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جتمع المسيحي تحدیاته یواجه الم. لقد استعملت امثلة آثيرة ليآلف العالم هذه االساليب الفكار آتابية آثيرة غير مألوفة

سوء التفاهم الهائل .  سنة من االراء المتباینة والتي انتجت العشرات من التعاليم والمذاهب المتناحرة150الخاصة نتيجة 
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المتعدد االطراف هذا یستحيل ردم هوته وآمل ان اسلوبي سيساعد على فهم وایصال رسالة اهللا التي اعطيت لـ نوح هذا 
 .قائي لم تكن هذه الكتب لتوجد وتساعدالعصر ، وبعون اصد

 
صانع الساعات في داخلي یقول بان تاریخ المستقبل ینطوي تحت القوانين . آثيرمن امثلتي توضح اساليبي واستنتاجاتي 

ان عشرات التالئمات والتطابقات التراتبية مع التقویمات االخرى . وهكذا یمكن شرحها منطقيًا . الطبيعية لبعد دایلث
اتطلب أمثلة آثيرة متوازیة ألن . أنا احترم المنتقدین ، انا شخصيُا ولدُت منقدًا . عة الكونية سيقنعكم بصدقية توقعاتيوالسا

 یعطي الصورة آاملة ، حين ننظر الى خلية جينية تحت المجهر نرى شریطين ممتدین ملتویين – على حدة –ليس اي منها 
ستبدو آمسلك قطار ملتوي مترابط باضالع ، آل شریحة مؤلفة من وحدات ) يشرائح الحمض النوو. ( للجينات الوراثية 

االختالف والتنظيم في هذه التجمعات ) . 4(تتجمع بتجمعات مختلفة آما هو بعد دایلث . ) س. ج. ا. ت. ( ثانویة مختلفة
 .ومات االولية لخلق اهللالجينية وشرائحها تؤلف الهيكلية التي تسّير آل أوجه الحياة الطبيعية بها تتجمع المعل

 
 سنوات من صراع الفناء ضمنهما دورات 7 من التاریخ البشري بجدول 7000یمكن مقارنة ذلك في آيفية مطابقتي جدول 
. في حالتنا نقاط البدایة والنهایة هي عوارض الصلة التي تجمع المسارین . االحداث في الماضي والحاضر والمستقبل

آليهما ینطلقان الى هدف واحد ، لكن .  سنة من تاریخ البشر 7000اء یطلق صدى جدول  سنوات لصراع الفن7جدول 
 مسار خطة الرب یمتد منذ خلق آوننا الحالي الى خلق –بدل ان تؤدي وتسّير نمو العضویات فانها تؤدي وتسير نمو جسد 

 .االرض والسماء الجدیدتين
 

توقيت احداث .  سنوات صراع الفناء 7 البشري مكررة في جدول  سنة للتاریخ7000ان التراتبية الموجودة في جدول 
صراع الفناء نجدها في امتداد احداث التاریخ البشري ، آالروابط بين المسار واالخر نقاط االندماج تنقل المعلومات 

 .آشرئح الحمض النووي في الجينات الحّية
 

 : اليكم مقاطع منه . هشرح مذهل آخر لما احاول قول" الحياة في الموازین " مقال 
 

في حياته القصيرة .  سنة لكن آليهما یكون ضمن ذات تجربة الحياة70یعيش الفأر بضعة سنوات بينما یصل الفيل الى 
ینبض الفأر ویتنفس بمقدار الفيل ، مقارنة بالفيل آثير من اوجه حياة الفأر مثال مقدار استهالك للطاقة وسرعة حرآة 

 بها الى الشيخوخة آلها متسارعة بالنسبة المتداد سنوات عمره وآانه عند تصميم الفأر ضغط عضالته والسن الذي یصل
هذا النمط في آيفية تسارع الحياة بالنسبة لطولها ینطبق على الغزالن . احدهم على زر التسارع بالنسبة لحياة الفيل

هذه المعادلة یمكن . ئف الجسدیة وحرارة الجسدواالنسان عملية االستهالك العضوي تّقدر بنسبة الحجم مقابل ربع الوظا
هذه النماذج تعيش في اماآن مختلفة بما فيها البحار .  نوعًا من الميكروبات ، النباتات والحيوانات250التكهن بها بدقة في 

 .و المياه العذبة واالماآن االستوائية
 

. االنسان والقریدس ، السحلية وشجرة البلوط . الجسد هذا ما أعطى الباحثيين وسيلة للمقارنة بين العضویات عبر حرارة 
 .وهذا مكنهم ليس فقط تأآيد موازین معروفة سابقًا بل أیضًا اآتشاف موازین اخرى

 
 الفأر یحرق ذات الطاقة التي یحرقها الفيل – سنتين – یمكن مقارنتها بدورة حياة الفأر – سنة 70 –وهكذا دورة حياة الفيل 
انه احد الغاز الطبيعة التي آشفت . هذا الميزان یالئم الحياة النباتية والعضویات الميكروسكوبية . ولكن باسرع وتيرة

 سنوات وهكذا هي الصنادیق ضمن الصندوق 7 سنة مع جدول 7000بهذه الوسيلة اقارن ما بين جدول . حسابيًا مؤخرًا
 .السحري متشابهة سواء قارنت الكبير بالصغير
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ليء بسائل الصابون سنخلق فقاقيع صغيرة أو آبيرة حسب قوة نفخنا وآمية الهواء التي اطلقناها في ان نفخنا في آوب م
في هذا المثال آمية الهواء تساوي . تبقى على ما هي . قّلت الفقاقيع أو َآُثرت ذلك ال یغير آمية ماء الصابون. السائل 

 . نظام واالسلوبالمواقيت المختلفة ، العملية الحسابية للطاقة لها ذات ال
 

 سنوات ، هذا القياس 7 سنة تتطابق مع جدول الـ 7000احداث .  سنوات 7 سنة یمكن قياسها على قياس 7000وهكذا 
خالق العالم هو من یسّير اموره حسب ارادته ولهذا مواعيد االحداث في نبؤات . مؤآد علميًا ویطبق في العالم الطبيعي

 :باجزائها آما هي تامة آاملة آما یقول المقال الخطة تامة . صراع الفناء مؤآدة
 

 اآتشف الباحثون بان عدد االشجار في آتلة ما في اي غابة یتبع ذات قانون 
 . القياس والوزن الذي یحكم اعداد الفروع الي شجرة مهما آان حجمها

 .الغابة باسرها تعمل وآأنها شجرة واحدة
 

لو " منذ سنوات شاهدت فيلمًا في متحف العلوم في واشنطن الذي قيل فيه . لدي قوانين الطبيعة هذه تالئم نظریة الفراشة 
ضغطنا آل المسافات الموجودة بين الذرات والنواة ورآزناها سویًا لوضعنا آل الكون بمالیين مجراته ضمن علبة قهوة 

 ".صغيرة 
 

 
 تروس ساعة الكوآو

 
7 X 490سنة  

  سنة شمسية3480
70 
 سنة

5 X 490سنة  
 1000  سنة50  سنة شمسية2468

 سنة شمسية
عصر شيث                   عصر زين                                               
 >                                        سنة آتابية 6000                                                                 

 عصر تيث 
  سنة1000

  سنة آتابية 7000
 )التروس لم تصحح حسب التقاويم الكتابية ، البابلية و الغريغورية*( 

 

50 
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 7 سنة من تاریخ البشر الماضي یمكن استخدامه لفهم احداث 7000الساعة تعطينا آيف ان في مثال ساعة الكوآو تروس 
 سنة من التاریخ 7000بمالحظة تطابق الصالت بين فترات ودورات الزمن المختلفة عبر . سنوات صراع فناء قادم

ن العهد القدیم العبري والعهد الشریحتان تمثال. البشري نستطيع حينها ان نعرف متى سينطلق انذار عصفور ساعة الكوآو
 .الجدید المسيحي وأنا ادعوهما بالمسارین ولقد ضمنهما اهللا خطته لمستقبل العالم

 
 شرح الجداول

 سنوات صراع 7 سنة من التاریخ البشري وجدول 7000في هذا المقطع سنشرح احداث النبؤات المستقبلية عبر جدول 
 لنظام االلفبائي العبري الرقمي ، ألبسط الفكرة وضعت معادلة صغيرة لقد وضعت هذه الجداول بمعونة ا. الفناء

 
1 + 4 = 5 



 الفصل الثامن 

  Chapter 8,  Page 4  الصفحة
17/ 1/   2006 

© 2006 Copyright Faith in the Future Foundation  
www.apocalypse2008-2015.com 

 
الهمتني هذه المعادلة مثال الصندوق السحري ، حين تفتح الصندوق االول االآبر تجد اربع صنادیق اخرى داخله ، آل 

الكتاب الصندوق االآبر یمثل . ابع أص4أصغر من االخر لكنها آلها متشابهة وهي أیضًا آاليد بها ابهام واحد و منها 
انه المصدر الرئيسي الذي یقویه حقائق من ) هيه(الذي یحتوي على تاریخ البشر ومعرفة من الجانب االخر) 1 (المقدس

 .حضارات أخرى تؤآد مصداقيته
 .  سنة من التاریخ البشري7000جدول  .1
 . سنوات صراع الفناء7جدول  .2
 . م اليهودیةالتقویم السنوي العياد وایام الصو .3
 .الشهر اليهودي السابع) تشيري( جدول شهر واحد  .4
نحل اللغز االلهي ) 1(سویًا مع النبؤات الكتابية ) 4(حين نضع هذه المصادر االربعة . یمثل مصدر الفهم الروحي) 5(هيه 

 . والجانب االخر" أبدیة" ، " نافذة " هيه وتعني    = 5 ، 5 = 4 + 1في متى سيحدث صراع الفناء ؟ بسبب قاعدة 
 

اهللا . لتبني بيتًا تبدأ بالفكرة وتضع جدوًال لكل خطوة النهاء المهمة بنظام. لفهم ارادة اهللا للبشر احاول ان أفكر آمهندس
الخالق فعل ذات الشيء ، أظهر ما یریده بخلق االرض مكانا صالحًا للعيش ، ذرة في آون یحتوي على االف المجرات 

 .لشيطان أن یحكم االرضولسبب یعرفه هو سمح ل
 

لهذا خلق اهللا البشر . خطية الشيطان االصلية سّببت عصيانًا عظيمًا في السماء ووضع اهللا خطة النهاء واصالح االمر
أراد به مخلوقًا ذآيًا قادر على آسب خبرة في خلق . خلق اهللا االنسان على مثاله صالح للتقدم. ووضعهم على االرض

أراد الناس . تجربة االخالقية آانت لتحّضر خليقته الدارة الكون تحت سلطان المسيح في المستقبل هذه ال. وادارة حضارة 
 .أن یحترموه ویحبوه ، لكن االمر لم یسر آذلك

 
لقد نجح حين تجاهل البشر الخالق ، رفضوه ولعنوه وهو . في بدء الزمان في جنة عدن حاول الشيطان تعطيل خطة اهللا 

 ، عرفت اسرائيل اهللا الحقيقي الن اهللا اختار نسل ابراهيم ، اسحق ویعقوب ليكونوا شهوده لكل امم هذه االله الحق الوحيد
 .االرض

 
ثانيًا هو استمراریة الشعب .  آتاب یهودي الكتاب المقدسشهادتهم ذات انطالقين ، اوًال نقل آلمة اهللا الى آل العالم ، 

. لهذا حاول الشيطان واتباعه بشدة قتل آل اليهود. ع مرئية محسوسة لنا هذه وقائ. اليهودي وعودتهم الى ارض الموعد
لقد وعد بحفظ نسلهم طالما ُوجدت االرض وما یریده یفسد آل هجمات . یستمر وجودهم آشعب الن اهللا یشاء ذلك 

 .الشيطان
 

ا البشر هي نتيجة قبول اآذوبة خطای. اّن اهللا یستخدم شر الشيطان ویحوله تجربة ليصبح المؤمنون به أبرارًا بال فساد
التوبة تحدث حين یقبل البشر تعریف اهللا للخير والشر . الشيطان القائلة بان نستطيع بذاتنا أن نقرر ما هو البر وما هو الشر

يقة  یعّلم ذلك التعریف االلهي وهي رؤیة لمحبة اهللا الحقيقية الرحومة لمن یحبون الحقالكتاب المقدس. ویبّدلون نمط حياتهم
 ليّبدل الناس نمط حياتهم هنا واالن ، موت وقيامة المسيح هزمت الشيطان واعوانه ، رغم ان ظالم الكتاب المقدس. 

لقد سمح للشيطان ان یسيطر على .  نصرة المسيح على الموتمنسلطانهم ال یزال یحكم االرض حتى بعد مئات السنين 
 ).15 -14: 2عبرانيين (ت الفانين عبر الخوف من الموت النه یمثل قوة المو

 
سيتم اهللا خطته وسيبدل . حين ینتهي زمن الشيطان لن یكون هناك داٍع لوجوده سيرميه اهللا في بحيرة النار مع تابعيه

 .سلطان الشيطان المدمر الحاقد بملكوت أبرار یدعون القدیسين
 



 الفصل الثامن 

  Chapter 8,  Page 5  الصفحة
17/ 1/   2006 

© 2006 Copyright Faith in the Future Foundation  
www.apocalypse2008-2015.com 

) 4: 104مزامير ( ، ) 7: 38أیوب . ( أرواح خادمةالمالئكة رغم أهميتهم ليسوا لب خطة اهللا ، خلقهم اهللا لينموا عملهم آ
تكلمنا عن ذلك سابقًا ، البشر وجدوا ليحكموا آون ) 17 -14: 8رومية ( ، البشر خلقوا لوالدة ثانية آأبناء الملكوت 

ر في خطة اهللا البشر العبون اساسيون في معرآة الخير ضد الشر في بعد دایلث والناجون سيدعون االبرا. المستقبل 
االبرار الذین سيواجهون مكائد الشيطان . القدیسين الذین سيحكمون في الملكوت الجدید الذي ال نعرف سوى القليل عنه

هذا الّبر بالوالدة الجدیدة سيؤهلهم للقيام بما سيوآله اهللا اليهم في . سيكونون روحيين وسيرفضون حتى اصغر فكرة شریرة
 .فانون فيه االعتماد على اهللا بدل أنفسهم أو اي شيء آخرُصمم ُبعد دایلث ليتعلم ال. الملكوت 

 
الفشل هو . ان فشل أحدهم سيواجه العواقب. آل شيء ینتهي مع التطور والتجربة وهكذا ُبعد دایلث سينتهي مع التجربة

 . التوبة ورفض نعمة اهللا باالیمان بيسوع المسيح وهبة اهللا بالحياة االبدیة السماویةعدم 
 

قصة . ت سلطان شریعة اهللا وآما على االرض ال نستطيع ان نطلب من قاٍض تغيير القانون بما یالئم اهوائنا آل منا تح
 .الفراشة تشرح مبدأ الطبيعة وما سيحل بنا بعد الموت

 
ا وموتنا اذا اوان تجربتك یأتي بال انذار هكذا هي حياتن. ال یهم متى واذا آان سيحدث صراع الفناء لذ لربما قد فاتك االوان

 –ما تظن ستكون نتيجة اعمالك في بعد دایلث . النتيجة ستكون امام الدیان عند العرش العظيم في نهایة االزمنة . آبشر 
 .االرض

 
االسفار العبریة القدیمة . ليس اهللا مجرد خيال آما یریدنا البعض ان نظن ، انه حقيقي وهو من یقرر نتيجة اعمال البشر

 قبل والدة المسيح ومنذ – ميالدي - و– ما قبل الميالد –التقاویم اليوم تقسم الزمن الى . لت لفائدتنا الموحاة من اهللا أرس
 .والدته ، لكن مؤخرًا اصبح اسم المسيح مثيرًا للسخریة واالهانة حتى انهم یریدون تبدیل تقویمنا الزالة هذا التقویم

 
یشرح آيف عاش الناس منذ االف .  عبر الزمن في العالم بأسره مميز وفرید بين آل الكتب التي جمعت الكتاب المقدس

به السبب الحقيقي لوجودنا والوحيد الذي یحسب له حساب یوم الدینونة ، . السنين ماذا فعلوا وآيف تصرفوا خيرًا و شرًا 
 .الهم الحكمة االلهية االبدیة والمنطق االلهي وليس اساطير وقصص اخترعها البشر بخيالكتاب المقدسفي 

 
لكن احداها . مثًال تقویم االزتيك تقویم علمي دقيق جدًا لكن حضارة االزتيك زالت والتاریخيون یقدمون أسبابًا ضئيلة لذلك

آان لالزتيك الهة . انهم آانوا یقتلون افضلهم بتقدیم أینع شبابهم باالالف  ذبائح في طقوس دینية الرضاء الهة من خيالهم 
 .ا الشيطان وأتباعهمتعددة اوجدها وسلطانه

 
 آيف أوجدت الجدولين 

 
قد . وهكذا تعمل تروس النبؤة لنصل الى وقت صراع الفناء. تروس ساعة الكوآو هدفها ابراز طائر الكوآو في وقت محدد

 .تكون التروس مختلفة االحجام لكن یجب ان یكون بينها قواسم مشترآة
 

 هو صندوقنا الكتاب المقدسر یحتوي على االصغر ، بما ان آالصندوق السحري ، الصندوق االآبيجب أن تتالئم  .1
 .السحري وبه صنادیق اصغر على الجدول ان یتالئم مع نص الكتاب وهذا هو االهم

 

لن تعمل الساعة ان لم تندمج اسنان التروس بشكل صحيح ، آل ترس له طول محدد ان زادت أو يجب أن تتطابق  .2
 .تائجها صحيحةنقصت آثيرًا اعداد السنين لن تكون ن
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ذلك ) آیات تؤآد صحة القول( على االقل " شاهدین"آل حقيقة یجب أن یكون لها يجب ان تكون مؤآدة صحتها  .3
 .تكون الحقيقة الهية)جميل(  شهود 3ان آان هناك . لتاآيد صحة القول 

 

 . مع القيم التي یعبر عنها النظام االلفبائي العبري الرقمييجب ان تتفق بدقة  .4
 

  سنة 7000يكلية جدول وضع ه
  أجزاء 5 سنة مقسم الى 7000جدول تاریخ 

 
 ) م. ق588 –م . ق4018(  سنة 490 دورات آل منها یساوي 7 .1
 م . ق518 و588موجود ما بين .  سنة 70 –ترس ) 1( .2
 .  ميالدیة1968 –م . ق518.  سنة 490 دورات آل منها 5 .3
 م 2018 – 1968 – سنة 50.  یتبعها یوبيل .4
 ) 3018 – 2018( رس الف سنة سالم یتبعها ت .5

 
.  جزء تمثل التاریخ والنبؤات من ُبعد هيه15الجانب االیسر به .  سنة من تاریخ البشر تمضي بدورات متوازیة 7000

. آليهما یندمجان آواحد آما سنشرح الحقًا) X 70 7(  سنة 49الجانب االیمن یظهر تحدیدات ُبعد دایلث بدورات 
لبشري هذه تثبت مبدأ حجر روزیتا الخمسي السبعي آما هي مصممة حسب الدورات التراتبية والتروس تقسيمات التاریخ ا
 .التي شرحناها سابقًا

 
 عصور للبشر تحت عصيان 4، حين نرى ) 5( هيه ) = 4( دایلث ) + 1( تقسيم التاریخ البشري ایضًا یتبع قاعدة اهللا 

عصر .  تاریخ عصيان البشر موجود في الجزء االخير الذي یشرحها آلهاهدف هذه االجزاء االربعة من. یقوده الشيطان
 .الحكم االلفي االلهي الذي سيخضع له آل البشر

 
) . 7: 12دانيال " ( زمن ، زمانين ونصف زمن " دانيال ویوحنا وأنبياء أخر في العهدین الجدید والقدیم ، استعملوا عبارة 

 X 7(  سنة 490قد تعني )  سنة 1000اسبوع ، شهر أو سنة أو ( ي قياس زمن  آلمة زمن قد تعني أالكتاب المقدسفي 
 قياسات ونصف زمنية 3التعبير زمن زمانين ونصف زمن یتكلم عن .  دورة یهودیة موضوعة على اساس سبعات–) 70

 = X 490 3½  سنة العبریة مثًال زمن زمانين ونصف زمان قد تعني 490مع دورة الـ . ألي تراتبية زمنية مالئمة 
 .سنة 1715

 
  .1995المنشورة العام " جریدة حائط العالم "  سنة ذآرت في 1715حين راجعت حضارة ما قبل الطوفان الحظت فترة 

السنة العبریة االصل آانت العام . آل منها من مصدر مختلف .  تواریخ محتملة لتوقيت طوفان نوح5هذه الجریدة تعطينا 
 سنة من التاریخ البشري حين طرحت 7000 سنة في الجانب االیمن من جدول 1715س انظر الى تر. م . ق2288
تاریخ طرد . م . ق4004وصلنا الى تاریخ مسيحي معروف تاریخ الخليقة . م. ق2288 سنة من زمن طوفان نوح 1715

یصفون عصر الخلق الحقًا وجدت ذات التاریخ في تقویم االزتيك حيث . آدم وحواء من جنة عدن وليس تاریخ خلقهما
 . سنة1715االول الذي دام 

 
م نصل الى زمن نبؤة دانيال بشأن احداث . ق2288 سنة منذ الطوفان ، تاریخ الطوفان 1715انطالقا الى الحاضر مع 

 4تفسيرًا لحلم الملك تنبأ دانيال بأن العالم سيمرعبر . العالم المستقبلية حسب حلم نبوخذ نصر عن التمثال المعدني 
ملكوت السماء في حلم نبوخذنصر ُعّبر عنه .  رئيسية تتبع واحدتها االخرى حتى ظهور الخامسة– ممالك –ارات حض

( هذا الحجم سيضرب قدمي التمثال مدمرًا النظام البابلي ویستبدله بأمة مبارآة عظيمة تنمو ". مقطوع بدون یدین"بحجر 
 ).45 – 31: 2دانيال 
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 شر سنة من تاريخ الب7000جدول 
 خطة اهللا للبشرية

 ُبـعد دايلث ُبـعد هيه 
 

1 
  م. ق4018

و    سنة490
وا

 

 م. ق 4068 
  سنة64انطالقة             

 

2 
 

 م.ق 3528
 

  سنة490
 

1 
 م. ق4004

طرد آدم وحواء 
 من الفردوس

  2  سنة490 م. ق3038 3
  3  سنة490 م. ق2458 4

قة 
طال
ان

17
15

 
نة
س

 

  م. ق2288 4 نة س490 م. ق2058 5
 طوفان نوح دمار اول حضارة

  5  سنة490 م. ق1568 6
  الهيكل االول م. ق1004 6  سنة490 م. ق1078 7
   سنة490 م. ق588 8

7 
  االول دمار الهيكل588 آف 9
  نيالهيكل الثا دمار 536 آف 9

 م . ق518محور ) سنة70انطالقة (م . ق518
 ة نفي بابل نهاي 8  سنة490 م . ق28 9
 م33 –م . ق1يسوع المسيح  9  سنة490  م498 10

 دمار الهيكل الثاني
  10  سنة490 988 11
  11  سنة490 1478 12

 

  تحرير القدس 1967 12
 نهاية احتالل االمم 

  سنة50 انطالقة 1968 13
 صراع الفناء في السماء

ث
سيـ

 

 
13 

 

2008 – 2015 
 دمار الهيكل الثالث 

10+4  

 سنة 1000 انطالقة 2018
 مملكة اهللا االلفية 

 يسوع المسيح ملك الملوك
 

ث
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ود 
ج

ث 
ایل
د

 

 
 بناء هيكل رابع جدید 

اتمام وعد اهللا البراهيم الجل اسرائيل 
  واالمم

10+5  

  م 3018
 سماء جديدة– أرض جديدة

ود   ُبعد هيه
ج

 
 هيه +

 
  ميالدية 3018

 )ُبعد دايلث(نهاية االزمنة 

 
 
 
 



 الفصل الثامن 

  Chapter 8,  Page 8  الصفحة
17/ 1/   2006 

© 2006 Copyright Faith in the Future Foundation  
www.apocalypse2008-2015.com 

 
 الى الطوفان ومن الطوفان الى زمن نبؤة دانيال اوجدت –وحواء من جنة عدن  منذ طرد آدم – سنة 1715فترتي الـ 

م في هذه .  ق588 تنتهي بالعام – سنة 490 – دورات 7الجانب االولي یتضمن .  سنة من التاریخ البشري7000جدول 
 سنة من 7000لوصل نعد فيها الزمن للوراء لنصل الى باقي الـ السنة دمر الهيكل االول في القدس والتي اصبحت نقطة ا

 .جدول تاریخ البشر
 

أحداث التاریخ المهمة تظهر تروس تراتبية نبویة . هيكل اهللا في القدس هو نقطة الوصل الرئيسية ما بين بعدي دایلث وهيه
 .وضعها اهللا للبشر.  سنة 7000في خطة 

 
معظم هذه النبؤات تمت آما تشهد آتب التاریخ نهوض وسقوط الممالك . ذا الجدول لقد استعملت نبؤة دانيال الآمال ه

في السنوات . لكن تبقى بعض نبؤة دانيال لم تتحقق النها مستقبلية . الرومانية ، الفارسية واليونانية آما أظهر اهللا لدانيال
 . الفناء  سنوات صراع7التالية سنرى اتمام بقية نبؤة دانيال آما اظهرت في جدول 

 
 اتمام الجدول 

 
م حيث اعلن دانيال ان مالآًا أقسم باهللا العظيم بان . ق518 سنة من تاریخ البشر هي العام 7000نقطة الوسط في جدول 

 سنة ، هكذا زمن 1000الزمن هنا یساوي ). 7: 12دانيال (سنوات هذه االرض الباقية هي زمن زمانين ونصف زمان 
 . سنة3500 زمانين ونصف زمان تساوي

 هو العام 518 سنة منذ العام 3500لكن .  سنة من هذا االعالن 3500هذا یعني ان نهایة هذا العالم آما نعرفه سيكون بعد 
 سنة یقدمها القاسم المشترك في التقویم الكتابي الشمسي التي 35هذه الـ  . 3018 سنة للعام 35 ميالدي أي ینقصنا 2983

 . سنة من تاریخ البشر7000 في جدول 9ح أثناء الدورة الـ ادخلتها أثناء حياة المسي
 

 دينونة أخيرة
 

 سنة منذ العام 490 دوائر آل منها 5 سنة یظهر7000جدول تاریخ .  سنة 35آيف وصلت الى تصحيح قاسم مشترك من 
الحاضر علينا ان لنحولها الى تقویمنا . 1933دورات السنوات العبریة ستأخذنا للعام .  ميالدي1968م الى . ق518

 نصل 1933 سنة الى العام 35نضيف .  سنةX 7 = 35 5 دوائر نضرب 5لـ .  سنة490 سنوات الى آل دورة 7نضيف 
 3018 سنة سالم نصل الى العام 1000 ونضيف 2018 نصل الى العام – سنة 50 – ونضيف یوبيل 1968الى العام 

 .هللا  سنة لتاریخ البشر حسب خطة وهدف ا7000نهایة جدول 
 

یصل بنا الى نهایة العالم اي العام " زمن زمانين ونصف زمان " آخر فصل في سفر دانيال یذآر انه في البعد السبعي 
 70 من البعد الخمسي ، نحسب ذات الفترة لنصل الى ذات الوقت حجر روزيتا ان اخذنا قياس الوقت حسب آيف ؟  3012

یختفي بما انهما یتفقان ) دایلث السبعي وهيه الخمسي( التراتبي بين االثنين  ، االختالف  سنة 3500= سنة  X 50أسبوعًا 
 .على البدایة والنهایة ذاتهما بالنسبة لالرض والسماء

 
 28 ( 9وهناك تطابق آخر في الدور .  هو التاریخ الصحيح لنهایة تاریخ البشر 3018هذا برهان آخر على ان التاریخ 

 بالتساوي على 35آنت استطيع هذه السنوات الـ .  االخيرة 5توقيت البابلي في الدورات الـ لنحول ال) م .  ق498م الى .ق
). م ميالدیة. ق498 –م . ق28(  لكني اردت ان احفظ الدورة العبریة لذلك ادخلتها في دورة ميالد المسيح 5الدورات الـ 

 سنة 35 یضع تعدیل الـ –ابق مع الحياة الجدیدة منطقيًا التط. تعني حياة جدیدة  ) 9( في النظام االلفبائي العبري الرقمي 
 .مكانها الن الحياة الجدیدة دائمًا أآبر من أي دورات جامدة محددة
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 ايجاد تاريخ صراع الفناء 
 

.  سنوات صراع الفناء7 سنة من تاریخ البشر مع جدول 7000لتحدید توقيت صراع الفناء طابقت النمط التراتبي لـ جدول 
 سنوات یجب 7االطار االصغر جدول .  أرى ان تالئم الجدولين مع نظریة الصندوق السحري طابقت الجدولينأردت أن

 سنة فنصل 7000ان یتضامن مع النظام االلفبائي العبري الرقمي ویتداخل بشكل دقيق مع هيكلية االطار االآبر جدول الـ 
 .االسفاروجدت تأآيدًا لصحة االسلوب في . الى تفسير صحيح للنبوة 

 
 )8: 3 2بطرس (  واحد آيوم والف سنة سنةاّن یوما واحدًا عنَد الّرب آالف 

 ) 4: 90مزامير ( ألن الف سنة في عينيك مثل یوم أمس بعدما عبر وآهزیع من الليل 
 

( طوفان نوح المسيح َشّبَه أیام صراع الفناء بایام .  سنة 7000حدث أثناء الدورة الرابعة من جدول ) 2288( طوفان نوح 
 سنة سنجد حدثًا مهمًا له عالقة 7000 في االطار االآبر للجدول الـ 4مع حدوث الطوفان في الدورة ) . 37: 24متى 

 .ولقد بحثت عن اطار اصغر من ذلك في التقویم العبري) االطار االصغر( بصراع الفناء 
 

الذي یتطابق وصراع الفناء ، محاوًال ایجاد تاریخ الحدث توقعت ان اجد یوما مميزًا في الشهر الرابع من التقویم العبري 
بعض االحداث التاریخية التي تمت في الشهر الرابع من التقویم العبري یجب ان .  الحارس الزمني –نظرت الى التاریخ 

 . مع حدث رئيسي في صراع الفناء– على االقل –تتالئم 
 

حتى في علم الفلك . نها حين تتوازن مع السنة الشمسية والدورات القمریة شهرا ال13 شهرًا وأحيانًا 12التقویم العبري به 
 من برج الجدي الى 12 التي ستصيب حسابات النجوم التوقيتية باالرباك بدورانها الـ 13الغربي تظهر االن الدورة الـ 

 13 ليتالئموا مع هذه الدورة الـ على علماء الفلك والنجوم االن أن یعيدوا حساباتهم ویقسمون جداولهم ثانية. برج الحوت
 . الجدیدة

 
آل شهر في السنة العبریة یبدأ بشهر جدید والبدر التام یشع في منتصف الشهر حيث تقام االعياد من زاویة تقویمنا 

 تمتد الشمسي تدور ایام الصوم واالعياد العبریة وتنتقل قليًال لكنها تبقى ضمن موسمها وهكذا السنين واالشهر اليهودیة ال
 . حسب نمط تقویمنا

 
 الشهر –تموز .  من االعياد الدینية تشرح خطته لخالص البشر عبر تاریخهم أشهر7 یعطي اهللا موسى 23في الویين 

 الرئيسية الكتاب المقدس أشهر العياد 7 الخمسي بكون الشهر الوسط من دورة – یالئم مبدأ حجر روزیتا السبعي –الرابع 
 .  سنة من التاریخ آاالطار االصغر ضمن  االطار االآبر7000والتي تتالئم مع 

 
ونظرت الى ) 2018 ( 5778بما ان تموزهو الشهر الرابع في السنة العبریة نظرت الى اليوم االول لذلك الشهر في العام 

الحدود التي تواریخ اخرى مثل مواعيد الربيع والخریف أو بدایات ونهایات السنوات لكن اي منها تالئم مع االطارات و
 تموز یوم صوم 17. ثم الهمني اهللا ألن انظر الى التواریخ المحددة لالعياد وأیام الصوم اليهودیة . الكتاب المقدسوضعها 
وجدت توقيت تموز . أصبح التاریخ هو نقطة الوصل لتحدید تاریخ صراع الفناء .  حزیران 30 سيقع في 2018في العام 

 سنوات 7 سنة مع جدول الـ 7000ألطابق جدول الـ ) 4مزید من الشرح في الفصل (  5 = 4 + 1 مرات ضمن عالقة 5
بما ان هذه السنوات بابلية آان .  یومًا3430الى )  سنة والطوفان هو نقطة الوسط لهما 1715دورتي (  سنة 3430حولت 

 . أیام) 10(أشهر و) 6(وات سن) 9( یومًا او 3480 فنصل الى 1.145یجب ان نحولها لذا ضربتها بالقاسم المشترك 
 



 الفصل الثامن 

  Chapter 8,  Page 10  الصفحة
17/ 1/   2006 

© 2006 Copyright Faith in the Future Foundation  
www.apocalypse2008-2015.com 

 1715اذًا هناك دورتي .  ميالدي588الى دمار الهيكل االول . م. ق4018 سنة منذ الخليقة في العام 1715هناك دورتي 
 آانون 21الى الوراء حتى بدایة صراع الفناء في ) 5778 تموز 17 ( 2018 حزیران 30یومًا منذ اعادة بناء الهيكل في 

عددت للوراء النني انتقل من بدایة اعادة بناء الهيكل الى بدایة )  امسية عيد هانوي– 5769آسيلف  24 ( 2008االول 
 . اهللا یتقدم دائمًا من الضيقة العادة البناء ، من التدنيس للطهارة ، من المرض للشفاء. الضيقة 

 
  عصر سيث– سنوات 7تواريخ جدول 

 عصر زين
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 21نصل الى ) 5778 تموز 17 (2018 حزیران 30للوراء من )  أیام10 أشهر و6 سنوات ، 9( یومًا 3480اذا عددنا 
 سنوات والخيار الممكن 7یوم شمسي ، هذا اليوم سيكون بدایة صراع الفناء العظيم الذي سيدوم  . 2008آانون االول 

 .واحد فقط یالئم وهو برهان وجود ید اهللا على ابحاثي. الوحيد من مئات تواریخ أخر
 

 بغاية االهمية الحظوا امرًا 
حين بدأت . الكونية منها ال نستطيع التالعب بها آما نشاء . منذ االن آل التواریخ ستكون اما شمسية او قمریة بأحداثها

أبحاثي بشان التقاویم القدیمة ، االزتيك ، العبریة ، الصينية والغربية االولى الحظت انه یمكن تمطيطها لتناسب أي تراتبية 
 العلماء المسيحيون یستعملون هذا المبدأ لجعلهم آرائهم ثابتة وقد ال تالئم مواعيد وتواریخ آتاباتي نظریاتكم .تالئم الحقائق
 .فال تندهشوا
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آثير من التقاویم المطاطية یجب جعلها متوازیة آما ان ساعتنا الذریة االن هي مقياس آل الساعات حول العالم ، فقط 
ان یجعل ذلك النظام منتظمًا لكن نتيجة أبحاثي یالئم تروس التراتبية التاریخية حتى یمكنه ) آمبيوتر( حاسوب آلي جبار 

 .لتتالئم هذه التروس ال یجوز تاخر او تقدم یوم. یومنا بما فيها تروس الساعة الكونية
 

مة مختلفة مستقلة  انظ3في هذه الجداول المتطابقة نتعامل مع االف السنوات وهذه االساليب تتالئم بدقة اليوم الواحد مع 
تتجاوز االعيب " الصدفة " هذه . التقاویم ، االزتيك ، الصينية والعبریة وآذلك بالتناغم مع التقویم الفلكي للنظام الشمسي 

لست ذآيًا آفایة الخترع هذه المواعيد المعقدة والدورات التراتبية مع هذا التاریخ المسّجل ضمن آیات نبوات . اي فرد 
 . حتى لو استعملت التقاویم المطاطة التي یعتمدها االخرونالكتاب المقدستداد منتشرة على ام

 
 21 حتى 2008األول   آانون21 سنوات صراع فناء منذ 7لهذا وضعت جدول .  سنوات صراع فناء7تنبأ دانيال عن 

 آبدایة لصراع 2008ل األو  آانون21بتفحص تاریخ . یبتدأ صراع الفناء وینتهي في تاریخ شمسي . 2015آانون االول 
وهذه معجزة بحد ذاتها بوجود مئات . وال تاریخ سنوي او یومي آخر مالئم مثله . الفناء وجدته مالئمًا حتى بدقة اليوم

االمكانيات آاجابة لحساباتي الریاضية آيف اآتشفت التوقيت الصحيح الدقيق الذي یالئم تداخل اسنان تروس الزمن ؟ 
ا الذآاء لم اعرف عظمة اهللا الذي اخدمه ، ذلك سيصيبني بالجنون اذ لم ادرس الصبح عالم لست بهذ. لوحدي ؟ أبدًا

 .ریاضيات ولم اآن النفق آل هذا الوقت والمال على آتاباتي
 

  فترة 12م صراع الفناء الى تقسي
 

القارنها . نة شهرًا في الس12 سنة آـ 490 فترة آل منها تساوي 12 سنة من تاریخ البشر ضمن 7000وضعت جدول 
آما تقسم . یوما ) 213(  اشهر 7 جزء آل منه یتضمن 12 سنوات من صراع الفناء آان علي ان اقسمه الى 7بجدول 

 فترة متساویة لكي تتطابق مع الجداول االخرى 12 سنوات لصراع الفناء العظيم الى 7 شهرًا قسمت الـ 12السنة الى 
تشير الى التواریخ الشمسية والتي تعطي تأآيدًا آخر لصحة ذلك " مادیة الر" المناطق . حسب مبدأ الصندوق السحري

 .التقسيم
 

حسب ) 2015 تموز 4 (5775 تموز 17 یومًا للوراء من 1290توقيت صراع الفناء الصغير یحدد بعد ایام نبوة دانيال 
 یومًا عدت 3480الفناء حيث  سنوات لصراع 7وهو ذات االسلوب المستعمل لتحدید موعد بدایة جدول . 11: 12دانيال 

 ). 2018 حزیران 30 (5778 تموز 17للوراء من 
 

  سنوات7 – سنة 7000تطابق 
 تحكي ذات الكتاب المقدسالنظام االلفبائي العبري الرقمي ونبوات .  فترة الحظت دقة تطابقهما 12بعد تجزئة آل من هذين الجدولين الى 

 . القصة
 

الطوفان دمر الحضارة االولى على )  سنة من تاريخ البشر490= زمن ( زمنة ونصف انتهت مع الطوفان  ا3 سنة 1715الدورة االولى لـ 
 حزيران 23(  يومًا سينتهي بدمار الحضارة السماوية في الفترة السابعة من صراع الفناء 1715آذلك النصف االول لصراع الفناء . االرض
هذه . 2012األول   آانون21آيف ان الشيطان واتباعه سيطردون من السماء لالبد في أظهرت الحقًا ). 2013 آانون الثاني 21 – 2012

االيام الـ .  م588 یوما االخرین في تاریخ البشر تنتهي بدمار القدس وهيكلها العام 1715هي النقطة الوسطية في صراع الفناء الـ 
 تموز 25 ( 5775 آف 9 العظيمة في كل الثاني من قبل الغزاة والزلزلة الثانية من صراع الفناء ستنتهي بالدمار االخير للقدس والهي1715
2015 .(  
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 12فترات صراع الفناء العظيم الـ 
 )2015 آانون االول 21 -2008 آانون االول 21(

  2009 تموز 22 2008 آانون االول 21 1
 2010 شباط 21 2009 تموز 23 2
 2010 ايلول 22 2010 شباط 22 3
 2011 نيسان 22 2010ول  ايل23 4
 2011 تشرين الثاني 21 2011 نيسان 23 5

 صراع الفناء الصغير
 )2015 ايلول 17 – 2011 آانون االول 4 (

 2012 حزيران 21  آذار 21 2011 تشرين الثاني 22 6
 2013 آانون الثاني 21  آانون االول 21 2012 حزيران 22 7
 2013 آب 21 2013 آانون الثاني 22 8
 2014 آذار 21 2013 آب 22 9

 2014 تشرين االول 21 2014 آذار 22 10
 2015 أيار 21 2014 تشرين االول 22 11
  2015 أيار 22 12
 2015 أيلول 17 نهاية صراع الفناء الصغير 
 2015 آانون االول 21 نهاية صراع الفناء العظيم 

 

 صراع الفناء الصغير
 )2015لول  اي17 – 2011 آانون االول 4 (

 2012 حزيران 21  آذار21 2011 تشرين الثاني 22 6
 2013 آانون الثاني 21  آانون االول21 2013 حزيران 22 7
 2013 آب 21 2013 آانون الثاني 22 8
 2014 آذار 21 2013 آب 22 9
 2014 تشرين االول 21 2014 آذار 22 10
 2015 أيار 21 2014 تشرين االول 22 11

  2015ار  أي22
 12 2015 أيلول 17 نهاية صراع الفناء الصغير
 2015 آانون االول 21 نهاية صراع الفناء العظيم

 
 

 اآمال الجداول 
النبویة .  جداولي الزمنية وتقاویمي التاریخية4في الدرجة ناقص ) مئوي( آما تتحد مقياس الحرارة فهرنهایت وسنتغرید 

 تسير –ع لالمام منذ ذلك الوقت التمامات متوازیة تقویم اهللا وتقاویم البشر المختلفة  تتاب2012 آانون االول 21تتحد في 
ان طابقنا بشكل صحيح . حسب مواقيت مختلفة لكن حين نجد الحلقات المفقودة یمكن مطابقة هذه التقاویم الثبات صحتها

د توقيت وموعد صراع الفناء  سنوات لصراع الفناء نستطيع أن نحد7 سنة لتاریخ البشر مع جدول 7000جدول 
 .المستقبلي
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  عيد وصيام یهودي 12
 

 
 االعياد الرئيسية الشهر اليهودي 

  التقويم–التاريخ  الوصف صيام /           أعياد    

1 
 نيسان

 دايلث
1 
2 

 هيه
  ذبيحة الفصح 14
  ياني ماتزوت15
 )بال خمير( خبز الفصح 21

 -آذار
 نيسان

 أيار -نيسان     ايار 2
باآورة الفاآهة ( الخمسين 6  3 سيفان 3

 )والحصاد االول ، عيد السابيع 
  حزيران-ايار 

  تموز–حزيران   تموز 17الصوم االول لـ  1  تموز 4
  آب–تموز   آف9الصوم الثاني لـ  2  آف 5
  أيلول–آب     أيلول 6

 تشري 7

4 
 
 
5 

 
6 

 
3 
4 

 يوم نفخ البوق
  تشري 3الصوم الثالث في 
 عيد - تشري 10الصوم الرابع 
 العهد والكفارة 

  عيد المظال 21 -15
  هوشانا رابا 21
  شيميني آزرت 22
  شيمات توراة 23

 -أيلول
 األول تشرين

 شيفان 8
 -تشرين االول   ) شيسيان –مار ( 

 تشرين الثاني
 آيسلف 9

  هانوآا 30 -25  7 )شيزلي(
 ) عيد االنوار (

 –تشرين الثاني 
 األول آانون

10 

 تافيت

  
5 

 

 )عيد االنوار( استمرار هانوآا 2 -1
  تيفيت10الصوم الخامس 

  سنة 50اليوبيل آل 
 )اعادة تكريس الهيكل(

 –آانون الثاني 
 شباط

     شيفات 11
 1آدار 12

 )2و آدار (
  صوم الفصح 13  

 )القوريم ( عيد القرعة 15 -14
  آذار–شباط 

 
 

 صراع الفناء واالعياد وايام الصوم العبرية  
الكتاب آتاباتي تعتبر ان القاريء ال یعرف . تقویم االعياد العبریة ساعدني على تحدید مواعيد صراع الفناء العظيم 

 أو التقاليد العبریة لذلك سأعرض بعض المعلومات المهمة الدراك آيفية وصولي الى تواریخ صراع الفناء ، المقدس
 . ي من االمم لم اعرفها مسبقًا عند بدایة أبحاثي آلما عرفت أآثر عنها ادرآت اآثر ما هي تواریخ صراع الفناء آون

 
بها یتكرسون لشریعة اهللا لمغفرة الخطایا وللمصالحة مع اهللا . یعتبر اليهود مواسم االعياد هي من عمل الخالق لفائدة البشر

دیة تذآر أحداثًا سابقة ، خالص عجائبي وعبادة متجددة هللا ، التقویم العبري ، االعياد اليهو. وهم یحتفلون بالبرآات 
 یومًا بالمقارنة 11المشكلة بالتقویم القمري هو انه یخسر . شمسي وقمري ، آل شهر یبدأ بقمر جدید یتأآد بالنظر منذ القدیم

ليعوضوا هذا االختالف یضيف . سنة الشمسية یومًا عن ال19 أشهر في سنة قمریة تزید 3مع عدد أیام التقویم الشمسي و
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هذا مماثل للسنوات الكبيسة في تقویمنا ( شهر آذار آخر آلما احتاجوه للمحافظة على عيد الفصح في الربيع . الكهنة شهرًا
 ). سنوات4الشمسي الذي یضيف یومًا الى شهر شباط آل 

 
) الكهنة( منذ ذلك الحين اضاف المعلمون اليهود . البصریة للقمرلمئات السنين تقّوم التقاویم العبریة حسابيًا بدل الرؤیة 

في آل سنة آبيسة ، شهر اضافي یدعى آذار الثاني یضاف الى نهایة السنة .  سنة 19 مرات خالل دورة 7شهرًا اضافيًا 
 4 ( 5772 تافت 9ي  یومًا تبدأ بالظهور ف1260 فترات في النبوة آل منها 8دانيال ویوحنا تكلما عن . بعد آذار االول

 .2011 آانون االول 4 یومًا تبدا صراع الفناء الصغير في 1290وفترة نبویة واحدة من ) 2012آانون الثاني 
 

 فترة في جدول 12حين نطابق هذه االیام المميزة مع .  عيدًا وایام صوم رئيسية في آل سنة12اليوم التقویم العبري یلحظ 
 . نقاط رئيسية آالمقدمة والنص والخالصة او النتيجة لكل موضوع3تتالئم في  أیام صراع الفناء نرى انها 7
 

 انها سنة الثور في التقویم 2009الشهر االول للتقویم العبري نيسان ، یتالئم مع بدایة صراع الفناء في العام  .1
 ".رأس یقود" ي یعني أي الف والذ) 1(الصيني ، تالئم دقيق مع النظام االلفبائي الرقمي العبري بما ان الرقم 

 . 2012الشهر الرابع تموز یتالئم مع وسط صراع الفناء الذي یتطابق مع سنة التنين في التقویم الصيني  .2
 

تاریخ منتصف صراع الفناء هذا هو النقطة المرآزیة لبحثنا واالدلة المقدمة المتعلقة بهذا الموضوع ، اختير الشهر الرابع 
في فلسفة " هذا العالم في هذا الوقت"دایلث   = 4. يته المميزة في نظام الترقيم العبريلتقدیم نقطة مرجعية بسبب أهم

الحالتين یجب ان وفي . یكون الوسط) 7(، ) 12(حين نرى . هي الوسط) 4( تكون 7الترقيم العبري حين نرى العدد 
 . الخمسي الذي اآتشفناه–یتالئما مع مبدأ حجر روزیتا السبعي 

 

 588منتصفها هي الدورة السابعة والتي تنتهي العام )  سنة آل منها490(  فترة 12لتاریخ البشر به  سنة 7000جدول 
 (  االولى7اذا عزلنا الدورات الـ .  في القدس وقتل نصف اليهود – بيت اهللا –في هذه السنة ُدّمر الهيكل . م تاریخ مميز.ق

ذا یحدث في هذه الفترة ؟ یدین اهللا العالم بطوفان نوح فيدمر ما. تكون الدورة الرابعة هي الوسط)  سنة 490آل منها 
 .م. ق2288الحضارة االولى في 

 
 جزًء متساویًا نجد نهایة متساویة وهي الفترة 12بتجزئتها الى .  سنوات لصراع الفناء7اآتشفت ذات العالقة في جدول 

) صراع فناء السماء(  خاصًا مميزًا ، حرب في السماء في الشهر السابع من الفترة السابعة نجد امرًا. السابعة بالتحدید 
یتابع الشيطان . لكن هذه الهزیمة ال تنهي اعمال الشيطان العدائية . ینتهي بطرد الشيطان وجيوشه من المالئكة الساقطين

 .حربه ضد اهللا لكن على االرض وجّوه الذي غالبًا ما ندعوه السماء الثانية
 .مرآزیًا آرقم وسطي) 4(الزمنية من وجهة نظر السنوات السبع یصبح الرقم ان نظرنا الى هذه الفترة 

 
غالبًا ما ینذرنا دایلث بامر سيجدث من جانبين مختلفين ، في هذه . یمكن فتحه واغالقه" باب = "  یعني دایلث 4الرقم 

 حين یفتح الباب مع صراع الفناء .الحالة اقفل الباب السماوي في وجه الشيطان حين ُطرد واعوانه من السماء الى االرض
هو أیضًا تاریخ . 2012األول   آانون21الصغير ، تقویم االزتيل یؤآد اهمية اليوم االول للشهر السابع للفترة السابعة في 

 .شمسي
م تقویم االزتيك ُیعلن هذا التاریخ نهایة العال.   2012األول   آانون21سيطرد الشيطان من محضر اهللا الى االرض في 

حين یهزمه ميخائيل وجيوش المالئكة تنتهي قدرة الشيطان على . مما یجعله محور تأآيد هذا التاریخ للحدث الرئيسي 
 .التواجد امام عرش اهللا في السماء وآذلك اعوانه وتابعيه
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سماء یولد  سنة من ال6000طرد الشيطان واتباعه من السماء هو الحدث المرآزي لصراع الفناء ، خطط اهللا لهذا قبل 
الى ُبعد دایلث االرضي الذي یفنى آي یباد الشيطان والشر لالبد آما ) الشيطان( وتطرد المشيمة ) ملكوت السماء ( الطفل 

 .آخر احرف االلفباء العبریة الرقمية ) 400( یظهر مع حرف تاو 
 
 

 

 محور دوائر العد العبري 
 
 

  490 دورة 12
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

  م1968                                          .م. ق588 .م.  ق4018
 

  سنة490 دورات آل منها 7
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 م. ق588                          م.  ق2288 .م. ق4018
 

 

 صراع الفناء 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 2012األول   آانون21
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

2008 2012                                      2015 
 

 
 

خلق المالئكة بميالد واحد وهكذا .  سنة للبشر من قبل اهللا ، سيباد الشيطان وأتباعه من الكون تمامًا7000عند نهایة خطة 
 .مجد آالفراشةال ینال المالئكة الساقطين خالصًا وخلق البشر آالفراشة لميالدین االول متواضع آالدودة والثاني م

 
لكن بالتوبة واالیمان بالمسيح ابن اهللا ینال المؤمنون تحوًال روحيًا وجسدًا أبدیًا ممجدًا .. عرف اهللا بان البشر سيخطئون 
 .عند ميالدهم الثاني أي عند القيامة

 

یعيش القدیسون . د دایلثان ُبعد دایلث الحاضر هو مقبرة خليقة اهللا ، الموت البد منه وتجربة سيخوضها آل مخلوق في ُبع
آملين بقيامة الى حياة أبدیة ومجد ، لكن ليس هناك للمالئكة الساقطين أي أمل بالنجاة من الدینونة التي ستحيق بهم بسبب 

 .شرهم وعصيانهم ، سيبادون مع ُبعد دایلث
 

سنة الحمل في  ، آخر سنوات صراع الفناء وهي 2015الشهر السابع من التقویم العبري تشيري یتطابق مع  .3
 .هنا مثال آخر لتطابق االحداث الكونية والفلكية لحضارتين مختلفتين تمامًا. التقویم الصيني

 

) 2018 -2016( التالية من التقویم العبري له ميزة خاصة وهي احياء االمة اليهودیة بعد صراع الفناء ) 5(االشهر الـ 
آجزء مهم . م اليهود اللف عام تحت سلطان المسيح ملك الملوكملكوت جدید سيكون تحت حكم الملك داوود الذي سيحك

 االخرى 10 مع نبوات دانيال الـ 2012 آانون الثاني 4 یومًا في نبؤة دانيال في 2300من احياء االمة اليهودیة سيبدا الـ 
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 2018 للهيكل في العام  یومًا ستنتهي حين یوضع الحجر االساسي2300الـ . ونبوات سفر الرؤیا والتي تبدأ في ذات اليوم
 )5778.( 
 

 وداوود َعبدي َیكوُن ملكًا عليهم ویكوُن لجميعهم راٍع واحد 
 . فيسلكون في أحكامي ویحفظون فرائضي ویعملون بها

 ویسكنون في االرض التي أعطيت عبدي یعقوب ایاها التي 
 سكنها آباؤآم ویسكنون فيها هم وبنوهم وبني بنيهم الى االبد 

 د رئيس عليهم الى االبد واقطع معهم عهد سالم وعبدي داوو
 فيكون معهم عهدًا مؤبدًا واقرهم واآثرهم واجعل مقدسي في 

 .وسطهم الى االبد
 

 ویكون مسكني فوقهم واآون لهم الهًا ویكونون لي شعبًا 
 فتعلم االمم اني انا الّرب مقدس اسرائيل اذ یكون مقدسي 

 ) 28 -24: 37حزقيال . ( في وسطهم الى االبد
 

 اهمية أشهر التقويم العبري 
 شهرًا عبریًا المنعكسة باالحداث التاریخية والنبویة 12النمط المستعمل لتاریخ صراع الفناء موجود بالعالقة ما بين 
ع االن سندقق باهمها والمستعملة في تاآيد تواریخ صرا. المدونة في ایام الصوم واالعياد الكتابية والتي یراعيها اليهود

 .الفناء
 

 نيسان الشهر االول  
یحتفلون به لنجاة . یحتفل به في شهر نيسان اول أشهر السنة الدینية العبریة " الفصح" في الجدول اسفل الصفحة اول عيد 

ضرب اهللا مملكة فرعون بعشر . االسرائيليين من ضربة االبن البكر على ید مالك الموت مع بدایة خروجهم من مصر
ضربات مصر الفرعونية . سيدین اهللا عالمنا ایضًا بضربات. رًا سمح الفرعون للعبرانيين بالذهاب بحریةضربات حتى اخي

) المسيح الكذاب(  الرومانية الحدیثة اليوم تحت رعایة الشيطان وضد المسيح –القدیمة تظلل عاآسة االنظمة البابلية 
 . منهم4 –ضربات صراع الفناء ستتضمن ایضًا مالئكة الموت 

 
 التقويم العبري 
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عيد الفصح یذآر ببدایة . دیمة اسم فرعون یعني البيت الكبير باللغة المصریة ، وهو رمز السالالت المالكة في مصر الق
الفصح هو رمز تحرر العالم من عبودیة الشيطان وااللم . خروج العبرانيين من مصر وبدایة رحلتهم الى أرض الموعد

والدموع آما یرید اهللا عبر صراع الفناء ليصل الى عصر سالم جدید ، عدل ، فرح وازدهارومحبة تحت سلطان ملك 
 .الملوك یسوع

 



 الفصل الثامن 

  Chapter 8,  Page 17  الصفحة
17/ 1/   2006 

© 2006 Copyright Faith in the Future Foundation  
www.apocalypse2008-2015.com 

ودم الحمل وضع على أعلى وجانبي الباب ) دایلث  = 4( له باب ) بيث  = 2( ُقدم حمل آذبيحة في بيت " الفصح" في 
فقط . في تلك الليلة قتل مالك الموت آل بكر في مصر. ولم یوضع شيء على العتبة في االسفل) تاو(رمزًا للصليب 

 .المؤمنون الذین وضعوا دم الحمل على ابوابهم نجا اوالدهم
 

الدم على االبواب خالل . سيعلن اهللا وقت دینونة وعقاب ، لكنه امّن لنا وسيلة نجاة أیضًا . فعل مع اليهود في مصرآما 
حمل اهللا ، یسوع المسيح ، . هذا الدم رمز الى ذبيحة اهللا ذاته بعد االف السنين. الليل في الفصح أنقذ آل من احتمى به

ئكة الموت االربعة عن المؤمنين المخلصين ، سيدین اهللا اعمال آل شخص سيقدم دمه على الصليب آفارة ، سيجتاز مال
 .اثناء صراع الفناء ، الذین ال یطيعون وال یهتمون سيبادون

 
 )9: 10یوحنا (أنا هو الباب ، اْن دَخَل أحد فيخلص ویدخل ویخرج ویجد مرعى : " قال یسوع 

 
  اماآن فقط الى اليمين ، الى اليسار واالعلى 3 وضع على لكن دم حمل الفصح) 4(دایلث یعني باب ، رمزه الرقم 

 لماذا ؟ . وأهملت العتبة
اثناء الصلب ترفع العارضة من .  سنة2000العتبة ترمز الى العارضة الخشبية التي استعملت في صليب المسيح منذ 

ة التي رفعت على ساریة في وصف نبوي آخر لهذا المثال هو االفعى النحاسي. االرض الى عامود لتاخذ صفة الصليب
 .أصبحت وسيلة شفاء المذنبين وحياتهم. الصحراء ایام التيه االولى للعبرانيين في سيناء

 
لقد مهد عهد اهللا بدمه وضع الكفارة ، انه اتمام العمل الذي " الباب لهذا العالم في هذا الوقت" دم ذبيحة المسيح یكمل دایلث 

انه باب نجاتنا من الظالم والموت في عالمنا الى النور والحریة في . لي من مصرتتمه آفارة فصح الخروج االسرائي
 .السماوي" هيه " الجانب االخر 

 
لم یكن . لصنع آفارة لليهود القدماء آان یجب رش دماء حمل بال عيب على قرون المذبح االربعة بواسطة الكاهن االعلى

انه الدم االبدي الذي اعطاه اهللا المتجسد .  دم المسيح–بالدم ) لرابع من الباب الجزء ا( الفصح ليتم اال بعد ان تتخطى العتبة 
 .آبشري والذي جلب خالصًا لكل من یخضع هللا باالیمان ویخدمه

 
   تموز الشهر الرابع 

ر عب. ایام نواح وطني تذآر بسقوط القدس في ایدي االمم .  سنوات لصراع الفناء 7 مرات في جدول 4شهر تموز یظهر 
السنين برزت احداثًا مأساویة خالل هذا الشهر آتحطيم موسى اللواح الشریعة حين عبد االسرائيليين العجل الذهبي ، 
. حينها آسر االسرائيلييون عهدهم مع اهللا بزناهم فكسر موسى الواح الشریعة التي نحتتها اصبع اهللا ليریهم فداحة عملهم

 .سى الشریعة على احجار اخرى ترمز الى ُبعد دایلثبعدها آرمز للمسيح وعهده الجدید نسخ مو
 

 قراءات 3هناك .  اسابيع 3في هذا االحتفال ال یتناول النائحون لحمًا وال یشربون خمرًا وال یسمعون موسيقى لمدة 
 .صيانهماسبوعية من اسفار االنبياء مليئة باالنذارات والتدمير ویشجع الكهنة اليهود الشعب على التوبة عن خطایاهم وع

 
الذي اختفى " العادل" أشعار آثيرة آتبت عن . الهًا وثنيًا یعبد بشكل واسع ایام االلف الثالث قبل الميالد " تموز" آان 

 . تصفه الكتابات القدیمة آاله الزرع. وحجز في العالم السفلي 
 .لفي سفر الخروج تقدمة قایين الزراعية رفضها اهللا مما جعل قایين َیقتل اخاه هابي

 
 ذلك بتدنيٍس امام المكان المقدس الكتاب المقدسزقيال یخبر عن امراءة تبكي االله الميت تموز فيثور لهذا العمل ویصف ح
 ." تموز17لغز " سنجد صفات تفصيلية أآثر لهذا االله الحقًا تحت عنوان ) 14: 8حزقيال ( 
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 تشيري الشهر السابع
تظهر ذات التراتبية الموجودة في " الخفية"  معلومات هذا الشهر تشيري صندوق اصغر في صندوقي السحري ، آل

 .اطارات آبر فيها  فترات زمنية اطول
 

 أآبر ، آان – صندوق –آمهندس یذهلني ان ذات االحداث غير العادیة یتضمنها هذا الشهر والتي تتماشى مع آل اطار 
 .مى وهي ایضًا اصغر ساعة آوآوهذا التكرار یظهر قوة خالقة اعلى واس. هذا اآتشافًا مذهًال

 
ایام الصوم ". جود" و " تيث" "سيث"  "زین"  " واو " لها آل مميزات الساعة الكبيرة تستطيع ان ترى عصور 

قطعًا .  سنة ضمن شهر واحد7000انها دورة .  الخمسي لبعدي دایلث وهيه–السبعي واالعياد تتبع مبدأ حجر روزیتا 
 .  تقسيماتهتصميم الهي مذهل لننظر الى

 
 

 )2015 تشرين االول –أيلول ( 5776تشري 
  –أيلول  الوصف الختم العيد الشهر 

 تشرين االول 
 
 

       7 
 تشري         

4 
 
 
 
5 

 
6 

 
3 
4 

 
 

 يوم نفخ البوق 
  تشري3 في –الختم الثالث 
 تشري ، 10 –الختم الرابع 

 عرس الخروف 
  عرس الهيكل 21 -15

 نفخ البوق 
 على العروش الجلوس 

 فتح االسفار 

13 
16 
23 
 

28/9 – 4/10 
4 
5 
6 

 
 

الشهر السابع في التقویم الدیني " البدایة" االسم اصله أآدي للكلمة تلمود وتعني . تشيري هو بدایة السنة العبریة المدنية 
 . أعياد وایام صوم7الذي یبدأ بنيسان في تشيري 

 
فترة الضيقة .  یذآر انه یوم نفخ االبواق الكتاب المقدس. ة السنة المدنية بدای" رأس السنة  "]واو[ روش هاشانا  -1

ذلك یتطابق مع ) 6: 8رؤیا ( قبل والدة الطفل وضعت قبل عصور وتعلن بنفخ االبواق حين تعلن السماء وقوع الدینونة 
 ).نيسان(  الصندوق االآبر -بدایة صراع الفناء آما ُیذآر في االطار االآبر

 
سيكون .  یرمز الى سلطان الشيطان على االرض ونهایة الشر في السماء والحقًا على االرض]زين[جداليا عيد  -2

صوم تموز یرمز الى منتصف صراع الفناء " الصوم یساعدنا على ذلك " صراع الفناء وقتًا صعبًا ویجب ان نكون یقظين 
 .، طرد الشيطان من السماء

 
 "ةيوم الكفار) " سيث" (يوم آبير "-3
  

تم الكفارة عن تعدیات العالم وسينال المخلصين الحریة ليحتفلوا بفجر امل جدید یتطابق مع نهایة صراع الفناء في شهر 
 .تشيري 
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  ]2015تيث بعد [ عيد المظال  -4
 

 هذا العيد یرمز الى حياة جدیدة بعد عاصفة تسونامي صراع الفناء ، یحتفل به في المظال الن معظم مساآن االرض
النوم في هذه المظال آالعيش . المضال صنعت من اغصان جدیدة القطع حسب توصيات موسى والتقليد العبري . ُدمرت 

اثناء ایام العهد . ذاك یذآرنا بان الحياة مؤقته وعلينا ان نعتمد على نعمة السماء . یمكن رؤیة النجوم عبر السقف. في الخيم 
 یومًا التي تتالئم مع عيد المظال 2300سينتهي في شهر تشيري ، هناك نبؤة اخرى عن القدیم تنبأ دانيال بان صراع الفناء 

 ".تيث"  ميالدیة وتتطابق مع عصر 2018في 
 

وهي تتطابق مع نبؤاته الخمسة آما نصفها في . االعياد الثالثة االخيرة تتعامل مع الفترات الخمسة التي تنطلق من دانيال
 . المقطع التالي

 

  :رابا هاشانا  -5
 

 –مستوى أعلى ( والتي ترمز الى اليقظة الصحراویة مع سقوط المطر وانطالق حياة جدیدة . تحتفل باالمطار المتأخرة 
 .وقت عصيب جدًا لناجي صراع الفناء. انها تطابق لتداعيات ما بعد صراع الفناء) جود

 
  "التجمع الثامن " :تشميني آزرت -6
 

 .  ميالدیة3018حدث العرش االبيض ترمز الى الدینونة االخيرة و
 
 "فرح عميق بالتوراة : " سيمحات توراة -7
 

التقليب یرمز الى قدوم السماء واالرض  یبدأ ویعيد القراءات السنویة في الكنيست وبدایة قراءات مقاطع اسبوعيه ، هذا
 .الجدیدتين الموعودین للقدیسيين عند بدایة عصر جود

 
في  .  سنة50 وهو شهر اليوبيل آل 4 لصراع الفناء آما ذآرنا في الفصل 12طابق مع الفترة تشيري هو الشهر السابع یت

 في العام  سنة50اول احتفال یوبيلي لهم سيكون بعد . 1967عيد صوم الكفارة حكومة یهودیة جدیدة ملكت القدس العام 
 . ة سالم تحت سلطان اهللا سن1000سيكون ذلك بدایة .  في اليوم العاشر لتشيري في یوم الكفارة2018

 

حاولت اسرائيل . لم یحتفل اليهود بهذا العيد في السنوات االخيرة النهم عاشوا في المنفى واشترآوا في صراعات حربية 
عبر السنوات االخيرة االحتفال بهذا العيد لكنهم ال یستطيعون ذلك اال بعد عودة آل االرض الموعود بها ویسكنونها بسالم 

 .تحت سلطان
 

و " خالص " یعني 20 ، الرقم X 50 20 سنة ، النظام العبري الرقمي یعبر عن هذا الرقم بـ 1000عيد اليوبيل سيستمر 
 . یكون لها صلة بالروح القدس والثمار االولى في االعياد اليهودیة50نضربها بـ " ید ممسكة"
 

 تافيت الشهر العاشر
م بعد ان دنس . ق165یذآر اعادة تكریس الهيكل الثاني في .  آيسلف25ي او عيد التكریس یبدأ ف" عيد االنوار"هانوآا 

 ستضع 2018ایام االحتفال الثمانية تستمر حتى شهر تافت في العام . م على ید انطوخيوس الرابع. ق168في العام 
 .اسرائيل اساس الهيكل الرابع

 



 الفصل الثامن 

  Chapter 8,  Page 20  الصفحة
17/ 1/   2006 

© 2006 Copyright Faith in the Future Foundation  
www.apocalypse2008-2015.com 

 سنة الآماله ، عند نهایة بنائه محضر 44ي وسيتطلب سيكون اعظم هيكل بن. سيحتفل اليهود ثانية بتكریس الهيكل للخالق
 .ستدخل وتسكنه لالبد) 43السكينة حسب حزقيال ( اهللا عبر غيمة آثيفة 

 
 االن ارُد سبي یعقوَب وارحُم آل بيَت : لذلك قال السيد الرب 

 اسرائيل واغارعلى اسمي القدوس فيحملون خزیهم وآل خيانتهم 
  في ارضهم مطمئنين وال مخيف عند التي خانوني ایاها عند سكنهم

 ارجاعي ایاهم من الشعوب وجمعي ایاهم من اراضي اعدائهم 
 وتقدیسي فيهم امام عيون امم آثيرین یعلمون اني انا الرب الههم

 باجالئي ایاهم الى االمم ثم جمعهم الى ارضهم وال أترك بعد هناك 
  بيت  منهم وال احجب وجهي عنهم بعد الي سكبت روحي علىاحد

  ) 29 -25: 39حزقيال ( اسرائيل یقول السيد الرب 
 

 ايام الصوم العبرية :  تموز 17لغز 
 

 منها اعياد صوم حزن تذآرنا بالضيقات ، االلم ، 5 منها اعياد صوم سعيدة و 7.  عيدًا عبریًا قدیمًا في السنة12هناك 
في هذه االیام العبریة . لى المسار في حياتنا على هذه االرضحياتنا في دایلث تحتاج لالثنين آي نبقى ع. الجهد والدینونة 

  المبدا الخمسي السبعي ، وهي من وضع اهللا لم یضعها احد. المقدسة رموز العيش المتوازن لفائدة شعب اهللا المؤمن
 .یحتوي على معلومات دفينة نرید ان نظهرها لكم

 
دید تواریخ االحداث التي قالت النبؤات بانها ستتم خالل صراع هذا الكتاب یعلن بانه آشف االسرار التي نحتاجها لتح

 . آصانع ساعات سابقًا ادرك أهمية االنماط الحسابية التي تتطابق ألن الساعة تعمل على هذا المنوال. الفناء
 

 منها شخصك آأنه انعكاس مرآة ذات ُبعدین في جانب. أي هذا العالم في هذا الوقت) 4(لقد تعلمنا ان هناك بعد دایلث 
الواقع االبدي موجود في ُبعد هيه بينما الوجود المؤقت یظهر ". ُبعد هيه"الحقيقي آما انك حقًا في الجانب االخر 

 .آاالنعكاس غير الحقيقي في ُبعد دایلث
 

ا الروحي الجزء المحير في آل هذا هو ان الصورة المؤقتة غير الحقيقية تبدو أآثر واقعية لحواسنا الخمس أآثر من وجودن
مع هذا نحيا بالجسد المؤقت حيث . هكذا تكون الحياة في ُبعد دایلث بروز بالجسد لما هو موجود بالروح. في ُبعد هيه

 .قرارنا باالمور المادیة ، سلوآنا وأفعالنا یكون لها تأثير على نتائجنا االبدیة
 

ان لم تصدقوا جدوا . تختلف حتى عن أذآى الحيواناتلهذا . یختلف البشر عن باقي المخلوقات ففي داخلهم نفخة روح الهية
القربى وجيناتها مماثلة لنا ، فلما نخاف حسب نظام ثقافتنا القرود ليست بعيدة . أذآى قرد واطلبوا منه اجراء عملية جراحية

 ؟ 
 

لمهمة ، التحوالت في انه الجانب االمامي للمرآة حيث االمور واالفعال ا. بعد هيه یعكس اساس وجودنا من وجهة نظر اهللا
شریعة . الحقيقة تخبرنا أي جانب هو االصيل. ان تفاعل ُبعد هيه تتحرك المرآة وليس العكس. ُبعد هيه تؤثر على االبدیة

اهللا الكونية هي التي تسّير هذه العالقة ، حياتنا االخالقية في ُبعد دایلث هي انعكاس مرآة ذواتنا امام اهللا في ُبعد هيه 
 . صلة بُبعد هيه مدفونة في المستوى االقل للواقع مثل مرآة ذات بعدینال. االصيل

 
هو العالقة " فوق" هذا الـ . ذاتنا الحقيقية تقف امام المرآة . ال یمكن تبدیل حياتنا في عالمنا االن اال اذا تم التغيير من فوق

ان تبدلت عالقتنا باهللا ایجابيًا . لذي خلقنا على مثالهوهللا ا" هيه"روحنا التي تنتمي الى الجانب االخر . ما بين الروح والعقل
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حينها النمو باهللا والقداسة سيتأثر، الجانب الروحي یظهر تغيير في آيفية حياتنا في الجانب المادي أو في حياتنا في ُبعد 
 .دایلث

 
لم سنواجه الدّیان وواقع حياتنا الروحية بعد أن نترك هذا العا. في هذه الحياة یمكننا أن نخدع أنفسنا معتقدین باننا نّسر اهللا

 یجب ان یولد المرء ثانية ليحيا الى االبد في الجانب الكتاب المقدسحسب . في الجانب االصيل لنا والذي سيصبح واضحًا
 . حيث یجب ان تتم االمور ليصبح وجودنا سماویًا" هيه"االخر 

 
لهذا منطقيًا یجب ان نبحث عن . صراع الفناء هنا في ُبعد دایلثليس هناك زمن في السماء ، لهذا نجد أدلة على تواریخ 

احداث صراع الفناء ال یمكن تغييرها في ُبعد . هندسة توقيتية شبيهة بتروس الساعة على ان تتالئم وتتداخل بدقة وتمام
 .دایلث آما ان صورة المرآة تتحرك اذا تحرك الجسم االصيل امامها

 
وهي ال قيمة لها امام . انها مخيفة لكنها تنتهي نهایة سعيدة. اتنا عن صراع الفناء هباًءدون هدف سماوي تصبح آل نظری

 .الحياة الحقيقية وهي لن تبدل أو تؤثر في حياتنا
 

لنحدد . ان آان صراع الفناء سيتمَّ هدف اهللا السماوي ، اذا فبعد دایلث سيعكس ما أطلقه اهللا واالمر مجرد وقت وتوقيت فقط
انه اسلوب جيد ان نستعمل مثال مرآة الواقعية وهو . ث صراع الفناء علينا ان نتفحص معلوماتنا في ُبعد دایلثتاریخ احدا

نستكشف هدف " عالمنا في هذا الوقت" بدراسة االنعكاس الموجود في ُبعد دایلث . الكتاب المقدساالوحد لتفسير نبؤات 
 .نا اذ یكون لنا فكرة افضل الیجاد الحقائق واالدلة حين ندرك آافة الخطة نتقدم في بحث. خطة اهللا للبشر

 
ساعة آوآو العالم ذات تروس تبرز العالقة بين االحداث الروحية عبر تاریخ البشر وسيلة نافعة لتحدید تواریخ صراع 

بما ان .  سنة 7000 عيدًا یهودیًا تعكس التاریخ البشري عبر 12لدینا . الفناء المهم أن تتالئم وتتداخل اسنان التروس بدقة
عند الصوم ال . ننظر الى ایام الصوم الحزینة لتكون مفتاحًا یسّير بحثنا عن تروس تراتبية تاریخية. صراع الفناء مخيف

وذاك یعني ان نحرم انفسنا فنتواضع طالبين اهللا لسد احتياجاتنا بدل قدراتنا . یأآل المرء وال یطبق رغبات جسدیة یریدها
 .آرنا بالدینونة ورحلتنا الروحية عبر حياتناالصوم یذ. الذاتية 

 
. وهي تذآر دومًا االمور السيئة التي اصابت اليهود في التاریخ.  أعياد صوم رئيسية خالل السنة5التقویم العبري یذآر 

 سنوات 7صراع الفناء سيدوم . یجب ان نتفحص اي عيد صوم وعلى االرجح االسوأ بين الخمسة ، علينا اختياره
 .من المنطقي ان نبحث عن عالقة ما بين االسوأ وتاریخ أحداث صراع الفناء. من أسوأ المحن التي سيمر بها البشروسيتض

 
في الحالتين انت تنتقي الوسط . 12لقد شرحت قاعدة البحث عن الرابع من الفترات السبع وعن السابع في الفترات الـ 

 . حسب النظام االلفبائي العبري الرقمي
 

. ة الصندوق السحري الترس االصغر یجب ان یتالئم والترس االآبر والتروس یجب ان تتشابه تمامًاحسب قاعد
والمعلومات تنطلق . المعلومات منسقة ومنسقة آجينات الحمض النووي الوراثي التي بشرائحها تكرر نفسها دون أي خطأ

ملية الطبيعية نستطيع حينها ان نؤآد فكرة ان حين نفهم هذه الع. من جانب الى آخر بالعارضات فتكون المطابقة تامة
 .الدورات التاریخية والنبویة ستتطابق وتتالئم

 
 . 5 = 4 + 1االبهام مكانه فرید بالنسبة لالصابع االربعة آما في المعادلة الحسابية . أخيرًا دعونا ان ال ننسى قاعدة اليد

لكن برهان فائدتها یكمن في . ككت بذلك لن تقبل النتيجة ان ش. باستعمال هذه االساليب أدرآت تواریخ صراع الفناء
 .باستنتاجاتها والتي ال یمكن ان تكون مجرد صدفةهناك الكثير من المنطق . نتائجها
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ليوناردو دافنشي مخترع اآثر . سبب اقتناعي الشدید بهذه التواریخ هو استعمالي لهذه االساليب في اختراعات تقنية نجحت 
 .ات المالحظات لعلوم طبيعية فاخترع اختراعات خالدةذآاًء استعمل ذ

 
آان علي ان اجد حدث .  تموز افضل خيار ، انه مليء بااللغاز 17من اعياد الصوم الخمسة آان . نعود الى قاعدة اليد
 .ق بهان وجدنا هذه المعادلة سنجد دليًال نتعل) 5(سویًا ستصل الى .  أحداث أخرى متعلقة به4آبير لرمز الباهم و 

 
 

  الخمسة للصوم اليهودي  تواریخال
 

 عصر زین 
  سنة 6000

 عصر سيث
   سنوات7

 عصر تيث 
  سنة 1000

 

 12 الفترة الـ –صراع الفناء العظيم 
 )األول  آانون21 – أيار 22(

 

 االول
 2015 تموز 5 5775 تموز 17 

 الثاني
 2015 تموز 25 5775 آف 9 

 الثالث
 2015  أيلول16 5776 تشري 3 

 الرابع
 2015 أيلول 23 5776 تشري 10 

 الخامس
 2015 آانون االول 22 5776 تيفيت 10 

 
  تموز17الصلة في 

 

مراجعة للمباديء .  تموز آان مفتاح االآتشاف في بحثي انه مهم في تحدید تواریخ صراع الفناء17فهم یوم الصوم في 
 . ربما علينا قراءته مجددًا قبل ان نتابع. وآيف طبقتها ، ضروریة االن4المذآورة في الفصل 

 
 م . ق2288) الصندوق االآبر(  تموز 17 اول –الف 

 

تموز االربعة االخرى أشهر .  سنة من تاریخ البشر7000دفين في جدول ) االبهام (بتطبيق قاعدة اليد ، نجد تموز االول 
  .موجودة في السنوات السبع لصراع الفناء

 
وضعته مع طوفان نوح في العام .  سنة من تاریخ البشر7000 نراه في جدول الكتاب المقدسي  تموز مذآور ف17أول 

 .م هذا الحدث هو االبهام في تحليل اليد. ق2288
 

 سنوات 7االن یجب ان نجد الدورات المالئمة في . 5 = 4 + 1شرحت قاعدة اليد )  تموز الخمسة 17مخاطر ( في جدول 
 17االن لنجد االصابع االربعة لتموز بيث . ق لهذا وانا اشرح النظام االلفبائي العبري الرقميساشرح المنط. صراع الفناء
 . 2018 حزیران 30) اطاراصغر( تموز الثاني 
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االول یذآر الوحش الذي سيخرج من االرض واالخر یصف الوحش . سفر الرؤیا یخبرنا ان هناك جزئين لصراع الفناء
 سنوات لصراع الفناء وحدثين في 7 تموز في جدول 17وقع ان نجد حدثين یحدثان في ال نت. الذي سيخرج من البحر

الوحش الخارج من " النصف الثاني او احداث . جدول صراع الفناء الصغير اي في النصف الثاني من صراع الفناء
 . سنوات7یمثل مطرقة غضب اهللا الهائلة ضمن دورة الـ " البحر

 
 

 
 وز  تم17المخاطر الخمسة لـ 

 

 عصر زين 
  سنة 6000

 عصر سيث
  سنوات7

 عصر تيث
  سنة1000

 

1 +4 = 5 
 

 م. ق2288 1طوفان
 

 7000تقويم سنة  
  

 صراع الفناء العظيم 
  سنوات 7

 
2 

 
 م 2018حزيران  30

 
 
 

 

      
 

3
 

     
 

 2012األول   آانون21
 

  
 الصغير صراع الفناء 

 سنة3½

 

 
 
 

 

      

4
 

       

 2012 ذارآ 21
 

             

5
 

 
 2015 تموز 4

 
 

) 2018 حزیران 30 ( 5778 تموز 17 یومًا للوراء منذ 3480آما ذآرنا سابقًا ، بدایة صراع الفناء نحددها بان نعد 
حين طبقت . تاریخ بدایة صراع الفناء یصبح اول االصابع االربعة التي نبحث عنها. 2008األول   آانون21لنصل الى 

 .االسلوب اآتشفت بدایة ونهایة صراع الفناءهذا 
 

في العام . قراءة آتاباتي ستحددها لك. هناك الكثير یجب توضيحه ، هناك الكثير یتطلب الشرح وعليك البدء في مكان ما
 سنة عن االلف سنة االخيرة حين نطابق 6000 سنة من تاریخ البشر هناك خطر یفصل اول 7000 في جدول 2018
 .2018 حزیران 30مع الئحة االعياد اليهودیة نجد شهر تموز الرابع في مربع  2018السنة 

 
 والكتاب المقدس یذآر ان صراع الفناء یحدث قبل 2018نعد للوراء من . بما ان صراع الفناء ال یزال مستقبليًا ال نراه

االحياء الباقون . نفق لن یتساءل أحدحين یعبر القطار ال.  خطة اهللا ال تتأرجح- سنة سالم على االرض1000الحكم االلفي 
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 في الجزء االول من العام الكتاب المقدسفي الواقع آثير سيصبح واضحًا لدارسي . 2015سيدرآون الفارق في العام 
2009 . 

 
لكني اقول لكم االن بان دورة صراع الفناء اقصربـ . ء االخير من هذا الكتاب سنتعلم المزید عن تروس الساعةعند الجز

 الكتاب المقدس سنة تصبح سبعة ایام أو اسبوع الن 7000في هذه الحالة .  سنة لتاریخ البشر7000 مرة من جدول 1000
بما ان صراع الفناء تذآره نبؤة دانيال عن ) 8: 3بطرس الثانية  / 4: 90مزامير (  سنة هي آيوم 1000یقول بان 

 سنوات لصراع الفناء 7 سنوات سنستمر باستعمال 7رات أو  م7 وهذا االسبوع مذآور في مكان آخربـ 70االسبوع الـ 
 . تموز االخير17لنجد 

 
 2012 آانون االول 21) اطار أصغر(الثالث  تموز17 –جيمل 

 

هذه التواریخ .  سنة لتاریخ البشر نجد تاریخ بدایة صراع الفناء7000 سنوات صراع الفناء مع جدول 7بمطابقة جدول 
منذ بدایة صراع )  فترة12وسطية الـ (  فترات 7حين نعد . العالم ، بدونها لدینا نظریة فقطتروس مهمة في ساعة آوآو 

 . هذا التاریخ یتالئم مع تقویم االزتيك والتقویم الصيني. 2012 آانون االو ل 21 تموز الثالث في مربع 17الفناء نجد 
 

  2012 آذار 21) اطار ضئيل اصغر( تموز الرابع 17: دايلث 
 

 22  و 2011 تشرین الثاني 23( تموز االثنين االخيرین لصراع الفناء الصغير یظهران في الفترة السادسة 17ي تاریخ
 نجد 2012حين نتفحص السنة ). 2015 آانون االول 21 الى 2015 أیار 22( لصراع الفناء 12والفترة ) 2012حزیران 

ح بابا في صراع الفناء العظيم وتموز الثاني یقفل الباب في تموز واحد یفت. ألن لبعد دایلث بابين. ان هناك شهري تموز
 21 بينما االخر في اليوم االول للفترة السابعة 2012 ایار 23شهر تموز في الفترة السادسة یقع في . صراع الفناء الصغير

 ).2012آانون االول 
 

 - في الهواء–، االخر في سلطان الشيطان واحد في السماء .  فترات لصراع فناء3التاریخين یظهران بانه سيكون هناك 
 .جو االرض والثالث على االرض بين االمم على االرض

 
 الكتاب المقدس سنوات ونصف ، 3صراع فناء صغير یستمر .  سنوات بداخله اطار أصغر 7صراع الفناء الذي سيدوم 

 . خارج من البحر سنوات ونصف ویصفهما بالوحشين احدهما خارج من االرض واالخر 3یذآر دورتي 
 

هذه االحداث . هذه االحداث لها احداث مماثلة تتطابق فيما بينها آأسنان تروس الساعة ، ویستحيل ان ال نفهم مقصدها
أذهلني .  تموز17هنا مرة ثانية نجد تأریخ . 12المزدوجة نجدها حتى في الجزء االخير لصراع الفناء ، في نهایة الفترة الـ 

مرة اخرى وجدت برهانًا لخطة اهللا التي وضعها للبشر منذ .  االخير یتداخل بدقة آترس ساعة دقيق تموز17ان هذا الـ 
 .البدایة وهذه الخطة قد تضمنت صراع الفناء

 
انها تتواصل لتحدید تواریخ احداث مهمة .  وآذلك نبؤات یوحنا تشرح ضيقات صراع الفناء الصغير12نبؤات دانيال الـ 

الصل الى ) 2015 تموز 4 (5775 تموز 17آما فعلت مع صراع الفناء العظيم عددت للوراء من تصنع صراع الفناء ، 
 . وهو بالتراتبية في وسط صراع الفناء2011األول   آانون4
 
 یومًا في 1290 هو بدایة صراع الفناء الصغير في الفترة السادسة من صراع الفناء الكبير نبؤة 2011األول   آانون4

 .دأ في ذلك اليوم ونعد منذ ذلك اليوم لالمامسفر دانيال تب
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 وتنتهي في ذات 2012 آانون الثاني 4 یوما الثمانية لدانيال ورؤیا تبدأ بالعد بعد شهر من ذلك اي في 1260نبؤات الـ 

لسادسة اذ یبدأ في الفترة ا.  سنوات صراع الفناء7صراع الفناء یتم ضمن الفترة الزمنية من جدول . 2015 تموز 4اليوم 
 . ولهذا ادعوه بمطرقة غضب اهللا الهائلة .  هو رقم الدینونة الشدیدة6 الن الرقم 2015 ایلول 17وینتهي في 

 
 2015 تموز 4) اطار ضئيل جدًا( تموز الخامس 17 –هيه 

 
ظيم  سنوات صراع الفناء الع7لـ ) 2015 آانون االول 21 – 2015 ایار 22 (12 تموز االخير موجود في الفترة 17

 لكن هذه المرة نعد 5 = 4 + 1مثبتًا قاعدة اليد . یجعل اعياد الصوم الخمسة تتطابق مع اهم االحداث في صراع الفناء
یوم ما بعد صوم جداليا وآأنه . 5776 تشيري 4الذي یطابق  2015 ايلول 17لالمام الى نهایة صراع الفناء الصغير في 

 یظهر 12جدول الفترة الـ . نوتات وأصخبها في صراع الفناء االصغر قمة االوبرا حين تصدح الموسيقى باعلى ال
 .االحداث المهمة التي ستتم اثناء االحداث المأساویة االخيرة لصراع الفناء


