبل الطوفان(الواقع أن التاريخ يظهر بأن حضارات البشر االولى 
 . وم االثريات واالساطير حول العالمذلك عل

 
 أن آنت تستطيع أن تريني حورية أو اي مخلوق نصف انسان ونصف حيوان آما هو مكتوب عنه في الحضارات القديمة 

نحن هنا نتعامل مع قوانين محسوسة والتي لم تتبدل منذ بدء . حينها أوافق معك بأننا متساوين مع الحضارات أالولى
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لة الوحيدة لوجود هذه المخلوقات في ذلك العصر القديم هي أن هذه الحضارات االولى آانت تمتلك مدارك والوسي. الخليقة
 . وتقنيات أوسع في تقنيات الجينات أآثر مما تمتلكه العلوم الحديثة في أيامنا هذه

 
 360 روزنامة شمسية من اظن أنه آان هناك سبب علمي لوجود" السبب والنتيجة"وألن العلوم الطبيعية تعمل على أساس 

 قارات مختلفة ذات حضارات 3 شهود مستقلين من 3 أصبح لدينا 1*مع الروزنامات العبرية والصينية واالزتيكية. يوما
لهذا حين تتفق هذه الشعوب على شيء يجب أن نصدق شهادتهم على أن هناك . مختلفة، تاريخ مختلف ولغات مختلفة

ادات هو جهل وتجاهل على أعلى هالتغاضي عن هذه الش. ما بين االرض والشمس آونية، – يوما 360 –عالقة سنة 
 . مستوى

 
يذآر الكتاب المقدس بأن . الكتاب المقدس هو الكتـاب القديم الوحيـد الذي يخبرنا أي شيء عن حضارات ما قبل الطوفان

هؤالء . أو العمـالقة" النيفاليم"يـوا ودع. اتت الى االرض وانجبت اطفاال من نساء االرض) مالئكة(غرباء من الفضاء 
 . العمالقة آانوا أآبر حجما من االناس العاديين ولقد أثاروا الرعب والرهبة

 
تناقلتها . هؤالء الغرباء المالئكة وضعوا روزنامة دقيقة رسمت مواضع االرض والشمس آما ترى  من الفضاء الخارجي

وبسبب هذا التواصل مع . وزنامة آونية تفوق بدقتها روزناماتنا اليومشعوب االزتيك ولهذا اشتهروا بأمتالآهم أدق ر
المالئكة تعزي شعـوب االزتيـك تعـاليـمها وروزنامتها الدينيـة الى روح من السماء والتي ستعـود الى االرض في نهايـة 

 . عصر وزمـن مستقبلي
 

 يـوما وربع في السنة يعني بأن االرض شهدت حدثا 365اليـوم أن دورة الـ". السبب والنتيجة"واآلن نعود الى قانون 
أنه يتكلم بوضوح . الكتاب المقدس يعطينا الجواب. ما سبب هذا التبّدل.  ايام وربع في السنة5تسبب بتباطؤ سرعتها مسافة 

 .  قبل الميالد والتي دعيت بالطوفان2288عن نازلة وفاجعة عالمية حدثت في العام 
 

عنف صدمة هذا النيزك .  ضخما ضرب االرض في ذات الوقت الذي أنفجرت فيه ينابيع الغمرالعلوم تقول بأن نيزآا
لو أن علمائنا لم يعميهم تمسكهم بنظرية . سأذآر بعض منها والتي تقّدر بآالالف. أنتجت تأثيرات مهولة على االرض

 . آانوا ليالحظوا ويكتشفوا معظمها.التطور
 

ارتفعت . ونتج عن ذلك أنزالق الصفائح ألقارية وذلك ما تسبب بأنفصال القاراتأوال تضررت القشرة االرضية بشدة 
لم تحترق الديناصورات، بل ماتت تحت الماء وتكتشف عظامها في الترسبات . أختفت مناطق أخرى تحت البحار وجبال

موجودة في الكهرمان حللت الفقاعات الهوائية ال( من االوآسجين المضغوط جدا % 30الجو المحتوي على .  الطينية
  قبل الطوفانذلك الجو قد انهار، باندماجه وتفاعله مع الهيدروجين)  مع ضغط الهواءوقيس االوآسجين الموجود فيها

 مع شروق آانت المرة االولى للمطر على االرض، وآان هناك قوس قزح للمرة أالولى .  يوما40أنهمر المطر لمدة 
في البداية عاش الناس ألآثر من . الرض أصبح هناك اآلن أمطار وقوس قزحوبدل من ضباب طفيف يروي ا. الشمس

 سنة بسبب تبدل المناخ الجوي الذي لم يقلل فقط الضغط الجوي واالوآسجين في 75 سنة، واآلن معدل الحياة لديهم 100
ات باجذع وتفرعات في محيط الجو االول نمت النبات . الهواء بل زاد آمية االشعاعات الشمسية التي تضرب االرض

  . ضخمة، آان لدى الحيوانات خاليا آبيرة في هيكلية عظامهم وبنيتها
 

 هذه النوعية من الحيوانات الضخمة والنباتات الكبيرة التي مألت االرض في ذلك الجو القديم قد أختفت آما تشهد
. جار القديمة الضخمة  العمالقة تجمع في عروق األشيتشكل الكهرمان من فضالت الراتينج صمغ الشجر الذي ي.أألن

 ، للنصف  الضغط الجوي عند مستوى البحر قد أنخفض ألن و بعد الطوفان .نفطنا في األرض يعود ايضا الى ذلك الوقت 
ضربات التجمد السريع هي التفسير الوحيد لحيوانات الما موث المجمدة التي وجدت في القطب والتي آان ال يزال هناك 
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ألنتيجة، منطقة أستوائية عند خط األستواء أنجبت الحضارة الثانية للبشر في مناطق . ا  وفمها تمضغهااطعمة في معدته
 . دفنتها الرمال في زمننا الحالي

 
 المستقبل  التنوع الكوني لألحداث القادمة في لقد تفاعلت عوامله وأنطلقت في. الكتاب المقدس يتنبأ عن فناء أخر أعده اهللا

هذا هو . هذا النيزك أنطلق في طريقة منذ أالف السنين. خر سيضرب أالرض محدثا تأثيرات رهيبة مدمرةالقريب، نيزك آ
  . االآتشاف الذي اآتب عنه

 
. لقد أمضى اهللا عهدا مع بني البشر بأنه لن يغرق االرض ثانية بالطوفان. هذا النيزك القادم أصغر حجما ولن يسبب طوفانا

 تموز يفسر هذه الحوادث 17 آتاب لغز ، يصاحبها غبار حارق وبقايا آثيفة ممتدة آثيرا نار بالدينونته القادمة ستكون
 . سنة 3000 – 2000الطبيعية آما تنبأ عنها الكتاب المقدس وآياته التي آتبها اناس عاشوا قبل 

 
ألن األرقام . ات العبريةضمن السنو سنة من التاريخ البشري 7000جدول الـآي نضع تأريخا لصراع الفناء القادم أبقيت 

فعل ن ان لم تتضمن حقائق خفية ستضيع أن حولناها الى روزنامة سنواتنا نحن، وأيضا لن تتطابق مع مضمون النبؤات
 . باالضافة الى أن اي تأريخ لما قبل الفيضان هو مجرد حدس وتخمين آما قلنا سابقاذلك 

 
  سنوات لصراع الفناء 7جدول 

  2015 آانون اول 21 – 2008 آانون اول 21عظيم اإلثنى عشر قترات صراع الفناء ال
 

   ايار 22  1  2008آانون اول 
 2009 ايار 23
 2010 شباط 22

2 
3 

  2010 ايلول 22 

  2011 نيسان 22  4  2010 أيلول 21
  2011 تشرين التاني 22  5 2011 نيسان 23

 
 صراع الفناء  الصغير

 2015  ايلول17 – 2011 آانون اول 24
 

  2012 حزيران 22ذار ا21 – 2011 تشرين ثاني 23 -6
  2013 شباط 21 آانون اول  21 2012 حزيران 23 – 7
 2013 آب 21   2013 شباط 22 – 8
 2014 آذار 21   2013ب ا 22 – 9

 2014 تشرين اول 21   2014ذار ا 22 – 10
  2014 تشرين اول 22 – 11
 2015 أيار  22

 2015 أيار 21

   نهاية صراع الفناء  الصغير- 12
 نهاية صراع الفناء العظيم  

 2015 ايلول 17
 2015 آانون اول 21

 
 يوما 1335مع فترة زمنية خاصة مضافة مؤلفة من .  أشهر7 فترة آل منها تحتوي على 12يتضمن  سنوات 7جدول الـ
 )  12:12دانيال . ( حسب
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  2015 آانون االول 21 و 2008ن االول  آانو21صراع الفناء العظيم سيحدث ما بين  •
  2015 ايلول 17 و2011 ايلول 4ما بين   سيحدث) يوما1335(صراع ألفناء الصغير  •

 

  العظيمصراع ألفناء 
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 صراع الفناء الصغير 201720182019

 2300ايام دانيال ال 
  

 7معظم نبؤات الضيقة العظيمة تتجه في جزء ال . حين تضرب مطرقة اهللا تأثيرات الشر وتدمرها .  الفناء الصغيرصراع
  .سنوات األخيرة لصراع الفناء العظيم

 

اشرح هذه األحداث ضمن نصها الكتابي ببعض التفصيل في آتابي األول اريدآم ان .  تموز 17 في آتابي الثاني لغز 
 .ود صراع الفناء العظيم تنتبهوا الى وج

 
 تعاقب احداث صراع الفناء 

 )في سفر الرؤيا" بابل:"المدعوة (لمدينة نيويورك ) قنبلة نووية( صراع الفناء سيبدأ بالدمار الذري  .1
االفراس االربعة والراآبين عليها ( ردا على ذلك ستدمر أميرآا بعض المدن االسالمية بضربات نووية  .2

 .) السادس من سفر الرؤياالمذآورين في االصحاح
ويستلم السلطة في ) المسيح الدجال( بعد تدمير القاعدة أو القوة السياسية في الشرق االوسط، سيأتي ضد المسيح  .3

 . سنين ما بين الفلسطينين واسرائيل7وستوقع معاهدة سالم لمدة . اوروبا
 ) المسيح الدجال(-.روبي يغتال رئيس االتحاد االو– سنوات 7 -في منتصف صراع الفناء الصغير .4
حلف شمال االطلسي على احتالل اسرائيل خارقة معاهدة السالم مع ) الناتو(ر بتدمير المستوطنات اليهودية تج .5

 .الفلسطنيين
 1*ينتهي مع تدمير الهيكل الثالث اليهودي) الصغير( صراع الفناء  .6
 . اسرائيل التائب المفدىقدس مع شعب ليؤسس مملكة اهللا في العالم بادئا في ال يعود المسيح .7


