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يباركك الرب ويحرسك يضئ الرب بوجهه عليك ويرحمك 

 يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سالماً 
 

 دراسة في

 دس ــــقــاب المــــكتـــال
 

 

 الثانيالجزء 

 والفلك الكوني لبناء الهندسي لخيمة الاجتماع ا
 
 
 

 دراسة بحثية في الكتاب المقدس 

 / جرجس فرنسيس تاوضروس  مقدم من
 جامعة الصداقة بين الشعوب  –كلية العلوم  -قة الثانية الفر /   طالب

 روسيا االتحادية  –موسكو        
 

 والدة اإلله القديسة 
 عيد صعود السيدة العذراء والدة اإلله    – 2016أغسطس 

 مصر  –كتب في القاهرة 
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 بشفاعة القديسة والدة اإلله يارب اغفر لنا خطايانا 

 فيما يلي فهرس البحث ...
  

 المحتويات
 الصفحة الموضوع
  والفلك الكوني : البناء الهندسي لخيمة الاجتماع الثانيالجزء 

  تقديم
 خامسالباب ال

 الكتاب المقدس والفلك الكوني 
 

 مناقشة فلسفية للسؤال الفصل األول: 
 ؟يوجد في الكتاب المقدسالفلكية هل القانون الذي يحكم حركة الكواكب 

 

  
 ادسسالباب ال

 تفسير البناء الهندسي لخيمة االجتماع 
 

  البناء الهندسي التفصيلي لخيمة االجتماعتفسير الفـصـــــــــل األول: 
   ثياب هارون الكاهنالثاني: تفسير الفصل 
 الثالث الفصل 

 تجميع عام-البيانات الفلكية في خيمة االجتماع والهرم األكبر 
 

 2737ة المصرية الفصل الرابع الظاهرة الفلكي
 المبحث األول: دراسة عامة للظاهرة

 المعتمدة على مسار القمر  2737المبحث الثاني: التطوير الدوري لدورة الظاهرة 

 

  مختلف عن حقيقته؟ لهل نحن نرى الكون بشك: الخامس الفصل
 فكرة أوريجانوس عن الوجود المسبق للبشر قبل خلقهم! 

 

   
 اب علم الفيزياء الحديثنقد ضد كتالسابع الباب 

 خطأ تعريف الكتلة في علم الفيزياء الحديث 
 

 : إثبات الفرض األساسي للبحث الفصل األول
 " "ان كتلة الكوكب نشأت معتمدة على حركة الكوكب وبدون حركة ليس هناك كتلة

 الكسوف الشمسي والقمري يثبت ان الكتلة ليست مستقلة: المبحث األول
  يل محور المريخ يثبت ان الكتلة ليست مستقلةم: المبحث الثاني
 مدار القمر يثبت ان الكتلة ليست مستقلة: المبحث الثالث
 : شكل الكوكبالمبحث الرابع
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  هل المادة نشأت من الضوء؟: المبحث الخامس
 نتائج دحض تعريف الكتلة  ثاني:الفصل ال
 ( 2017مارس  17)زلزال 

 

  
 منالباب الثا

 للكون الفيزياء البديلة
 

  الفصل األول: تجميع كافة المعلومات الفيزيائية والفلسفية المطروحة في الدراسة
 الفصل الثاني: النظرية العامة للكون 

 المبحث األول: النظرية العامة للكون
 المبحث الثاني: بقاء ق. والدة اإلله عذراء بعد الميالد

 

  من الحركة وبدون حركة ال توجد كتلة نشوء الكتلةالفصل الثالث: 
  (توصيات وفروض لبحث الفيزياء -االستنتاج العام )تعليق عام على الباب الثامن

  المالحق
   1/1/1 تاريخ ميالد سيدنا على االرض هوالمحلق االول : 

  1917الملحق الثاني: نص نبوءة السيدة ق. والدة االله في فاتيما بالبرتغال 
 مزيد من الفيزياء الثالث:  الملحق

فروض وتصورات فيزيائية مرحلية تدرج هنا بصورة إجمالية ربما تكون مفيدة في 
 بحث الفيزياء التالي 

 

  الملحق الرابع: ملحق االرقام
  الملحق الخامس: تفسير نبوات دانيال النبي 

  مالحظات عامة
  السيرة الذاتية للكاتب 

  ب أبحاث أخرى قدمها الكات
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 الباب الخامس

 

 

 

 الكتاب المقدس والفلك الكوني
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 الفصل األول 
 ؟يوجد في الكتاب المقدسالفلكية هل القانون الذي يحكم حركة الكواكب 

 
 مقدمة  -1

ان الدراسة الهندسـية المستفيضـة السـابقة كانـت هامـة وضـرورية لكـي نفهـم بقـدر مـا يعطينـا الـروح 
ن نتحمــل التصــور الهندســي بحســب وجهــة نظــر الخــالق تبــارك أســمه أو القــدس المبــارك ويمكننــا ا

 لنقل إلى أقرب درجة ممكنة لدينا من وجهة النظر هذه.. 
 ولكن التصور الهندسي ألي شئ؟ 

حاشا هلل  –هل لخيمة االجتماع بوصفها هيكل هندسي تاريخي مر عليه الزمان فلم يعد ذو أهمية 
 كتاب المقدس! والذي هو مكتوب بتفاصيله في ال –
 

ان األهميـــة الكبيــــرة للبنــــاء الهندســــي لخيمــــة االجتمـــاع هــــي المحــــرك األول والهــــدف النهــــائي مــــن 
 الدراسة الهندسية المستفيضة التي تم تقديمها 

 
ذن السؤال األساسي هو   وا 

 ما هي األهمية العظمى لدراسة البناء الهندسي لخيمة االجتماع؟ 
 

 واألدعاء هنا 
 

 ندسي لخيمة االجتماع يمثل ويعبر عن البناء الهندسي الفلكي للكونان البناء اله
 

ثبات ذلك فيما يلي   دعنا نحاول شرح وا 
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 الفيزياء المقدسة "العلم اإللهي"  -2
 ان طرح المبادئ البسيطة هو أمر شديد الصعوبة في العالم المحيط بنا! 

  فان قول الحق صراحة هو أمر مكلف بما ال يقدر!    ولكن...
البعض يتصور ان الكون ُوجد مصادفة بنـاء علـى نظريـة االحتمـاالت وهـي نظريـة ضـعيفة ولـيس 

 لها أسس منطقية قوية وال دالئل على صحتها وال تستحق النقد.. 
ولكن أغلب البشر يؤمنون ان هللا تبارك اسمه )أو القـوة العظمـى فـي الكـون( هـو الخـالق لكـل هـذا 

 الكون ولكل المخلوقات.. 
فاهلل له المجد هو المؤلف  األول لعلفم الفيزيفاء كان الكون مخلوق من قبل هللا تبارك أسـمه   فإذا

 وحركة الكواكب.. 
 من المهم هنا ان نفهم الفرق بين العلوم 

فدراســة هندســة الســيارات مــثالم تهــدف لمعرفــة الفكــرة العميقــة فــي بنــاء الســيارات وهــذه الفكــرة هــي 
اإلنســان المختــرع لفكــرة فــي عقــل ندســة الســيارات تهــدف للوصــول لاختــراع إنســان ولــذلك فدراســة ه

ذن فالهـدف النهــائي مـن الدراســة األخــرى كافـة المخترعـاتينطبــق ذلـك علــى لهـذه السـيارة )و  (... وا 
 هو فكرة في عقل إنسان... 

هنــا ليســت فــي عقــل  الن الفكــرةحركففة الكواكففب علففم الفيزيففاء و ذلففل لففيس هففو الحففال فففي دراسففة 
ن بنـور الشـمس حيـث  ه وهنـا يظهـر علـم الفيزيـاء المعـام ما هـي فكـرة هللا الخـالق تبـارك أسـمإنسان وا 

نما المعلم هـو العلـي القـدير لـه كـل المجـد "هـوذا هللا يتعـالى  المعلم ليس هو المدرس او المخترع وا 
 (. 22: 36بقدرته. من مثله معلمام" )أيوب 

 هللا الخالق تبارك أسمه هنا هو نفسه المعلم.... 
  

اآلن نلقي بالحجر في المياه الراكدة... فمنذ زمن طويل عمل الباحثون والعلمـاء علـى فصـل العلـم 
 مستقل عن اآلخر..  اعن الدين ليكون كل منهم

 ووجد االنسان هذه الفكرة حل بسيط لمشاكل الصراعات العقائدية المتنوعة.. 
 دون إجابة! ؟ "كيف يمكن ان يحدث ذلك"وترك السؤال 

ان يشرح  ويتجنبقوم الخالق تبارك اسمه بكتابة الكتاب المقدس ليضع فيه أفكاره له المجد كيف ي
 الكون الذي خلقه؟! ولماذا يجدث ذلك؟ 
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 هللا الخالق تبارل اسمه وعلم الفيزياء     -3
 لماذا خلق هللا تبارك اسمه هذا الكون بهذا الشكل؟!
 ونتجاوز النقاط التي لم يتم اإلجابة عليها! من أجل رؤية أفضل علينا ان نستمر في التحليل

بالطبع ذلك صعب ومحير ولكن الكم الهائل من األكاذيب المحيطة بنـا يسـبب لنـا االرتبـاك طـوال 
الوقـت وال يمكننــا ان نتوقــف لنجيــب علـى كــل فكــرة كاذبــة كـان علينــا ان نحفظهــا بوصــفها الحقيقــة 

 التي ال جدال فيها! 
 

 السؤال مرة أخرى 
 خلق هللا تبارك اسمه هذا الكون بهذا الشكل؟! لماذا

 كيف نجيب هذا السؤال؟ 
 علينا أن نعرف خصائص وصفات هللا الخالق تبارك أسمه... 

ليغفــر تطــاول  -فهــل يحتــاج هللا لــه المجــد للمــدح ولــذلك هــو يبــدع هــذا اإلبــداع مــن أجــل التفــاخر
قدمها الكنيسـة  ونحـن مجبـرون علـى ؟! حتى ما نجيب علينا ان نعتمد على المعارف التي تالبشر

 هذا األمر ألننا ال نملك معرفة عن هللا خارج الكنيسة.. 
ذن باختصار   وا 

الكنيسة تقول ان الخالق تبارك أسمه كائن منزه عن كل احتياج موجود بشـكل مسـتقل وقـادر علـى 
 شيء وهو الصالح ويعمل كل شيء صالح ويهدف لخير الجميع.. 

 ختصرة تعبر عن القليل جدام من الكم الذي ال حصر له... ان هذه العبارات الم
 

 فإذا اعتمدنا على هذه المعرفة في إجابة السؤال 
تسـاعده  لإلنسان معرففة صفالحةسنفهم ان الخالق تبارك اسمه خلق الكون بهذا الشكل لكي يوفر 

فيـدة لننسـان تكـون محركـة الكواكـب وكـل علـم الطبيعـة في حياته ومستقبله ويعني ذلك ان معرفة 
والسبب في ذلك االهتمـام الشـديد مـن الخـالق لـه المجـد بالحيـاة بعـد  ...في السماء أي بعد الموت

المــوت وحيــث انــه لــه المجــد الخــالق لهــذه الكواكــب وحركتهــا إذن المعرفــة الخاصــة بهــذه الكواكــب 
  ترتبط بالحياة االبدية... 

هو أمفر بيعة أو علم الطونفهم من ذلل ان دراسة علم الفيزياء 
 هام جدًا للحياة األبدية لإلنسان.   

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "والدة اإلله -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

 
 روسيا االتحادية    –موسكو  –جامعة الصداقة بين الشعوب  -سيس تاوضروس  طالب بكلية العلومجرجس فرن

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

624 

  ؟كي  ندرس علم الفيزياء -4  
 !كيف يصبح اإلنسان عالم في علم الفيزياء؟

 ى للدكتوراةيجب أوالم عليه ان يدرس كلية العلوم قسم الفيزياء ثم يقوم بعمل رسالة للماجستير وأخر 
 زياء والذي يوازي درجة العالم...يمكن ان يلّقب بأستاذ دكتور علم الفي ذلك ثم بعد

وحقيقففة القففوانين التففي  ولكففن هففل هففذا العففالم يعففر  فعففًي علففم الفيزيففاءإذن ذلــك مســار واضــح  
  ؟تحكم الكون

 لنعود لالستنتاجات التي توصلنا إليها 
 علم إلهي وهو فكرة الخالق تبارك اسمه هو نعرف أن علم الفيزياء  -1
 هو الكائن الصالح في الكون وصاحب كل فضل وكل نعمة.. نعرف ان هللا تبارك اسمه  -2

ــم الفيزيــاء ألكــون عــالم كــن لشــخص شــرير يصــنع فيزيــاء فهــل يم فــإذا كنــت أنــا أريــد أن أدرس عل
ويحصـل داخـل عقلـه علـى الفكـرة التـي توجـد بالفعـل داخـل  !الخطايا والشر ان يكون عـالم فيزيـاء؟

 عقل هللا الخالق تبارك اسمه؟
 الشرير؟! االنسان لفكرة الموجودة في عقل الخالق تبارك أسمه موجودة في عقل فتصبح نفس ا

 هل يمكن للخير والشر ان يعيشا معام في انسجام؟!
وباختصففار هففل ال ففرير يسففتطيع ان يكففون عففالم فيزيففاء ويعففر  حقيقففة علففم الفيزيففاء وهندسففة 

  !الكون؟
 ما يليبالطبع اإلجابة ال.. ونستنتج من ذلك 

وانما يـرى الضـالل الطبيعة وال القانون الحاكم لحركة الكواكب  حقيقةعرف ال ي أن الشرير .1
ويعتقد انه حقيقة ويكتبـه فـي الكتـب علـى انـه العلـم الحقيقـي للكـون  والجـل ذلـك فـان علـم 

ال يسـتطيع ان يفسـر أبسـط الظـواهر الدراسـة والبحـث سـنة مـن  700بعـد الحديث الفيزياء 
 الفلكية. 

الحقيقـــي هـــو شـــخص قـــديس جـــدام )موســـى النبـــي مثـــال( ولـــذلك فحتـــى  أن عـــالم الفيزيـــاء .2
المــؤمن الــذي يصــنع الشــر ال يمكنــه ان يكــون عــالم فيزيــاء.. فحتــى نــرى بوضــوح نحتــاج 
قــديس عظــيم قريــب مــن هللا )أو قــديس عظــيم يشــفع أمــام هللا الجــل مــن يحــاول الوصــول 

 لحقيقة(. اللمعرفة و 

وان علــم  وحصففرية بالكنيسففة بصففورة أساسففية هففو عمففل خففا إذن إعــداد عــالم الفيزيــاء  .3
وهو جزء ال يتجزأ مفن علفم اليهفوت العقيفدي الن كيهمفا أفكفار كنسي الفيزياء هو علم 

 الخالق تبارل اسمه. 
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  !الصدمة -5 
 ان كل من قرأ الصفحات السابقة بالتأكيد أصابته صدمة كبيرة... 

خ البشرية ونحن نعرف عن الطبيعـة أكثـر مـن كـل ألننا نعتقد اننا أفضل من تعلم الفيزياء في تاري
 البشر السابقين.. ولكن 

 دعنا نطرح األدلة المتاحة على اإلدعاء الذي تقدمه الصفحات السابقة.. 
 واإلدعاء بوضوح هو 

ال يعر  القوانين الحقيقة التي تحكم هو "ان علم الفيزياء الحديث علم خاطئ تمامًا و 
يمكنه معرفة فكر في فيزياء  خ   رير وليس قديس الكون وذلل بسبب ان عالم ال

 . عام  700هللا له المجد ,,, وعلى ذلل فعلم الفيزياء الحديث أضل الب رية منذ 
  والقوانين الحاكمة له حقيقة هذا الكونالعالم هي المسئولة عن تعليم والكنيسة 

 واألدلة التي لدينا هي: 
نشـاط اإلنسـاني ودراسـة الفيزيـاء الحديثـة ولـم أن كوكب األرض قد تضرر للغاية بسـبب ال -1

ان البشــر أضــروا بالمــاء والهــواء وغيرهــا مــن مكونــات الكوكــب البشــرية يحــدث فــي تــاريخ 
 كما فعل اإلنسان الحديث المتحضر. 

ـــى جهـــل  ان التـــوحل البشـــري يظهـــر واضـــحام  -2 رغـــم كـــل إدعـــاءات التمـــدن وهـــو يؤكـــد عل
هـم انحطـوا ليكونـوا أكثـر قسـوة مـن الحيوانـات اإلنسان فالرقي لـم يصـل لنفـوس البشـر بـل 

 وحتى من الصخور.. 

وال الحادثـــة يوميـــام فـــي الســـماء عـــدم مقـــدرة علـــم الفيزيـــاء علـــى تفســـير ال الظـــواهر الفلكيـــة  -3
الحضــارات القديمــة مــا يعنــي اننــا نعــزف علــى نحــو منفــرد عبــر التــاريخ ويفســر ذلــك حالــة 

 تخريب الكوكب. 

ــــرغم التعقيــــد الشــــديد للرياضــــيات والتجــــارب  ضــــحالة وســــطحية علــــم الفيزيــــاء -4 الحــــديث ب
الفيزيائيـــة تظـــل المبـــادئ األساســـية فـــي علـــم الفيزيـــاء ســـطحية وضـــعيفة وال تصـــل لعمـــق 

 الطبيعة ما يؤكد جهل اإلنسان. 

غيـاب التعريفــات األساسـية للمعــارف فـال أحــد يعـرف مــا هـو الــزمن او الطاقـة او القــوة او  -5
ال يمكن للطبيب تحديد إذا ما كان المـريض مـات بالفعـل  المجال او ما هو الموت وحتى

 ام ال..!! 

ان هــذه األمثلــة الســابقة هــي بعــض قليــل جــدام مــن تــالل هائلــة مــن األدلــة التــي يمكنهــا ان تثبــت 
 ببساطة خطأ علم الفيزياء الحديث...  
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 لنبدأ دراسة علم الفيزياء  -6
 الرئيسية وهي  لمعلوماتامن بعض ان الصفحات السابقة تقول لنا 

 
والســبب انهــم بــدءوا مــن  وقــوانين الطبيعــة ان علمــاء الفيزيــاء ال يعرفــون حقيقــة علــم الفيزيــاء أواًل:

ــذلك فــان كتــب الفيزيــاء فــي كــل جــزء مــن الكوكــب تقــول معلومــات بهــا الكــم  البــدايات الخاطئــة ول
  !من جديد كتابة علم الفيزياءاألكبر من الخطأ واألكاذيب وعلينا إعادة 

 
ان البداية الصحيحة لدراسة علم الفيزياء هي ان نتعلم مـن الخـالق تبـارك اسـمه وبـدون ذلـك ثانيًا: 

 ليس هناك أمل في الوصول للحقيقة... 
 

أن الكنيسة هي المسئولة اآلن عـن إنقـاذ البشـرية مـن الضـالل عـن طريـق ان تقـدم لنـا عـالم : ثالثاً 
)والشــفاعة الكنســية( والـــذي قــد يمكنــه ان يقتــرب مـــن الفيزيــاء الكنســي المــدعوم بااليمـــان الكنســي 

 النور اإللهي ليقول لنا بعض الحق لتصحيح مسار البشرية المعيب ومنح فرصة نجاة لنا جميعام.    

 
 الواضح هو ان فاإلدعاء من كل ما سبق 

 

 في الكتاب المقدس ةمكتوبحركة الكواكب تكون التي تحكم  قوانينال
 

 لك فيما يلي. نثبت ذان دعنا نحاول 
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 المبحث األول
 

 في الكتاب المقدس؟  ةحركة الكواكب تكون مكتوبهندسة هل قوانين الفيزياء و 
 بمعونة هللا تبارك اسمه وشفاعة ق. والدة اإلله أجيب عن هذا التساؤل كما يلي

 

  اولاً: المبدأ العام

 

ك اسـمه هـو كاتـب الكتـاب المقـدس بما ان هللا تبارك اسمه هو الخالق لهذا الكون وبما ان هللا تبار 
.. الكفون ففي الكتفاب المقفدسهندسفة وحركفة إذن الخالق تبارل اسمه كتب القانون الذي يحكفم 

والقانون الذي يحكم الكون بالتحديـد هـو قـانون الفيزيـاء أي قـانون الطبيعـة أي القـانون الـذي يحكـم 
الفيزيـاء علـم ن ينواطلـق عليهـا قـلتـي يُ تحرك الكواكب والنجوم والـزمن والمكـان وغيرهـا... القـوانين ا

في كلية العلوم قسم الفيزياء.. هذا القانون بالتحديد هو القـانون  اي يتم تدريسهتاو علم الطبيعة وال
وهــذا القــانون بالتحديــد هــو المكتــوب الــذي صــاغه الخــالق تبــارك اســمه ليخلــق عليــه هــذا الكــون.. 

 بالتأكيد داخل صفحات الكتاب المقدس... 
  
وليسـت  هنا ان قانون الطبيعة صاغه هللا له المجد وهو فكرته األساسفية والعام يلمبدأ األساسا

فكــرة أي عــالم او باحــث يحــاول الدراســة لهــذه القــوانين. مــن المهــم جــدام ان نرســخ هــذا المبــدأ فــي 
 كما يلي أساس الدراسة.. وسوف نرد على بعض اإلدعاءات ضد هذا المبدأ..  
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  ءات والرد عليهاالإدعا: نياً ثا

 
I.  يمكففن اإلدعففاء بففان الكتففاب المقففدس ال يحتففوي قففانون الطبيعففة او قففانون الفيزيففاء وهففذا

 يتحمـل -ليغفر تطفاول الب فر–اإلدعاء يقودنا لنتيجة رهيبة وهي ان الخالق تبارل اسمه 
ـــه تـــرك العـــالم بـــال مصـــدر  ـــانوني مســـئولية ضـــالل العـــالم الن بالشـــكل المباشـــر الجبـــري والق

فــة وجعلنــا فريســة للمضــلين الــذين يقــدمون أكاذيــب ليســت هــي قــوانين الطبيعــة ويطلبــوا للمعر 
 المخلوقفات التفي خلقهفا هللا لفه المجفد  برغم انهم يفسـرون منا قبولها على انها الحق نفسه

حتى ال نضل وال يترك الخلق الذي هو لمجد ان يعلمنا بنفسه ما خلقه افكان باألولى هلل له 
ليـتعلم  مبهمام أمام اإلنسـان بحيـث يضـطر اإلنسـان ان يلجـأ لمصـدر  خـره تبارك اسمخلقه 
   حيث يقود هذا المصدر اآلخر االنسان للضالل فيموت االنسان بجهله!  منه

 
II.  يمكففن اإلدعففاء بففان قففانون الطبيعففة هففو موضففوع لففيس ذو أهميففة بالنسففبة للخففالق تبففارل

يهـين بالشـكل المباشـر  -اول الب فرليغففر تطف –اسمه او بالنسبة لخيصنا وهفذا اإلدعفاء 
الحكمــة اإللهيــة النــه ال يعطينــا الســبب الــذي مــن أجلــه قــد خلــق هــذا اإلبــداع المــذهل وجعلنــا 

 محاطين بتساؤالت المعرفة للوصول للحق صوت الخالق له المجد. 
 

III.  يمكن اإلدعاء باننا نحاول على األرض ان نعر  وليس الحفد منفا الكمفال وحقيقفة قفانون
وال أحفد منفا يمكنفه الوصفول لفه المجفد وحفد  الكفون هفو عنفد هللا حركفة وهندسة  الطبيعة

ليغفر تطاول  –الكون... وهذا اإلدعاء حركة إلى هنال لمعرفة الحق في قانون الطبيعة و 
يخلـق أسـباب وتسـاؤالت تقـود  النه بينما يخدع اإلنسانيجعل الخالق تبارل اسمه  -الب ر

عــاجز وغيــر قــادر علــى الوصــول للحقيقــة فخدعــه وجعلــه  للمعرفــة محيطــة باإلنســان جعلــه
يبذل الجهد يومام وراء يـوم مـن أجـل الوصـول للحقيقـة بينمـا هـو عـاجز ولـن يمكنـه الوصـول 
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في يوم ما ويشبه ذلك رجل وأمـراة تزوجـا وهمـا عقيمـين ال يمكنهمـا انجـاب األطفـال وسـوف 
تلبيتهـا أبـدام وتضـع اإلنسـان امـام يكون السؤال حول الحكمة ان تخلق الرغبـة التـي ال يمكـن 

شباع الرغبة التي خلقها الخالق تبارك اسمه فيه ولـم يكـن  نفسه كل يوم عاجزام عن تحقيق وا 
وليغفــر الفكــر الشــرير ضــد  -لهــذا اإلنســان أي ذنــب لوجــود هــذه الرغبــة المعذبــة لــه داخلــه

 -دنـا إلـى متاهـات ظالمـةمن هللا الرحيم بينما الخيال يقو معلنة فان الحقيقة  –حكمته تعالي 
هـــذه هـــي الطبيعـــة المســـار ذان يتزوجـــا بالحـــب ينجـــب هـــذا الحـــب طفـــالم! لـــفالرجـــل والمـــرأة ال

.. انـه مـن الحماقـة المطلقـة ان الممتع جدام والهدف األكثر غنى من كل شيء علـى االرض
معرفـة يفكر االنسان ان االنسان ال يمكنه بعقلـه الـذي خلقـه هللا تعـالي لـه المجـد ان يصـل لل

نشأ بهذا الشكل حتى يعطينـا سـببام والحقيقة التي أنشأ عليها هذا الكون الن الكون نفسه قد أُ 
لنــدرس ونحصــل علــى هــذه المعرفــة التــي ُأنشــأ الكــون عليهــا والتــي هــي الثــروة الطائلــة التــي 

  يهبها واهب الحياة لمن ال يستحق نعمته غير المحدودة.
 

IV.  الحفالي يجتهفد مفن أجفل الوصفول لحقيقفة هفذ  القفوانين ويمكن اإلدعاء ان علفم الفيزيفاء
وذلــك بســبب ان قــانون الطبيعــة هــو فكــرة  وهففذا اإلدعففاء يضففلنا مبا ففرة وعلففى نحففو حتمففي

ِلَمــاَذا اَل 43"  المقــدس الخــالق لــه المجــد والعلــم الــذي أنشــأه تبــارك اســمه ومــن نــص الكتــاب
ــِدُروَن َأنْ  ــيُس َوَشــَهَواِت 44َتْســَمُعوا َقــْوِلي.  َتْفَهُمــوَن كاَلِمــي؟ أَلْنُكــْم اَل َتْق ــُتْم ِمــْن َأبو ُهــَو ِإْبِل َأْن

( وهــذا الــنص المبــارك يقــول لنــا ان الشــرير ال 44-43: 8" )يــوم َأِبــيُكْم ُتِريــُدوَن َأْن َتْعَمُلــوا.
ــه المجــد ويعنــي ذلــك ان الشــرير ال يمكنــه ان يكــون عــالم فيزيــاء  يمكنــه ان يفهــم فكــرة هللا ل

جـــة حتميـــة ومؤكـــدة وتعتمـــد مباشـــرة علـــى الـــنص الصـــريح مـــن انجيـــل ق. يوحنـــا وهـــذه النتي
وبـــالطبع الشـــمس تشـــرق للجميـــع وهنـــاك قـــدر كبيـــر مـــن المنطـــق لـــدينا جميعـــام لكـــن المعرفـــة 
بالقانون غير المتاحة لكل البشر والتي يتم الحصول عليها بالدراسة والبحث هذه المعرفة ال 

انه ال يمكنه ان يفهم كلمة هللا بحسب النص المبارك يمكن للشرير ان يحصل عليها بسبب 
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ويعني ذلك ان الشرير يـرى الضـالل ويعتقـد انـه الحـق فيكتبـه فـي الكتـب وتقـرأ النـاس أفكـاره 
َيْعُبــُدوَنِني  َبــاِطالم وَ 9وهــم يعتقــدوا ان ذلــك هــو الحــق والقــانون الــذي يحكــم الكــون )وبــالنص " 

( .... وذلـك ضـالل مطلـق الن الحـق 9: 15مـت  «.ْنـاسِ ل\َوَصاَيا َتَعاِليَم ِهَي وَن مُ َوُهْم ُيَعلِّ 
نما شخص قديس وقديس جـدام  والقانون الذي يحكم الكون ال يمكن ان يحصل عليه شرير وا 
فــي قامــة موســى النبــي هــذا هــو الشــخص الــذي يمكنــه ان يفهــم كلمــة هللا لــه المجــد والقــانون 

المســئولة هــي المباشــرة والحتميــة بــان الكنيســة  نشــأ عليــه الكــون ويقودنــا ذلــك للنتيجــةالــذي اُ 
القـانون الطبيعـي الـذي معرفـة مباشرة وعلى نحو جبري وحتمي في القيام بهذه المهمـة ونقـل 

ان الكنيسـة يجـب يحكم هذا الكون من عند الخالق تبارك أسمه لنـا نحـن البشـر ويعنـي ذلـك 
 هذا الكون... حركة لذي يحكم ان تكتب كتاب الفيزياء الذي يقول ما هو قانون الطبيعة ا

 
V.  مايزال يمكن اإلدعفاء بفان علفم الفيزيفاء الحفالي حقفق نجاحفات عخيمفة واختراعفات هائلفة

والتففي سففببت التطففور العخففيم فففي حيففاة الب ففر وان ذلففل دليففل علففى صففحة العلففم وصففحة 
وهذا اإلدعـاء يفتـرض ان الحيـاة علـى األرض كانـت هـدف المعرفـة التـي ندرسـها ... نتائجه

لــم ذلــك ال يمكــن قبولــه الن المعرفــة موجــودة فــي الفلــك المحــيط بنــا والخــالق تبــارك اســمه و 
نمــا خلقنــا جميعــام لنــتعلم هــذه المعرفــة التــي نحــن  يخلقهــا لنــا لكــي نتســلى بهــا حتــى نمــوت وا 

الن األبففرار يضففيئون والتــي هــي ضــرورة ومقــوم مــن مقومــات األبديــة ) نحتاجهــا فــي األبديــة
( وعلـى هـذا النحـو ال يمكـن قبـول المنتجـات واالختراعـات علـى أبفيهمفي ملكفوت  لكواكبكا

انهــا نتــائج علــم الفيزيــاء حيــث ليســت هــي الهــدف فالهــدف هــو المعرفــة التــي توجــد فــي هــذا 
)تمامام كما في الزواج ال يمكننا قبول متعـة العالقـة بـين  االعلم والتي ينبغي علينا ان نتعلمه
نم ا إنجاب األطفال هو هدف الزواج( ... ونحن ال يمكننا ان الرجل والمرأة كهدف للزواج وا 

ـــم الفيزيـــاء عـــن الكـــون والنظريـــات الخاصـــة بـــه والســـبب  نقبـــل المعرفـــة التـــي يقـــدمها لنـــا عل
سـنة  700والتي استمرت اآلن لحوالي الحديث الرئيسي في رفض نتائج جهود علم الفيزياء 
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فهــو يبنــي نظريــات  بنففاء معرفففي محففدد ال يسففتقر علففىتقريبــام  الســبب هــو ان علــم الفيزيــاء 
سـنة وحتـى اآلن  700وقواعد علمية ثم يهدمها ليعيد بنـاء غيرهـا وهـذه العمليـة مسـتمرة منـذ 

ليس هناك أي شيء ثابت في بناء علم الفيزيـاء خـالل هـذه الفتـرة )نظريـة النسـبية ألينشـتين 
نة فقــط ويعتقــد انهــا ســ 111هــي أكثــر نظريــة ثابتــة فــي الفيزيــاء حتــى اآلن وعمرهــا حــوالي 

ان وجدوا عناصـر فـي الطبيعـة تتحـرك بسـرعة أكبـر مـن سـرعة الضـوء ممـا تنهار اآلن بعد 
(. 2012بــــي بــــي ســــي فــــي صــــحيفة الخبــــر نشــــر فــــي  -يهــــدم الفــــرض األساســــي للنســــبية

ــم مــن أجــل كــل تطــور ندرســه.. مــع )وبالمقارنــة  علــم الالهــوت العقيــدي فــنحن ال نهــدم العل
 واحد فعندما علمنا ان هللا تجسد ظل هللا واحـد وان تجسـد وظهـر فـي فالالهوت يقرر ان هللا

الجســد فهــو يظــل واحــد لــه المجــد.. لكــن علــم الفيزيــاء مــع كــل تطــوير يهــدم كــل مــا مضــي 
برغم ان الكون ال يتغير –ثة ويعيد بناء الهيكل المعرفي بالكامل ليخترع نظريات جديدة محدّ 

ف ان علم الفيزياء الذي يدرس فـي الجامعـة فـي ضـالل فالقانون الطبيعي هو نفسه !! ونعر 
بســبب ان لــيس هنــاك أي معلومــة ثابتــة. فمــا يــدرس اليــوم علــى انــه حقيقــة بعــد فتــرة وجيــزة 

 سنجد من يثبت انه كان خطأ!(  
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  لعلامة أوريجانوس  من كتاب المبادئ لهذه الفكرة دعم  ثالثاً:

ـــادئ للعالمـــة اوريجـــانوس نجـــد الك ـــديمها فـــي مـــن كتـــاب المب ـــي تـــم تق ـــدعم ليفكـــار الت ـــر مـــن ال ثي
 الصفحات السابقة... 

ولكــن قبــل تقــديم الفقــرات الداعمــة مــن كتــاب العالمــة اوريجــانوس... أحتــاج ان أوضــح فكــرة عامــة 
 عن سبب وجود مثل هذا الدعم! 

ون اننـا نعـيل فـي نفـس الكــون ونواجـه نفـس االسـئلة التـي واجههــا القـدماء  وهـم أيضـام كـانوا يحــاول
 الوصول للحقائق مجتهدين أفضل منا جدام في سبيل الوصول للحق... 

والن الحـــق واحـــد.. والن طريقـــة تعلـــيم المعرفـــة هـــذه التـــي ندرســـها نحـــن هـــي نفســـها الطريقـــة التـــي 
درسها القـدماء بسـبب ان الخـالق تبـارك اسـمه خلـق هـذا الكـون بهـذه الطريقـة ورسـم مسـار المعرفـة 

فيه ... فنحن جميعام نمر في نفس الطريق والسبب في ذلك ان الطريق هذا الذي نحاول ان نسير 
 واحد! 

ر الكنيسـة ان هللا لـه ا هللا له المجد داخلنا  ويثق بفكـفكل انسان يستجيب لرغبة المعرفة التي خلقه
المجــد هــو المعلــم األول واالفضــل واالعلــى ســوف يتحــرك فــي نفــس هــذا المســار ليصــل للحقيقــة 

ن الخالق له المجد هو الخالق وهـو الـذي يعـرف القـانون الـذي يحكـم حركـة هـذه والسبب في ذلك ا
 القدماء أيضام واجه مثالم؟ كان سؤال  "كيف يتحرك القمر"الكواكب.... فالسؤال الذي لدينا 

ذن فهو أمر غير غريب ان نجد الدعم من أعمالهم   وا 
ل المعرفــة القديمــة كانــت تحتــوي وحتــى انــا اســتطيع ان اتمــادى أبعــد مــن ذلــك  فــانني أعتقــد ان كــ

ـــابليين عـــن الفلـــك او  أجـــزاء مـــن الحـــق مـــا يجعلهـــا كلهـــا مفيـــدة... فمـــثالم معرفـــة اليونـــانيين او الب
المصريين القـدماء وحتـى االسـاطير اليونانيـة والرومانيـة.. كافـة هـذه المعـارف كـان بهـا أجـزاء مـن 

فهـي نفـس الشـمس ونفـس القمـر ونفـس  الحقائق والسبب اننا جميعام نتعامل مع نفس العناصـر ...
 الكواكب فان أراء اآلخرين تكون هنا ثروة طائلة ومساعدة للغاية ... 
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  والسؤال إذن لماذا ال ندرس كتب القدماء لنعر  أفكارهم وأرائهم؟      
 !هذا السؤال العخيم

ك مـن معـارف بسيط للغايـة  فـنحن نعتقـد اننـا أفضـل مـن درس علـم الفيزيـاء  نحـن نملـ ان الجواب
 الفيزياء ما لم يملكه أحد عبر التاريخ البشري!    

 هنا تدمير الكواكب بالنشاط البشري الحقير ليس أمر ذو أهمية  -
 وال توحل البشر كالحيوانات له أي تأثير  -
 ختفاء الموسيقى واالدب والمسرح وتورط الناس في المادية أمر ال وزن له إ -
 ن وانهيار العالقات الروحية ... ! انحطاط االخالق وتقليص دور الدي -

 دعنا نقدم فيما يلي الدعم الفكار هذا البحث من العالمة اوريجانوس
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I :الكواكب التي نراها في السماء هي أشخاص قديسين 

كتــــاب  –أوريجــــانوس األجــــزاء االول والثــــاني  -ANF04مــــن كتــــاب أبــــاء القــــرن الثالــــث  ترجمففففة
 (...  Phillip Schaffمن األصل لالنجليزية بواسطة  )مترجمة 19السطر  473ص  -المبادئ 

وكما الحظنا سابقام  بناء على ذلك  فان مادة هذا العالم  تكون من طبيعة تقبـل كافـة التحـويالت "
الكائنــات مــن فئــة أقــل  والتــي تصــا  فــي  تظهــر )تصــنع(المحتملــة  والتــي عنــدما تتخلــف الســفل 

يـــتم تميـــز المرئـــي واالشـــكال المتغيـــرة للعـــالم  وعنـــدما صـــورة الحالـــة الصـــلبة للجســـد  وهكـــذا حتـــى 
  ويتزينون في فهم يلمعون ببهاء الاجسام السماويةيصبح االشخاص خدامام أكثر كماالم  

صور إما مالئكة هللا أو أبناء القيامة بلبسهم للجسد الروحي  والذي خارجه تكـون الحالـة المتنوعـة 
غـــب فــي مناقشـــة هــذه األمـــور بصــورة أكثـــر كمـــاالم  الخاصــة بعـــالم واحــد. ولكـــن إذا أي شــخص ر 

مففع المهابففة والخففو  مففن هللام ان يقففوم بفحفف  الكتففب المقدسففة فســوف يكــون مــن الضــروري  
رية وخفيفة داخلهفا ربمفا تخهفر أي  فيء مفرتبط سفبانتبا   ديد واجتهاد ليتحقفق مفن ان أمفور 

مففن خففيل إعففين الففروح  بهففذ  األمففورم وربمففا  ففئ مففا يكت فف  فففي لغتهففا المبهمففة والغامضففةم
  " ةالنقط القدس لهؤالء الذين يكونوا مستحقينم بعد العديد من ال هادات التي تم تجميعها حول هذ 

 الفقرة تقول لنا  
 ان الكواكب التي توجد في السماء هي أ خا  قديسين  -1
ان الكتــاب المقــدس يتحــدث عــن هــؤالء القديســين )أو الكواكــب الفلكيــة وحركتهــا( بصــورة   -2

ســرية وغامضــة ونحــن نحتــاج ان ندرســه بانتبــاه شــديد مــع المهابــة ومخافــة هللا لعلنــا نفهــم 
 بإعالن الروح القدس المبارك.. 

أنا أعتقد ان الفقرة واضحة جدام وداعمة تماما الفكار البحث  ولكن من أجل توفير مزيد من الدعم 
)الظــاهرة الفلكيــة المصــرية ســة مــن البــاب الســادس فــي هــذه الدراالرابــع أريــد ان أوضــح ان الفصــل 

ان الكواكــب التــي توجــد  -أؤكــد إثبــات مــن الفلـك والتحركــات الفلكيــة –يقـدم إثبــات فلكــي (  2737
 في السماء هم أشخاص قديسين... وذلك يدعم نفس هذه الفكرة... 
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II : ثياب هارون الكاهن هي خريطة للكون الفلكي 

كتــاب  –أوريجــانوس األجــزاء االول والثــاني  -ANF04نفــس الكتــاب الســابق / أبــاء القــرن الثالــث 
 (...  Phillip Schaff)من األصل لالنجليزية بواسطة  14-11السطور  478ص  -المبادئ 
فان خريطة العالم يقال انها محتوية في ثياب الكاهن األعظم  كمـا نجـد فـي سـفر الحكمـة " ترجمة

  ("24: 18م كله....." )الحكمة لسليمان حيث يقول" النه كان على ثوبه السابغ العال
وهــذا الــنص يقــول لنــا ان ثيــاب هــارون الكــاهن تشــير إلــى البنــاء الفلكــي للكــون وفــي الحقيقــة فــان 
ثيــاب هــارون الكــاهن ســوف يــتم تفســيرها فــي البــاب الســادس فــي الفصــل الثــاني اعتمــادام علــى هــذا 

 عن البناء الفلكي للكون( )أي ان الثياب معبرة المبدأ الذي يصرح به العالمة أوريجانوس 
 وفي الواقع فان نص الكتاب المقدس يدعم هذه النقطة بال جدال حيث يقول له المجد 

.  ت ْبق فففففففففىم و أ ْنفففففففففت   ِهففففففففي  ت ِبيفففففففففد  26" فففففففففِرد اءء ت غ يِ فففففففففر ه ن  ف ت ت غ ي فففففففففر  ك لُّه فففففففففا ك ث فففففففففْوبء ت ْبل فففففففففىم ك  و 
ِسن ول   ه و   و أ ْنت   27  ( 27-26:  102" )مز ت ْنت ِهي   ل نْ  و 

 وفي تفسير ثياب هارون الكاهن سوف ندرس ذلك باستفاضة 
 ولكن هنا يمكن لنص من االصحاح السابع لسفر الحكمة ان يساعدنا في دعم نفس هذه الفكرة 

  7سفر الحكمة اصحاح 
 .يَنِئذو َتَمْنْيُت؛ َفُأوِتيُت اْلِفْطَنَة  َوَدَعْوُت َفَحْل َعَلْي ُروُح اْلِحْكَمةِ ح7
 َفَفْضْلُتَها َعَلى الْصَواِلَجِة َواْلُعُروِل  َوَلْم َأْحَسِب اْلِغَنى َشْيئام ِباْلِقَياِس ِإَلْيَها  8
 .َها ُتْحَسُب ِطينام َوَلْم أَْعِدْل ِبَها اْلَحَجَر اْلَكِريَم  أَلْن َجِميَع الْذَهِب ِبِإَزاِئَها َقِليٌل ِمَن الْرْمِل  َواْلِفْضَة ِعْندَ  9

 َوَأْحَبْبُتَها َفْوَق اْلَعاِفَيِة َواْلَجَماِل  َواْتَخْذُتَها ِلي ُنورام  أَلْن َضْوَءَها اَل َيْغُرُب  10
 .َفُأوِتيُت َمَعَها ُكْل ِصْنفو ِمَن اْلَخْيِر  َوِنْلُت ِمْن َيَدْيَها ِغنمى اَل ُيْحَصى 11
ت ْعت  ِبهِذِ  ك لِ ه ام أل ن  الْ  12 ِميِعه اف ت م  ل ْم أ ْعل ْم أ ن ه ا أ مُّ ج   .ِحْكم ة  ق اِئد ٌة ل ه ام و 
 .َأْسُتُرهُ  َتَعْلْمُتَها ِبَغْيِر َمْكرو  َوُأْشِرُك ِفيَها ِبَغْيِر َحَسدو  َوِغَناَها الَ  13
 تْْأِديبِ َفِإْنَها َكْنٌز ِللْناِس اَل َيْنُقُص  َواْلِذيَن اْستََفاُدوا ِمْنُه ُأْشِرُكوا ِفي َمَحْبِة هللِا  أَلْن َمَواِهَب ال 14
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 .َقْرَبْتُهْم ِإَلْيهِ 
َو َوَقْد َوَهَبِني هللُا َأْن ُأْبِدَي َعْما ِفي َنْفِسي  َوَأْن ُأْجِرَي ِفي َخاِطِري َما َيِليُق ِبَمَواِهِبِه؛ َفِإْنُه هُ  15

 .اْلُمْرِشُد ِإَلى اْلِحْكَمِة َوُمثَقُِّف اْلُحَكَماءِ 
 .َوِفي َيِدِه َنْحُن  َوَأْقَواُلَنا َواْلِفْطَنُة ُكلَُّها َوَمْعِرَفُة َما ُيْصَنعُ  16
ق و اِت اْلع ن اِصِرم 17 ت ى أ ْعِر   ِنخ ام  اْلع ال ِم و  و ه ب ِني ِعْلمًا ي ِقينًا ِباأل ْكو اِنم ح   و 
ل  األ ْوق اِتم 18 وُّ ت ح  ت غ يُّر  األ ْحو اِل و  م ا ب ْين ه م ام و  م ْنت ه اه ا و  ْبد أ  األ ْزِمن ِة و  م   و 
وِمم 19 م ر اِكز  النُّج  ِنين  و  م د اِور  السِ   و 
و اِطر  الن   20 خ  ي اِح و  و   الرِ  وِش و ع ص  ي و اِن و أ ْخي ق  اْلو ح  ط ب اِئع  اْلح  ق و ى و  ت ب اي ن  األ ْنِبت ِة و  اِس و 

 .اْلع ق اِقيرِ 
مَفَعِلْمُت َجِميَع اْلَمْكُنوَناِت َوالْظَواِهِر   21 ْيءء ة  ك لِ     ْتِني أل ن  اْلِحْكم ة  م ه ْنِدس  ل م   .ِهي  ع 
ِريع  الْ  22 ِحيد  ذ ا اْلم ز اي ا اْلكِثير ِةم الل ِطي   الس  ْول ود  اْلو  م اْلم  وح  اْلف ِهم  اْلق دُّوس  ر  ف ِإن  ِفيه ا الرُّ ك ِةم ح 

م ر  اْلم ْحِسن  ِديد  اْلح  ْيِرم اْلح  ِليم  اْلم ِحب  ِلْلخ   اْلف ِصيح  الط اِهر  الن يِ ر  الس 
ِرم الث اِبت  الر اِسخ   23 ِميع  األ ْرو اِح اْلف ِهم ِة  اْلم ِحب  ِلْلب    م ال ِذي ي ْنف ذ  ج  ِئن  اْلق ِدير  الر ِقيب  اْلم ْطم 

 .الط اِهر ِة الل ِطيف ةِ 
ر ك   24 ؛ أل ن  اْلِحْكم ة  أ ْسر ع  ح  رِ لء ْيءء ًة ِمْن ك لِ  م ت ح  ت ْنف ذ  ِفي ك لِ      .ف ِهي  ِلط ه ار ِته ا ت ِلج  و 
ْجِد اْلق ِديِر ا 25 د ور  م  ص  ار  ق و ِة هللِام و  ْيٌء ن ِجٌسمف ِإن ه ا ب خ  وب ه ا    ؛ ف ِلذِلل  ال  ي    اِل    ْلخ 
ود ِتهِ  26 ور ة  ج  ص  ِمْرآة  ع م ِل هللِا الن ِقي ة م و  م و   .أل ن ه ا ِضي اء  النُّوِر األ ز ِليِ 
ِفي ك لِ  ِجيلء  27 ْيءء و ِهي  ث اِبت ٌة ِفي ذ اِته ا. و  دِ د  ك ل     ت ج  م و ِهي  و اِحد ٌةم و  ْيءء ل ى ك لِ     ت ْقِدر  ع 

ِة؛ ف ت ْنِ ْئ أ ِحب اء  هلِل و أ ْنِبي اء مت ِحلُّ ِفي النُّف وِس اْلقِ   دِ يس 
 .لأَنَّ هللَا لاَ ُيِحبُّ أََحداً؛ إِلاَّ َمْن ُيَساِكُن اْلِحكَْمةَ  28
ل ْيِهم 29 ْت ِبالنُّوِر ت ق د م ْت ع  ذ ا ِقيس  وِمم و اِ  ْرك زء ِللنُّج  ْمِسم و أ ْسم ى ِمْن ك لِ  م   ِإن ه ا أ ْبه ى ِمن  ال  
رُّ  30  أل ن  النُّور  ي ْعق ب ه  الل ْيل م أ م ا اْلِحْكم ة  ف ي  ي ْغِلب ه ا ال  
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III : العالم المادي نشأ من المعرفة 

ادئ كتاب المب –أوريجانوس األجزاء االول والثاني  -ANF04في نفس الكتاب أباء القرن الثالث 
 (...  Phillip Schaff)من األصل لالنجليزية بواسطة  510-507صفحات  –
 

ــه المجــد يخلــق االشــخاص مختلفــين فــي درجــاتهم  لمــاذا  يقــدم جــدال قــوي للغايــة حــول لمــاذا هللا ل
يكـون هنـاك شـخص أفضـل مــن شـخص أو كـائن أفضـل مـن كــائن؟ الن جمـيعهم عمـل يديـه وهــو 

 تبارك اسمه ليس عند تميز 
  18السطر  507لهذه المشكلة هو ما يقوله نصام في صفحة  والحل

علففى نسففبة التنففوع فففي الفهففم " ان الخــالق تعــالى قــد خلــق التنــوع واالخــتالف بــين الكائنــات بنــاء 
 الخاصة بهم..." 

وذلــك يعنــي ان فهــم الكــائن والمعرفــة الخاصــة بــه هــي التــي تحــدد درجتــه فــي الكــون ان يكــون فــي 
كرامــــة( او منخفضــــة )إنــــاء للهــــوان(.. وبــــذلك يجعــــل العالمــــة أوريجــــانوس حالــــة مرتفعــــة )إنــــاء لل

االختالفات بين البشر ناشئة في االساس مـن االختالفـات فـي مسـتوى المعرفـة بيـنهم! ولكـن كيـف 
 يحدث ذلك؟ 

 كما يلي  14إلى  11السطور من  510يجيب أيضام عن هذا السؤال في صفحة 
تبـــار( ترتيـــب الكائنـــات التـــي خلقهـــا تبعـــام لمـــدى االســـتحقاق "االن هللا  الـــذي هـــدف )اخـــذ فـــي االع

 قـام بوضـع درجـات الفهـم المختلفـة هـذه فـي انسـجام فـي عـالم واحـد  حيـث يقـوم والخاص بهـا  فهـ
نية من الذهب والفضة ولكن أيضام من الخشب والصلصال )البعض بتزيين هذا العالم ليس فقط بأ
 للمجد حقام والبعض للهوان("   

ما سبق ال يمكن فهمه بوضوح بدون الفقرة التالية فهي تمثل حجر الزاوية في هذا البناء  ولكن كل
 الفلسفي كله 
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  11إلى  7السطور من  – 511الصفحة 
مـن قبـل  ت"فإذا الحظنا ان التنوع لم يكن الحالة األصلية للكائن  ولكن التنـوع يعـود ألسـباب وجـد

previously existedداده بواســطة الخـالق لـه المجــد لكـل شـخص تبعــام   فـإن مكـان  خــر تـم إعـ
 لدرجة استحقاقه..." 

 من نفس الصفحة يقول  22 وفي السطر
"وهكـــذا  يظهـــر لـــي  ليكـــون مرئـــي بصـــورة أوضـــح فـــي النهايـــة  إذا مـــا كـــان أي كـــائن أرضـــي او 

كفون والتفي تسماوي او حتى الكائنات الملعونة  فانهـا جميعـام تملـك اسـباب تنوعهـا داخـل أنفسـها  
 سابقة عن مييدها الجسدي" 

 
 وماذا نفهم من كل ما سبق؟ 

 يمكن ان نلخص ما تم فهمه فيما يلي 
ان الكائنــات كانــت موجــودة قبــل ميالدهــا الجســدي وفــي هــذا الوجــود كــان ســعي الكائنــات  -1

 للمعرفة يحدد مدى المعرفة لدى هذه الكائنات 
صـبح كـائن أرضـي او يعـه سـواء مدى المعرفة التي للكائن تحدد خصائص تنو بناء على  -2

 سماوي او حتى كائن محكوم عليه بالعقاب االبدي
يقــوم الخــالق تبــارك اســمه بخلــق الكائنــات فــي ميالدهــا الجســدي بنــاء علــى هــذا التحديــد  -3

 للخصائص الناشئ عن مستوى المعرفة لدى كل كائن.. 
النظــام يجعــل الخــالق  وذلــك بســبب ان هــذا -ان كــل مــا ســبق ال يمكــن فهمــه وال قبولــه فــي الواقــع

فهو الصانع الذي سوف يخلق الكائن بناء على المعرفة  -ليغفر تطاول البشر –تبارك اسمه تابع 
التـي توصــل إليهــا الكـائن! وهنــا الخــالق لــه المجـد فــي موقــف المضـطر والتــابع وال يملــك ان يخلــق 

 كائن في مكان أبعد من حيز المعرفة التي لديه....! 
 عضلة ونفهم الحق في هذه الفكرة علينا ان نقبل المعلومة اآلتية:   ولكي نحل هذه الم
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 كل ذلك يقول لنا معلومة واحدة مؤكدة وهي 
 ان البناء المادي في الأساس نشأ من المعرفة

هنــا الكــائن يــتم خلقــه بنــاء علــى المعرفــة التــي لديــه مــن المعرفــة فالمعرفــة هــي منشــأة كــل البنــاء 
 المادي المحيد بنا... 

 ه العملية هي عملية تلقائية منطقية تتبع القانون الطبيعي  هذ
 معرفة الكائن يتم خلقه!فبناء على مدى ونوعية 

   
وقـد اشـرنا إلـى هـذه النقطـة  –وهذه المعلومة تلقت سابقام دعمام عظيمام من ق. أثناسيوس الرسـولي 

دواج الحـدث ولكـن األمـر از ظـاهرة مـن هـذه الدراسـة والخـاص ب)من الجزء األول( في الباب األول 
 من األهمية بحيث يمكن ان نشير إليه مرة أخرى هنا... 
 يقول ق. أثناسيوس الرسولي في كتاب ضد الوثنين.. 

... أفكار الزعفر والخفو  مفن المفوتبسبب ارتباطه بالرغبات وال هوات ن أت لديه ان االنسان 
  ضــد الــوثنين وس الرســولي فــي كتابــهق. أثناســيكتبهــا هــي مــا  -تقريبــام –ان هــذه الجملــة الســابقة 

 .. ولكن أنا قمت باستنتاج معتمد على هذ  الجملة
الن االنسان كان حي لالبد قبل فعل الشر  وهو فعـل الشـر بسـبب انـه ارتـبط بالرغبـات والشـهوات 

االنســان فعليــام مــات! الزعــر هــذه فكــار أأفكــار الزعــر مــن المــوت... ولكــن بعــد نشــوء  توهنــا نشــأ
ويعني ذلل ان جسد االنسان مصفنوع  ان االنسان مات نتيجة هذ  األفكار!م من ذلك؟ فماذا نفه

وبالتــالي فعنــدما تغيــرت المعرفــة فــي عقــل االنســان  التففي توجففد فففي عقففل االنسففان مففن المعرفففة
 بدخول فكر الموت عليها تغير حال الجسد بدخول الموت فعليام عليه... 

بدية للجسد لحالـة المـوت تغيـر نـتج عـن نوعيـة المعرفـة فـي هنا التغير الحادث من حالة الحياة اال
 عقل اإلنسان  بسبب أفكار الزعر من الموت وترك الشهوات! هنا بيت القصيد 
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في يمكن للجسد ان يموت بسبب ان لديه أفكار الخو  والزعر من الموت اال إذا كان 
 الجسد مخلوق من المعرفة

 ان عمل على تغير حالة الجسد الن تغير نوعية المعرفة في عقل اإلنس
 التغير من السالم الروحي للخوف والزعر من الموت أدى لتغير الحالة من الحياة للموت 

 هنا بوضوح الجسد نشأ من المعرفة 
 ونفهم من ذلك ان الكون المادي بالكامل نشأ من المعرفة 

 
إدخال معتقد جديد والذي هو  لدور العظيم الذي تقوم به القيامة من االمواتويمكن ان نشير هنا ل

ف معنــى جديـد للمعرفــة البشـرية وبالتــالي يتغيــر حـال الجســد نتيجــة ييضــ" لبامكانيـة هزيمــة المـوت"
مـــا يقولـــه العالمـــة أوريجـــانس فـــي الفقـــرة الســـابقة... هنـــا الجســـد  ام هـــذه المعرفـــة.. وهـــذا هـــو تحديـــد

 النوراني هو ناشيء عن معرفة توجد في العقل...   
 الحخ/ 

المعلومــة الســابقة يؤكــدها لنــا الطبيــب جلــين دومــان  وقــد ذكرتــه مــرارام فــي هــذا البحــث  وجلــين  ان
دومان وهو مؤلف كتاب كيف تعالج طفلك المصاب فـي المـخ... وهـو يقـول ان االطفـال الـذي لـم 
يتعلمــوا كيــف يحبــو ال يمكــنهم الســير  وربمــا الوالــدين يعتقــدون ان عظــام االطفــال بهــا مشــكلة مــا 

حتــى بعــد حــل مشــكالت العظــام ال يمكــن لالطفــال ان يســيروا والســبب ان العقــل ال يعــرف  ولكــن
كيف يحبو الطفل ولم يتعلمه.... هنا المعرفة أي تعلم كيـف يحبـو الطفـل يخلـق سـاقين مسـتقيمين 
وهــذا التعبيــر األخيــر هــو تحديــدام تعبيــر جلــين دومــان وهــو يقــول بوضــوح ان االعضــاء يــتم خلقهــا 

وظيفة التي سوف يقوموا بها...وطالما عقل الطفل تعلم كيف يحبـو فـان الطفـل سـوف بناء على ال
   "ان الجسد ن أ من المعرفة" يكون لديه ساقين مستقيمين.....هذا ما نقوله

ربمــا يعنــي ذلــك ان دراســة هندســة حركــة الكواكــب هــي الوســيلة التــي نأخــذ بهــا المعرفــة التــي بهــا 
 ور ستكون دراسة الفيزياء جبرية لسكان كل األرض! نلبس الجسد النوراني بهذا التص
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ـــاب خيمـــة الاجتمـــاع كنمـــول  للأشـــكا  الهندســـية رابعـــاً:    فـــي الكت

 المقدس  
 

 أيضام ان نتسائل عن سبب وجود خيمة االجتماع في الكتاب المقدس؟ ينبغي 
جتمــاع التــي والحقيقــة ان هنــاك العديــد مــن األشــكال الهندســية فــي الكتــاب المقــدس تمثــل خيمــة اال

 درسناها بتفصيل شديد أحد هذه األشكال الهندسية.. 
 من أجل أي سبب تم وضع هذه التفاصيل الهندسية الدقيقة الخاصة بخيمة االجتماع؟
 ومن أين نشأ التوافق بين الشكل الهندسي للهرم والشكل الهندسي لخيمة االجتماع؟ 

مقــدس عنــد دراســتها تفصــيليام ســتثبت نفــس وحتــى أدعــى ان بــاقي االشــكال الهندســية فــي الكتــاب ال
 هذا االرتباط بين هذه األشكال والهرم وخيمة االجتماع؟ 

ثــم كيــف نحصــل علــى التوافــق بــين االبعــاد المختلفــة فــي الشــكل الهندســي للهــرم والشــكل الهندســي 
اص لخيمة االجتماع واالبعاد الحقيقة للفلك الكوني كما سنرى في الباب السادس من هذا وهو الخ

 بتفسير البناء الهندسي لخيمة االجتماع؟ 
 دعنا نحاول وضع تصور يجيب على هذه التساؤالت 

 
الكفففون  حركفففة بالفعفففل القفففانون الفففذي يحكفففمســـوف نفـــرض صـــحة األدعـــاء الـــذي نقدمـــه وان  -1

مكتوب في الكتاب المقدس وان خيمة االجتمفاع هفي نمفوذج هندسفي تفصفيلي للبنفاء الهندسفي 
في هذه الحالة سـوف تكـون األرقـام واألبعـاد الخاصـة بخيمـة االجتمـاع متناسـبة  ... الفلكي للكون

 مع االبعاد واالرقام الخاصة بالبناء الفلكي للكون 
 
سـنة مـن  130ان الدراسة المستفيضة في البناء الهندسي للهـرم األكبـر بـالجيزة منـذ أكثـر مـن  -2

واالبعـــاد الخاصـــة بـــالهرم تكـــون متناســـبة  مئـــات األلـــوف مـــن العلمـــاء والفلكيـــين أثبتـــت ان األرقـــام
  !ومعبرة عن األبعاد الخاصة بالبناء الفلكي للكون

 
نستطيع ان نفهم كيف ان خيمة االجتماع مثلهـا مثـل الهـرم األكبـر كالهمـا يعبـران عـن  2و 1من 

 ...  نفس البناء الهندسي وهو البناء الفلكي للكون
 

الــذي رأينــاه فــي دراســة الخيمــة قــدر وضــرورة دقــة التصــميم ويفســر ذلــك لنــا الدقــة العاليــة للبيانــات 
 استطاعتنا وأدعى ان البناء الهندسي للخيمة أعمق جدام من هذه الدراسة التي أقدمها ... 
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 يسمح بها هللا له المجد بشفاعة ق. والدة اإلله....... المعرفة التي ولكن نحن نحصل على 
 مما سبق يمكن ان نستنتج ببساطة ما يلي: 

 
ان كافة األشكال الهندسية في الكتاب المقدس وحتى في الهرم األكبر وكافة األشكال الهندسية  -أ

التي حافظ عليها الخـالق لـه المجـد كوسـائل تعلـيم لننسـان وكافـة األيقونـات وغيرهـا .... كـل هـذه 
 ك الكوني!الوسائل استخدمها الخالق تبارك اسمه من أجل ان يعلم االنسان البناء الهندسي للفل

 
  موضوع رئيسي في خي  الب ران البناء الهندسي الفلكي للكون  -ب
 
ان علــم الفيزيـاء هــو معرفـة أساســية لالنسـان يجــب ان يتعلمهـا مــع تعلـيم االيمــان األول وهــي  -جــ

علــى قــدم المســاواة مــع تعلــيم المعتقــد اإليمــاني األساســي وهــذا االســتنتاج ســوف تظهــر حقيقتــه فــي 
بحث ولكن هنا فـي البدايـة يمكـن ان نثبـت صـحة هـذا االدعـاء عـن طريـق اإلشـارة ان نهاية هذا ال

الخــالق تبــارك اســمه وضــع معرفــة حركــة الكواكــب فــي الســماء أمــام كــل البشــر لتكــون المعرفــة بــه 
راســــخة فــــي بنــــاء الحيــــاة اليوميــــة بحيــــث ان االنســــان ال يمكنــــه ان يعــــيل دون ان يعــــرف حركــــة 

 في فترات استيقاظه ونومه وتؤثر في أيام وساعات عمره التي يعيشها الكواكب النها حتى تؤثر 
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 : الخطوة التالية! خامساً 
 

 ان السؤال الحالي هو إلى أين سو  نتجه؟ 
بــالطبع يجــب ان نقــوم بتقــديم تفســير خيمــة االجتمــاع وكيــف انهــا تعبــر عــن البنــاء الفلكــي للكــون 

 كبر ومن األيقونات الكنسية ما تعلمناه من الهرم األبوندعم هذا التفسير 
الكــون و للقــوانين التــي تحكــم حركــة الكواكــب  ومــن خــالل هــذا التفســير نحصــل علــى الرؤيــة األقــرب

وذلك سوف يثبت ان الكتاب المقدس يحتوي القانون الذي يحكم الكون وسـوف يقـدم القـانون نفسـه 
  الذي يحكم الكون من دراسة خيمة االجتماع أي من الكتاب المقدس....

 ولكن... 
ونقوم بإحالله محل الكتاب الحالي  كتاب جديد عن علم الفيزياءهذه العملية التي سوف نقدم بها 

لعلم الفيزياء الحديث وندعي ان علم الفيزياء الحديث يكون في ضـالل كامـل وان العلمـاء فـي كـل 
كــــون بهــــذه مكــــان فــــي العــــالم ال يعرفــــون شــــيئام عــــن حركــــة الكواكــــب! انهــــا عمليــــة ال يمكــــن ان ت

ســنة مــن  700البســاطة... ال يمكــن ببســاطة ان نلغــي العمــل المجهــد الــذي قــام بــه االنســان عبــر 
 تاريخه... 

  :ان هذه الدراسة لها شقين يجب ان يكونا واضحان امامنا تماما وهما
 

 خطأ علم الفيزياء الحديثتقديم نقطة جدلية واحدة الثبات وهو ال ق االول 
 

 من الكتاب المقدسمستنتجة علم الفيزياء البديلة تصورات لديم تقوهو وال ق الثاني 
 

  ...يظهر اآلن واضحام ما سوف نقوم به
 وبالطبع نحن ال نستغل ضعف تعليم األشخاص بعلم الفيزياء لنقدم ما نريد على انه الحقيقة! 

تــاب علــم موجهــام مباشــرة ضــد مؤلــف كضــد علــم الفيزيــاء الحــديث بــل اننــا ســوف نقــدم النقــد القــويم 
 في العالم ... الحديث الفيزياء 
ســوف نقــدم فيزيــاء متخصصــة وهــي ليســت موجهــة ألي مــن األشــخاص العــاديين هــذا الشــق وفــي 

دلـيالم واضـحام وبرهانـام سـاطعام علـى خطـأ توجـه لتكـون الكتـب  يالفيزيـاء ومـؤلف اءوانما موجهة لعلمـ
  البشرية  سنة من تاريخ 700علم الفيزياء عبر 

 ضالل العالم وتخريب كوكب األرض مسئولية الحديث ل بناء على ذلك علم الفيزياء وسوف نحمّ 
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  تقسيم الدراسة: سادساً 
ـــت ان أجعـــل تقســـيم هـــذا الجـــزء  ـــذلك قمـــت مـــن الدراســـة لقـــد حاول مناســـب قـــدر المســـتطاع ... ول

 بالتقسيم كما يلي: 
 
 منها وتجميع المعلومات الفلكية تفسير خيمة االجتماع : دراسة أوالً 

 ويخت  الباب السادس بهذ  الدراسة 
 وفيه ندرس تفسير البناء الهندسي لخيمة االجتماع وعالقته بالهرم األكبر وااليقونات الكنسية 

ونستنج من كل هـذه المعطيـات كافـة المعلومـات الفلكيـة التـي يسـمح العلـى القـدير بـان يمنحهـا لنـا 
 بشفاعة ق. والدة اإلله 

 
 د ضد علم الفيزياء الحديث : دراسة النقثانياً 

 ويخت  الباب السابع بهذ  الدراسة 
سوف نقدم النقد الموسع والمتخصص لتعريف الكتلـة كمـا يعرفهـا علـم الفيزيـاء الحـديث تحـت  وفيه

 عنوان فشل علم الفيزياء في تفسير الظواهر الفلكية 
 وهذا النقد يقدم لتعريف واحد في علم الفيزياء وهو نقد مفصل وعميق 

ومع تقـديم هـذا النقـد سـوف نعمـل علـى إيجـاد نقـاط مشـتركة بـين الرؤيـة التـي يوفرهـا تفسـير خيمـة 
االجتمــاع مــع بنــاء الفيزيــاء الحــالي أي البحــث فــي علــم الفيزيــاء الحــديث الحــالي عــن كافــة النقــاط 
التي يمكن اعتبارها صحيحة وضم هـذه النقـاط لتفسـير خيمـة االجتمـاع لعمـل تصـور عـام مشـترك 

 حركة الكون   عن
 

 الفيزياء البديلة )مدخل آخر لدراسة علم الفيزياء( : ثالثاً 
 من هذ  الدراسة ويخت  بها الباب الثامن 

وفـــي هـــذه الدراســـة نقـــدم التصـــور المشـــترك التـــي أمكـــن الحصـــول عليـــه مـــن دراســـة تفســـير خيمـــة 
 االجتماع وعلم الفيزياء الحديث 

 
 عة ق. والدة اإلله ليقودنا لنوره الباهرسائلين هللا تبارك اسمه المعونة بشفا
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 السادس الباب 

 

 

 

 تفسير البناء الهندسي لخيمة الاجتماع 
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 الفصل األول
 تفسير البناء الهندسي لخيمة االجتماع 

 
I-  مقدمة 
دراسة البناء الهندسي لخيمة االجتماع والتي قدمناها في الجزء األول من هذه الدراسة كانت  ان

 ع بغنى شديد كما رأينا... دراسة تتمت
 ولكن عن أي غنى نتحدث في دراسة الخيمة.. 

  ينبغي ان نفهم ان هللا تبارك اسمه هو المعلم ويعني ذلك اننا نحن الطالب
ال نفرض نحن عليه القوانين النه هو تبارك اسمه الخالق والمعلم والمربي نحن في موقف المتلقي 

نبحث ونتأكد ان مـا نفهمـه هـو بالفعـل مـا يقولـه ولـيس لـدينا فهـم علينا ان ننتبه لما يقول و  يوينبغ
 خاطئ وال نية مغرضة لهدف ما حتى ما نخرج عن وصاياه او تعاليمه...

 ولذلك ففي دراسة الخيمة وجدنا الكم الهائل من البيانات 
االن  مـثالم وجـدنا ان االرقـام ذات معــاني وانهـا تتكـرر بأشـكال معينــة ولـم نسـتطع وال نسـتطع حتــى

ان نفهم السبب.. مثال رؤية االنسان لمعنى الرقم أعتقد انه يختلف عـن رؤيـة الخـالق تبـارك اسـمه 
يكـــون  -حســـب مـــا أفهـــم -لمعنـــى الـــرقم... وباختصـــار فاالنســـان يعتقـــد ان الـــرقم للعـــد ولكـــن ربمـــا

 الخالق له المجد يرى ان الرقم للتحديد 
 بمعنى 

 3والثالثــة تصــبح  2والتاليــة تصــبح  1ان أي منهــا رقمــه تفاحــات وهــو يعتقــد  5ان االنســان لديــه 
 بأي ترتيب....  5والخامسة تصبح  4والرابعة تصبح 

وجعـــل واحـــدة اخـــرى  1رقمهـــا  محـــددةلكــن مـــا اعتقـــده ان الخـــالق تبـــارك اســـمه جعـــل تفاحــة مـــنهم 
  5ثم الخامسة  4والرابعة  3والثالثة محددة رقمها  2محددة رقمها 

فـس العناصـر ... نفـس التفاحـات الخمسـة... ونفـس األرقـام .. ولكـن لـن ينطبـق هذا المثال يقـدم ن
رقــم التفاحــة عنــد االنســان كمــا عنــد الخــالق تبــارك اســمه .... الفكــرة هنــا ان االنســان يعــد بالنســبة 

تفاحات من الخمسة بغض النظر عن الترتيب ولكن الخالق تبارك اسمه يرقم  3لنفسه هو سيأكل 
ويظــل الــرقم معهــا حتــى النهايــة ثــم يخلــق واحــدة اخــرى  1ق فيخلــق واحــدة بــرقم التفاحــات فــي الخلــ

 وهكذا االرقام تكون معرفة للتفاحة كأنها اسمها...  3وثالثة برقم  2برقم 
 هذا المثال يهدف ان يوضح كيف ان الرؤية مختلفة بين ما يرى االنسان وما هي حقيقة الكون 

 دعنا نأخذ مثال  خر للتوضيح 
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 وضيحي ثاني مثال ت
 أغلبنا رأي المعلقة في كوب الماء وهي تظهر مكسورة أمامه 

 ونحن نعرف ان المعلقة ليست مكسورة وانما هو انكسار الرؤية بسبب الضوء 
 ولكن كيف نعرف ان الملعقة ليست مكسورة؟ 

لضـوء اننا قمنا بسحب الملعقة من كوب الماء ووجدناها سليمة وعرفنا ان االنكسـار كـان انكسـار ا
 فقط ال غير 

السؤال هو ماذا إذا لـم يكـن بإمكاننـا سـحب الملعقـة مـن الكـوب؟ مـا سـوف يحـدث إذا كنـا مجبـرين 
 ؟على الدوام ان نرى بصورة خاطئة

 هذه االسئلة تهدف لتوسيع مدى الرؤية حتى ما يمكننا ان نرى بشكل أفضل 
 دعنا نبدأ األن في محاولة تفسير خيمة االجتماع 

 هللا تبارك اسمه ومتوسلين للقديسة والدة اإلله ان تقودنا لبهاء نوره الباهر  معتمدين على
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II- تفسير القدس في خيمة االجتماع  
 

 يحتوى القدس على العناصر الثالثة ورموزها تكون كما يلي  
 

 الرمز الفلكي  العنصر في القدس 
 وهو يرمز لكوكب القمر  مذبح البخور 

 م ال مس وهي ترمز لنج المنارة 
 وهي ترمز للكرة األرضية  مائدة خبز الوجو  

 
يقول لنا ان العناصر الثالثة الموجودة في القدس في خيمة االجتماع هي النظام الجدول السابق 

 الشمسي االرض والشمس والقمر... 
 ولكن ماذا يعني كلمة رمز؟ 

 كلمة رمز هنا تعني ان  ان
 

 وجو  تنطبق على كل بيانات كوكب االرض  كل البيانات الخاصة بمائدة خبز ال
 و

 كل البيانات الخاصة بمذبح البخور تنطبق على كل بيانات كوكب القمر 
 و 

 كل البيانات الخاصة بالمنارة تنطبق على كل بيانات ال مس 
 

ذلك يعني ان القدس في خيمة االجتماع يحتوي البيانات الفلكية للنظام الشمسي ويمكننا ان نفهم 
 !عناصر القدس في خيمة االجتماعالشمس والقمر واالرض من دراسة بيانات حركة 

 
 كما يلي  دعنا نقدم مثال واحد لتوضيح ذلك 
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 1مثال توضيحي 
 نحن نتذكر ان مائدة خبز الوجوه كانت موضوعة مباشرة أمام المنارة 

 تفصيل ممكن ولقد درسنا في البناء الهندسي لخيمة االجتماع في الجزء هذه المعلومة بكل 
 كانت المائدة تقع مباشرة أمام المنارة!

 وكيف استفدنا من ذلك؟ 
ذلك قـال لنـا ان شـقة األسـمانجوني التـي تغطـي المنـارة هـي نفسـها التـي تغطـي مائـدة خبـز الوجـوه 
فــي حــين ان مــذبح البخــور يغطيــه شــقة أخــرى مختلفــة تمامــام النــه متقــدم بــالقرب مــن حجــاب قــدس 

 ذراع  7.75ئدة والمنارة يبعدان عن الحجاب مسافة األقداس بينما الما
 

ذن ما هي المعلومة التي أخذناها؟   وا 
 ان مائدة خبز الوجو  تقع تحت نفس  قة االسمانجوني التي تقع تحت المنارة

 وماذا عن الفلك؟ كيف يفيدنا ذلك في الفلك؟  
 أنها كوكب األرض ما هي مائدة خبز الوجوه؟ ............ -
 . أنها ال مس؟ منارة؟.....................ما هي ال -

 ما هي  قة االسمانجوني التي تربط بينهما؟!  -

 365.25دورة كاملفة كفل انهـا الـدورة الفلكيـة لكـل منهمـا فـان األرض تـدور حـول الشـمس  -
يــوم مــا يجعلهمــا مــرتبطين  365.25يــوم بينمــا الشــمس تــدور حــول نفســها دورة كاملــة كــل 

ذلــك الشــمس تعطــي وجهــام واحــدام لــيرض فــي حركتهــا بحيــث انهــا  بالــدورة الواحــدة ويجعــل
بينمـــا تـــدور االرض حـــول الشـــمس تـــدور الشـــمس حـــول نفســـها مـــا يجعـــل الشـــمس تواجـــه 

 بالدورة الزمنية الموحدة. ولذلك فهما مرتبطان معام كما نرى االرض بوجه واحد دائمام! 

 
 الحخ/ 

مـــع دورة الشــــمس محـــض صـــدفة وال يــــرى أي علـــم الفيزيـــاء الحـــديث يعتبــــر تطـــابق دورة االرض 
بـين  ذراع هـي الـرابط 4ارتباط بينهما .... بينما نحن نعرف ان شقة االسـمانجوني والتـي عرضـها 

 مائدة خبز الوجوه والمنارة والتي تمثل زمن الدورة. 
ـــــت شـــــقة  ـــــإذا كان ـــــه يرمـــــز للجســـــد  ف ـــــا يجـــــب ان نشـــــير ان االســـــمانجوني نفســـــه معـــــروف بان هن

 نا تعبر عن زمن الدورة يقول ذلك لنا ان الجسد والزمن مرتبطان بقوة معام.. االسمانجوني ه
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III-  تعليق على تفسير عناصر القدس في خيمة االجتماع 
 

 ان التفسير البسيط جدام السابق ال يمكنه ان يشرح حتى النذر القليل من البناء الفلكي للكون... 
 تماع تعطينا فكرة واضحة عن البناء الفلكي للكون؟ فلماذا ال نقوم بدراسة تفصيلية لخيمة االج

 بالطبع المشكلة ليست هي اعادة الدراسة التفصيلية لخيمة االجتماع ... 
 

 هي المشكلة في الواقع 
عدم وضوح الفهم والرؤية بشكل متماسك لتفسير تحديد مكان كل عنصر في خيمة االجتماع  -1

منـه  فـان وضـوح الرؤيـة يكـون مـنخفض للغايـة ولـذلك في الفلك وكيفية الحصول على المعلومات 
 فالصورة النهائية للبناء الفلكي من خيمة االجتماع تكون بعيدة عنا جدام.

 
صــــــعوبة تقــــــديم المعلومــــــات التــــــي يــــــتم الوصــــــول إليهــــــا .... فــــــان اإلشــــــارة الخاصــــــة بشــــــقة  -2

حقيقــة ان المعلومـــات االســمانجوني هــي إشـــارة بســيطة للغايــة ولـــذلك تــم تقــديمها ببســـاطة ولكــن ال
ولــذلك فتقــديم المعلومــة عمليــة صــعبة الهندســي لخيمــة االجتمــاع مختفبــة جــدام كمــا رأينــا فــي البنــاء 

 بشكل كبير... 
 

 دعنا نقدم مثال واحد  خر لنوضح مدى صعوبة تقديم المعلومات 
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  2مثال توضيحي 
ح المحرقــة المــذكورة إذا قمـت حضــرتك بعــد عــدد مــرات وضــع الــدم علــى مــذبح البخــور وعلــى مــذب 

 في الكتاب المقدس... 
ويعني ذلك القيام  –عن الذبائح في سفر الالويين  ما قمت بحصر كل النصو  المكتوبةإذا أي 

بحصــر كــل الــذبائح المكتوبــة فــي ســفر الالويــين وال يهمنــا نحــن هنــا مواعيــد هــذه الــذبائح وال عــدد 
 -ات تكرار ذكر الذبائح في نص سفر الالويينمرات تكرارها في السنة ولكن ما يعنينا هو عدد مر 

علــى ســبيل المثــال كــم مــرة ذكــر ســفر الالويــين وضــع دم الذبيحــة علــى قــرون مــذبح البخــور؟ فــي 
كم مرة إجابة هذا السؤال ال نهتم متى يتم وضع الدم على قرون مذبح البخور كل عام ولكن نهتم 

هنــا نحــن نتعامــل  – مففذبح البخففورذكففر الففن  المبففارل فففي اليويففين وضففع الففدم علففى قففروزن 
 مباشرة مع النص المبارك دون النظر لمواعيد الذبائح او تكرارها عبر السنة...   

 فعند القيام بعملية الحصر هذه سوف نجد ما يلي:  
 
 مرة    2عدد المرات وضع الدم على قرون مذبح البخور  -1
 مرة  3عدد مرات وضع الدم على قرون مذبح المحرفة  -2
 

 وما هي قرونه؟ نحن نعرف ان مذبح البخور يرمز لكوكب القمر 
  سنوات قمرية 4والقرون االربعة تقول لنا عن دورة من انها السنوات القمرية 

  ؟ولكن ما هي السنة القمرية ...
ذن فالسنة القمرية هي =  27.3ان الشهر القمري هو   يوم  327.8يوم وا 

 
 يوم  2620.8=  8× يوم  327.5سنوات=  8مرة أي  2عدد مرات وضع الدم على القرون 

(1) 
 نذهب االن لمذبح المحرقة 

  ؟سنين ولكن ما هي قيمة السنة 4قرون أيضام أي  4وهو له 
تقبلــه الكنيســة الن مائــدة الوجــوه ومــذبح المحرقــة  لمحرقــة يرمــز أيضــام لــيرض وهــو فكــران مــذبح ا

 كالهما يقوالن نفس الرسالة 
ذن ما هي قيمة   السنة على األرض؟ وا 
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وقد أثبت ان هذه السنة موجـودة فـي العالقـة بـين االرض والقمـر وسـوف  يوم 360أنا أدعي انها 
  السادس  من هذا البابالرابع في الفصل  2737تجد االثبات في دراسة الظاهرة 

 ماذا نفهم من ذلك؟ 
  قرن 12 قرون = 4× مرات  3هي المحرقة ان عدد مرات وضع الدم على قرون مذبح 

 يوم  360سنة والسنة هنا قيمتها المحرقة يساوي وقرن مذبح 
 (2)      يوم  4320 = 12×  360إذن عدد االيام = 

 يوم 6940.8=  4320+  2620.8=  2+1بجمع 
 

 يوم هو  6940ان الرقم  
 سنة 19عدد ايام دورة القمر ميتونيل والتي تستمر لف 

 سنة ال يكرر أي مكان يمر فيه مرتين  19وهي دورة قمرية حيث يدور القمر 
 وقد اعتمدت الكنيسة االرثوذكسية باالساس على دورة ميتونيل لتحديد يوم عيد القيامة 

 

نمـا بهــدف  ويعنـي ذلـك ان تقسـيم عـدد الـذبائح فـي سـفر الالويــين لـم يكـن موضـوع بشـكل جزافـي وا 
 وعدد معين ومحدد 

 ك هي الهدف االساسي للعملية بالكامل وهو يقول تبارك اسمه ان دورة القمرة ميتوني
 التي تربط االرض مع الشمس... 

 ان هذه المالحظة ال يمكن ان تكون مصادفة 
 327.6الن توزيع الذبائح في سفر الالويين هو محدد بأراقـام محـددة ثـم تحديـد السـنة للقمـر وهـي 

 يوم  6940حتى نصل لقيمة دورة ميتونيك وهي  360يوم ولالرض وهي 
لك يقول لنا انه من المستحيل ان يكـون ذلـك حـادث علـى نحـو مصـادف  وانمـا هـو مقصـود كل ذ

 النه تبارك اسمه هو المعلم 
 الحخ من فضلل 

ان دورة ميتونيك يتم االشارة إليها داخل الخيمـة بإشـارة أخـرى  حيـث ان مـذبح البخـور الـذي يرمـز 
ذراع وضــلع مــذبح  20لقــدس هــو الن طــول ا ذراع مــن بــاب الخيمــة 19للقمــر يوجــد علــى مســافة 

ذراع والتــي  19ذراع تصــبح المســافة مــن مــذبح البخــور لبــاب خيمــة االجتمــاع هــي  1البخــور هــو 
 سنة التي يقوم بها القمر  19تشير إلى دورة ميتونيك 

مـن مـداميك الهـرم... ان هنـاك شـيء مـا  19بـاب الهـرم األكبـر يوضـع فـوق المـدماك رقـم /2الحخ
 ميتونيك في بناء الفلك هو له المجد يريد ان يخبرنا به ولكن ما هو رئيسي يرتبط بدورة 
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 VI-  القدس في خيمة االجتماع دراسة عناصر 
 

 من خالل االمثلة السابقة نفهم مدى صعوبة دراسة البناء الفلكي من خالل خيمة االجتماع 
كل عنصر ولكن سوف نحاول ان ندرس كل عنصر في الخيمة بشكل مختصر نسبيام ونكتب مع 

 ما لدينا من معلومات في محاولة لتقديم صورة متماسكة بعض الشئ 
وعلى ذلك فاننـا سـوف لـن نقـوم بدراسـة تفصـيلية للخيمـة الننـا درسـناها فـي البنـاء الهندسـي لخيمـة 

ان عناصـــر الخيمـــة ونحـــاول نشـــير باختصـــار إلـــى كـــل عنصـــر مـــن االجتمـــاع ولكـــن فقـــط ســـوف 
 اء الفلكي للكون البننعرف إلى أي شيء يرمز في 

 دعنا نبدأ هذه الدراسة 
 إلى هللا تبارك اسمه من أجل المعونة بشفاعة القديسة والدة اإلله متوسلين 
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 المبحث األول
 دراسة عناصر خيمة االجتماع 

   أولاً: تابوت العهد

 
ل تـابوت في دراسة البناء الهندسي لخيمة االجتماع )الباب الثاني من الجزء األول( درسنا بالتفصي

 العهد... 
 اما هنا فسوف نهتم ان نفهم ما هو المعبر عن تابوت العهد في الفلك الكوني؟ 

ذا مــا أمكــن  مــن المهــم ان نفهــم ان االفكــار التــي نقــدمها هــي افكــار فقــط ومحاولــة لفهــم الحقيقــة وا 
قتــرب للفكــرة ان تنســجم مــع الكتــاب المقــدس ومــع حركــة الكــون يمكــن ان نقبلهــا علــى انهــا نظريــة ت

 للحقيقة ... فنحن هنا في حيز المحاولة بالتجربة والخطأ... 
 عن أي شيء يعبر تابوت العهد في البناء الفلكي للكون؟ 

 ان كل المحاوالت التي قمت بها في دراسة الفلك اعتمدت باألساس على االرقام والظواهر الفلكية 
شـبيه لـه فـي مـذبح البخـور )أو حتـى  ... هذا الرقم هو يعبر عن القمر وسوف نجد 41فمثالم رقم 

 ( .... مشابهة لهمة مختفية يق
 فما هو الرقم المميز لتابوت العهد؟

 ذراع  24ان المسافة من باب خيمة االجتماع )باب السجف( وحتى تابوت العهد تكون 
 ذراع  4والمسافة من تابوت العهد وحتى الحائط الغربي الموجود في ظهر الخيمة هو 

ذراع  29.5ن طـــول الخيمـــة مـــن بـــاب الســـجف حـــتبن الحـــائط خلـــف التـــابوت يكـــون ذلـــك بســـبب ا
ذراع )وهـو نفـس طـول شـقة االسـمانجوني( وهـذه  28ذراع فالبـاقي هـو  1.5ويكون عـرض التـابون 

 ذراع خلف  4ذراع أمامه و 24المسافة يقسمها التابوت إلى 
 وماذا نفهم من كل ذلل؟ 

 مة وحتى التابوت ذراع المسافة من باب سجف الخي 24 -
 ذراع المسافة من التابوت وحتى الحائط الغربي خلف التابوت 4 -

 كيف نستفيد من ذلك؟ 
 ؟ 24ما هو 
 ؟ 4وما هو 
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  24الرقم 
 ساعة  24هو أشهر رقم تقريبام في جميع االرقام النه ساعات اليوم  24ان رقم 

ذن فتابوت العهد يرتبط بدورة األرض حول نفسها منتجة   ساعة يوميام ..... 24وا 
 يعبر عن الزمان  24إذن رقم 
  4الرقم 

ذن فـــرقم  يعبـــر عـــن  4وهـــو معبـــر عـــن االتجاهـــات األربعـــة الشـــمال والجنـــوب والشـــرق والغـــرب وا 
 المكان 

 ماذا يرتبط بالزمان؟ أنه المكان! 
 ماذا نفهم من ذلك؟ 

 

 ان تابوت العهد هو العنصر المن ئ للزمان والمكان في الكون
 

 لدينا معلومة ربما تكون صحيحة ولكن هل نستفيد نحن من ذلك باي شيء في الفلك؟  ناال
 نعم!

 ان المكان يوجد خل  التابوت والزمان يوجد امام التابوت 
 ذراع( 28طول شقة االسمانجوني الحظ )ذراع =  28الحظ المسافة كلها = 
 ماذا يريد ان يقول؟ 

 ان الزمان والمكان هما وحدة واحدة! 
 زمان هو شيء يرتبط جدام بالمكان.... بحيث ان كالهما يكونا حدث واحد )شقة واحدة(!فال
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 وفي االستنتاج ماذا أخذنا نحن من دراسة تابوت العهد؟
 االستنتاج العام 

 أواًل: 
هنــاك عنصــر فــي البنــاء الفلكــي للكــون هــو المســئول عــن وجــود الزمــان والمكــان وان عمليــة نشــوء 

 ! تجعلهما وحدة واحدةملية متكاملة الزمان والمكان هي ع
 

 هذا العنصر هو ما يشير إليه تابوت العهد 
وهـــو المســـئولة عـــن ظهـــور درجـــة  23.5المائـــل )أنـــا أعتقـــد ان هـــذا العنصـــر هـــو محـــور األرض 

 ... سوف نحاول فهم ذلك الحقام(  الزمان والمكان
 

 ثانيًا: 
عهــد باالســاس يرمــز لمــيالد الطفــل ولــذلك   الن تــابوت الان هــذا العنصــر يــرتبط بمــيالد اإلنســان

وعصــا هــارون  -وهــي رمــز ق. والــدة اإللــه حبلــى بــالرب يســوع –يوجــد داخــل التــابوت كيلــة المــن 
ولوحي الحجر المكتوبين بأصبع هللا ... وجميعا ترمز لميالد  –وهي رمز للميالد بدون زرع بشر 

 ... فالتابوت باألساس يرتبط بميالد اإلنسان  –إنسان 
 يقول ذلك لنا و 

 عميلة نشوء الزمان والمكان المترابطان هذه تكون مرتبطة بميالد االنسان بصورة اساسيةان 
 

 االستنتاج العام 
 

 والمكان هما وحدة واحدة ين آ معًا  الزمان

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "والدة اإلله -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

 
 روسيا االتحادية    –موسكو  –جامعة الصداقة بين الشعوب  -سيس تاوضروس  طالب بكلية العلومجرجس فرن

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

657 

 تعليق على دراسة تابوت العهد
 امام عملية متسعة معقدة  ناينبغي ان نفهم ان

 البناء الفلكي للكون من خالل خيمة االجتماع هي عملية مبسطة  ال ينبغي ان نتصور ان دراسة
وحتـــى هـــذه الكتابـــات التـــي نقـــدمها هـــي مـــداخل بســـيطة توضـــح بعـــض الترابطـــات التـــي قـــد تكـــون 

 موجودة واخرى قد نتصور انها موجودة وليس لدينا دليل كافي على ذلك.. 
اية التصـور لعـل الصـورة الكاملـة علينا ان نتحلى بالكثير من الصبر حتى نصل لنهذلك من أجل 

 كة تمنحنا قدر من الثقة في الطريق التي سرنا فيها ... سالمتما
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 غطاء تابوت العهد

 ( 17: 25" )خروَوَتْصَنُع ِغَطاءم ِمْن َذَهبو َنِقيّو ُطوُلُه ِذَراَعاِن َوِنْصٌف َوَعْرُضُه ِذَراُع َوِنْصفٌ »17" 
 

 المصنوع من ذهب خالص  تمنا بشدة بدراسة غطاء تابوت العهدفي دراسة خيمة االجتماع اه
وبعد مناقشتنا كثيرة وجدنا ان الذهب الخالص في غطاء التابوت يشير إلى الضـوء وان الموضـوع 

 الرئيسي الذي يتم طرحه في غطاء هو الضوء 
 

 ويعني ذلل ان غطاء التابوت هو المسئول عن الضوء 
ذن   وا 

 الفلكي المسئول عن الضوء الذي نرا  في الكون غطاء التابوت هو العنصر
 -كل أ كال الضوء-

 
فـــي هـــذه الدراســـة المشـــكلة هـــي هـــل نحـــن نتحـــدث لغـــة متطابقـــة؟ ام ان التعبيـــرات تكـــون مفهومـــة 

 بأشكال مختلفة من جانب كل منا! 
 

 نفهم ان الغطاء هو المسئول عن الضوء في الكون 
 هذا جيد ولكن 
 ما هو الضوء؟ 

 ل اجابة هذا السؤال في الصفحة التالية دعنا نحاو 
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 ء   و فضفال 
 الضوء او النور هو العنصر ربما االشهر في الكون 

 عندما نقول نور ... ماذا نقصد؟ 
 لنحاول إجابة ذلك فيما يلي

 
 أنا هو نور العالم  -1

 إذن النور الذي نرا  في الكون هو هللا
 
 سراج لرجلي كالمك ونور لسبيلي  -2

 تاب المقدس هو النور الذي نرا  في الكونإذن الك
 
 كل البشر يعرفون ان العلم نور .... "المعرفة نور"  -3

 إذن المعرفة التي توجد في عقولنا هي النور الذي نرا  في الكون
 
 تجربة يانج  -4

أخــذ شــعاعين مــن نــور إلثبــات تــداخل الضــوء وفــي هــذه التجربــة قــام تومــاس يــانج بعمــل تجربــة 
 ل على تداخلهما معام ليندمجا معام ... فماذا حدث؟ وعم الشمس

خطوط منيرة وخطوط مظلمة على الحائط الذي استقبل عليه يانج ناتج  ناتج تداخل الضوء ظهر
 التداخل 

 ويعني ذلك ان تداخل الضوء ينتج ضوء.. وأيضام 
 تداخل الضوء ينتج ظلمة 

! الظلمة هنا ناتجة عن تداخل هنا الظلمة ليست ناتجة عن غياب الضوء هذا ليس صحيحام 
 جربة بمفردها.... زيائي للتجربة ... أنا أهتم بالتالضوء... ال اهتم هنا بالتفسير الفي
 المدخالت للتجربة كانت ضوء فقط 

 والمخرجات كانت خطوط مضيئة ومنيرة وخطوط مظلمة ومعتمة 
 ويعني ذلك ....ان الظلمة هي صورةم أخرى من صور الضوء 

 لخلمة التي نراها حولنا هي ضوء متداخلإذن كل ا
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   يقول تبارك اسمه "هللا روح"   -5 
 ويقول أيضام "انا هو نور العالم"... 

 وماذا نفهم من ذلك؟ 
 ان الروح نحن نراها نور 

 إذن 
 كل االرواح تكون نور أي ضوء

 
 مشهد أخير  -6

 ك صراحة... عملية ميالد الحيوانات التي تحدث بالضوء ..... يقول النص ذل
 
َفَأَخــَذ َيْعُقــوُب ِلَنْفِســِه ُقْضــَبانام ُخْضــرام ِمــْن ُلْبَنــى َوَلــْوزو َوُدْلــبو َوَقْشــَر ِفيَهــا ُخُطوطــام ِبيضــام َكاِشــطام 37 "

ْلَمـاِء \ أَلْجـَراِن ِفـي َمَسـاِقي\ْلتِـي َقْشـَرَها ِفـي \ْلُقْضَباَن \َوَأْوَقَف 38ْلُقْضَباِن. \ْلِذي َعَلى \ْلَبَياِض \َعِن 
ْلَغــَنُم ِعْنــَد \َفَتَوْحَمــِت 39ْلَغــَنِم ِلَتتَــَوْحَم ِعْنــَد َمِجيِئَهــا ِلَتْشــَرَب. \ْلَغــَنُم َتِجــيُء ِلَتْشــَرَب ُتَجــاَه \َحْيـُث َكاَنــِت 

ْلَغـَنِم ِإلَـى \َعـَل ُوُجـوَه ْلِخْرفَـاَن َوجَ \َوَأْفـَرَز َيْعقُـوُب 40ْلَغـَنُم ُمَخْطَطـاتو َوُرْقطـام َوُبْلقـام. \ْلُقْضَباِن َوَولَـَدِت \
َوَحـَدَث 41. ْلُمَخْطِط َوُكلِّ َأْسَوَد َبْيَن َغَنِم اَلَباَن. َوَجَعَل َلُه ُقْطَعانام َوْحَدُه َوَلْم َيْجَعْلَها َمَع َغَنِم اَلَبـانَ \

أَلْجــَراِن ِلَتتَــَوْحَم َبــْيَن \ْلَغــَنِم ِفــي \ُعُيــوِن  ْلُقْضــَباَن َأَمــامَ \ْلَقِوْيــُة َأْن َيْعُقــوَب َوَضــَع \ْلَغــَنُم \ُكْلَمــا َتَوْحَمــِت 
 ( 41 -37: 30" )تك ْلُقْضَباِن.\

ســوف اقــدم الدراســة  ههــو رقــم مــيالد إنســان أو الكــائن عمومــام )فــي نهايــة هــذ 37الحــظ ان الــرقم 
 ملحق لالرقام(! 

 ما هي هذه القصة؟ أين ذهب علم الوراثة؟ 
لقضـبان مـا يعنـي ان نـوع رائيل اسـتخدم انـواع مختلفـة مـن ااسـ الحظ من فضلك .. القديس يعقوب

ليس له أهمية... األهمية هنـا انـه قشـر القضـيب واظهـر البيـاض فـي القضـيب ... فمـاذا القضيب 
حــــدث ... أتــــت األغنــــام ورأت هــــذا البيــــاض وعملــــت عيــــون االغنــــام بوصــــفها كــــاميرات تصــــوير 

تص الضـوء وهكـذا أصـبح توزيـع األلـوان الداخلـة وبالتالي الجزء األبيض عكس الضوء والملـون امـ
من العيون غير منتظم وال مطابق ليلوان الحقيقية التي يـتم رؤيتهـا بسـبب انعكـاس الضـوء وعليـه 

 فاالغنام ولدت ذات بقع ورقطاء وبلقاء نتيجة هذه العملية... 
 هنا الضوء هو المسئول عن ميالد الكائن! 
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 الحخ من فضلل
األســاس يمثــل العهــد بــين هللا تبــارك اســمه واالنســان والعهــد هنــا أساســام ينصــب ان التــابوت كــان ب

علــى مــيالد انســان بســبب ان العهــد هللا لالنســان فــي خلقــه هــو ان يمــنح االنســان الحيــاة ويمنحــه 
اطفاالم تولد منه ليستمر الجنس البشري فتستمر فيه الحياة ... هنا مـيالد الطفـل هـو حجـر الزاويـة 

 د اإللهي... الرئيسي للعه
ذن فغطاء التابوت يقوم في الواقع بالمهمة نفسها وهي ميالد االنسان عن طريق الضوء!   وا 

 
ذن كل المواليد في الكون ولدوا بواسطة الضوء  وا 

 
 

 مايلي: من كل ما سبق يمكن ان نستنتج بسهولة 
 
 ان وجود الزمان والمكان مرتبط بوجود الضوء  -1
 ن الضوء )الفرض االساسي للبحث(  ان الكون كله قد ن أ م -2
 ان المعرفة التي في عقولنا هي حجر زاوية حقيقي وفاعل في خلق الكون  -3
 

 الحخ/ 
يعني ان الخالق له المجد يعطي فرصة لالنسان ليشاركه خلق الكون ... يتضـح ذلـك  3البند رقم 

يتبــع االنســان القــانون  مــن مــيالد انســان والــذي هــو فعــل بشــري بنــاء علــى القــانون اإللهــي فــان لــم
ــه  اإللهــي ســوف لــن يولــد الطفــل ... ويعنــي ان الكــون مخلــوق مــن الفعــل المشــترك بــين الخــالق ل

 المجد واالنسان! 
ـــــط وانمـــــا هـــــي موجـــــات  ـــــا فق ـــــي عقولن ـــــة ليســـــت مجـــــرد افكـــــار ف ـــــا ان نشـــــير ان المعرف يجـــــب هن

اس المتعــددة لنبضــات طبيــب ان يقــيس نباضــتها الكهربيــة بــاجهزة القيــ يكهرومغناطيســية يمكــن أل
بحســـب التعريــــف المـــخ والقلــــب وغيرهـــا... وان الموجــــات الكهرومغناطســـية هــــي موجـــات الضــــوء 

 وبذلك فالمعرفة هي ضوء باالثبات التجريبي المباشر..  الفيزيائي والتجريبي 
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 خبز الوجوه ثانياً: مائدة

ْرِتَفاُعَها ِذَراٌع َوِنْصٌف. \َعاِن َوَعْرُضَها ِذَراٌع وَ لْسْنِط ُطوُلَها ِذَرا \َوَتْصَنُع َماِئَدةم ِمْن َخَشِب »
. َوَتْصَنُع َلَها ِإْكِليالم ِمْن َذَهبو َحَواَلْيَها. 24 يَها ِبَذَهبو َنِقيّو  ( 24-23: 25)خرو َوُتَغشِّ
 

 مائدة خبز الوجو  ترمز للكرة األرضية
 

كل كلمة أكتبها الن هناك كم هائل  منوفي الحقيقة من الصعب الدراسة بهذا الشكل  فانا أخشى 
فـــي الدراســـة حتـــى االن... وال يمكـــن ان نكمـــل هـــذا العمـــل ونحـــن  امـــن المعلومـــات لـــم يـــتم كتابتهـــ

 ندرس إشارة رمزية بسيطة فقط بدون االلمام بالفكرة العامة ككل
 فماذا نستفيد نحن إذا ما كانت مائدة خبز الوجوه ترمز ليرض؟! 

ين ينشـأ هـذا الرمـز؟ حتـى مـا يمكننـا ان نسـتفيد بالبيانـات الخاصـة بالمائـدة ان علينا ان نفهم من أ
 في فهم البناء الفلكي للكون 

 ولذلك فعلينا ان ندرس هنا ملمح متكامل لعدد من العناصر معام... 
وسوف نتخلى عن الحرص ونكتب المعلومات كما هي لدينا ونحاول ان نقدم كل إثبات ممكن لها 

 كامل حتى ما نكتسب خطوة ليمام لنرى بصورة أفضل في ملمح واحد مت
 دعنا نبدأ ذلك في الصفحة التالية 
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 –الكرة األرضية  -القديسة والدة اإلله السيدة 
 
 القدس في خيمة االجتماع  :أوالً 

 عناصر وهم  3نجد في خيمة االجتماع في القدس 
 )المرموز( العنصر في الفلك الكوني  العنصر في خيمة االجتماع )الرمز(

 كوكب القمر  مذبح البخور 
 األرض كوكب  مائدة خبز الوجو  

 ال مس  المنارة 
 هذه العناصر الفلكية توجد هي نفسها تمامام في سفر الرؤية 

 

 الحخ/ مائدة خبز الوجو  تحمل خبز الوجو  وبالتالي هي رمز واضح للقديسة والدة اإلله 
 

 ثانيًا: سفر الرؤية 
فْمِسم و  \لْسَماِء: \ َيٌة َعِظيَمٌة ِفي  َوَظَهَرتْ 1 فْرِبل ٌة ِبال   فر  ت ْحفت  ِرْجل ْيه فا\ْمر أ ٌة م ت س    َوَعلَـى َرْأِسـَها ْلق م 

َعةم ِلَتِلَد.2ْثَنْي َعَشَر َكْوَكبام  \ِإْكِليٌل ِمِن  َضةم َوُمَتَوجِّ  ( 2-1: 12)رؤ  َوِهَي ُحْبَلى َتْصُرُخ ُمَتَمخِّ
حة الكنســـية ان الشـــمس هـــي ربنـــا يســـوع المســـيح وان القمـــر هـــو القـــديس يوحنـــا وتقـــول لنـــا التســـب

 المعمدان وبالتالي فهي موجودة بينهما! 
بالطبع نتصور ان الكنيسة تتحدث عن الرموز أي الشمس بالرمز والقمر بالرمز! والبعض سيقول 

راهففا كففل يففوم الكنيسففة تقصففد ال ففمس التففي نانهــا شــمس البــر ولكــن أيــن هــو قمــر البــر إذن؟ ان 
 وتقصد كوكب القمر الذي نرا  كل يوم.. 

ذن المــرأة المتمخضــة لتلــد  والتــي توجــد بــين الشــمس  هففي كوكففب األرضو ق. والففدة اإللففه هففي وا 
 هذه الصورة أنا لم ادعيها انها موجودة بالنص كما يظهر.... والقمر 

  

 العنصر في الفلك الكوني  حسب سفر الرؤية 
 ال مس  يح ربنا سيدنا يسوع المس
 كوكب األرض  القديسة والدة اإلله 

 كوكب القمر  القديس يوحنا المعمدان 
  ....المعلومات السابقة قدمت بالفعل صدمة قوية لنا جميعام وسوف تطرح الكثير من االسئلة

 دعنا نحاول الرد على بعض منها...
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  !كي  يكون االنسان كوكب؟ -1 
 المبارك ال أعرف...؟ انه النص الكتابي 

ــد  والــذين ردُّوا كثيــرين إلــى البــر يضــيئون" ( 3 :12)دا  "إلففى أبففد الففدهور كالكواكففب كضــياء الَجَل
   (13: 43مت ( )أبيهم ملكوت كال مس في ويضيئون (

الكوكـب الـذي نــراه لـه المجـد التعبيـرات المباشـرة تكـون رمزيـة بحسـب فهمنــا جميعـام! وال يقصـد هـذه 
  !في السماء

ان القديسين  ليرى بنفسهالسادس من هذا الباب الرابع لة يمكن للقارئ ان يقرأ الفصل في هذه الحا
مــن  دم البــار وحتــى نــوح البــار هــؤالء العشــرة هــم  5العشــرة المــذكورين فــي ســفر التكــوين إصــحاح 

إثبففات فلكففي مــن هــذا البـاب الســادس هــو الرابـع كواكـب فــي السـماء! اإلثبــات الموجــود فـي الفصــل 
.. ال أعـرف انــا كيــف يكـون االنســان كوكــب؟ علـى احــد ان يفســر لنـا ولكــن اإلثبــات يففةلخففاهرة فلك

 الفلكيـــة المصـــرية البـــاب الســـادس الظـــاهرةالرابـــع الفلكـــي الحاســـم موجـــود ومتـــاح للجميـــع )الفصـــل 
2737 ) 

 
 كي  تكون ق. والدة اإلله هي كوكب األرض؟  -2

 ن كل جانب ان األرض هي المكان الذي نحن فيه وهو المحيط بنا م
 من هي ق. والدة اإلله؟ 

 هي أم هللا وهي أمنا جميعام... 
 إذن كيف يتم ميالد الطفل؟ 
أشــهر تحــيط بــه مــن كــل جانــب وهــو داخــل بطــن أمــه يأكــل ويشــرب  9انــه يبقــى فــي بطــن أمــه 

 ويتنفس ويتعلم ويتحدث ربما ويتحرك أحيانام ويحيا بشكل طبيعي تقريبام طوال هذه الفترة 
 هي المكان بالنسبة للطفل!  إذن االم

 تباط الشديد بين االنسان واالرض فهي أمه في الحقيقة...هنا يظهر سبب االر 
  ونحن هنا كالطفل في بطن امه سوف نولد في القيامة أي عندما نقوم من الموت! 

 حتى ما نفهم نحتاج مزيد من التعمق في الدراسة... 
 هو الجسد سوف تكون هذه الصورة أوضح قليالم!  ا ان نعرف مان.... أن أمكنما هو الجسد؟ 
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 هل هذ  الفكرة تكون جديدة للغاية؟  -3
 هذا غير صحيح... 

أنجبــــت اإللــــه  "جايففففاإلهــــة األرض "فــــان االســــاطير اليونانيــــة القديمــــة تقــــول لنــــا ان األم الطبيعــــة 
 أورانوس إله السماء بمفردها بدون ذكر 

لهــة  أتــى  هنــوس إلــه الســماء وانجبــت زحــل وهــو الــزمن ومنــألهــة األرض مــن أورا جايففاثــم تزوجــت 
 األغريق جميعام... 

 فإلهة األرض جايا األم الطبيعة هي أصل الكون المخلوق ... 
هـــذه هـــي الفكـــرة ببســـاطة ..... ولكـــن بـــالطبع ق. والـــدة اإللـــه هـــي انســـانة بشـــرية وهـــي ولـــدت هللا 

 الد ....... وهي عذراء واستمرت عذراء بعد الميالمتجسد الكلمة 
 

 نفس المعلومة بطرق متعددة  انا أود ان اوضح ان الخالق تبارك اسمه يعلم
م البشر هذه االساطير القديمة لتكون معرفة تنير الطريق أمامهم وهم ساروا بهـا فـي طريـق هو علّ 

أسحق مع ابو االباء ابراهيم بميالد  خر مستقيم لفترة ثم لما انحرفوا ولم يمكن اصالحهم بدء عهد 
ثــم النــاموس والوصــايا فــي العهــد القــديم ... وهــو تبــارك اســمه جعــل شــعب اســرائيل يــأتي لمصــر 
وجعل موسى النبي يتعلم حكمة المصريين حتى ما يأخذ من العجين القـديم خميـرة للعجـين الجديـد 
 فيكون عهد اسرائيل معتمد على كثير مـن التعـاليم المصـرية القديمـة والتـي تلمـع بنـور الشـمس فـي

 خيمة االجتماع... 
 ثم يستمر بالعهد القديم مع اسرائيل وقتام طويالم يعلم الشعب ويحاول اصالحه 

ولما الشعب يخرج من الوصية تمامام ويكون من الصعب االصالح على العهد القـديم يأخـذ خميـرة 
ة والدة اإلله أيضام من القديم ليصنع منها العهد الجديد والخميرة هي ناسوته الطاهر والسيدة القديس

 رسول وغيرهم....  70تلميذ و 12و
 هو يعلم نفس المعلومة والتي هي ضرورية لكل بشر من أجل النجاة والخالص من الموت 

 هي نفس المعلومة ... 
 ولذلك القصص واالساطير واالديان جميعها تتشابه 

 لفلكي للكون التشابه هنا يحدث النه يعلم نفس ذات المعلومة والتي هي خاصة بالبناء ا
ذن فالنجـاة لهـا طريـق واحـد وبالتـالي هـو يحتـاج  ولماذا نفس المعلومة؟ الن للجميع نفـس الجسـد وا 

 ان يعلم نفس ذات المعلومة. 
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 أيقونة ق. والدة اإلله والقمر ثالثًا: 

 
 

 هذه األيقونة العظيمة قد تساعدنا في دراستنا هذه 
 

 ان القمر كما يظهر في األيقونة يعمل على حمل ق. والدة اإلله ... 
ذراعـي المـالك الـذي يحمـل ق. والـدة اإللـه  عهنا جانبي القمر كما يظهر )قرنين( يكونا متحدين مـ

 وطفلها اإلله... 
 قول ذلك لنا؟ ماذا ي

 ما هي هذين القرنين للقمر؟ 
 هل نتذكر قرون مذبح البخور !  

 .. تقول ذلك لنا هذه األيقونة ان القمر يوجد أسفل األرض لكي يدفعها ألعلى
انــه أمــر خرافــي... ولكــن األيقونــة تقــول ان القمــر يصــنع فائــدة النــه يــدفعها ألعلــى ويبعــدها عــن 

 ! في األيقونة الوحل الموجود بأسفل كما يظهر
الدراسة التي نقوم بها الننا ندرس البناء الفلكي هذه ان اعتبار هذا التفسير مجرد تأمل يهدم هدف 

 للكون... لذلك نحن ندرس الحقائق .... دعنا نقدم إثباتام لذلك الحقيقي 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "والدة اإلله -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

 
 روسيا االتحادية    –موسكو  –جامعة الصداقة بين الشعوب  -سيس تاوضروس  طالب بكلية العلومجرجس فرن

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

667 

 إثبات دور القمر في حركة األرض 
 المشهد السابق نجد مثله في معبد سليمان ... 

 جوانب  4ثور  مقسمين على  12البحر فوق الثيران حيث كان اسفل البحر فهو وضع 
لتكون أعلى نقطة وبالتالي يستقر بحر النحاس فوق قرون الثيران....  ووضع قرون الثيران للخارج

 هنا القمر هو الثور النه الذبيحة وهو بصفته الذبيحة يحمل الكرة األرضية على قرونه 
  

 فوق قرونه هي التي تحمل بحر الماء ان الذبيحة وهي الثور 
 هذا هو المشهد بالضبط ..... فاالرض تتكون من الماء باالساس .... 

 االرض هنا( العلى كوكب القمر هنا( تدفع بحر الماء )وهي  كوكب الذبيحة )وهي
 

 هنا القمر بالفعل يدفع األرض العلى
 

 اثبات فلكي على هذ  الحقيقة؟  هل هنال أي
 االرض تكون  في أقرب نقطة من الشمس في يناير من كل عام بالطبع فان 

 ولما كانت دورة األرض هي اربع سنوات
 يوم 1461=  365.25+ 365.25+  365.25+  365.25

مرات خالل دورة  4اير من كل عام يحدث ينيظهر من ذلك ان التحرك العلى والذي يحدث في 
 االرض ... 

 اربعة قرون مذبح البخور 
 

 ن لماذا يضع الدم مستديرًا على المذبح المربع نفهم اال 
بدورة مربعة )أي دورة الربعة سنوات( فان االرض تدور حول الشمس في مسار دائري )بيضاوي( 

 تتحرك األرض إلى أقرب نقطة للشمس... هذه هي المعلومة الفلكية يناير من كل عام وفي 
 يحدث بسبب القمر!ن الشمس في يناير لكن ... كل ما درسناه يقول لنا ان اقتراب االرض م

  مختلف  ان الحدث هو نفسه ولكن التفسير
ان القمــر هــو المســئول عــن اقتــراب االرض مــن الشــمس فــي يقــول لــيس هنــاك إثبــات فــي الفيزيــاء 

ينــاير مــن كــل عــام ... مــع ذلــك يظهــر لــدينا ان التصــور بالكامــل متســق ومتماســك وهــو يقــول لنــا 
 المعلومة بشكل واضح.. 

 في الحقيقة ان االرض هي السيدة القديسة والدة اإلله امنا..  توضح المعلومات كل 
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 رابعًا: المعرفة 
 هناك معلومة واحدة إضافية في مائدة خبز الوجوه قبل ان نتركها 

 وهي المعرفة ... 
  –وذلك استنتاجي الخاص  –وعلى نحو مباشر وواضح 

 
 هي المعرفةالقديسة والدة اإلله 

  الحكمة اإللهيةب له المجد هو الن الر 
 وبذلك فالقديسة والدة اإلله هي المحيطة باهلل من كل جانب وهي العرل اإللهي 

فالحكمة اإللهيـة توجـد فـي الواقـع داخلهـا الن كـل مـن أراد الحكمـة سيتصـل بالمعرفـة أوالم والمعرفـة 
 ستقوده للحكمة اإللهية ... 

 
 حولنا النها طرق متعددة تقودنا هلل الصالح تبارك اسمه  هنا نفهم سبب الوفرة الهائلة للمعرفة

 
 لتكون الصورة واضحة يجب ان نعرف ما هو الجسد فنرى بشكل أفضل 

 
 

)لكــن قبــل تعريــف الجســد الحــظ... هــذا التفســير يبــرر ســبب ارتــداء الســيدة ق. والــدة اإللــه لثيــاب 
ه المجـد فـي داخلهـا فهـي المحيطـة بـه هارون الكاهن في أيقونة العذراء الملكة  والسبب ان الرب ل

الكـاهن األعظـم أي ثيـاب هللا( ثيـاب من كل جانب وهو بداخلها ولذلك فان ثياب هـارون الكـاهن )
 توضع عليها هي ق. والدة اإلله الن الخالق له المجد بداخلها والثياب بخارجهما... 

ة اإلله هي التي تصنع ثياب هللا لكن ان عرفنا ان ثياب هللا له المجد هي هذا الكون  وان ق. والد
كما يظهر لنا وهي تغزل ثيابه اإللهية.. يقول ذلك لنا ان ق. والدة اإللـه هـي المنشـأة لهـذه الثيـاب 
وهـي المرتديــة لهـا بالفعــل.... ولمـا كانــت ق. والـدة اإللــه هـي االرض وهــي تـدور حــول نفســها.... 

ي مسفئولة عفن ن فأة واسفتمرار هفذا ان حركفة األرض حفول نفسفها هففان كل ما سبق يقـول لنـا 
 الكون كله )الثياب اإللهية((  
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 خامسًا: ما هو الجسد 
 الجسد أو المادة عمومًا هي معرض المعرفة 

 ويعني ذلك ان المادة هي السبورة التي يكتب عليها الخالق تبارك اسمه المعرفة لكي نراها 
 وان أجسادنا نحن هي نفسها مصنوعة من المعرفة 

 رفة هي أم كل المادة ... فالمع
 من ق. أثناسيوس الرسولي حامي االيمان قويام هذه المعلومة ستتلقى دعمام 

حيــث يقــول فــي كتابــه ضــد الــوثنين " انــه بســبب ارتبــاط اإلنســان بالرغبــات نشــأ فــي ذهنــه الخــوف 
ان ان وهـو يريـد ان يقـول انـه بسـبب االرتبـاط بالرغبـات خـاف اإلنسـ... وأفكار الزعر من المـوت" 

 يحرم من هذه الرغبات فتطور الخوف إلى ذعر من أفكار الموت 
 ومن ذلل أمكننى ان استنتج ما يلي

بسبب هذا الخوف والذعر من ان الموت نفسه صعد من عقل اإلنسان ليظهر على جسد اإلنسان 
 أفكار الموت... إذن هذه االفكار تحولت إلى واقع ظهر على جسد االنسان 

وذلفل يحفدث فقفط إذا كفان الجسفد  موت نا يء عن المعرفة في عقفل االنسفانان الويعني ذلـك 
  نا ئ عن المعرفة في عقل اإلنسان

االطفـال المصـابين فـي هذه الفكرة يدعمها طبيب المخ واألعصاب جلـين دومـان حيـث يوضـح ان 
والـديهم  المشـي وربمـا يعتقـد االطبـاء او همكيف يحبو على االرض ال يمكنيتعلموا المخ والذين لم 

بســـبب مشـــكلة مـــا فـــي عظـــام هـــؤالء االطفـــال فيحـــاولوا القيـــام عـــدم القـــدرة علـــى المشـــي تنشـــأ  ان
بعمليات جراحية للعالج ولكنهم يفاجئوا بانه بعد العملية أيضام ال يستطيع الطفل ان يسير والسبب 

خلـق سـاقين في ذلك ان العقل لم يتعلم كيف يحبـو ومنـه يـتعلم كيـف يسـير... المعرفـة فـي العقـل ت
مســتقيمين ليســير بهمــا )هــذه الفكــرة تحديــدام هــي فكــرة جلــين دومــان فــي كتابــه كيــف تعــالج طفلــك 

 المصاب في المخ( 
 

هنــا نفهــم الــدور الهائــل لمعنــى القيامــة فــي العهــد الجديــد حيــث يضــيف تبــارك اســمه علــى المعرفــة 
اء تبارك اسـمه ليمـوت ويقـوم البشرية  فبينما االنسان يؤمن بان الموت حقيقة )وهو ليس كذلك( ج

 من الموت ويضيف للمعرفة البشرية تصحيحام واستقامة للرؤية فتصير الحياة سائدة والموت كذب 
 

 ان ما أريد قوله هو 
ذا مففا تغيففرت والمففادة تن ففأ بنففاء علففى المعرفففة و  –وللجسففد  ففأة للمففادة ان المعرفففة هففي المن   ا 

 ولكن  -تبعًا لهاالمادة تتغير المعرفة 
   ير المادة بناء على المعرفة يحتاج تغير المعرفة على مستوى كل الب ر معًا تغ
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 ة     نارـالم :ثالثاً 

. َعَمَل »31 ْلَمَناَرُة َقاِعَدُتَها َوَساُقَها. َتُكوُن َكْأَساُتَها \ْلِخَراَطِة ُتْصَنُع \َوَتْصَنُع َمَناَرةم ِمْن َذَهبو َنِقيّو
َواْنُظْر 40أَلَواِني. \ِمْن َوْزَنِة َذَهبو َنِقيّو ُتْصَنُع َمَع َجِميِع َهِذِه 39. .....  ْنَهاَوُعَجُرَها َوَأْزَهاُرَها مِ 

 ( 39 -31: 25)خرو   ْلَجَبِل.\ْلِذي ُأْظِهَر َلَك ِفي \َفاْصَنْعَها َعَلى ِمثَاِلَها 
 

 المنارة ترمز لل مس 
 ام عنها انها مصنوعة من وزنة ذهب نقي.. التي تم ذكرها نصام في الكتاب المقدس مرار والمعلومة 

 وماذا نستفيد من ذلك؟ 
 الذهب النقي هو رمز للضوء أي للنور 

 نعرف ذلك جيدام ودرسنه مرارام 
 ولكن ما هي وزنة الذهب؟ 

  اقل  3000كيلو جرام =  30الوزنة = 
 وماذا نستفيد من ذلك؟ 

 قل؟ شا 3000كيلو جرام او  30ما عالقة الضوء بهذا الرقم 
 في الواقع الضوء له عالقة برقم مشابه... وهو 

 كيلومتر /ث هي سرعة الضوء 300000
 ماذا نفهم من ذلك؟  

 ان التشابه بين االرقام يجعلني أنا أعتقد انه تبارك اسمه يقصد هذا الرقم الخاص بسرعة الضوء 
صــــفار او تعريــــف انـــا أفكــــر بهــــذا الشــــكل... إذا كانــــت االرقــــام متشــــابهة وبهــــا فــــرق عــــدد مــــن اال

الوحـــدات انـــا ال اهـــتم وأعتبـــر ان االرقـــام تعبـــر عـــن بعضـــها الـــبعض بغـــض النظـــر عـــن االصـــفار 
 غض النظر عن الوحدات! بو 

لكن البعض سـيقول ان وحـدة السـرعة كيلـومتر/ ث هـي وحـدة اخترعهـا االنسـان وبالتـالي ال يمكـن 
  ان يقصدها الخالق تبارك اسمه النها وحدة بشرية في االساس؟

 هذه الفكرة نفسها خاطئة! 
 وسوف أعطى مثاالم واحدام 

 مثال توضيحي 
 متى ولد الرب له المجد؟ 

 يناير !  7ديسمبر او في  25في 
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ولكن هو بالقرب جدام من رأس السنة األول من يناير... والسـنة الميالديـة وجـدت باالسـاس نتيجـة 
مــن ينــاير فــي رأس الســنة الن التقــويم  مــيالد الــرب علــى االرض واذن فــالمنطق انــه ولــد فــي االول

 مصنوع من أجله اساسام! 
لكن الكتب تقول ان هناك من غير في التقويم بشكل مـا ثـم هنـاك مـن أضـاف أيـام او خصـم أيـام 
وادى ذلك في النهاية إلى ان تاريخ الميالد ال يكون في رأس السنة بل هو في يوم  خر وفي سنة 

 الميالدية األولى؟ الكتب البحثية تقول هذا التخريف!! السنة  انه له المجد ولد قبلأخرى حتى 
 في نهاية هذا الجزء أقدم ملحق يثبت ان 

 الرب له المجد ولد في االول من يناير في السنة األولى المييدية
 ع من أجله وهو ولد في اليوم األول من التقويم الميالدي! فان التقويم بالحقيقة صنُ 

 فقد كانت تخدعنا طوال الوقت! أما الكتب البحثية 
 مثال آخر 

ان الكثير من الموروثات والتقاليد يـدعى ان أصـلها يونـاني أو حتـى أصـول شـرقية مـن الصـين او 
 الهند أو أية أصول أخرى... 

بينما في الحقيقـة الموروثـات العالميـة والتقاليـد الحضـارية فـي العـالم موروثـة بالحقيقيـة مـن الشـعب 
شــعب اســرائيل لــه فضــل هائــل علــى البشــرية فــي تعليمهــا لكيفيــة العبــادة وكيفيــة  اليهــودي ... وان

صناعة المالبس وكيفية صناعة الطعـام وكـم هائـل مـن التقاليـد التـي تعلمهـا الشـعب مـن النـاموس 
 وعلموها للشعوب المختلفة عندما كان يتم سبيهم او ترحيلهم من أجل أي سبب.. 

 ليد أصولها يهودية؟ لكن لماذا ال نقول ان هذه التقا
هنا المـوروث مـن هللا الموثـوق  -هللا له المجد هو المعلم –الن التعليم اليهودي ينشأ من الناموس 

 به سوف يعزز االيمان باهلل له المجد جدام 
تقاليـــد حتـــى مـــا ينفـــي ان أصـــل المعلومـــة للـــذلك احتـــاج العـــالم الشـــرير ان يختـــرع مصـــادر أخـــرى ل

 د منقولة من هللا له المج
 ومنسجم معها س يعتمد على الكرة األرضية نفسها وعلى ذلك فان مقياس الكيلومتر/ ث هو مقيا

اس بالكيلومتر/ث أرقام منطبقة على البناء الفلكي للكـون الن المقيـاس هـو يوبالتالي أصبحت المق
 مقياس منطبق على االرض )في الغالب يتم تحديد وحدة القياس بالنسبة لقطر األرض( 

كـــم /ث قيمـــة فلكيـــة باالســـاس بالنســـبة ليرقـــام التـــي  300000 ســـرعة الضـــوء قيمـــةيجعـــل وذلـــك 
يحــددها الخــالق تبــارك اســمه بنفســه وذلــك هــو ســبب تشــابه هــذا الــرقم مــع قيمــة وزنــة الــذهب التــي 

 صنع منها المنارة 
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I-  ؟  كم / ث والتي هي سرعة الضوء 300000وماذا نستفيد من هذ  القيمة 
 ك أكد على هذا المعنى مرات عديدةان النص المبار 

ِمْن َوْزَنِة َذَهبو َنِقيّو ُتْصَنُع َمـَع َجِميـِع َهـِذِه 39وهو تبارك اسمه يؤكد ان صناعة المنارة تكون من "
 ( 39: 25" )خرو أَلَواِني\
 

 وهو يقول لنا تبارك اسمه ان 

 سرعة الضوء هي المسئولة عن وجود ال مس
 

 ي حصلنا عليها من دراسة المنارةهذه هي الثروة الهائلة الت
كففان ال يمكففن ان توجففد  -بحسفب الففن  المبففارل –كففم/ث  300000ان لفم تكففن سففرعة الضففوء 

 ال مس 
هذه المعلومة ببساطة تقول لنا ان الشمس التي نراها في السماء هي صورة النجم األصلي وليست 

 صلي !!النجم األ
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II- ج سرو  7 عب ومنارة أي  6المنارة مكونة من 
 ترمز للكواكب السبعة فماذا نفهم من ذلك؟ المنارة شعب إذا كانت 

ونفهـم مـن ذلـك ان ان حركة الكواكب السبعة هي المسئولة عن خهور نور ال مس لنا  -1
نمــا هــي صــورة نجــم تظهــر لنــا فــي الســماء وقــد يبــرر ذلــك  الشــمس ليســت نجــم حقيقــي وا 

ا صــور للــنجم األصــلي ظهــور أكثــر مــن شــمس فــي وقــت واحــد فــي الســماء الن جميعهــ
 البعيد... 

نفهــم مــن ذلــك أيضــام ان كــل أثنــين مــن الكواكــب يكونــا مرتبطــان معــام... ولنبــدأ الــداخل   -2
 للخارج... 

  ان كوكب عطارد يرتبط بكوكب أورانوس 

  ان كوكب الزهرة يرتبط بكوكب المشتري 

  ان كوكب االرض يرتبط بكوكب زحل 

 رة المستقل واالساسي في بناء المنارةان المريخ بمفرده يعبر عن عمود المنا 

فــي البــاب الســابع مــن هــذه الدراســة ســوف  عنــد دراســتنا للبنــاء الفلكــي للكــونالحففخ مففن فضففلل/ )
نظهر األهمية الفريـدة للغايـة لـدور كوكـب المـريخ فـي المجموعـة الشمسـية بحيـث انـه تقريبـام يعتبـر 

لهـا فـي علـم الفيزيـاء وال نجـد لهـا سـبب مفصل المجموعـة الشمسـية كلهـا وهـذه المعلومـة ال تفسـير 
واضح سوى هذا التصـور الخـاص بالمنـارة... فـالمريخ يرمـز لعمـود المنـارة إذا فرضـنا ان الكواكـب 

   ترتبط في الشعب كما سبق وأشرنا(  األخرى
  

 لنا تفسير ألهمية الدورات التي تقوم بها الكواكب..   ران ذلك يوف -3
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 رابعاً المسكن

. ِبَكـــُروِبيَم \ َوَأْمــا»1 ْلَمْســَكُن َفَتْصــَنُعُه ِمــْن َعَشــِر ُشــَقِق ُبــوصو َمْبــُرومو َوَأْســَماْنُجوِنيّو َوُأْرُجــَوانو َوِقْرِمــزو
  (30-1: 26)خرو .ْلَجَبلِ \ْلِذي ُأْظِهَر َلَك ِفي \ْلَمْسَكَن َكَرْسِمِه \َوتُِقيُم  30 ...َصْنَعَة َحاِئكو َحاِذقو َتْصَنُعَها

والمسكن تقريبام يرمز للكون كله على ما  ا المسكن بتفصيل شديد في خيمة االجتماعلقد درسن
 يبدو ... لست األمور واضحة بالطبع ... 

 وهو يتكون من الشمس والقمر واالرض الشمسي ان الجزء األكثر وضوحام هو النظام 
 ولكن باقي الكون يكون من الصعب دراسته 

 ألواح من مسكن وهي انه مكون معلومة واحدة نعرفها عن الهناك 
 المسكن مكون من ألواح 

ْلَواِحِد ِرْجاَلِن َمْقُروَنٌة \َوِلْلْوِح اللوح هو خشب مطلي بالذهب وله رجالن مقرونة أحدهما باألخرى )
 ( 17: 26خروح  ِإْحَداُهَما ِباأُلْخَرى.

بيــب الجمعــة وكــان أ 15)الن الــرب لــه المجــد صــلب فــي نفســه هــو رقــم القيامــة!  17الحــظ رقــم 
 هو رقم القيامة(  17أبيب ولذلك  17أبيب الخميس فأصبح يوم أحد القيامة هو  14الفصح 

 بالطبع نعرف ان غطاء تابوت العهد مصنوع من الذهب الخالص وان الذهب يرمز للضوء 
 ونعرف ان النور له صورتان وهما غطاء التابوت والمنارة 

 يجب ان يكون للنور مصدر واحد  وطالما هللا تبارك اسمه واحد إذن
هذا يعني ان المنارة الذهبية التي ترمز للنور تأخذ هذا النور من غطاء التابوت الذهبي الذي 

 يرمز للنور... 
 هنا النور واحد 

 ويخرج من الغطاء ليصل للمنارة.... كيف؟ 
 عن طريق األلواح التي تكون مغشية بالذهب ... 

يمر من غطاء التابوت على جسد األلواح الخشبية حتى يصل إلى  إذن النور )الذي هو الذهب(
 المنارة .... هذه هي المعلومة 

أنـا أتصـور هنـا ان النـور يــأتي إلينـا مـن القيامـة! وان األلــواح هـم األشـخاص البشـريين )وأعتقــد ان 
ير فيصـ -كل لوح يعبر عن عائلة رجل وزوجته الن للوح الواحـد رجـالن مقرونـة احـدهما بـاالخرى

 االثنان جسدام واحدام(.... كل ذلك يعني 
 .... وذلل يعني نتقل عبر الب ريان القيامة هي فعل حقيقي 

  ان مييد إنسان هو صورة القيامة في العالم الذي نعيس فيه وتنتقل القيامة من الوالد للمولود 
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 1خامساً: الحجاب

. َصْنَعَة َحاِئكو َحاِذقو َيْصَنُعُه َوَتْصَنُع ِحَجابام ِمْن َأْسَماْنُجوِنيّو َوُأْرجُ 31 َوانو َوِقْرِمزو َوُبوصو َمْبُرومو
 ( 31: 28" )خرو ِبَكُروِبيَم. 

 
 الحجاب هو الجسد أي المادة ... جميعنا نعرف هذه المعلومة! 

 ! 31ولكن رقم األية هو 
  Π3=  31ان قيمة 

 ربما نرى بصورة اوضح  Πإذا ألقينا نظرة على قيمة  
 ...  Π  =22/7  =3.1415ان 
Π2  =9.8 رقم بالتحديـد هـو قيمـة جاذبيـة االرض ألي جسـم يسـقط عليهـا.... وهـي تقريبام وهذا ال

ــــة  ــــة الجاذبي ــــي ان تســــمى عجل ــــة  أياالرض وتعن ــــى االرض ســــوف يســــير بعجل جســــم يســــقط عل
  2م/ث9.8
Π3 =31  

 ماذا نفهم من ذلك... ؟ 
 للمادة أي للجسد  أيالمميز للكتلة  = عجلة الجاذبية التي هي العامل Π2إذا كان 

 ؟! Π3 =31فماذا تعني 
 ان ذلك سهالم للغاية!

 Π3لدينا قيمة 
 ( Π2)أي قسمنها على  Π2إذا أخذنا منها قيمة 
 ماذا يتبقى لنا؟! 

Π 
ذن الرقم   يقول لنا أي هام جدام  Π3 =31وا 

ان قيمــة مربــع بــاي  أي – Π2ان الكتلــة تنشأـــ باألســاس مــن دورة مزدوجــة والتــي تعتمــد علــى  -1
 Π2سوف يتم استهالكها النشاء الكتلة .. فتصبح الكتلة ناشئة من هذه الدورة المزدوجة 

                                                 
الحظ ان األشظة النحاسية الخاصة بشقق شـعر المعـزي تكـون مباشـرة أعلـى األشـظة الذهبيـة والخاصـة بشـقق  -1

بعضــها الــبعض مــا يجعــل  اإلســمانجوني وذلــك يعنــي ان كــل مــن األشــظة النحاســية والذهبيــة تكــون متراكمــة علــى
 تأخذ الشكل الهرمي.         تميل لالخيمة من أعلى 
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 Π2أخـذنا منهـا بالفعـل  Π3هي كتلة تتحرك في دائـرة ... الن هـذه القيمـة  Π3 =31ان قيمة  -2
لـدائرة التـي يتحـرك فيهـا واحدة ماذا نفعل بها؟ انها تمثل ا Πوأنشأنا بها كتلة الجسم... يبقى لدينا 

 Π2هذا الجسم الذي نشأ بواسطة 

ذن فالقيمة  تعبر عن كل الكون المخلوق المادي الن خلق المادة ونشـوئها يحتـاج إلـى  Π3 =31وا 
ثالثة حتى ما يتحرك  Πوالتي بها يظهر الجسد او المادة فقط ولكن نحتاج إلى  Π2دورة مزدوجة 

 مثل كافة الكواكب... هذا الجسم او هذه الكتلة في دائرة 
 ولكن ذلك يقول لنا ان نشوء الكتلة يحدث بهذه الطريقة دائمام... 

 يستغل أثنين من الدورات النشاء الجسد والدورة الثالثة ليتحرك هذا الجسد داخل دائرة 
 هذا هو الحجاب .... الجسم المتحرك داخل دائرة! 

 

 الحخ من فضلل 
تحليل مجرد بال هدف  فان ما درسناه سابقام يقول لنا ان كتلة  ان التحليل الرقمي السابق ليس هو

مــا يعنــي ان  Π3  فهــم جميعــام نشــئوا مــن الكوكــب كانــت فــي االســاس ناتجــة عــن حركــة الكوكــب
 الحركة والكتلة لهما نفس المنشأ.... 

يفسر ذلك سبب كون الكواكب جميعها كرويـة الشـكل وان هـذا الشـكل الكـروي يكـون مالئـم لحركـة 
افة الكواكب التي تدور حول محاورها  فكتلة الكوكب في االساس نشأت بناء على حركته لتكون ك

منسجمة مع هذه الحركة ولذلك كان الشكل الكروي هو أفضل نموذج يناسب هذه الحركة للكوكب 
لدائريـة للكوكـب حـول نفسـه حول نفسه  بالطبع كان سيكون من الصعب القيام بمثل هذه الحركة ا

نت حركة الكوكب ناشئة عن الجاذبية كما تدعي الفيزياء  الن في هذه الحالة ستكون الكتلة إذا كا
مستقلة وال عالقة لهـا بالحركـة وسـتكون الحركـة تـابع لوجـود الكتلـة الن الحركـة نشـأت مـن جاذبيـة 
الكتلــة  هنـــا شـــكل الكتلـــة ال يمكــن ان يتـــأثر بـــأي حـــال بالحركــة الن الحركـــة تابعـــة للكتلـــة. ولكـــن 
الحقيقــة الفلكيــة تكــذب هــذا االدعــاء الباطــل وتبطــل تمامــام فكــرة الجاذبيــة  فمــا يحــدث هــو ان كتلــة 
ذا لـــم نقبـــل ان يكـــون ذلـــك مصـــادف لماليـــين  الكوكـــب تأخـــذ الشـــكل المناســـب لحركـــة الكوكـــب  وا 
الكواكـــب! فســـنكون مجبـــرين ان نفتـــرض ان الكتلـــة هـــي التـــابع للحركـــة والخاصـــة لهـــا ولـــذلك فـــان 

 هي السيد قد شكلت الكتلة وهي التابع طبقام للصورة المناسبة للحركة! الحركة و 
    الباب السابع كله يناقش هذ  القضية بالتحديد      

ــم الفيزيــاء هــو تعريــف الكتلــة علــى انهــا العنصــر المســتقل  فــان أحــد األخطــاء األكثــر وضــوحام لعل
هــذه الفكــرة بالتحديــد التــي نجتهــد فــي  الموجــود بذاتــه بينمــا الحركــة تنشــأ عنــه بنــاء علــى الجاذبيــة!

 ضحضها بكل صورة في الباب السابع من هذه الدراسة 
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 سادساً: مذبح المحرقة

. ُمَرْبعام َيُكـوُن \ْلَمْذَبَح ِمْن َخَشِب \َوَتْصَنُع »1 ْلَمـْذَبُح. \لْسْنِط ُطوُلُه َخْمُس َأْذُرعو َوَعْرُضُه َخْمُس َأْذُرعو
.  ْرِتَفاُعــُه َثــاَلثُ \وَ  ــاُه 2َأْذُرعو ــُه َعَلــى َزَواَي . \َوَتْصــَنُع ُقُروَن ــيِه ِبُنَحــاسو ــُه. َوُتَغشِّ ــُه َتُكــوُن ُقُروُن ــِع. ِمْن أَلْرَب

 ( 2-1: 37)خرو 
 

 مذبح المحرقة هو نفسه مائدة خبز الوجو 
 يساوي مذبح البخور.... فمذبح البخور هو الشورية وال 

 ليه الذبيحة تمامام مثل مائدة خبز الوجوه المذبح الذي توضع عولكن مذبح المحرقة هو 
 

 وهو مصنوع من نحاس... ونعرف ان المرحضة صنعت من نحاس هو )مرايا المتجندات( 
. ِمــْن َمَراِئــي \َوَصــَنَع 8 لْلــَواِتي َتَجْنــْدَن ِعْنــَد \ْلُمَتَجنِّــَداِت \ْلِمْرَحَضــَة ِمــْن ُنَحــاسو َوَقاِعــَدَتَها ِمــْن ُنَحــاسو

 ( 8: 38)خرو  اِلْجِتَماِع.\ِة َباِب َخْيمَ 
 

ذن فهناك مر ة توجد في مكان ما  ! هنا وا 
 

 نعرف ان مذبح المحرقة هو نفسه مائدة خبز الوجوه وكما تمت االشارة 
 وذلك يقول لنان ان هناك مر ة عملت على انعكاس الصورة 

 رقة! مذبح المحلها صورة منعكسة على المر ة وهذه الصورة هي فمائدة خبز الوجوه 
 

 لك نفهم ما يلي ذمن كل 
 ان المر ة توجد بين مائدة خبز الوجوه وبين مذبح المحرقة  -1
 )معكوسة على المر ة( بالضبط مذبح المحرقة نفسها ان مائدة خبز الوجوه هي  -2

)بين مائدة خبز الوجوه ومذبح المحرقة يوجد سجف باب الخيمة والمرحضة النحاسية! فأي منهما 
 التي نبحث عنها؟( هو المرأة 

 
 كما يلي  مائدة خبز الوجو  ومذبح المحرقة اآلن ان ندرس مقارنة بينان علينات 
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 مقارنة بين مائدة خبز الوجوه ومذبح المحرقة

 

وجه 
 المقارنة

 مائدة خبز الوجوه مذبح المحرقة 

 5× 5 × 3 أبعاده
 عرض(× طول× )ارتفاع

1× 2 ×2  
 ارتفاع(×طول × )عرض 
ولكــن ارتفــاع الحاجــب فــوق المائــدة  1.5لمائــدة = )ارتفـاع ا
 ذراع(   2ذراع وهذا يعني ان االرتفاع الكلي هو  0.5يكون 

 ذراع  40 ذراع  104 محيط
 ذراع مكعب 4 ذراع مكعب 75 حجم

 ذراع مربع  16 ذراع مربع  110 مساحة 
لديـــه شـــبكة تقســـمه إلـــى جـــزأين  تركيب

  1/2و 1/2متساويين أي 
   -ذراع 1.5ذراع وارتفاعها كان  0.5=  لديها حاجب

ذراع والحاجـب يقسـم االرتفـاع مـن  2أي االرتفاع بالحاجب 
 3: 1بنسبة أعلى 

 في الجزء األول  128المقارنة الهندسية بين كل عناصر الخيمة توجد في 
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 ثامناً: ثياب هارون الكاهن 

 مذكور بالتفصيل في الفصل الثاني 
 
 

 ون الكاهن تاسعاً: تكريس هار 
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 عاشراً: مذبح البخور

ُطوُلُه ِذَراٌع َوَعْرُضُه ِذَراٌع. ُمَرْبعام 2لْسْنِط َتْصَنُعُه. \ْلَبُخوِر. ِمْن َخَشِب \َوَتْصَنُع َمْذَبحام إِليَقاِد »
 ( 2-1: 30)خرو  ْرِتَفاُعُه ِذَراَعاِن. ِمْنُه َتُكوُن ُقُروُنُه. \َيُكوُن. وَ 

 
ة االجتماع هو مذبح البخور المميز للغاية والذي يضعه تبارك اسـمه بعـد ان عنصر هام في خيم

 كل عناصر خيمة االجتماع وحتى بعد مذبح المحرقة وبعد ثياب الكاهن وتكريسه... 
 وقد جعله تبارك اسمه مميزام بكل صورة .. 

 وهو األقرب للحجاب من كافة العناصر األخرى واالقرب لتابوت العهد... 
فان مذبح البخور والذير يرمز له بكوكب القمر وهو القديس يوحنا المعمدان هو مميز  في الحقيقة

 للغاية ويمتلئ بالتساؤالت.. 
)الحظ يقول التقليـد ان ق. زكيـا الكـاهن أخـذ ق. يوحنـا المعمـدان عنـدما كـانوا يقتلـون اطفـال بيـت 

ن رئـيس المالئكـة جبرائيـل لحم ووضعه على مذبح البخور! الحظ كذلك انه أخذ البشارة بميالده م
 عندما كان واقفام على يمين مذبح البخور...!(

 كيف نستفيد فلكيام من مذبح البخور؟ لنحاول رؤية ذلك 
 

  أواًل: دورة ميتونيل
 1ذراع وطـول ضـلع مـذبح البخـور هـو  20طول الخيمة مـن الـداخل هـو فان  –كما سبق اإلشارة 

 العهدذراع ومذبح البخور هو المالصق لتابوت 
ذن فالمسافة أمام مذبح البخور حتى باب خيمة االجتماع هي   ذراع  19وا 

 

وفيهـا القمـر  يـوم( 6939.75سـنة ) 19كوكب القمر دورة هـي دورة ميتونيـك وهـي تسـتمر ليكون 
 سنة!  19يتحرك في دورته ولكن ال يكرر المرور في نفس الموضع مرتين أبدام خالل 

 

 رة ميتونيل في تحديد ميعاد عيد القيامة الحخ/ اعتمدت الكنيسة على دو 
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 المسافة على جانبي مذبح البخور : ثانياً 
 

 كما درسناه في البناء الهندسي فان مذبح البخور يوضع في منتصف عرض الخيمة 
 ذراع  4  فتكون المسافة من حائط الخيمة )لنقل الحائط الشمالي( وحتى مذبح البخور هي

 ذراع  4 لخيمة )لنقل الحائط الجنوبي( ومذبح البخور هي وكذلك المسافة بين حائط ا
 

 الميحخة هنا ان 
 ذراع  4      المسافة بين تابوت العهد والحجاب هي 

 ذراع  4  والحائط الخلفي للخيمة )الحائط الغربي( كذلك المسافة بين تابوت العهد 
 

 ماذا نفهم من ذلك؟ 
 د وبين تحديد موضع مذبح البخور ... ان هناك تشابه بين تحديد موضع تابوت العه

 الحظ أيضام ان الخط الطولي المنصف لمذبح البخور هو ينصف تابوت العهد وهو محور الخيمة 
 

يظهر من ذلك مدى ارتباط مذبح البخور بتابوت العهد حيث يظهـر انـه أنشـأ معتمـدام علـى تـابوت 
ولكــن فــي الحقيقــة مــذبح البخــور وجــد  والمائــدةالعهــد بــرغم ان عمــل مــذبح البخــور يــرتبط بالمنــارة 

 معتمدام أساسام على التابوت العهد 
 

 وماذا يقول ذلك لنا؟ 
حيـث سـوف نـدرس  )هذه النتيجة التالية سوف تظهر واضحة جدام في تفسير ثياب هارون الكـاهن

 ( بإثبات  خر وجود القمر مستقل عن األرض في البناء الفلكي للكون
 نتيجة هامة 
ر ال يعتمد على األرض في حركتـه ... هنـاك شـيء مـا غـامض هنـا... فـان حركـة ان كوكب القم
... هـذا التوافـق ال االرض بينما هي تكـون متوافقـة مـع حركـة الحركة الرئيسي للكونالقمر تظهر 

الم( بفصــل القمــر عــن االرض ســيظل القمــر يقــوم بــنفس هــذه دينشــأ عــن االعتمــاد أي إذا قمنــا )جــ
بفعـــل ال يقـــوم بهـــا ولكـــن  بالحركفففة مفففن أجفففل األرض. وهـــو بالفعـــل يقـــوم الحركـــة التـــي يتحركهـــا..

وذلـك يعنـي ان القمـر يتصـل  –االرض او اعتمادام عليها وانما اعتماد على البناء الهندسـي للكـون 
 بنقطة في الكون أكثر عمقام من نقطة اتصاله باالرض المرئية لنا! 
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 حلقات مذبح البخور : ثالثاً 
 كن اضافته خاص بالحلقات أكثر مما ذكرنا عند دراسة مذبح البخور ليس هناك شيء يم
حلقات لكـل عنصـر تـابوت العهـد ومائـدة خبـز الوجـوه ومـذبح المحرقـة ...  4النص المبارك يذكر 

 اربعة حلقات على كل طرف من االطراف االربعة... 
 اما مذبح البخور فيذكر النص المبارك حلقتين على الجانبين؟! 

 حلقة في الفلك هل هي دورة ... ما هى ال
ذن فالدورة الكاملـة  365.25مثالم االرض دورتها حول الشمس  سـنوات ولـذلك وضـع  4يوم ... وا 

 حلقات لمائدة خبز الوجوه!  4
 سنوات  4إذن هو أيضام له دورة من  حلقات 4فان تابوت العهد أيضام له لكن ان كان ذلك حقيقام 

ســـنوات النــه الصــورة المعكوســـة علــى المـــر ة  4ون لـــه دورة مــن مــذبح المحرقــة مـــن الســهل ان يكــ
 كيف يظهر ذلك؟ .... لمائدة خبز الوجوه! 

 المائدة بها خبز الوجوه والتابوت به المن.. 
 هل يريد ان يقول ان التابوت المخفي عنا هو نفسه المائدة؟!  

 عناصر  3هناك لدينا سلسلة من 
 المحرقةمذبح تكون صورتها المنعكسة هي لنا والتي التابوت والذي هو المائدة بالنسبة 

 سنوات!  4حلقات أي دورة من  4هذا يبرر ان للجميع 
 حلقة! والقمر هل للقمر دورة من سنتين؟!! 2لكن مذبح البخور له 
 دورة القمر من سنتين

ورة يوم ثم تحملـه االرض ليـدور يـومين  خـرين حتـى يكمـل الـد 27.3القمر يتم دورته الشهرية في 
 يوم  327.6=  12×  27.3يوم ..... ان السنة القمرية لدورته الخاصة تكون  29.5في 

 ....  يوم 327.5هذا هو الرقم .... لكن نحن نحتاج 
 وبذلك يكون للقمر دورة من سنتين 

 يوم  27.3وليس يوم  27.29ان ذلك يعني ان دورة القمر الشهرية هي 
 ساعة(  1/4)الفرق هنا هو 

 1/4.... هــذا يقــول ان للقمــر فعــالم دورة مــن ســنيتن نحــن ال نعرفهــا ولكــن قيمــة  1/4القيمــة  مــرة أخــرى
ســاعة تضــاف لهــذه الــدورة فتغيــر المشــهد... الــدورة تحــدث فــي الحقيقــة وهــي دورة مــن ســنتين ولكــن قيمــة 

 327.5يــوم ولـــيس  327.6أخــربن أكبــر لســنة قمريــة  هــذه الــدورة النهــا تنشــأ دورتــين تغطــي علــى 1/4
 يوم... دعنا نحاول دراسة ذلك الحقام حينما يترأف هللا علينا ببعض النور بشفاعة ق. والدة اإلله... 
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 عيقة مذبح البخور بالمنارة ومائدة خبز الوجو  : رابعاً 
. ِحــيَن ُيْصــِلُح 7 ــِه َهــاُروُن َبُخــورام َعِطــرام ُكــْل َصــَباحو ــُدهُ \َفُيوِقــُد َعَلْي ــُرَج ُيوِق ْصــِعُد َهــاُروُن َوِحــيَن يُ 8 لسُّ
ُرَج ِفي \  ( 8-7: 30)خرو  ْلَعِشْيِة ُيوِقُدهُ \لسُّ

 ان ارتباط مذبح البخور بالمنارة هو ارتباط دوري يومي صباحام ومساء 
 

أمففر ذلففل هففذا حففق فففان كوكففب القمففر يففرتبط بال ففمس يوميففًا صففباحًا فففي ال ففروق ومسففاء فففي الغففروب 
 واضح 

 
 )كل يوم سبت(  المائدة كل أسبوع مع ذلك فان خبز الوجوه يوضع على

 ويأخذون اللبان القديم )... ربما يوضع على مذبح البخور لاليقاد... ( 
 ذلك يقول لنا ان عالقة مذبح البخور بمائدة خبز الوجوه هي عالقة اسبوعية! 

 وهذا بسبب ان كوكب القمر يرتبط باالرض اسبوعيام فهو يحدد أي أسبوع يكون من الشهر 
 

ذن فع  القة المائدة بالمذبح تكون حق أيضام وا 
حيث القمر يتغير بالنسبة لسكان األرض اسبوعيًا ما يجعلهم قادرين علفى تحديفد أي أسفبوع يكفون ففي 

 ال هر 
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 حادي عشر الفدية

الهندسي لخيمة االجتماع يقول لنا ان االنسان هو أحد المكونات لهذا  وجود الفدية داخل البناء
 الكون 
 يمكننا ان نفصل بين االنسان والحركة الكونية  أي ال

 فاالنسان هنا ليس مالحظ وانما شريك ... 
 

 مثال توضيحي 
 ؟ لماذا عندما تغيب الشمس ينام البشر والحيوانات وغيرها؟ لماذا تنام الكائنات مساء

 ما هي عالقة حركة الشمس باالحساس بالتعب او الرغبة في النوم؟ 
 

 بة افتراضية جدلية فقط كما يلي.. يمكنني ان أضع إجا
 لنفرض ان الكائنات كلها مخلوقة من ضوء الشمس! 

 إذن الشمس هي مصدر أجساد كل الكائنات ... 
 ويعني ذلك انه عند غياب الشمس يشعر الجسد باالرهاق والتعب وينام! 

 بالطبع هذه اجابة جدلية يمكن مناقشتها الحقام 
 

سان هو جزء من بناء الكون متوافق معه ويعمر في الكون بواسطة لكن ما أريد قوله هو ان االن
 المعرفة التي يأخذها من الخالق تبارك اسمه 

هنــا االنســان كــالفالح والكــون كــاالرض فــان لــم يعمــل االنســان علــى تأديــة مهمتــه فــي الكــون ربمــا 
مهمـة  يؤدي ذلك إلـى تخريـب االرض... هنـا االنسـان لـيس مالحـظ هـو فاعـل وفاعـل اساسـي فـي

 بقاء الكون 
 ميحخة/ 

الفكرة السابقة تلقي قليل من الضوء على بعض مـن أفكـار الخـالق تبـارك اسـمه... وكيـف ان ذلـك 
يـتم رؤيتـه بشــكل مختلـف مـن جانــب االنسـان... فالخـالق لــه المجـد ال يريـد لالنســان ان يكـون بــال 

 تأثير وجوده مثل عدمه! 
أ ْجع  َمْن َيْغِلُب 12 "بل يريده   ( 12:  3)رؤ  ل ه  ع م ودًا ِفي ه ْيك ِل ِإل ِهيف س 

مــن المهــم ان نفهــم ان الخــالق تبــارك اســمه لــم يخلــق دمــى للعــب بهــا بــل ولــد أبنــاء لــه يشــاركونه 
 العمل والميراث! 
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 ثاني عشر المرحضة 

اِلْجِتَماِع \َعُلَها َبْيَن َخْيَمِة َوَتْصَنُع ِمْرَحَضةم ِمْن ُنَحاسو َوَقاِعَدَتَها ِمْن ُنَحاسو ِلاِلْغِتَساِل. َوَتجْ »18
 ( 18: 30)خرو  ْلَمْذَبِح َوَتْجَعُل ِفيَها َماءم.\وَ 

 المرحضة 
 هي اللغز الثاني بعد المنارة 

 الماء والنور 
 34-18لنلقي نظرة على قصثة النار في سفر الماكبين الثاني االصحاح االول 

فــي اليــوم الخــامس والعشــرين مــن شــهر كســلو راينــا مــن  وبعــد فــإذ كنــا مــزمعين ان نعيــد عيــد تطهيــر الهيكــل -18
الواجب ان نعلن اليكم ان تعيدوا انتم ايضا عيد المظال والنـار التـي ظهـرت حـين بنـى نحميـا الهيكـل والمـذبح 

 وقدم الذبيحة
فانه حين اجلي اباؤنا الى فارس اخذ بعض اتقياء الكهنة من نفار المفذبح سفرا وخباوهفا ففي جفو   -19

 ها وحافخوا عليها بحيث بقي الموضع مجهوال عند الجميعبئر ال ماء في
و بعد انقضاء سنين كثيرة حين  اء هللا ارسل ملل فارس نحميا الى هنا فبعث اعقاب الكهنة الذين خبفاوا  -20

 النار اللتماسها اال انهم كما حدثونا لم يجدوا نارا بل ماء خاثرا
مففر نحميففا الكهنففة ان ينضففحوا بهففذا المففاء الخ ففب فففامرهم ان يغرفففوا ويففاتوا بففه ولمففا احضففرت الففذبائح ا -21

 والموضوع عليه
 فصنعوا كذلل ولما برزت ال مس وقد كانت محجوبة بالغيم اتقدت نار عخيمة حتى تعجب الجميع -22
 و عند احراق الذبيحة كان الكهنة كلهم يصلون وكان يوناتان يبدا والباقون يجيبونه -23
لـه خـالق الكـل المرهـوب القـوي العـادل الـرحيم يـا مـن هـو وحـده و هذا ما صـلى بـه نحميـا ايهـا الـرب الـرب اال -24

 الملك والبار
 يا من هو وحده المتفضل العادل القدير االزلي مخلص اسرائيل من كل شر الذي اصطفى اباءنا وقدسهم -25
 تقبل الذبيحة من اجل جميع شعبك اسرائيل وصن ميراثك وقدسه -26
 نظر الى الممتهنين والممقوتين ولتعلم االمم انك انت الهناواجمع شتاتنا واعتق المستعبدين عند االمم وا -27
 وعاقب الظالمين والقاذفين بتجبر -28
 واغرس شعبك في مكانك المقدس كما قال موسى -29
 وكان الكهنة يرنمون باالناشيد -30
 ولما احرقت الذبيحة امر نحميا بان يريقوا ما بقي من الماء على الحجارة الكبيرة -31
 يب فاطفا  النور المنبعث من المذبحفلما صنعوا ذلل اتقد الله -32
ف اع ذلل واخبر ملفل ففارس ان الموضفع الفذي خبفا فيفه الكهنفة النفار حفين جيئهفم قفد خهفر فيفه  -33

 ماء وبه طهر الذين مع نحميا الذبيحة
 فسيجه الملك وصيره مقدسا بعد الفحص عن االمر -34
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 من القصة السابقة والعديد من القصص األخرى 
 نار؟! ماذا يقول لنا كيف يتحول الماء إلى 

 ربما تكون الماء والنار )النور( هما صورتان لنفس الشئ.. 
 ان ذلك حقيقام قد يفسر لغز البيانات المبهمة لدى المنارة والمرحضة... 

 
     المرحضة سوى انها المرآةعلى كل حال ليس هناك شيء يمكن كتابته في 

 المعبد الذي صنعه سليمان الحكيم في البحر لقد تذكرنا 
ثور ... وسبق واشرنا إلى ان هذا البحر كان يشير ليرض  12ووجدنا انه محمول فوق 

 .. القمر المحمولة على قرون
 كل ذلك معام ربما يقول لنا ان المرحضة تشير ليرض!

 والن الماء أصل كل شيء تقريبام في االرض يظهر ان هذا التصور يميل للمنطق 
 

. \َوَصَنَع 8  مرآة؟!ولكن يخل السؤال ما هي ال ِمْن ْلِمْرَحَضَة ِمْن ُنَحاسو َوَقاِعَدَتَها ِمْن ُنَحاسو
 (  8: 38)خرو  اِلْجِتَماِع.\لْلَواِتي َتَجْنْدَن ِعْنَد َباِب َخْيَمِة \ْلُمَتَجنَِّداِت \ َمَراِئي

  
 الحخ من فضلل/

مكرر ولكنه يستخدم مرة الماء في انجيل ق. يوحنا االصحاح السابع والثامن يقول حوار تقريبام 
 ومرة النور... 

ِإْن َعِطَل َأَحٌد َفْلُيْقِبْل ِإَلْي َوَيْشَرْب. »َوِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر اْلَعِظيِم ِمَن اْلِعيِد َوَقَف َيُسوُع َوَناَدى: 37
  ( 37: 7)يو «. َمْن  َمَن ِبي َكَما َقاَل اْلِكتَاُب َتْجِري ِمْن َبْطِنِه َأْنَهاُر َماءو َحيّو 38
َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبْعِني فاَل َيْمِشي ِفي الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه »ُثْم َكْلَمُهْم َيُسوُع َأْيضام َقاِئالم: 12

 ( 12: 8)يو «.ُنوُر اْلَحَياةِ 
فس هذه الصورة  ان االصحاحين بالكامل متطابقين بن   بلان ذلك ليس تطابق أثنين من األيات

 هو تبارك اسمه يقول ان الماء والنور مرتبطان جدام.... في الحقيقة أنا ال أفهم كيف!   
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 ثالث عشر المسحة

 
 ليس هناك شيء يمكن اضافته هنا إلى المسحة 

 

 

 رابع عشر البخور العطر

 
 ليس هناك شيء يمكن اضافته هنا إلى البخور العطر 

 

 خامس عشر ارقام الخامات

 
 س هناك شيء يمكن اضافته هنا إلى أرقام الخامات لي
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 تفسير ثياب هارون الكاهن نبدأ ب فاعة ق. والدة اإلله

 الفصل الثاني 
 تفسير ودراسة ثياب هارون الكاهن 

 مقدمة 
إن التفسير والدراسة فـي خيمـة االجتمـاع هـي عمليـة محيـرة للغايـة  وكمـا رأينـا فـي الفصـل السـابق 

بعيـــدة جـــدام حصـــلنا عليهــا بالقليـــل مـــن البرهـــان والـــدليل  مـــا يمكـــن ان  تنتاجاكيــف ان هنـــاك اســـت
 يجعل ما يقرأ يتحير في معرفة أين هي الحقيقة. 

ولكن كان من الصعب جدام كتابة كل أية من وصف الكتـاب المقـدس لخيمـة االجتمـاع مـرة أخـرى 
 مختصر ومدمج... من أجل توفير الدعم الكافي لهذه االستنتاجات التي وضعت على نحو 

فــي دراســة ثيــاب هــارون الكــاهن ســوف اقــوم بعمــل عكــس ذلــك.. ســوف أقــدم كــل أيــة مــرة أخــرى 
 وندرس كل شيء من جديد عن ثياب هارون الكاهن.. 

بهذا الشكل أكون قد اتبعت كال الطريقتين  فوضعت تفسير الخيمة الفلكي بشكل مختصـر واضـح 
اب هــارون الكــاهن بــالكثير مــن الــدعم مــع الفحــص المعنــى ولكــن بالقليــل مــن الــدعم ووضــعت ثيــ

 والدراسة حتى ما تكون األمور أكثر وضوحام... 
 ان دراسة الفلك هي عملية صعبة للغاية 

 بالمستقبل!   نوعندما نقول دراسة الفلك يخطر على بالنا فورام المنجمين ومن يدرسون االبراج ويتنبئو 
الفيزيائيـــة  ونحـــن ندرســـها مـــن الكتـــاب المقـــدس نحـــن نـــدرس هندســـة الكواكـــب أي حركـــة الكوكـــب 

 وهدفنا من ذلك 
اواًل/ إثبات ان القانون الذي يحكم هندسة وحركة الكواكب موجود في الكتاب المقدس النه فكفر 

 الخالق له المجد 
ثانيا/ تصحيح مسار المعرفة الب رية المعيب في علم الفيزيفاء بالتحديفد حتفى مفا نفهفم السفبب 

 ن أ هذا الكون وكي  ن أ وما هو القانون الذي يحكمه.. الذي من أجله 
صعوبة دراسة الفلك تنحصر في عدم االستمرارية! سوف نفهم ذلك بوضوح في الباب السـابع مـن 
هذه الدراسة  حيث نجد بعض الكواكب تخضع لقانون ما وبعضها اآلخر ال يخضع له  فـال نفهـم 

ان هذا الخضوع كـان مصـادف ... والن لـدينا عشـرات  هل هذا القانون موجود حقام بالنسبة لهم أم
المئــــات مــــن المصــــادفات المشــــابهة أصــــبحت الدراســــة المنطقيــــة العلميــــة ليســــت ذات أهميــــة الن 

 الكواكب تسير بقانون خارج عن القاعدة وال نعرفه وال نستطيع ان نعرفه!  
 لنبدأ اآلن دراسة وتفسير ثياب هارون الكاهن... 
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 ياب هارون الكاهن ث –المبحث األول 
ِمْنط ق ٌة.ْلِتي َيْصَنُعوَنَها \لثَِّياُب \َوَهِذِه ِهَي 4" ٌة و  ر ٌم و ِعم ام  ق ِميٌ  م خ  ب ٌة و  ج  ِرد اٌء و  ْدر ٌة و   ص 

  (4: 28" )خرو َفَيْصَنُعوَن ِثَيابام ُمَقْدَسةم ِلَهاُروَن َأِخيَك َوِلَبِنيِه ِلَيْكَهَن ِلي.
 
 تقديم  -1

رسنا في خيمة االجتماع فان ثياب هارون الكاهن هي ثياب الكاهن كما د
األعظم أي ثياب هللا تبارك اسمه وهذه الثياب المقدسة تكون خريطة 

  تحتوي البناء الفلكي للكون 
لْسَماَواُت \أَلْرَض وَ \ِمْن ِقَدمو َأْسْسَت 25 يقول ذلك النص المبارك نصام "

تَِبيُد َوَأْنَت تَْبَقى َوُكلَُّها َكَثْوبو َتْبَلى َكِرَداءو ُتَغيُِّرُهْن ِهَي 26ِهَي َعَمُل َيَدْيَك. 
 ( 27-25:  102" )مز َوَأْنَت ُهَو َوِسُنوَك َلْن تَْنَتِهَي.27َفَتَتَغْيُر. 

 
 يدعم العيمة اوريجانوس هذ  الرؤية بوضوح  ديد في كتابه المبادئ 

كتاب  –ألجزاء االول والثاني أوريجانوس ا -ANF04)أباء القرن الثالث 
)مـن األصـل لالنجليزيـة بواسـطة  14-11السطور  478ص  -المبادئ 

Phillip Schaff  يقول نصام ...) 
فان خريطة العالم يقال انهـا محتويـة فـي ثيـاب الكـاهن األعظـم  كمـا نجـد 

  ("24: 18ة في سفر الحكمة لسليمان حيث يقول" النه كان على ثوبه السابغ العالم كله" )الحكم
 

 وهذا نص صريح يدعم فكرة ان ثياب هارون الكاهن هي خريطة للفلك الكوني 
 ولذلك فسوف ندرس ثياب هارون الكاهن تمامام على أنها الخريطة الخاصة بالفلك الكوني 

ولكن األمر الهام جدام هنا هو معرفة الدور الذي يقوم به كل عنصر من عناصر الثياب والوظيفة 
بهــا ضــمن وظــائف الكــاهن ولمــاذا وظيفــة الكــاهن تحتــاج هــذا العنصــر... ومقارنــة هــذا  التــي يقــوم

الدور بدور الكوكب او النجم او العنصر الموجود في البناء الفلكي للكون وبهذه الطريقة يمكن ان 
نفهم أهمية الوظيفة التي يقوم بهـا الكـون ومـا هـي الفائـدة الناشـئة عـن حركـة الكواكـب والكـون كلـه 

 ف تؤثر هذه الحركة الكونية في حياتنا على االرض ومستقبلنا بعد الموت... وكي
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 دراسة ثياب هارون الكاهن 

 1: 39اآلية لتقرير التنفيذ في خروج  5 - 4: 28اآلية باألمر في خروج 
ْلِتي َيْصَنُعوَنَها: ُصْدَرٌة َوِرَداٌء َوُجْبٌة \لثَِّياُب \َوَهِذِه ِهَي 4

َخْرٌم َوِعَماَمٌة َوِمْنَطَقٌة. َفَيْصَنُعوَن ِثَيابام ُمَقْدَسةم َوَقِميٌص مُ 
لْذَهَب \َوُهْم َيْأُخُذوَن 5 ِلَهاُروَن َأِخيَك َوِلَبِنيِه ِلَيْكَهَن ِلي.

 ْلُبوَص. \ْلِقْرِمَز وَ \أُلْرُجَواَن وَ \أَلْسَماْنُجوِنْي وَ \وَ 

ْلِقْرِمِز \أُلْرُجَواِن وَ \أَلْسَماْنُجوِنيِّ وَ \َوِمَن 1
ْلَمْقِدِس \َصَنُعوا ِثَيابام َمْنُسوَجةم ِلْلِخْدَمِة ِفي 

ْلِتي ِلَهاُروَن. َكَما \ْلُمَقْدَسَة \لثَِّياَب \َوَصَنُعوا 
 لْربُّ ُموَسى.\َأَمَر 

 (40=1+39)رقم اآلية  (33=5+28)رقم اآلية   (32= 4+28)رقم اآلية 
  ُصْدَرٌة َوِرَداٌء َوُجْبٌة َوَقِميٌص ُمَخْرٌم َوِعَماَمٌة َوِمْنَطَقٌة.أجزاء وهي  6يوضح األمر ان الثياب 

 أيقونة ق. والدة اإلله العذراء الملكة  -1ميحخة 
لقد أشرنا إلى هذه األيقونة العظيمة في دراسة ثياب هارون 
الكاهن في الجزء األول  ولكن يجب ان نشير إليها هنا 

ضيف أي شيء ولكن بسبب ان أيضام  ليس الننا نريد ان ن
الدور الذي تقوم به ق. والدة اإلله في البناء الفلكي للكون هو 
دور محوري ورئيسي وجوهري ولذلك فيجب ان نبدأ دائمام من 

 عندها فهي المرشد لنا لنرى أين يأتي النور... 
وفي هذ  األيقونة العخيمة نؤكد مرة أخرى ان ق. والدة 

الكاهن وهي ثياب هللا له المجد اإلله ترتدي ثياب هارون 
 وهي ترتديها فعليًا بوضوح كما نرى جميعًا..  

فان الجبة لها فتحة كالدرع ال تنشق وهذا هو شكل  -
 الجبة الخاصة بهارون الكاهن 

 أيضام الجالجل والرمانات على الكتف وذيل الثياب تمامام مثل هارون الكاهن  -
ي الصفيحة الموضوعة على عمة هارون صفيحة الذهب على رأس ق. والدة اإلله وه -

 الكاهن والمكتوب عليها قس للرب 
النجوم على الكتفين ال يظهران في هذه األيقونة ولكن يظهران في أيقونات أخرى طقسية  -

قديمة من نفس هذه األيقونة للقديسة العذراء الملكة وهذه النجوم على الكتفين يحال محل 
 األطواق على كتفي هارون الكاهن  

يظهر من ذلك ان ثياب ق. والدة اإلله هي ثياب هارون الكاهن )بالطبع هللا له المجد  -
 يلبس ثياب مشقوقة من الصدر والكتف! والشق ممنوع لثياب الكاهن األعظم!!(
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 أ ياء 6الثياب مكونة من  -2ميحخة 
سؤال لماذا  لعل ذلك يرتبط بخلق الكون في ستة أيام! هو أيضام كان أشياء 6الثياب من لماذا 

 هل يعني ذلك ارتباط المخلوقات بالزمن والذي يكمل في اليوم السابع؟  خلق الكون في ستة أيام؟!
 هل يعني ذلك ان الكتلة والزمن كالهما مرتبطان معام فكل منهما يوجد بناء على اآلخر؟! 

 يجب ان نتذكر السالسل الرقمية 
 كل رقم األرقام المتتالية التي نعرفها تعبر عن رتبة  -1
يعني ذلك ان قيمة و ( 21=  6+5+4+3+2+1)تكون قيمته =  6الرقم الذي رتبته  -2

  ...21هو  6الرقم الذي ترتيبه 
 : 3الحخ

الرداء أهم من الصدرة ألنه يحملها مع ذلك يذكر الصدرة اوالم! ذلك النه يذكره الثياب بالترتيب 
من الخارج للداخل )بدء بالشقق ثم  من الخارج للداخل  وبنفس هذه الطريقة ذكر بناء الخيمة

الخلق يحدث من  وهنا هو يريد ان يقول ان –األلواح برغم ان األلواح هي الحاملة للشقق( 
 ! الخارج للداخل

وذلك يحدث فقط إذا ما كان الخلق يتم من خالل الضوء أي بوقوع الضوء على الشئ يتم خلقه!! وهكذا 
)ان هذه الفكرة الغريبة هي في الحقيقة حقيقة خلق الكون.... وفي فالضوء يخلق الشقق اوالم ثم األلواح 

أو ان المادة تنشأ الننا نراها.. هذا الفكر  -الباب الثامن سوف نقدم إثبات ان الكون كله نشأ من الضوء
 الخرافي في الحقيقة مثبت فعليام بنظرية الكم في الفيزياء فاألشياء توجد ألننا نقوم بقياسها!( 

 :4الحخ
ورغم ذلك يذكر المنطقة  وال  جزء ال يتجزأ من الرداء هو ال يذكر الزنار بشكل منفرد حيث يعتبره

رغم ان الكهنة الصغار لديهم عمائم ليس  حيث يعتبر  جزء من العمامةيذكر اإلكليل المقدس 
يرتدي )يقودنا ذلك للسؤال لماذا  ؟عليها أكليل مقدس!! فلماذا لم يذكر اإلكليل المقدس منفردام 

  –العريس والعروسة إكليل في صالة الزواج!! 
يوضح األمر دور الكهنة في العمل وسوف لن نتطرق له فيعنينا حاليام فقط  5: 28وفي اآلية 

 التقرير فيتحدث عن المواد الخام فيما يتعلق بنفس النقطة!  . أماالثياب التي يرتديها الكاهن
  39خروج   28روج خ
َداَء ِمْن َذَهبو َوَأْسَماْنُجوِنيّو ل\َفَيْصَنُعوَن  6 رِّ

َوُأْرُجَوانو َوِقْرِمزو َوُبوصو َمْبُرومو َصْنَعَة َحاِئكو 
 (34=  6+28َحاِذقو. )رقم اآلية 

َداَء ِمْن َذَهبو َوَأْسَماْنُجوِنيّو َوُأْرُجَوانو \َفَصَنَع 2 لرِّ
.  َوِقْرِمزو َوُبوصو َمْبُرومو

 ( 41=  2+39)رقم اآلية 
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 اً الرداء اول

مكونات وهي الذهب واالسمانجوني واالرجوان والقرمز والبوص المبروم  وما  5صنع الرداء من يُ 
 هي هذه األشياء على مستوى الفلك؟ 

يتركب من  هعقالت وذلك يعني ان 3ن من اليد يكوّ  أصبعتركيب! مثالم رقم ليس هو  5اوالم رقم 
ليس للتركيب وانما  5ع... ان ذلك يقول لنا ان رقم أصاب 5كون بها يوحدات  اما اليد نفسها ف 3

بحسب  5يدعم ذلك معنى رقم  -اجزاء تقوم بخمس وظائف فما هي  5للوظيفة! وأذن الرداء له 
 وليس التركيب!  5يعبر عن الزواج  وذلك يدعم تصور الوظيفة للرقم  5اقليدس حيث 

ثبات ما أقوله لكن كيف؟! ... الذهب هو شعاع نور الشمس .. بالطبع احتاج إالذهب  .1
ان ذلك ليس فرض فلقد حصلت على هذه المعلومة اثناء الدارسة لكن البرهان هرب مني 

 واملك المعلومة فقط!! 
.. وفي خيمة االجتماع ال يمكنك رؤية االسمانجوني من االسمانجوني هو الجسد. .2

زى توجد فوق الن هناك شقق من شعر المع داخل الخيمة لترا  الخارج فعليك أن تكون
)وهي تغطي االسمانجوني تمامام وتزيد عليه ذراع من كل االسمانجوني من الخارج 

داخل خيمة االجتماع... فإذا كانت خيمة  وأنتفقط ة االسمانجوني فيمكنك رؤيجانب( 
يكون لل انت االجتماع نفسها تشير للجسد  فان ذلك يعني انك ترى الجسد حينما 

ينما من الخارج سترى مشهد مختلف!  ب يكون لك أنت مادة!! وترى المادة حينما جسد!!
نها عبارة عن تصور عقلي وليس لها ) قد يعني ذلل ان المادة تن أ من الرؤية وا 

وجود حقيقي في حين ان الكون ن أ من الضوء! في هذ  الحالة سنكون كمن ينخر 
التحركات المنطقية لكن هذا االستنتاج ما يزال يحتاج ان ي رح لنا سبب  -2في المرآة

)ويمكن ان يشير  - (للكتلة التي نراها إذا ما كانت الكتلة عبارة عن تصور خيالي
سماء  أيضام لسماء الطيور كما في خيمة االجتماع حيث شقق االسمانجوني اعتقد انه

)الحظ ساكبة الطيب تمسح  عر المعزي اعتقد انها سماء الكواكب وشقق  الطيور

                                                 

اننففا نعيففد هنففا نفففس نفف  دراسففة ثيففاب هففارون الكففاهن فففي الجففزء األول ولكففن نضففي  عليففه االسففتنتاجات  -1
ديم مفع مفن المفيفد قفراءة الجفزء القفو المضفافة والجديفدة تفم تخليلهفا بفاللون الرمفادي...  فاألجزاءالفلكيةم ولذلل 

االضففافة الجديففدة النهمففا معففًا سففو  يخهففرا مففن أيففن ن ففأ االسففتنتاج الفلكففي ولففم أكففن اسففتطيع ان اضففع هففذ  
دث ارتبفال للدراسفة الهندسفية التفصفيلية حفالننفي لفم ارد ان امفن الدراسفة في الجفزء األول الفلكية االستنتاجات 

 لخيمة االجتماع والتي كانت صعبة بما يكفي 
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وبذلك  )للمفديين بالدم(وغطاء الكبال المحمرة هي فردوس النعيم رجليه ب عر رأسها( 
 فان غطاء التخس هو سماء السموات )الذي ال نعرفه( 

...األرجوان هو ثياب الملوك! وعندما ندرس زنار الرداء سنكتشف أن ليس به أرجوان . .3
!! فإذا مللالرداء الملل والصدرة ملل والزنار ليس أرجوان! وأذن فالزنار ليس ملك ولكن 

ذا فرضنا أن الزنار هو القمر ألنه ليس ملك وانما هو شاهد  كانت الصدرة هي األرض وا 
للحق.. فماذا يميز األرض عن القمر  الن القمر أي الزنار أربعة مكونات بينما الرداء 

فما هو المكون الذي يوجد في األرض وال يوجد في والصدرة أي األرض خمسة مكونات  
... وذلك يعني انه ان أردت ان تسكن على القمر فيجب الغي  الجويانه القمر؟! 

عليك ان تعيل تحت أرضه بسبب ان النيازك والشهب تصطدم به دائمام فهو ليس ملك 
تعيل تحت سطحه فانت مضطر ان محمي  وأنت على سطح القمر لست محمي انك 

ق سطح األرض تحت سطح ارضية القمر ما يعني انك عبد!! ولست ملك حر تعيل فو 
 .. فاألرجوان كان الغالف الجوي!! 

( )الحظ 20: 2/ اع 31: 2)يوئيل .. هناك  ية تقول ان "القمر يتحول إلى دم"القرمز. .4
ال يمكن ان يتحول القمر إلى دم إال إذا كان القمر هو ماء فيمكن ان يتحول إلى دعم 

اذا نحن نتناول دم لكن السؤال المطروح هو لملكن كيف تتحول الصخور إلى دم؟!!( 
السيد.. الن شرب الدم هو امر محرم جدام لدى إسرائيل ولماذا نتناول الدم .. فبحسب 
الكتاب المقدس يقول ان النفس في الدم وال ينبغي ان يشرب احد دم الحيوانات واال موتام 
يموت... نحن نشرب دم سيدنا  أمر في منتهي العجب  الحظ نحن نحصل على جسده 

الفكرة قبل العهد الجديد كانت ان جسد الحيوانات يؤكل لتغذية الجسد البشري ودمه! )و 
الن به نفس الحيوان "ربما أراد بمنعهم عن شرب دم الحيوانات  بودم الحيوانات ال يشر 

هنا معلومة قوية تربط بين الدم  – ان يمنعهم عن التوحل بسبب وجود النفس في الدم
"( ... لكن لو فرضنا ان طبيعتنا الجسدية المادية قد ا!والنفس لكن ماتزال غير واضحة لن

تضررت بسبب الخطية ولو فرصنا ان النفس تسكن في الدم بحسب الكتاب المقدس أذن 
نحن نتناول الدم حتى ما تتحسن النفس لدينا كما يتحسن الجسد أيضام حيث أننا نأخذ 

على االرض ليصنع طين  من طبيعته العالية إلصالح طبيعتنا .. فنحن نراه وهو يتفل
ويخلق عين  هو يأخذ من طبيعته العالية النقية ويعطينا .. وهو ينفخ الروح القدس في 

لكن وجه تالميذه  وفي خلق  دم كان كذلك أيضام ان ذلك أسلوب إلهي على كل حال... 
 ما هو القرمز في الفلل... إن القرمز هو الدم فما عيقة الدم بالبناء الفلكي للكون؟!
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ان صعوبة فهم البناء الفلكي للكون تأتي من صعوبة التصور فاإلنسان ال يتوقع ان 
يكون م ارل في بناء الكواكب! ولكن لنرجع للمنارة... يوفر  عب إسرائيل زيت 
الزيتون المستخدم في ضوء المنارة! والمنارة ترمز لل مس! إذن الضوء فعليًا يوفر  

ْوا أ ْعم ال ك م   الن اِسم هك ذ ا ق د ام   ن ور ك مْ  ْلي ِضئْ ف  الب ر! ان ذلل هو الن  الكتابي " ِلك ْي ي ر 
ن ة م س  د وا أ ب اك م   اْلح  ي م جِ  م او اتِ  و  (... هنا أيضًا القرمز أي 16: 5" )مت  .ال ِذي ِفي الس 

          دم االنسان ال ريل في بناء الكون!!
حيد الذي نعرفه هو الكفن الذي كفن به السيد .. والكتان الو البو  المبروم هو الكتان. .5

!!! 34يشابه  43.. رقم 2×43=  86=  27+59( = 59:  27له كل المجد... )مت 
 هل يرتبط الكفن بالطيب  ما يعني ان الكتان يرتبط بالطيب؟! الن الطيب كان للتكفين!–

 ( انه666=  36+.....+5+4+3+2+1رشمة ) 36ولذلك فان زيت الميرون يدهن 
حكم الموت الن الميرون والمعمودية هو موت مع هللا لنقوم معه..)ال نعرف السبب الذي 

 من أجله التكفين كان بالكتان؟!( 
 

 أذن مكونات الرداء الخمسة هي نور الشمس والجسد والدم وغالف األرض والكفن... 
 وما هو ناتج هذه األشياء معام؟!!  

وهو يعبر  41ط باالرض..أما رقم  ية تقرير التنفيذ فهو وهو رقم يرتب 34)الحظ رقم  ية األمر 
 عن عالقة القمر باألرض!( 
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  39خروج   28خروج 
َيُكوُن َلُه َكِتَفاِن َمْوُصواَلِن ِفي 7

 َطَرَفْيِه ِلَيْتِصَل. 
 ( 35= 7+28)رقم اآلية 

 

ي َوَسِط لْذَهَب َصَفاِئَح َوَقدُّوَها ُخُيوطام ِلَيْصَنُعوَها فِ \َوَمدُّوا 3
ْلُبوِص َصْنَعَة \ْلِقْرِمِز وَ \أُلْرُجَواِن وَ \أَلْسَماْنُجوِنيِّ وَ \
ي. \ َوَصَنُعوا َلُه َكِتَفْيِن َمْوُصوَلْيِن. َعَلى َطَرَفْيِه 4ْلُمَوشِّ
 ( 43= 4+39   42= 3+39)رقم اآلية  ْتَصَل.\

ان اآلية الخاصة باألمر تقول لنا معنى واضح ليس به لبس ..ان 
كتف مكان هام هنا....فهو يعمل على توصيل الكتفين معام وهذه ال

هي صورة مباشرة للصليب..فالصليب تم حمله على كتف سيدنا له 
كل المجد ثم تالصق كتفي سيدنا بالصليب وهو مصلوب ..أذن 

 األكتاف مرتبطة بالصليب على نحو واضح... 
هو فترة  3.5يقول لنا أمر جوهري هو ان الرقم  35أيضام رقم اآلية 

بقاء الكنيسة في البرية أي في األرض.. وهي فترة وجود جثتي 
َوَتُكوُن ُجثْتَاُهَما َعَلى َشاِرِع 8الشاهدين الذين يقتال من اجل االيمان "

ُأَناٌس ِمَن  َوَيْنُظرُ 9. َحْيُث ُصِلَب َربَُّنا َأْيضام ْلِتي تُْدَعى ُروِحّيام َسُدوَم َوِمْصَر  \ْلَعِظيَمِة \ْلَمِديَنِة \
ُعوِب وَ \   َواَل َيَدُعوَن ُجثْتَْيِهَما ُتوَضَعاِن ِفي َثاَلَثَة َأْيامو َوِنْصفام أُلَمِم ُجثْتَْيِهَما \ألَْلِسَنِة وَ \ْلَقَباِئِل وَ \لشُّ

. )رؤ   ( 9-11:8ُقُبورو
تساوي هي فترة بقاء االرض أي بقاء الكنيسة في البرية والتي  35او  3.5وعلى ذلك ففترة 

يقول لنا أمر خطير  هو ان البقاء في االرض  35ولذلك فرقم  "زمان وزمانين ونص  زمان"
 يشمل الصليب.. وقد يعني ان األرض هي الصليب!! 

يوم والكتاب  1260 هر =  42سنة =  3.5)الحخ فترة بقاء الكنيسة في البرية هي 
فيما يتعلق بفترة  42ويذكر  في القيم المجمعة العامةم 3.5المقدس حسب ما افهم يذكر 

 فيما يرتبط بالجهاد الروحي(  1260سيادة ال رم ويذكر 
لكن اآليات الخاصة بالتنفيذ تظهر غير واضحة... فنحن نتعامل هنا بشكل مباشر مع الذهب  

يبدو ذلك أمرام خطيرام  ان الذهب صنعو  أواًل صفائح ثم قدو  خيوطاً وهو يوضح لنا أمر حيوي 
بغي طرحه هنا؟؟ ما هي عالقتنا نحن بالعملية الفنية لصناعة الذهب.. هل هو قال ان ولماذا ين

نحاس مذبح المحرقة تم إسالته ليصبح نحاس ومنه تم صب الشبكة للمذبح على سبيل المثال!! 
في الغالب التقرير يكون إجمالي وليس هناك ضرورة لهذا التفصيل اال إذا كان يريد ان يقول 

 شيء ما ... 
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بالنسبة للفلل يخهر انه يريد ان يقول ان الخيوط التي قدوها هي كانت صفائح ولكن تخهر و 
لنا خيوطًا ... فإذا ربطنا بين ذلل وبين كون الصدرة مربعة أي األرض مربعة!! سيعني ذلل 

ان األرض مربعة ونحن نراها كرويةم وهي مربعة الن  عاع يقول بالنسبة لي .. انه يريد ان 
ط عليها فينبغي اخذ  عاع النور بوصفه لوح عريض وليس مجرد  عاع في صورة النور يسق

خيوط ويعني ذلل ان عرض  عاع النور الساقط على األرض يساوي قطر األرض مما يجعل 
)هل يرتبط ذلل بدورة االرض  فتخهر الصورة من الخارج مربعة!األرض محاصرة بين لوحين 

   ؟(1461= 366+365+365+365سنوات  4من 
يقول ذلل لنا ان األرض المادية التي نحن نعيش عليها هي جزءا ال يتجزأ من  عاع نور 
ال مس! وان المادة بصورة عامة تخهر بصفتها مادة على نحو غير حقيقي ويخهر ذلل ربما 

 بسبب اننا نرتدي هذا الجسد والحقيقة ان األرض مصنوعة من الضوء تمامًا مثل ال مس! 
س نفسها هي معكوس صورة األرض على المرآة فان االرض تكون منيرة )وربما تكون ال م

 تمامًا هكذا كال مس ولكننا ال نراها الننا نسكن داخلها!(   
 (3:  39في الواقع ما نزال في االية األولى من تقرير التنفيذ )خرو 

م دُّوا 3 س  \و  ي وطًا ِلي ْصن ع وه ا ِفي و  ق دُّوه ا خ  ف اِئح  و  وِنيِ  و  \ِط لذ ه ب  ص  و اِن و  \أل ْسم اْنج  ْلِقْرِمِز \أل ْرج 
ْنع ة  \و   ي \ْلب وِ  ص   ْلم و  ِ 

ذكر صناعة الرداء انه تم من الذهب واالسمانجوني والقرمز واالرجوان  2: 39الحظ في خرو 
ذكره والبوص المبروم  وطالما هو صنع الرداء فعالم لماذا يعيد الحديث عن المواد هنا؟! لماذا لم ي

هناك قبل ان يذكر الرداء؟! أعني انه يصنع المواد اوالم وبالتالي يحتاج هذه اآلية هناك  ثم بعدها 
 يصنع الرداء ثم الصدرة وهكذا!! 

 أمر عجيب ان يصنع ثم يعود ليتحدث عن صناعة المواد التي صنع منها الرداء!! 
 ها!! وما الذي يعنيه ذلل؟؟ قد يعني ان صناعة هذ  المواد خاصة بالصدرة النها ذكرت قبل
رقم األرض!!  34الذي يشبه  43وتحدد اآلية الثانية ان الكتفان اتصال على الطرفين!! والرقم 

)الحخ ان الرجل هو صورة منعكسة للمرأة!! يبدو ان هنال عيقة بين الرقم وعكسه .. ويخهر 
من عكسه يتحرل بينما طرح الرقم  11ان مجموع الرقم هو عكس يتحرل على جدول ضرب 

ونعر  ان النجم يسبق المولود باثنين  9و  11بين  2بينما هنال فرق فقط  9على جدول 
فمثي نجم المزود سبق مييد الخالق بسنتين بينما نجم ال مس خلق قبل يومين من خلق 

 ( 3آدم.. )هنال  ئ ما هام جدًا هنا ولكن ما هو؟!
                                                 

لخا  باالرقام وكذلل في الجزء الخا  بالفيزياء سو  نوضح كي  يوجد الرقم وعكسه معًا االمحلق في  - 3
 وكي  نفهم وجود الرقم ومعكوسه ... حيث يبدو ان احدهما معكوس اآلخر على المرآة 
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ِه 8 ْلِذي َعَلْيِه َيُكوُن ِمْنُه َكَصْنَعِتِه. \َوُزْناُر َشدِّ

 .  ِمْن َذَهبو َوَأْسَماْنُجوِنيّو َوِقْرِمزو َوُبوصو َمْبُرومو
  36=  8+28رقم األية 

ِه 5 ْلِذي َعَلْيِه َكاَن ِمْنُه َكَصْنَعِتِه ِمْن \َوُزْناُر َشدِّ
َكَما  -َذَهبو َوَأْسَماْنُجوِنيّو َوِقْرِمزو َوُبوصو َمْبُرومو 

 ( 44=5+39لْربُّ ُموَسى. )رقم اآلية \َأَمَر 
... وظهر ان ليس لديه أرجوان بسبب غياب  لقمريرمز لكوكب االزنار فرضنا في السابق ان 

ذا جمعت  36الغالف الجوي ليرض... لكن رقم األية في األمر هي   36+.....3+2+1)وا 
... والشر يسبب الخطية   ل ريررقم ا( وهذا الرقم نحن نعرف انه 666سوف تحصل على 

القمر هو المسبب للموت ولذلك وبذلك نفهم ان يرتبط بالموت ...  36المسببة للموت.. واذن رقم 
 رشمة النه طيب التكفين للموت..!!  36فالميرون يدهن 

 =37: 19بها السيد على الصليب )يو  جرح الحربة التي طعنوأيضام مكان الزنار تمامام مكان 
تنيحت السيدة ق. والدة االله( ... يبدو بالفعل ان القمر مسبب سنة  58ظ عند سن الح 58

ان القمر هو المسبب لوجود المادة نقدم فكرة نظرية توضح للموت!! )في جزء الفيزياء سوف 
 !( وفنائها والمسبب لموتها

وفي أيقونة أخرى الحظ هناك أيقونة ق. سيدة الكون والدة اإلله تطأ بقدمها المقدسة على القمر  
مشابهة تطأ الحية وحتى هناك أيقونات تطأ فيها ق. السيدة العذراء القمر والثعبان معام  قد يعني 

 44ذلك ان القمر مرتبط بالموت الذي يسببه الثعبان! كذلك رقم اآلية في تقرير التنفيذ هي 
 ذراع هو طول ضلع قاعدة الهرم المعبر عن محيط األرض!!(  440)الحظ 

)الصدرة ترمز  يرتبط بالصدرة أي باألرضال وهي ان الزنار أي القمر  لومة أخيرة خطيرة.. مع
... فوجود القمر في هذا المكان لم بال مس نفسها أوولكنه يرتبط بالكون نفسه  لألرض(

نما األرض التي وجدت قريبه منه! ومكانه مثبت على نحو مستقل .....  يحدث تابعام ليرض وا 
 ماذا عرفنا عن القمر حتى االن؟! ......... فيما يلي!!  وسيظهر أوضح

ان مكانه محدد من الشمس او الكون نفسه ويتبع األرض الن .... و انه مسبب للموت -
 ذلك دوره المعين له من الشمس او الكون نفسه. 

يعني ونعرف ان القمر يرتبط بميالد إنسان )تحديدام الدورة الشهرية للنساء هي دورة قمرية!( فهل  -
في خلية االميبا كان المولود هو نفسه الوالد ما  –ذلك ان ميالد إنسان يرتبط بموت إنسان  خر 

يعني ان الوالد لم يعد موجودام! فهل يحدث ذلك في الكائنات الراقية... حصل اليعازر أبن 
هل  هارون الكاهن على ثياب أبيه بعد موته.. االن اليعازر يقوم بنفس مهمة هارون الكاهن..

 يعني ذلك ان المولود أخذ وظيفة الوالد ولذلك الوالد مات النه لم تبقى له وظيفة يقوم بها؟!   
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َوَتْأُخُذ َحَجَرْي َجْزعو َوتَْنُقُل َعَلْيِهَما َأْسَماَء َبِني 9

 (37= 9+28ِإْسَراِئيَل. )رقم اآلية 
ِبَطْوَقْيِن ِمْن  ْلَجْزِع ُمَحاَطْينِ \َوَصَنُعوا َحَجَرِي 6

ْلَخاِتِم َعَلى َحَسِب َأْسَماِء \َذَهبو َمْنُقوَشْيِن َنْقَل 
 ( 45= 6+39َبِني ِإْسَراِئيَل.)رقم اآلية 

ْلَواِحِد \ْلَحَجِر \ِسْتةم ِمْن َأْسَماِئِهْم َعَلى 10
ْتِة \َوَأْسَماَء  لثْاِني َحَسَب \ْلَحَجِر \ْلَباِقيَن َعَلى \لسِّ
 (38= 10+28ِدِهْم. )رقم اآلية َمَواِلي

 

 لقد كتب أسماء بني إسرائيل مرتين على رداء الكاهن 
الحظ الوصايا العشر  -أسماء 6)منقسمين إلى جزأين كل جزء المرة األولى على حجرى الجزع 

... انه تبارك اسمه يصر على ان هناك وكذلك خبز الوجوه في صفين  كتبت على لوحين أيضام 
   قد يشير ذلك إلى ازدواج الحدث!(  في جزأين متطابقين..شيء ما يظهر 

 
 والمرة الثانية على األحجار الكريمة الموجودة على الصدرة 

 
ل ى  اِئِهْم ع  ِر \ِست ًة ِمْن أ ْسم  ج  ت ِة \ْلو اِحِد و أ ْسم اء  \ْلح  ل ى \لسِ  ِر \ْلب اِقين  ع  ج  ب  \ْلح  س  لث اِني ح 

 ( 10:  28م و اِليِدِهْم )خرو 
 ان الخبر الجلل في هذه اآلية هي "حسب مواليدهم" ... 

 فإن رأوبين لم يعتبر بكرام ابدام  بسبب خطيئته البيه" وُقسمت الباكورية بين يهوذا ويوسف... 
فاآلن تتم الكتابة امام هللا له كل المجد حسب مواليدهم ليظل البكر بكرام ويأخذ كل انسان نصيبه 

خطية... ان الميالد الثاني لبنى اسرائيل تم في البحر بالمعمودية وأذن فكل الذي منعته عنه ال
انسان سوف يأخذ نصيبه!! لكن الحظ على الصدرة لم يذكر انهم مكتوبين حسب مواليدهم!! 
والسؤال هو كيف تكون رتبة االنسان بكر في الروح وال يعامل بكر في الجسد؟!! برغم ان 

 الروح نشأت أساسام من الجسد؟!!  البكورية التي حصل عليها في
هو مجئ الرب )الحظ نزول السيد  19(  ورقم 19+19=  38  10+28رقم  ية االمر الثانية )

 2  وكذلك مقابلته إليليا النبي على جبل حوريب  19الرب له المجد على جبل حوريب خروج 
 19مل 
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ْلَحَجَرْيِن َعَلى َحَسِب َأْسَماِء َبِني ِإْسَراِئيَل. ُمَحاَطْيِن \ْلَخاِتِم تَْنُقُل \َل ْلِحَجاَرِة َنقْ \َصْنَعَة َنْقاِل 11

 ( 39=  11+28ِبَطْوَقْيِن ِمْن َذَهبو َتْصَنُعُهَما. )رقم اآلية 
َداِء َحَجَرْي ِتْذَكارو \ْلَحَجَرْيِن َعَلى َكِتَفِي \َوَتَضُع 12 لرِّ

لْربِّ \ِمُل َهاُروُن َأْسَماَءُهْم َأَماَم ِلَبِني ِإْسَراِئيَل. َفَيحْ 
 ( 40=  12+28)رقم اآلية َعَلى َكِتَفْيِه ِللتِّْذَكاِر. 

َداِء َحَجَرْي \َوَوَضَعُهَما َعَلى َكِتَفِي 7 لرِّ
لْربُّ \َكَما َأَمَر  -ِتْذَكارو ِلَبِني ِإْسَراِئيَل 

 ( 46=  7+39ُموَسى )رقم اآلية 
 (11: 28اآلية األولى )

! وتقول عذراء )الصليب( في نهاية هذا الجزء األمر الهام هو وجود احجار الجزع فوق الكتف
وكان الصلب في  19 – 14: 5َيَداُه َحْلَقتَاِن ِمْن َذَهبو ُمَرْصَعَتاِن ِبالْزَبْرَجِد.)نل 14النشيد "
 ( + انجيل ق. يوحنا19اصحاح 

د هو المسمار!! حيث انه على الصليب والمسمار الشئ الوحيد في الي  يده ذهب مرصع بالزبرجد
!! والجزع هو اسماء بني إسرائيل!! على الكتف!! الص  الرابعهو الزبرجد ويوجد مع الجزع في 

 ن... اننا نحن األلم في قلبه!!" ماذا يعني ذلك؟ ان المسمار هو اإلنسا"نق تكم على كفييقول 
ذاب األبدي يتألمون إلى األبد ويتألم هللا بسببهم قد يعني ذلك ان األشخاص المحكوم عليهم بالع

أيضام! على الجانب اآلخر هل ينساهم ببساطة بغض النظر عن خطاياهم فهم يتألمون إلى 
األبد! أليس ذلك أمر مخيف ان األشخاص الذين يحبهم هللا يتألموا على هذا النحو! أليس من 

  -النسيان صفة من صفات هللا له المجد؟سؤال هل  –المنطق ان يتألم معهم النهم أوالده؟! 
ان التصور البسيط بالعذاب األبدي ما يزال يفتقر للمنطق الصحيح! فاالنسان الذي مات أبديام 
وليس له وجود كيف يتعذب او يشعر بالعذاب؟ ثم من يتعذب هو الشخص الموجود فكيف يكون 

جابة موجود وهو شرير والوجود هو هللا الصالح! ان هذا الجدال ا لمتسع يحتاج إلى حل حقيقي وا 
سوف  –شافية ربما يمنحنا الخالق تبارك اسمه ان نقدم فكرة تصلح حالم لكل هذه النقاط المتسعة 

"فكرة العالمة أوريجانوس السادس نناقل هذا الموضوع باستفاضة في الفصل الخامس من الباب 
 عن أسبقية وجود األرواح قبل خلق الجسد"   

  (12: 28ة )اآلية الثاني
هو رقم  40  قد يعني ذلك ان 40تحمل األحجار أسماء بني إسرائيل )األرواح( ورقم  ية االمر هو 

 يوم وقد يشير ذلك إلى سيطرة الروح على الجسد!!  40الروح!! الحظ ان الصوم كان 
جماعة وهو عدد سنوات بناء الهيكل! "ويظهر من ذلك ان الكنيسة هي  46فرقمها  اما آية التنفيذ

 المؤمنين" 
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. )رقم اآلية 13  ( 41= 13+28َوَتْصَنُع َطْوَقْيِن ِمْن َذَهبو
. َمْجُدوَلتَْيِن َتْصَنُعُهَما َصْنَعَة 14 لْضَفاِئِر ِفي \لْضْفِر. َوَتْجَعُل ِسْلِسَلَتِي \َوِسْلِسَلتَْيِن ِمْن َذَهبو َنِقيّو
 ( 42= 14+28)رقم اآلية  لْطْوَقْيِن.\

تحدد صناعة الطوقين على الرداء فوق الكتف وهما طوقين من ذهب )أي من ضوء(  13اآلية 
 وهذا الرقم مرتبط بالقمر!!  41ورقم اآلية 

 والطوقين هامين جدام  الن سالسل الصدرة سوف تتصل بهما ... 
باألرض والقمر!! لكن ما نعلمه حتى اآلن هو ان الطوقين من ذهب )أي من نور( وهما يرتبطان 

  ( 2012ببين القمر واألرض خالل عام كانت معبرة عن متوسط المسافة  61و  41األرقام )
 األطواق وال مس 

ذا كان العنصر من الذهب الخالص  قد درسنا عبر كل الخيمة ان الذهب هو شعاع النور وا 
 فسوف يعني ذلك انه مصدر النور أي الشمس 

إذا كان كل طوق يرمز للشمس وكذلك صفيحة الذهب فوق رأس  هنا لدينا أثنين من األطواق!
 هارون الكاهن ترمز للشمس فكم شمس توجد في المجموعة الشمسية!

حتى ما نفهم ما يحدث هنا  علينا ان نراجع ظواهر الشمس الفلكية حيث العلماء رصدوا أثنين 
 من الشموس يظهران معام في المجموعة الشمسية! 

للغاية وجود أثنين من الشموس في المجموعة الشمسية  كما ان النص وبالطبع أمر عجيب 
 الكتابي المبارك لم يشير إال إلى شمس واحدة! ونحن نرى كل يوم شمس واحدة! 

ذا فالمنطق الوحيد لدينا هنا هو ان الشمس الثاني كانت صورة الشمس األصلية!   وا 
والتي هي صفيحة الذهب الموجودة  الموقف الفعلي هو ان الطوقين هما صورتين لنفس الشمس

 على رأس هارون الكاهن! 
 الحقيقة هي اننا نرى فقط صور النجم 

 فالشمس التي نراها كل يوم هي في الحقيقة صورة للنجم 
 والشمس الثانية هي الصورة الثانية للنجم 

 والنجم األصلي غير مرئي بالنسبة لنا على االطالق    
نحاول شرحها على مستوى الفيزياء في المبحث الثاني من هذا الفصل  هذه الفكرة الفيزيائية سوف

 وهو المبحث الخاص بدراسة النظام الشمسي 
 وان كافة هذه األفكار هي محاولة بحثية وليس أي منها حقيقي فنحن نحاول ان نعرف الحقيقة 
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الحظة الفلكية وفي سبيل هذه المحاولة نعتمد على الكتاب المقدس والدراسات الفيزيائية والم
جميعها كمصادر أساسية لتعليم الفيزياء وحتى نعتبر الكتاب المقدس هو أكثرهم مصداقية في 

 تعليم علم الفيزياء..  
من دراستنا لثياب الكاهن نرى ان الزنار ال يرتبط باألطواق ألنهما في مكانين مختلفين تمامام  

!! والرقم يقول لنا ان صورتي الشمس لكن ما حدث هو ان  ية األطواق رقمها هو رقم القمر
فصورتي الشمس تعتمد على  -تعتمد على القمر اساسام حتى إذا لم تكن مرتبطة بشكل واضح

 القمر أصالم لكن كيف؟!(  
 

 الحخ وهام للغاية 
 (  14:  28بالنسبة لآلية الثانية )خرو 

 ليس هناك  يات مقابلة لتنفيذ هذه المهمة!!! 
ديد الحيرة وملفت للنظر بشكل خطير... ق. موسى النبي الرجل الدقيق جدام في الواقع هو أمر ش

... لكن والحريص جدام... حتى لم يشر لتنفيذ هذه المهمة.. بالطبع األطواق موجودة في التنفيذ
... أمر في  ليس لهما أي وجود او إشارة في تقرير التنفيذ 14السلستين المذكورتين في اآلية 

 هذ  السيسل ليس لها دور واضح هي معلقة في األطواق بي سبب!!!أيضام  غاية العجب!!!!!
حيث  42في الحقيقة هذه اآلية أمر يحتاج ان نلتفت إليه بالخصوص بسبب رقم اآلية وهو 

 هي تمام الفترة الممنوحة للحياة في البرية!!!!  42نعرف ان 
يقول لنا ان هذه السالسل لها  وذلك - يوم  1260شهر= 42سنة= 3.5وسابقا تمت اإلشارة ان 

 فهي تحدد فترة عمر األرض!!   أهمية كبيرة جدام! ولكن اين هي؟! 
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  تعليق عام على الرداء

 من كل ما درسنا يمكن تلخيص القليل من االستنتاجات الفلكية الخاصة بالرداء 
 

 ان الرداء يمثل البناء الفلكي الكلي للكون  -
 
ي يرمز له بالزنار( على االرض )التي هي الصدرة( في وجوده ال يعتمد القمر )الذ -

ومساره بل انه مرتبط بالبناء الفلكي للكون نفسه وان التوافق بين دورات األرض والقمر 
يحدث بسبب ان البناء الفلكي للكون حدد مكان للقمر مناسب لمكان األرض  هنا القمر 

لوقت.... )بالحقيقة يبدو ذلك حقام مستقل في وجوده وحركته ولكن يظهر تابع طوال ا
فالقديس يوحنا المعمدان الذي يرمز له بالقمر لم يكن تلميذ من تالميذ ربنا ولكنه بشر 
أمامه وأعد الشعب له... العمل الذي يقوم به مكمل لعمل خدمة التالميذ ولكن هو ليس 

زيارة ق. والدة اإلله  تلميذ وال تعلميه أخذه بنفس طريقة تعليم التالميذ... أيضام كذلك في
والتي هي االرض أمنا يظهر ان كل من ق. والدة اإلله مستقلة عن ق. يوحنا المعمدان 
برغم ان عملهما متحد معام متوافق لكن لكل منهما عمل ووجود مستقل عن اآلخر! قد 
يكون ذلك خطأ ربما ق. والدة اإلله هي أم ق. يوحنا المعمدان على كل حال فهي أم ق. 

 ا الحبيب... ربما هذه الصورة غير صحيحة واالستقالل غير حقيقي!(  يوحن
 

األطواق والتي تمثل الشمس ترتبط بالزنار وهو القمر على نحو قوي ويبدو ان الشمس  -
تعتمد على القمر بشكل مباشر في اإلضاءة! )هذه المعلومة أدعي اني وجدتها دائمام.. 

لضوء وان الشمس هي مصدر الضوء رغم هي تتكرر باستمرار.. ان القمر ال يملك ا
ذلك فان القمر عنصر رئيسي لنشر ضوء الشمس االساسي الذي ينتشر في النهار!! 
 سوف نحاول فهم ذلك فلكيام في دراسة النظام الشمسي والباب الثامن الخاص بالفيزياء(. 
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 ثانياً : الصدرة

  39خروج   28خروج 
ْنَعَة َحاِئكو صَ  -َوَتْصَنُع ُصْدَرَة َقَضاءو »15

َداِء َتْصَنُعَها. ِمْن َذَهبو \َحاِذقو َكَصْنَعِة  لرِّ
َوَأْسَماْنُجوِنيّو َوُأْرُجَوانو َوِقْرِمزو َوُبوصو َمْبُرومو 

 ( 33=  15+28َتْصَنُعَها. )رقم اآلية 

ْدَرَة َصْنَعَة \َوَصَنَع 8 ي َكَصْنَعِة \لصُّ َداِء \ْلُمَوشِّ لرِّ
ْنُجوِنيّو َوُأْرُجَوانو َوِقْرِمزو َوُبوصو ِمْن َذَهبو َوَأْسَما

.  َمْبُرومو
 ( 47=  7+ 39)رقم اآلية 

 
ليس هناك شيء يمكن التعليق به فالصدرة صورة طبق األصل من الرداء... ولكن األمر المحير 

فما هو الرداء؟ هل هو الفضاء الفلكي  إذا ما كانت الصدرة هي الكرة األرضيةهو ما هو الرداء؟ 
 مل؟!! قد يكون ذلك الكا

عمر سيدنا ربنا يسوع المسيح على األرض... قد يقول ذلك لنا ان مجئ  33رقم  ية األمر هو 
 سيدنا على االرض يتعلق بحياة األرض 

في الواقع أعتقد ان نور الشمس الذي نراه نحن هو نور قيامة سيدنا من األموات وتركه الكفن في 
لذي يخلق كل شيء حولنا كما درسنا في الجزء السابق  وبالطبع القبر!! وان هذا النور نفسه هو ا

سنحتاج معرفة ما هو الزمن؟ وكيف يحدث شيء قبل شيء وجد بعده؟!! هذه المعلومات 
"ان الذي يأتي بعدي سنحتاج دراستها فيما بعد وعلى كل حال كان شهادة ق. يوحنا المعمدان 

ادة أخرى يقول السيد "قبل ان يكون إبراهيم أنا ( وفي شه15: 1" )يو صار قدامي النه كان قبلي
      -كائن" 

 وال أعرف عنها أي شيء  47رقم  ية تقرير التنفيذ  
 

التنفيذ فقد كان بصناعة  أما لحائل حاذقالتساؤل الوحيد ان األمر بصناعة الصدرة كان 
الصناعة كما لو الموشي! يبدو ان ذلك مختلف فالخالق له كل المجد ال يرى الذهب فيشير إلى 
 !! للمو يكانت صناعة الحائك... اما ق. موسى النبي يرى الذهب أساسي فيحيل العمل 

 !  كيف نفهم ذلك
 )نحن نعرف أن الذهب هو النور.. (

 نرى هذا الكون على نحو مختل  عن حقيقته لكن ذلك يقول لنا بوضوح إننا 
ل اسمه يقول لنا معلومة عن الكون وهذا هو سبب صعوبة فهم الكتاب المقدس الن هللا تبار 

 هي بالكامل مختلفة عن رؤيتنا نحن لهذا الكون 
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  39خروج   28خروج 
َتُكوُن ُمَرْبَعةم َمْثِنْيةم ُطوُلَها ِشْبٌر َوَعْرُضَها 16

 ِشْبٌر. 
 (  44=  16+28)رقم اآلية 

ْدَرَة. ُطوُلَها\َكاَنْت ُمَرْبَعةم. َمْثِنْيةم َصَنُعوا 9  لصُّ
 ِشْبٌر َوَعْرُضَها ِشْبٌر َمْثِنْيةم.

 ( 48=  9+39)رقم اآلية 
 

 نعرف ان الصدرة هي الكرة األرضية  ونعرف انها يمكن ان تكون مربعة
 كما تظهر بالشكل 

وفي اإلشارة إلى ذلك بسبب عمل الذهب صفائح ما يعني ان أشعة 
 الضوء ليست خيوط ولكنها تمثل ألواح عريضة من شعاع الضوء
بحيث عرض الشعاع = قطر األرض وبالتالي سيظهر الشعاع كلوح 

 كما بالشكل فتصبح األرض مربعة!! 
 

 22.5طولها  بر وعرضها  بر! ان ال بر في المتوسط حوالي 
 سم )ما يساوي نص  ذراع تقريبا(  

نصف قطر األرض  22) 23×  22=  506 = 2سم 506.25ومساحة الصدرة هي  -
 هو رقم الشمس عندما تظلم..(  32الحظ ان  –قة رقم الشمس المشر  23و 

 سم!!   90=  4×  22.5ومحيط الصدرة =  -
عدد 273 ) 273× 15=  4095( =  90.............+6+5+4+3+2+1الحظ ) -

يعني ذلك ان محيط  -( تفسير سفر العدد – العالمة اوريجانوس الحمل بحسب أيام
األطفال!! أمر  بإنجابألرض يرتبط الصدرة يرتبط بإنجاب األطفال!! أي ان محيط ا

 !! غريب حقام 
( 3:39الف )عدد  22لكن الحظ في سفر العدد كان عدد األبكار من بني اسرائيل هو  -

ومحيط االرض يساوي قطر  22/7مرتبط بمحيط االرض الن ط =  22وأعتقد ان رقم 
ن لسكاط!! يبدو ذلك ان بالفعل هناك ارتباط بين ابعاد الكرة االرض وا× االرض 
 عليها!!

 4هل هناك ارتباط بين كون األرض مربعة بهذا الشكل وبين دورة األرض المكونة من  -
 يوم(؟  1461=  366+365+365+365سنوات )
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 ما نزال في قضية الصدرة لماذا هي مربعة؟!  
كالهما كان مربعين! ومذبح المحرقة نحاس ولكن مذبح  المحرقة ومذبح البخورنجد ان مذبح 

 ذهب ونعرف ان الذهب هو النور!! فكيف نجد مربع من النور؟!! البخور 
لكن ما هي الحاالت التي اقترح فيها الشكل الهندسي المربع... انها المذابح فقط المذابح مربعة!! 

 ولماذا المذابح مربعة؟ الن الصليب هو مربع او لنقل مستطيل وتغير شكله بعض الشئ!
بعة... قد يعني ذلك ان األرض هي الصليب! حتى أطلق أذن الصليب هو المربع! واألرض مر 

 .. صدرة القضاء أذن هي الصليبعليها الخالق له كل المجد 
 

 لدينا هنا مالحظة واحدة
وهي ان مذبح البخور المربع مصنوع من الذهب  وق. زكريا الكاهن علم بميالد ق. يوحنا 

جوار مذبح البخور المربع الذهبي.. المعمدان من رئيس المالئكة الجليل جبرائيل وهو واقف ب
( وعند قتل أطفال بيت لحم حمل ق. زكريا الكاهن ابنه الطفل ق. يوحنا المعمدان 11: 1)لو

ووضعه فوق مذبح البخور الذهبي! وعند وضعه هناك اختفى الطفل وسكن البرية وكانت 
 المالئكة تعوله حتى ظهوره إلسرائيل... 

هو القمر )الزنار( وهو منير ... فهو مرتبط بمذبح البخور والذي وق. يوحنا المعمدان كما نعلم 
 هو من الذهب أي من النور ... هناك أمر ما هام في هذه الحادثة! 

 
! وذلك بسبب وضع الحلقات الذهبية السفلية للداخل ويتم هو لماذا الصدرة مثنية؟التالي والسؤال 

رير أكد ق. موسى النبي على ان الصدرة مثنية في التق حظ)ال توصيلها بالحلقات الخاصة بالرداء
مرتين .. الحظ جيدام فان ثياب السيد المسيح وهو يظهر في أيقونة الكاهن الحامل للكتاب 
المقدس هذه الثياب تظهر مثنية بوضوح!! هناك أمر حقيقي جوهري للغاية يرتبط بثني الثياب او 

 ؟المناقشة في التعليق العام عن الصدرة(سوف نقدم هذه اإليقونة ونكمل  -الصدرة لكن ما هو
هو طول ضلع قاعدة الهرم والمعبرة عن محيط  440ومرة أخرى نتذكر أن  44رقم آية األمر 

 األرض!!
 الموجودة في خيمة االجتماع!  عدد كل األلواحوهو يساوي  48في حين رقم  ية تقرير التنفيذ هو 
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  39خروج   28خروج 
ُع ِفيهَ 17 ا َتْرِصيَع َحَجرو َأْرَبَعَة ُصُفوِف َوُتَرصِّ

ِحَجاَرةو. َصفُّ َعِقيقو َأْحَمَر َوَياُقوتو َأْصَفَر 
 :  أَلْوُل. \لْصفُّ \َوُزُمرُّدو

 (45=  17+28)رقم اآلية 

َوَرْصُعوا ِفيَها َأْرَبَعَة ُصُفوِف ِحَجاَرةو. َصفٌّ 10
لْصفُّ \َعِقيٌق َأْحَمُر َوَياُقوٌت َأْصَفُر َوُزُمرٌُّد. 

 أَلْوُل.\
 (49=  39+10)رقم اآلية 

لثْاِني: َبْهَرَماٌن َوَياُقوٌت َأْزَرُق \َوالْصفُّ 18
 َوَعِقيٌق َأْبَيُض. 
 (46=  18+28)رقم اآلية = 

لثْاِني: َبْهَرَماُن َوَياُقوٌت َأْزَرُق \َوالْصفُّ 11
 َوَعِقيٌق َأْبَيُض.

 (50=  11+39)رقم اآلية 
 ْلِهرِّ َوَيْشٌم َوَجَمْشٌت. \لثْاِلُث: َعْيُن \ َوالْصفُّ 19

 (47= 19+28)رقم اآلية 
 ْلِهرِّ َوَيْشٌم َوَجَمْشُت.\لثْاِلُث: َعْيُن \َوالْصفُّ 12

  51=  12+39)رقم اآلية = 
لْراِبُع: َزَبْرَجٌد َوَجْزٌع َوَيْشٌب. َتُكوُن \َوالْصفُّ 20

 يِعَها. ُمَطْوَقةم ِبَذَهبو ِفي َتْرصِ 
 ( 48=  20+28)رقم اآلية 

لْراِبُع: َزَبْرَجٌد َوَجْزٌع َوَيْشٌب ُمَحاَطٌة \َوالْصفُّ 13
 ِبَأْطَواقو ِمْن َذَهبو ِفي َتْرِصيِعَها

 (52=  13+39)رقم اآلية 
لماذا؟ ان األشـياء تحـدث مزدوجـة هـل أحـد يفهـم مـا هـو ان أسماء بنى إسرائيل تم كتابتها مرتين  

  السبب!
هــل نحــن نبتكــر هــذه االســئلة؟! ان حــدوث أمــر مــا مــرتين هــو صــدفة  وحــدوث أمــرين مــرتين هــو 
صدفة مركبة! هنا يجب ان نفهم ان حدوث أحداث الحيـاة كلهـا مـرتين هـو أمـر ال يسـتطيع العقـل 

 ان يقبله بصفة صدفة على أي حال! لماذا يكتب له المجد األسماء مرتين؟ 
 تفسير غريب للغاية....    العالمة أوريجانوس يقول لنا

لِذيَن ُقلُتْم َيُكوُنوَن َغِنيَمةم َفِإنِّي َسُأْدِخُلُهْم َفَيْعِرفُـوَن \َوَأْما َأْطَفاُلُكُم 31"في سفر العدد في األية التالية 
  -(31: 14")عدد ْحَتَقْرُتُموَها.\لِتي \أَلْرَض \

وهـذه الجمليـة ! اطففالكم الفذين هفم معفييقـول اوريجـانوس ان الـنص يقـول بالتحديـد في هذه األيـة 
.. ويتسائل العالمة اوريجـانوس مـاذا تعنـي هـذه الذي لديناالكتاب المقدس ليست موجودة في نص 

هذا التفسير ربما يشير للوجود المسبق االنسان  -كيف يكون أطفالهم لديه )قبل ان يولدوا الجملة؟
ان االنسـان كـان موجـود قبـل مـيالده ويعنـي قبل ميالده!( لكن لو فرضـنا صـحة هـذه الفكـرة سـنجد 

ان االنسان له أثنين من صور الوجـود )وربمـا أكثـر!( هنـا ازدواج األحـداث يوجـد باالسـاس بسـبب 
 إزدواج الوجود لننسان وربما إزدواج الرؤية وهل يمكن ان يكون أيضام مزدوج المصير؟! 

 بشر األرواح التي توجد عند هللا قبل ان تولد في صورة 
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هذه الفكرة يجب ان نضعها في عقولنا بشدة! ال أريد ان أناقل هنا أي تصورات هرطوقية... فقط 
سوف نحتفظ بهذه الفكرة معنا حتى نهاية البحث... فقط هنا سوف أضيف حادثة ربما تدعم نفس 

 هذا التصور النظري 
ــه فــي مدينــة فاطمــة بالبرتغــال  ــدة اإلل صــة انهــا فتحــت ذكــرت الق 1917فــي ظهــور الســيدة ق. وال

يــديها امــام األطفــال فخــرج شــعاع نــور مــن يــدها دخــل إلــى صــلب أرواحهــم وهــم رأوا بهــذه الطريقــة 
  (أنفسهم داخل هللا!

هذه الحادثة تقول لنا  انه بينما توجد أرواح هؤالء األطفال داخل أجسـادهم  توجـد أيضـام فـي نفـس 
ح فنحن ال نعرف ما هي الروح وال كيفيـة المشكلة هنا هي تعريف الرو  -الوقت داخل هللا له المجد

ذا ما كان المكان يحدها ام ال!   وجودها وا 
هــل هنــا األرواح مزدوجــة؟! أم هــي نفــس الــروح توجــد فــي نفــس الوقــت فــي الجســد وداخــل هللا لــه 

 المجد؟! 
ال نستطيع ان نستفيض أكثر فـي دراسـة هـذه النقطـة  فاننـا نعـاني مـن جهـل شـديد  وباختصـار ال 

ي شيء علـى االطـالق عـن ماهيـة الـروح! وبالتـالي سـوف ننتظـر حتـى نهايـة الدراسـة مـن نعرف أ
 أجل ان نحاول وضع تصور متكامل 

لكن هل كتابـة أسـماء بنـى إسـرائيل مـرتين تشـير إلـى هـذه الحالـة  أي هـي تشـير إلـى وجـود الـروح 
 في الجسد ووجود الروح عند هللا في نفس الوقت؟! 

اء تشــير للكــرة األرضــية  وان اســماء بنــي اســرائيل توجــد علــى صــدرة لكــن إذا كانــت صــدرة القضــ
القضـاء محفـورة علـى األحجـار الكريمــة! ربمـا يعنـي ذلـك ان االســماء علـى الصـدرة تشـير لوجودنــا 
على االرض! بينما االسماء على الكتف تشـير إلـى وجودنـا فـوق الكتـف المرتبطـة بـأطواق الـذهب 

 التي ترمز للشمس!! 
 . محاطة بالنوران اسماء بني إسرائيل القديسين محاطة بالذهب فهي أرواحهم الهكذا نفهم و 

ثم تم كتابـة أسـماء بنـي إسـرائيل مـرة أخـرى ليسـت مجمعـة كمـا فـي حجـري الجـزع حسـب مواليـدهم  
)لم نفهم ما الفرق بين الكتابة المجمعة على حجـر واحـد او منفـردة كمـا فـي الصـدرة؟( ولكـن تمـت 

 جر منفرد خاص بكل سبط ... الكتابة كل على ح
  األرضوأذن الكتابة للمرة الثانية تشير لننسان على 

وهــي تقســم اإلنســان إلــى اربعــة صــفوف  والتــي جميعهــا محاطــة بالــذهب أي ان النــور يشــترك فــي 
 )الن الذهب يرمز للنور والنور هي الروح كما درسنا سابقام(   األربعةالصفوف 
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 الص  االول  -
 (  49وآية التنفيذ  45 األمروياقوت أسفر وزمرد )آية  عقيق أحمر -

بـالطبع األحمـر هـو الــدم واألصـفر يبـدو انــه التـاج والزمـرد ال أعرفـه! ونعــرف ان "الـرب ملـك علــى 
 خشبة ... أذن الصف األول هو صف الُملك أي يظهر فيه اإلنسان كملك 

  الص  الثاني -
 ( 50و ية التنفيذ  46 األمرٌق َأْبَيُض ) ية َبْهَرَماٌن َوَياُقوٌت َأْزَرُق َوَعِقي 

اللـــون األزرق هـــو ثيـــاب ق. الســـيدة والـــدة اإللـــه الخارجيـــة  وهـــي علـــى األرض كانـــت ترتـــدي فـــي 
فهـي ثيـاب السـيد لـه  األبـيض أمـا-إيقونات طقسـية ثيـاب زرقـاء مـن الخـارج وثيـاب حمـراء داخليـة 

تــدي مالبــس خارجيــة بيضــاء  أنــا ادعــى انهــا المجــد الخارجيــة فــي أيقونــة المــيالد الطقســية  هــو ير 
الصدرة الن عليها كالنجوم الالمعة )مثل االحجار الكريمة( قد يعني ذلك ان الصف الثاني يتعلق 
بالرؤيــة الخارجيــة أو قــد يــرتبط بمعنــى المعرفــة مــن خــالل الرؤيــة الن االلــوان الموجــود تعبــر عــن 

 السيدة العذراء والدة اإلله رؤية المالبس الخارجية للسيد له كل المجد وق. 
 الص  الثالث  -

 ْلِهرِّ َوَيْشٌم َوَجَمْشٌت. وجميعها نحن ال نعرفها فيبدو ان الصف الثالث هو سر بالنسبة لنا \َعْيُن 
 الص  الرابع  -

 ( 20:  28َزَبْرَجٌد َوَجْزٌع َوَيْشٌب. َتُكوُن ُمَطْوَقةم ِبَذَهبو ِفي َتْرِصيِعَها )خر 
د تقــول عــذراء النشــيد " يــداه حلقتــان مــن ذهــب مرصــعتان بالزبرجــد  بطنــه عــاج أبــيض عــن الزبرجــ

 ( 14: 5مغلف بالياقوت األزرق" )نل 
يديه مرصعتان بالزبرجـد  ال يوجـد فـي االيـدي سـوى المسـامير وحتـى فـي القيامـة أثرهـا باقيـة  أذن 

ليب المحمـول علـى الكتـف الزبرجد هو المسامير التي صلب بها سيدنا له المجد  والجزع هـو الصـ
 رايناه من قبل... وهذه االحجار الكريمة هي نحن البشر  وأذن فنحن االلم في قلبه!!! 

الجــزع يوجــد فــي الصــف الرابــع ويوجــد علــى الكتــف ويعنــي ذلــك ان الصــف الرابــع يشــير الحففخ /
 ولذلك فاألربعة صفوف هي  -للصليب 

 الملك  .1
 الرؤية و المعرفة  .2
 السر  .3
 الصليب  .4
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او  3او  2ما هو الشئ الذي يتكون من أربعة أجـزاء؟! فـي الغالـب التركيـب يكـون مـن ارقـام لكن 
اجـزاء  4= وظيفـة( لكـن أي شـيء يتكـون مـن  5= تركيـب   ورقـم 3= مسـاعد   ورقـم  2)رقم  5

صفوف؟!! )الحظ الليل ينقسم إلى اربعة اجـزاء .... الهزيـع  أربعةوظائف؟!! وأذن لماذا  4او له 
 ماذا يعني ذلك(   الرابع!!

كيــف نفهــم  ةاالنســان يوجــد لــه اســم فــوق الكتــف ثــم يظهــر لــه اربعــة صــفوف بالخصــائص الســابق
  مــا )اإلزدواج( ذلــك؟ بالتأكيــد الــروح فقــط فــوق حجــر الجــزع وهــي مجموعــة معــام فــي حجــرين فقــط

المسـيح  يعني اننا جميعام نحمل معام وعلى ذلك فنحن موجودون داخـل ربنـا والهنـا ومخلصـنا يسـوع
 له كل المجد وهو يحتوينا كلنا في قلبه... 

)وفـي معجــزة إقامـة المـوتى لـدى حزقيـال النبــي  لكفن الصففو  االربعفة تقففول خصفائ  االنسفان!
َوَأَضُع َعَلْيُكْم َعَصـبام وَأْكِسـيُكْم َلْحمـام َوَأْبُسـُط َعلَـْيُكْم ِجْلـدام 6كان مكونات اإلنسان اربعة مكونات ..."

[.)حز \ِفيُكْم ُروحام َفَتْحُيوَن َوَتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا َوَأْجَعُل   ( 43= 6+34الحظ  6: 37لْربُّ
وربمـــا يعبـــر عـــن ارتبـــاط  34والـــذي هـــو شـــبيه معـــاكس لـــرقم االرض  43)مـــرة أخـــرى رقـــم االيـــة 
 ...... ماذا يريد ان يقول لنا؟! األرض بخلق اإلنسان( 

 ما هو الزمن؟ 
ن كـــان الـــزمن أربعـــة أق ســـام واالنســـان أربعـــة أقســـام فهـــل يعنـــي ان الـــزمن عنصـــر مـــن عناصـــر وا 

 االنسان؟! 
 لكن في سفر الرؤية 

ْلَبْحـَر َوَمـا ِفيـِه  \أَلْرَض َوَمـا ِفيهَـا وَ \لْسـَماَء َوَمـا ِفيهَـا وَ \ْلِذي َخَلَق \آلِبِديَن  \َوَأْقَسَم ِباْلَحيِّ ِإَلى َأَبِد 6
 ( 6: 10رؤ ) ال  ي ك ون  ز م اٌن ب ْعد  َأْن 

 ولكن االنسان ظل بعد الزمان! هل يعني ان الزمن عنصر من الخلق الكوني المادي؟ 
 )إذا كان الكون يقع بالفعل داخل القيامة فما معنى الكون المادي؟!( 

 ال أدعى ان افهم ذلك في الحقيقة؟! 
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  39خروج   28خروج 
ْسَراِئيَل ْلِحَجاَرُة َعَلى َأْسَماِء َبِني إِ \َوَتُكوُن 21
ِم ُكلُّ ْلَخاتَ \ْسَماِئِهْم. َكَنْقِل ْثَنْي َعَشَر َعَلى أَ \
 ْسِمِه َتُكوُن ِلاِلْثَنْي َعَشَر ِسْبطام. \ِحدو َعَلى \وَ 
 

َواْلِحَجاَرُة َكاَنْت َعَلى َأْسَماِء َبِني ِإْسَراِئيَل 14
ْلَخاِتِم. ُكلُّ \ْثَنْي َعَشَر َعَلى َأْسَماِئِهْم َكَنْقِل \
 ْسِمِه ِلاِلْثَنْي َعَشَر ِسْبطام.\ِحدو َعَلى \وَ 

 / لماذا نقل الخاتم 1س
تلميـذ  12للبشرية وألسباط بني اسرائيل وتالميـذ السـيد لـه كـل المجـد!!  12/ لماذا اختار رقم 2س
 عدد شعوب األرض!  12 –
)تـث  مام ِلُشـُعوبو َحَسـَب َعـَدِد َبنِـي ِإْسـَراِئيللَعِليُّ ِلُيَمِم ِحيَن َفْرَق َبِني  َدَم َنَصَب ُتُخو \ِحيَن َقَسَم »8

32 :8 ) 
 الحظ 
 كوكب حول رأس ق. والدة اإلله  12وأيضام  –برج للكواكب  12 -شهر 12السنة 

ــٌة َعِظيَمــٌة ِفــي 1 َرْأِســَها ْلَقَمــُر َتْحــَت ِرْجَلْيَهــا  َوَعَلــى \ْمــَرأٌَة ُمَتَســْرِبَلٌة ِبالْشــْمِس  وَ \لْســَماِء: \َوَظَهــَرْت  َي
 ( 8: 32)رؤ  ْثَنْي َعَشَر َكْوَكبام \ِإْكِليٌل ِمِن 

 من السالسل الرقمية  2يجب ان نتذكر دائمام ان هناك 
 سلسلة ترتيب الرقم وسلسلة قيمة الرقم 

 (  78=  12.....+4+3+2+1! )كما يلي  78تكون قيمته  12والرقم الذي ترتيبه 
 

 ليد عند التنفيذ! حسب الموا األسماءالحظ/ لم يذكر ان 
 رغم ان السيد له كل المجد قال ذلك  "حسب مواليدهم"... 

 لماذا اعتبر ق. موسى النبي ذلك امر مفرو  منه رغم ان رأوبين لم يعتبر بكر يعقوب أبدام؟!
 الحخ  12عن الرقم 
 بشدة بالالهوت والفلك  12يرتبط الرقم 

 وي ورصين بين االنسان المخلوق وبين الزمن!يقدم لنا دعمام قويام بوجود ارتباط ق 12أن رقم 
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ْدَرِة َساَلِسَل َمْجُدوَلةم \َوَتْصَنُع َعَلى »22 لصُّ

. \َصْنَعَة   لْضْفِر ِمْن َذَهبو َنِقيّو
 ( 60=  22+28)رقم اآلية 

ْدَرِة َساَلِسَل َمْجُدوَلةم \َوَصَنُعوا َعَلى 15 لصُّ
 ِر ِمْن َذَهبو َنِقيّو لْضفْ \َصْنَعَة 

 (  44=  15+39)رقم اآلية 
 هنا تبدأ الصورة العجيبة في الظهور!! 

 ( 14:  28نتذكر السالسل المجدولة التي تم اإلشارة إليها في االية )خرو
أذن هناك بالفعل سالسل معلقة في األطواق ليس لها عمل ... ثم األمر هو اصنع 

ومثبتة في  ليست من الخارجحظ ان السالسل سالسل مجدولة على الصدرة!! ونال
نما هي سيسل مجدولة من الصدرة نفسهاالحلقة على الصدرة...    أي الذهب وا 

الموجود داخل الصدرة )ألنها مصنوعة من ذهب واسمانجوني وارجوان وقرمز وبوص 
مبروم( فالذهب المكون للصدرة هذا هو الذي ُصنع منه السالسل المجدولة من داخل 

 صدرة  وبالتالي سنحصل على نتيجتين لذلك هما  ال
( ليس لها 14:  28اوالم ان السالسل الموجودة في االطواق فعالم والمشار اليها في )خرو -

 اي دور في تعليق الصدرة     
( ليس لها أي دور أيضام !!  23: 28ثانيام... ان الحلقات المشار إليها في )خرو -

  أو ربما يربط بها السالسل حتى قة تظهر كزينة فقطالصدرة والحلفالسالسل تخرج من 
 ال تشد المزيد من خيوط الذهب من داخل الصدرة.  

مما سبق نفهم ان الصدرة بها سالسل مجدولة من داخل الصدرة وتخرج منها إلى الطوقين كما 
يظهر بالشكل  وان الحلقات الموجودة على الصدرة من أعلى ليس لها أي دور حيث السالسل 

 خارجة من الصدرة نفسها وتوجد الحلقات في صورة زينة فقط كما يظهر
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. \َوَتْصَنُع َعَلى 23 ْدَرِة َحْلَقتَْيِن ِمْن َذَهبو لصُّ

ْدَرِة. \ْلَحْلَقتَْيِن َعَلى َطَرَفِي \َوَتْجَعُل   لصُّ
 ( 61=  23+28)رقم اآلية 

ْن َذَهبو َوَحْلَقتَْيِن ِمْن َذَهبو َوَصَنُعوا َطْوَقْيِن مِ 16
ْدَرةِ \ْلَحْلَقتَْيِن َعَلى َطَرَفِي \َوَجَعُلوا   لصُّ

 (55=  16+39)رقم اآلية 
بالطبع  ية األمر نحن ندركها  الننا درسناها في االية السابقة  ونفهم ان الحلقة تعبر فقط عن 

 دورة األرض 
 الذهب  والحلقة تربط الصدرة بالطوق عن طريق سالسل

ذا وضعنا التعبيرات الفلكية في الجملة السابقة فسيعني ذلك ان دورة األرض تربط األرض  وا 
 هنا الحركة الدائرية لالرض هي سبب االرتباط بين األرض والشمس!!  -بالشمس

 سنحتاج انه نفهم ذلك بشكل متماسك في التعليق العام على الصدرة 
 ( مسار االرض الحلزونيدورة االرض ) أو يعني ذلك ان .... قد  61نالحظ ان رقم  ية االمر 

سنة  نالحظ  601.. وهنا يجب ان نالحظ ان نوح البار خرج من الفلك وعمره  61يرتبط بـ 
مركبة فرعون 1مركبة +  600أيضام ان مركبات فرعون التي غرقت في بحر سوف كان عددها 

 والموت!! يرتبط باالنسان والماء  601يعني ذلك ان رقم  601= 
وهذه القيمة هي عجلة الجاذبية أي عندما يسقط  9.8=  601/61المالحظة الخطيرة هي ان 

  2م/ث 9.8أي شيء على األرض بحرية فان االرض تجذبه بعجلة 
 ماذا يريد ان يقول لنا؟! 

 ان المادة ربما تنشأ من الحركة ثم بعد ذلك تنشأ قوى الجاذبية من المادة! 
 ون موجودة بالفعل ولكنها ليست المسببة لحركة الكوكب! الجاذبية ربما تك

 
 آية تقرير التنفيذ 

تقول لنا أمر هام هو ان الطوق والحلقة صنعا معام فال وجود للطوق قبل وضع الحلقة 
وصناعتها!! وبالطبع فاإلشارة عن السالسل االولى لم تذكر على اإلطالق!! امر غريب في 

 ما هي؟! ولماذا هناك سلسلتين!!  الواقع... انها سر حقام ولكن
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ْلَحْلَقَتْيِن َعَلى \لْذَهِب ِفي \َوَتْجَعُل َضِفيَرَتِي 24

ْدَرِة. \َطَرَفِي   لصُّ
 ( 52=  24+28)رقم اآلية 

ْلَحْلَقتَْيِن َعَلى \لْذَهِب ِفي \َوَجَعُلوا َضِفيَرَتِي 17
ْدَرِة.\َطَرَفِي   لصُّ
 ( 56=  17+39اآلية )رقم 

آلَخَرْيِن ِفي \لْضِفيَرتَْيِن \َوَتْجَعُل َطَرَفِي 25
َداِء ِإَلى \لْطْوَقْيِن َوَتْجَعُلُهَما َعَلى َكِتَفِي \ لرِّ

 ُقْداِمِه. 
 ( 53=  25+28)رقم اآلية 

لْطْوَقْيِن. \لْضِفيَرتَْيِن َجَعُلوُهَما ِفي \َوَطَرَفا 18
َداِء ِإَلى ُقْداِمِه.\َكِتَفِي َوَجَعُلوُهَما َعَلى   لرِّ
 (  47=  18+39)رقم اآلية = 

 
 آيات األمر 

 .... 24اآلية 
يظهر من ذلك ان ضفيرتي الذهب يخرجان من الذهب الموجود في الصدرة  وبالتالي فالضفائر 

وسوف نتوسع في مرتبطة بالصدرة على نحو جيد... )وتعني هذه اآلية بالحلقة على الصدرة 
 فهم في التعليق على الصدرة( ال
 

 25اآلية 
طرفي الضفيرتين الذهبيتين )أي طرفي السلستين الذهبيتين( يوضعا في الطوقين .. يظهر من 
ذلك وجود سلسلتين من الذهب أي هناك شعاع ساقط من الشمس إلى األرض وشعاع منعكس 

 من األرض إلى الشمس وهذان هما السلسلتين الذهبيتين!! 
 النور كما درسنا! ولكن ماذا يريد ان يقول لنا؟الذهب هو 

 هل يعني ذلك ان االرض محمولة ومرتبطة بالشمس بشعاعين من الضوء؟! 
 

 آيات التنفيذ تقول أمر م ابه 
 لكن ال نفهم لماذا السالسل من قدام الرداء؟! 
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ا َعَلى َوَتْصَنُع َحْلَقتَْيِن ِمْن َذَهبو َوَتَضُعُهمَ 26

ْدَرِة َعَلى َحاِشَيِتَها \َطَرَفِي  ْلِتي ِإَلى ِجَهِة \لصُّ
. )رقم اآلية \ َداِء ِمْن َداِخلو  ( 54=  26+28لرِّ

َوَصَنُعوا َحْلَقتَْيِن ِمْن َذَهبو َوَوَضُعوُهَما 19. 
ْدَرِة. َعَلى َحاِشَيِتَها \َعَلى َطَرَفِي  ْلِتي ِإَلى \لصُّ

َداِء ِمنْ \ِجَهِة  . )رقم األية =  لرِّ  19+39َداِخلو
 =58 ) 

 يبدو ان  يات األمر و يات التنفيذ متطابقة 
ويظهر ان ذلك هو سبب كون الصدرة مثنية لوضع حلقة على حاشيتها الداخلية في الطرف 
السفلي... ونحن نعرف ان الحلقة هي المسار الدائري ليرض! أي أن األرض لها حركة دائرية 

 ي توجد مرتبطة بالسالسل الذهبية )ضوء الشمس(! أخرى غير تلك الت
 لكن هنال عدة ميحخات هنا

ان الصدرة مثنية رغم كونها مصنوعة من ضوء الشمس  والضوء ال ينثني! وهو أمر  -1
يقول ذلل ان عجيب ان يمكن ليرض ان تنثني رغم كونها مصنوع من الضوء... 

ولكن على مستوى الطبيعة فان   االنحناء امر يتعلق باإلزدواج على مستوى الحركة
االنحناء هو طبيعة الماء... يقول ذلك لنا ان الماء تمثل ركن اساسي في تكون االرض 
ونحن نحتاج تعريفها بشكل محدد كيف توجد على االرض المصنوعة من ضوء الشمس 
وهذا امر ضروري.. وفي الحقيقة فان تعريف خلق الماء هو محور أساسي في تصور 

هناك مالحظة هامة جدام  -القمر والسؤال هو كيف تتأثر األرض بدورةالكون!! )
فالحركة عند ق. أثناسيوس الرسولي هي دليل الحياة والمعبرة عنها بينما هناك اقتراح 
للربط بين الحركة والرؤية من د/ جلين دومان! بينما الرؤية والفعل مرتبطان بنص 

ْبَن َوُيِريِه َجِميَع َما ُهَو َيْعَمُلُه َوَسُيِريِه أَْعَماالم أَلْن اآلَب ُيِحبُّ االِ 20الكتاب المقدس "
بمجرد  -هنا الرؤية والفعل متطابقان تقريبا -20: 5يو -أَْعَظَم ِمْن َهِذِه ِلَتَتَعْجُبوا َأْنتُْم.

 الرؤية يتم الفعل فعالم!( كيف نفهم كل ذلك؟ 
ونالحظ ان شقق  112=  58+54مجموعهما معام  58و ية التنفيذ  54رقم  ية األمر  -2

ذراع  28× ذراع عرض الشقة  4×شقق  10االسمانجوني فوق خيمة االجتماع كانت 
مساحة كافة الشقق االسمانجوني... يقول ذلك لنا ان هذه  1120طول الشقة = 

الحلقات ترتبط باالسمانجوني أي بالجسد!! وهذا حقيقي في الواقع حتى ان الخيط الرابط 
 لقات يكون خيط من اسمانجوني وليس من الذهب كما سنري الحقام بين هذه الح
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. َوَتْجَعُلُهَما َعَلى 27 َوَتْصَنُع َحْلَقتَْيِن ِمْن َذَهبو

َداِء ِمْن َأْسَفُل ِمْن ُقْداِمِه ِعْنَد َوْصِلِه \َكِتَفِي  لرِّ
َداِء. )رقم اآلية \ِمْن َفْوِق ُزْناِر  =  27+28لرِّ

55 ) 

َوَصَنُعوا َحْلَقتَْيِن ِمْن َذَهبو َوَجَعُلوُهَما َعَلى 20
َداِء ِمْن َأْسَفُل ِمْن ُقْداِمِه ِعْنَد َوْصِلِه \َكِتَفِي  لرِّ

َداِء )رقم اآلية \َفْوَق ُزْناِر   ( 59=  20+39لرِّ

 هذ  الحلقات التي على الرداء في الحقيقة هي أمر خطير جدًا 
تتصل بالرداء نفسه في المكان الذي يتصل فيه الرداء بالزنار )ويعني ذلك ان هناك  ألنها اوالً 

دورة تتم للفلك يكون القمر قريب منها جدام ويرتبط بها  فتوجد الحلقة والتي هي دورة الفلك التي 
لكن هل الحلقة توجد تمامام في مكان الطعنة  -تشمل القمر وسوف نطلق عليها دورة القمر

( ولكن 19: 34يو  َلِكْن َواِحدام ِمَن اْلَعْسَكِر َطَعَن َجْنَبُه ِبَحْرَبةو َوِلْلَوْقِت َخَرَج َدٌم َوَماءٌ 34!بالحربة؟
الزنار في هذا المكان ليس بناء على إرادته بل بسبب ان الرداء حدد له هذا المكان  فالقمر يوجد 

نما الفلك أوجده هنا! و  يعني ذلك ان ارتباط الكتلة بين في هذا المكان ليس بسبب االرض وا 
األرض والقمر ليس هو الحافظ للقمر في مساره الن القمر موجود هنا بقوى الفلك والشمس نفسها 

 وليس بقوة االرض فقط! 
ت ْجع ل ه م ا هذا المكان مكان حيوي جدام  وفي الحقيقة هو امر غريب ان الكتاب المقدسة يذكره "  و 

ل ى ك ِتف ِي  "  فان اإلنسان ال يتوقع ان المكان أسفل الذراع يطلق ِمْن أ ْسف ل  ِمْن ق د اِمهِ  لرِ د اءِ \ع 
عليه كتفي الرداء من اسفل!! هو يقول لنا ان هذا المكان يرتبط مباشرة بالكتف!! برغم المسافة 
البعيدة بينهما! وهو يقول انه ليس مرتبط بالصدر او الساق او أي جزء  خر  فهذا المكان هو 

 جانب الخلفي "السفلي" للكتف أي هو الجانب اآلخر للكتف.... ال
 قد يعني ذلك امرين هامين 

ان القمر قريب جدام من صورة الشمس التي نراها ولكن من الجانب الخلفي ما يعني انه  -1
 قد يكون هناك ارتباط بين القمر والشمس نحن ال نراه من جهتنا!! 

كان يعبر عن الصليب في االساس! أيضام  ان القمر يرتبط بالصليب حيث ان الكتف -2
 وهو يوم البدر  14الحظ الفصح كان يذبح في اليوم 

!! ويظهر ان الزنار )القمر( هذا المكان ضرب السيد له كل المجد بالحربةالحظ بشدة ان في 
بالفعل مسبب للموت!! فان مكان هو مكان الحربة وهو محدد في جسد الكاهن األعظم له كامل 

 رة أخرى "من قدامه"! هو يؤكد على هذا المعنى دون ان نفهم السبب؟!! م المجد
 مجئ الرب  ولكن ماذا يعني ذلك؟ 19!!( نعرف ان 19×6=  114=  59+ 55)ارقام اآليات 
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  39خروج   28خروج   
ْدَرَة ِبَحْلَقتَْيَها ِإَلى َحْلَقَتِي \َوَيْرُبُطوَن 28 َداِء \لصُّ لرِّ

َداِء. \َماْنُجوِنيّو ِلَتُكوَن َعَلى ُزْناِر ِبَخْيطو ِمْن َأسْ  لرِّ
ْدَرُة َعِن \َواَل تُْنَزُع  َداِء. \لصُّ  لرِّ

 ( 56=  28+28)رقم اآلية 

ْدَرَة ِبَحْلَقَتْيَها ِإَلى َحْلَقَتِي \َوَرَبُطوا 21 َداِء \لصُّ لرِّ
َداءِ \ِبَخْيطو ِمْن َأْسَماْنُجوِنيّو ِلَيُكوَن َعَلى ُزْناِر  . لرِّ

ْدَرُة َعِن \َواَل تُْنَزُع  َداِء \لصُّ لْربُّ \َكَما َأَمَر  -لرِّ
 ُموَسى

 ( 60=  21+39)رقم اآلية 
َفَيْحِمُل َهاُروُن َأْسَماَء َبِني ِإْسَراِئيَل ِفي 29

ْلُقْدِس \ْلَقَضاِء َعَلى َقْلِبِه ِعْنَد ُدُخوِلِه ِإَلى \ُصْدَرِة 
 اِئمام. لْربِّ دَ \ِللتِّْذَكاِر َأَماَم 
 (57=  29+28)رقم اآلية 

 

  28: 28اآلية األولى 
 تقول هذه اآليات ان حلقات الصدرة ترتبط بحلقات الزنار بخيط من اسمانجوني 

! أو الجاذبية وما نفهمه هو ان )دوران االرض( يرتبط )بدوران القمر( بقوة الكتل أي الجسد
 ريك في األساس(تعليمي فهي ش فقط )قد يعني ذلك ان المادة ليست 

وأذن فالقوة التي تربط األرض بالقمر هي كتل جذب نيوتن!! يبدو ان الكثير من الفيزياء التي 
 ندرسها صحيحام 
 ميل الهرم(  51.8=  6010/116)الحخ   116=  60+56االرقام االيات 

ريعة قد يعني ذلك ان القمر يقوم بجذب األرض بالكتل! مما يؤدي إلى إعاقة حركة االرض الس
 في اتجاه الشمس!! 

 ال تنزع الصدرة عن الرداء 
 يعني ذلك ان االرض هي جزء أساسي ومكون رئيسي لهذا الكون ال يستقيم دونها

 29: 28اآلية الثانية 
 انه يشير إلى ان الصدرة على قلب الكاهن!! اشارة بالحب من الكاهن لمن يحبهم! 

هو رقم  17ورقم  3×  17=  57الحظ  !"هللا يحبل"!يعني ان  57هل يعني ذلك ان رقم 
 القيامة ... انها قيامة بقوة الثالوث.. ربما هذا حق "هللا يحبك" 
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  39خروج   28خروج     
يَم \أُلوِريَم وَ \ْلَقَضاِء \َوَتْجَعُل ِفي ُصْدَرِة 30 لتُّمِّ

. \ِلَتُكوَن َعَلى َقْلِب َهاُروَن ِعْنَد ُدُخوِلِه َأَماَم  لْربِّ
َيْحِمُل َهاُروُن َقَضاَء َبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى َقْلِبِه فَ 

 لْربِّ َداِئمام. \َأَماَم 
 (58=  30+25)رقم اآلية 

 

األوريم والتميم البعض قال انها احجار كان يعرف بها قضاء هللا له كل المجد الذي يقضي به 
ل بها بنى اسرائيل الرب تبارك ويقوله الكاهن... وفي الغالب هي ترتبط باالفود التي كان يسأ

 اسمه في كل أمر هام يقوموا به
  58رقم االية هو 

 وفي هذا السن تنيحت سيدة الكون ق. والدة اإلله 
 نعرف ان صدرة القضاء من أجل الحكم بالعدل... 
 ان الحكم سوف يطبق على الجميع حسب اعمالهم 

 ه سرام امام كل الشعببالطبع هنا فلك أيضام لكن هذا االمر وضعه تبارك اسم
  ولم يطرحه احد للدراسة

قد يعني انه فرصة الحياة لعمل الخير ثم انتظار المحاكمة العادلة من الخالق الرحيم له كل 
 المجد 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "والدة اإلله -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

 
 روسيا االتحادية    –موسكو  –جامعة الصداقة بين الشعوب  -سيس تاوضروس  طالب بكلية العلومجرجس فرن

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

718 

 تعليق عام على الصدرة

 أولاً: تلخيص البيانات 

درة القضاء في ثياب يمكننا ان نلخص ما تعلمناه عن البناء الفلكي للكون من خالل دراسة ص
 هارون الكاهن في النقاط التالية: 

الصدرة هي الكرة األرضية وهذه الصدرة مغزولة بسالسل من الذهب وهي مثنية وبها  -1
 حلقات 

وقد درسنا في خيمة االجتماع ان الكرة األرضية هي القديسة والدة اإلله )مائدة خبز  -2
ب اإللهية باستمرار  فان عملية الغزل هذه الوجوه( وق. والدة اإلله تقوم بعملية غزل الثيا

ال تتوقف ونجدها في كافة االيقونات الكنسية... والثياب اإللهية هي ثياب الخالق تبارك 
اسمه ربنا يسوع المسيح والتي هي هذا الكون الذي نحن نعيل داخله... وكما رأينا في 

ترتدي في الحقيقة ثياب  أيقونة القديسة العذراء الملكة فان ق. والدة اإلله هي التي
 هارون الكاهن أي ثياب هللا! كيف نفهم كل ذلك 

وعملية الغزل هذه على مستوى الفلك  تغزل بيدهاان ق. والدة اإلله وهي الكرة األرضية  -3
وق. والدة اإلله تستخدم  –الدورة التي تقوم بها الكرة االرضية حول نفسها تكون 

ون المغزل هو القمر الذي تستخدمه االرض لتقوم وربما يكالمغزل لتقوم بعملية الغزل 
وناتج عملية الغزل هي الثياب اإللهية والتي هي هذا الكون  بدورتها حول نفسهام

فمن كل ذلل يمكننا ان نفهم ان حركة االرض حول نفسها والتي نفسه...!    
تقوم بها االرض معتمدة على القمرم هذ  الحركة نفسها هي المسببة 

)ي مل ذلل كافة هذا الكون وكافة البناء الفلكي للكون! ود ووجلن وء 
 النجوم وال مس فالجميع ين ئوا من حركة األرض حول نفسها( 

ترتدي ق. والدة اإلله ثياب هللا الخالق له المجد بسبب انها تحمل هللا في  -4
داخلها فهي العرل اإللهي وجسد ق. والدة اإلله هو الغطاء األول هلل وفوق 

وذلك يعني ان حالة الميالد لم تتم  –طاء يتم ارتداء الثياب اإللهية هذا الغ
بعد فالطفل مايزال في بطن أمه وهي المحيطة به من كل جانب والن الطفل 

اإللهية فهو داخل بطن امه يرتدي ثيابه اإللهية فوق اإللهي يرتدي الثياب 
 ها...  والدته فتكون هي المحيطة به من كل جانب ثم تأتي الثياب فوق
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وهي المحيطة بالحكمة  -حسب ما أفهم –أن ق. والدة اإلله هي المعرفة  -5
اإللهية من كل جانب ونحن ال يمكننا الوصول للحكمة اإللهية اال من خالل 

والدة اإلله هل كل المعار  المحيطة بنا ومن خيل المعرفة  وبذلك فان ق. 
ؤية ومعرفة الحكمة المعرفة نتعر  على هللا له المجد عن طريقها أما ر 
... فهي العالية جدام اإللهية فهو سؤال فوق طاقة الحيز الذي نتحرل فيه

ق. والدة اإلله التي تعرف الحكمة اإللهية ونحن ان حصلنا على القليل من 
المعرفة نقترب بحرص شديد من المعرفة وماتزال الحكمة بداخلها ... 

 فالقديسة والدة اإلله هي العرش اإللهي 
العالقة بين الصدرة والزنار وهي العالقة بين االرض والقمر من الصعب ان  -6

ولكن ق. والدة اإلله الكرة األرضية تعتمد فهمها هنا.. فانهما مستقلين تقريبام 
في الحقيقة على القمر ق. يوحنا المعمدان في مهمة البناء الفلكي للكون 

ان نطرح تصور  ... بالطبع من الصعب جدام من خيل غزل الخيوط الذهبية
كامل هنا ولكن سوف نرجئ ذلك حتى نهاية دراسة خيمة االجتماع لطرح 

 التصور الكامل للبناء الفلكي للكون. 
التصور الكامل سوف يشمل كل الرموز معَا فالكرة االرضية هي الصدرة  -7

وهي مائدة خبز الوجوه )ومذبح المحرقة( وهي ق. والدة اإلله سوف نضعهم 
ذلك القمر هو ق. يوحنا المعمدان وهو الزنار وهو مذبح جميعام معام وك

البخور جميع العناصر معام وفي النهاية الشمس وهي سيدنا ربنا يسوع 
 المسيح وهي المنارة وهي أطواق الذهب فوق كتفي هارون الكاهن ... 
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 ثانياً: تصور مبدئي 

الجتماع ولكن أريد أن أقدم رغم اننا سوف ندرس كافة البيانات في التعليق النهائي لخيمة ا
تصور مبسط عن جزء واحد وهو الصدرة لنرى كيف نتوصل للبيانات الفلكية من المعطيات 

 الموجودة في الكتاب المقدس 
 

إذا فرضنا الصدرة هي األرض وان الذهب هو شعاع نور الشمس فسيعني ذلك ان شعاع نور 
يظهر بالصدرة حيث تظهر السالسل  الشمس الساقط والمنعكس هما اللذين يحمال األرض كما

معبرة عن نور الشمس  والن هناك سلسلتان علويتان من الذهب فذلك يعني شعاعان من نور 
الشمس  أي الشعاع الساقط والشعاع المنعكس من نور الشمس  أي ان هناك شعاع نور ساقط 

 ! وشعاع نور منعكس  مما يعني وجود أثنين من السالسل كما توضح لنا الصدرة
مسار حلزوني صاعد ويمكن ان نفهم وجود الحلقات حول السالسل الذهبية بانها تعبر عن 

)ويعني ذلل ان االرض ال تدور في دائرة حول ال مس وانما في  في اتجا  ال مس لألرض
  بينما شعاع النور والذي هو السلسلة الذهبية يعبر عن الخط المستقيم مسار حلزوني صاعد(

رض تصعد في مسار حلزوني )يشبه الدائرة او الحلقة( فالسلسلة الخارجة من للحركة  فان اال
وهو يعبر عن المسار المستقيم بين األرض والشمس بينما   F1الصدرة تمثل شعاع النور 

 االرض تتحرك في مسار حلزوني )اشرح السبب(
 

في أيقونة سيدنا له كل المجد المقابلة   الحخ
الشماس  وهذا  يظهر انه يرتدي شبه بدرشين

البدرشين يظهر انه ذو جانبين  ونفهم انه 
بدرشين واحد  وينزل من على الكتف السفل 
حتى الصدر ثم يصعد على الكتف اآلخر  
ويظهر من ذلك تمامام صورة مشابهة لما 

لنا الصدرة  وتقول لنا هذه الصورة ان  هتقول
سيدنا الكاهن االعظم يحمل األرض 

النور الساقط  بشعاعين من النور شعاع
وشعاع النور المنعكس كما يظهر في 

النور أيضام( .  إلىذهبية )والذي يشير  بأطرافالصورة فان البدرشين أبيض )كالنور( محاط 
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وهذه األيقونة طقسية وعظيمة وتحتاج دراسة مستفيضة عن ذلك لفهم عالمة البركة والكتاب 
تفسير عالمة البركة فان اإلصبعين معام هما )اقتراح المقدس الذي يحمله وغير ذلك الكثير ... 

شعاع نور الشمس الساقط والمنعكس بينما تظهر األرض في صورة دائرة متصلة بين أصبع 
الممتد داخل عمق األرض والذي  116اإلبهام واألصبع الرابع في حين ان الخنصر يشير للعمود 

 هو محور األرض(  
صوصام البدرشين والذي لم يكن موجود في ثياب )هل ذلك يقول لنا مصدر مالبس الشماس وخ

الكاهن في العهد القديم... هل البدرشين حل محل المنطقة؟! نحتاج فهم أكثر لثياب الكهنوت في 
 -هو له المجد يرتدي هنا ثياب هارون الكاهن بوضوح شديد فالجبة ال تنشقالحظ  –الكنيسة 

ذن ماذا يعني ذلك هل الثياب المشقوقة من األم هل هذه  -والتي رأينها في أيقونة الميالد-ام وا 
الثياب مقصورة فقط على الميالد؟ بينما هو له المجد يرتدي ثياب الكاهن األعظم بعد الميالد! 

 ( يعني ان الثياب المشقوقة خاصة بالميالد! ولماذا؟
 واالن نلخص ما حصلنا عليه في هذه االية 

والتي تظهر في لساقط والشعاع المنعكس محمولة بشعاعين من النور الشعاع ا األرض -1
 سلستين خارجتين من الصدرة 

مسار االرض حول الشمس حلزوني بينما شعاع نور الشمس الساقط مستقيم يقول ذلك  -2
السلسلة الناشئة من الصدرة والتي تعبر الحلقة الذهبية على قمة الصدرة ثم تتحرك لنا 

 للطوق على الكتف 
وبذلك نفهم  هنال طوقين وكتفينن الشمس الحقيقية الن الطوق على الكتف ال يعبر ع -3

ال حدث إزدواج في المصدر(  وان مصدر الضوء ان الضوء هنا مجرد صور )وا 
)هذا هو النجم األصلي  األساسي ين أ من االكليل المقدس على رأس هارون الكاهن

  . لشمس فقطلصور الكتفين تكون على او الضوء األصلي( بينما أطواق الذهب 
( ليس لها دور في كل 14:  28ان السالسل التي اشار اليها الكتاب المقدس في )خرو -4

 ذلك وهي حرة في الطوق ودورها سر ينبغي ان نعرفه الحقام!!
ميحخة : الحخ الجيجل والرمانات في ثياب ق. والدة اإللهم وهذ  الجيجل تخهر في كافة 

 األيقونات لهما معاً 
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 ميحخة هامة جدًا 
د توضيح ان األيقونات بها الكثير جدام من الفلك فالفنان القبطي في الغالب أختار ان يرسم او 

يقوناته ولم يكتب ذلك بشكل صريح  وفي الباب الرابع إشارات جوهرية عن الفلك في رسوماته و  ا 
 درسنا األيقونات بشكل تفصيلي قدر المستطاع ولكن لم نحاول اإلشارة إلى اإلشارات الفلكية في

 األيقونات حتى نتجنب االرتباك 
!! الفلكية في األيقونات المالحظاتبعض وسوف أشير هنا إلى قليل جدام من 

 واطرح بعض المعاني التي اعتقد انها تشير اليها 
 اإل ارة األولى 

والتي تحمل فيها السيدة ق. والدة اإلله الطفل ق. العذراء الملكة ايقونة 
!! وهي وفيه يسقط الحذاء من قدمه بارل اسمهت اإللهي ربنا يسوع المسيح

صورة طقسية والحذاء الساقط يوجد في كافة االيقونات حتى القديمة جدام 
منها.. والحذاء يوجد في الكتاب المقدس حيث يقول ق. يوحنا المعمدان "لست 
مستحقام ان احل سيور حذائه" وهذا فلك الن ق. يوحنا المعمدان هو القمر 

ذا كانت السيدة ق. بحسب فكر الكن يسة وبالطبع السيد له المجد هو الشمس وا 
والدة اإلله محاصرة بين الشمس والقمر فمن هي؟! انها االرض وأذن السيدة 
العذراء هي األرض التي نعيل داخلها )أمنا التي ستلدنا صورة ابنها سيدنا 

حن هي في الحقيقة صورة ربنا يسوع المسيح تبارك اسمه( والحذاء هنا الن الشمس التي نراها ن
الشمس وليست النجم األصلي! والقمر يقول انه ال يمكن ان يحصل على نوره من النجم األصلي 

في التعليق النهائي عن خيمة االجتماع سوف النه محاصر معنا داخل غالف الغاز المميت )
 صلي.. ( والقمر مثلنا يحصل على نوره من الصورة وليس من النجم األنقدم هذا التصور
 اإل ارة الثانية 

هناك أيقونة أخرى تجلس فيها السيدة ق. والدة اإلله على كرسي مربع بينما يبشرها رئيس 
المالئكة الجليل جبرائيل بالحبل اإللهي وهذه اإليقونة تقول ان األرض تتحرك في دائرة في اتجاه 

المسيح له المجد( وهناك  الشمس وهذه الدائرة تعتمد على مربع )وهو المذبح سيدنا ربنا يسوع
ق. والدة فيها تتحدث والتي  1917في البرتغال لظهور ق. والدة اإلله في مدينة فاطمة ايقونة 
إلى األطفال وهو تقف على سحابة تحتها خروف وهي تقول ان االرض تتحرك في اتجاه اإلله 

صحيح فنحن ال  الحظ ان الالهوتي أيضام  –)مذبح يعتمد على مربع حلزوني الشمس في مسار 
 يمكننا ان نتحرك في اتجاه هللا اال معتمدين على الذبيحة والمذبح( 
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 اإل ارة الثالثة أيقونة ق. ال هيد أبو سيفين 
هذه األيقونة درسناه بنفس هذا الشكل في الباب الخاص باأليقونات ولكنها هامة جدام ويمكن 

 مراجعتها هنا مرة أخرى من أجل مزيد من الوضوح 
 ثيثة ايقونات للقديس العخيم ابو سيفين وهي  هنال
 

 (2) (1) 

(3) 
 

 ان أيقونات القديس العخيم ابي سيفين تحكي لنا قصة خطيرةم وقد تكون قصة حياتنا كلها 
نحــن نــرى أيقونــة بهــا ســيفين متقــاطعين ثــم هنــاك أيقونــة أخــرى بهــا ســفين متــوازيين وهــو يمتطــي 

األشـهر نجـد بيديـه سـيفين ولكنـه يقتـل داكيـوس بالحربـة!! فمـاذا  الحصان ثم فـي األيقونـة الطقسـية
 يعني كل ذلك؟!! 

 سوف أحكي القصة كما أتصورها 
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لقـد خلــق هللا تبــارك أسـمه اإلنســان علــى صـورة ومثالــه  وهللا بــنص الكتـاب المقــدس هــو روح وأذن 
أذن فــالنور الــذي فهـو خلــق اإلنســان عبـارة عــن روح  وهللا بــنص الكتـاب المقــدس هــو نـور العــالم و 

لينــا مــن الشــمس هــو عبــارة عــن روح وهــو صــورة هللا )الكنيســة تقــول ان ســيدنا ربنــا يســوع إيــأتي 
المسيح هو الشمس التي تتسربل بها ق. والدة اإلله في سـفر الرؤيـا بينمـا ق. يوحنـا المعمـدان هـو 

 القمر تحت رجليها( 
والـذي نـراه نحـن فـي صـورة شـعاع نـور  ارك اسـمه خلـق االنسـان روحبـونفهم مـن كـل ذلـك ان هللا ت

 مشابهام تمامام للخالق تبارك اسمه... 
 ثم ماذا حدث؟ انها الخطية؟ فما هي الخطية؟!! 

ان الخطية هي تصادم شعاعين من النـور ممـا ينشـأ الظلمـة )توضـيح ان الظلمـة الماديـة هـي فـي 
( ي تجربتـه عـن تـداخل الضـوءالعالم يـانج فـالواقع ناشئة عن تداخل شعاعين من النور اثبت ذلك 

واذن فالخطية كانت تصادم شعاعين من النور يقول ذلـك لنـا ق. ابوسـيفين حيـث يتقـاطع السـيفين 
(... ان الســـــيفين 1الـــــذين يشـــــابهان بعضـــــهما الـــــبعض همـــــا يتقاطعـــــان معـــــام فـــــي اإليقونـــــة رقـــــم )
يان تصــادم شــعاعين المتقــاطعين يقــوالن لنــا عــن تصــادم ارادة االنســان بــارادة خالقــه وظهــور العصــ

 من النور وظهور الظلمة....  
لكن ذلك لم يحـدث؟!! أمـر عجيـب للغايـة! فاالنسـان لـم يفنـى بعـد الخطيـة ولـم ينتهـي وجـوده رغـم 

 شره العظيم  فكيف حدث ذلك؟!! 
يقول لنا ق. ابوسيفين ماذا حدث! فـان الخـالق تبـارك أسـمه لـم يـرد ان يتصـادم مـن االنسـان الـذي 

و مقصود وبنية مبيتة معلنام العصيان ضد خالقه  لم يقبل الخالق ان يفني اإلنسـان خالفه على نح
وجعل هناك مسافة بينه وبين المخلوق أو لنقل لقد هرب  م بل تراجع الخالق قلييً فلم يتصادم معه

الخــالق مــن الشــر )مــن هيــرودس الملــك( لــم يقبــل ان يفنــي اإلنســان بــل جعــل هنــاك مســافة بــين 
لوق المعلن العصيان ضـد خالقـه!! فمـاذا حـدث ومـاذا أفـادت هـذه المسـافة؟ يقـول لنـا الخالق والمخ

( ان التصادم بين الخالق والمخلوق لم ينشأ تصادم مباشر يؤدي 3ق. ابوسيفين في االيقونة رقم )
لفنـــاء اإلنســـان بـــل أنشـــأ ازدواج أي قـــوتين ضـــد بعضـــهما الـــبعض يـــؤثران علـــى جســـم واحـــد توجـــد 

ولنقل )م( القوتين هنا ال تسبب أحدهما فناء األخرى بل تؤثران معـام علـى الجسـم  بينهما مسافة ما
بحيـث ان الجسـم يظـل يـدور إلـى األبـد هنـا نـرى سـيفي القـديس  فيدور الجسم ففي ازدواج مسفتمر

 مرقوريوس ابو سيفين في اتجاهين مختلفين مكونين الزدواج الحركة 
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يوضـــــح الشـــــكل المقابـــــل تصـــــور معنـــــى ازدواج 
ركــــة المــــؤثرة علــــى جســــم مــــا! وهــــذا الشــــكل الح

 3يشابه جدام صورة ق. ابوسيفين رقم 

 

 
وهي تن أ هذا االزدواج هو المسبب لحركة الكرة األرضية التي ال تتوقف  فهي حركة مستمرة ان 

... ويســتمر االزدواج أي كــل إرادة تتحــرك فــي بسففبب تصففادم اإلرادات إرادة المخلففوق ضففد خالقففه
)لكـن مـن المهـم جـدام فهـم ان االزدواج لـم يكـن  ويعـود لخالقـه هيـر المخلـوق اتجاهـاتجاهها حتى يغ

بـــال ثمـــن الن مخالفــــة وصـــية الخـــالق تبــــارك اســـمه خطيــــة والخطيـــة أجرتهـــا المــــوت وعلـــى ذلــــك 
 وهففو مثففلان بــه نبتــة الحيــاة ايضــام فــاالزدواج كــان يحتــوى عقوبــة المــوت داخلــه ورغــم ذلــك فقــد كــ

.. فاالنسـان وضـع المخالفـة والمـوت والخـالق تبـارك اسـمه ما يملكه وعاء وضع كل طر  فيه كل
وضـع الصـالح والحيــاة واصـبح االزدواج هـو الشــركة بينهمـا يتقاسـمان العقوبــة ويتقاسـمان المكافــأة 
حتى يعود المخلوق إلى خالقه..الحظ ان االزدواج سوف يستمر طالما االنسان يخطئ حتى يتعلم 

توقـف عـن الخطـأ وهنـا ينعـدم االزدواج... لكـن كـل االزدواج الحـادث االنسان من اخطائـه وبـذلك ي
  يعتمد على ارادة مخالفة ما يعني عمل خطية ويعني ضرورة الصليب لدفع الثمن(  

 لخالقه؟! المخلوق ولكن كي  يعود 
( األشهر والطقسية.. ان يديه مشغولتين بالسيوف 2 يجيبنا ق. فيلوبتير ابوسيفين في أيقونته )رقم

والتـــي تســـبب ازدواج الحركـــة المســـتمر والـــذي يحـــرك الكـــرة األرضـــية وكـــل البنـــاء المـــادي... اآلن 
ننتظر ان يعرف اإلنسان هللا ويتحرك باإلرادة في اتجاهـه.. هنـاك تظهـر قـوة جديـدة قـوة اإلرادة... 

 قبل ان نشرح ذلك علينا ان نفهم كيف نشأت المادة؟ 
 )ما سو  أكتبه مجرد فكرة( 

لمتعارضــة المســببة لــالزدواج تعمــل علــى جعــل كــل ارادة تتحــرك فــي اتجاههــا ممــا يظهــر فــالقوى ا
هنفا تخهفر المفادةم فالمفادة هفي ازدواج الحركة الدائرية وبها تظهر الـدائرة المتحركـة إلـى األبـد... 

.. بمعنى ان الحركة ال تنشأ عن المادة هذا خطأ ان المادة تنشأ نتيجة نقطة توازن قوى االزدواج
كـــة االزدواج المســـتمرة! وهكـــذا نـــرى المـــادة واضـــحة وجليـــة... ان االزدواج هـــو منشـــأ المـــادة.. حر 

الحظ االزدواج هو مصمم المادة ومنتجها  بمعنى ان القوى التي تسيطر على المـادة  مثـل القـوى 
التــي تحكــم الجســد مثــل الطعــام والشــراب والمتطلبــات الجســدية وحتــى قــوى جــذب االرض وغيرهــا  

ينشــأ عــن االزدواج  قــوى االزدواج أبعــد مــن مــدى المــادة والمــادة هــي نقطــة تــوازن هــذه  كــل ذلــك
القــوى  وقــوى االزدواج تــدفعنا لنخضــع لرغبــات الجســد والتــي تعبــر عــن قــوى االزدواج التــي تصــيغ 
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هذا الجسد.. هناك معلومات قوية في هذا األمر  مثال على سبيل المثال  إذا توقف االنسـان عـن 
عام والشـراب مـاذا سـوف يحـدث؟ هـل سـوف يمـوت؟ ال أبـدام بـنص الكتـاب المقـدس لـيس تناول الط

( وأذن فاالطعمــة ليســت 4: 4بــالخبز وحــده يحيــا اإلنســان بــل بكــل كلمــة تخــرج مــن فــم هللا) )مــت 
مصدر الحياة  وأذن لماذا نأكل؟ ان الهدف هو إنشاء عالقة بـين االنسـان والبيئـة والتـي يمكـن ان 

مــن خاللهــا علــى هللا. )ويقــول ق. أبونــا متــى المســكين.. اننــا نأكــل لــيس بســبب رف االنســان يتعــ
 الجوع ولكن بسبب اننا نريد التأكيد على رغبتنا في الحياة... تفسير انجيل ق. يوحنا( 

 هناك الكم الهائل من امثلة كهذه... ال يمكن ذكرها هنا االن.. 
 قوى خارجة عنا.. على كل حال  فاالزدواج يقول لنا اننا تحت سيطرة 

 وليس فقط سيوف االزدواج..  الحربةلكن ق. ابو سيفين يقول لنا اننا نملك 
هــي االرادة  فــإذا اراد االنســان ان يعــرف هللا ومــن ثــم يتبــع صــوته  وهكــذا يتحــرك فــي  ةهنــا الحربــ

 اتجاه خالقه  فال يوجد سبب للتصادم وينعدم وجود االزدواج.. 
ان الروح والتي قوة اإلرادة ونعفر  ان الفروح هفي  فعاع يزياء هو فان ما يحدث على مستوى الف

نور وان هذ  الروح تملل قوة م ابهة لتلل القوى التي أن أت االزدواجم فان ارادة الروح إذا ما 
مالت في اتجا  خالقها تقوم بفعل عخيم للغاية وهو انها تصفبح قفوة ثالثفةم علينفا ان نراجفع ان 

وان المفادة .. اتجاهين مختلفين مسببين لحركفة دورانيفة مسفتمرة لألبفد.االزدواج كان قوتين في 
.. وهنــا هففي تففوازن قففوتي االزدواج.. االن إرادة الففروح سففو  تضففي  قففوة ثالثففة لهففاتين القففوتين

وسففو  يتحففول الجسففد المصففنوع مففن ســوف يخــل التــوازن ويختفــي التــوازن الن هنــاك ثالثــة قــوي 
من شعاع النور مخلوق وليس هناك توازن هنا الننـا نواجـه ثالثـة النه المادة فورًا إلى  عاع نور 

قوى.. الحظ إذا عملت االرادة على تدعيم قوى الجسد أي ان االرادة هي النهم مـن المـادة فـان مـا 
ســـيحدث هـــو ان الجســـد ســـوف يكـــون مثـــل الســـجن المغلـــق بيـــدي الســـجان ويـــدي المســـجون معـــام 

فيلوباتير مرقورويس ابو سيفين يقول لنـا إذا مـا أردت  كالهما يدعمان نفس هذا السجن... ان ق.
ان تتحــرك فــي اتجــاه هللا فســوف يختفــي هــذا الجســد المــزعج وســوف تختفــي نقــاط التــوازن وتتحــرك 

 بحرية الروح شعاع النور في اتجاه الخالق تبارك اسمه... 
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  39خروج   28خروج     
َداِء ُكْلهَ \َوَتْصَنُع ُجْبَة »31  ا ِمْن َأْسَماْنُجوِنيّو لرِّ

 ( 59=  31+28)اآلية 
َداِء َصْنَعَة \َوَصَنَع ُجْبَة 22 لْنْساِج ُكْلَها ِمْن \لرِّ

.  ( 61=  22+39)اآلية  َأْسَماْنُجوِنيّو
َوَتُكوُن َفْتَحُة َرْأِسَها ِفي َوَسِطَها. َوَيُكوُن ِلَفْتَحِتَها 32

ْرِع َيُكوُن \َحاِئِك. َكَفْتَحِة لْ \َحاِشَيٌة َحَواَلْيَها َصْنَعَة  لدِّ
 ( 60=  32+28َلَها. اَل ُتَشقُّ. )رقم اآلية 

ْرِع. \ْلُجْبِة ِفي َوَسِطَها َكَفْتَحِة \َوَفْتَحُة 23 لدِّ
 َوِلَفْتَحِتَها َحاِشَيٌة َحَواَلْيَها. اَل َتْنَشقُّ.

 ( 62=  23+39)رقم اآلية 
معلومة واحدة الجبة من االسمانجوني ...اي من  نحصل هنا على 31:  28اآلية األولى 

   61و 59الجسد  أرقامالجسد او الكتل 
 يوم( 16شهور و 8سنة و 58هو رقم يتعلق بنياحة سيدة الكون ق. والدة اإلله الن عمرها كان ) 59

 تتعلق بنياحة سيدة الكون ق. والدة اإلله  59و  58ولذلك فان ارقام 
وهذا هو رقم العجلة التي  9.8=  61÷  601د!!! مرة أخرى الحظ بالجس 61لكن لماذا يرتبط 

 بالجسد ولكن كيف؟!  61يسقط بها أي جسم حر ساقط على األرض!! حتما تتعلق 
في الحقيقة لست أدري السبب الذي من أجله تكون فتحة الجبة في  -32:  28اآلية الثانية 

طبيعي في الوسط  فما أهمية التأكيد هنا؟؟ الوسط  برغم ان الثياب في المعتاد تكون الفتحة بال
هل يقول مثالم عليك ان تضع الذراع في الجانب؟!! انها أمور منطقية! هل يضع فتحة الجبة في 
الجانب فيصبح جانب من الثياب أعرض من الجانب اآلخر؟!! شيء في منتهي العجب  لماذا 

 ذكر هذه اآلية؟! 
درع وما هي فتحته؟ ونرى هذه الحاشية في ثياب السيد له لها حاشية ... كفتحة الدرع!! ما هو ال

 كل المجد وثياب سيدة الكون ق. والدة اإلله ولماذا مطلوبة هذه الحاشية؟!! 
نما  ال تشق!!  هناك شيء واحد يمكن اإلشارة إليه هنا  البعض سأل لماذا ال يفني اإلنسان وا 

ال قام بها أشخاص  خرون  فال يمكن يموت؟! الحقيقة هي ان اإلنسان ناشئ عن عالقات وأعم
 فنائه بل ينبغي ان يخرج من العالم بطريقة تتناسب مع الطريقة التي دخل بها... 

وهنا أيضام ان الجبة ال تشق... هذا العمل ال يناسب هذه الثياب  فان فهمنا ما هو هذا العمل قد 
ؤال لماذا يشق الشخص ثيابه! نستطيع فهم ما هي هذه الثياب!!! تعريف النقيض بالنقيض!! والس

من كثرة الذل!! أذن ليس هناك ذل في هذه الثياب "احد قوانين الكنيسة ال ينبغي السجود بعد 
ساعات وال يمكن عمل مطانيات خاللها" ان ارتديت ثياب الكاهن فليس هناك ذل  9التناول لفترة 

يف تعبر عن هذا الكون الذي يأتي إليك!!! قد يعني ذلك ان الثياب نرتديها في األبدية!! وك
أيضام رقم  ية التنفيذ بمفردها دون  ؟!! هل يعني ذلل ان هذا الكون قائم في القيامة!!نعيل فيه
 وهي رقم الشمس المظلمة!! 32هي  اإلصحاح
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  39خروج   28خروج    
َوَتْصَنُع َعَلى َأْذَياِلَها ُرْماَناتو ِمْن َأْسَماْنُجوِنيّو 33

. َعَلى َأْذَياِلَها َحَواَلْيَها. َوَجاَلِجَل َوُأْرُجوانو  َوِقْرِمزو
 ِمْن َذَهبو َبْيَنَها َحَواَلْيَها. 

 (  61= 33+28)رقم اآلية 

ْلُجْبِة ُرْماَناتو ِمْن \َوَصَنُعوا َعَلى َأْذَياِل 24
.  َأْسَماْنُجوِنيّو َوُأْرُجَوانو َوِقْرِمزو َمْبُرومو

 ( 63=  24+39)رقم اآلية 

 هي الجيجل والرمانات؟!! في الفلل؟  ما
أذيال انها من اسمانجوني )جسد او كتلة ( وأرجوان )لها غالف جوي( وقرمز )دم( وتوجد على 

  الجبة!!!
ُقل ِلَبِني ِإْسَراِئيل َأْن َيْصَنُعوا لُهْم أَْهَدابام ِفي َأْذَياِل ِثَياِبِهْم » 38:   15أذيال نجدها أيضام في عدد 

.!لْذْيِل \اِلِهْم َوَيْجَعُلوا َعلى ُهْدِب ِفي َأْجيَ  وِني ء اب ًة ِمْن أ ْسم اْنج   ِعص 
 "فأبسط ثوب ذيلل على أمتل النل ولي" 9: 3وهناك كذلك في راعوث 

( هل كان 23: 33وهناك واحدة أخرى هامة جدام " ثم تنظر ورائي وأما وجهي فال يرى" )خرو 
 دي هللا له المجد ثياب؟!! ... تنظر ورائي؟!!.. يقصد ذيل الثياب أيضام!!! لكن هل يرت

أمر  خر على زيل الطاووس ألوان  وكان ذلك سبب لبعض االساطير القديمة!! ان الذيل أمر 
 هام لكن ماذا يعني؟؟ 

لكن كيف نستفيد من ذلك هنا؟! ما هو ذيل الثياب؟! وما هو في الفلك! ماذا نفهم نحن من كل 
 ! ذلك او يفيدنا في الفلك؟!

 وانا اعتقد انها تتعلق بالمادة!  61رقم  ية األمر  -
المسار الملكي في الهرم  وهي زاوية حركة الشمس في مثلث 63لكن  ية التنفيذ كانت  -

 )زاوية رأس المثلث(  الكبير
  لكن ما هي الجيجل!!!

 بروم!! الحظ في  ية تقرير التنفيذ هناك قرمز مبروم وهي المرة االولى التي نجد فيها قرمز م
والقرمز هو الدم )القمر يتحول إلى دم(  والبوص المبروم هو الكتان أي الكفن!! قد يعني ذلك ان 

 هناك عالمات في القمر!!   
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  39خروج   28خروج      
ُجْلُجَل َذَهبو َوُرْماَنةم ُجْلُجَل َذَهبو َوُرْماَنةم 34

 34+28اآلية ْلُجْبِة َحَواَلْيَها. )رقم \َعَلى َأْذَياِل 
 =62) 

. َوَجَعُلوا 25 َوَصَنُعوا َجاَلِجَل ِمْن َذَهبو َنِقيّو
ْماَناِت َعَلى َأْذَياِل \ْلَجاَلِجَل ِفي َوَسِط \ ْلُجْبِة \لرُّ

ْماَناِت رقم اآلية \َحَواَلْيَها ِفي َوَسِط   25+39لرُّ
=64) 

َها َفَتُكوُن َعَلى َهاُروَن ِلْلِخْدَمِة ِلُيْسَمَع َصْوتُ 35
لْربِّ َوِعْنَد ُخُروِجِه \ْلُقْدِس َأَماَم \ِعْنَد ُدُخوِلِه ِإَلى 

 ( 63=  35+28ِلَئاْل َيُموَت. )رقم اآلية 

ُجْلُجٌل َوُرْماَنٌة. ُجْلُجٌل َوُرْماَنٌة. َعَلى َأْذَياِل 26. 
 لْربُّ ُموَسى\َكَما َأَمَر  -ْلُجْبِة َحَواَلْيَها ِلْلِخْدَمِة \

 (65= 26+39آلية )رقم ا
الذهب هو النور  جلجل ذهب قد يعني ذلك إشارة ضوئية في الفلك! وهي توجد في وسط 

 الرمانات 
ان الدور الذي تقوم به هو أمر غير مفهوم النها تصدر صوت ... وهذا الصوت ينبه هارون 

  والسؤال لماذا يموت؟ الكاهن فال يموت!
 !! زاوية الشمس ! 63ا؟!!  رقم  ية فال يموت هي وأين هذه الجالجل في ثياب الكاهن لدين

-64-63-62ام اآليات متتالية انا ال افهم ذلك!! المالحظة الوحيدة التي أالحظها هي ان أرق
65 ! 

 لنحاول الرؤية على نحو أعمق 
فالجالجــــل الذهبيــــة توجــــد وســــط الرمانــــات المصــــنوعة مــــن اســــمانجوني )الجســــد( والقرمــــز )الــــدم( 

ماذا يعني ذلك ليس هناك بوص مبروم أي كتـان  –الغالف الجوي للكوكب(  –ملك واالرجوان )ال
أي كفــن! لــيس هنــاك كفــن.... امــر عجيــب للغايــة!! ولمــاذا ال تمــوت هــذه األشــياء وال يوجــد بهــا 
كفــن.. لــيس ذلــك واضــحام!! أيضــام الجبــة كلهــا مــن اســمانجوني ثــم علــى ذيلهــا يوجــد هــذه الجالجــل 

ذلـك ... ان الجالجـل والرمانـات معلقـة فـي الجبـة االسـمانجونية!! قـد يعنـي والرمانات! كيف نفهـم 
 ذلك ان الجسد )االسمانجوني( هو مصدر هذه الجالجل الذهبية والرمانات... 

الرمانـات مــن القرمــز المبــروم!! واألرجــوان ولكــن بـدون البــوص المبــروم!! ال يمكننــا فهــم ذلــك دون 
 ! فهم عناصر التركيب األصلية للرداء!

لكن ما نفهمه هـو ان الجالجـل الذهبيـة مـع الرمانـات وجـدت علـى ذيـل الجبـة االسـمانجوني  فهـي 
ناشئة من الجسد! أي ان الجالجل الذهبية ناشئة من الجسد!! كيف نفهم ذلك؟ فان الـزواج ينجـب 
طفالم والذي لـه روح وهـذه الـروح توجـد فـي الشـمس اي ان الشـمس هـي الحاويـة لهـذه الـروح  علـى 
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تصور ان السيد الرب يسوع المسيح له المجد يرتبط بالمؤمنين به بحيث يكونـوا جميعـام هذا الس نف
 ! ال مس تن أ عن األرضأي ان واحد.. وذلك يعني ان الذهب ينشأ عن الجبة االسمانجوني! 

 وهذا االمر العجيب هو نفسه ميالد الرب له كل المجد من السيدة ق. العذراء مريم والدة اإلله 
ان الذهب لفيس منففرد بفل معفه اسفمانجوني وقرمفز مبفروم وأرجفوان! ان ن االمر الهام هنا هـو ا

إذا كـان الـذهب أي النـور يشـير للـروح  فيعنـي  هذ  هي  روط ن وء الذهب من االسفمانجوني!!
ذلك ان الروح ال تموت وال تحتـاج الكتـان لكـن لمـاذا القرمـز واألرجـوان؟! )والسـؤال هـو كيـف ينشـأ 

باحتراق المادة او الجسد ينشأ الضوء! ان النار تحول المادة لطاقة مرة أخـرى  -عن المادةالضوء 
 لكن قبل االنتهاء من دراسة الجالجل والرمانات علينا أن نطرح بعض المالحظات الحظ!!( 

 ميحخات على الجيجل والرمانات 
ل مكانـه... ونفهـم تحيط الجالجل بزيل الجبة وأذن هي صورة أخرى من الزنار ألنها تحتـ -1

مــن ذلــك ان للقمــر صــورتان )الزنــار والجالجــل والرمانــات( فعنــد الجالجــل والرمانــات يــتم 
ميالد اإلنسان وهي صورة القيامة في العالم الذي نراه نحن ثم اإلنسان يتحرك إلى الموت 
عنــد الزنــار وأذن فالمســافة بــين الجالجــل للرمانــات هــي مســاعدة صــاعدة لننســان يصــعد 

لمــوت إلــى الصــدرة مــن المــيالد للمــوت...لكن ذلــك ال يحــدث؟!! بــل يعبــر اإلنســان ا فيهــا
ليسـكن فيهــا... ! )هــل الصــدرة هــي فـردوس النعــيم  ولكــن وجــود االســمانجوني يخبرنــا ان 

 الصدرة هي االرض في العالم المادي هذا وليس بعد الموت( 
حيث يخرج االنسان مولـود  م ابه لحائط غرفة قرين الملل في الهرم الكبير هذا المشهد -2

بوصــة حيــث  400بــالنور مــن حــائط الغرفــة ثــم يســتمر حتــى قطــر الغرفــة )والــذي قيمتــه 
هو حكم الموت فيموت هناك... وأذن كان ينبغـي ان يمـوت القمـر أي الملكـة عنـد  400

من عمود حجرة الملكة  42بوصة( والذي يقع على زاوية  400امتداد قطر قرين الملك )
ة( ولكن ذلك لـيس مـا حـدث بـل ان بوص 833.8أس الجراند جاليري طوله ر  )العمود من

الملكــة )القمــر( امتــد ليصــل إلــى نقطــة التالقــي مــع المعــرض الكبيــر حتــى يصــنع زاويــة 
عنـد نقطـة التالقـي  26.3بوصة( ويصنع زاوية  833.8درجة من عمود الملكة ) 63.5

أي الجالجــل والرمانــات والتــي هــي معــرض الكبيــر ... ان ذلــك يقــوم لنــا أن مــيالد إنســان 
 لقمفر حتفى يعبفر حكفم المفوتامتفداد العمفر لميالد إنسان )صـورة القيامـة( وهبـت فرصـة 

والتي بها يتم عمله  26.3وليصل للمعرض الكبير ليصنع هناك زاوية   عليه ويتم عمله
القيامـة هذا التطوير أمكن للقمر )الملكة ( القيام به بسبب ميالد إنسان والـذي هـو صـورة 

 في العالم الذي نعيل فيه  
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 الحخ من فضلل 
نمـــا  )الن هـــو رقـــم العقوبـــة  400فـــان رقـــم حقيقـــة  ان التعليـــق الســـابق لـــيس هـــو تأمـــل وا 

 من الفضة عندما أراد ان يدفن سارة (  400ابراهيم دفع 
ذن فـان  400 كـونتوالقمـر والمسافة بين الشـمل  ضـعف المسـافة بـين االرض والقمـر  وا 

مرة المسافة بينـه وبـين  401في البدر بينما المسافة بينه وبين الشمس تكون كون القمر ي
ظل حيام )يقـوم  هولكن 400األرض  المعلومة هنا ان القمر كان يجب ان يموت عند رقم 

ليظهـر بـدرام هنـاك  401واستمر حيـام حتـى رقـم  400بعد رقم بوظيفته( بعد هذا الرقم أي 
ذلـك ويعنـي  401حيـام عنـد ظـل هـو ( ف400لذي كـان عنـد ه عبر الموت )اوذلك يعني ان
  إلى القيامة!  انه عبر الموت

ال يمكــن شـــرح ذلــك هنـــا  وهـــو صــعب بكـــل وســيلة وســـيتعين علينـــا ان ننتظــر فـــي نهايـــة 
دراســة خيمــة االجتمــاع مــن أجــل الحصــول علــى رؤيــة أفضــل لكــل هــذه البيانــات المختلفــة 

 البيانات. وحتى ما نحصل على صورة متكاملة لهذه 
 ولكن ربما نشير لتوضيح مبسط فيما يلي 

   
 من المهم جدًا ان نفهم ما الذي يجري هنا 

 فان حكم الموت بسبب الخطية ساد على  دم وامرأته وجعلهما في حكم األموات... 
 للمحكوم عليهم بالموت  صلكن الخالق تبارك اسمه صنع خال

د انســـان... هنـــا بمـــيالد انســـان يمكـــن لالنســـان ان أعطـــاهم عربـــون القيامـــة عـــن طريـــق  مـــيال اوالً 
يتخطــى حــدود المــوت الن المولــود يعطــي امتــداد لوالــده وبــذلك فــالموت يأكــل الوالــد ويبقــى المولــود 

السلسـلة تعنـي ان االنسـان يجـري امـام المـوت والمــوت هــذه ليلـد ابـن أيضـا والمـوت يأكـل الوالـد... 
 ليس تحت سلطة الموت حتى االن ...  يحاول اللحاق به بحيث ان االنسان فعليام 

 ماذا يلد اإلنسان إنسان  خر؟!ثم ل
انــه مــن أجــل ان يقــوم االبــن بمحاولــة فــي تنفيــذ العمــل الــذي فشــل فيــه األب... واالب هنــا ســوف 

الخبرة الروحية واإليمان وكل شيء على أمل ان يقوم المولود بالنجاح من يورث ابنه كل ما يملك 
 ة!! في المهمة المطلوب

  فطالمــا االنســان لــه نفــس الخصــائص ونفــس حــدود القــدرة وال يمكنــه عبــور مفهومــام  ال يبــدو ذلــك
 الموت فعليام سيعني ذلك ان كل المحاوالت سوف تفشل!! طالما السلسلة البشرية هي نفسها... 
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تقـدم ولكن ما حدث هـو ان االنسـان الـوراث لوعـد االيمـان والمـتعلم مـن الخبـرة الروحيـة لمـن ولـده ي
االن فــي االيمــان بــاهلل ويثــق بــه وهــو يظهــر فــي صــورة القديســة العــذراء مــريم ... ويصــنع الخــالق 
المعجــزة ويولــد مــن اإلنســانة البشــرية وبمــيالده صــنع سلســلة جديــدة مــن البشــر المولــودين مــن هللا 
د بحســب ق. يوحنــا ... فهــؤالء البشــر يمكــنهم عبــور المــوت وبالتأكيــد المــوت يظــل مــرتبط بالجســ

)بالمعرفـــة( لكـــن فـــي الحقيقـــة الجميـــع يعـــرف ان المـــوت فقـــد قدرتـــه ولـــم يعـــد يرهـــب أحـــد فالرهبـــان 
والشهداء وكل من بذل حبام في سبيل الخالق أظهروا قدرام عظيمام من االيمـان بـان المـوت لـيس لـه 

ة )وذلك بسبب ان القيامة من األموات رسـخت فـي بنـاء المعرفـة البشـرية تصـور جديـد بالقـدر  وجود
على سحق وهزيمة الموت ليس فقط على المستوى االيماني والنفسي بل على المستوى المادي هلل 
القائم من المـوت حيـام ليبـد مظهـرام ان اللحـم والـدم يمكنهمـا عبـور المـوت وهادمـام إلـى االبـد معرفـة 

    الموت معطيام معرفة راسخة بالقيامة والتي غيرت عقل البشرية( 
 سبق  ويمكن ان نلخ  ما

 فميالد انسان اعطى فرصة البقاء في مواجهة زحف الموت على البشر 
وننتظر جميعام ان يأتي االنسان الذي يمكنـه ان يختـرق المـوت ليعبـر للحيـاة االبديـة فنعبـر جميعـام 

 سبقونا ونحن جميعام نكون هذا االنسان العابر  نمعه وكل م
 واحد وبالطبع السؤال هو كيف كل البشر يصبحوا انسان 

 واالجابة هي ان كان الثالوث القدوس ثالثة اقانيم لجوهر واحد هو االله الواحد 
ذا كان السيد له المجد هو ناسوت بشري والهوت الهي وهو شخص واحد ويمثل اقنوم واحد مـن  وا 

 الثالوث. 
ن هللا أذن نحن جميعام شخص واحد هو السيد له المجد وجميعنام ماليـين االقـانيم داخـل هـذا االنسـا

 الواحد
 كان حقيقة وليس مجرد فكرة الموت لكن يجب ان نفهم ان حكم 

 
 فمثًي يبدو اننا نسكن فعًي الجحيم الذي يسكنه األ رار قبل يوم القيامة 

 هناك ثالثة أدلة على هذا الفرض 
 الدليل االول 

 ي القبر المقدس يوم السبت صباحا!وهو ظهور النور ف
 في القبر يوم السبت وقام يوم األحد فجرام وهو أمر عجيب النه كان 

 فإذا كان نور القبر هو نور القيامة كان ينبغي ان يظهر يوم االحد وليس السبت 
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للمحكوم عليهم بالموت حتى يخـرجهم مـن الحـبس ويكسـر ابـواب  الرب ولكن في يوم السبت ذهب
 السجن 

 نحن نرى النور المقدس يوم السبت!! 
 هناك شك اننا نسكن الجحيم ليس

 
 الدليل الثاني 

ان الملكة في الهرم الكبير توجد على يسار الملك وذلك يقول لنا ان الصورة التي ينقلها الهرم هي 
 صورة الملك والملكة معكوسة على مر ة 

وهو يريد ان يقول لنا ان العالم الذي نحن فيه هو صورة منعكسة علـى المـر ة للعـالم الحقيقـي ذلـك 
 سر ونرى ظل الضوء فقط وليس حقيقة النور الننا نحن في اال

 ومن أجل ذلك فان صورة الملك والملكة تأتينا معكوسة على المرأة 
 الدليل الثالث 

 46: 15( )مـــر  61: 27)مـــت  61ان رقـــم  يـــة يـــوم ســـبت الفـــرح فـــي ثالثـــة مـــن األناجيـــل هـــو 
 (61= 42+19  42: 19( )يو 61=  15+46

 لنفس الرقم ذا الرقم بطرق مختلفة لكن ويعني أن أشخاص مختلفين رأوا ه
 طن أ عة ضوئية يوميًا  16000ال مس ترسل لألرض 

  61له المجد في القبر كان ينظر الرقم المائت ان من هو في الحياة ووضع جسد السيد 
 رقم معكوس علـى المـر ة فنـرى الحيـاة تـأتي إلينـا بـالرقم في الموت في الجحيم نرى  نلكن نحن الذي

 طن أشعة يوميام! ألف  16
 

)الحظ ذلك يشرح لنا سبب ظهور األرقام ومعكوسها هنا في هذا العالم... الن بينمـا الـرقم حقيقـي 
 فان معكوس الرقم هو ما نراه نحن.... ولذلك فكال الرقمين موجودان لدينا( 
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  39خروج   28خروج      
. َوتَْنقُ »36 ُل َوَتْصَنُع َصِفيَحةم ِمْن َذَهبو َنِقيّو

 «. ُقْدٌس ِللْربِّ »َعَلْيَها َنْقَل َخاِتمو 
 64=  36+28)رقم اآلية 

ْكِليِل \َوَصَنُعوا َصِفيَحَة 30 ْلُمَقْدِس ِمْن َذَهبو \إْلِ
ُقْدٌس »ْلَخاِتِم. \َنِقيّو َوَكتَُبوا َعَلْيَها ِكَتاَبَة َنْقِل 

 (69=  30+39رقم اآلية «.)ِللْربِّ 
ْيطو َأْسَماْنُجوِنيّو ِلَتُكوَن َعَلى َوَتَضُعَها َعَلى خَ 37
 ْلِعَماَمِة َتُكوُن \ْلِعَماَمِة. ِإَلى ُقْداِم \

 ( 65= 37+28رقم اآلية 

َوَجَعُلوا َعَلْيَها َخْيَط َأْسَماْنُجوِنيّو ِلُتْجَعَل َعَلى 31
 لْربُّ ُموَسى\َكَما َأَمَر  -ْلِعَماَمِة ِمْن َفْوُق \

 ( 70=  31+39)رقم اآلية 
 اإلكليل المقدس هو نجم الشمس نفسه وهو نور السيد اآلتي من القيامة 

 على أي اسمانجوني خيط على نفسه الشمس نجم المشكلة الرئيسية هنا انه وضع الذهب أي النور

 الموت من القائم المجد كل له السيد عن ناتج النور كان إذا اال يحدث ان يمكن ال وذلك جسد..

 النور هذا وان األموات من بقيامته عنه ينشأ نحن نراه الذي النور ان ببساطة يعني ذلك ان  بجسده

 القيامة بعد نشأ الكون هذا ان ببساطة ذلك ويعني أيضام  ونحن حولنا شيء كل يخلق الذي هو

  حال!! بأي القيامة دون وجوده يمكن وال القيامة على وباالعتماد
 البار( متوشالح وهو )ابنا البار اخنوخ ولد بعدها التي السنوات عدد هي 65و ... 65 هي اآلية رقم

 !300 هو الشمس ضوء سرعة كان ذلك ومن ... سنة 300 ذلك بعد المجد كل له هللا مع وسار
 بهذا نشأ الفلك ان هو قوله أريد ما سنة! 365 البار أخنوخ عمر إجمالي هي الشمسية السنة وكانت

 يمكن الصورة! بهذه الكون فأصيح اإلنسان وبين المجد له الخالق بين مشترك عمل نتيجة الشكل

 االتجاه في تتحرك الكائنات رغبات جعل فهو الخالق  أرساه كنظام للزواج بالرجوع بسهولة ذلك فهم

 الطبيعي للقانون اإلنسان بطاعة هنا للحياة.. الطبيعي بالشكل يسيروا ان إليهم وطلب الصحيح

 بناء اال تفعيله يمكن لن الطبيعي القانون ان يعني ما لبشرية!ا استمرار على ويعمل طفالم  ينجب

 اإلنسان فيصبح القانون  بناء من جزء اإلنسان هنا ..وتنفيذه له وقبوله عليه االنسان موافقة على

 نشأ فالفلك النحو هذا نفس على الطبيعي... القانون يصيغ بإرادته انه هنا القانون....يظهر منشأ

 الصورة!! بهذه الفلك هذا لينشأ دالمج كل له العظيم الخالق مع اإلنسان به اشترك الذي الجهد بسبب
  هامة/ ميحخة

 الجسد!! عن نشأت فالشمس الفلك  في الدورة يشبه ما هناك ان جدام.. هامة مالحظة نفهم هنا

 يقول االسمانحوني فالخيط إذن المقدس... اإلكليل يثبت الذي االسمانجوني الخيط ذلك من ويظهر

 الطاقة تمثل دائرة داخل اننا أصالم  الشمس نور عن ناشئة الكتلة وان الجسد من نشأت الشمس ان لنا
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 على تعمالن قوتين لدينا جديد من ليولى.. تعود والثانية ليخرى تقود إحداها طرفيها  والمادة

 ميالد عن أي الجسد عن ينشأ الفلك ان لنا يقول ذلك ان الفلكي المستوى وعلى الكون! بناء صياغة

 يشع حيث الصليب خالل من للقيامة يقود فالجسد القيامة  نور عن ينشأ المولود االنسان وان إنسان

    الجسد!!!! ينشأ منه والذي نورها
 / أخرى ميحخة هنال

 ولم  المقدس اإلكليل قبل وغيرها والسراويل والمنطقة العمامة ذكر انه وجدنا األمر تنفيذ تقرير في 

   الثياب!! باقي ثم اوالم  كان فاإلكليل ... الصادر االمر في النحو هذا على الترتيب كني
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َفَتُكوُن َعَلى ِجْبَهِة َهاُروَن. َفَيْحِمُل َهاُروُن 38
ُسَها َبُنو ِإْسَراِئيَل َجِميِع \أَلْقَداِس \ِإْثَم  ْلِتي ُيَقدِّ

. َوَتُكوُن َعَلى ِجْبَهِتِه َداِئمام َعَطاَيا َأْقَداِسِهمْ 
. \ِللرَِّضا َعْنُهْم َأَماَم   لْربِّ

 ( 66=  38+28)رقم اآلية 

 

ليس هناك  ية مواجهة لهذا األمر .. واضح تمامام فكرة الفداء حيث يحمل هارون  ثام الشعب 
 على اإلكليل المقدس بحسب الكتاب المقدس!! 

 المقدس هو الشمس النجم األصلي...  تمت اإلشارة مرارام ان اإلكليل
وهذا المعنى تجده كثيرام في أسفار موسى النبي حيث األشخاص الذي يتنجسون ألي سبب يقوموا 

(" يظهر ان الشمس هي من يقوم 8:  19لَمَساِء )عدد \"َوَيْرَحُض َجَسَدُه ِبَماءو َوَيُكوُن َنِجسام ِإلى 
 بهذا التطهير على ما يبدو!

لْشْعِب \لْربُّ ِلُموَسى ُخْذ َجِميَع ُرُؤوِس \َفَقال 4»ل الرب له كل المجد لموسى النبي مرة أخرى قا
 (  4:  25)عدد «. لْربِّ َعْن ِإْسَراِئيل\لْشْمِس َفَيْرَتْد ُحُموُّ َغَضِب \َوَعلِّْقُهْم ِللْربِّ ُمَقاِبل 

 ان الشمس هي من تقوم بالتطهير ... 
  11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1وي = وهو يسا 66رقم اآلية 

 في الغالب هو رقم يوسف الصديق ورقم يشوع بن نون البار.  11والرقم  11أي هو قيمة الرقم 
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ْلِعَماَمَة \ْلَقِميَص ِمْن ُبوصو َوَتْصَنُع \َوُتَخرُِّم 39

 لْطْراِز.\ ْلِمْنَطَقُة َتْصَنُعَها َصْنَعةَ \ِمْن ُبوصو وَ 
  67=  39+28رقم اآلية 

أَلْقِمَصَة ِمْن ُبوصو َصْنَعَة \َوَصَنُعوا 27. 
 لْنْساِج ِلَهاُروَن َوَبِنيِه.\

  66=  27+39رقم اآلية 
َوِلَبِني َهاُروَن َتْصَنُع َأْقِمَصةم َوَتْصَنُع َلُهْم »40

 َبَهاِء. لْ \َمَناِطَق َوَتْصَنُع َلُهْم َقاَلِنَس ِلْلَمْجِد وَ 
  68=  40+28رقم اآلية 

. َوَعَصاِئَب 28 ْلَقاَلِنِس ِمْن \َواْلِعَماَمَة ِمْن ُبوصو
. َوَسَراِويَل  .\ُبوصو  ْلَكتْاِن ِمْن ُبوصو َمْبُرومو

  67=  28+ 39رقم اآلية 
في  يات االمر  67المالحظة األساسية هي ان هناك رقم  -بالطبع هذه النصوص اجمالية 

 في تقرير التنفيذ.. وكال اآليتين يتحدثان عن مالبس كهنوتية!  67 وهناك رقم
 اعتقد انه رقم مصر  73هو رقم اسرائيل كما أتصور ... في الحقيقة رقم  67

 هذه األرقام ليست خاصة بالتاريخ الحالي لكل منهما لكنها ارقام من الكتاب المقدس والبناء الفلكي 
 وليس هناك كاهن غيره هو إسرائيل الكاهن وذلك يقول لنا مباشرة ان 

س/ لست اعرف ما هو القميص المخرم؟ رغم انه ربما القميص الذي كان يرتديه سيدنا أثناء 
 الصلب منسوج كله من فوق!! لست اعرف كيف ينتج هذا القميص ولماذا اسمه مخرم؟!! 

! ان رقم مصر لكن على ضوء معرفتنا ان اسرائيل هو الكاهن قد يتعين ان نضيف شيء ما هنا
هو  14ورقم  140=  67+73وأذن فمجموع    67  كما يظهر رقم الكاهن اسرائيل هو 73هو 

 أبيب كان يذبح الفصح... !!  14رقم البدر وفي 
أذن عالقة الرجل بالمراة تتلخص في الفصح!!! قد يعني ان المرأة تقتل الرجل!!! كيف يمكن فهم 

من الشجرة!  وق. سيدة الكون والدة اإلله هي من  ذلك؟! ان حواء هي من اعطت  دم ليأكل
طلبت القيام بمعجزة تحويل الماء إلى خمر والذي هو دم السيد المسيح له المجد! وأذن إسرائيل 
هو الرجل ومصر هي المرأة وهناك ارتباط بينهما يتعلق بقضية الصلب!!! يمكنك ان تسمع ذلك 

َحْيُث ْلِتي ُتْدَعى ُروِحّيام َسُدوَم َوِمْصَر  \ْلَعِظيَمِة \ْلَمِديَنِة \اِرِع َوَتُكوُن ُجثْتَاُهَما َعَلى شَ 8نصام ""
( لم يكن الصلب في مصر!! فماذا تقول لنا هذه اآلية!! القضية هي 8:8.)رؤ ُصِلَب َربَُّنا َأْيضام 

ة ان ان االرض التي نعيل عليها ناشئة عن جسد الكاهن يظهر هنا اهمية هذه العالقة.. والحقيق
 26ميل من الهرم الكبير على زاوية ميل  233دراسي الهرم وجدوا ان بيت لحم يقع على بعد 

الهرم الكبير  او مربع  –جبال اراراط  –درجة  وأعتقد اننا إذا قمنا برسم مثلث رؤوسه بيت لحم 
الهرم الكبير  فان هذا الشكل الهندسي سوف  –اورشليم  –جبال ارارط  –رؤوسه بيت لحم 

 ساعدنا جدام في فهم الفلك. ي
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َوُتْلِبُس َهاُروَن َأَخاَك ِإْياَها َوَبِنيِه َمَعُه 41

ُسُهْم ِلَيْكَهُنوا ِلي.   َوَتْمَسُحُهْم َوَتْمَيُ َأَياِديِهْم َوتَُقدِّ
  69=  41+28رقم االية 

 

ْلَعْوَرِة. \ْتِر َوَتْصَنُع َلُهْم َسَراِويَل ِمْن َكتْانو ِلسَ 42
 ْلَفْخَذْيِن َتُكوُن. \ْلَحَقَوْيِن ِإَلى \ِمَن 

 70=  42+28رقم االية 

 

َد ُدُخوِلِهْم ِإَلى َفَتُكوُن َعَلى َهاُروَن َوَبِنيِه ِعنْ 43
ْلَمْذَبِح \َلى ْقِتَراِبِهْم إِ \اِلْجِتَماِع َأْو ِعْنَد \َخْيَمِة 

ْثمام َوَيُموُتوا. َيْحِمُلوا إِ  ْلُقْدِس ِلَئالْ \ِلْلِخْدَمِة ِفي 
ْعِدِه.َفِريَضةم َأَبِدْيةم َلُه َوِلَنْسِلِه ِمْن بَ   

  71=  43+28رقم االية 

 

  يات تقرير التنفيذ المتعلقة بذلك تم سردها! 
 نالحظ ان ذكر الموت كعقوبة تظهر مرتين فقط 

 األولى في وجود الجيجل والرمانات  -
 تان والثانية في السراويل الك -

 في الواقع ال استطيع فهم ذلك على انه تحذير بالسلوك التقوي فقط 
نما انا اعتقد ان األمر يتعلق بالممارسة الجنسية في الزواج... ان الجالجل والرمانات ترتبط  وا 
بالشمس وهذا االمر هو المسبب لميالد انسان من خالل الممارسة الجنسية الطبيعة للزواج! 

)راجع أغنام يعقوب ن انجاب أي كائن حي دون فعل محدد مباشر من الشمس تحديدام انه ال يمك
 يظهر في السلوك الخاص بالجالجل والرمانات والذي ( 43 -37: 30تك 

لكن االجابة على هذا التساؤل تحتاج ان نفهم السبب الذي من أجله ولد السيد من عذراء!! لماذا 
رتبط بميالد السيد من عذراء وهو يمثل محور يجب ان تكون عذراء؟! ان أمر شديد االهمية ي

 رئيسي في حياتنا اليومية لكن كيف نفهم؟ 
)احد سوف يتم طرحها في نهاية هذه الدراسة بدون ألم ان إشارة اكثر تعمقام للميالد من عذراء 

 مالحق الدراسة( 
 ا البعض وراء بعضه ليرقاممرة ثانية هناك تتابع  71-70-69هي  باآلياتالخاصة  األرقام
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 -لْطْراِز \َواْلِمْنَطَقَة ِمْن ُبوصو َمْبُرومو َوَأْسَماْنُجوِنيّو َوُأْرُجَوانو َوِقْرِمزو َصْنَعَة 29 

  68=  29+39رقم اآلية   لْربُّ ُموَسى\َكَما َأَمَر 
( لكن في 39-28لْطْراِز )خرو \ا َصْنَعَة في األمر الصادر كان اإلشارة للمنطقة ْلِمْنَطَقُة َتْصَنُعهَ 

تقرير التنفيذ استفاض ق. موسى النبي وأوضح انها مصنوعة من اربعة مكونات... وهو عزل 
 فقط الذهب من مجموعة الرداء!!  ... 

 الحخ سقط زنار )منطقة( السيدة ق. والدة اإلله وجسدها صاعد إلى السماء!! 
له طلبت من األطفال الذين رأوها في مدينة فاطمة بالبرتغال أيضام ق. سيدة الكون والدة اإل

طلبت منهم ان يرتدوا أحزمة الكفارة ليالم )ولم نعرف ما هي احزمة الكفار( وتقول  – 1917
 ! بأنفسهمصنعوها  األطفالالقصة ان 

 يبدو ان هذه المنطقة هي الجهاد ضد الجسد وسوف نتخلي عنها عندما نخلع هذه الخيمة 
 ( 34+34هو في الحقيقة رقم االرض ) 68آلية رقم ا
ِة 32.  ْيم  ِب ك لِ  م ا أ م ر  \ف ك م ل  ك لُّ ع م ِل م ْسك ِن خ  س  ن ع  ب ن و ِإْسر اِئيل  ِبح  ص  لر بُّ \اِلْجِتم اِع. و 

ن ع وا.) ى. ه ك ذ ا ص   (32-39م وس 
 في الكتاب المقدس  7والرقم  3العيقة بين الرقم 

ة تظهر بشكل محدد في نزول السيد الرب تبارك اسمه على جبل الرب حوريب في ان هذه العالق
سفر الخروج( حيث كان  19الشهر الثالث من خروج بني اسرائيل من ارض مصر )االصحاح 

 صوت البوق الشديد قبل نزوله تبارك اسمه 
 ( 1:  29وكان االحتفال بتذاكر البوق في اليوم االول من الشهر السابع )عدد 

 حتفل به في الشهر السابع ان كان النزول في الشهر الثالث؟!! ال نفهم لماذا يُ 
من  أجنادكمثم الحظ في خروف الفصح أكد على ميعاده "ألني في هذا اليوم عينه أخرجت 

البوق الذي كان يتم االحتفال بتذكار (  إذن العيد للتذكار ولماذا 17: 12أرض مصر.." )خرو 
  ؟من الشهر السابع األولاليوم في في الشهر الثالث 

 ويؤكد الكتاب المقدس على ذلك في حادثة أخرى 
"من مس ميتًا ميتة إنسان ما يكون نجسًا سبعة أيامم يتطهر به في اليوم الثالث وفي اليوم 

( والتظهير يتم بماء النجاسة التي صنعت من غبار  12-11:  19)عدد  السابع يكون طاهراً 
ي حرقت كاملة مع أرز وزوفا وقرمز وأخذ من دمها لينضح على وجه خيمة البقرة الحمراء الت

االجتماع... هنا نالحظ التأكيد على ان العالقة راسخة بين اليوم الثالث والسابع وكذلك الشهر 
  28= 7+6+5+4+3+2+1         6=  3+2+1 الثالث والسابع ولماذا!! 
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 الثالث الفصل 
 جتماع والهرم األكبر البيانات الفلكية في خيمة اال

 تجميع عام 
 مقدمة  -1

في هذا الفصـل سـوف نقـوم بتجميـع كافـة البيانـات الفلكيـة التـي تـم اسـتنتاجها مـن خيمـة االجتمـاع 
 والهرم األكبر.. 

ثم سوف نضع هذه البيانات معام في مقارنة مع البيانات الفلكية الفعلية لنرى إذا ما كان يمكننا ان 
إذا مـــا كـــان يمكـــن تفســـير أيـــة ظـــواهر بنـــاء علـــى هـــذه المعلومـــات بصـــورة  نـــرى بصـــورة أفضـــل أو

 أفضل من البناء الفيزيائي الفلكي الحديث.. 
علــى كــل حــال عمليــة المقارنــة بــين المــأخوذة مــن خيمــة والهــرم وبــين الفلــك الفعلــي ســوف تــتم فــي 

 الباب الثامن في محاولة متسعة لرؤية أفضل لقوانين علم الفيزياء 
ا سوف نجمل فقط هذه البيانـات لنحـاول رؤيتهـا بالشـكل االفضـل قـدر المسـتطاع ولتكـون ولكن هن

 حاضرة لدينا عندما نقوم بالمقارنة في الباب الثامن 
 وسوف نجمل البيانات الفلكية للهرم األكبر ولخيمة االجتماع معام كما يلي 
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 البند األول: البناء الفلكي لخيمة االجتماع 
 هد )وتابوت حجرة الملل في الهرم األكبر( أواًل: تابوت الع

التـــابوت يرمـــز للعنصـــر المســـئول عـــن نشـــوء الزمـــان والمكـــان وهـــو أيضـــام يـــرتبط بمـــيالد  -
ذا كان تابوت العهد يرتبط بميالد إنسان وكذلك يمثل تابوت الملك فـي الهـرم  إنسان.... وا 

إنســان وكــال العملتــين  األكبــرال... فــان ذلــك يقــول لنــا ان مــيالد إنســان يــرتبط أيضــام بمــوت
وهـي المسـافة أمـام  4والمكـان الـرقم  24يعمال على نشوء الزمان والمكـان. )الزمـان الـرقم 

 وخلف تابوت العهد على الترتيب( 
ذراع توجــــد فـــي محــــراب التـــابوت وفــــي محـــراب الملكــــة وهـــي قيمــــة محــــددة  0.25القيمـــة  -

ذراع  0.25الملكيـة إلـى  بوضوح الن محور الهرم وهـو محـور غرفـة الملكـة يقسـم محـراب
 ذراع...... 2.75و

إذا كان تابوت العهد هندسيام مطابق لتابوت الملك فان قطـر المكعـب الـداخلي للتـابوت =  -
ذراع وهــي  0.25طـول ضــلعه الخــارجي ويعنــي ذلــك ان ســمك تــابوت العهــد ســوف يكــون 

 ع .... ذرا  0.25قيمة نعرفها جيدام ويعني أيضام ان سمك غطاء تابوت العهد يكون 
 ثانيًا: غطاء تابوت العهد 

 غطاء تابوت العهد يرمز لكل الضوء في الكون  -
 ان نشوء الزمان والمكان يكون مرتبط بالضوء  -
 تكون حجر زاوية حقيقي وفاعل في بناء الكون  -وهي ضوء–المعرفة  -
 5.1بوصــة ويكــون ميــل مــدار القمــر هــو  5.157ذراع =  0.25ان ســمك الغطــاء وهــو  -

 ل ذلك لنا ان القمر هو عامل أساسي في نشوء الضوء في الكون.. درجة ويقو 
 ثالثًا: مائدة خبز الوجو  )حجرة الملكة في الهرم األكبر( 

 المائدة تعبر عن األرض  -
دوران األرض حـــول نفســـها هـــو المســـئول عـــن نشـــوء هـــذا الكـــون )محـــور األرض وحركـــة  -

 االرض حول نفسها عامالن رئيسيان في نشوء الكون( 
 معرفة هي المسئولة عن نشأة الجسد وكل الهيكل المادي ال -

 رابعًا: المنارة )حجرة الملل( 
سروج ربما يعني ذلـك ان حركـة الكواكـب السـبعة هـي المسـئولة عـن إحـداث  7المنارة لها  -

 الضوء داخل المجموعة الشمسية.. 
 من الشعب يرتبطان معام فربما نقترح ما يلي: 2إذا كان كل  -
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o  مع أورانوس يرتبط عطارد 
o  يرتبط الزهرة مع المشتري 
o  ترتبط األرض من زحل 
o  المريخ يمثل عمود المنارة الرئيسي )الباب الثامن سـوف يظهـر ان المـريخ والقمـر

 هما الكوكبان الرئيسيان تقريبام في المجموعة الشمسية( 
 ان سرعة الضوء هي المسئولة عن ظهور قرص الشمس..   -

 خامسًا: الحجاب  
 .... وهذه النتيجة تقول لنا ان كتلة الكوكب تنشأ بسبب حركة الكوكب  Π3يعبر عن  31الرقم 

)البـــاب الســـابع ينـــاقل تحديـــدام هـــذا الموضـــوع ونحـــن نقـــدم بيانـــات فلكيـــة واضـــحة تثبـــت ان كتلـــة 
 الكوكب نشأت بناء على حركة الكوكب وليس العكس( 

 سادسًا: مذبح المحرقة 
 سابعًا: مذبح البخور 

ذراع والتــي تعبـــر عـــن دورة  19مـــن مــذبح البخـــور إلـــى بــاب خيمـــة االجتمـــاع = المســافة  -
ســنة وهــي تقــول ان دورة القمــر هــي الجــزء الرئيســي فــي بنــاء النظــام  19ميتونيــك للقمــر 

 الشمسي )الشمس والقمر واالرض( 
المسافات على جانبي مذبح البخور = المسافات أمام وخلـف تـابوت العهـد داخـل القـدس   -

ك ان نشـوء المكـان هــي عمليـة يقـوم بهـا تــابوت العهـد )ربـم محـور االرض( مــع ويعنـي ذلـ
 مذبح البخور )كوكب القمر(. 

يـوم )السـنة القمريـة(  327.6وهـي  2حلقة لمذبح البخور الن القمر له دورة من  2هناك  -
سـنة  2حلقـة تعنـي  2يـوم ويجـب ان يكـون هنـاك خطـأ مـا فـان  655.2ومجموع االثنين 
 يوم...  655تكون فقط  ولذلك يجب ان
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 البند الثاني: البناء الفلكي لثياب هارون الكاهن 
تقدم ثياب هارون الكاهن صورة أخرى لنفس البناء الفلكـي للكـون بحيـث يمكننـا ان نضـع البيانـات 

 إلى جوار بعضها البعض ونقارن ونصيغ تصور عام متسق... كما يلي 
 الرداء أواًل: 
 –الـدم  –الجسـد  –وظـائف ... )نـور الشـمس  5كونـات أي م 5الفلك الكوني مكون مـن  -

 الكفن(... ما هي هذه الوظائف الخمسة؟  –غالف االرض 
يــوم( وهــي  1461=  366+365+365+365ســنوات  4االرض مربعــة )لهــا دورة مــن  -

ـــع ... ان ذلـــك يعنـــي ان  ـــة الشـــكل والكـــاهن يـــرل الـــدم مســـتديرام علـــى المـــذبح المرب كروي
 زأ من المادة والجسد... الحركة جزء ال يتج

القمـــر غيـــر تـــابع لـــيرض ولكنـــه يقـــوم باتبـــاع األرض بنـــاء علـــى ارتباطـــه بـــالكون الفلكـــي  -
 كله.. وهو ذو مهمة محددة من الكون الفلكي وهي اتباع األرض 

 )هل البكورية قسمت بين يهوذا ويوسف وهما يمثالهما القمر والمريخ!!( -
طــوق علــى كتفــي الكــاهن وكــل  2ن هنــاك فــي المجموعــة الشمســية )ال3شــمس  2هنــاك  -

مـن الشـموس فعـالم فـي السـماء والتـي  2طوق ذهب يرمـز لشـمس( هـل يفسـر ذلـك ظهـور 
 هي ظاهرة حقيقة تم تصويرها من قبل العلماء  هل يعني ان الشمس عبارة عن صورة؟! 

ذن مســـــاحتها هـــــي  0.5ذراع وعرضـــــها شـــــبر أي  0.5الصـــــدرة طولهـــــا شـــــبر أي  - ذراع وا 
 مرة أخرة! 0.25ع مربع! قيمة ذرا  0.25

 لماذا الصدرة مثنية؟!  -
 الصليب!  –السر  -الرؤية والمعرفة –الملك  –صفوف االحجار الكريمة كانت  -
 الضوء يخرج من االرض الن السالسل تخرج من الصدرة  -
 الماء حجر الزواية في فهم كيفية نشوء الكتلة  -
 ض هناك دورة للفلك يعرفها القمر غير مرتبطة باألر  -
االرض تـرتبط بــالقمر أيضـام بقــوى الجاذبيـة الناشــئة عــن الكتلـة! )تمامــا كمـا تقــول الفيزيــاء  -

 الحديثة( 
فكرة/ المادة نشأت من توازن شعاعين مـن النـور وان االخـالل بهـذا التـوازن يسـبب انهيـار  -

اء المادة وتحول الجسد إلى شعاع نور فورام مرة أخرى )مثال رهبـان البـوذا يطيـروا فـي الهـو 
 بالتدريب على الصيام وتقوية االرادة!( 

   الجالجل لها عالقة بالزواج. -
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 البند الثالث: التعليق على الصدرة 
)هذا التعليق يقدم للمرة الثانية هنا وذلك بسبب اننا ربما نحتاج هذه البيانات عند المعالجة الفلكيـة 

 للكون في الباب الثامن( 
درة مغزولة بسالسل من الذهب وهي مثنية وبها الصدرة هي الكرة األرضية وهذه الص -1

 حلقات 
وقد درسنا في خيمة االجتماع ان الكرة األرضية هي القديسة والدة اإلله )مائدة خبز  -2

الوجوه( وق. والدة اإلله تقوم بعملية غزل الثياب اإللهية باستمرار  فان عملية الغزل هذه 
والثياب اإللهية هي ثياب الخالق تبارك  ال تتوقف ونجدها في كافة االيقونات الكنسية...

اسمه ربنا يسوع المسيح والتي هي هذا الكون الذي نحن نعيل داخله... وكما رأينا في 
أيقونة القديسة العذراء الملكة فان ق. والدة اإلله هي التي ترتدي في الحقيقة ثياب 

 هارون الكاهن أي ثياب هللا! كيف نفهم كل ذلك 
وعملية الغزل هذه على مستوى الفلك  تغزل بيدهاوهي الكرة األرضية  ان ق. والدة اإلله -3

وق. والدة اإلله تستخدم المغزل  –تكون الدورة التي تقوم بها الكرة االرضية حول نفسها 
لتقوم بعملية الغزل وربما يكون المغزل هو القمر الذي تستخدمه االرض لتقوم بدورتها 

الثياب اإللهية والتي هي هذا الكون نفسه...!    حول نفسها  وناتج عملية الغزل هي 
فمن كل ذلل يمكننا ان نفهم ان حركة االرض حول نفسها والتي تقوم بها االرض 
معتمدة على القمرم هذ  الحركة نفسها هي المسببة لن وء ووجود هذا الكون وكافة 

من حركة البناء الفلكي للكون! )ي مل ذلل كافة النجوم وال مس فالجميع ين ئوا 
 األرض حول نفسها( 

ترتدي ق. والدة اإلله ثياب هللا الخالق له المجد بسبب انها تحمل هللا في داخلها فهي  -4
العرل اإللهي وجسد ق. والدة اإلله هو الغطاء األول هلل وفوق هذا الغطاء يتم ارتداء 

ي بطن أمه وذلك يعني ان حالة الميالد لم تتم بعد فالطفل مايزال ف –الثياب اإللهية 
وهي المحيطة به من كل جانب والن الطفل اإللهي يرتدي الثياب اإللهية فهو داخل 
بطن امه يرتدي ثيابه اإللهية فوق والدته فتكون هي المحيطة به من كل جانب ثم تأتي 

 الثياب فوقها...  
وهي المحيطة بالحكمة اإللهية من  -حسب ما أفهم –أن ق. والدة اإلله هي المعرفة  -5

ل جانب ونحن ال يمكننا الوصول للحكمة اإللهية اال من خالل المعرفة  وبذلك فان ك
ق. والدة اإلله هل كل المعارف المحيطة بنا ومن خالل المعرفة نتعرف على هللا له 
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المجد عن طريقها أما رؤية ومعرفة الحكمة اإللهية فهو سؤال فوق طاقة الحيز الذي 
ق. والدة اإلله التي تعرف الحكمة اإللهية ونحن ان  نتحرك فيه... فهي العالية جدام 

حصلنا على القليل من المعرفة نقترب بحرص شديد من المعرفة وماتزال الحكمة بداخلها 
 ... فالقديسة والدة اإلله هي العرل اإللهي 

ان العالقة بين الصدرة والزنار وهي العالقة بين االرض والقمر من الصعب فهمها  -6
مستقلين تقريبام ولكن ق. والدة اإلله الكرة األرضية تعتمد في الحقيقة على هنا.. فانهما 

القمر ق. يوحنا المعمدان في مهمة البناء الفلكي للكون من خالل غزل الخيوط 
الذهبية... بالطبع من الصعب جدام ان نطرح تصور كامل هنا ولكن سوف نرجئ ذلك 

 الكامل للبناء الفلكي للكون. حتى نهاية دراسة خيمة االجتماع لطرح التصور 
التصور الكامل سوف يشمل كل الرموز معَا فالكرة االرضية هي الصدرة وهي مائدة  -7

خبز الوجوه )ومذبح المحرقة( وهي ق. والدة اإلله سوف نضعهم جميعام معام وكذلك 
القمر هو ق. يوحنا المعمدان وهو الزنار وهو مذبح البخور جميع العناصر معام وفي 

اية الشمس وهي سيدنا ربنا يسوع المسيح وهي المنارة وهي أطواق الذهب فوق كتفي النه
 هارون الكاهن ... 
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 2737الخاهرة الفلكية المصرية الرابع لفصل ا
 المبحث األول دراسة عامة للظاهرة

 التعري  بالخاهرةاواًل: 
حــدثت الظــاهرة العجيبــة جــدام فــي ســماء  2012ديســمبر  3فــي 

 دعطفار مصر حيـث أصـطف الثالثـة كواكـب في  محافظة الجيزة
بصـــورة متعامـــدة علـــى األرض مـــوازيين لقمـــم والمشـــترى والزهفففرة 

وهذه الظاهرة الفلكية المتميـزة قـد تـم  -األهرامات الثالثة بالجيزة 
إلـى أن تمـت اإلشـارة رصدها بواسطة الكثير من الباحثين حيـث 

  .سنة 2737مرة واحدة كل الخاهرة تتكرر 
ووضـعت هـذا االسـم أيضـام " 2737"الخفاهرة الفلكيفة المصفرية سـميت هـذه الظـاهرة باسـم وانا قد 

فــي كافــة الدراســـات التــي قـــدمتها باللغــة االنجليزيـــة وأعتقــد ان بعـــض مــن العـــالم اآلن يعــرف هـــذه 
 الظاهرة بهذا االسم.. 

 
وان ين سـابقام من خالل التسلسل التاريخي الزمني نجد أن الظاهرة ينبغي أن تكـون قـد تكـررت مـرت

 2012ديسمبر  3 والتي تمت في "المرة الثالثة"هي هذه 
 
 نتأكد من االستنتاجات التالية: يساعدنا التأمل في هذ  الخاهرة من و 

ان المصريين القدماء كانوا على عدم دقيق جدام بحركة الكواكب والنجـوم وهـم عرفـوا كافـة  -1
  2737 الدورات الزمنية للكواكب بما فيها دورة الظاهرة

 ثيثفة أهرامفات متميفزينان باني األهرامات اختار هذا المكان ليبني األهرامات فيـه وهـم  -2
كانت سبب ربما  2737ما يعني ان الظاهرة الفلكية للثيثة كواكب ليكونوا موازيين تمامام 

 الهدف النهائي لها. هي اساسي في بناء األهرامات وربما 
انس مع البناء الفلكي للكون وهـذا هـو سـبب عـدم فنـاء ان البناء الهندسي للهرم يكون متج -3

 الهرم عبر التاريخ ونفهم من ذلك أهمية دراسة البناء الهندسي للهرم على نحو تفصيلي. 
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 2737تواريخ تكرار الخاهرة ثانيًا: 
مرات حتى اآلن وكان المرة األخيرة لتكرار الظاهرة  3تكررت  2737ان الظاهرة الفلكية المصرية 

ويمكننـــا بعمليـــة حســـابية بســـيطة ان نصـــل لتـــواريخ المـــرات الســـابقة لهـــذه  2012ديســـمبر  3ي فـــ
 الظاهرة كما لتكون كما يلي: 

 
I-  م  2012ديسمبر  3لخاهرة كانت في حدوث الالمرة الثالثة 
II-  ق.م  725ديسمبر في لحدوث الخاهرة المرة الثانية 

      (2012-2737 =725) 
III- ق. م  3462ديسمبر ة لحدوث الخاهر  المرة األولى 

     (725+2737 =3462 ) 
 

ذن فان لدينا    2737مرات تكرار للظاهرة الفلكية المصرية  3تواريخ تعبر عن  3وا 
 ولكن ما حدث بالفعل في هذه التواريخ الثالثة ربما يحتاج منا بعض التدقيق 
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 2737الفلكية المصرية تكرار الخاهرة ثالثًا: األحداث الفعلية لتواريخ 
 

 ق. م 3462ديسمبر  لحدوث الخاهرة المرة األولىأواًل: 
 وان حساب ذلك يكون بسيط للغاية 

 سنة  4200أي جيل الفترة من أبينا إبراهيم وحتى سيدنا ربنا يسوع المسيح  42فان 
 متى االصحاح األول( انجيل ق. )

 نبدأ اآلن 
 سنة  4200

 سحق سنة عمر أبراهيم حتى ميالد ا 100منها   نخصم 
 سنة عمر أسحق حتى ميالد يعقوب  60وأيضام   
 سنة عمر يعقوب بالكامل  147وأيضام   
 سنة بقاء الشعب في أرض مصر حتى الخروج مع موسى النبي  430وأيضام   
 ق.م.  3463إذن الباقي =   

فأصـبح خـروج الشـعب  لكن الشعب خرج في شـهر أبيـب وتـم اعتبـار هـذا الشـهر أول شـهور السـنة
مصر في سنة جديدة الن شهر أبيب أعتبر أول شـهور السـنة وعلـى هـذا االعتبـار تـم حسـاب من 

لْشـــْهُر َيُكـــوُن َلُكـــْم َرْأَس \َهـــَذا »2لـــْربُّ ِلُموَســـى َوَهـــاُروَن ِفـــي َأْرِض ِمْصـــَر: \َوَقـــاَل الســنوات التاليـــة )
ُهوِر. ُهَو َلُكْم َأوْ \   ( 2-1: 12)خرو لْسَنِة. \ُل ُشُهوِر لشُّ

فكان خروج الشعب يعتبر سنة جديدة  واعتمادام عليها تم تحديد السـنة التاليـة لهـا ... مـا يعنـي ان 
 سنة  1هذه القيمة سوف تنقص بقيمة 

 
 ( 1)   ق.م.  3642=  1 – 3643أي تصبح 

 يمكن الحصول عليه هو نفسه بطريقة أخرى كما يلي هذا الرقم الذي حصلنا عليه 
 للمرة الثالثة  2737دوث الظاهرة الفلكية تاريخ ح 2012ديسمبر  3

 ق.م.(  725سنة حدوث الظاهرة للمرة الثانية ) 2737  يخصم منه 
 سنة حدوث الظاهرة للمرة األولى  2737 يخصم منه أيضام 
 (2)    3462 فنحصل على  
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 نستنتج ما يلي: 2و  1من 
 لمستوى الفلكي ان االرقام المحددة في الكتاب المقدس صحيحة وسليمة على ا 

 ظاهرة حقيقة موثقة داخل الكتاب المقدس  2737ان الظاهرة  -1
ان أثنين مختلفين من المصادر أعطوا نفس النتيجة يدل ذلـك علـى الحقيقـة المؤكـدة لهـذه  -2

 النتيجة. 
  1الحخ

ال  : ُكــمْ َأُقــوُل لَ  ْلَحــقْ اَ 34) ســنة ويؤكــد ذلــك الــنص المبــارك 100لــيس هنــاك اخــتالف ان الجيــل = 
ت ى ي ك ون  ه ذ ا ك لُّه ل  يجِ لْ \ي ْمِضي ه ذ ا    م. 70وكان خراب اورشليم في  -(34:  24" )مت ح 

 ومجئ السيد الرب إلى األرض  2737ونيحخ هنا وجود ارتباط بين حدوث الخاهرة الفلكية 
 

 
 2الحخ

كانـت هـي التـي تكـررت مـع خـروج الشـعب مـن مصـر  2737يظهر ان الظاهرة الفلكية المصـرية 
 سبب صناعة الشعب للعجل ليعبدوه! 

ْزِميــِل َوَصــَنَعُه ِعْجــالم َمْســُبوكام. َفَقــاُلوا: َفَأَخــَذ َذِلــَك ِمــْن َأْيــِديِهْم َوَصــوْ 4 َهــِذِه  ِلَهتُــَك َيــا ِإْســَراِئيُل »َرُه ِباإْلِ
 ( 4: 32)خروج  «ْلِتي َأْصَعَدْتَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر!\

المصـريين القـدماء لـم يعبـدوا أي عجـل ولـيس هنـاك رسـومات آللهـة فـي  انه من الملفـت للنظـر ان
 صورة عجل في مصر القديمة غالبام.. 

حيـــث اصـــطفت كواكـــب عطـــارد والزهـــرة  2737ولكـــن مـــا حـــدث هـــو الظـــاهرة الفلكيـــة المصـــرية 
 الثالثة ويبدو ان هذه كانت عالمة لخروج الشعب من مصر.. والمشترى على رؤوس األهرامات 

مهــم ان نفهــم ان هنــاك احتمــال ان الكواكــب الثالثــة كــانوا أثنــاء تــوازيهم ليهرامــات الثالثـــة مــن ال
 يقعون في دائرة البروج الخاصة بالثور! 

وهكــذا فــان شــعب اســرائيل اعتبــر ان خروجــه مــن مصــر كــان بنــاء علــى العالمــة الفلكيــة للظــاهرة 
وج وهـــم يعتقـــدون انهـــم كـــانوا وان مـــا قـــام بـــه موســـى النبـــي كـــان يعبـــر عـــن وســـيلة الخـــر   2737

 سيخرجون بأي طريقة أخرى طالما الفلك يعطيهم هذه اإلشارة ...
 .....ْلِتي َأْصَعَدْتَك ِمْن َأْرِض ِمْصرَ \ِذِه  ِلَهُتَك َيا ِإْسَراِئيُل ه َ هذا هو المبرر للنداء ....

 ة خروجهم! يظهر ان باني الهرم قال لشعب إسرائيل ان الظاهرة الفلكية تعبر عن عالم
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 ق. م.  725ديسمبر  الثانية لحدوث الخاهرةالمرة ثانيًا: 
 

 دعنا أواًل نفرض فرضًا عجيبًا وهو: 
 ان اليوم بالنسبة للنجوم = سنة بالنسبة لإلنسان ! 

 
 هذا الفرض صحيحام  إذا إذا اعتبرنا 

 يوم بالنسبة للنجوم!!  725سنة بالنسبة لننسان يمكن اعتبارها  725
 يوم = السنة القديمة المستخدمة في العالم القديم  360
 يوم = السنة الشمسية المعروفة في العالم القديم والحديث  365

 يوم  725  مجموعهما معًا = 
 

ذن فـــان  يـــوم )الســـنة القديمـــة التـــي تســـمى ســـنة  360يـــوم همـــا قيمـــة ســـنتين أحـــدهما هـــي  725وا 
 ية المعروفة للجميع! يوم وهي السنة الشمس 365قمرية( والثانية هي 

 

 هم سنتين للنجومللب ر سنة  725ويعني ذلل ان 
 

 وذلك ما قالوه الماجوس لهيرودس الملك ان النجم كان قبل سنتين تقريبام من ميالده له المجد 
ْبيَ ل\ِميَع ُروا ِبِه َغِضَب ِجّدام َفَأْرَسَل َوَقَتَل جَ َسخِ  َس و َمجُ لْ \َلْما َرَأى ِهيُروُدُس َأْن  يَنِئذو حِ 16  ِذينَ لْ \ِن اصِّ
ففن   ْبففنِ \ِن ِمفففَبْيــِت َلْحــمو َوِفــي ُكــلِّ ُتُخوِمهَــا  يِفــ ففا د ون  س  فففِب ت ْيِن ف م  س  ففاز  ل\ِبح  ق ق ففه  ِمفففن  ت  ل ففِذي \ نِ م  ح 
و لْ \  ( 16: 2" )مت سِ م ج 

  سنة للب ر 725ان سنتين للنجوم = هنا لم يوضح الماجوس 
 يرودس على الملك المولود والسبب في ذلك النهم خافوا من ه

 
 ال يبقى لدينا سوى الفرض العجيب ان يوم للنجوم = سنة للب ر! من أين نأتي بهذا الفرض؟

 
ففن ًة  لَقْفــرِ \َوَبُنــوُكْم َيُكوُنــوَن ُرَعــاةم ِفــي 33 لَقْفــِر. \َوَيْحِمُلــوَن ُفُجــوَرُكْم َحتْــى َتْفَنــى ُجثَــُثُكْم ِفــي أ ْرب ِعففين  س 
ْست ْم ِفيه ا \اِم أل ي  \ك ع د ِد 34 س  ن ِة ي ْومٌ  أل ْرض  أ ْرب ِعين  ي ْوماً \لِتي ت ج  . َتْحِملُـوَن ُذُنـوَبُكْم َأْرَبِعـيَن َسـَنةم ِللس 

 ( 34-33: 14)عدد  ْبِتَعاِدي\َفَتْعِرُفوَن 
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ان هللا له المجد هو المعلم  هو من يرسى تصور ان اليوم = سنة وهذا المقيـاس هـو تبـارك اسـمه 
 ي يعرفه  ولماذا يذكره هنا؟ انا أدعي ان ذلك هو مقياس النجوم وهو له المجد يذكره هنا لنتعلم الذ
 

ذن في تكرار الظاهرة الفلكية المصـرية للمـرة الثانيـة فـي ديسـمبر  ق. م. ظهـر نجـم المـزود  725وا 
حـددة وهـي سنة حتى ميالد له المجد وعند تماما الفتـرة الم 725للمرة األولى واستمر يظهر طوال 

سنة للبشر أي سنتين للنجوم ولد له المجد وهذا هـو سـبب تحـرك المـاجوس للمجـئ فـي هـذا  725
 سنة للبشر أي سنتين للنجوم...  725الوقت بعد مرور كل فترة االنتظار والتي هي 

 
 وال أعر  لماذا يسبق النجم االنسان بسنتين؟! 
 ي ميالد الرب له المجد هذه المعلومة يقولها لنا النص الكتابي المبارك ف

 
 وكذلل فقد خلقت ال مس في اليوم الرابع وخلق آدم في اليوم السادس 

 
 انه له المجد يخلق النجم قبل ميالد اإلنسان بأثنين )سنتين او يومين( 

انا ال اعرف لماذا؟ هللا له المجد هو المعلـم والواقعـة تكـررت مـرتين مـرة مـع  دم األول والثانيـة مـع 
ذن هي حقيقة.  دم الثا  ني وا 

 
 

 ميحخة هامة 
كافــة البــاحثين الحــاليين فــي الفلــك يفترضــوا أن نجــم المــزود هــو مــذنب أو نيــزك أو مــا شــابه حتــى 

 يكون ظاهرام قبل الميالد بسنتين فقط... وكل ذلك معيب الن نص الكتاب المقدس هو
فه  ْنَنـا ؟ َفإِ دِ َيهُـو لْ \ُد َمِلـُك و َمْولُـلْ \َأْيَن ُهَو : »نَ اِئِليقَ 2  2)مـت « َوَأَتْيَنـا ِلَنْسـُجَد لَـهُ  قِ َمْشـرِ لْ \ِفـي  ر أ ْين فا ن ْجم 
( وال يمكــن أن يكــون هنــاك خلــط فــي الظــواهر الفلكيــة فمــا ذكــره الكتــاب المقــدس نجــم فهــو نجــم 2:

شــهب بـــل كمـــا ذكــره تحديـــدام والخطـــأ فــي تســـجيل الســـنوات الن ســـنتين  ولــيس مـــذنب وال نيـــزك وال
 سنة للبشر  725للنجوم تساوي 
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  2012ديسمبر   3 الثالثة لحدوث الخاهرةالمرة ثالثًا: 
 ماذا حدث في هذا التاريخ؟ 

 األكبر في تاريخ البشرية  زلزالكان العالم كله ينتظر ال
وكــان التحــذير بســبب ان الكواكــب تتــوازى مــع بعضــها فــي خــط مســتقيم مــا قــد يولــد زالــزال ضــخم 

 بهذه الكواكب....  ناشئ عن قوى الجذب الخاصة
 ولكن لم يحدث أي شيء 

 ولم يقع أي زالزال!! 
 أمر محير للغاية 

فــي تــاريخ البشــر فــي نفــس هــذا    وكــان هنــاك تحــذير بوقــوع الزلــزال األكبــرالظــاهرة نفســها حــدثت
 التاريخ ولم يحدث أي شيء وال من الظاهرة وال من التحذير!! 

 زال األكبر في تاريخ البشرية الذي سوف يقع في في نهاية هذه الدراسة أقدم ملحق عن الزل
 

الساعة الثانية ع ر اال ع ر دقائق بتوقيت  2017مارس  17
 ساعات 8البرتغال وسو  يستمر لمدة 
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 رابعًا: في أي يوم من  هر ديسمبر تتكرر الخاهرة الفلكية المصرية؟ 
 

 إن الفكرة المطروحة هنا تتخلص فيما يلي: 
 رر في نفس شهر ديسمبر ان الظاهرة تتك

 ولكن 
 ق. م. حدثت اليوم األول من شهر ديسمبر  3462في المرة األولى أي في  -
 ق. م. حدثت في اليوم الثاني من شهر ديسمبر  725في المرة الثانية أي في  -
 حدثت في اليوم الثالث من شهر ديسمبر  2012ولذلك في المرة الثالثة أي في  -

 
 اإلدعاء هنا 
 ترحل يوم مع كل مرة  ان الظاهرة

 وهي كانت المرة الثالثة لتكرار هذه الظاهرة  2012ديسمبر  3وان حدوثها في يوم 
 فذلك يكون دليل على هذا الترحيل 

 
 ولكنني أريد أن اقدم أدلة أخرى متعددة خاصة بعملية الترحيل هذه... فيما يلي 
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  الدليل األول
 ق. م.  3462ة األولى في تكرار الخاهرة الفلكية المصرية في المر 

 نحن نعرف ان في هذا التاريخ خرج الشعب من أرض مصر 
في الشهر الثالث بعد خـروج الشـعب مـن ونعرف ان هللا له المجد نزل على جبل حوريب في سينا 

 من سفر الخروج(  19أرض مصر ... )االصحاح 
 ذكر الشهر بدقة  ولكن لم يذكر موسى النبي في أي يوم نزل الرب على جبل حوريب  هو

ففْهِر \ِفففي 1 ــَك لث اِلففِث \ل   ــي َذِل ــْن َأْرِض ِمْصــَر ِف ــَد ُخــُروِج َبِنــي ِإْســَراِئيَل ِم ــِة \َبْع ْي ــْوِم َجــاُءوا ِإَلــى َبرِّ ْلَي
ْيــِة ِســيَناَء َفَنَزُلــوا ِفــي 2ِســيَناَء.  ْيــِة. ُهَنــاَك َنــ\اْرَتَحُلــوا ِمــْن َرِفيــِديَم َوَجــاُءوا ِإَلــى َبرِّ َزَل ِإْســَراِئيُل ُمَقاِبــَل ْلَبرِّ

 ( 2-1: 19)خروج  ْلَجَبلِ \
 مع ذلك لم يذكر في أي يوم كان النزول على الجبل وصوت البوق! 

 هنا يجب ان نمعن النظر بسبب وجود صعوبة بالغة في الفهم! 
ولـم يـذكر موسـى النبـي فـي أي فـان صـوت البـوق كـان مـع النـزول علـى الجبـل فـي الشـهر الثالـث 

 (16: 19الشهر "...وصوت بوق شديد جدام.." )خرو يوم من 
 هنا نحن نتفق ان صوت البوق كان في الشهر الثالث 

 
!! ال أعـرف لمـاذا جعـل لـه تذكار البوق يكون في اليوم األول  من ال هر السابع رغم ذلك فـان 

 المجد تذكار البوق في ميعاد مختلف عن حدوثه؟! 
علــى تــذكار صــوت البــوق فــي اليــوم األول! مــن الشــهر وفــي الــنص المبــارك هنــاك إصــرار شــديد 

 السابع!! ان عدم الفهم هنا أمر فقط منطقي للغاية! 
 نحن نعرف ان البوق كان في الشهر الثالث في يوم غير محدد 

 ولكن 
  !التذكار سيكون في اليوم األول من ال هر السابع!

كانـت فـي اليـوم األول مـن الشـهر  2737كل ما فهمتـه انـا مـن ذلـك ان الظـاهرة الفلكيـة المصـرية 
الثالث وهو له المجد يؤكـد علـى ميعادهـا الن هـذه هـي المـرة األولـى للظـاهرة وهـي تـأتي فـي اليـوم 

 ... األول من الشهر
 ؟ 4لكن لماذا جعل له المجد التذكار في الشهر السابع؟! ال أعرف
وفـي المـرة الثالثـة فـي اليـوم الثالـث المهم اآلن ان الظاهرة تكررت في المرة األولى في اليوم األول 

 وبذلك نستنتج انها تكررت في المرة الثانية في اليوم الثاني وهذا الترحيل حقيقي! 
 

                                                 
ايام ومن لم  7المحلة الحظ ان من كانوا يتطهرون من الميت كانوا يتطهرون في اليوم الثالث وفي اليوم السابع وهم يظلون خارج  - 4

 يتطهر في اليوم الثالث ال يكون طاهراً في اليوم السابع ... نحن ال نفهم سبب ذلك ولكنه له المجد يربط بوضوح بين الثالث والسابع.  
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 الدليل الثاني 
  -أ

 من عمر نوح البار  601من الشهر الثاني من سنة  27خرج نوح البار من الفلك في 
 هو رقم ميالد إنسان  27ورقم 

 بسبب ان الخروج من الفلل يكون المييد الثاني للب ر فذلل أما ال هر الثاني 
 
 
 
  -ب

 كذلك أيضام 
 من ال هر الثاني  17ان عقوبة الطوفان كانت في 

 وذلك بسبب ان 
 هو رقم العقوبة  17

ال هر الثاني بسبب ان الطوفان هفو العقفاب الثفاني للب فرية حيفث العقفاب األول كفان طفرد آدم 
 من الجنة 

  انونفهم من ذلك 
 من ال هر األول  17آدم وزوجته طردا من الجنة في 
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 لث الدليل الثا
 

ذا أردنا التأكد من ذلل   وا 
   يكون المييد الثالث للب ريةيمكن ان نفكر ان ميالد الرب له المجد 

ذن   وا 
 من ال هر الثالث  27فيوم الحمل األول سيكون اليوم  -
 )بحسب نفس هذا التصور(       
يفوم بحسفب العيمفة أوريجفانوس  273رة الحمل لمييد إنسان والتي هي فإذا أضفنا فت -

 لتفسير  سفر العدد اإلصحاحات الثالث والرابع 
سففنجد ان الففرب لففه المجففد ولففد فففي اليففوم األول مففن  ففهر ينففاير مففن السففنة المييديففة  -

 األولى 
 ديسمبر  25يناير او  7بالطبع هذا التاريخ المحدد حاليام هو 

 دقيق  وكالهما غير
 والرب له المجد ولد في 

 
 األول من يناير من السنة المييدية األولى

 
 ... له المجد فان التقويم المييد وجد باالساس من أجله

 
 ونفهم من كل ما سبق ان العقاب اإللهي للبشرية للمرة الثالثة 

 سوف يكون في 
 من الشهر الثالث  17

  5مارس 17أي في 
                                                 

سنة من الطوفان وذلـك يعنـي انـه تبـارك اسـمه يعطـي  100انه له المجد أمر نوح البار ببناء الفلك قبل  الحظ/ 5
عـن زلـزال مـدمر للعـالم  1917بل العقوبة العامة للبشر  ولذلك فان نبـوءة السـيدة ق. والـدة اإللـه فـي مهلة ق 100

والتــي ذكرتهــا ق. والــدة اإللــه  13ســوف تعتبــر التحــذير األخيــر قبــل العقوبــة المــذكورة فــي ســفر زكريــا االصــحاح 
ب اإللهي للبشـرية سـوف يكـون فـي   ويقول ذلك لنا ان العقا2000بوضوح كعقوبة للبشرية سوف تحدث بعد عام 

كما سوف نوضح بالتفصيل في ملحق الخاص بالزلزال األكبر في تـاريخ البشـر فـي نهايـة هـذه  2017مارس  17
 الدراسة.   
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 ا يلي: من ذلل نستنتج أيضًا م
نمـا اإلدعـاء بوجـود  -1 انه ليس هناك إضطرابات في حسابات التـاريخ حـدثت عبـر الـزمن  وا 

إضطرابات هو إدعاء كاذب مضـلل... مـثالم اإلدعـاء بـان الـرب لـه المجـد ولـد فـي تـواريخ 
ينــاير جميعهــا تــواريخ غيــر حقيقــة واالدعــاء الخــاص بتغيــر االيــام فــي  7ديســمبر او  25

نمـا الــرب لـه المجــد ولــد فـي اليــوم األول مــن التقـويم الجريجــوري إ دعـاء باالســاس مزيــف وا 
)هنــاك ملحــق فــي نهايــة الدراســـة  1/1/1شــهر ينــاير مــن الســنة األولــى ميالديـــام أي فــي 

 (.   1/1/1ملحق إلثبات ان تاريخ ميالد الرب هو  –يثبت هذه المعلومة 
الدعـاءات المسـجلة فـي وان ا تسلسل األيام للبشرمن المنطق الصحيح تصور عدم تغير  -2

 التاريخ هي إدعاءات وضعها المضل حتى ما يضلل البشر عن الحقيقة 
هــو دليــل ســاطع علــى صــحة  2012ديســمبر  3ان تكــرار الظــاهرة المصــرية الفلكيــة فــي  -3

واســتقامة التــواريخ عبــر العصــور حيــث يــرتبط التــاريخ بــالتحرك الفلكــي ممــا يجعــل التقــويم 
 موثق وصحيح 

كـان أحـد التـواريخ األكثـر أهميـة بسـبب الظـاهرة  2012ن تـاريخ ديسـمبر نرجو مالحظـة ا -4
وكذلك بسبب انتهاء تقويم مايا وهو أمر هام جدام الن تقويم مايا  2737الفلكية المصرية 

مـا  2012سنة تقريبام( وهو ينتهـي فـي ديسـمبر  5115سنة )هو بالتحديد  5000يتعدى 
 يجعل هذا التاريخ مميز وهام جدام 
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 2737الحظات عن الظاهرة م

 
 أوالً: 

كواكب عطارد والزهـرة والمشـترى علـى رؤوس األهرامـات الثالثـة  3فيها اصطفت  2737الظاهرة 
  سنة 2737وكما ذكرنا هذه الظاهرة تتكرر كل 

 الكوكب األول أمام الشمس    نفهم ان كوكب عطارد هو 
 الكوكب الثاني    كوكب الزهرة هو  
 ()الخامس إذا لم نعد كوكب األرضالكوكب السادس     كوكب المشترى هو 

 
 ما يلي  5نالحظ في التكوين إصحاح

 وهو االنسان االول   سنة 930كان عمره ان أدم البار  
 وهو الجيل الثاني   سنة  912شيث البار كان عمره  
 وهو الجيل الخامس  سنة  895مهلليئيل البار كان عمره  

 
  سنة 2737   وكان مجموع أعمارهم = 

 
 إذن الصدفة ليس فقط ان مجموعة أعمارهم = زمن الدورة 

 لكن أيضا ان الترتيب هو نفسه؟ 
 إما هذه صدفة مركبة او من يمكنه فك مثل هذا  اللغز؟ 

 
 بالنسبة للتصور ان االنسان يمكن ان يكون كوكب!

 نقرأ النص الكتابي المبارك 
َذا »َوَقْصـُه َعَلـى ِإْخَوِتـِه. َفَقـاَل:  ثُْم َحُلَم َأْيضام ُحْلمام  َخـرَ 9. " ْلَقَمـُر \لْشـْمُس وَ \ِإنِّـي َقـْد َحُلْمـُت ُحْلمـام َأْيضـام َواِ 

ْلُحْلــُم \َمــا َهــَذا »َوَقْصــُه َعَلــى َأِبيــِه َوَعَلــى ِإْخَوِتــِه َفــاْنَتَهَرُه َأُبــوُه َوَقــاَل َلــُه: 10«. َوَأَحــَد َعَشــَر َكْوَكبــام َســاِجَدٌة ِلــي
ْخَوُتَك ِلَنْسُجَد َلَك ِإَلى ْلذِ \  (!10-9: 37)تك « أَلْرِض؟\ي َحُلْمَت! َهْل َنْأِتي َأَنا َوُأمَُّك َواِ 

 ببساطة يعقوب اسرائيل يعرف ان الشمس والقمر هما ابو وام يوسف!! 
 لكن يوسف نفسه لم يكن كوكب في هذا الحلم! هو كان انسان !! وكيف تسجد له الكواكب 

اقف في السماء ضـخمام بـين الكواكـب هـو شـخص يـدعوه علمـاء التنجـيم الصـياد او ان االنسان الو 
 نجوم مكونين لحزام أوريان!! 3الحكيم وفي حزامه يكون 

  يبد ان يوسف كان يعرف عن الكون أكثر من كل ما نتصوره عنه!!  
 المبحث الثاني 
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 المعتمدة على مسار القمر  2737التطوير الدوري لدورة الظاهرة 

 مقدمة  -1
     2737توضيح الكيفية التي بها حدثت الظاهرة الفلكية المصرية  ان الهدف من هذا المبحث هو

ي نراه في السماء ساطعام  فان الدوران حول األرض هو مهمة يقوم بها أساسام قمر األرض الذ
 بشكل يومي تقريبام 

ذن فان تعامد كواكب عطارد والزهرة والمشترى على األرض وبال تالي على روؤس األهرامات وا 
 هو حدث هام للغاية ومتميز  هذا المسار هو مسار مميز للقمرالثالثة 

ـــذلك ففـــي هـــذا المبحـــث ســـوف نعمـــل علـــى ـــات ان مســـار الكواكـــب الثالثـــة  ول عطـــارد والزهـــرة إثب
والمشتري في تعامدهم على االرض يكون مسـار معتمـد علـى دورة القمـر ميتونيـك والتـي هـي دورة 

 للقمر... ولكن دعنا نلقي الضوء عليها أوالم معروفة 
 
 دورة ميتونيل  -2

سنة وفيها القمر بينما هو يدور حول األرض مرة كل  19ان دورة ميتونيك هي دورة القمر تستمر 
ســنة فــي ظــاهرة  19ال يقــوم بتكــرار المــرور فــي أي مــرتين خــالل الــدورة الكاملــة أي خــالل  27.3

 ملفتة للغاية... 
 دورة نفسها أبعد من حيز حركة القمر المباشرة بالدوران حول األرضما يجعل ال

 ويظهر ان للدورة القمر عمق أبعد من العالقة المباشرة بين االرض والقمر 
 يوم  6939.75سنة شمسية أي تساوي  19وان دورة ميتونيك هي 
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  ؟ على دورة ميتونيل 2737كي  تعتمد الخاهرة  -3
  2737من قيمة 
  144×  19=  2736 نالحظ ان

 مرة لدورة القمر ميتونيك  144هي تكرار  2736وذلك يعني ان 
 سنة شمسية  2737هي ظاهرة تتكرر كل  2737وبالطبع فان الظاهرة الفلكية المصرية 

 تتوافق مع دورة ميتونيك ذات السنة الشمسية أيضام  وهي بذلك
 يتونيك هو تكرار فعلي مطابق لدورة م 144ان التكرار  ما يعني

 
 ويقول ذلك لنا ان 

 هي في الحقيقة دورة ميتونيك للقمر...  2736الدورة 
 

سفنة بفدورة ميتونيفلم ولكفن مفا  2736هنفال ارتبفاط بفين الفدورة  اناننا نجفد  السؤال اآلن هو:
     ؟ 2737عيقة دورة ميتونيل بدورة الخاهرة الفلكية المصرية 

 ة ان إجابة هذا السؤال تكون بسيطة للغاي
  6585.4يوم ودورة ساروس  6939.75فاننا في الواقع نجد فعليام عالقة بين دورة ميتونيك وهي 

والسبب في ذلك ان دورة ميتونيك هي دورة القمر ولكن دورة ساروس هي دورة حاالت الكسوف 
 الشمسي والقمري 

كة القمر عنصر وبالطبع هناك ارتباط بين دورة ميتونيك ودورة ساروس الن في كالهما تكون حر 
 فاعل .. ما يعني ان االرتباط مؤكد وموجود... 

يـــوم ودورة  6939.75يـــوم والتـــي تمثـــل الفـــرق بـــين دورة ميتونيـــك  354.3هنـــاك الســـنة القمريـــة 
 يوم تقول لنا انها إشارة الترابط بين هاتين الدورتين  6585.4ساروس 

 
التي تعتمد علـى دورة ميتونيـك  2736رة بنفس هذه الصورة  فان لدينا سنة شمسية كاملة بين الدو 

  2737وبين الظاهرة الفلكية المصرية 
سـنة شمسـية  1تعتمـد بالفعـل علـى دورة ميتونيـك وهـي تفـرق فقـط  2736فإذا كانت الدورة األولى 

  2737كاملة مع الظاهرة 
 تعتمد هي األخرى على دورة ميتونيك  2737إذن دورة الظاهرة 
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 الخامس الفصل 
 نرى الكون ب كل مختل  عن حقيقته هل نحن

 فكرة أوريجانوس عن الوجود المسبق للب ر قبل خلقهم
 مقدمة  -1

قبل خلقهم في البداية ان التصور المنقول عن أفكار العالمة أوريجانوس بالوجود المسبق للبشر 
ها افكار لم يذكر هي والذي وجدناه في الكتب الخاصة بالبابا ثؤفيليس هو تصور غير صحيح و 

 ..  )حسب ما اعتقد( العالمة اوريجانوس
 وا كتبه فان ما كتب في التاريخ عن العالمة أوريجانوس بان ما نقلوه عنه نقلوه خطأ وانهم حرّ 

 ان هذه الحقائق تكون اآلن مؤكدة تمامام 
عندما قال ان االنسان كان موجود قبل خلقه هذه األفكار من فالعالمة أوريجانوس لم يقل أي 

  جسديام 
 حتى نستطيع ان نبدأ هذا التوصيح علينا ان نجيب على السؤال األول وهو:  

 
 ولماذا يتعذب ال رير؟ ما هي جهنم 

ح وهــو الوجـود فـأين ســوف الان كـان الشـرير شــريرام وهـو قـد مــات وان كـان هللا لـه المجــد هـو الصـ
لوجود  وكيف يقبـل هللا يوضع الشرير ليتلقى عقابه؟ ان أي مكان هو مكان داخل هللا النه داخل ا

 ان يحتوي هذا الشرير؟ 
 وان كان الشرير يصبح خارج الوجود فكيف يقع عليه العذاب وهو غير موجود؟ 

 مايزال السؤال مستمر 
فــان هنـــاك ســـؤال هـــام حـــول إحســـاس هللا لـــه المجــد بالشـــرير الـــذي مـــات موتـــام ابـــديام! فـــان الكتـــاب 

ن فور ان يموت االنسان موته االبدي فان هللا له المجد المقدس يقول ان االنسان هو ابن هلل  ولك
 سوف ينساه وكأنه لم يكن موجود! 

 ذلك ال يحدث حتى للبشر! 
 فان الوالد الذي مات له ابن ال ينساه هكذا كأنه لم يوجد! 

 ؟ الفكرة العجيبة ربما تجعل الناس تشك في حقيقة الحب اإللهيهذه 
 ه المجد! مرة أخرى نحن ال نفهم ما يقوله ل

 
 االن سوف أطرح الفكرة الخاص بالوجود المسبق بشكل واضح كما أفهمها ...  
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 الوجود المسبق للب ر قبل خلقهم جسديًا  -2
 ما هي جهنم؟ 
 !! نفسه انه هللا له المجد

 ما الذي يحدث بالفعل؟ 
 ان هللا له المجد ولد اإلنسان تمامام كما تلد أي سيدة أبنها  

 من هللا فاالنسان مولود وق من ذات هللا ومن روحه  ان االنسان مخل
)هنــا انــا ال اعــرف الفــرق بــين المــيالد االقنــومي والمــيالد بــالتبني النــي باالســاس ال أعــرف مــا هــي 

 طبيعة هللا وحتى ال أعرف طبيعة االنسان!( 
 وماذا يحدث عندما يموت االنسان؟ 

  مرة ثانية كما كان قبل ميالده الجسدي! فيكون داخل هللا داخل هللا مرة أخرى!االنسان يدخل 
 ولماذا يتعذب؟ 

 الن هللا الصالح واالنسان  رير والعذاب ين أ من عدم التوافق 
باقي  عوهذا هو العذاب في الواقع  فان االلم في الجسد ينشأ بسبب عدم توافق العضو الجسدي م

انه في جهـنم "العـذاب األبـدي" بسـبب ولذلك فاإلنسان يتألم داخل هللا ويظهر له الجسد... أعضاء 
 عدم توافق االنسان الشرير مع هللا الصالح... 

يتألم بدوره من وجود الشرير داخله! الن كالهما يتألمان بسبب نفسه وربما أدعي ان هللا له المجد 
 )ربما يكون ذلك خطأ الن هللا له المجد ال يقع عليه فعل الفاعل( عدم التوافق واالنسجام... 

ذن هي جهنم بالنسبة للشرير و   ا 
 المبارك يمكن تأكيد ذلك بالنص الكتابي 

 (16: 3)رؤ  أَنَا ُمْزِمٌع أَْن أَتَقَيَّأََك ِمْن فَِمي.
ذن الشرير داخل هللا بالفعل وهو تبارك اسمه يفكر ان يلقي به خارجام بسبب شر الشرير!   وا 

 
 ؟ ماذا ينتظر... الشرير لماذا يتعذبلكن و 

ينزلفون يفتم أخفذهم مفن هنفال و جهنم بالفعل  نا  الذين يسكنوان اال خ
 األرض مولودين في صورة أطفال 

فالشـــرير بعـــد ان يتعـــذب فـــي جهـــنم يمنحـــه هللا لـــه المجـــد فرصـــة جديـــدة لكـــي يـــتعلم التوبـــة فينـــزل 
 األرض من جديد ليتعلم من هللا 
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من يتطهر في جهـنم ال   ولكن على نحو غير صحيح فر الكاثوليكيههنا جهنم هي نفسها المط
وبعـد ان يذهب إلى الفـردوس بـل ينـزل األرض والتـي هـي مكـان العدالـة لكـي يـتعلم ويثبـت فـي هللا 

  .. يذهب إلى الفردوسهللا وينفذ وصيته  نيتعلم م
َحتْـى أَلْمـَواِت َفلَـْم َتِعـْل \َوَأْمـا َبِقْيـُة 5" هذه هي القيامة األولى التي يقول عنها القديس يوحنا الرائي

 ( 5: 20)رؤ  "أل ول ى\ْلِقي ام ة  \ه ِذِ  ِهي  لْسَنِة. \ألَْلُف \َتِتْم 
 من هو الطفل المولود؟  -3 

 الطفل المولود هو روح إنسان كان محبوس في جهنم وأقامه هللا من األموات 
 فنزل إلى األرض وأخذ جسد طفل وسوف يتعلم من البداية ان يحب هللا 

 ن الفناء االبدي... فرصة جديدة بدل م
 

 هنا التصور الذي كان مطروح عن افكار اوريجانوس هو 
فـي الجســد وتأخــذ جســد تعاقــب بحبســها تنــزل لـيرض و فـي الســماء ان روح القـديس عنــدما تخطــئ 

نقد  لها إلى االرض.. وبالتاليو طفل ولذلك فكل االطفال هم أرواح قديسين أخطأت فتم عقابها بنز 
ن ان مــن يتــزوج عليــه ان ينتظــر حتــى يخطــئ أحــد القديســين فــي الســماء لكــي البابــا ثــاؤفيليس كــا

 ينزل في صورة طفل مولود منهم... 
 

 وهذا كله غير صحيح وغير مفيد أساسام.... 
جـــــــد ليكـــــــون طريـــــــق ان الـــــــزواج فـــــــي حـــــــد ذاتـــــــه وُ 

ففان للمحبوسـين فـي جهـنم مـن أجـل فرصـة القيامـة 
صفورة القيامفة ففي هفذا  يمييد طفل صفغير هف

  لعالم الذي نحن فيها
لفففه العفففذراء تعلمنفففا ذلفففل مفففن ايقونفففة ق. والفففدة اإل 

 الملكة 
هذه األيقونة هي معجزة كاملـة وهـي تسـاوي العليقـة 

 التي ر ها موسى النبي 
فعنــدما ننظــر إلــى هللا لــه المجــد نجــده يرتــدي ثيــاب 

ثيابففففه …. م ففففقوقة مففففن الصففففدر ومففففن الكتفففف  
 م قوقة وتم تخيطها بالخيط! 
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 شق الثياب بهذا الشكل من الصدر ومن الكتف؟ وأين تم 
انــه علـــى الصـــليب النهــم شـــقوا الثيـــاب إلــى أربعـــة أجـــزاء ولــذلك فســـوف يشـــقون مــن الكتـــف ومـــن 

 الصدر لتكون أربعة أجزاء! 
 ماذا يقول لنا؟ … ! وهو له المجد يرتديها هنا في أيقونة الميالد

 

 نحن فيه ان مييد إنسان هي صورة القيامة في العالم الذي 
الذي كان في جهنم النه صلب محكوم عليه بالموت االبـدي  مـن هنـاك هـو قـام له المجد انه هو 

 مرتديام ثياب صلبه ليقول ان القيامة جزء ال يتجزأ من بناء هذا الكون.. 
 

  ؟ وكي  يحدث ذلل -4
نم ومــن ان حركــة الكواكــب هــي الحركــة التــي بهــا يــتم مــيالد أجســاد للبشــر المحبوســين داخــل جهــ

خالل هذه الحركة يتم سحب األشخاص المحبوسين داخل جهنم ليتم ميالدهم من جديد في صورة 
 … أطفال ليأخذوا فرصة جديدة

 … ان المشهد يكون هكذا
االشــخاص المحبوســين داخــل جهـــنم يــتم ســحبهم مـــن هنــاك بالقيامــة بنـــاء علــى التسلســل العـــائلي 

ج أفــراد داخــل عــائالت ولــذلك فــان اباالســاس مــن زو بســبب ان مــيالدهم الناشــئ عــن القيامــة ينشــأ 
االنساب العائلية تكون هامة الن بناء عليها يتم سحب االشخاص من داخل جهنم لينزلوا ويأخـذوا 

 فرصة جديدة على االرض 
 االشخاص القديسين على االرض يذهبون إلى الفردوس 

 واالشرار يذهبون إلى جهنم 
التسلســل العــائلي ينزلــون مــن جديــد ليأخــذوا اجســاد أطفــال  األشــخاص الــذين فــي جهــنم بنــاء علــى

 ويتعلموا من هللا... 
من يتعلم ويصـير قـديس سـوف يـدخل إلـى الفـردوس والشـرير سـوف يـذهب لجهـنم مـن جديـد ليقـوم 

 بنفس هذه الدورة مرة أخرى... 
 الحظ / 

سـبب انـه غيـر متوافـق ان القديس والشرير كالهما في نفس المكان داخـل هللا ولكـن الشـرير يتـألم ب
 مع هللا الصالح 

ومـن أجـل ذلـك فـان العــالم المـادي الـذي نحـن فيـه يكــون ضـروري الن بدونـه سـوف يغلـق الطريــق 
 محبوسين داخل جهنم )حسب ما أفهم( العلى 
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 هذ  الميكانيكية الرائعة؟ لماذا عمل هللا له المجد 
ى االبد بسبب عـدم معرفتـه او خطـأ ولكـن الن هللا له المجد يريد الجميع يخلصون وال يفنى أحد إل

 ليعطيهم فرصة أخرى 
 ولكنها فرصة غالية للغاية بعد العذاب الطويل داخل جهنم! 

 
 ؟ كيف يزداد أعداد البشر أو أعداد ارواحهم! كي  يتكاثر الب ربالطبع هذا التفسير ال يقول لنا 

 ول للصورة الواضحة.. ان هذا التفسير مايزال مبدئي ويحتاج الكثير من البحث للوص
 
 العذاب األبدي إذا كان األ خا  سو  يقومون هكذا؟ تم تسميته لكن لماذا  -5

 هذا السؤال من الصعب جدا إجابته 
 والسبب في ذلك هو اننا ال نعرف ما هو االبد! 

 اننا ال نعرف ما هو الزمن! هذه وسبب عدم معرفتنا 
 الزمن؟  هو في كل هذا البناءان المشكلة الرئيسية 

 …. ان تعريف الزمن سوف يساعدنا ان نفهم
 وان الكنيسة بالتأكيد على حق ان العذاب سوف يستمر ليبد حيث ال زمن 

 ان ذلك هو األبد ..… ؟ولكن بعد ان ينتهي الزمن ماذا سوف يحدث
 يمكن ان نتأكد من ذلك بالنص الكتابي المبارك …ولكن الزمن ينتهي بالفعل 

ْلَبْحـَر َوَمـا ِفيـِه  \أَلْرَض َوَمـا ِفيهَـا وَ \لْسـَماَء َوَمـا ِفيهَـا وَ \ْلِذي َخَلَق \آلِبِديَن  \ْلَحيِّ ِإَلى َأَبِد َوَأْقَسَم ِبا6
    ( 6: 10" )رؤ  ال  ي ك ون  ز م اٌن ب ْعد  َأْن 

ذن فالعـــذاب األبـــدي هـــو فـــي الحقيقـــة أمـــر شـــاق للغايـــة الن االنســـان ينتظـــر وهـــو يتعـــذب حتـــى  وا 
ذن فهــو يتعــذب  ينتهــي الزمــان )وربمــا يكــون ذلــك مــرتبط بأحيــاء علــى االرض يجــب انتظــارهم( وا 

بالفعــل إلــى األبــد حتــى ينتهــي الزمــان وبعــدها تــأتي القيامــة األولــى لينــزل إلــى األرض ويــتعلم ان 
 يحب هللا تبارك اسمه... 

 
أحد المشكالت  في الواقع ال استطيع ان اضيف على هذه النقطة أي شيء الن تعريف الزمن هو

 الرئيسية في علم الفيزياء كما انه أحد المشكالت الرئيسية في ظاهرة ازدواج الحدث! 
 ونحن ال نعرف ما هو الزمن 

 ولكننا نعرف ان الزمن مرتبط بعمر االنسان وبالتالي مرتبط باالنسان! ولكن ما هو الزمن؟ 
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 علم الفيزياء  –دراسة البناء الفلكي للكون  -6
هندســة حركــة الكواكــب هــو ن الســبب الــذي مــن أجــل يكــون دراســة علــم الفيزيــاء وبالتحديــد نفهــم اآل

 أمر هام للغاية 
فان حركة الكواكب هـي المسـببة لمـيالد األطفـال وبهـا يـتم سـحب األشـخاص مـن جهـنم بنـاء علـى 

 التسلسل العائلي ليظهروا في أجساد أطفال مولودة لتتعلم من هللا 
ب سوف تقودنـا لهـذه المعلومـة وسـوف نفهـم مـن أيـن أتينـا واي مصـير هـو هنا دراسة حركة الكواك

 المصير الخاص بنا.... 
 

ان هذا التصور قد يمكنه ان يشرح لنا السبب الذي مـن أجلـه روح اإلنسـان تعـرف أكثـر مـن مـدى 
 الجسد 

 فان االشخاص عندما يحلمون ويرون حقائق تحدث في مكان  خر في الحاضر او في المستقبل 
أرواح البشر لديها إمكانيات أكبر من قدرات الجسد وربما لديها معارف أبعـد مـن  قول ذلك لنا اني

 حيز الجسد.... 
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 كي  تكون حركة الكواكب مسئولة عن مييد األطفال؟   -7
وانــا أحـاول بكـل مــا لـدي ان أرى عبــر الظـالم الكثيــف  ان كميـة المعرفـة المتاحــة لـدي قليلــة للغايـة

ــذلك نحــن نســتنتج المــ ونعتمــد علــى االســتنتاجات المنطقيــة علــى أمــل أن نــرى بصــورة يحط بنــا ول
 افضل.... 

 معلومة فقط ال غير  2لالجابة على هذا السؤال انا لدى 
 وليس لدي أية تفسيرات متاحة حتى اآلن 

 المعلومة األولى 
 ان كافة المخلوقات تولد من الضوء 
 د األطفال وحتى عن ميالد الحيوانات اليأي ان الضوء هو المسئول عن م

 كل عمليات الميالد التي توجد فوق كوكب االرض للبشر او الحيوانات او النباتات وغيرها ... 
 كافة هذه العمليات تحدث باالعتماد على الضوء ... 

 هذه المعلومة تعلمناه من يعقوب اسرائيل أبو االباء ... لنقرأ النص المبارك من أجل التأكد 
َفَأَخــَذ َيْعُقــوُب ِلَنْفِســِه ُقْضــَبانام ُخْضــرام ِمــْن ُلْبَنــى َوَلــْوزو َوُدْلــبو َوَقْشــَر ِفيَهــا ُخُطوطــام ِبيضــام َكاِشــطام 37 "

ْلَمـاِء \أَلْجـَراِن ِفـي َمَسـاِقي \ْلتِـي َقْشـَرَها ِفـي \ْلُقْضَباَن \َوَأْوَقَف 38ْلُقْضَباِن. \ْلِذي َعَلى \ْلَبَياِض \َعِن 
ْلَغــَنُم ِعْنــَد \َفَتَوْحَمــِت 39ْلَغــَنِم ِلَتتَــَوْحَم ِعْنــَد َمِجيِئَهــا ِلَتْشــَرَب. \ْلَغــَنُم َتِجــيُء ِلَتْشــَرَب ُتَجــاَه \ْيـُث َكاَنــِت حَ 
ْلَغـَنِم ِإلَـى \ ْلِخْرفَـاَن َوَجَعـَل ُوُجـوهَ \َوَأْفـَرَز َيْعقُـوُب 40ْلَغـَنُم ُمَخْطَطـاتو َوُرْقطـام َوُبْلقـام. \ْلُقْضَباِن َوَولَـَدِت \
َوَحـَدَث 41. ْلُمَخْطِط َوُكلِّ َأْسَوَد َبْيَن َغَنِم اَلَباَن. َوَجَعَل َلُه ُقْطَعانام َوْحَدُه َوَلْم َيْجَعْلَها َمَع َغَنِم اَلَبـانَ \

أَلْجــَراِن ِلَتتَــَوْحَم َبــْيَن \َغــَنِم ِفــي لْ \ْلُقْضــَباَن َأَمــاَم ُعُيــوِن \ْلَقِوْيــُة َأْن َيْعُقــوَب َوَضــَع \ْلَغــَنُم \ُكْلَمــا َتَوْحَمــِت 
" )تـك ْلَقِوْيُة ِلَيْعُقوَب.\لْضِعيَفُة ِلاَلَباَن وَ \ْلَغَنُم َلْم َيَضْعَها. َفَصاَرِت \ْسَتْضَعَفِت \َوِحيَن 42ْلُقْضَباِن. \

30 :37-42  ) 
 ليس هناك أي شك  وليذهب علم الوراثة إلى عالم النسيان إلى األبد...

 ن يعقوب قد وضع أنواع مختلفة من القضبان ما يعني ان نوع القضيب ليس له قيمة فا
 ولكن االهمية هنا انه قشر القضيب مظهرام البياض أمام أعين الغنم .. 

 هنا أعين الغنم تعمل مثل كاميرات تعكس الصورة 
لضـوء إلـى فما كان ملون كان يمتص الضوء اما االبيض فهو يعكس الضوء ما يعنـي ان دخـول ا

 عيون الغنم كان غير منتظم 
 ما أدى ان تلد الغنم اغنام مخططة ورقطام وبلقام... 
 ان الضوء العامل الحقيقي في هذا المشهد ..... 
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 الثانية المعلومة 
 وهي معلومة مجرد تخمين.. 

 فان الشمس التي نراها كل يوم في السماء ليست هي نجم حقيقي باالساس 
نما هي شعاع نور   صادر من النجم األصلي ويدخل إلينا من الخارج وا 

حيث ان الكون الذي نحن نعيل فيه هو إطار بيضاوي يشبه البيضة محاطـة بإطـار حديـدي مـن 
 الخارج يمنع دخول او خروج أي شي 

وان االطـــار الحديـــدي المحـــيط بـــالكون )أي بالمجموعـــة الشمســـية( هـــذا االطـــار يكـــون مـــن الغـــاز 
 الخامل الذي ال ينير 

 ويأتي إلينا النور من خارج هذا اإلطار وهو يعبر الغاز الخامل ليصل إلينا 
 

وان حركة كواكب المجموعـة الشمسـية هـي التـي تعطـي الفرصـة لهـذا الضـوء ان يـدخل إلـى داخـل 
 المجموعة الشمسية ليعطينا صورة الشمس )أي النجم األصلي الذي خرج منه هذا الضوء( 

 
 

 مكان مظلم تماما اننا في الواقع نسكن في 
 وان هذا الضوء يأتينا من خارج البيضة )المجموعة الشمسية( التي نعيل نحن في داخلها 
 وفقط بسبب حركة الكواكب يمكن لهذا الضوء ان يظهر لنا في صورة الشمس التي نراها 

 
 يزياء ان العديد من أفكار الفيزياء سوف يتم مناقشتها في الباب التالي الخاص بدراسة علم الف

 ولكن ما أريد توضيحه هنا هو 
 

ان حركة الكواكب تسمح بدخول الضوء للمجموعة ال مسية في صورة ال مس التفي نراهفا وان 
 هذ  ال مس هي المسئولة عن مييد األطفال 
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 الباب السابع 
 نقد ضد كتاب علم الفيزياء الحديث

 

 خطأ تعريف الكتلة في علم الفيزياء الحديث 

 مقدمة  -1

 يقدم هذا الباب نقد محدد ضد تعريف الكتلة في علم الفيزياء الحديث 
وتحديــدام فعلــم الفيزيــاء يعتقــد ان الكتلــة قــد وجــدت بشــكل مســتقل عــن الحركــة وهــي موجــودة راســخة 

 في الكون... 
  ( العجلة× والذي يعني ان القوة = الكتلة )   F= mg نيوتن الثاني  وبحسب قانون 

  العجلة القوة/فالكتلة = 
  كجم من نقطة ما إلى نقطة أخرى! 1ويعني ذلك ان الكتلة هي الطاقة المطلوبة لنقل 

 وبالطبع قانون نيوتن الثاني هو قاعدة مسببة أساسام لالرتباك
فالكتلة = القوة / العجلة! وأيضام العجلة = القوة / الكتلـة ونحـن ال نعـرف وال مـا هـي الكتلـة وال مـا 

 هي العجلة! 
 هاية استقر علم الفيزياء على ان الكتلة يتم قياسها بالقصور الذاتي في الن

أي ان الكتلة تقاس بمدى الطاقة المطلوبة لتحريكهـا مـن مكـان آلخـر.. المعنـى ذلـك نفسـه سـنجده 
  في تعريفات عديدة مشابهة في الفيزياء..

 
 وفي هذا الباب أقدم إثبات ان 

 كبكتلة الكوكب توجد معتمدة على حركة الكو

  انه ويعني ذلك

 للكوكب  لا توجد كتلةالكوكب بدون حركة 

 انويعني ذلك أيضام 

 ( هو مبدأ غير صحيح Rest Massمبدأ الكتلة في وضع السكون )

 
 

  أيضاويعني ذلك 
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 دحض أحد المبادئ الرئيسية لنخرية النسبية العامة حيث ال توجد كتلة في السكون 
 لكتلة الن الكتلة ذاتها وجدت داخل الحركة وكذلل دحض مبدأ الجاذبية المحرل ل

)ويؤدي ذلل لف ل كافة تفسيرات حركة الكواكفب التفي يفتم تدريسفها ففي علمفي الفيزيفاء والفلفل 
 ويعني باختصار ان الفيزياء ال تعر  كي  يتحرل الكوكب( -على مستوى العالم

 

ومـن أجـل ذلـك فـان الفصـل  الفيزيـاء الحديثـةاثنين من نظريـات إدعاء خطير ضد الباب هذا يقدم 
 األول من هذا الباب قد تم تكريسه بالكامل لتقديم اإلثبات الداعم لهذا اإلدعاء 

 
أمــا الفصــل الثــاني مــن هــذا البــاب فهــو يقــدم النتيجــة المباشــرة لخطــأ تعريــف الكتلــة ومناقشــة نتــائج 

 ( 2737صرية )الظاهرة الفلكية الم  2012ديسمبر  3ظاهرة توازي الكواكب التي وجدت في 
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 تصور عام  -2

"الكتلــة قــد نشــأت معتمــدة علــى ان الفــرض األساســي والوحيــد لهــذا البــاب والــذي هــو ان 

  ان فرضام كهذا هو في الواقع يعد هجومام قويام ضد الحركة وبدون حركة ليس هناك كتلة"
اسـية فـي علـم الفيزياء الحديثة بسبب ان هذا الفرض يدحض على األقـل اثنـين مـن النظريـات األس

 الفيزياء الحديثة وهما 
: نظريــة النســبية العامــة والتــي تعتمــد معادلتهــا ) ( باألســاس علــى كــون الكتلــة موجــود 2E=mcأوال م

 في وضع السكون. 
وثانيام: نظرية الجاذبية والتي تعتمد على ان كتلة الكوكب هي المسببة للجاذبية بينه وبين الشـمس 

 والمسببة لحركة الكوكب.. 
 كن هذه هي الحقيقة وال نملك اال ان نقدمها ول

ان تحليل بيانات كواكب المجموعة الشمسية تقول لنا ان كتلـة الكوكـب ال يمكـن ان تكـون مسـتقلة 
 بل هي ناشئة ومعتمدة على حركة الكوكب

وهذه النتيجة تظهـر لنـا تعـارض أساسـي بـين هندسـة النظـام الشمسـي وبـين المبـادئ األساسـية فـي 
 ياء الحديثة علم الفيز 

 وال يسعنا هنا ان نقوم بشئ أكثر من إثبات وجود هذا التعارض إثباتام قاطعام ال شك فيه وال لبس 
ذا كـــان اإلثبـــات مقبـــوالم فســـيتعين علـــى علمـــاء الفيزيـــاء ان يعيـــدوا كتابـــة علـــم الفيزيـــاء مـــن جديـــد  وا 

 متوافقام مع مبادئ هندسة النظام الشمسي
عــام أكــون مجبــرام علــى ذكــر بعــض األســئلة الفلكيــة التاريخيــة والتــي لــم وبينمــا أقــدم هــذا التصــور ال

يستطيع علم الفيزياء ان يقوم بحلها عبر مئات السـنين مـن البحـث العلمـي مـا يـدعم فكـرة تعـارض 
 بناء الفيزياء الحديثة مع هندسة النظام الشمسي.. كما يلي: 

ذي يشير إلى ضعف تطوير سنة وال 400تفسير مسار حركة القمر وهو تساؤل منذ قبل  -1
 علم الفيزياء خالل هذه الفترة. 

 تحديد عدد ثواني اليوم الشمسي وتفسير اضطرابات حركة األرض -2
تفســير لمــاذا ســرعة الضــوء تكــون الســرعة القياســية فــي الكــون )الفــرض األساســي لنظريــة  -3

 النسبية العامة اللبرت أينشتين(
 المجال  ..الخ(   –المكان –الزمن  –طاقة ال –تقديم تعريفات موحدة عن ما هي )المادة  -4

ــم الفيزيــاء ولكنهــا تســتهدف باألســاس  ان االســئلة الســابقة ال تســتهدف اإلشــارة الســلبية لتطــوير عل
توضيح ان التعارض الحادث بين الفيزياء الحديثة وهندسة النظام الشمسي هو في الواقـع تعـارض 

الفيزيــاء الحــالي لــن يقودنــا لتفســير هندســة فــي عمــق بنــاء المعرفــة لكــل منهمــا بحيــث ان تطــوير 
 النظام الشمسي.   
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 طريقة البحث  -3

 إثبات الفرض األساسي يتم من خالل تحليل بيانات كواكب المجموعة الشمسية... 
 ويعني ذلك 

اننــي أقــوم بإحضــار بيانــات كواكــب المجموعــة الشمســية والظــواهر الفلكيــة الخاصــة بهــا وتحليلهــا 
كوكب كان يمكن وجودها بهذا الشكل إذا لم تكن كتلـة الكوكـب تابعـة وخاضـعة لرؤية هل حركة ال

 لهذه الحركة وناشئة عنها... 
أي هـل يمكــن لحركــة الكوكــب ان تســتقيم إذا لــم تكــن كتلــة الكوكــب تــابع خاضــع لهــذه الحركــة  مــا 
يعنـــي ان حركـــة الكوكـــب موجـــودة بغـــض النظـــر عـــن كتلـــة الكوكـــب ولكـــن كتلـــة الكوكـــب موجـــودة 

 ضوعام وتوافقام مع هذه الحركة؟ خ
ومرة أخرى نؤكد فان حركة الكوكب هي السيد المسيطر والسائد وكتلة الكوكب هي العبد الخاضع 

 المتوافق مع هذه الحركة.... 
بهذا التعريف لمعنى الكتلة يمكن ان نفهم بوضوح استحالة نشوء حركة الكوكب من كتلته وبالتالي 

 ة عامةإعدام فكرة الجاذبية بصور 
ممـــا يعنــــي فشــــل علــــم الفيزيــــاء الحــــديث عبــــر تاريخـــه فــــي حــــل الســــؤال األساســــي "كيــــف يتحــــرك 

 الكوكب؟" 
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4- Planetary Fact Sheet - Metric 

 

  
 MERCU

RY  

 VEN

US  

 EART

H  

 MOO

N  

 MAR

S  

 JUPIT

ER  

 SATU

RN  

 URAN

US  

 NEPTU

NE  

 PLUT

O  

Mass (1024kg) 0.330 4.87 5.97 0.073 0.642 1898 568 86.8 102 0.0131 

Diameter (km) 4879 12,104 12,756 3475 6792 142,984 120,536 51,118 49,528 2390 

Density (kg/m3) 5427 5243 5514 3340 3933 1326 687 1271 1638 1830 

Gravity (m/s2) 3.7 8.9 9.8 1.6 3.7 23.1 9.0 8.7 11.0 0.6 

Escape 

Velocity (km/s) 
4.3 10.4 11.2 2.4 5.0 59.5 35.5 21.3 23.5 1.1 

Rotation 

Period (hours) 
1407.6 

-

5832.5 
23.9 655.7 24.6 9.9 10.7 -17.2 16.1 -153.3 

Length of 

Day (hours) 
4222.6 2802.0 24.0 708.7 24.7 9.9 10.7 17.2 16.1 153.3 

Distance from 

Sun (106 km) 
57.9 108.2 149.6 0.384* 227.9 778.6 1433.5 2872.5 4495.1 5870.0 

Perihelion (106 

km) 
46.0 107.5 147.1 0.363* 206.6 740.5 1352.6 2741.3 4444.5 4435.0 

Aphelion (106 k

m) 
69.8 108.9 152.1 0.406* 249.2 816.6 1514.5 3003.6 4545.7 7304.3 

Orbital 

Period (days) 
88.0 224.7 365.2 27.3 687.0 4331 10,747 30,589 59,800 90,588 

Orbital 

Velocity (km/s) 
47.4 35.0 29.8 1.0 24.1 13.1 9.7 6.8 5.4 4.7 

Orbital 

Inclination (deg

rees) 

7.0 3.4 0.0 5.1 1.9 1.3 2.5 0.8 1.8 17.2 

Orbital 

Eccentricity 
0.205 0.007 0.017 0.055 0.094 0.049 0.057 0.046 0.011 0.244 

Axial 

Tilt (degrees) 
0.01 177.4 23.4 6.7 25.2 3.1 26.7 97.8 28.3 122.5 

Mean 

Temperature (

C) 

167 464 15 -20 -65 -110 -140 -195 -200 -225 

Surface 

Pressure (bars) 
0 92 1 0 0.01 

Unknow

n* 

Unknow

n* 

Unknow

n* 

Unknown

* 
0 

Number of 

Moons 
0 0 1 0 2 67 62 27 14 5 

Ring System? No No No No No Yes Yes Yes Yes No 

Global 

Magnetic Field? 
Yes No Yes No No Yes Yes Yes Yes 
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 الأو الفصل 

 إثبات الفرض األساسي للبحث 
 وهو 

وبدون حركة ليس هناك الكوكب نشأت معتمدة على حركة الكوكب "ان كتلة 

 كتلة" 

 
 مقدمة  -1
 

 الفصل األول يشمل اإلثباتات الخاصة بفرض البحث األساسي 
 

 هناك خمسة إثباتات لهذا الفرض 
 

 كل إثبات هو عبارة عن معلومة واحدة تم وضعها في مبحث مستقل من أجل وضوح الرؤية 
 

إظهار اعتمادية الكواكب علـى بعضـها هفو الفصل في هذا  الوحيد ان الهد 

ن فوئه وحركتفه ودورتفه و وان هذ  االعتمادية تمتد لعمق الكوكب وتكوينفه  البعض
وحياتففه بحيففث ان كافففة بيانففات الكوكففب تكففون بالكامففل معتمففدة علففى بيانففات كوكففب 

 آخر او كواكب أخرى 
 

  معتمدة على بيانات الكواكب الأخرىكتلة الكوكب بدورها  تكونوعلى ذلك فسوف 
 

 ليست مستقلة الكوكب ما يعني ان كتلة 

 

بل هي معتمدة على حركة الكوكب مثل كافة بيانات الحركة الأخرى كالسرعة 

 والعجلة وغيرها... 

 
 وهذا هو المطلوب إثباته 

 المبحث الأو  

 الكسوف الشمسي والقمري يثبت ان الكتلة ليست مستقلة
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 حدوث الكسوف الشمسي الكلي  أولاً:

 

هنــاك عــدد مــن المصــادفات الفلكيــة كــان مــن  الكســوف الشمســي الكلــيحتــى مــا يحــدث 
الضروري وجودها حتى يتمكن النظام الشمسي من القيام بالكشوف الشمسي الكلي .... يمكـن ان 

 نرى ذلك كما يلي:  
مــــرة  400=  مــــرة قطـــر القمــــر ولكــــن المســــافة مـــن الشــــمس لــــيرض 400قطـــر الشــــمس =  -1

المسافة من األرض للقمر ما يجعل سكان االرض يرون قرص الشمس تقريبـام مسـاوي لقـرص 
القمر والذي يمّكن من حدوث الكسوف الكلـي للشـمس! .... فهـل هـذه مجـرد مصـادفة فلكيـة؟ 
أم ان هنــاك ســبب هندســي هــو الــذي جعــل معــدل قطــر الشــمس بالنســبة لقطــر القمــر يســاوي 

ا وبـين األرض لـيمّكن مـن حـدوث الكسـوف الشمسـي الكلـي؟ دعنـا نجـري معدل المسافة بينهمـ
 مزيد من التحليل.... 

 400معدل قطر ال مس /قطر القمر =  -2
  قطففر األرض/ قطففر  3.66× )قطففر ال ففمس/قطر األرض(  109=  400الحففخ(

 القمر(. 
والتي هي نسبة قطـر الشـمس إلـى قطـر القمـر  400يتضح من ذلك ان قيمة المعدل 

المكونـــة للنظـــام الشمســـي )الشـــمس  أقطفففار الكواكفففب الثيثفففةي الواقـــع نســـب تشـــمل فـــ
 واألرض والقمر( فهل تكون هذه أيضا مصادفة؟ 
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  400معدل المسافة من األرض وال مس/األرض والقمر =  -3
  3.66× )المسففافة بفففين االرض وال ففمس /قطففر ال فففمس(  109=  400الحففخ 

 ال مسي(  )طول مخلة الكسو  القمري /طول مخلة الكسو  
 الحخ ان طول مخلة الكسو  القمري = قطر ال مس!  

 
 

 تعليق على الكسوف الشمسي الكلي 

ان التأمل البسيط في العالقات السابقة يقول لنا ان ثمة عالقة ما معقدة للغايـة توجـد بـين الشـمس 
ت واألرض والقمر والتي تعمل على تمكين حدوث الكسوف الشمسي الكلـي وتـتحكم فـي نفـس الوقـ

 في أقطار الشمس واألرض والقمر وتتحكم أيضام في المسافات فيما بينها! 
 

ان تصور ان العالقات السابقة نشأت مصادفة هو تخيل غير منطقي بالمرة وضرب من الهذيان  
بسبب ان هذه األحداث المصادفة تكـون مصـادفات متراكمـة ولـيس مجـرد مصـادفة واحـدة منفـردة! 

دف بل ان هناك سبب هندسي هو الذي يسبب هذه المعدالت ويعني ذلك ال يمكن ان يكون مصا
ذلك ان هناك سبب هندسـي داخـل حركـة الكوكـب هـو المسـبب فـي تحديـد قطـر الكوكـب والمسـافة 

 بين هذا الكوكب والشمس... هنا نفهم كيف ان الكتلة تكون تابع خاضع للحركة 
اء علـــى األســـباب الهندســـية لحركـــة فـــال يمكـــن ان تكـــون كتلـــة الكوكـــب مســـتقلة ويـــتم تصـــنيعها بنـــ

 الكوكب...   
  
 
 
 
 
 
 

 ثانياً: رؤية متعمقة للعلاقات المعقدة بين عناصر النظام الشمسي 
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تقول لنا ظاهرة الكسـوف الشمسـي الكلـي ان العالقـات المباشـرة التـي نراهـا تحتـوي فـي الواقـع علـى 
 عالقات داخلية أكثر تعقيدام.... 

  دعنا نرى ذلك فيما يلي: 
 

  3.66العيقة األولى: معدل قطر األرض /قطر القمر = 
فــي العديــد مــن المعــادالت المختلفــة والــذي يضــيف المزيــد مــن الحيــرة إلــى  3.66يظهــر المعــدل 

 البحث لنرى ذلك كما يلي 

 
 أواًل : دورة األرض 

 يوم دورة القمر  27.3*  2(3.66يوم = ) 365.25دورة األرض 
 أن هناك سبب هندسي حتمام ...  فهل هذه أيضام مصادفة؟

 
 ثانيًا: عجلة جاذبية القمر 

 معادلة جاذبية الكوكب
لكوكب = )كتلة الكوكب / كتلة األرض(* )قطر األرض /قطفر الكوكفب( * عجلفة جاذبية ا

 جاذبية األرض 
 هذه المعادلة على القمر تكون كما يلي وبتطبيق 

* )قطـر االرض/قطـر القمـر(* عجلـة جاذبيـة  = )كتلة القمر/ كتلـة األرض( عجلة جاذبية القمر
 األرض 

 وهي تساوي عجلة جاذبية القمر المسجلة  2م/ث 1.6=  9.8(* 0.073/5.97* )2(3.66)
فــي جاذبيــة القمــر قيمــة مــؤثرة هــو ويظهــر مــن ذلــك ان معــدل قطــر االرض بالنســبة لقطــر القمــر 

 واألرض. ....ال يمكن ان يكون ذلك مصادف أيضام! 
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  109لثانية: معدل قطر ال مس /قطر األرض = العيقة ا
   ( يكون هام جدام في النظام الشمسي ويمكننا ان نرى ذلك كما يلي: 109هذا المعدل )أيضام 
 2(109* )ل مس = قطر عطاردإلى اعطارد من مسافة ال 
 2(109األرض* )ل مس = قطر من األرض إلى امسافة ال  
 2(109الم تري* )ل مس = قطر من الم تري إلى امسافة ال  

 

  (2(109المسافة بين الكوكب وال مس = قطر الكوكب * )السابقة )ادلة عالم
ــذلك )عطــارد واالرض والمشــتري( ال تســتخدم أليــة كواكــب أخــرى غيــر هــذه الكواكــب الثالثــة .. ول

فعلماء الفيزياء يخبروننا ان هذه المعادلة السابقة هي محض مصادفة ال تفسـير لهـا... لكـن لنـرى 
 القطر الزاوي 

(angular diameter)  الخاص بهذه الكواكب الثالثة حتى ما نستوضح حقيقة هذه المصادفة 
 

  6( لكواكب  المجموعة ال مسيةAngular Diameterالقطر الزاوي )
- Mercury  0.005 degrees   

- Venus  0.006 degrees  

- Earth  0.005 degrees 

- Mars   0.002 degrees  

- Jupiter 0.011 degrees   

- Saturn  0.005 degrees  

- Uranus  0.001 degrees 

- Neptune  0.001 degrees 

- Pluto  0 degrees  

نفس قيمـة التي خضعت للمعادلة السابقة هي نفسها لها  الكواكب الثلاثةمما سبق نرى ان 

   ينبغي ان تكون هذه أيضام مصادفة جديدة.. القطر الزاوي

                                                 
 .كزاوية المرئي للجسم من موقع معين مقاسام  القطر هو :لجسم ما القطر الزاوي - 6

هي القطر المرئي والمسافة عن الجسم مقاسة بذات الواحدة عندما  و  القطر الزاوي  حيث
  .بالراديان حيث قيمة الزاوية مقاسة  بالعالقة    من الممكن تقريب قيمة أكبر بكثير من  يكون

 :يعطى القطر الزاوي بالعالقة  من أجل األجسام الكروية التي قطرها الحقيقي يساوي
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 ن لكتاب الفيزياء فائدة تذكر إذا ما كان الكون يعمل بالمصادفات! على هذا النحو سوف لن يكو 
 لاحظ من فضلك 

 للقمر..  األرضللشمس/  األرض ات= معدل مساف 400=ان تساوي معدل أقطار الشمس/القمر 
 حدوث الكسوف الكلي للشمس.. مّكن الذي و هذه التساوي 

 لزاوي للقمر هدف في األساس لتساوي القطر الزاوي للشمس مع القطر ا
 

 درجة     0.532فان القطر الزاوي للشمس يكون 
كـم مـن االرض فـي  374250درجة والقمر علـى مسـافة  0.532بينما القطر الزاوي للقمر يكون 

كـــم )القطـــر المتوســـط لمـــدار  384400عنـــد مســـافة  0.518حـــين ان قطـــره الـــزاوي ســـوف يكـــون 
عنــدما يكــون القمـر قريبــام جــدام فقـط يحــدث  القمـر( والــذي يعنـي ان الكســوف الشمســي الكلـي ســوف

  األرضمن 
وهفو يجعفل ! ببساطة ان القطر الزاوي يلعـب دوراً هامـاً للكواكـبان كل ذلك يقول لنـا 

 الكواكب غير مستقلة ألنها تعتمد على رؤيتنا! 
 ( كزاوية من موقع معين مقاسام  المرئي للجسم القطر هو: تعري  القطر الزاوي)
 

 هذا الموقع يحسب القطر الزاوي أوتوماتيكيا 
http://rechneronline.de/sehwinkel/angular-diameter.php 

 
 

 هل كل ما سبق يمك ن من فرض ان
 

 المسافة بين الكوكب وال مس ترتبط بقطر الكوكب؟
  
 

 

 

 

 الأو المبحث مناقشة 
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كـل بحـث تخبرنـا عـن عالقـة معقـدة بـين الشـمس و إن البيانات التـي تـم سـردها فـي هـذا الم .1
كواكب المجموعة الشمسية  هذه العالقة التي تكون فيهـا المسـافة مـن الكوكـب كوكب من 

جميعهـا مـؤثرة فـي شـكل وكتلة الكوكـب للشمس وقطر الكوكب ونسبة قطره لقطر الشمس 
لحركــة حركــة الكوكــب! مــا يعنــي ان كافــة هــذه العناصــر يجــب ان تكــون تابعــة وخاضــعة 

الكوكب وبالتـالي فـان كتلـة الكوكـب هـي نـاتج تـابع وخاضـع لحركـة الكوكـب وال يمكـن ان 
تكون مستقلة  وبالتالي فالكوكب ال يمكن ان يكون متحرك بقوة الجاذبية الناشئة عن كتلة 

 الكوكب! 
؟ السـبب السؤال هو لماذا يعتبر علم الفيزياء البيانات السفابقة مصفادفات ال تفسفير لهفا .2

ذلــك ان علــم الفيزيــاء يعـّرف الكتلــة علــى أنهــا عنصــر مسـتقل موجــود وراســخ فــي بنــاء فـي 
ـــا الصـــورة تكـــون  الكـــون وان حركـــة الكوكـــب تنشـــأ عـــن كتلـــة الكوكـــب بقـــوة الجاذبيـــة! هن
منعكسة  بحيث ان علـم الفيزيـاء يـرى الكـون بشـكل مـنعكس عـن حقيقتـه بسـبب ان الكتلـة 

ة.... ولكــن الفيزيــاء تأخــذ مــا هــو نــاتج وثــانوي تنشــأ عــن الحركــة فهــي نــاتج وتــابع للحركــ
وغير أساسي لتعتبره جوهري وأساسي وأصيل... هنا تظهر المشكلة وينشأ االرتبـاك وهـذا 

 هو سبب ضعف التفسير الفيزيائي للبناء الفلكي للكون... 

... فان هذا هو االشتباك األول مع علم الفيزياء... تحتاج هذه النقطة لمزيد من التوضيح .3
الننا طلبنا أوالم تعريفات واضحة للمصـطلحات الفيزيائيـة والفيزيـاء لـم تعطينـا أيـة تعريفـات 
فهـــي ال تعـــرف مـــا هـــو الـــزمن وال مـــا هـــي المـــادة او مـــا هـــو المجـــال وال مـــا هـــي الطاقـــة! 
ــــة بصــــورة  ــــة المبدئي ــــم وضــــع التصــــورات الفيزيائي ــــر موجــــودة ت ــــات غي وبســــبب ان التعريف

ولـــذلك فتعريـــف الكتلـــة هـــو الطاقـــة المطلوبـــة لنقـــل كتلـــة واحـــد اعتباطيـــة ال أســـاس لهـــا... 
كيلـــوجرام مـــن نقطـــة مـــا إلـــى نقطـــة مـــا.... هـــذا هـــو تعريـــف الكتلـــة... وهـــو تمامـــام مشـــابه 

كولـوم مـن نقطـة مـا إلـى  1لتعريف الشـحنة مـثالم والتـي هـي الطاقـة المطلوبـة لنقـل شـحنة 
عريفـــات كـــان يمثـــل االســـاس نقطـــة أخـــرى.... هـــذا االعتبـــاط فـــي التصـــور وفـــي وضـــع الت

األول لبنــاء علــم الفيزيــاء والــذي اعتمــادام عليــه تــم وضــع التفســيرات الفيزيائيــة التاليــة! هنــا 
نســتطيع ان نــرى كيــف ان الحكمــة تتجــاوز علــم الفيزيــاء بحيــث ان االعتبــاط الــذي تبنتــه 

وصــول الفيزيــاء فــي دراســة الكــون كــان مــن العجــز والقصــور الشــديد الــذي منــع إمكانيــة ال
 لرؤية حقيقية عن هذا الكون! 
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مرة أخرى نريد تحديد المشكلة.... فان التصورات المبدئية في الفيزيـاء لـم تعتمـد علـى أي  .4
ـــة تـــم  ـــة بســـيطة اعتباطي حقيقـــة وال أي تعريـــف وانمـــا هـــي تصـــورات مبدئيـــة مباشـــرة بديهي

لـذي أدى فـي افتراضها على انهـا حقيقـة واالعتمـاد عليهـا علـى انهـا محـل ثقـة! وهـذا هـو ا
النهايـــة لتصـــادم علـــم الفيزيـــاء مـــع حقيقـــة البنـــاء الفلكـــي للكـــون بحيـــث ان الفيزيـــاء تضـــلنا 

 وتخبرنا بمعلومات مزيفة عن الكون! 

 دعنا نلخ  كل ما سبق في نقاط واضحة 

علم الفيزياء تبنى تعريفات وتصورات مفترضة اعتباطيـة لـيس لهـا أسـاس واعتبـر ان هـذه  -1
 سخة في الكون وفّسر حركة الكواكب وهندسة الكون بناء عليها التصورات حقيقية ورا

مثــال علـــى هـــذه التعريفــات والتصـــورات االعتباطيـــة تعريـــف علــم الفيزيـــاء لمعنـــى الكتلـــة   -2
حيث فرض علم الفيزياء ان الكتلة توجد في أساس بناء الكون راسخة واعتمد على وجود 

 لكوكب.  الكتلة في نشوء قوى الجاذبية والتي بها يتحرك ا

التصور السابق هو التصور الذي ندرسه ونتعلمه من علم الفيزياء.... يجب ان نفهـم ان  -3
هذا هو التصور الذي يعطينا علم الفيزيـاء عـن الكـون المحـيط بنـا... هنـا نحـن نعتقـد ان 

 هذا التصور هو الحقيقة! 

 ولكن ما هي الحقيقة؟  -4

ان قطـــر الكوكـــب يجـــب ان يـــرتبط ان بيانـــات الكســـوف الشمســـي التـــي قـــدمناه تقـــول لنـــا  -5
بمعادلــة مــا مــع المســافة بــين الكوكــب والشــمس  هنــا نفهــم ان هنــاك عالقــة مــا بــين جســم 
الكوكب والمسـافة بينـه وبـين الشـمس  أي ان هنـاك عالقـة مـا بـين كتلـة الكوكـب وحجمـه 
مع مسافته بالنسبة للشمس...كتلة الكوكب وحجمه هنا عامالن مرتبطان بعامـل المسـافة 

الكوكـب للشــمس مـا يعنــي انهمـا غيــر مسـتقلين! ان اســتمرار البحـث فــي هـذا االتجــاه  مـن
يمكن ان يصل بنـا لمعادلـة واضـحة تعبـر عـن عالقـة كتلـة وحجـم الكوكـب بالمسـافة بـين 
هذا الكوكب والشمس ولكن علم الفيزياء يقول لنا ان الكتلة مستقلة غير معتمدة على أي 

ي وجهنـا ويمنـع البحـث ويـدعي ان هـذه البيانـات مجـرد عامل  خر  فيقف علـم الفيزيـاء فـ
 مصادفات! 

ـــاء مـــع  -6 ـــم الفيزي ـــة عـــن الكيفيـــة التـــي يتعامـــل بهـــا عل ـــا صـــورة حقيقي ـــود يعطين ـــانون ب ان ق
 محاوالت فهم حركة الكون ... دعنا نقدمه فيما يلي: 
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 قانون بود 
الشــمس بنــاء علــى ( هــو قاعــدة تحــدد المســافات مــن الكواكــب إلــى 1766قــانون بــود )تــيطس بــود 

 معادلة قانون بود. 
كافــة  -كواكــب بدقــة عاليــة )كمــا يظهــر فــي الجــدول 8أمــاكن وقــد أمكــن لقــانون بــود ان يتنبــأ عــن 

ـــى أورانـــوس( ولكنـــه فشـــل فـــي التنبـــؤ بمســـافات الكـــوكبين البـــاقيين فـــي  الكواكـــب مـــن عطـــارد وحت
 المجموعة الشمسية )نبتون وبلوتو(

 نون بكل قوة وأشاروا انه قانون مضلل ... الفيزيائيون هنا هاجموا القا
ــم يبحــث أي عــالم عــن ســبب خضــوع  ــم يخضــع كــوكبين فقــط  هــذا  8ول كواكــب للقــانون ولمــاذا ل

 السؤال لم يتم طرحه على اإلطالق. فقط تم الهجوم الساحق على القانون وهدمه! 
ذن لمــاذا خضــعت  ة؟ )هــل هــي كواكــب للقــانون ولــم يخضــع كــوكبين فقــط؟ مــن يعــرف اإلجابــ 8وا 

 مصادفة أخرى؟(
فيما يلي أقدم بيانات قانون بود لتوضيح ان القانون كـان يحتـوي معلومـات قـد تكـون مفيـدة  ولكـن 

 علم الفيزياء قرر انه ال يحتاج مثل هذه المعلومات....! 
 

Bode Equation    D(n) = ( 3 x 2n + 4 ) / 10 AU  

where n = -infinity, 0, 1, 2, 3, 4, .... 

 دول قانون بود كما يلي ج

https://en.wikipedia.org/wiki/Titius%E2%80%93Bode_law  

 

Planet k 
T–B rule distance 

(AU) 
Real distance 

(AU) 
% error (using real distance as the 

accepted value) 

Mercury 0 0.4 0.39 2.56% 

Venus 1 0.7 0.72 2.78% 

Earth 2 1.0 1.00 0.00% 

Mars 4 1.6 1.52 5.26% 

Ceres1 8 2.8 2.77 1.08% 

Jupiter 16 5.2 5.20 0.00%[citation needed] 

Saturn 32 10.0 9.54 4.82% 

Uranus 64 19.6 19.2 2.08% 

Neptune 128 38.8 30.06 29.08% 

Pluto1 256 77.22 39.44 95.75% 

1 Ceres was considered a small planet from 1801 until the 1860s. Pluto was considered a planet from 1930 to 2006. Both are 

now classified  
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فهـم حركـة الكـون!  مما سبق نفهم كيف يتعامل علم الفيزياء مع البيانات الفلكية ومحاولة -7
أنني أدعي أن إقصاء متعمد اتبعه علـم الفيزيـاء للبـاحثين الفلكـين حتـى مـا يصـيغ علمـاء 
الفيزيـــاء المعرفـــة البشــــرية معتمـــدين علــــى التجربـــة بشــــكل حصـــري وكامــــل متجنـــين كــــل 
معلومة خارجية تحاول معرفة الحقيقة! وعلى ذلـك فلـيس مـن العجـب ان علـم الفيزيـاء مـا 

  7تفسيرام لمسار حركة القمر بعد مئات السنين من البحث العلمي! يزال ال يعرف

لكن علينا ان نفكر كيف يمكن ربط قطر الكوكب بالمسـافة بينـه وبـين الشـمس؟ لنتصـور  -8
ان الكوكـــب صـــنع مـــن الضـــوء ولـــيس مـــن المـــادة.... فـــي هـــذه الحالـــة فـــان شـــعاع نـــور 

زء ال يتجـزأ مـن الكوكـب الشمس المرسل للكوكـب )والمعبـر عـن المسـافة( سـوف يكـون جـ
نفســـه الن كالهمـــا عبـــارة عـــن أشـــعة ضـــوء وال مـــادة فيهـــا.. هـــذا التعليـــق األخيـــر يهـــدف 

 للتفكير فقط بينما االستنتاج الوحيد الذي حصلنا عليه هنا هو ما يلي....

                                                 
يخبرنــا ان كتلــة القمــر ليســت موزعــة علــى نحــو متســاوي  -كمثــال –التفســير الفيزيــائي الحــالي لحركــة القمــر  - 7
 ECLIPSE - The celestial الـــذي يجعـــل جاذبيـــة األرض تثـــبط دوران القمـــر... تجـــد ذلـــك فـــي كتـــاب و 

phenomenon that changed the course of history - DUNCAN STEEL - Foreword by 

Page 385 -Paul Davies -  ولمــاذا توزيــع كتلــة القمــر لــم يكــن يمثففل مصففادفة جديففدة غيففر مبففررةوالــذي  
 وهل يحدث ذلك ما باقي الكواكب؟    متساوي؟
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 األولالمبحث استنتاج 
 

 كتلة الكوكب هي تابع وخاضع لحركة الكوكب 

 يعني ان 

 حركة الكوكب  كتلة الكوكب نشأت من

 وبدون حركة ليس هناك كتلة 
 

 (ربما تكون هناك علاقة قوية بين قطر الكوكب والمسافة بين الكوكب والشمس)
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 المبحث الثاني  

 ميل محور المريخ يثبت ان الكتلة ليست مستقلة

 
 ميل محور المريخ يقدم لنا دليل على ارتباط الكواكب ببعضها البعض 

ون كبلر الثاني لكواكب  المجموعة الشمسية  تكون النتائج كما يظهر استخدام قانفمن خالل 
 بالجدول  

 

P2 * 25 = d3 

 حيث 
P  فترة دوران الكوكب = 

d =  مسافة الكوكب للشمس 

 درجة(  25.2= ميل محور المريخ )25
 

 

 

Planet  P2                        * 25 = d3 Error  

Mercury  (88)2 *25 (57.9)3 0.2% 

Venus  (224.7)2 *25 (108.2)3 0.3% 

Earth  (366)2 *25 (149.6)3 0 

Mars  (687)2 *25 (227.9)3 0.3% 

Jupiter  (4331)2 *25 (778.6)3 1.4% 

Saturn  (10474)2 *25 (1433.5)3 1% 

Uranus  (30589)2 *25 (2872.5)3 1.3% 

Neptune  (59800)2 *25 (4495.1)3 1.5% 

Pluto  (90588)2 *25 (5870)3 1.4% 
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 8الثانيالمبحث مناقشة 

 
يظهــر الجــدول الســابق ان ميــل محــور المــريخ هــو قيمــة ثابتــة مســتخدمة مــع كافــة الكواكــب 

 عند تطبيق قانون كبلر الثاني عليها ... وذلك يقول لنا: 
 

  حيـــث انهـــا ببعضـــها الـــبعض ان هنـــاك ارتبـــاط بـــين هـــذه الكواكـــب جميعهـــا
 فس القيمة الثابتة جميعام ترتبط بن

 
 ـــاء المجموعـــة الشمســـية  ان ميـــل محـــور المـــريخ يكـــون عامـــل مـــؤثر فـــي بن

  ككل.  
 

 االستنتاج 
 ان كواكب المجموعة ال مسية تعتمد على بعضها البعض 

 يعني ان كافة بيانات هذ  الكواكب تعتمد على بعضها البعض ما 
 ة ويعني ذلل ان كتلة الكوكب هي قيمة تابعة وليست مستقل

 
 إلن كتلة الكوكب ليست مستقلة بل هي تابعة لحركة الكوكب 

 ما يعني ان الكتلة تنشأ من الحركة وبدون حركة لا يوجد كتلة... 

 
 

                                                 

 الحظ: - 8

 ليس فقط ميل محور المريخ المثير في بيانات المريخ 

 (%2.7)خطأ درجة  1.9ميل مدار المريخ ×  3475= قطر القمر  6792فان قطر المريخ 

 (%1.1درجة )خطأ   1.9ميل مدار المريخ × أيضاً قطر األرض = قطر المريخ 

 = قطر األرض/ قطر  القمر(  3.66)حيث  3.66=  1.9ل مدار المريخ والسبب في ذلك ان مي

 ان تصور هذه البيانات كونها نشأت مصادفة هو فى الواقع أمر يخرج عن حدود المنطق.  
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 الثالثالمبحث 

 مدار القمر يثبت ان الكتلة ليست مستقلة

 
 ان بيانات مدار القمر تقدم لنا لغزام جديدام كما يلي: 

 
 العلاقة الأولى: 

( = مجموع Perigeeن األرض والقمر عندما يكون القمر في أقرب نقطة لألرض )المسافة بي
 أقطار الخمسة كواكب الخارجية )زحل والم ترى وأورانوس ونبتون وبلوتو( 

 

 العلاقة الثانية: 

 ( = apogee( وأبعد نقطة للقمر من األرض )Perigeeفرق المسافة بين أقرب نقطة )
داخليففة )عطففارد والزهففرة واألرض والقمففر والمففريخ( = محففيط مجمففوع أقطففار الخمسففة كواكففب ال

 األرض 
 

 العلاقة الثالثة: 

المسافة بين األرض والقمر عندما يكون القمر في أبعد نقطة من االرض = مجمفوع أقطفار كفل 
 كواكب المجموعة ال مسية 

 
قطــر الكوكـــب  العالقــات الســابقة تقــدم لنــا معلومـــة قويــة للغايــة وربمــا دعــم حقيقـــي لفــرض ارتبــاط

 بمسافته للشمس
في الصفحة التالية سوف أقدم الحسابات الرقمية لهذه العالقات حتى مـا يكـون مـن الواضـح تمامـام 

 ان هذه العالقات حقيقة 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "والدة اإلله -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

 
 روسيا االتحادية    –موسكو  –جامعة الصداقة بين الشعوب  -سيس تاوضروس  طالب بكلية العلومجرجس فرن

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

788 

 العلاقة الأولى: 

( = مجموع Perigeeالمسافة بين األرض والقمر عندما يكون القمر في أقرب نقطة لألرض )
 رجية )وهي زحل والم ترى وأورانوس ونبتون وبلوتو( أقطار الخمسة كواكب الخا

 
 (1كم ) 363000( = Perigeeالمسافة بين األرض والقمر في أقرب نقطة لألرض )

+ قطر نبتون  51118+ قطر أورانوس  120536+ قطر الم تري  142984)قطر زحل 
 (2كم ) 366556( =   2390+ قطر بلوتو  49528

 2= 1 يتضح ان
 (%0.9والذي يمثل نسبة خطأ  كم 3556)بفرق 

كم = نقريبام قطر القمر فإذا اعتبرنا مسافة األرض للقمر في اقرب نقطة  3556الفرق  )الحظ ان
 مضاف إليها قطر القمر سوف لن يكون هناك نسبة خطأ على اإلطالق( 

  
 : الثانيةالعلاقة 

 ( = apogee) ( وأبعد نقطة للقمر من األرضPerigeeفرق المسافة بين أقرب نقطة )
مجمففوع أقطففار الخمسففة كواكففب الداخليففة )عطففارد والزهففرة واالرض والقمففر والمففريخ( = محففيط 

 األرض 
 
 

 ( = apogee( وأبعد نقطة للقمر من األرض )Perigeeفرق المسافة بين أقرب نقطة )
 ( 3)    كم  43000=  363000 – 406000

+ قطففففر القمففففر  12756رض + قطففففر األ  12104+  قطففففر الزهففففرة  4879)قطففففر عطففففارد 
 ( 4)  كم = محيط األرض  40006( = 6792+ قطر المريخ 3475

 + قطر القمر 4=  3
 أي ان 

الحيز الفارغ )بدون القمر( في مسافة الحرية لحركة القمر من أقرب ألبعد 
 نقطة = محيط االرض = مجموع الكواكب الداخلية الخمسة

 العلاقة الثالثة: 
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لقمر عندما يكون القمر في أبعد نقطة من االرض = مجمفوع أقطفار كفل المسافة بين األرض وا
 كواكب المجموعة ال مسية 

 
 هذ  العيقة هي مجموع القيم السابقة 

 
 كم  406562كم =  40006+ كم 366556الكواكب ال مسية =  10فان مجموع أقطار 

 ألرض وهي المسافة بين األرض والقمر عندما يكون القمر في ابعد نقطة من ا
 
 
 

 نتائج أضافية 
 Π )عطارد + الزهرة+ االرض + القمر+ المريخ( / قطر األرض =  مجموع أقطار

 
 Π× 2مجموع أقطار )زحل + المشتري + اورانوس + بلوتو (/ قطر نبتون = 
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  مناقشة المبحث الثالث

ذلـك هـو  ان محاولة التعليـق والتحليـل للبيانـات السـابقة تواجـه صـعوبة بالغـة  والسـبب فـي -
 ان علم الفيزياء يقيدنا بالقواعد والتصورات االعتباطية التي تمنعنا من المعرفة! 

فالبيانات التي رأيناها فـي المباحـث الثالثـة السـابقة وبالخصـوص فـي هـذا المبحـث الثالـث  -
تجبرنا على تصور ان المجموعة الشمسية تعمل في حركتها كوحدة واحدة ولنقل كماكينـة 

كل عنصر فيها يرتبط ويعتمد علـى العناصـر األخـرى مـا يعنـي ان كافـة  واحدة بحيث ان
 الكواكب تكون تابعة لبعضها البعض ومعتمدة على بعضها البعض.... 

هــــذا التصــــور ال يمكــــن ألي منــــا تقديمــــه  بســــبب ان علــــم الفيزيــــاء العظــــيم يقــــف أمامنــــا  -
تقل راسـخ فـي بنـاء والسلطة الهائلة في يديه وهو يقرر بان كتلـة الكوكـب هـي عنصـر مسـ

الكون وان كافة البيانات التي تقاوم هذا التعريف هي محض مصادفات ال تفسير لها.... 
ذن فنقبع في السجن المظلم الذي صنعه لنا علم الفيزياء الحديث األعمى!   وا 

ان هنــاك عالقــة مــا ال محالــة تــربط بــين حجــم وكتلــة وبنــاء الكوكــب وبــين مســافة الكوكــب  -
ط بــين بيانــات الكواكــب المختلفــة.... ان هنــاك حتمــام معادلــة كهــذه.... للشــمس وحتــى تــرب

فان هذه العالقات ال يمكن ان وان كتلة الكوكب غير مستقلة بل تابعة لحركة الكوكب ...
 تنشأ بمحض الصدفة.... وبالتأكيد هناك سبب فيزيائي وهندسي يقود لهذه العالقات 

 
 لمبحث األول.. بان بيانات مدار القمر تدعم نفس استنتاج ا -

 هنال عيقة قوية تربط بين قطر الكوكب ومسافة الكوكب لل مس
إننا هنا مرة أخرى محاصرين بفـرض ارتبـاط قطـر الكوكـب بالمسـافة بـين الكوكـب والشـمس وعلينـا 

 في الواقع ان نجد وسيلة لربطهما 
 على كل حال 

 فان االستنتاج الواضح المؤكد هنا هو 
 

 ون تابعة لحركة الكوكب وبدون حركة لا يوجد كتلة ان كتلة الكوكب تك

 ما يعني إعدام فكرة الجالبية على الإطلاق

  وإلن فالسؤا  هو "كيف يتحرك الكوكب؟"

 

 المبحث الرابع

 شكل الكوكب 
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 مقدمة  -1
 لماذا كافة الكواكب كروية الشكل وليس هناك كوكب في شكل مثلث او مربع؟

 سيطة التي ال جواب عليها منذ زمن بعيد وماتزال تحير الجميع... لقد طرحت مثل هذه األسئلة الب
 علينا هنا ان نقدم فكرة علم الفيزياء في تفسير لماذا الكوكب كروي؟ 

 حتى ما نرى ما تقدمه لنا الفيزياء على انه الحق الذي ينبغي ان نتبعه! 
 

 لماذا الكوكب كروي؟ 
 

 كما يظهر بالشكل  
ي مركز الكرة ويتم جذب سطح الكرة بقوى جذب فان مركز الثقل يكون ف

 متساوية في اتجاه مركز الثقل وبالتالي يظهر شكل الكوكب الخارجي كروي.. 
 هذا هو تفسير علم الفيزياء لسبب كروية كافة الكواكب... 

 
 ولكن ذلك ال يقول لنا 

 لمالا الكواكب الكروية جميعها تدور حو  محاورها؟  -2

 تنسجم مع  كل جسم الكوكب الخارجي؟ لماذا حركة الكوكب 
 من أين ينشأ هذا التوافق؟! 

ـــم الفيزيـــاء ال يقـــول لنـــا لمـــاذا الكوكـــب يتحـــرك فـــي حركـــة  ان تفســـير جاذبيـــة مركـــز الثقـــل فـــي عل
ذا فرضـنا ان ذلـك يحـدث مصـادفة لكوكـب األرض مـثالم  منسجمة ومتناسبة مع شكله الخـارجي؟ وا 

 رى التي ال يمكن قبولها! فسيكون لدينا  الف المصادفات األخ
بالطبع هناك سبب هندسي فيزيـائي جعـل جسـم الكوكـب يتناسـب مـع حركـة الكوكـب وينسـجم معـه 
مـا يجعــل حركــة الكوكــب ممكنــة وســهلة ...بــالطبع إذا كــان الكوكــب مثلــث او مربــع كانــت الحركــة 

 حول محوره سوف تكون صعبة للغاية وغير مالئمة! 
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 مناقشة المبحث الرابع 

 ان ما أريد قوله هو ان الكوكب يكون كروي الشكل وهو يدور حول محوره... 
 هذا التوافق لم يحدث نتيجة سببين مختلفين... 

أي على سبيل المثال  ان تكون كروية الكوكب بسبب جاذبية مركز الثقل ودورانه حول نفسه 
 بسبب جاذبية الشمس... 

روي يكون مناسب ومنسجم مع دورانه حول ان كل ذلك معيب بالكامل الن شكل الكوكب الك
 نفسه...

 ان دوران الكوكب حول نفسه وكروية الكوكب كالهما وجهان لنفس العملة .. 
 فان سبب واحد قد أدى لنشوء كالهما...! 

يجب ان نفهم ان الكوكب غير منفصل عن نفسه  وهو بينما يقرر انه سوف يدور حول محوره  
 ينشئ لنفسه جسد كروي ليكون مناسب لهذه الحركة حول المحور! في هذا الوقت نفسه يقرر ان 

 الفيزياء ال ترى ذلك... 
 هي تؤمن بالمصادفات!! 
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 المبحث الخامس 

 

 هل المادة نشأت من الضوء؟

 قد يدعم ذلل فكرة ان الكتلة ليست مستقلة 
 
 تقديم  -1

وذلـك بسـبب ان تجربـة اندروسـون  فيما يتعلق بنشـأة المـادة مـن الضـوء نواجـه الكثيـر مـن االرتبـاك
مليـون الكتـرون فولـت   1.2انتجت الكترون وبوزترون من شعاع جاما قوته اكثر من  1932في 

 وهكذا اعتبر علماء الفيزياء ان شعاع الضوء يحمل داخله الكترون وبوزترون معام.. 
 كون من مواد! وهكذا فاذا فرضت ان المادة صنعت من الضوء ستكون االجابة ان الضوء نفسه م

 وهكذا نصبح في ارتباك ال نهاية له... 
 

 أنني أود أن تقديم االدعاء بأقصى درجة من الوضوح.... 
 أنني أدعي 

 ان المادة ال وجود لها وانما هي شعاع نور نراه نحن في صورة مادة لسبب ما! 
 مادة  ويعني ذلك ان المادة التي أمام أعيننا هي في الواقع شعاع نور ونحن نراها

 جسد اإلنسان نفسه هو أيضام شعاع نور ونحن نراه مادة! 
 ان الكون نشأ من الضوء اساسام 

 
تمامفًا ال وجود حقيقي لهفام ويعني ذلل ان المادة في ذاتها هي أمر مفتعل أمام عيون االنسان 

 مثلها مثل الموت الذي هو أمر مفتعل أمام عيون اإلنسان حيث ال وجود له
 

 هنا ان نفسر لماذا نرى الضوء في صورة مادة...  من الصعب جدام 
كل ما يمكننا تقديمه هو إثبات الضوء يمكن ان يتم رؤيته في صور أخرى ما يجعل المادة صورة 

 من صور الضوء! 
بذلك تكون المجموعة الشمسية عبارة عن شعاع ضوء مترابط بعضه البعض وبذلك فالكتلة ال 

 حركةهي حقيقية وال هي مستقلة عن ال
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 الميمح التالية تقدم أدلة أن المادة هي نفسها الضوء  -2
 
 :وفيها عمل العالم يانج على تداخل موجات ضوء الشمس معام واسـتقبل  تجربة يانج

الموجــة المتداخلــة الناتجــة علــى حائــل ووجــد ان النــاتج هــو عبــارة عــن خطــوط منيــرة 
التفسـير الـذي قدمــه  وخطـوط مظلمـة )كمـا يظهـر فـي الشــكل(... وبغـض النظـر عـن

ان الخلمة تن أ باألسفاس مفن تفداخل هذ  التجربة تقول لنا يانج لهذه التجربة فـان 
 .... موجات الضوء معًا.. ويعني ذلل ان الضوء له صورة أخرى وهي الخلمة

 
  الطبيعة الموجية وهي طبيعة مشتركة للمادة والطاقة وكافة عناصر ومكونات النظام الشمسـي

 هذه الطبيعة تقول لنا ان المصدر واحد والكون كله  
 
  1932في تجربة اندرسون ( 1.2والتي انتج فيها الكترون وبوزترون من شـعاع جامـا Mev )

يظهــر ان المــادة تنشــأ مــن الضــوء  وكــذلك إذا مــا تــم تصــادم الكتــرون وبــوزترون مــرة أخــرى 
فــان نــاتج تجربــة يتحــوالن إلــى شــعاع ضــوء )جامــا(... لكــن علينــا ان نلقــي نظــرة مــن قــرب. 

اندرسون هو زوج من الجسيمات متسـاوية الكتلـة ومختلفـة الشـحنة  أي ان الكتلـة ال تنشـأ مـن 
الضوء منفردة وانما تنشأ مزدوجة ومتضادة! لننظر للعالم المحيط ليل ونهـار  وصـيف وشـتاء 

هة ان الكففرة األرضففية بالكامففل تخهففر كونهففا ألثنففين مففن الكائنففات المت ففابوذكــر وأنثــى.... 
ذن لماذا ال يمكننا فرض ان النخام ال مسي ن أ من الضوء؟   المتضادة وا 

 
  .هــل  دعنففا نفكففر لمففاذا تنففام الكائنففات مسففاء؟التجــانس بــين الكائنــات الماديــة وحركــة الكــون

يمكن ان نتصور ان الجسد المادي للكائن نشأ فعالم من الضوء وان غياب الشمس والتي هـي 
تشــعر بالتعــب واإلرهــاق ويجعلهــا تنــام لــيالم  ولكــن ذلــك يــوفر مصــدر الضــوء يجعــل الكائنــات 

تجانســام ملحوظــام بــين الكــائن والكــون  فعنــدما ال يكــون هنــاك ضــوء لــيس هنــاك إمكانيــة للعمــل 
 ولذلك يخلد الكائن للنوم  بالطبع ال يمكن تصور ان هذا التجانس ينشأ أيضام من المصادفة!. 

 
 متعارضـــة مـــع مبـــدأ الكتلـــة والقصـــور الـــذاتي  فـــان هـــذه  الحركـــة المســـتمرة للكـــون والتـــي تكـــون

الكتلــة مظهــر عرنــي ينشــأ اعتمــادا الحركــة المســتمرة بالتحديــد تجبرنــا علــى قبــول ان 

 . على الحركة
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  المعــادالت التــي رأينهــا تــربط بــين قطــر الكوكــب ومســافته للشــمس  هــذه المعــادالت ال يمكــن
ـــة الكوكـــب ومســـافته ل لشـــمس شـــيء واحـــد. )وحتـــى الكتلـــة والضـــوء تفســـيرها اال إذا كانـــت كتل

 والمسافة جميعها شئ واحد( 
  التعلــيم الكنســي التقليــدي المتــوارث بــان ق. والــدة اإللــه ظلــت عــذراء بعــد مــيالد ابــن هللا الســيد

المسيح. هذا اللغز المبهم المتوارث لماذا هو مفيد لنا؟ ان الكنيسـة تريـد ان تقـول لنـا ان جسـد 
مخلــوق مــن الضــوء  وان اإلنســان )العــادي( يمكنــه ان يســلك بوصــفه اإلنســان )العــادي( هــو 

شعاع نور )في ظـروف معينـة( ولـذلك فـان سـيدنا ربنـا يسـوع المسـيح قـد خـرج مـن أحشـاء ق. 
وتحديدام بدون أية معجزة ظلت هي عذراء بعد  لم يمزق الجسدبوصفه  عاع نور والدة اإلله 
 الميالد. 

 
  دخول السيد له المجد للعلية واألبواب مغلقة بعد القيامة وكـذلك هذا المشهد يمكننا ان نراه من

مكانيــة ان يطيــروا فــي الهــواء والتــي هــي  نــراه فــي عبــور القديســين الســواح للحــوائط واألســوار وا 
 معجزات معروفة عن اآلباء السواح 

 
 لحـوائط  من المهم ان نشير أيضام إلى رهبان البوذا والذين يمكنهم الطيران فـي الهـواء وعبـور ا

فان سلوك اإلنسان كشعاع ضوء هو سلوك بشـري عـادي يعتمـد علـى طبيعـة اإلنسـان  ولكنـه 
ربما يحتاج إلـى تـدريب مـن صـوم وتقويـة لـنرادة وربمـا هـذا هـو الطريـق ليتحـرر اإلنسـان مـن 

 الجسد المادي ليكون حر ويتحرك في صورة شعاع ضوء )مجرد تخمين(    
 
 وم التنجـيم والتـي وجـدت متوارثـة عبـر التـاريخ. ان فكـرة "كـون كيف نفسر القدرات الخاصة بعل

المادة صنعت من الضوء" تعطي قدرة علمية كبيرة لعلم التنجـيم النهـا تـربط بـين المولـود علـى 
 األرض وبين ضوء الكواكب والنجوم وذلك بالتحديد ما يقوله التنجيم. 
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 الأو على الفصل مناقشة عامة 

 
راسة التي قمنا بها في الفصل األول توفر لنا قدرام غير القليل من البيانات المحيرة التي ان الد

 تدعي خطأ رؤيتنا للقوانين الطبيعية
 فان تصور كون الكتلة مستقلة هو تصور معارض بكل وسيلة لبناء الهندسة الفلكية.. 

رة ان فكر استقالل الكتلة وان وسيلة البحث والتي هي التجربة تعطينا مشهد لحظي وتخدعنا مظه
 فكرة حقيقية.. 

الحقيقة ان االنسان في الغالب خدع نفسه بتصوره ان الكتلة مستقلة! فأي شيء مستقل يمكن ان 
 نجده حولنا؟ 

 أي شيء ال يعتمد على اآلخر بشكل مباشر في وجوده وحياته؟ 
أنشـئت حركـة الكوكـب هـو  ان تصور ان الكتلة هي نقطة البداية التي نشـأت منهـا الجاذبيـة والتـي

محض خيال غير مستقيم وال يمكن ان نعتبر ان مثـل هـذا الخيـال قـد أتـى مـن الطبيعـة بحـال مـن 
األحوال الن الطبيعة في الحقيقة تشهد على االعتمادية بين كافة عناصر الكون وليس االعتمادية 

نصر في الكون بحيث يصبح الظاهرة فقط بل االعتمادية الداخلية والعميقة والتي ينشأ منها كل ع
 الكون كله مجموعة من العناصر التي اعتمدت على بعضها في النشوء.. 

 ورغم ان هذه الفكرة تظهر تعارض واضح للمنطق.. 
النــه ان كــان الجميــع يعتمــدون علــى بعضــهم الــبعض فكيــف يســتمر هــذا الكــون؟ يبــدو اننــا نحتــاج 

 لعنصر ثابت بذاته يمكن ان نتعلق به! 
 

ل شيء فانـه لـيس هنـاك عنصـر واحـد فـي الكـون مسـتقل  هـذه المعلومـة تكـون مثبتـة مـن وبرغم ك
حياة الكون اليومية. لست أدري كيف يعتمد الجميع على بعضهم البعض وفي نفس الوقت نستمر 
في الحياة وال نسقط ولست أعرف إذا كان وجود عنصر مستقل هـو أمـر حيـوي للحيـاة واالسـتمرار 

 ه ان كافة العناصر المادية في الكون ليس أي منها مستقل  ام ال.. كل ما أعرف
 

 إلى هذه الحدود وصلت قدرتنا على البحث ونحتاج مزيد من العمق لنرى بصورة أفضل 
 سائلين المعونة اإللهية بشفاعة ق. والدة اإلله. 
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 الثاني الفصل 

 نتائج دحض تعريف الكتلة 

 ( 2017مارس  17زلزا  )

 
 مقدمة  -1

ثبات الذي قدمناه لدحض تعريف الكتلة الذي يقدمه علـم الفيزيـاء هـو إثبـات يظهـر قـدر مـن ان اإل
 المنطقية بسبب االعتماد المباشر على البيانات الفلكية 

ويقف اإلثبات بشكل مباشر أمام علم الفيزياء الحديث بحيث ان الفيزياء ال تملك اال ان تدعي ان 
 تخلية بذلك عن المنطق والبحث والقدرة على التفسير! كافة هذه البيانات هي محض مصادفات م

 وال يمكننا اال ان نؤكد ان الفيزياء هي ما صنعت ذلك بنفسها 
فهــي اخترعــت األفكــار الخاطئــة المضــلة وقيــدت نفســها وتابعيهــا بحيــث أصــبح مــن المســتحيل ان 

 نصل للحقيقة من داخل البناء المزيف الذي تقدمه لنا 
 نثبات السابق هو والنتيجة الحتمية ل

 
 خطأ مبدأ الجاذبية  -
 خطأ مبدأ نخرية النسبية العامة  -

 
ذن فان هناك على األقل أثنين من النظريات الرئيسية في علم الفيزياء التي تم إثبات خطئها   وا 

ذن فليس هناك جاذبية بين الكواكب كما ان النسبية العامة خاطئة من االساس بسبب مبدأ كتلة  وا 
 السكون! 

 لسؤال هنا سوف يكون وا
 

 كيف يتحرك الكوكب؟
 
 
 
  2017ديسمبر  21الزلزال األكبر في تاريخ الب ر  -2
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ـــاريخ  2012فـــي ديســـمبر  كـــان أغلـــب البشـــر يعرفـــون ان الكوكـــب بانتظـــار الزلـــزال األكبـــر فـــي ت
 البشر.. 

في أغلب هذه المعلومة كانت معروفة في روسيا بينما كنت هناك وفي ألمانيا وفي مصر وبالطبع 
 دول العالم.. 

 ان سبب هذا الزلزال األكبر )بحسب المؤلفين في ذلك الوقت( هو ان 
سنة متصلة وان دورته سوف تنتهـي فـي  5115قد استمر لفترة   Mayan Calendarتقويم ميا 

  2012ديسمبر  21
قـويم بحـدث سنة  فان انتهـاء الـدورة كـان مؤشـر لدراسـي هـذا الت 5115والن الدورة طويلة جدام أي 
 هام ينبغي ان يحدث... 

وفيهــا اصــطفت  2737حــدثت الظــاهرة الفلكيــة المصــرية  2012ديســمبر  3فــي نفــس الوقــت فــي 
الكواكب عطارد والزهرة والمشتري على رؤوس األهرامات في مصر وهي حادثة تحدث مـرة واحـدة 

 سنة..  2737كل 
م بان الزلزال األكبر سوف يضرب األرض هذه الحوادث قادت الباحثون في تقويم ميا لتحذير العال

  2012ديسمبر  21في هذا التاريخ أي في 
 

 لست أنا دارس لتقويم ميا وال أفهم سبب حدوث الزلزال األكبر بناء على هذا التقويم
 

 كل ما أريد توضيحه هنا هو 
ان تعريف الكتلة الذي أقدمه في هذا البحث يغير تاريخ هذا 

 الزلزا  

 ()ان كان حقيقاً 

 تاريخ خاطئ  2012ويجعل تاريخ ديسمبر 

 
Mayan calendar  
https://en.wikipedia.org/wiki/2012_phenomenon 
http://news.discovery.com/history/archaeology/maya-long-count-calendar-end-date-120629.htm 
http://www.timeanddate.com/calendar/maya-world-end.html 
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مارس  17ي تاريخ البشر الزلزا  الأكبر ف -3

2017 
 

 ما هو تعريف الكتلة الذي يقدمه هذا البحث؟ 
 

نمففا هففي نا ففئة معتمففدة علففى  تعريفف  الكتلففة: ان الكتلففة ليسففت مسففتقلة وا 
 الحركة 

 
 ويعني ذلل ان الحركة جزء ال يتجزأ من الكتلة 

 وعلى ذلك  
  2012إذا فرضنا ان الزلزال األكبر ضرب األرض فعالم في ديسمبر 

 

  2016فان األرض سو  ت عر بهذا الزلزال في ديسمبر 
 

  والكتلـة محمولـة بالحركـة تمامـام مثـل الحركفة جفزء ال يتجفزأ مفن الكتلفةوالسبب في ذلك ان 
حتـى  يمر السهم داخفل المفاء كلهفاقارب يوجد في الماء  فإذا ألقيت عليه سهمام  يجب ان 

 يصل لجسم القارب 
 وبنفس هذه الصورة 

 قبل ان تشعر االرض به  داخل حركة االرض بالكاملينبغي ان يمر  فالزلزال
يـوم(  366يوم + 365يوم + 365م +يو  365سنوات ) 4وان حركة االرض هي دورة من 

 يوم   1461=
ذن  وا 

 2012إلا نرب الزلزا  الأرض في ديسمبر 

 2016فان الأرض سوف تشعر به في ديسمبر 
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 ي  الكتلة.وان تغير التاريخ كان بسبب تغير تعر 
 

مارس  17إلى  2016الترحيل من ديسمبر  -4 

2017  

 ان التاريخ السابق للزلزال يكون مثبت من مصادر أخرى ! الفكرة هنا 
 هنا يظهر ان هذا الزلزال ربما سيكون حقيقي 

 
وكمـــا درســـنا فـــان تنبـــؤ علمـــاء مايـــا بحـــدوث الزلـــزال األكبـــر فـــي تـــاريخ البشـــر فـــي ديســـمبر 

األول لهــذه المعلومــة والــبعض عــزى حــدوث الزلــزال فــي ذلــك الوقــت  كــان المصــدر 2012
 لتوازي الكواكب معام 

    2737كما رأينا في الظاهرة الفلكية المصرية 
 )كما درسناها في الباب السادس( 

والتي فيها أصطف الكواكب الثالثـة عطـارد والزهـرة والمشـترى 
  2012ديسمبر  3على رؤوس األهرامات في مصر في يوم 

هــذا التــوازي للكواكــب ربمــا كــان ســبب حــدوث الزلــزال بحســب 
  2012التخمينات التي كانت موجودة في ديسمبر 

 
هنا تعريف الكتلة الذي قدمته في هذا الباب سوف يرحل التـاريخ كمـا ذكرنـا ليكـون ديسـمبر 

ســــنة كبيســــة وكــــذلك الســــنة  2016بعــــد إتمــــام دورة كاملــــة لــــيرض )الحــــظ الســــنة  2016
 ة كبيسة ما يدعم نفس الفكرة التمام دورة كاملة ليرض( القبطي

 ولكن كما ذكرت هناك مصادر أخرى لنفس هذا الزلزال 
 مصدر من الكتاب المقدس ومصدر فلكي 

 دعنا نقدمهما فيما يلي 
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  2017مارس  17إثبات كتابي على زلزا   -5 

  13ان ذلك نص كتابي مبارك نجده في زكريا النبي اإلصحاح 
 أواًل ن  نبوءة زكريا النبي 

 
بُّ \ألَْرِض يَقُوُل \َويَُكوُن فِي ُكل ِ 8  أَنَّ ثُْلثَْيِن ِمْنَها يُْقَطعَاِن َويَُموتَانِ لرَّ

ِة \لنَّاِر َوأَْمَحُصُهْم َكَمْحِص \لثُّْلَث فِي \َوأُْدِخُل 9لثُّْلَث يَْبقَى فِيَها. \وَ  ْلِفضَّ

َهِب. ُهَو يَْدُعو بِـ/ْسِمي َوأَنَا أُِجيبُهُ. أَقُوُل: ُهَو َشْعبِي لذَّ \ْمتَِحاَن \َوأَْمتَِحنُُهُم 

بُّ إِلَِهي[.\َوُهَو يَقُوُل:   ( 9-8: 13)زكريا لرَّ

 

ْيتُوِن \ْليَْوِم َعلَى َجبَِل \َوتَِقُف قَدََماهُ فِي ذَِلَك 4 لَِّذي قُدَّاَم أُوُرَشِليَم ِمَن \لزَّ

ْيتُوِن ِمْن َوَسِطِه نَْحَو \لشَّْرِق فَيَْنَشقُّ َجبَُل \ ِدياً \ْلغَْرِب وَ \لشَّْرِق َونَْحَو \لزَّ

ً َويَْنتَِقُل نِْصُف  ً ِجدّا َماِل َونِْصفُهُ نَْحَو \ْلَجبَِل نَْحَو \َعِظيما ْلَجنُوِب. \لّشِ

وَن ْلِجبَاِل يَِصُل إِلَى آَصَل. َوتَْهُربُ \َوتَْهُربُوَن فِي ِجَواِء ِجبَاِلي ألَنَّ ِجَواَء 5

ْلَزلَةِ \َكَما َهَرْبتُْم ِمَن  يَّا َمِلِك يَُهوذَا. َويَأْتِي  لزَّ بُّ إِلَِهي َوَجِميُع \فِي أَيَّاِم ُعز ِ لرَّ

يِسيَن َمعََك. \ ُُ \َْليَْوِم أَنَّهُ الَ يَُكوُن نُوٌر. \َويَُكوُن فِي ذَِلَك 6ْلِقد ِ  لدََّراِري تَْنقَبِ

 ( 6-4: 14)زكريا 

  إذن النبوة تقول
 ان ثلثي البشر سوف يموتون  .1
 ان الجبل ينشق )زلزال(  .2

 
  1917السيدة ق. والدة اإلله في نبوءة ثانيًا 

تنبـأت بوضـوح عـن نفـس  1917في ظهور ق. والدة اإلله )سانت فاتيما( فـي البرتغـال فـي 
 8هذه النبوءة بان زلزال سوف يضرب األرض قبل نصف الليل بعشر دقائق ويسـتمر لمـدة 

يموت ثلثي البشر )نص نبـوءة السـيدة ق. والـدة اإللـه يكـون مكتـوب فـي الملحـق ساعات وس
 في نهاية البحث(  2رقم 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "والدة اإلله -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

 
 روسيا االتحادية    –موسكو  –جامعة الصداقة بين الشعوب  -سيس تاوضروس  طالب بكلية العلومجرجس فرن

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

802 

  2017ثالثًا: كي  نعر  الميعاد 
 نفهم ذلك من أمر الطوفان 

سـنة ثـم أتـى الطوفـان وعمـر نـوح  500فان هللا له المجد أمـر نـوح البـار ببنـاء الفلـك وعمـره 
سنة مهلة قبل العقوبة اإللهية  100ك ان هللا له المجد يعطي سنة ونفهم من ذل 600البار 

 للبشر جميعام أي العقوبة العامة 
ـــة أخـــرى ســـوى عقوبـــة طـــرد  دم مـــن  وذلـــك ال ينطبـــق ال علـــى ســـدوم وعمـــورة وال أي عقوب

 الفردوس النها عقوبة عامة لكل البشر 
 للبشر فهو له المجد يعطي فترة سماح كمهلة قبل تنفيذ العقوبة العامة 

 
ذن نبوءة زكريا النبي هي نبوءة عامة   وا 

 ولكن عندما تذكرها ق. والدة اإلله تصبح نبوءة خاصة بنا
 سنة قبل تنفيذ العقوبة العامة  100وظهور سانت فاتيما يعطي البشر 

ذن فميعاد العقوبة هو    2017وا 
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  2017مارس  17رابعًا كي  نعر  التاريخ 
 أيضام  نفهم ذلك من عقوبة الطوفان

 من الشهر الثاني من عمر نوح البار  17فقد نزل الطوفان على االرض في اليوم 
  17هو رقم العقوبة ... فان العقوبة دائمام تكون  17واليوم 

ابيــب النــه حــول  17)هــذا هــو الســبب ان الســيد لــه المجــد قــام مــن المــوت فــي يــوم االحــد 
 العقوبة إلى خالصام( 

 قوبة الطوفان هي العقوبة الثانية للبشرية أما الشهر الثاني فالن ع
 والعقوبة األولى كانت في الشهر األول 

 من الشهر األول  17ونفهم من ذلك ان  دم البار طرد من الفردوس مع زوجته في يوم 
 وكانت هذه هي العقوبة األولى 

والـدة اإللـه وعلى ذلك العقوبة الثالثة والتـي هـي الزلـزال المـذكور فـي سـفر زكريـا ونبـوءة ق. 
 من الشهر الثالث أي شهر مارس  17سوف يكون في اليوم 

ذن فالميعاد المحدد للزلزال سوف يكون   وا 

 2017مارس  17
 )نص  الليل(  12دقائق من  10قبل 

 الن خهور ق. والدة اإلله )سانت فايتما( كان في البرتغال بتوقيت البرتغال 
 
 

 الفكرة هنا 
 ن مصدر مختل  عن نفس الزلزال ان هذا اإلثبات هو إثبات م

  2016فلدينا من الفيزياء إثبات لميعاد الزلزال األكبر في ديسمبر 
  2017مارس  17ولدينا هنا من الكتاب المقدس الزلزال األكبر في 

وهما ميعادين قريبين جدًا فيحتمل جدًا انه حقيقي وان ميعاد الكتاب المقدس 
 حيل هذ  الثيث  هور أصدق ونحن ال نعر  سبب فيزيائي لتر 
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  2017مارس  17إثبات فلكي على زلزا   -6

 2737الظاهرة الفلكية المصرية 

    2737الخاهرة الفلكية المصرية 
 الفصل الرابع(  -)كما درسناها في الباب السادس

 هي أيضام إثبات فلكي قوي على حدوث مثل هذه الكارثة 
الثالثـــة عطـــارد والزهـــرة والمشـــترى علـــى وكمــا درســـنا ففـــي هـــذه الظـــاهرة اصـــطفت الكواكـــب 

  2012ديسمبر  3رؤوس األهرامات في مصر في يوم 
 من دراستنا للظاهرة وجدنا انها ذات أهمية كبيرة جدام 

 ما يجعل تكراراها أمر ذو أهمية بالغة 
 دعننا نلقي مرة أخرى عليها ربما يتضح هذا المعنى بصورة أكبر  

 
 التعري  بالخاهرةاواًل: 
حــدثت الظــاهرة العجيبــة جــدام فــي ســماء محافظــة  2012ديســمبر  3 فــي

والمشـترى والزهفرة  دعطار مصر حيث أصطف الثالثة كواكـب في الجيزة 
 -بصورة متعامـدة علـى األرض مـوازيين لقمـم األهرامـات الثالثـة بـالجيزة 

إلـى اإلشـارة  تمـتوهذه الظاهرة الفلكية المتميـزة قـد تـم رصـدها بواسـطة الكثيـر مـن البـاحثين حيـث 
  .سنة 2737مرة واحدة كل الخاهرة تتكرر أن 

ووضـعت هـذا االسـم أيضـام " 2737"الخفاهرة الفلكيفة المصفرية وانا قد سـميت هـذه الظـاهرة باسـم 
فــي كافــة الدراســـات التــي قـــدمتها باللغــة االنجليزيـــة وأعتقــد ان بعـــض مــن العـــالم اآلن يعــرف هـــذه 

 الظاهرة بهذا االسم.. 
 

وان سلسل التاريخي الزمني نجد أن الظاهرة ينبغي أن تكـون قـد تكـررت مـرتين سـابقام من خالل الت
 2012ديسمبر  3 والتي تمت في "المرة الثالثة"هي هذه 
 
 نتأكد من االستنتاجات التالية: يساعدنا التأمل في هذ  الخاهرة من و 
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م وهـم عرفـوا كافـة ان المصريين القدماء كانوا على عدم دقيق جدام بحركة الكواكب والنجـو  -4
  2737الدورات الزمنية للكواكب بما فيها دورة الظاهرة 

 ثيثفة أهرامفات متميفزينان باني األهرامات اختار هذا المكان ليبني األهرامات فيـه وهـم  -5
ربما كانت سبب  2737ما يعني ان الظاهرة الفلكية للثيثة كواكب ليكونوا موازيين تمامام 

 وربما هي الهدف النهائي لها.  اساسي في بناء األهرامات
ان البناء الهندسي للهرم يكون متجانس مع البناء الفلكي للكون وهـذا هـو سـبب عـدم فنـاء  -6

 الهرم عبر التاريخ ونفهم من ذلك أهمية دراسة البناء الهندسي للهرم على نحو تفصيلي. 
 

 2737تواريخ تكرار الخاهرة ثانيًا: 
مرات حتى اآلن وكان المرة األخيرة لتكرار الظاهرة  3تكررت  2737ان الظاهرة الفلكية المصرية 

ويمكننـــا بعمليـــة حســـابية بســـيطة ان نصـــل لتـــواريخ المـــرات الســـابقة لهـــذه  2012ديســـمبر  3فـــي 
 الظاهرة كما لتكون كما يلي: 

 
IV-  م  2012ديسمبر  3المرة الثالثة لحدوث الخاهرة كانت في 
V- ق.م )خهور نجم المزود(  725ر المرة الثانية لحدوث الخاهرة في ديسمب 

      (2012-2737 =725) 
VI-  ق. م )خففروج  ففعب إسففرائيل مففن  3462المففرة األولففى لحففدوث الخففاهرة ديسففمبر

 ( 3462= 2737+725ارض مصر(  )
ان باني األهرامات كان يحاول توضيح حدوث هذه الكارثة وهو وضع االهرامات فـي هـذا المكـان 

 لينبه قبل حدوثها 
  2016ديسمبر  3ن نفهم ان الظاهرة الفلكية المصرية حدثت في من المهم ا

ذا كانت هذه الظاهرة تحذر من كارثة بيئية )مثل فناء النحل من االرض مثالم( فان هـذه الكارثـة  وا 
البيئيـــة ســـوف تفنـــي االنســـان فـــي غضـــون أربعـــة ســـنوات مـــن حـــدوثها )حســـب مـــا يخبرنـــا ألبـــرت 

 اينشتين( 
ذن إذا الظاهرة الفلكي  ة تخبرنا عن كارثة ما وا 

  2016سنوات أي في ديسمبر  4فهذه الكارثة سوف تصل لنا بعد 
 حيث نصل مرة أخرى لنفس التاريخ 

 ان هناك حدث هام جدام سوف يقع ..... 
  مصادر مختلفة تقول لنا نفس هذه المعلومة!  3فان 
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 الباب الثامن 

 الفيزياء البديلة للكون
 

 
 
 

 والدة اإلله ق. 
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 الثامن ب البا
 الفيزياء البديلة للكون 

 مقدمة  -1
 نصل اآلن للباب األخير في هذه الدراسة والهدف النهائي لها 

 من المهم ان نفهم من أين بدأنا وفي أي طريق سيرنا وكيف وصلنا إلى هنا؟ 
فاالدعـــاء األول كـــان ان القـــانون الـــذي يحكـــم حركـــة الكواكـــب وهندســـة الكـــون يوجـــد فـــي الكتـــاب 

 سالمقد
وان علم الفيزياء الحديث ال يعرف القانون الحقيقي للكون بسبب ان الشرير ال يمكنه فهم فكـر هللا 

 الصالح له المجد 
فقمنا بدراسة الكتاب المقدس باجتهاد من أجل تحصيل المعرفة التي قدمها لنا الخالق تبارك اسمه 

 في كتابه المقدس 
حوادث تكتب مرتين ونحن ال نعرف هل هما حادثتين وتصادمنا مع ظاهرة ازدواج الحدث ورأينا ال

 مختلفتين او حادثة واحدة مسجلة مرتين وجاهدنا لنفهم ولم نفهم! 
فقررنـــا ان نجـــد مـــدخل  خـــر للكتـــاب المقـــدس لعلنـــا نفهـــم الرســـالة  وقـــدمت دراســـة البنـــاء الهندســـي 

البنــاء الهندســي لخيمــة  لخيمــة االجتمــاع واجتهــدنا لنصــل للحقيقــة فــي هــذا البنــاء ثــم لمــا وجــدنا ان
االجتمـــاع متقـــارب مـــع البنـــاء الهندســـي للهـــرم األكبـــر درســـنا الهـــرم األكبـــر أيضـــام بالتفصـــيل قـــدر 
المســتطاع ثــم درســنا األيقونــات الكنســية بوصــفها معبــرة عــن معرفــة مشــابهة لتلــك المعروضــة فــي 

 خيمة االجتماع وفي الهرم األكبر 
ن الخالق له المجد وضع بالفعل القانون الذي يحكم حركـة ثم طرح الجدال الفلسفي حول إذا ما كا

 الكواكب والفلك في الكتاب المقدس والحيثيات الخاصة به 
ومـــن خـــالل االســـتنتاج الفلســـفي تـــم فـــرض ان البنـــاء الهندســـي لخيمـــة االجتمـــاع يعبـــر عـــن البنـــاء 

 الفلكي للكون 
 كعبرة عن البناء الفلكي للكون  وفي الباب السادس وضعنا التفسيرات المتاحة لخيمة االجتماع

ثم في الباب السابع وضعنا االدعاءات والنقد ضد كتاب علم الفيزيـاء الحـديث مـدعين ان الفيزيـاء 
 سنة من البحث العلمي  700قد أضلت البشرية وأعطتها المعرفة المزيفة عن الكون طوال 

 وماذا سوف نقدم في هذا الباب الثامن واألخير؟ 
 

 م علم الفيزياء الذي تعلمنا  من الكتاب المقدس! أننا سو  نقد
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 البحث طريقة  -2
 سوف تنقسم مهمة تقديم علم الفيزياء من الكتاب المقدس إلى أربعة مهام منفصلة 

وفيهــا نقــدم تلخــيص لكــل النتــائج الفيزيائيــة والفلســفية التــي حصــلنا عليهــا المهمففة األولففى:  -
 ة السابقة. من خالل دراستنا كلها عبر الفصول السبع

 : محاولة إيجاد نظرية تربط كل هذه النتائج والبيانات ببعضها البعضالمهمة الثانية -

 كتابة النظرية المتحصل عليها في صورة الفيزياء البديلة للكون  المهمة الثالثة: -

 

  من هذه المهام سوف يتم كتابتها في فصل منفصل من أجل الوضوح والتركيز  ان كل مهمة
 

ان نفهم ان األسئلة التـي تـم تركهـا دون حلـول فـي طـول الدراسـة وعرضـها سـوف تعـوق من المهم 
 بكل الصورة النظرية الكاملة النهائية المعبرة عن الكون 

 
 ولكن نحن نجتهد قدر ما يعطينا الروح القدس المبارك وبشفاعة ق. والدة اإلله  
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 الفصل األول
 المطروحة في الدراسة  تجميع كافة المعلومات الفيزيائية والفلسفية

 مقدمة  -1
مــن أجــل تجميــع المعلومــات التــي تحصــلنا عليهــا عبــر طــول الدارســة  ســوف نقــوم بتجميــع هــذه 
المعلومــات علــى نحــو نظــامي فــي نقــاط متواليــة  نقطــة محــددة لكــل بــاب مــن أبــواب الدراســة مــن 

اسـتها فـي هـذا البـاب األول إلى السابع وسوف نحصل من الباب على النقطـة الرئيسـية التـي تـم در 
 بشكل تفصيلي فنحن هنا نصنع تلخيص عام لكل البيانات التي تحصلنا عليها 

 نقاط ليبواب السبعة التي قمنا بدارستها  7وعلى ذلك فان هذا الملخص سوف يتكون من 
 وسوف نضع كل نقطة واحدة في صفحة مستقلة حتى ما تكون الصورة واضحة قدر المستطاع 

 ندعنا نبدأ اآل
 سائلين هللا الصالح بشفاعة ق. والدة اإلله ان يقودنا لبهاء نوره الساطع 
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I.  الباب الأو : الازدوا 

 في الباب األول درسنا ازدواج الحدث وعرفنا ان االزدواج في صلب بناء الكون!
وكـــان االســـتنتاج ان االزدواج ينشـــأ مـــن الشـــر بســـبب انـــه المعبـــر عـــن اإلرادة األخـــرى المعارضـــة 

 ة اإللهية في الكون لنراد
 نستطيع ان نستنتج ان  اومن دراستن

االزدواج ينشــأ مــن الشـــر وهــو غيـــر حقيقــي ولـــيس لــه وجـــود ولكنــه ينشـــأ بســبب المعرفـــة  -1
المعيبة لدى اإلنسان  فاإلنسان بعد ان تعلم من هللا صدق الشيطان وبالتالي دخل تعديل 

لــيس فقــط معرفــة الخيــر بــل  علــى المعرفــة التــي حصــل عليهــا مــن هللا فأصــبحت المعرفــة
 أيضام معرفة الشر.. هنا نشأت صورة ثانية للكون... صورة الشر 

 
الموت أيضام نشأ مـن الشـر وهـو حـدث لـيس لـه وجـود وال تـاثير ولكنـه يظهـر امـام عيـون  -2

اإلنسان كأنه حدث حقيقـي بسـبب التغيـر الحـادث للمعرفـة فـي عقـل اإلنسـان والتغيـر هنـا 
صـــدق الشـــيطان فتغيــرت المعرفـــة التـــي تعلمهــا اإلنســـان مـــن هللا نشــأ بســـبب ان اإلنســان 

 وبالتالي دخل الموت إلى المعرفة البشرية وصدق اإلنسان وجود الموت على انه حقيقة 

 

الجسم يبنى من الوظيفة ويعني ان المادة تنشأ بنـاء علـى الوظيفـة المطلوبـة منهـا )المـادة  -3
 تنشأ من المعرفة(  

 

للكــون كنتيجــة ثالثــة لفعــل الشــر... فــان الكــون لــيس بــه أي شــيء تنشــأ الصــورة الماديــة  -4
نما اإلنسان يرى الضوء في صورة كتلة ومادة  وهذا الحدث يكون مشابه لحدوث  مادي وا 
المــوت او لظهــور االزدواج فــان هــذه النتــائج الثالثــة نشــأت جميعهــا مــن فعــل الشــر وهــي 

ه المعرفـة الن الضـالل واألكاذيـب عملت على تقييـد الطاقـة البشـرية فـي التحـرك فـي اتجـا
 أحاطت بالعقل البشري فأعاقت حركته الحرة في اتجاه الخالق له المجد 

 
ينشـــأ الكـــون المـــادي باألســـاس مـــن المعرفـــة البشـــرية  فالمعرفـــة هـــي أم الجميـــع وهـــي أم  -5

الحكمــة اإللهيــة والمحيطــة بهــا مــن كــل جانــب والمعرفــة هــي الطريــق المباشــر والوحيــد هلل 
له... والمعرفة هي كلمة واحـدة وهـي لـدى الجميـع وهـي نفسـها فالمعرفـة عنـد هللا  الصالح

الصـــالح لـــه المجـــد هـــي نفســـها المعرفـــة التـــي لـــدينا ولكـــن نحـــن ال نراهـــا بســـبب الضـــالل 
 الناشيء عن الخطية 
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II.  خيمة الاجتماع : الثانيالباب 

 لفلكي للكون البناء الهندسي لخيمة االجتماع هو نموذج هندسي معبر عن البناء ا
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III.  الثالث: الهرم الأكبر الباب 

 
 البناء الهندسي للهرم األكبر هو نموذج هندسي معبر عن البناء الفلكي للكون 

ولـذلك فالبنــاء الهندســي لخيمــة االجتمـاع يكــون مشــابه فــي نقــاط حاسـمة مــع البنــاء الهندســي للهــرم 
 األكبر 
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IV.  الرابع: الأيقونة الكنسية الباب 

الكنسية وجدنا إشارات فلكيـة كثيـرة ونفهـم ان الكنيسـة األولـى كانـت تفهـم جيـدام البنـاء  وفي األيقونة
 الفلكي للكون منها ما يلي: 

الطفــل المولــود هــو قــائم مــن المــوت والعــذراء الملكــة  :(1)رقففم ايقونففة ق. العففذراء الملكففة -1
زل وق. والدة ترتدي ثياب هللا ألنها المحيطة به من كل جانب وهي تغزل ثياب هللا بالمغ

اإللــه هــي األرض  وتقــول لنــا ان حركــة األرض حــول محورهــا يوميــام هــي التــي تنشــأ هــذا 
 الكون

(: يوجد هللا له المجد داخل ثياب ق. والدة اإلله انها تقـول ان االرض )ق. 7أيقونة رقم ) -2
 والدة اإلله( هي المحيطة بالشمس )هللا الصالح(! 

ميكانيكيــة تحــدث مــن يــد هللا لــه المجــد ليــد ق. والــدة (: تقــول لنــا هنــاك حركــة 10أيقونــة ) -3
 اإلله فهي تأخذ البركة منه وتعطينا ....! 

( تقــول لنــا ق. والـدة اإللــه تضــع قــدمها فـوق العتبــة )تقــول ان االرض تتحــرك 11أيقونـة ) -4
 ألعلى!( 

 ( القمر يحمل ق. والدة اإلله وابنها )االرض والشمس( ويدفعهما ألعلى! 13أيقونة ) -5

( تقول ان الكون هو انعكاس لصورة ق. والدة االله وهي تحمـل ابنهـا 22( و)16ونة )أيق -6
 هللا الصالح! 

( تقـــــول انهـــــا تأخـــــذ الخـــــيط مــــن الراهبـــــة لكـــــي تغـــــزل ثيـــــاب هللا )أي األرض 28أيقونــــة ) -7
 تأخذ..... من االنسان لكي تدور حول نفسها وتنشأ هذا الكون! ( 

ذن النـور ( تقول ان هناك سهم من ال34أيقونة ) -8 نور يخرج من المغـارة ليختـرق السـماء وا 
 يأتي بسبب اختراق هذا السهم للسماء !!  

 ( تقول ان النور يأتي بشعاع من النجم على الطفل مباشرة 37أيقونة ) -9

( تقــول ان المعرفــة )الكتــاب( هــي الــرابط بــين ق. والــدة اإللــه ورئــيس 38أيقونــة البشــارة ) -10
 حدث يتم بالمعرفة اساسام!! المالئكة جبرائيل ويبدو ان ال

( تقــول ان ق. والــدة االلــه تركــب الحمــار ولكــن هللا لــه المجــد محمــول 65+63أيقونــات ) -11
ولكـــن الشـــمس  -الحمـــار–علـــى ق. يوســـف النجـــار )األرض هنـــا تتحـــرك محمولـــة فـــوق 

ربمـا يرمـز الحمـار لنيمـان وق. يوسـف النجـار  -تكون محمولـة فـوق ق. يوسـف النجـار
  لكوكب القمر!(

 تتكرر طوال الوقت في العائلة المقدسة!  116الزاوية  -12
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توضح ق. والدة اإللـه تغـزل ثيـاب الخـالق لـه المجـد.... االرض تتحـرك حـول  69أيقونة  -13
 محورها وهي تنشئ هذا الكون بهذه الحركة! 

تقــول ان العائلــة المقدســة والــروح القــدس المبــارك كلهــم داخــل المثلــث )الهــرم(  73أيقونــة  -14
ذن من   هو الهرم؟! وا 

أهرامات على رأس السيد له المجد هل هو يشير إلى الظاهرة الفلكية  3تظهر  77أيقونة  -15
 مرات حتى اآلن 3التي تكررت  2737المصرية 

يليا يمثال االزدواج على الجانبين  83أيقونة  -16  التجلي موسى وا 

 داخل الدائرة؟! (! لماذا يوجد دائمام 22/7تظهر الراعي داخل الدائرة )باي =  88أيقونة  -17

تقــول ان الصــلب يــتم بــين العمــودين )المســببين لــالزدواج( أي ان  103أيقونــة الصــلبوت  -18
 الموت يحدث بسبب االزدواج! 

 تقول ان صورة هللا مطبوعة على الكون!  114أيقونة المنديل  -19

تعـرض أيقونـة أخـرى وهللا الصـالح يجلـس علـى قـوس قـزح هـو يقـول  125ايقونة القيامـة  -20
 الشمس! انه هو 

حلــول الــروح القــدس المبــارك يقــول ان المثلــث )الهــرم( ينشــأ بســبب انــه راس  138ايقونــة  -21
ذن فالكنيسـة تعـيل  المثلث هو نقطة انطالق البركة من الـروح القـدس المبـارك للكنيسـة وا 

 في المثلث الذي خرج من فم الروح القدس المبارك! 

ق القمـر وتمسـك طرفـي الخـيط بيـديها تقف ق. والـدة اإللـه فـو  –سفر الرؤية  140ايقونة  -22
... هي تغزل هذا الكون بحركة االرض حول محورها ولكنها تعتمد على القمر بشكل ما 

 في هذه المهمة! 

 السيد له المجد داخل أثنين من المربعات داخل دائرة ....ماذا يقول لنا؟  142أيقونة  -23

ا ان الجسد ينشأ عن االزدواج ( تقوالن لن144( وق. مارمينا )143أيقونة ق. أبوسيفين ) -24
وهنا قوتين متوازنتين تنشآ الجسد وكل احتياجاته ولكن هنـاك قـوة ثالثـة والتـي هـي االرادة 
والتــي يمكنهــا ان تهــدم هــذا التــوازن بــين القــوتين المنشــئ للجســد المــادي وتحــول الجســد 

اإلرادة  المادي إلى شعاع نور فيسلك كل إنسان كشعاع نور فقط ذلك يحتاج إلـى تـدريب
 لهدم توازن المادة.. 
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V. الخامس: هندسة الكون )الفيزياء المقدسة(  الباب 

 
ان القانون الذي يحكم حركة الكواكب يكون موجـود فـي الكتـاب المقـدس وان علـم الفيزيـاء  -

هو العلم اإللهي المقـدس الـذي يعبـر عـن فكـر هللا الصـالح لـه المجـد ولـذلك فالفيزيـاء هـي 
 لعقيدي وجزء ال يتجزأ منه علم مكمل لالهوت ا

 الكواكب التي نراها في السماء هم أشخاص قديسين  -

 ثياب هارون الكاهن هي خريطة الكون الفلكي  -

 العالم المادي نشأ من المعرفة  -
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VI. السادس: تفسير البناء الهندسي لخيمة الاجتماع  الباب 

ز ق. والـدة اإللـه )مائـدة في تفسير البناء الهندسي لخيمة االجتمـاع درسـنا ان األرض ترمـ -
خبـــز الوجـــوه( وان الشـــمس ترمـــز لربنـــا يســـوع المســـيح )المنـــارة( وان القمـــر يرمـــز للقـــديس 

 يوحنا المعمدان )مذبح البخور( 

 دورة ميتونيك للقمر هي دورة رئيسية في بناء الكون )وربما الدور الرئيسية الوحيدة(  -

يحكـم هـذه  24احـدة ينشـآن معـام )الـرقم تابوت العهد يقـول ان الزمـان والمكـان همـا وحـدة و  -
ــــة وربمــــا يكــــون ميــــل محــــور االرض  ــــي نشــــوء الزمــــان  23.5العملي ــــه دور هــــام جــــدام ف ل

 والمكان!( 

 23.5أو  24هــو المسـئول عـن الضـوء فــي الكـون! )مـانزال نـرتبط بــالرقم  غطفاء التفابوت -
 محور األرض ... ان الضوء ينشأ هنا ولكن كيف؟( 

 تعريف الضوء  -

o النور وهو الكلمة اإللهية  هللا هو 

o  المعرفة هي النور 

o  الظلمة صورة من صور النور 

o  االرواح نحن نراها نور 

o  يتم ميالد الغنم في قصة يعقوب إسرائيل بواسطة النور 

o  ان وجود الزمان والمكان مرتبط بوجود الضوء 
o   )ان الكون كله قد نشأ من الضوء )الفرض األساسي للبحث 
o  في عقولنا هي حجر زاوية حقيقي وفاعل في خلق الكون ان المعرفة التي 

 مائدة خبز الوجوه )األرض ق. والدة اإلله( )أين حركة االرض في مائدة خبز الوجوه؟( -

 القمر يدفع االرض ألعلى بعيدام عن الوحل  -

 المعرفة هي ق. والدة اإلله وهي أم الكون المادي  -

 المادة والجسد هي معرض المعرفة  -

 كم/ث  300000ز للشمس والشمس توجد بسرعة ان سرعة الضوء المنارة ترم -

 ان حركة الكواكب السبعة هي المسئولة عن نشوء الضوء  -

o  ان كوكب عطارد يرتبط بكوكب أورانوس 

o  ان كوكب الزهرة يرتبط بكوكب المشتري 

o  ان كوكب االرض يرتبط بكوكب زحل 
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o اسي في بناء المنارةان المريخ بمفرده يعبر عن عمود المنارة المستقل واألس 

 ان الطفل المولود هو صورة القيامة في هذا العالم الذي نعيل فيه  المسكن: -

ذن فــأين تكــون صــورة األرض  - مــذبح المحرقــة هــو انعكــاس لصــورة مائــدة خبــز الوجــوه! وا 
 المنعكسة وما هي المر ة التي يتم االنعكاس عليها 

نســان شــريك فــي بنــاء الكــون فهــو وضــع ثيــاب هــارون الكــاهن قبــل مــذبح البخــور الن اال -
 منفذ القانون اإللهي وبدونه لن يولد الكون )الطفل( 

 19مذبح البخور هو ق. يوحنا المعمـدان وهـو كوكـب القمـر وهـو المـرتبط بـدورة ميتونيـك  -
 116والمحـور  19سنة والتي هي دورة رئيسية تمامام في بناء الكون )الـربط بـين ميتونيـك 

 م بناء الكون!(هو قاعدة اساسية في فه

علـــى أمـــام وخلـــف  4مــذبح البخـــور يكـــون شـــريك مـــع التـــابوت فـــي صـــناعة المكـــان )الـــرقم -
التــابوت وعلــى جــانبي مــذبح البخــور( )قــد يعنــي ذلــك ان محــور االرض يــرتبط القمــر فــي 

 عملية خلق المكان او نشؤ الكون!( 

 القمر ال يعتمد على حركة االرض في حركته بل هو مرتبط بالكون كله!  -

ســنوات  4حلقــات مــذبح البخــور تقــول ان للقمــر دورة مــن ســنتين بينمــا لــالرض دورة مــن  -
ذن هو يقصد الدورة  يوم ويعني ذلك  327.6شهر =  12× يوم )الشهر القمري(  27.3وا 

يـــوم الن  327.5ان هـــذه القيمـــة الســـابقة هـــي غيـــر صـــحيحة وان القيمـــة الصـــحيحة هـــي 
 ة نحن ال نعرف عنها شيء في الفلك؟ الدورة من سنتين! ولكن اين هذه الدور 

 سنوات لالرض والشمس ولكن القمر له دورة من سنتين!  4نفهم من ذلك ان هناك دورة من  -

يرتبط مذبح البخـور )القمـر( بالمنـارة )الشـمس( علـى المسـتوى الـدورة الزمنيـة ولكنـه يـرتبط  -
 بالمائدة )االرض( على مستوى نشوء المكان! 

 الفدية! -

عناصر مائدة خبز الوجوه وهي االرض والمرحضة  3المر ة ... هنا لدينا المرحضة وهي  -
وهي المر ة )اين هي في الكون؟( ومذبح المحرقة وهو الصـورة المنعكسـة علـى المـر  )أيـن 
هو في الكون؟( ... هنا تظهر عملية انعكاس الصورة التي نعاني منها في البحث ككـل! 

 ولكن ماذا يعني ذلك؟ 

لــى المرحضــة )أي علــى المــاء( إذن المــر ة هــي المــاء والصــورة المنعكســة ايضــام الصــورة ع -
 4هـــــي مـــــذبح المحرقـــــة....الحظ بشـــــدة االرض كرويـــــة ولكـــــن لهـــــا دورة مربعـــــة أي مـــــن 

 سنوات... هذا ما درسناه هو يصب الدم مستديرام على المذبح المربع! 
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 : ثياب هارون الكاهن IIالسادس  الباب -

ورة أخرى لنفس البناء الفلكـي للكـون بحيـث يمكننـا ان نضـع البيانـات تقدم ثياب هارون الكاهن ص
 إلى جوار بعضها البعض ونقارن ونصيغ تصور عام متسق... كما يلي 

 أواًل: الرداء 
 –الـدم  –الجسـد  –وظـائف ... )نـور الشـمس  5مكونـات أي  5الفلك الكوني مكون مـن  -

 ة؟ الكفن(... ما هي هذه الوظائف الخمس –غالف االرض 
يــوم( وهــي  1461=  366+365+365+365ســنوات  4االرض مربعــة )لهــا دورة مــن  -

ـــع ... ان ذلـــك يعنـــي ان  ـــة الشـــكل والكـــاهن يـــرل الـــدم مســـتديرام علـــى المـــذبح المرب كروي
 الحركة جزء ال يتجزأ من المادة والجسد... 

فلكـــي القمـــر غيـــر تـــابع لـــيرض ولكنـــه يقـــوم باتبـــاع األرض بنـــاء علـــى ارتباطـــه بـــالكون ال -
 كله.. وهو ذو مهمة محددة من الكون الفلكي وهي اتباع األرض 

 )هل البكورية قسمت بين يهوذا ويوسف وهما يمثالهما القمر والمريخ!!( -
طــوق علــى كتفــي الكــاهن وكــل  2فــي المجموعــة الشمســية )الن هنــاك 3شــمس  2هنــاك  -

اء والتـي مـن الشـموس فعـالم فـي السـم 2طوق ذهب يرمـز لشـمس( هـل يفسـر ذلـك ظهـور 
 هي ظاهرة حقيقة تم تصويرها من قبل العلماء  هل يعني ان الشمس عبارة عن صورة؟! 

ذن مســـــاحتها هـــــي  0.5ذراع وعرضـــــها شـــــبر أي  0.5الصـــــدرة طولهـــــا شـــــبر أي  - ذراع وا 
 مرة أخرة! 0.25ذراع مربع! قيمة  0.25

 لماذا الصدرة مثنية؟!  -
 الصليب!  –السر  -لمعرفةالرؤية وا –الملك  –صفوف االحجار الكريمة كانت  -
 الضوء يخرج من االرض الن السالسل تخرج من الصدرة  -
 الماء حجر الزواية في فهم كيفية نشوء الكتلة  -
 هناك دورة للفلك يعرفها القمر غير مرتبطة باألرض  -
االرض تـرتبط بــالقمر أيضـام بقــوى الجاذبيـة الناشــئة عــن الكتلـة! )تمامــا كمـا تقــول الفيزيــاء  -

 الحديثة( 
فكرة/ المادة نشأت من توازن شعاعين مـن النـور وان االخـالل بهـذا التـوازن يسـبب انهيـار  -

المادة وتحول الجسد إلى شعاع نور فورام مرة أخرى )مثال رهبـان البـوذا يطيـروا فـي الهـواء 
 بالتدريب على الصيام وتقوية االرادة!( 

 الجالجل لها عالقة بالزواج.   -
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 الصدرة  ثانيًا:
الكرة األرضية وهذه الصدرة مغزولة بسالسل من الذهب وهي مثنية وبها  الصدرة هي -1

 حلقات 
وقد درسنا في خيمة االجتماع ان الكرة األرضية هي القديسة والدة اإلله )مائدة خبز  -2

الوجوه( وق. والدة اإلله تقوم بعملية غزل الثياب اإللهية باستمرار  فان عملية الغزل هذه 
فة االيقونات الكنسية... والثياب اإللهية هي ثياب الخالق تبارك ال تتوقف ونجدها في كا

اسمه ربنا يسوع المسيح والتي هي هذا الكون الذي نحن نعيل داخله... وكما رأينا في 
أيقونة القديسة العذراء الملكة فان ق. والدة اإلله هي التي ترتدي في الحقيقة ثياب 

 ذلك  هارون الكاهن أي ثياب هللا! كيف نفهم كل
وعملية الغزل هذه على مستوى الفلك  تغزل بيدهاان ق. والدة اإلله وهي الكرة األرضية  -3

وق. والدة اإلله تستخدم المغزل  –تكون الدورة التي تقوم بها الكرة االرضية حول نفسها 
لتقوم بعملية الغزل وربما يكون المغزل هو القمر الذي تستخدمه االرض لتقوم بدورتها 

  وناتج عملية الغزل هي الثياب اإللهية والتي هي هذا الكون نفسه...!    حول نفسها
فمن كل ذلل يمكننا ان نفهم ان حركة االرض حول نفسها والتي تقوم بها االرض 
معتمدة على القمرم هذ  الحركة نفسها هي المسببة لن وء ووجود هذا الكون وكافة 

وال مس فالجميع ين ئوا من حركة  البناء الفلكي للكون! )ي مل ذلل كافة النجوم
 األرض حول نفسها( 

ترتدي ق. والدة اإلله ثياب هللا الخالق له المجد بسبب انها تحمل هللا في داخلها فهي  -4
العرل اإللهي وجسد ق. والدة اإلله هو الغطاء األول هلل وفوق هذا الغطاء يتم ارتداء 

تتم بعد فالطفل مايزال في بطن أمه وذلك يعني ان حالة الميالد لم  –الثياب اإللهية 
وهي المحيطة به من كل جانب والن الطفل اإللهي يرتدي الثياب اإللهية فهو داخل 
بطن امه يرتدي ثيابه اإللهية فوق والدته فتكون هي المحيطة به من كل جانب ثم تأتي 

 الثياب فوقها...  
طة بالحكمة اإللهية من وهي المحي -حسب ما أفهم –أن ق. والدة اإلله هي المعرفة  -5

كل جانب ونحن ال يمكننا الوصول للحكمة اإللهية اال من خالل المعرفة  وبذلك فان 
ق. والدة اإلله هل كل المعارف المحيطة بنا ومن خالل المعرفة نتعرف على هللا له 
المجد عن طريقها أما رؤية ومعرفة الحكمة اإللهية فهو سؤال فوق طاقة الحيز الذي 

فيه... فهي العالية جدام ق. والدة اإلله التي تعرف الحكمة اإللهية ونحن ان نتحرك 
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حصلنا على القليل من المعرفة نقترب بحرص شديد من المعرفة وماتزال الحكمة بداخلها 
 ... فالقديسة والدة اإلله هي العرل اإللهي 

صعب فهمها ان العالقة بين الصدرة والزنار وهي العالقة بين االرض والقمر من ال -6
هنا.. فانهما مستقلين تقريبام ولكن ق. والدة اإلله الكرة األرضية تعتمد في الحقيقة على 
القمر ق. يوحنا المعمدان في مهمة البناء الفلكي للكون من خالل غزل الخيوط 
الذهبية... بالطبع من الصعب جدام ان نطرح تصور كامل هنا ولكن سوف نرجئ ذلك 

 ة االجتماع لطرح التصور الكامل للبناء الفلكي للكون. حتى نهاية دراسة خيم
التصور الكامل سوف يشمل كل الرموز معَا فالكرة االرضية هي الصدرة وهي مائدة  -7

خبز الوجوه )ومذبح المحرقة( وهي ق. والدة اإلله سوف نضعهم جميعام معام وكذلك 
ع العناصر معام وفي القمر هو ق. يوحنا المعمدان وهو الزنار وهو مذبح البخور جمي

النهاية الشمس وهي سيدنا ربنا يسوع المسيح وهي المنارة وهي أطواق الذهب فوق كتفي 
 هارون الكاهن ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.  السابع: تعريف الكتلة  الباب 
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 في هذا الباب قمنا باستنتاج ان الكتلة تنشأ من الحركة وبدون حركة ال يوجد كتلة 
 اجات التي توصلنا إليها تكون كما يلي والمعلومات واالستنت

 الكتلة تنشأ من الحركة واعتمادام عليها وبدون حركة ال يوجد كتلة  -

 ربما تكون هناك عالقة قوية بين قطر الكوكب والمسافة بين الكوكب والشمس  -

العالقــات المســببة لحــدوث الكســوف الشمســي الكلــي تقــدم بيانــات أبعــد مــن حيــز المعرفــة  -
لمتاحـــة ويتعـــين علينـــا وضـــع نظريـــات أكثـــر اتســـاعام لنســـتطيع تفســـير عالقـــات الفيزيائيـــة ا

 الكسوف الشمسي الكلي 

ميــل محــور المــريخ يمثــل قيمــة مشــتركة بــين كافــة كواكــب المجموعــة الشمســية مــا يجعــل  -
الكواكــب تعتمــد علــى بعضــها الــبعض ويؤكــد مركزيــة دور المــريخ فــي المجموعــة الشمســية 

تاجه فـــي دراســـة المنـــارة حيـــث كـــان المـــريخ هـــو عمـــود المنـــارة )الحـــظ هـــذا مـــا قمنـــا باســـتن
 الرئيسي بينما الكواكب الستة يمثال الشعب الستة على الجانبين(

 مدار القمر يقدم لدينا معلومات قوية للغاية ال يمكن تجاوزها وهي  -

o المسفافة بفين األرض والقمفر عنفدما يكفون القمفر ففي أقفرب : العلاقـة الـأولى
( = مجمففوع أقطففار الخمسففة كواكففب الخارجيففة )زحففل Perigeeنقطففة لففألرض )

 والم ترى وأورانوس ونبتون وبلوتو( 
o :ــة ــة الثاني ( وأبعففد نقطففة Perigeeفففرق المسففافة بففين أقففرب نقطففة ) العلاق

( = مجمفففوع أقطفففار الخمسفففة كواكفففب الداخليفففة apogeeللقمفففر مفففن األرض )
  )عطارد والزهرة واألرض والقمر والمريخ( = محيط األرض

o  :المسففافة بففين األرض والقمففر عنففدما يكففون القمففر فففي أبعففد العلاقــة الثالثــة
 نقطة من االرض = مجموع أقطار كل كواكب المجموعة ال مسية 

o  يعني ان كتلة الكوكب تكون تابعة لحركة الكوكب وبدون حركة ال يوجد كتلة ما
وإلن فالســـؤا  هـــو "كيـــف يتحـــرك إعفففدام فكفففرة الجاذبيفففة علفففى اإلطفففيق "

 " لكوكب؟ا
 الكوكب الكروي يؤكد ان الكتلة تنشأ عن الحركة وبدون حركة ال توجد كتلة.  -

هل المـادة نشـأت مـن الضـوء؟ ان نشـوء المـادة مـن الضـوء هـو معلومـة رئيسـية ينبغـي ان  -
 يتم إثباتها بكل وسيلة ممكنة وسيعني ذلك اننا نرى على نحو خاطئ الكون المحيط بنا. 

ــ - ســوف يضــرب االرض فــي  2012د للكتلــة فــان زلــزال ديســمبر بنــاء علــى التعريــف الجدي
 . 2017مارس 
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 الفصل الثاني
 المبحث األول 
 للكون النخرية العامة 

 مقدمة  -1
 في هذا الفصل فسوف نجتهد لنقدم الفكرة العامة الخاصة ببناء هذا الكون 

 النظرية التي تجمع كافة أجزائه وتحدد المهام الخاصة بها 
ريــة ســوف تكــون تصــور فلســفي فقــط مــن أجــل وضــع تصــور عــام متماســك قــدر ولكــن هــذه النظ

 المستطاع 
 ثم في الفصل الرابع )التالي( سوف نحاول تطبيق هذه النظرية على البناء الفلكي الفعلي للكون 

 فلنبدأ اآلن 
 معتمدين على المعونة اإللهية بشفاعة ق. والدة اإلله
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 النظرية العامة للكون -2

 متواصل الذي قمنا به طوال هذه الدراسة الطويلة يجعلنا نفكر ما الذي يجري هنا؟ ان السعي ال
 ما هو كل هذه األلغاز المحيطة بنا ولماذا وكيف نحلها ولماذا هو مهم ان نحلها؟ 

  -حسب ما أعتقد -دعنا نرى الصورة الكلية لهذا المشهد 
 ولنبدأ من البداية 

 

 أولاً: نشوء الكون 

ذن فـاهلل لـه المجـد هـو الـروح وهـو يظهـر لنـا فـي  هللا له المجد هو روح باألسـاس ونحـن نـراه نـور وا 
 صورة شعاع نور 

هلُل: \َوَقــاَل  26. وقــد خلــق تبــارك اســمه  دم شــعاع نــور مثلــه تمامــام تبعــام للــنص الكتــابي المبــارك "
 ( 26: 1" )تك إِلْنَساَن َعَلى ُصوَرِتَنا َكَشَبِهَنا\َنْعَمُل »

 مشابه هلل المبارك تمامام  لق باالساس شعاع نورفاإلنسان خُ 
 الخطية هنا كانت تحرك اإلنسان ضد خالقه 

 ويعني تصادم  عاعين من النور
وهنــا نشــأت الظلمــة )نتيجــة تــداخل وتصــادم شــعاعين مــن النــور والــذي ســبب تــداخل الضــوء تبعــام 

  لتجربة تداخل الضوء التي قام بها توماس يانج( 
 الكتاب المقدس يبدأ بهذه اآلية هذا هو السبب ان

ْجِه أَلْرُض َخِرَبةم َوَخاِلَيةم َوَعَلى \َوَكاَنِت 2أَلْرَض. \لْسَماَواِت وَ \هلُل \ْلَبْدِء َخَلَق \ِفي 1" فٌة \و  ْلغ ْمفِر خ ْلم 
 ( 2-1: 1تك" )ْلِمَياهِ \هلِل َيِرفُّ َعَلى َوْجِه \َوُروُح 

 القه وبالتحديد من تصادم وتداخل شعاعين من النور الظلمة هنا نشأت من سلوك اإلنسان ضد خ
 ولكن 

 ! التصادم لم يفني االنسان
 والسبب في ذلك ان الخالق له المجد وضع مسافة بينه وبين االنسان 

 فتصادم القوتين ضد بعضهما تحول إلى ازدواج لحركة دائرية 
 وكما يظهر في الشكل فان االزدواج شمل كال القوتين معام 

 قوة تسير في اتجاهها فكل 
 ويعني ذلك ان كل ارادة تتصرف بحريتها فالخالق الصالح مايزال يصنع خيرام 

 واإلنسان الشرير مايزال يصر على شره 
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وكالهمــا داخــل االزدواج  واالزدواج يشــملهما لكــي يعبــر كــل منهمــا عــن إرادتــه ويســتمر فــي الحيــاة 
 هللا ويغير اتجاه حركته ليكون في اتجاه خالقه وينتظر الخالق له المجد حتى يتعلم اإلنسان من

 
والسـبب  من المهم ان نفهم ان هفذا االزدواج مصفنوع علفى نفقفة هللا وبتكلففة يفدفعها هفو نفسفه

في ذلك ان الخطية التي يفعلها اإلنسان في شره تستحق الموت ويجب ان يموت هللا عن اإلنسان 
فهـذا االزدواج لـيس هـو قـوة أكبـر مـن هللا تشـمل  حتى ما يستطيع اإلنسان ان يسـتمر فـي الحيـاة..

هللا واإلنسان )حاشا هلل( بل هو نظام أنشأه هللا له المجد بنفسه ويدفع هو ثمن وجود هـذا االزدواج 
 من دمه على الصليب حتى يعطي الفرصة اإلنسان ليتعلم من هللا 

 
 االزدواج هو من ئ الكتلة 

  وبدون حركة ليس هنال كتلة الكتلة ن أت من الحركةمبان وهذا ما تعلمناه من الدراسة الفلكية 
وكــذلك تعلمنــا مــن أيقونــة ق. ابوســيفين ان االزدواج هــو منشــئ للكتلــة وان اإلرادة يمكنهــا ان تهــدم 

)اإلرادة هي الحربة في مرة اخرى ازدواج القوى المنشئ للكتلة وتحول الكتلة إلى شعاع نور توازن 
 ..من المهم ان نفهم ما الذي يجري هنا ...ايقونة ق. أبي سيفين( 

 
 فان ارادة االنسان كانت ضد ارادة هللا فسلك اإلنسان ضد خالقه 

 واالنسان هنا هو شعاع نور ذو قوة هائلة وهو يسلك ضد شعاع نور  خر ذو قوة هائلة 
 لم يحدث التصادم ولكن حدث االزدواج 

كــل منهمــا فــي طريقــه ويكمــالن بعضــهما بعضــا هنــا هــو الحركــة الدائريــة للقــوتين معــام  جواالزدوا
 ليحدثا الحركة الدائرية... 

 
حيـــث لـــم تنشـــأ الكتلـــة بعـــد   –والحركـــة كانـــت حركـــة أشـــعة الضـــوء  -ان الحركـــة أنشـــأت الكتلـــة 

 فالحركة موجودة هنا بمفردها وهي ناشئة من حركة شعاع الضوء نفسه 
عاع ضــوء  خــر فــان االزدواج ينشــأ وبســبب ان حركــة شــعاع الضــوء تــزدوج وتتــداخل مــع حركــة شــ

 هنا وهو ازدواج ناشئ من الحركة ويسبب الحركة أيضام 
 ولكن حركة االزدواج الناتجة هي حركة دائرية مرتبطة وليست حرة وفي هذه النقطة تنشأ الكتلة 

 نفهم االن لماذا كتلة الكوكب تكون خاضعة لحركة الكوكب!
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 لكن ما هو االزدواج وكيفية نهايته؟ 
قوتين معًا لفيعمي عكفس بعضفهما الفبعض ويسفببا التحفرل الفدائري المسفتمر تزاوج االزدواج هـو 

 لنقطة معينة ... 
 ان ذلل من الصعب جدًا فهمه! 

فلمــاذا يــرتبط هللا الصــالح بإرادتــه الصــالحة باإلنســان الشــرير؟ مــا هــو ســبب االرتبــاط بــين الخيــر 
 والشر والذي انشئ االزدواج؟! 

نفهـــم ان االزدواج ينشـــئ بشـــكل تلقـــائي نتيجـــة بقـــاء االنســـان حيـــام رغـــم كونـــه شـــرير مـــن المهـــم ان 
 ويسلك متعمدام ضد اإلرادة اإللهية! 

ان فداء هللا له المجد لننسان ليبقيه حيام كان يشمل بالضـرورة نشـوء االزدواج الن اإلنسـان سـوف 
حتمـــي بســبب وجــود أثنــين مـــن  يظــل حيــام رغــم ان اإلرادة داخلـــه هــي إرادة الشــر... هنــا االزدواج

رادة اإلنسان الشرير   اإلرادات في الكون ارادة الخالق الصالح له المجد وا 
 فبقاء اإلنسان حيام كان يشمل ضمنام نشوء االزدواج 

هنا القوة الجامعة للخير والشر معام هي الوجود والذي هو هللا الصالح نفسـه فـرغم ارادة الشـر التـي 
ع ثمن هذا الشر من دمه هو نفسه معطيام فرصة لالنسان ليتعلم ... هنا نفهـم لالنسان فان هللا يدف

ان الفداء منح الشرير فرصـة البقـاء وهـو كـان شـريرام علـى أمـل ان يـتعلم الحقـام... هنـا نفهـم الـدور 
 الهام جدام الذي يقوم به الزمن! 

 
ذا هي منشأ االزدواج والذي يظهر في الحركة الم معرفة الخير وال رهنا  ادية الدائرية الجبريـة  وا 

أخذنا الجسد كمثال فان قوى االزدواج هي التي تنشئ احتياجات ورغبات الجسد وتترك الحرية في 
تنفيذ او رفـض تنفيـذ هـذه الطلبـات.... هنـا الكتلـة هـي نقطـة اسـتقرار لـالزدواج والتـي توجـد بهـدف 

 توفير الفرصة للكائن ليفهم فكر الخالق الصالح لعله يتوب 
 

 كي  نهدم االزدواج؟ 
باالســتنتاج مــن أيقونــة ق. ابوســيفين فــان اإلرادة باالمتنــاع عــن رغبــات الجســد ســوف تهــدم ازدواج 

هــذا هـو سـبب عبـور السـواح القديســين  -القـوى الماديـة وتحـول الجسـد إلــى شـعاع نـور مـرة أخـرى 
مكانية ان يطيروا في الهواء   من الحوائط وا 

ذه القــدرات وهــم جميعــام ينمــون هــذه القــدرات عــن طريــق تقويــة اإلرادة رهبــان البــوذا ايضــام لــديهم هــ
 بالصيام واالمتناع عن الرغبات واالحتياجات الجسدية.. 
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  ثانياً: جهنم

ان الخالق لـه المجـد ولـد اإلنسـان كمـا تلـد أي سـيدة ابنهـا فـان االنسـان بالحقيقـة هـو ابـن هللا وكمـا 
ْرع ه  ي ْثب ت  ِفيهِ  هلِل اَل َيْفَعُل َخِطْيةم \ُلوٌد ِمَن ُكلُّ َمْن ُهَو َموْ 9يقول ق. يوحنا "   َواَل َيْسَتِطيُع َأْن أل ن  ز 

 ( 9: 3يو 1" )هلِل.\ُيْخِطَئ أَلْنُه َمْوُلوٌد ِمَن 
فــنحن نعــيل علــى االرض لنــتعلم مــن هللا الصــالح لــه المجــد فمــن تعلــم وصــار قديســيام يــذهب إلــى 

 يذهب إلى الجحيم ثم إلى جهنم! ....فما هي جهنم؟ الفردوس ولكن من لم يتعلم 
ذا كان االنسان مات وأصبح غير موجود كيف يتألم وهو غير موجود؟!   وا 

 ان االنسان يظل في جهنم إلى االبد  فما هو األبد؟ 
 السؤال االول لماذا يتألم االنسان وهو في جهنم؟ 
 داخلها  يتألم اإلنسان ألنه غير متوافق مع البيئة التي يسكن

فالشــرير يســكن فــي الحقيقــة داخــل هللا مثــل القــديس تمامــام وجهــنم فــي الحقيقــة هــي نفــس الملكــوت  
 فهو نفس المكان! هم جميعام داخل هللا الصالح له المجد 

 لكن من ينسجم مع هللا ويحبه يشعر بالسعادة 
 ومن ال يتوافق مع هللا الصالح النه شخص شرير يشعر باأللم والعذاب 

 ذاب هنا ينشأ من عدم التوافق الع
 ويظل العذاب إلى االبد؟ ولكن ما هو االبد؟ 

 المييد الثاني لإلنسان 
 يظل االنسان في جهنم يتألم حتى ينتهي الزمان وال يكون زمان بعد.... 

ْلَبْحـَر َوَمـا ِفيـِه  \َض َوَمـا ِفيهَـا وَ أَلرْ \لْسـَماَء َوَمـا ِفيهَـا وَ \ْلِذي َخلَـَق \آلِبِديَن  \َوَأْقَسَم ِباْلَحيِّ ِإَلى َأَبِد 6
 ( .....هذا هو األبد ... 6: 10)رؤ  َأْن اَل َيُكوُن َزَماٌن َبْعُد 

ثــم االنســان المحبــوس فــي جهــنم الــذي مــات إلــى األبــد ســوف يأخــذ جســد وينــزل إلــى االرض فــي 
 -صورة طفل مولود من أبوين 

دعي( ... فهو لم يقل ان المالئكة الذين يخطئـون هذه هي تحديدام فكرة العالمة أوريجانوس )كما أ
ينزلـون إلــى االرض  خــذين جسـدام  هــذا غيــر حقيقــي ... هـو قــال الميــت فـي جهــنم المحكــوم عليــه 
بالعذاب األبدي هذا الشخص سوف يقوم من الموت ويأخذ جسـدام ويولـد مـن أبـوين ليعطـى فرصـة 

 ( 5: 20يامة األولى )رؤ جديدة لكي يتعلم من هللا وال يموت .... هذه هي الق
ولكــن مــن تطهــر فــي المطهــر ال يــذهب للفــردوس بــل  هنففا جهففنم هففي نفسففها المطهففر الكففاثوليكي

 يعطى فرصة جديدة في األرض لكي يصل إلى هللا ويتعلم منه 
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  ثالثاً: الدورة الكاملة

 
 من المهم ان نرى الدورة الكاملة لهذه الصورة 

 ولد الجميع من ذاته وخلق الجميع على أفضل صورة فاهلل الصالح هو أبو الجميع وهو 
 صورته تعالى وشبهه 

 
 فاإلنسان على االرض لديه فرصة ليتعلم من هللا ويصل إليه 

 فمن وصل إلى هللا نجى وخلص ودخل الفردوس 
 ولكن من لم يصل سوف يذهب إلى الجحيم ثم إلى جهنم 
 نهاية الزمان وهناك في جهنم سوف يتعذب بالحقيقة إلى األبد حتى 

وبعــد هــذا العــذاب الطويــل ســوف يمنحــه الخــالق الصــالح لــه كــل المجــد فرصــة جديــدة بالقيامــة مــن 
 األموات لينزل إلى األرض مرة أخرى لكي يعطى فرصة ليتعلم من هللا الصالح 

 فمن تعلم دخل الفردوس ومن لم يتعلم سوف يذهب إلى جهنم ليتعذب وينتظر قيامة جديدة 
 حتى يخل  كل الب ر  تستمر بهذا الشكلهذه الدورة 

 فالخالق الصالح له المجد ال يهدف لموت أحد فهو يعطي فرصة النجاة للجميع 
 ولكن.. 

 الفرصة المعطاة غالية جدام جدام فان ثمنها عذاب طويل للغاية في جهنم ! 
 

 وكذلك هناك أمر هام  خر  
 ألرض أي من أب وأم... وهو ان القائم من موت جهنم هو شخص سوف يولد على ا

 هنا األنساب العائلية تعتبر أمر هام جدام 
 وربما يؤثر ذلك في من هو الشخص الذي سوف يقوم من موت جهنم 

 الن األنساب العائلية سوف تحدد من هو الذي لديه الفرصة 
بحيث انه بالفعل هناك شخص مـا فـي جهـنم سـوف يأخـذ وقتـام طـويالم جـدام حتـى تعطـى لـه فرصـة 

 نية  ثا
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  رابعاً: ما هي علاقة هذه العملية بحركة الكواكب 

 حركة الكواكب هي التي تقوم بهذه العملية ان 
فعمليــة ســحب األشــخاص مــن جهــنم وتحديــد الفتــرة الزمنيــة لعمــر األفــراد علــى األرض والظــروف 

 واألحوال المحيطة بهم 
 الكواكب البناء البيئي ككل يتم من خالل التحركات التي تقوم بها 

ومــن أجــل ذلــك تحركــات الكواكــب هامــة للغايــة ألنهــا تقــول لنــا مــدى الفرصــة المتاحــة لــدينا علــى 
 االرض وما هي الفرصة المتاحة لمن هم محكوم عليهم بالعذاب في جهنم.. 

 
هنا نـرى االهميـة الهائلـة لدراسـة الكواكـب الفلكيـة والتـي مـن أجلهـا كافـة الحضـارات القديمـة وحتـى 

 الروحي والديني اجتهد ان يعرف هذه التحركات التعليم 
 

 لماذا ترتبط حركة الكواكب بهذ  العملية؟
 ان الشخص المحبوس في جهنم للعذاب األبدي هو روح 

 ونحن نرى الروح نور 
 فان دخول هذا الشخص إلى الكون المادي هو دخول شعاع نور للبناء الكوني 

 ء ونحن نعرف ان الكتلة نشأت من تداخل الضو 
 يقول ذلك لنا ان ميالد انسان سوف يصنع تغير ما في بناء الكون 

وهذا هو سبب ان حركة الكون تكون المعبـرة والوسـيلة التـي بهـا يـتم عمليـة سـحب االشـخاص مـن 
 جهنم ليلبسوا اجساد ويولدوا من جديد كفرصة جديدة لهم
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 خامساً : تعليق عام 

 صعوبة ويحتاج الكثير جدام من البحث ان وضع تصور عام للكون هو أمر شديد ال
 وفي الحقيقة انا ال يمكنني ان أصنع ذلك حاليام 

فبوضوح انا ال أفهم بشكل واضح كيف يمكن تركيـب الصـورة الفلسـفية السـابقة علـى البنـاء الفعلـي 
 للكون وهو أمر يحتاج المزيد والمزيد من البحث 

 
 شيء واحد يمكن تقديمه هنا 

 تي تم عرضها في طول البحث وهو نفس الفكرة ال
 وهو ان كتلة الكوكب نشأت من حركة الكوكب وبدون حركة ال توجد كتلة 

هــذا الفـــرض بالتحديـــد يمكـــن وضـــع بعـــض التصــورات الفيزيائيـــة المحققـــة لـــه والتـــي يمكنهـــا إثبـــات 
 إمكانية حدوث ذلك على المستوى الفيزيائي والمادي وليس الفلسفي فقط 

 الفصل التالي  ذلك ما سوف نقدمه في
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 الفصل الثاني
 المبحث الثاني

 بقاء ق. والدة اإلله عذراء بعد المييد 
 
 مقدمة  -1

ان الهدف من هذا المبحـث فـي االسـاس هـو تطبيـق الفكـرة السـابقة بنشـوء االزدواج وانحاللـه علـى 
 السلوك البشري واإلنساني

سد يسلك بوصفه انسان كامل وسلوكه يكون مطابق لسلوك كـل فان هللا له المجد المتجسد في الج
انسان  وانا أريد ان أوضح ان كل انسان يمكنه ان يسلك بنفس هـذه الطريقـة فهـو ببسـاطة يصـنع 

 الطريق امامنا لنتعلم منه 
مــن المهــم ان نفهــم ان العالقــة بــين هللا المتجســد لــه المجــد وق. والــدة اإللــه عالقــة مؤسســة علــى 

والحكمــة ولــيس علــى المعجــزات والســبب فــي ذلــك ان هــذه العالقــة تهــدف باالســاس لتعلــيم المعرفــة 
البشــر فكـــر الخــالق تبـــارك اســمه فلـــيس مــن المنطـــق ان تظــل األمـــور أمامنــا مبهمـــة ومعجزيـــة ال 

 تفسير لها 
 من أجل اخترت ان اشرح الكيفية التي بها ظلت ق. والدة اإلله عذراء بعد الميالد 

 حسب نص التسبحة  –بال ألم  –انت وان الميالد ك
 وحتى حسب النص الكتابي المبارك 

 ( 7: 66" )أل ْلَمَخاُض َوَلَدْت َذَكرام \لْطْلُق َوَلَدْت. َقْبَل َأْن َيْأِتَي َعَلْيَها \َقْبَل َأْن َيْأُخَذَها 7
ذن فالقديسة العذراء والدة اإلله ولدت بال ألم وظلت عذراء بعد الميالد وكيف ي  حدث ذلك؟ وا 

 لنحاول تطبيق الفكرة السابقة الخاصة باالزدواج هنا كما يلي 
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 ن وء الجسد من ازدواج القوى  -2
 ماذا تعلمنا عن االزدواج؟ كيف ينشأ؟ 

 ان االزدواج هو اتحاد قوتين معام أحدهما ضد األخرى متساويين في القوة 
 ا نرى بالشكل ما يجعل القوتين تدوران معام في حركة دائرة مستمرة كم

 من الحركة الدائرية المستمرة تنشأ الكتلة عند هذه النقطة 
ذن فوجود الدورة محيطة بالكتلة يقول لنا ان هذه الكتلة مصنوعة باثنين من القوى   وا 

 أي ان االزدواج هو المنشئ لها 
 هذا هو حال الجسد 

ميعهــا تقــول لنــا ان هــذا فــان دورات الجســد مــن طعــام وشــراب وتــنفس وعمليــات حياتيــة مختلفــة ج
الجســد لــم ينشــئ مــن قــوة واحــدة منفــردة بــل هــو نشــأ مــن قــوتين متســاويتين متعارضــتين لبعضــهما 

 البعض ومن أجل ذلك فان الجسد يدور في حركة دائرية دائمة 
 هنا تظهر الكتلة 

سه لن إذا كان منشأ الجسد من قوة واحدة  فان االزدواج سوف لن يكون موجود وبالتالي الجسد نف
 يكون موجود .... فالجسد موجود بسبب ازدواج قوتين 

 فان الجسد هو نقطة توازن القوتين 
 نفهم االن ما يحدث 

الجســد نشــأ مــن تــوازن القــوتين وهاتــان القوتــان يظهــران فــي الــدورات الحياتيــة للجســد والمتطلبــات 
 الضرورية الخاصة به 

عان من النور ولكـن بسـبب التعـارض بينهمـا نشـأ الجسد هنا نقطة توازن قوتين  والقوتين هما شعا
 االزدواج الذي انشئ الجسد كنقطة توازن لهذا االزدواج 

 
 السؤال هو 

 كي  نحول الجسد إلى  عاع نور مرة أخرى؟ 
 ببساطة بهدم التوازن بين القوتين المنشئتين لالزدواج 

 دعنا نرى ذلك كما يلي 
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 بو سيفين ان ذلك يظهر بوضوح في ايقونة ق. أ
 فان اإلرادة بمقاومة االحتياجات الجسدية من طعام وشراب ورغبات وغيرها 

هذه اإلرادة المقاومة تمثل الحربة في االيقونة وهي التي تهدم ازدواج القوتين التي أنشأت االزدواج 
 والتي ترمز السيوف لها  

 ى إلى شعاع نور فعندما ينحل توازن االزدواج تختفي الكتلة ويتحول الجسد مرة أخر 
هذا هـو مـا يحـدث مـع القديسـين واالبـاء السـواح الـذين يمكـنهم الطيـران فـي الهـواء وعبـور الحـوائط 
ــذات ويقــوون  والحــواجز وذلــك يحــدث بســبب ان القديســين يمارســون الكثيــر مــن الصــوم وضــبط ال

 االرادة القوية ضد احتياجات ورغبات الجسد 
تبر قوة ثالثة تدخل على توازني القـوتين وتهدمـه وتحـول الكتلـة وهذه اإلرادة كما يظهر بااليقونة تع
 أي الجسد إلى ضوء مرة أخرى 

هذا هو نفسه ما يحدث مع رهبان البوذا الـذين يتـدربون علـى الصـوم لفتـرات طويلـة  فـاإلرادة التـي 
 يقوونها بهذه الطريقة تهدم توازن االزدواج وتهدم بناء الكتلة 

 
 وهذا ما حدث 

والــدة اإللــه تمــارس نســكام عظيمــام جــدام وطفلهــا الجنــين هللا المتجســد ال يــرتبط بالمتطلبــات فالقديســة 
 يومام ما يعلن عن نسك عظيم موروث من ق. والدة اإلله  40الجسدية النه يصوم 

 وبالتالي اإلرادة القوية تهدم توازن االزدواج وتهدم الكتلة وتحول الجسد إلى شعاع نور 

 وكذلل تخل عذراء بي ألم والدة اإلله  فيخرج الجنين من ق.
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والسـبب فــي ذلــك ان الضــوء يمكنـه عبــور جســد االنســان دون ان يمزقـه وهــذه هــي القاعــدة العلميــة 
المستخدمة فـي صـناعة أشـعة أكـس واالشـعة السـينية حيـث يمكـن للضـوء ان يعبـر الجسـد ويظهـر 

 العظام دون ان يمزق الجسد 
عـذراء بعـد الميلـاد  ولذلك فالقديسـة والـدة الإلـه ظلـت

  وكان الميلاد تماماً بلا أي ألم 
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 الثالثالفصل 
 ن وء الكتلة من الحركة وبدون حركة ال توجد كتلة 

 مقدمة  -1
 ذلك هو الفرض األساسي في البحث الذي قمنا به طوال الفترة السابقة 

 وهو الفرض الرئيسي لكل الجزء الفيزيائي 
 ية التي يمكن بها توضيح ان الكتلة نشأت من الحركة وفيما يلي سوف نقدم الكيف
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 ن وء كتلة الكوكب من حركة الكوكب  -2
 

 من المبحث السابق والخاص ببقاء ق. والدة اإلله عذراء بعد ميالد الرب له المجد 
 نفهم كيف ينشئ االزدواج الكتلة 

 من المهم ان ندرك ما الذي يحدث هنا 
 F1 & F2قوة فان االزدواج كما رأينا من 

 وهما قوتان متساويتان ويتحركان في عكس االتجاه بالنسبة لبعضهما البعض 
 يجب حدوث االزدواج اوالم 

 ثم استقرار االزدواج 
 ثم هنا تنشأ الكتلة 

 فالكتلة هي نقطة توازن االزدواج 
 كما رأينا في تعريف نشوء جسد االنسان وكيفية تحوله إلى ضوء مرة أخرى 

 
 

 هي شعاع ضوء  F1المقابل تكون القوة االولى في الشكل 
 هي أيضا شعاع ضوء  F2بينما القوة الثانية 

 فعندما يزدوجان عن نقطة ما ويستقران هنا تنشأ الكتلة حول هذه النقطة 
 هذه هي الكيفية التي بها تنشأ الكتلة 

 ويجب ان نقبل هذا الفرض دون إثبات من أجل توضيح المشهد الكلي للكون 
 سوف نحاول إيجاد شرح للكيفية التي بها تنشأ الكتلة كنقطة توازن لالزدواج ثم 

 االن سوف نتحرك لنرى نشوء المجموعة الشمسية 
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 ن وء المجموعة ال مسية  -3
 مما سبق نفهم ان الكتلة نشأت من ازدواج شعاعين من الضوء 

 إذا كان هناك هذا المعنى صحيحام 
 ر الخاص ببناء المجموعة الشمسية فهو سوف يكون داعم جدام للتصو 

 الننا وجدنا ارتباط قوي للغاية بين قطر الكوكب والمسافة بين ذلك الكوكب والشمس 
هنا ان فرضنا ان الكتلة نشأت من تزاوج شعاعين من الضوء سنفهم ان المسافة التي يسيرها 

نفسه وهذا يعني ان  الضوء من الشمس وحتى الكوكب تمثل جزء ال يتجزأ من تكوين بناء الكوكب
 بالحقيقة قطر الكوكب يرتبط بالمسافة بين الكوكب والشمس 

السبب في ذلك المسافة تكون محددة بشعاع النور الخارج من الشمس وان هذا الشعاع نفسه هو 
 الذي يزدوج مع شعاع  خر وتوازن في النقطة التي ينشأ فيها جسم الكوكب 

 فة بينه وبين الشمس تكون مرتبطة بعالقة قوية نفهم هنا كيف ان قطر الكوكب والمسا
 
 

 إذن مما سبق 
 يكون الفرض الواضح هو 

 ان توازن ازدواج شعاعين من الضوء ينشئ كتلة في نقطة التوازن هذه 
 ويعني ذلك ان المسافة من الكوكب للشمس تؤثر في قطر الكوكب وحجمه 

 وحتى المسافة للكواكب األخرى 
 ية كماكينة واحدة متكاملة تقوم بمهمة محددة لتظهر المجموعة الشمس

 تشارك كافة الكواكب بحركتها في هذه المهمة 
 

 واالستنتاج األساسي هو 
ان الكتلــة نقطــة تــوازن قــوتي ازدواج وان قــوى االزدواج هــي أشــعة ضــوء والكتلــة تنشــأ مــن الضــوء 

ل عامـل مـؤثر فـي بنــاء وبنـاء علـى ذلـك فالمسـافة بـين الكوكـب وبـين الشـمس تمثـ –بهـذه الطريقـة 
 قطر الكوكب وحجمه 

 
ذن فهذا هو االستنتاج الذي نحتاج إثباته فيزيائيام ليكون مقبوالم من المجتمع العلمي الفيزيائي   وا 
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 (تعليق عام على الباب الثامنالاستنتا  العام)

 توصيات وفروض لبحث الفيزياء

نون الطبيعـــي والفيزيـــائي الـــذي يحكـــم ان الدراســـة المستفيضـــة الســـابقة هـــدفت بوضـــوح إليجـــاد القـــا
 حركة الكواكب والكون كله 

وكان هذا الهدف اعتمادام على المبـدأ األساسـي بـان القـانون الحـاكم لهندسـة وحركـة الكواكـب حتمـام 
 مكتوب في الكتاب المقدس 

 وفيما يلي أكتب الفروض أو االستنتاجات الفيزيائية التي تم التوصل إليها حتى اآلن:
 

I. الصالح هو  عاع نور وهو خلق اإلنسان م ابه له ففي صفورة  فعاع نفور أيضفاً ان هللا  
 وان خطية اإلنسان كانت سلوك لننسان ضد خالقه أي تصادم شعاعين من النور 

 

II.  ازدواج قففوتي مففن ان الكففون المففادي ن ففأ مففن تصففادم  ففعاعين مففن الضففوء او بففاألحرى
ى ارادة الشــر المخالفــة لــنرادة اإللهيــة وان هــذا االزدواج نشــأ بنــاء علــ  ففعاعين مففن الضففوء

 ويعني ان االزدواج نتج بسب وجود أثنين من اإلرادات في الكون 

ال يمكن االدعاء بان المادة او الجسد محايدد بسدبن نشدومه مدن  دوتي الشدر وال يدر  الحفخ

والسبن في ذلك ان الشرير يعيش اعتماداً على دم الرب المسفوك عنه ويعندي ان الشدرير 

يظهر شرير للعدل اإللهي بل  ديس وهو داخل هللا محمي رغم كونده شدرير ويعندي ذلدك ال 

  ان المادة ال يمكن ان تكون محايدة بل هي موجود بالقانون الصالح من هللا الصالح
 

III.  ان كتلة الكوكب ن أت من حركة الكوكب وبدون حركة ليس هنال كتلة 

كـــون بـــل هـــي نـــاتج مـــن نـــواتج حركـــة ويعنـــي ذلـــك ان الكتلـــة ليســـت موجـــودة راســـخة فـــي ال
 الكوكب مثل السرعة والعجلة وغيرها 

 

IV.  توازن ازدواج قوتين )توازن ازدواج  عاعين مفن الضفوء( يفؤدي لن فوء الكتلفة ففي نقطفة
  ويعنـــي ذلـــك ان الكتلـــة هـــي نقطـــة تـــوازن ازدواج قـــوتين حيـــث القـــوتين همـــا هفففذا التفففوازن

ن موجــودة بشــكل خاضــع لحركــة االزدواج شــعاعين مــن النــور  ويوضــح ذلــك ان الكتلــة تكــو 
 الذي نشأت منه وتابع له وتأخذ حجمام وشكالم ومكانام مناسب لهذا االزدواج 
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V.  كتلففة الكوكففب تن ففأ مففن الضففوء بحسففب الطريقففة الم ففار إليهففا فففي االسففتنتاج السففابقم
وتـأثيره  ويعني ذلل ان المسافة مفن الكوكفب لل فمس تفرتبط بقطفر الكوكفب وحجمفه وكتلفه

 ى الكواكب األخرى وتأثير الكواكب األخرى عليه   عل

 

VI. مـا يعنـي  ان المعرفة الب رية هي ضوء حقيقي وهي ت ارل في صناعة مفادة هفذا الكفون
 ان المعرفة البشرية هي عامل حقيقي وفاعل على مستوى الفيزياء في بناء الكون 

 

VII.  كة كواكب المجموعة ال مسية تعتمد على بعضها البعض في الن وء والحر 

 

VIII.  كواكفب المجموعففة ال مسففية جميعهففا تعمففل كماكينففة واحففدة متكاملففة تففؤدي وخيفففة واحففدة
 محددة 

 

وسوف أبدأ فورام بحث جديد في الفيزياء لتوفير اإلثبات الفيزيائي المقبول علميام لهـذه االسـتنتاجات 
 وشرح التطبيقات الممكنة لها واستخدامها في تفسير حركة كواكب المجموعة الشمسية 
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 الملاحق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق. والدة اإلله 
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 الملحق األول
 تاريخ ميلاد سيدنا على الارض هو

 الأو  من يناير سنة واحد ميلادياً 

 البراهين 
الحظ بعد إتمام بناء الخيمة في السنة األولى طلب السيد الرب من موسى النبي ان يقـيم  -1

ويظهــر ان ( 17-40ول مــن الســنة الثانيــة )خــر: الخيمــة فــي اليــوم األول مــن الشــهر األ
 التقويم الميالد بدء بميالد الرب الن ذلك هو سلوك إلهي كما حدث في خيمة االجتماع 

يـوم بحسـب العالمـة  273المعلومات التي لـدينا عـن المـيالد هـي ان فتـرة الحمـل تقـدر بــ  -2
 )اإلصحاح الثالث والرابع( اوريجانوس في تفسيره لسفر العدد 

من عمـر نـوح البـار وهـو أختـار هـذا  27/2/601ان خروج نوح البار من الفلك كان في  -3
  يعنـي ان ذلـك هـو المـيالد الثـاني للبشـرية 2هو يوم المـيالد وشـهر  27التاريخ الن يوم 

مـن الشـهر األول وهـو المـيالد األول  27ونفهم من ذلك ان خلـق  دم البـار كـان فـي يـوم 
فـي  2737واريخ وجـدناه بوضـوح فـي الظـاهرة الفلكيـة المصـرية للبشرية  وهذا الترحيل للت

  الباب السادس من هذه الدراسة 
ق.م )أي إن الســيدة والــدة اإللــه  27/3/1علــى هــذا النحــو يصــبح يــوم الحمــل األول هــو  -4

هــو يــوم المــيالد  27كانــت حامــل بالســيد المســيح فــي هــذا التــاريخ( وهــو تــاريخ هــام الن 
 للبشرية الثالث ألنه الميالد الثالث  الجديد للبشرية والشهر

.ق.م نجـد 27/3/1إلـى التـاريخ وهي فترة بقاء الجنين في بطن أمـه يوم  273إذا أضفنا  -5
 م  1/1/1 تاريخ له كل المجد ولد في الرب ان

مـن  14البـدر أي فـي يـوم على مستوى الفلك إذا فرضـنا ان اليـوم األول للحمـل كـان فـي  -6
مـــن الشـــهر  15فـــي يـــوم أن الســـيد صـــلب علـــى الصـــليب )وذلـــك بســـبب الشـــهر القمـــري 

وهو مجرد فرض( لكن إذا تتبعنا هذا  –ويعني انه ولد قبل أن يصلب القمري شهر أبيب 
يــوم مــن الحمــل(  263ق.م )أي بعــد  1ديســمبر  21الفــرض ســوف نجــد انــه فــي تــاريخ 

بينمـا  هناك حدث فلكـي هـام وهـو ان الشـمس متعامـدة علـى األرض فـي هـذا التـاريخكان 
أي بــدر فــي نفــس اليــوم مــا يعنــي ان هنــاك توافــق مــا هــام جــدام حــدث  14القمــر فــي يــوم 

ويعني ذلــك ان هــذه االشــارة الفلكيــة قــد تــدعم نفــس نتيجــة هــذا الفــرض الــذي وضــعناه...
  1/1/1ويعني ان الميالد كان فعالم في !! التصور السابق الذي قدمته األرقام المتوافقة

 والدة اإلله 

mailto:mrwaheid1@yahoo.com/


 بسم الثالوث القدوس األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد أمين 
 "والدة اإلله -الرب قيامةليس مثل هللا يا يشورون يركب السماء في معونتك       "               

 

 
 روسيا االتحادية    –موسكو  –جامعة الصداقة بين الشعوب  -سيس تاوضروس  طالب بكلية العلومجرجس فرن

 01022532292  

 mrwaheid1@yahoo.com/          mrwaheid@gmail.com 

841 

 حق الثاني المل
 ن  نبوءة ق. والدة اإلله في البرتغال )سانت فاتيما( 
 19179نبوءة السيدة ق. والدة الإله في فاطمة بالبرتغا  

ظهـرت ق. مـريم أم يسـوع لثالثـة أطفـال صـبي وبنتـان هـم لوسـيا دوسـنتاوس والبنـاء عمهـا جيسـنتا 
 –بالبرتغــال  –ة فاطمــة الــف شــخص فــي مدينــ 70وفرانسيســكو مــارتو )هــذه الظهــورات تمــت امــام 

1917 ) 
 ن  النبوة 

  2001-1950قالــت ق. العـــذراء للوســـيا "أبنتـــي لقـــد أوضـــحت للعـــالم مـــا ســـيحدث فـــي الســـنوات 
ــم تعــد تمــارس وصــايا هللا الواجــب حفظهــا  ان الشــيطان يــتحكم بالعــالم ويبــذر الكراهيــة  فالبشــرية ل

الها سـوف يسـبب دمـار العـالم  سـوف والخالف في كل مكان  أنتجت البشرية أسلحة فتاكـة اسـتعم
تدمر نصف البشرية بطريقة فظيعة وستبدأ الحرب ضد روما وسيكون هناك صـراعات بـين السـلك 
الكهنـــوتي  سيضـــرب هللا العـــالم بمختلـــف أنـــواع األعـــراض والظـــواهر الطبيعيـــة مثـــل الـــدخان والبـــرد 

جويـــة والكـــوارث الرهيبـــة للغايـــة والصـــقيع والميـــاه والحرائـــق والفيضـــانات والـــزالزل وســـوء األحـــوال ال
  نتجــه تــدريجيام نحــو 2000وفصــول الشــتاء البــاردة  كــل ذلــك ســيحدث ذلــك غالبــام فــي حــدود عــام 

 نهاية األرض" 
األم المقدسة تخاطب البشـرية وهـي تقـول" مارسـوا الصـدق واعمـال الخيـر مـع القريـب المحتـاج مـع 

  فبعضــهم ســيبقى حيــام ولكــنهم ســيتمنون اولئــك الــذين ال يحبــون بعضــهم الــبعض كمــا احــبهم ابنــي
الموت  ماليين من هؤالء سوف يفقدون الحياة في بضع دقائق  ان انواع العقوبات المعدة ليرض 
ال يمكن تصورها وسوف يذوقونها دون شك  ربنا سوف يعاقب بشدة كل من ال يؤمن به  والسيما 

وأدعو جميع من يلجون إلى أم يسوع ان  الذين يرفضوه ومن ليس لديهم الوقت له  أناديكم أبنائي 
 هللا هو المساعد لهذا العالم  لكن من ال يشدو بإخالص ووالء فله عذاب اليم. 

في زيـارة أحـد اآلبـاء للقديسـة لوسـيا قالـت" ان ق. سـيدتنا العـذراء حزينـة جـدام لعـدم االهتمـام بنبـوءة 
ا يســير الضــالين فــي طريــق   كمــا يجــب علــى الصــالحين الســير فــي الطريــق الضــيق  بينمــ1917

واســع ينتهــي بــدمارهم الــذري  صــدقني يــا أبتــي ان العقــاب ســيكون عــن قريــب  أرواح كثيــرة علــى 

                                                 
مدعم من الكتاب المقدس الن الخالق له المجد اعطى االمر ببناء فلك نوح ونوح البار  2017تنفيذ النبوة في  9

سنة  وذلك يعني أن العقوبة العام لكل البشرية  600سنة  وجاء الطوفان على االرض وعمره  500كان عمره 
  ولذلك فان تنفيذ النبوة 1917سنة  ونبوءة السيدة ق. والدة االله كانت في  100يوجد قبلها فرصة توبة لفترة 

 .   2017سيكون حتمام 
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حافة الهالك امم عديدة ستختفي عن وجه األرض  وبرغم من ذلك  فإذا التجـأ النـاس للصـالة ... 
 بشري إلى األبد.. من الممكن انقاذ العالم ولكن ان ظل الناس في مرضهم سوف يختفي الجنس ال

"الكــوارث تقتــرب ولهــذا الســبب كثيــر مــن هــؤالء الــذين ابتعــدوا ســيرجعون ألحضــان يســوع المســيح  
جميع البلدان انجلترا وروسيا والصين والعالم اجمـع كـل المـؤمنين المتـدينين  البروتسـتانت  االروام 

المسيح ووالدته القديسة  لكـن  والمسلمون والبوذيون واليهود كل سيعود لييمان باهلل وبرسوله يسوع
ما الذي ينبغي ان نتوقعه فان الكالم عن الهدوء والسالم في كل مكان من دون جدوى لذا العقاب 

  ت"  
"مقتـــل رجـــل فـــي منصـــب مرمـــوق ســـوف يســـبب حربـــام  جيـــول جبـــارة ســـوف تعبـــر أوربـــا  ثـــم تبـــدأ 

 72علففى األرض لمففدة  والخففيمالحــرب النوويــة  ســتدمر هــذه الحــرب كــل شــيء  ســيعم اإلرهــاب 
اإلنسفانية  1/3أيامم بعد هفذ  الفتفرة مفن الخفيم واإلرهفاب سفو  يمفنح هللا بالكفاد  3ساعة أي 

دقفففائق قبفففل  10خفففيل ليلفففة  فففديدة البفففردم ء  ولـــن يبقـــى ســـوى الصـــالحين للعهـــد الجديـــد  البقفففا
مفة الثالثفة ساعات وستكون هذ  العي 8منتص  الليل زلزال كبير سو  يرج الكرة األرض لمدة 
 التي يبرهن بها هللا انه الحاكم األوحد على األرضم 

ال تتركـــوا بيـــوتكم وال تســـمحوا للغريـــب بالـــدخول  فلـــن يبقـــى علـــى قيـــد الحيـــاة بعـــد الكارثـــة ســـوف 
الصالحين األحرار من سلطة الشر  لتتمكنوا مـن إعـداد نفوسـكم للبقـاء علـى أمثـال أوالدي األحبـاء 

 تية المهمة: أعطيكم هذه العالمات اآل
أغلــق األبــواب ونوافــذ منزلــك  ال تتحــدث مــع أي شــخص لــيس فعــالم فــي منزلــك  ال تنظــر  -1

 للخارج فال تكن فضوالم الن هذا هو غضب الرب
أيـــام ال ضـــوء  خـــر مـــن شـــأنه أن  3أشـــعل الشـــموع المباركـــة  إلضـــاءة البيـــت ألنـــه لمـــدة  -2

 يتوهج 
ألرض ســوف يخــرج مــن مكانــه لـــ حركــة الكــرة األرضــية ســتكون عنيفــة لدرجــة أن محــور ا -3

درجة ثم يعود لموضعه الطبيعي  ظالم مطلـق شـامل سيسـود األرض فكـل روح  20-23
الموجهـة  ةشرير سـيكون حـر التصـرف منهـك مـن لـم يـرد االسـتماع لهـذه الرسـالة التحذيريـ

 لمن ال يبغي الندم.
يســوع عظــيم مؤلــه يــذكر بــالثمن البــاهظ الــذي دفعــه  سففيخهر صففليبوســط ظــالم مــدلهم  -4

 المسيح من أجل إنقاذ البشرية جميعام 
لن يكون هنال مصدر نور في المنزل سوى نور ال فموع المكرسفة ولفن يطفئهفا  فيء  -5

  ينبغــي ان يكــون لـديكم ايضــام مــاء مصــلي عليــه )او حتففى نهايففة االيففام الثيثففة المخلمففة
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مــــؤمنين ممغنطــــة( لــــرل البيــــت كلــــه والســــيما االبــــواب والنوافــــذ  ســــيحمي الــــرب ملكيــــة ال
المنتخبين  اسجدوا ابنائي امام عظمة صليب ابني االلـه  وصـلوا بتخشـع قـائلين أغفـر لنـا 
يارب خطايانا  أنقذنا مـن نـار الجحـيم  اجـذب إليـك جميـع النفـوس  السـيما الـذين هـم فـي 
أمــس الحاجــة إلــى رحمتــك  أيتهــا العــذراء مــريم الحنونــة  تشــفعي فينــا نحــن نحبــك أنقــذي 

 عالمنا  
توق  ارتجاج األرض سيلقى الذين لم يؤمنفوا موتفًا  فنيعًام سفتأتي الفريح بالغفاز وتن فر  "حين ي

  قد يجوز للبعض ان يعـيل بعـد وقـوع الكارثـة  لكـن ال في كل مكان حاجبًا ال مس عن األنخار
تنسـوا ان غضــب هللا مقـدس  وانــه متــى بـدأ محظــور علــيكم النظـر للخــارج مهمــا كـان الســبب  كــل 

 "   40-1أشعياء النبي  -2ق. بولس  -21المقدس...لوقا ذلك في الكتب
 البرتغال  –مدينة كونبرا  – 11/2/2005انتقلت االخت الراهبة لوسيا إلى رحمة هللا في 

 منذ العشرينات ونحن على علم حذر ان هذه النبوات من شأنها ان تتحقق بعد نياحة هذه الراهبة 
ــك تعليــق/ ــرك الكاثولي ــ –اســتقالة بطري ــا تنفي ــوة الســيدة العــذراء فــي فاتيم ذاً لنب

  (2013)استقا  في فبراير  1917بالبرتغا  

( 12بطريـــرك )وكــان البابــا بــولس الثــاني هــو البابـــا  12النبــوة تقــول أن بعــد البابــا بيــوس ســيأتي 
)وهــو البابــا المســتقيل بنتــدكتس( ســوف يحــدث ثــورة فــي  13وتقــول النبــوة أن البابــا الثالــث عشــر 

د استقال البطريرك الثالث عشـر وهـي ثـورة فـي الكنيسـة النـه ال أحـد يسـتقيل مـن عمـل الكنيسة ولق
( هـي 2013فبرايـر  29الخدمة فاهلل هو الذي يقـرر مـن يبقـى ومـن يرحـل... فاسـتقالة البطريـرك )

 13ثــورة فــي الكنيســة الكاثوليكيــة وســوف لــن يفعــل شــيء  خــر فــي الكنيســة النــه اســتقال وهــو رقــم 
)فاتيمـا بالبرتغـال( وبالتـالي فاالسـتقالة هنـا هــي  1917دة العـذراء والـدة اإللـه فـي بحسـب نبـوة السـي

 بالتأكيد الثورة التي أشارت إليها السيدة العذراء والدة اإلله
 تلخي  النبوءة 

 أن الحرب العالمية سوف تقوم وتدمر كل شيء   -
 وتظلم الشمس لثالثة أيام  -
 الليل بعشر دقائق ساعات يبدأ قبل نصف  8ثم سيحدث زالزال  -
درجــــة ثــــم يعــــود  24 -20وتــــرتج األرض حتــــى أن محورهــــا يخــــرج مــــن مكانــــه بحــــوالي  -

 لموضعه الطبيعي  
 وعندما تستقر األرض ستأتي الريح بالغاز حاجبام الشمس عن األنظار  -
 وسوف يبقى على األرض بعد ذلك فقط ثلث البشرية إي سوف يموت ثلثي العالم  -
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 الملحق الثالث
 الفيزياء  مزيد من

 فروض وتصورات فيزيائية مرحلية تدرج هنا بصورة إجمالية ربما تكون مفيدة في بحث الفيزياء التالي 
 أواًل: البناء الفعلي للمجموعة ال مسية

 
 النقاط المتفق عليها من كافة المصادر تكون كما يلي: 

 
 أواًل: الكون المادي ن أ من المعرفة 

 ثانيًا: 
 ربما يكون محور األرض!  ان والمكان التابوت يحدد الزم

 ي ترل التابوت ومذبح البخور في ن وء المكان.. لكن الزمان ين ئ بين مذبح البخور والمنارة 
 أي محور االرض والقمر مسئوالن عن المكان ولكن القمر وال مس مسئوالن عن الزمان 

 حركة األرض حول محورها  غزل ق. والدة اإلله 
 تنشئ الكون المادي  إللهية تغزل الثياب ا

 بمساعدة القمر ومحور االرض  بالمغزل 
 المعرفة من عقل البشر  تستخدم الخيط 

 العقل البشري يمكنه ان يلد الحكمة اإللهية  في الميالد سهم نور من االرض للسماء 
 الضوء يخرج من االرض )فكرة متكررة( 

 وازن المادي الناشئ عن االزدواج يمكن تحويل المادة إلى ضوء بواسطة هدم الت
 )توازن االزدواج منشئ المادة( 

 
هفو ارتبفاط  116ثالثًا: دورة القمر ميتونيل هي المدخل االساسي لحركة الكون )االرتباط بالخط 

 اساسي في بناء الكون( 
االرض مــع زحــل  –الزهــرة مــع المشــتري  –ارتبــاط الكواكــب ببعضــها )عطــارد مــع اورانــوس  رابعففًا:

 ويكون المريخ هو الكوكب الرئيسي في المجموعة الشمسية النه عمود المنارة( 
ان ميالد انسـان هـو صـورة القيامـة فـي العـالم الـذي نحـن فيـه وهـو ينشـئ بواسـطة الضـوء خامسًا: 

 )وكذلك كافة الكائنات األخرى( 
 المعرفة( ان المر ة في الكون جزء رئيسي ال يتجزأ من بناء الكون )المر ة هي سادسًا: 
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 ثانيًا: صورة ال مس
 الفرض 
  هي صورة ال مس وليست النجم نفسهمالشمس التي نراها في السماء  -1
تظهــر صــورة الشــمس علــى هــذا النحــو بســبب ان ضــوء الشــمس يعبــر إلــى األرض بينمــا  -2

يمنـع وصـول الضـوء إليهـا بينمـا أشـعة  الكثافة بغاز خامل  ديدهي تكون محاطة تمامام 
وتســتمر فــي الحركــة حتــى  أ ففعة ليففزرل هــذا الغــاز الخامــل فــي صــورة الشــمس تمــر داخــ

 تصل لنهاية حيز الغاز الخامل فتنشر صورة الشمس التي نراها نحن 
 

  رح النخرية 
تفســـر النظريـــة علـــى نحـــو رائـــع ودقيـــق كافـــة 
 الظواهر الفلكية المختلفة الخاصة بالشمس 
 وبداية يمكن ان نراجع التصور العام للنظرية

الن صففففورة فقففففط شــــمس التــــي نراهــــا هــــي فال
أشـــعة نجـــم الشـــمس األصـــلي واجهـــت الغـــاز 
الخامل المحـيط بـالكرة األرضـية وسـارت هـذه 

صففورة أ ففعة ليففزر داخففل الغففاز األشــعة فــي 
حتى وصـلت لحيـز األرض والـذي ال  الخامل

يوجــد بــه غــاز ومــن ثــم انتشــرت أشــعة الليــزر 
 وأظهرت صورة الشمس التي نراها

 
 كل  يوضح نجم ال مس األصلي وأ عة الليزر التي تمر داخل الغاز حتى                 

 ينتهي الغاز فتن ر صورة نجم ال مس.
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 تفسير الخواهر الفلكية لل مس 
 

طالما درجة الحرارة متوازنة مع استقرار الغـاز سـوف تمـر أشـعة الليـزر دون نشـر لصـورة  -1
الغـــاز ستنشـــر أشـــعة الليـــزر صـــورة الشـــمس وســـيظهر الغـــاز مظلمـــام لنـــا  ثـــم عنـــد نهايـــة 

 الشمس التي نراها نحن فتظهر الشمس بصورتها هذه على نحو منتظم في مواعيدها.   
 

والتغيــرات التــي الففنجم األصففلي عنــد ارتفــاع درجــة حــرارة الغــاز نظــرام لســخونة الشــمس أي  -2
هــر تحـدث بهـا  يحـدث تـأين للغـاز  فـإذا مـا كــان تـأين الغـاز شـديد وكـامالم فسـوف لـن تظ

صورة الشمس لنا الن أشعة الليزر امتصها الغـاز وحولهـا لحـرارة عملـت علـى رفـع درجـة 
حرارة الغاز المتأين  وبالتالي سوف تغيب صورة الشمس وسوف تظلم األرض طوال فترة 
التأين الكامل للغاز  ويفسر ذلك الظواهر الفلكية التي اختفت فيها الشـمس بصـورة كاملـة 

ســاعات أثنــاء الصــلب كمــا يــذكر الكتــاب  3فــاء الشــمس لفتــرة عــن األرض )كمــا فــي اخت
او فترة الغياب للشمس لثالثـة ايـام والتـي حـدثت فـي عصـر موسـى النبـي كمـا  –المقدس 

ومــن الجــدير بالــذكر ان تصــور ان الشــمس هــي صــورة يعــد مخــرج  -فــي العهــد القــديم( 
رضـية. ففـي الواقـع منطقي رائع لحاالت اختفاء ضوء الشمس والتي مـرت علـى  الكـرة األ

هـــو امـــر عجيـــب اختفـــاء كامـــل ضـــوء الشـــمس عـــن األرض فـــي وقـــت مـــا إذا مـــا كانـــت 
الشمس توجد في مركـز مسـار األرض بوصـفها الـنجم نفسـه ألنـه كيـف يمكـن لهـذا الـنجم 

 ان يختفي نوره على نحو كامل. 
  

صــورة فيظهــر الــنجم األصــلي فــي جانــب بينمــا ال تففأين الغففاز الخامففل جزئففياو قــد يكــون  -3
فـي السـماء فـي نفـس الوقـت  يخهفر  مسفين معفاً تظل موجودة فـي الجانـب اآلخـر وذلـك 

وهـــذا تفســـير هـــام الن ظـــاهرة الشمســـين فـــي الســـماء حيـــرت العـــالم جـــدام وبـــالطبع فنظريـــة 
صــورة الشــمس هــي مخــرج رائــع لظــاهرة وجــود شمســين فــي الســماء  وحتمــام ســيكون أمــر 

ية  حيث ال يظهر أي وجـود للشـمس األخـرى عجيب وجود نجمين معام للمجموعة الشمس
فـي القـوى المسـيطرة علـى الكواكـب! مـا يعنـي ان احـد هـاتين الشمسـين هـي صـورة ولـيس 

 نجم  
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أو اقتـراب خاهرة دوران ال مس مثفل عجلفة او قفر  يفدور بسفرعة كبيفرة وهناك أيضام  -4
وتسـجيلها  الشمس الشديد من األرض وكأنها ستسقط عليهـا  وهـذه الظـواهر تـم مشـاهدتها

تاريخيــام وعلــى نحــو مؤكــد )وخصوصــام فــي ظهــور ق. ســيدة الكــون والــدة اإللــه فــي مدينــة 
  وكـان قــد تـم تسـجيل حـدوث هــذه الظـواهر مـرتين قبـل ذلــك 1917فاطمـة بالبرتغـال فـي 

فان هذ  الخواهر تؤكد بما ال يدع مجال لل ل أن ال مس التي نراهفا نحفن  –التـاريخ( 
وذلــك بســبب إن حــدوث مثــل هــذه الحركــة  د هففي فقففط صففورةوبالتأكيفف هففي مجففرد صففورة

ــنجم نفســه داخــل المجموعــة الشمســية ربمــا يســبب كارثــة للكواكــب جميعهــا ولــيس فقــط  لل
 ليرض!!! 

أيضـام قــد يكــون التــأين نسـبي وذلــك قــد يســبب ظهــور الـنجم األصــلي بــدالم مــن الصــورة او  -5
ســماء لفتــرة طويلــة تقتــرب مــن أثنــاء الليــل بعــد ان تختفــي الصــورة  فتظهــر الشــمس فــي ال

اليوم الكامل نهار وليـل بسـبب أن التـأين حـدث للغـاز بينمـا صـورة الشـمس قـد غابـت فـي 
الغروب فأظهر التأين نجم الشمس األصلي فأضـاء النهـار مـن جديـد كمـا فـي شـمس ق. 

 يشوع بن نون البار. كما يذكر الكتاب المقدس  
   

 كيفية وصول صورة ال مس لنا 
الخامل  هو غاز خامل في حالة استقرار مكتمـل مداراتـه بكافـة االلكترونـات ولـذلك فمـن  ان الغاز

حـــداث إثـــارة بـــه  وضـــوء  الصـــعب تســـبب إثارتـــه حيـــث يحتـــاج طاقـــة عاليـــة لكســـر هـــذه الـــروابط وا 
الشمس ذو طاقة غير عالية  مما يجعل الغاز الخامل يحـتفظ بحالتـه دون أيـة إثـارة بـه  وبـذلك ال 

فال تظهر صورة الشمس داخـل الغـاز الخامـل بـل تمـر أشـعة الشـمس كمـا لـو كانـت ينتشر الضوء 
اشعة ليزر تسير داخل الغاز بال تفاعل معه حتى ينتهي وجود الغاز الخامل ويظهـر الحيـز الـذي 
توجــد فيــه االرض والتــي لــيس بهــا غــاز خامــل فتظهــر صــورة الشــمس... وهــذا الغــاز أيضــام يحــافظ 

دها بسبب انـه ال يسـتهلك أي شـيء منهـا تقريبـام فـي الحالـة المعتـادة.... على أشعة الشمس وال يبد
وكذلك فوجود صورة الشمس في هذا المكان يوضح ان الصورة تركـب وتعتمـد علـى الغـاز الخامـل 
نفسه فهي محمولة عليه النه خارجة منه وان لم تتفاعـل معـه تظـل صـورة الشـمس مرتبطـة بالغـاز 

ور ان الصـورة منعكسـة علـى مـر ة حديـدة انهـا منعكسـة علـى غـاز الخامل بحيث انـه ال يمكـن تصـ
 قابل للتحرك البسيط النسبي... 
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 السؤال التالي ينبغي ان يكون 
 من اين آتي الغاز الخامل الذي يمنع نور ال مس من الوصول الينا؟!  

 أن الغاز الخامل ينشأ عن موجة يانج المنشأة للكتلة بالنسبة لنا!! 
للمراقب الخارجي لناتجة والتي تظهر بوصفها خطوط منيرة وخطوط مظلمة  بالنسبة فان الموجة ا

بعد ان تعبر األرض تقوم بالتحرك ألعلى في اتجاه الشمس وهي تقابل ضوء الشمس اآلتي إلينا  
وهناك في مكان المقابلة والذي يكون متقدم عن الكواكـب  تتـداخل هـذه الموجـة مـع ضـوء الشـمس 

 الغاز الخامل.. مرة أخرى مكونة 
مــن المهــم ان نفهــم ان الموجــة التــي ظهــرت كتلــة بالنســبة لنــا حــدث ذلــك بســبب تــداخل نــور القمــر 
المــنعكس مــع نــور الشــمس الســاقط علينــا... لكــن بعــد االنتهــاء مــن الحيــز الــذي يتحــرك فيــه القمــر 

حتـى يصـل يمكن لنور الشمس المنعكس )أي الناتج بعد عملية تداخل الضـوء( ان يسـتمر ألعلـى 
للمصــدر الــذي خــرج منــه الضــوء وهنــاك يصــنع تــداخل جديــد ينشــأ كتلــة جديــدة وهــذه الكتلــة ســوف 

 تكون الغاز الخامل الذي يحيط بصورة الشمس ويمنعها من المرور إلينا! 
 ورغم ذلك يمكن لضوء الشمس عبور هذه اإلعاقة ليصل الينا  

مــع ضــوء القمــر  F1جــة ضــوء الشــمس الســاقط وهــذا الغــاز الخامــل يعــد النتيجــة الثالثــة لتــداخل مو 
   M2المنعكس 

 وتلخي  النتائج الثيثة يكون كما يلي 
 ظهور الموجة المتداخلة )ناتج تجربة يانج( والتي تظهر بوصفها خط منير وخط مظلم  -1
 ظهور الكتلة والمادة بصورة عامة بالنسبة لنا نحن المواد  -2
ألعلــى فــي اتجــاه الشــمس وتــداخلها مــع  ظهــور الغــاز الخامــل نتيجــة تحــرك هــذه الموجــة -3

شــعاع نــور الشــمس اآلتــي الينــا وهــي تعوقــه وتنــتج الغــاز الخامــل وتجعلــه يظهــر صــورة 
النجم فقط وليس الـنجم الحقيقـي )الحـظ ان التـداخل والتواصـل بـين الموجـة الصـاعدة مـن 
ط االرض ونور الشمس اآلتي من النجم األصلي والذي سبب ظهور الغاز الخامـل المحـي

باالرض.. هذا التداخل مايزال مستمر رغم وجود الغاز الخامل بسبب ان عدم وجـود هـذا 
التـداخل سـوف يســبب انهيـار الغـاز الخامــل... ولـذلك فـان التواصــل بـين الضـوء الصــاعد 
من االرض وبين ضوء النجم االصلي يكون جوهري في استمرار الغـاز الخامـل واسـتقرار 

 النظام الشمسي كما سنرى( 
حظــة/ نؤكــد ان مــا يطــرح هــو تصــورات لمعرفــة مــدى الفــروض وقــدرتها علــى التفســير للظــواهر مال

 ودقة النظريات ومدى قبولها .. والتصور الخاص بالنظام سوف يطرح في نهاية هذا الجزء ... 
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 ثالثًا: تصور ن وء المجموعة ال مسية
 

 اواًل: تداخل الموجات الضوئية )تجربة يانج( 
 والقمر كانا موجودان قبل نشوء األرض نفرض أن الشمس 

 فماذا كان سوف يحدث في هذه الحالة؟ 
سوف ترسل الشمس نورها للقمر وهو سوف يعكسه في اتجاهات 

 متعددة منها اتجاه األرض كما نراه... 
 وان الشمس نفسها ترسل نورام إلى األرض... 

هـي مـا )وان كانت غير موجودة طبقـام للفـرض السـابق( ففاألرض وهكذا 
تـــزال نقطـــة تالقـــي أشـــعة الشـــمس الســـاقطة مـــع األشـــعة المنعكســـة مـــن 

 القمر 
  ومن M2وشعاع النور المنعكس من القمر هو  F1وسوف نفترض أن شعاع نور الشمس هو 

 M2وأشعة القمر  F1هذا التصور المنطقي يمكننا أن نستنتج أن موجات الضوء ألشعة الشمس 
 سوف تتداخل معام... 

خل أثنـــين مـــن الموجـــات الضـــوئية هـــو تجربـــة العـــالم يـــانج  والـــذي اثبـــت بهـــا الطبيعـــة بـــالطبع تـــدا
 الموجية للضوء.. 

)تجربة يانج وفيها قام العالم بعمل تداخل بين موجتي مصدرين للضوء واستقبل الموجـة المتداخلـة 
 على حائل  حيث ظهرت الموجة الناتجة في صورة خطوط منيرة وخطوط مظلمة(

 خطوط منيرة وخطوط مخلمة... فان الموجة الناتجة سوف تظهر عبارة عن  ومن خالل ذلك
ســوف يظهــر موجــة مــن  F1مــع شــعاع نــور الشــمس  M2وعلــى ذلــك فتــداخل شــعاع نــور القمــر 

 الموجات المتداخلة والتي تظهر  في صورة خطوط منيرة وخطوط مظلمة.. 
 كما يظهر بالشكل المقابل

ن تداخل الضوء في تجربة يانج )تداخل ضوء خطوط منيرة وخطوط مظلمة ناتجة ع
 القمر المنعكس مع ضوء الشمس الساقط(

 
فان تداخل موجات الضوء الساقطة مـن الشـمس والمنعكسـة مـن القمـر  يمثـل  وتلخيصًا لما سبقم

تطبيقــام مباشــرام لتجربــة العــالم يــانج  وهــذا التــداخل ينشــأ موجــة ضــوئية مطابقــة لنتــائج يــانج وهــي 
 ة خطوط منيرة وخطوط مظلمة. تظهر في صور 
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 ثانيا: خهور الكتلة 
فالموجــات الداخلــة ليســت نفســها  أن تغيففر مففا حففدث لموجففات الضففوءم أن تجربــة يــانج تقــول لنــا

نمـا تظهـر فـي صـورة  الناتجة  والدليل أن الموجـة الناتجـة ليسـت ضـوء صـريح  كالضـوء السـاقط وا 
 خطوط منيرة وخطوط مظلمة 

التغيــر قــد ســبب تغيــر  خــر لموجــة الضــوء لــم يمكــن ليــانج أن يالحظــه  وأذن أنــا أفتــرض أن هــذا 
ولـم يكـن هـو نفسـه جـزء مـن الضـوء الـذي  ميحخ خارجي للضفوء وذلك بسبب أن يانج نفسه كان

سـوف يـرى موجـة الضـوء المتداخلـة  مراقفب خفارجي للضفوءحدث له التداخل! ويعني ذلك أن كـل 
 ةبوصفها موجة تظهر خطوط منيرة وخطوط مظلم

موجــود داخــل أشــعة ضــوء الموجــات المتداخلــة؟ الميحففخ داخلففي لكــن مــاذا ســوف يحــدث لــو كــان 
 كيف سيرى الموجة الناتجة؟! 

فالمـادة نشـأت أساسـام مـن  خهور الكتلة والمادة بصورة عامفةمأنا أفترض أن هذا التغير قد سـبب 
 هذا التداخل 

مــادة بالنســبة لنــا الننــا نقــع فــي حيــز  وهــي نشــأت بالنســبة لنــا نحــن  ألننــا نحــن مــن مــادة  أي هــي
 المادة معها! 

وبالتحديد فان هذا التداخل بين موجات ضوء القمر المنعكسة والشـمس السـاقطة  قـد سـبب ظهـور 
  أن المـادة توجـد فـي إطـار اسـناد يختلـف عـن االطـار الـذي إطار إسناد آخر كمفا يحفدد اين فتين

 ا.. توجد فيه الطاقة والتي هي الضوء بالنسبة لن
 

 الفرض األول 
أن تففداخل موجففات الضففوء بالنسففبة لكففل مراقففب داخلففي يمثففل جففزءًا مففن الضففوء الففذي يحففدث لففه 
التداخل سو  يرى خهور إلطفار إسفناد آخفر بالنسفبة للضفوء حيفث تخهفر المفادة والكتلفة حفول 
هذا المراقب فيخهر له هو جسد مادي وتخهر الكتلفة محيطفة بفه مفن كفل جانفب.. ففي حفين ان 

المادة الخاهرة هي نفسها الخطوط المنيرة التي رآها يانج من الخارج على انها ضوء ولكنفه  كل
 لم يراها كتلة او مادة النه كان مراقب خارجي..   

 وتلخيصًا لما سبق 
أدت لظهـــور  M2وأشـــعة القمـــر المنعكســـة  F1فالموجـــات المتداخلـــة مـــن أشـــعة الشـــمس الســـاقطة 

لموجة تجربة العالم يانج  والتي تظهر فـي صـورة خطـوط منيـرة  موجة متداخلة من الضوء مطابقة
أي  المراقفب الفداخليأن يراها بهـذا الشـكل  بينمـا  مراقب خارجيوخطوط مظلمة والتي يمكن ألي 
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الذي كان موجودام داخل أشعة الضوء الساقطة والمنعكسة  فهو سوف يرى هذه الموجة في صـورة 
  وذلـك مادة له وحد  النه هو نفسه مادة ويقع ففي حيزهفاوهي تخهر كتلة ومادة بصورة عامة  

ـــالي  بســـبب أن فعـــل التـــداخل وقـــع علـــى هـــذه المـــواد وعلـــى اإلنســـان المالحـــظ الـــداخلي معـــام وبالت
 أصبحت الرؤية المتبادلة معبرة عن الوقوع والوجود تحت نفس الشروط. 

 النتيجة األولى على الفرض األول 
 أثنين من الطرق إلنتاج المادة من الضوء  نتيجة لهذا الفرض أصبح لدينا

تكون بحسب هـذا الفـرض والـذي يحتـاج لبرهـان بـان تـداخل الموجـات هـو الطريقة األولى  -
 المسبب إلنتاج المادة والكتلة من الضوء

وهي التى درسنها في تجربة اندرسون وفيها يحدث انشطار للضوء فينـتج  الطريقة الثانية -
 ائص أحدهما تكون معاكسة لآلخر مثل االلكترون والبوزترون... أثنين من عناصر المادة خص

ذن إذا كانت المادة فعالم تنتج مـن الضـوء فـأي مـن الطـريقتين يمكـن تطبيقهـا علـى األرض التـي  وا 
 نحن نعيل عليها؟! 

 في الحقيقة تجربة أندرسون تعطينا معلومات أوفر من الفرض المذكور... 
الناتجــة مــن الضــوء تكــون الكتــرون ســالب وبــوزترون موجــب أي  التجربــة قالــت ان عناصــر المــادة

 عنصرين من المادة لهما نفس الكتلة ونفس كمية الحركة ولكن لهما شحنتين مختلفتين.. 
 هل يشابه ذلك بأي حال الكوكب الذي نعيل عليه؟ 

ين ضد ان االرض يوجد بها دائمام أثنين من األشياء ضد بعضهما! مثالم بروتون والكترون عنصر 
بعضهما البعض وكذلك اشعة بيتا السالبة وأشعة الفا الموجبة وحتى أيضام هناك الربيـع والخريـف! 
والليل والنهـار! والرجـل والمـرأة!.. ان هـذا الكوكـب باألسـاس مكـون مـن صـورتين كـل صـورة تكـون 

 معاكسة لآلخري! 
جربــة اندرســون ونقــول ان ان أمكــن إثبــات ان المــادة نشــأت مــن الضــوء فســينبغي علينــا ان نتبنــى ت

هـذا الكـون وكـل المـادة نشـأت مـن انشــطار الضـوء بحسـب تجربـة اندرسـون ولـيس بحسـب الفــرض 
الــذي وضــعناه... ولكــن الحــظ يمكــن لــنفس هــذا الفــرض ان يــتم اســتخدامه فــي حالــة نشــوء المــادة 

 ليس له مقابل معاكس له في الطبيعة..  لعنصر منفرد
صر المادية المتعاكسة في طبيعتهـا يشـير انهـا نشـأت مـن الضـوء ونستنتج من ذلك ان وجود العنا

لكن هل يمكن ان نثبفت ان المفادة ففي العمفوم ن فأت بالطريقة التي توضحها تجربة اندرسون... 
 من الضوء؟!  
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 رابعًا :األرض
 

 لماذا األرض كروية؟ 
نتيجـة تداخلـه مـع ضـوء  F1نفهم االن أن ضوء الشمس الساقط على األرض 

ســبب وجــود الموجــة المتداخلــة )خــط منيــر وخــط مظلــم(  M2ر المــنعكس القمــ
 والتي أدت لظهور الكتلة  والتي هي األرض.  

 
 ومن دراسة األرض نجد انها تقع على سيطرة قوتين 

F1  قوة شعاع نور الشمس الساقط على األرض = 
F2  )كتلة األرض )والتي هي شعاع نور الشمس المنعكس عن األرض = 

 ) يظهر ذلك بسبب التوازن واالستمرار(  F1 = F2حيث أن 
 

بوصـفها كتلـة األرض فهـي تظـل موجـة يـانج المتداخلـة الناشـئة عـن   F2بـالطبع بينمـا تظهـر لنـا 
لكـل شـخص يتحـرك  F2  وبينما نحن نراها كتلة فهي تمثل شعاع نـور M2مع  F1تداخل موجة 

 F1بسرعة 
 ويعني ذلك وجود قوتين تؤثران على األرض   

)وهـذه  dقوتـان متضـادتان فـي االتجـاه متسـاويتان فـي القيمـة وعلـى مسـافة  F1   &F2وأن وجود
وهـــذا االزدواج يســـبب  Tالمســـافة تســـاوي قطـــر األرض( فـــان هـــاتين القـــوتين ســـوف تنشـــأ ازدواج 

  للكوكب الحركة الدائرية
 ي يكون كروي!! وهنا تنشأ المالحظة  فان الحركة الدائرية تحدث للكوكب والذي شكله الخارج

التساؤل لماذا الكوكب يكون كروي وهفل يفرتبط ذلفل بالحركفة الدائريفة التفي يقفوم وبالطبع يطرح 
 ؟!! بها

ففي الواقع تطبيق حركة االزدواج الدائرية على األشـكال المربعـة أو المسـتطيلة أو غيرهـا هـو أمـر 
 لشكل الكروي هو الوحيد المناسب. غير مالئم نتيجة اختالفات األبعاد والزوايا الحادة مما يجعل ا

 
 ومن ذلل نستنتج أن ال كل الكروي ن أ عن الحركة الدائرية!!! 
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ونفهم من ذلك أن المادة والكتلة بصورة عامة  تظهر لنا بسبب توازن القوى المؤثرة عليها! ويمكن 
فتظهر المادة   نقطة التوازن بين القوىالقول أن المادة أو الكتلة أو حتى جسد الكائن الحي هي 

 نتيجة هذا التوازن بين القوى... 
 ونفهم من ذلك أن توازن القوى هذا نشأ عن تداخل موجات الضوء  والذي أدى لظهور الكتلة 

 وعلى ذلل يمكننا تعري  المادة أو الكتلة أو الجسد بوضوح 
 

 تعري  المادة 
  أي أن سبب الدوران للكوكبقوتي االزدواج التي تنعرف االن أن شكل الكوكب المادي نشأ من 

 نشأ عن قوى االزدواج المؤثرة عليه والمحركة لهذا الكوكب!   كل الكوكب الخارجي
 

 وأذن فالمادة هي ال كل الناتج عن توازن قوى االزدواج! 
ويعنـي ذلـك أن المـادة تظهـر بهـذا الشـكل الن قــوى االزدواج تسـتقر عنـدها مـوفرة لهـا هـذه الصــورة 

تـوازن القـوى المـؤثرة عليهـا أو لنقـل أنهـا نقطـة التـوازن بـين القـوى فظهـرت علـى  فالمادة هي صورة
 هذا النحو

ويظهر الشكل في بداية هذا الفصل كوكب األرض والقـوتين المـؤثرتين علـى األرض والتـي تسـبب 
 F2و  F1وهما القوتان   Tاالزدواج 

دورانهفا يوميفًا دورة كاملفة وندرل من ذلل أن هذ  القوى تؤثر على الكفرة األرضفية وهفي تسفبب 
 وتسبب ال كل الكروي للكرة األرضية.  

 
 ومن ذلل نستنتج أن الجسد او المادة تكون نا ئة عن توازن قوتي االزدواج المن أة لها!  

ويشـــرح ذلـــك لنـــا كيفيـــة العـــالج بالطـــب الصـــيني والعـــالج بالطاقـــة والعـــالج حتـــى بـــالقوى  -1
على توازن القوى والـذي الجسـد يظهرهـا فـي بنائـه السحرية!! أن كافة هذه األعمال تلعب 

وهم يعملوا على تغير توازن القوى والذي يسبب شفاء الجسد  ونالحـظ أن قـوتي االزدواج 
تعمل على الحفاظ على المادة في صورتها فيمكنها عالج الجسد وتصحيح حالته للحفاظ 

 على توازن القوى
نبؤات المســـتقبلية أو الخصـــائص التـــي ويوضـــح ذلـــك أيضـــام قضـــية هامـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالت -2

يمكــن حــدوثها للجســد  بســبب دراســة القــوى الخارجيــة المنشــأة للجســد  ممــا يجعــل الدراســة 
 الفلكية مصدر للمعلومات الخاصة بالجسد على المستوى العلمي وليس كتصور خيالي 
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الحــــظ أن قــــوى االزدواج المنشــــأة للجســــد هــــي القــــوى التــــي تســــيطر علــــى الجســــد وتنشــــأ  -3
حتياجــات الجســد ورغباتــه وغرائــزه وتمثــل التصــور الطبيعــي لميولــه وارتباطــه بكافــة هــذه ا

 األمور! 
كـذلك  بســبب أن الجسـد أساســام مكـون مــن ضـوء  أو قــوى ضـوئية تكــون فـي حالــة تــوازن  -4

  وذلـك ليصبح ضوء مفرة أخفرىمع بعضها البعض  فان ذلك يجعل الجسد قابل للتحـول 
قــوى االزدواج مــا يعنــي  أن اإلخــالل بهــذا التــوازن بــين  بســبب أن الجســد نشــأ عــن تــوازن

القــوى المنشــأة لــه قــد يحــول الجســد لضــوء مــرة أخــرى  وفــي هــذه الحالــة يمكــن أن يتحــول 
لضـــوء مـــن جديـــد ويختفـــي الجســـد بصـــفته الماديـــة  وهـــذا التفســـير يمكننـــا مـــن فهـــم كيفيـــة 

ـــران بعـــض األشـــخاص فـــي الهـــواء مثـــل الطيـــور!! أو عبـــور بعـــض الب شـــر للحـــواجز طي
الخراسانية كما لـو كـانوا أشـعة ضـوء!! فـي ظـواهر عجيبـة تـم تسـجيلها عبـر التـاريخ  وقـد 
يرفضــها بنــاء العلــم الحــالي ولكنهــا حقيقيــة بســبب أن الجســد نشــأ أساســا مــن تــوازن القــوى 

 الضوئية 
وفـي هـذا اإلطـار نفهـم تصـور فكـر الكنيسـة كيـف أن ق. السـيدة والـدة اإللـه العـذراء مـريم  -5

انت عذراء بعد ميالد السيد له المجد  فانها ولدته وهو في صورة ضوء  والضوء يمكنـه ك
 العبور من الجسد دون اختراقه!! 

نفهم كذلك في المسار الملكي الصاعد  وضع المصريون القدماء حجر الجرانيت الضخم  -6
ينبغـي ليغلق مدخل المسار الملكي الصاعد  حتى يقولوا أن من يعبر ليدخل هذا المسار 

أن يكون في صورة ضوء  وهم يقولـوا لنـا عليـك أن تعـرف كيـف تصـبح ضـوء مـرة أخـرى 
حتــى تفهــم الكيفيــة التــي بهــا تــم بنــاء الهــرم  والرســالة التــي يقولهــا لنــا فــي مســاره الملكــي 

 الفريد!! 
 

 االزدواج المؤثر على حركة األرض 
لشـــمس الســـاقط علـــى األرض يمكننــا أن نفهـــم ذلـــك بصــورة أوضـــح جـــدام مــن خـــالل دراســـة ضــوء ا

 Space, timeفي كتابة   A.S. Eddington  فبحسب F1والذي يعبر عن احد قوى االزدواج 
& gravity  طــن مــن األشــعة الضــوئية يوميــام ولقــد أطلقنــا  160( فــان الشــمس ترســل 102)ص

 F1على هذه القوة اسم 
  F2ميها وتتحول هذه األشعة بالنسبة لنا لكتلة األرض والتي يمكن أن نس
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وبـذلك يكـون هنـاك قـوتين تـؤثران علـى األرض المسـافة بينهمـا تسـاوي قطـر األرض  مـا يعنــي أن 
  Tهاتين القوتين تنشآن ازدواج 

 وأذن فالقوى المؤثرة على االرض هي 
F1  قوة شعاع نور الشمس الساقط = 
F2  )كتلة األرض )وهي مساوية لشعاع نور الشمس المتداخل مع القمر = 

بالطبع نفهم ان رقمي القـوتين  -)تظهر هذه المساواة من التوازن واالستمرار F1 = F2أن وحيث 
غير متساويين ولكن نفترض التساوي من التوازن حتى ما نكمـل التصـور وفـي النهايـة عنـد وضـع 

 التفسير الحقيقي للنظام الشمسي سوف نعتمد فقط على ما أثبت صحته رياضيام(  
 Tاج أذن هما يسببان االزدو 

واالزدواج يعمـل علــى تحـرك األرض بصــورة دائريـة  ومــن أجــل ذلـك فــاألرض تـدور حــول محورهــا 
 بقوة هذا االزدواج 

E= mc2 = 160000 (3 x 108)2 
   = 144 X 10 20 joule  

 أن هذه هي الطاقة التي تعمل على دوران األرض يوميام دورة كاملة حول نفسها 
× المبذول فـي حركـة االرض يوميـام = كتلـة االرض  نالحظ بالطبع ان الشغل :1ميحخة -

جــــــول وهــــــي ال تســــــاوي القيمــــــة  2410× 2341263.3محيطهــــــا = × عجلــــــة الجاذبيــــــة 
جـول...ان  27.09السابقة! .. نالحظ ان الشغل المبذول في حركة االرض كل ثانيـة = 

نـا نطـرح التوفيق بين هذه القيم سينتظر حتى النهاية لمعرفة صـحة او خطـأ أي منهـا ولكن
 تصورات فعلية باألرقام. 

التصـــور النهــــائي ســــوف يوضـــح ان االرض مربعــــة وان مــــا يظهـــر لنــــا هــــو  :2ميحخففففة -
المســار المتحــرك منهــا وهــو يظهــر فــي صــورة جســم بيضــاوي متحــرك دائمــام بســبب قــوي 

 االزدواج المسببة للتوازن حول هذا الجسم... 
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 بعض التساؤالت واإلجابات عليها 
 : هل وجود الليل ينسجم مع خلق الكرة األرضية من ضوء الشمس؟ لالسؤال األو
بــالطبع ينســجم  فضــوء الشــمس يســبب ازدواج واالزدواج يصــنع الحركــة المســتمرة لــدوران  اإلجابففة:

الكرة األرضية وكذلك شكلها الكروي  والكرة ال تكون جميعها في جانـب واحـد لـذلك فالليـل والنهـار 
يــؤثر علــى جانــب  خــر مــن األرض بالضــوء وتظــل األرض بالكامــل أمــر منطقــي ألنــه فــي الليــل 
 متأثرة بحركة االزدواج    

 
 السؤال الثاني: كي  يمكن أن تعيش األرض واألجساد في غياب ضوء ال مس في الليل؟ 

األجساد للبشر والحيوانات تعاني التعب بسبب غياب ضوء الشمس وهذا هو سـبب النـوم  اإلجابة:
وقات  وهو يجعل هناك انسجام في التصـور بـين الكوكـب والكـائن  امـا األجسـام مساء لكافة المخل

المادية األخرى مثل المعـادن وغيرهـا فهـي تعـاني فـي الليـل وتتـأثر سـلبام بـالظالم ولكـن ال تفنـي أو 
تتمــزق )يحتــاج ذلــك دراســة رقميــة( بســبب أن االزدواج يقــود تحركهــا فغيــاب الضــوء عــن عيوننــا ال 

امام عن الكوكب! وان تأثرت األجساد سلبام لكنها ال تفني بسبب أن الضـوء لـم يعـدم يعني غيابه تم
نما يحرك األرض بازدواج الحركة وينير جزء  خر منها )وأيضام بسبب القصور الذاتي ليجساد(  وا 

 
 السؤال الثالث: وماذا يحدث عن غياب ضوء ال مس عن األرض تمامًا؟ 

أن غيـــاب ضـــوء الشـــمس ســـوف يعـــدم االزدواج مـــا يعنـــي أن مـــا افهمـــه حتـــى اآلن هـــو اإلجابفففة: 
االرض سـوف لــن تــدور حــول نفسـها!! وســوف لــن تنــتظم فــي الحركـة ويســبب ذلــك الزلــزال بصــورة 

 حتمية على ما يبدو...
  
 

طنم فكي  تن أ منها كتلة االرض  160السؤال الرابع: إجمالي كتلة طاقة األ عة اليومية هي 
 كجم؟  2410×  5.9وهي 
 كجم  710×  5.84448=  365.25×  160000أن األرض تتجدد سنويام جابة/ اإل

أما الفرق مـن هـذه القيمـة عـن قيمـة كتلـة األرض  فهـي تنشـأ مـن التـداخالت واالنعكاسـات للضـوء 
داخـــل األرض  وهـــو الـــذي يعـــدد أنـــواع المـــواد المختلفـــة  وتظهـــر كانعكاســـات لشـــمعة علـــى مرايـــا 

تفصـيلية باألرقـام لكـل عنصـر وانعكاسـه ومسـاهمته فـي صـناعة كتلـة متعددة!! يحتاج ذلك دارسة 
 االرض...   
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 خامسًا: تحرل األرض في اتجا  ال مس 
 

 الفرض: 
 

 إن األرض تتحرل صاعدة في اتجا  ال مس في مسار حلزوني
 

 نتائج الفرض 
 ان ترتيب كواكب المجموعة الشمسية هو ترتيب راسي وليس أفقي  -1
 اكب تتحرك صاعدة في اتجاه الشمس ان االرض وكافة الكو  -2

 
 

 ينقسم هذا البند نقطتين أو مبحثين 
 

 المبحث األول: براهين حركة األرض الصاعدة في اتجا  ال مس  -1
 المبحث الثاني: توضيح المسار الحلزوني الصاعد لألرض حول ال مس -2
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 المبحث األول
 براهين حركة األرض الصاعدة في اتجا  ال مس

     
  ويعتبـر تحـرك األرض تغير درجة حرارة الكوكب يثبت تحرل األرض في اتجفا  ال فمس -

فــي اتجــاه الشــمس ســبب قــوي لزيــادة درجــة الحــرارة واالضــطرابات التــي تنشــأ عنهــا علــى 
 كوكب األرض

 
يثبــت الحركــة الرأســية الصــاعدة للموجــة المتداخلــة  وجففود صففورة ال ففمس والغففاز الخامففلم -

تحــرك الكواكــب كلهــا فــي اتجــاه الشــمس بوصــفها موجــة متداخلــة  )موجــة يــانج( ممــا يعنــي
 صاعدة وهي المسببة لوجود الغاز الخامل. 

 
يثبـت الحركـة الرأسـية الصـاعدة لـيرض  وان هـذه الكواكـب  خهور كواكفب نبتفون وبلوتفو -

  وذلــك بســبب اننــا االن أقــرب للغــاز الخامــل كانففت غيففر مرئيففة مففن الحضففارات القديمففة
رة الشـــمس  وان كواكـــب نبتـــون وبلوتـــو هـــي عبـــارة عـــن كواكـــب غازيـــة والـــذي يظهـــر صـــو 

ناشئة عن هذا الغاز المتراكم حولنا  فالقدماء لم يروهـا ألنهـم كـانوا علـى مسـافة ابعـد جـدام 
 من الغاز الخامل  مما يجعلنا نحن اقرب اليه ولذلك نرى هذه الكواكب 
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 المبحث الثاني
 لصاعد لألرض حول ال مستوضيح المسار الحلزوني ا

 
 أوال: التصور العام لمسار االرض الصاعد  

 
 

وذلـــك يعنـــي ان الشـــمس أعلـــى مـــن األرض رأســـيام  ويصـــبح 
عطــارد  –الترتيــب الرأســي للمجموعــة الشمســية هــو الشــمس 

 أورانوس   –زحل  –المشتري  -المريخ –األرض  –الزهرة  –
 
 

  فــنحن نــرى الشــكل المقابــل يســاعدنا فــي فهــم هــذا التصــور
الشــمس ونعتقــد أنهــا فــي مركــز مســار األرض حــول الشــمس 

(B بينمــــا الشــــمس أعلــــى مــــن األرض وهــــي فــــي الحقيقــــة  )
  وبـــذلك فتصـــور المســـار هـــو تصـــور Aتوجـــد عنـــد النقطـــة 

غيــر صــحيح  فالمســافة الفعليــة بــين األرض والشــمس والتــي 
ــ.... ولـيس المسـافة األفقيــة ACمليـون كـم  هـي طـول الــوتر الظـاهر فـي الشـكل  150هـي تقريبـام 

BC 
 

والصعود المسبب للمسـار الحلزونـي لـيرض يحـدث بسـبب ان األرض تكـون محاصـرة بـين قـوتين 
 من الخارج  بينما هي تتحرك للصعود داخل هاتين القوتين

 وهذه القوى الخارجية هي 
  F1شعاع نور الشمس الساقط  -
مــع أشــعة نـــور  F1لشــمس الســاقطة والموجــة المتداخلــة الناشــئة عــن تــداخل أشــعة نــور ا -

  F2  وهي التي تظهر لنا بوصفها الكتلة فهذه القوى هي M2القمر المنعكسة 
الخــروج عــن المســار  وبالتــالي يمــثال جــدارين خــارجيين لــيرض يمنعهــا مــن  F2و  F1والقــوتين 

 تضطر األرض ان تتحرك داخل هذه القوى.. 
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فـــــان األرض تتحـــــرك بالصـــــعود داخـــــل الحيـــــز وحيـــــث ان الموجـــــة صـــــاعدة )أي متحركـــــة دائمـــــام( 
  راجـع أيضـام  1-4المحاصر لها وهذا هو سبب تحركها فـي مسـار حلزونـي صـاعد كمـا بالشـكل 

الضـــوء   F1والـــذي يوضـــح ان األرض محاصـــرة بـــين لـــوحين مـــن الضـــوء احـــدهما  2-4الشـــكل 
ء القمـــر وضـــو  F1الموجـــة الناتجـــة مـــن تـــداخل بـــين ضـــوء الشـــمس  F2الصـــريح لنـــا والثـــاني هـــو 

  حيـث طاقـة F2)موجة يانج( والتي نراها نحـن فـي صـورة كتلـة والتـي هـي تسـاوي  M1المنعكس 
F1  طاقة =F2  بناء على قانون حفظ الطاقة باإلضافة لتوازن األرض واستمرارها في الحركة 
 

تجة السؤال الهام هنا/ كيف يمكن التعامل مع األرض بوصفها كتلة ووصفها الموجة المتداخلة النا
 ؟ كيف يمكن تعاملها بنفس الصفتين معام في نفس الوقت؟ F2أي 

أي كيف يمكن أن تكون االرض عبارة عن الموجة المتداخلة والمعبرة عن الكتلة التي تدور  وفـي 
 التي تسبب هذا الدوران؟!!  F2نفس تكون هي القوة 

 أن هذا السؤال إجابته ستطرح الحقام 
 

ننـــا ان نـــدرك مـــا يحـــدث  فـــاألرض مـــن األشـــكال التوضـــيحية يمك
تــدور حــول محورهـــا علــى المســـتوى األفقــي بينمـــا تكــون الشـــمس 
أعلــى مــن األرض  فــالجزء المواجــه للشــمس يصــبح نهــار والجــزء 
اآلخـر يصـبح ليــل وهكـذا يــتم تنـاوب الليـل والنهــار  بينمـا تتحــرك 

 األرض في دورة أفقية حول نفسها مرة كل يوم.
 

دة تنـــــتج عـــــن دوران األرض حـــــول ونالحـــــظ أن الحركـــــة الصـــــاع
 نفسها  فكل دورة كاملة ليرض حول نفسها تشمل صعود في اتجاه الشمس بقيمة بسيطة جدام 

 وتنتج كال الحركتين من قوتي االزدواج التي تسبب دوران األرض حول نفسها 
 )في الجزء التالي تحديد رقمي لمسافة الحركة الصاعدة ليرض في اتجاه الشمس يوميام( 
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 القيم الرقمية لحركة األرض الصاعدة حول ال مس  –ثانيًا 
 

 مليون كم )فرض( 153سنة كانت  8211المسافة بين األرض وال مس قبل 
 

ان الفـــرض الخـــاص بالمســـافة بـــين األرض والشـــمس  يعتمـــد علـــى العديـــد مـــن الجوانـــب الفلســـفية  
 والتي ال يمكن طرحها في بناء فيزيائي... 

 ة تعد فرض خالص ال سند له ... ولذلك فهذه القيم
سـنة  وذلـك يقـول لنـا ان األرض  2737على كل حال  فان الظاهرة المصـرية الفلكيـة تتكـرر كـل 

 سنة(  8211= 3×  2737كم في االتجاه الصاعد طوال هذه الفترة )1كانت تتحرك يوميَا بقيمة 
جــاه الشــمس  والن الظــاهرة وان الظــاهرة تتكــرر مــرة واحــدة بعــد ان تقطــع األرض مليــون كــم فــي ات

مــرات خــالل عمــر البشــرية  فــان األرض تكــون قــد تحركــت صــاعدة فــي اتجــاه الشــمس  3تكــررت 
 مليون كم 3بمسافة 

مليـون كـم  ويعنـي ذلــك ان  150وذلـك هـو السـبب ان المسـافة بـين الشــمس واألرض اآلن حـوالي 
كــم يوميــام طــوال 1اوي حركــة األرض حــول نفســها علــى المســتوى األفقــي تنــتج حركــة صــاعدة تســ

 سنة السابقة  8211
ســـنة  حيـــث تقـــدمت األرض فـــي  8211وهـــذا هـــو مســـار األرض طـــوال حيـــاة البشـــرية أي طـــوال 

 150مليـــون كـــم وأصـــبحت المســـافة بـــين األرض والشـــمس هـــي  3اتجـــاه الشـــمس عموديـــام بقيمـــة 
 مليون كم فقط

 
ه الشـمس  وهـذا التغيـر حـدث ولكن هناك تغير حادث في سرعة حركة األرض الصـاعدة فـي اتجـا

  3/12/2012منذ 
 كم يوميام  331فان سرعة االرض الصاعدة اصبحت 

 تلخي  المعلومات 
 كم يوميام  1   3/12/2012سرعة االرض الصاعدة في اتجاه الشمس حتى 
 كم يوميام  331          3/12/2012سرعة األرض الصاعدة في اتجاه الشمس بعد 

 في درجة حرارة الكوكب وهذا يفسر سرعة التغير 
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 سادسًا: التصور العام للنخام ال مسي
على الرغم من كافة البنود التي قمنا بدراسـتها والتصـورات السـابقة مـايزال هنـاك الكثيـر مـن النقـاط 

 التي تحتاج ان نقوم بتوضيحها قبل ان يتم طرح تصور النظام الشمسي.. 
اسي لهذا البحث نصب عيوننا وهو ان كل عنصـر وعلى كل حال فعلينا ان نضع االستنتاج األس

يعتمد على اآلخـر فـي وجـوده ووظيفتـه!! ولنحـاول صـياغة تصـور النظـام الشمسـي واالسـئلة التـي 
 سوف تنشأ عن هذا التصور سوف نحاول إجابتها 

 
 اواًل: نقطة البداية.. مصدر الضوء ون وء القمر 

 الضوء فقط... سنتصور ان هذا الكون كان به أساسام شعاعين من 
 وحدث تصادم )تداخل( بين هذين الشعاعين.. 

... وهذا هو فرضـنا هنـا تداخل الضوء يعمل على ن وء الكتلة من تفسيرنا لتجربة يانج نعرف ان
 القمر كنقطة تداخل  عاعين من النوروهنا نشأ  كتلة القمران تصادم الشعاعين أنشأ 

 حياة القمر -
 
  
 
 
 
 
 

عكــس الضـوء عموديــام فــي  3اة القمـر... فعنــدما كــان القمـر عنــد الوجـه الشـكل الســابق يوضـح حيــ
نمــا هنــاك فقــط فــرا (... اآلن عنــد الوجــه  7إتجــاه الوجــه  هنــاك نــور  7)الــذي ال يكــون موجــود وا 

مضافام إلى نـور الشـمس الموجـود أصـالم فـي الحيـز كلـه... هنـاك سـوف  3معكوس من القمر رقم 
 د!! تن أ الكتلة ويخهر القمر الجدي
ونـور القمـر المـنعكس  4سوف يعكس ضوئه مباشرة إلى الوجـه  8وعندما يكون القمر عند الوجه 

)والذي هو غير موجود أساسام( سوف يقابل نور الشمس هناك ليحـدث التـداخل بـين  4عند الوجه 
ن !! والن القمـر يـدور فـي دائـرة مـ4الموجات او توازن القوى فينشأ القمر ويظهر القمر في الوجـه 
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درجة أذن هو يمكنه ان يقوم بهذه المهمة ليرسل نوره باستمرار في كل جانب حتى ما تنشـأ  360
 كتلة القمر في كل جانب ويظهر واضحام بالصورة المادية التي نراها! 

 بالطبع هذا التفسير البسيط يواجه االف االسئلة 
 

 السؤال األول هو/ كي  ين أ البدر؟ 
ضوئه في االتجاه اآلخر تمامام فليس هناك أي ضوء يمر من القمر  الن القمر في المحاق يعكس

إلى جانب دورة القمر والتي توجد في الجانب اآلخر من قمر المحاق فالمحاق كالحائط السد يمنع 
تمامام ضوء الشمس ليصل إلى الدورة التي يقـوم بهـا القمـر حـول األرض! وأذن فالـدورة بالكامـل ال 

حـاق المعكـوس وعلـى ذلـك فـان البـدر سـوف لـن يوجـد لـه ضـوء مـنعكس ترى أي نـور مـن نـور الم
 يتداخل مع ضوء الشمس لينشئ القمر عنده! فكيف يظهر البدر؟ 

 
 االجابة/ 

وهـو ضـوء  البفدر ين فأ عفن الضفوء الفذي تعكسفه األرض ففي إتجفا  القمفربـال كثيـر مـن الجـدال 
ل كـل شـيء علـى االرض تمـتص متميز الن االرض لست كالقمر تعكس كالمر ة وانما االرض مثـ

بعض الضوء وتعكس بعضام منه وهذا البعض الذي تعكسه االرض هو المسبب لتداخل الموجـات 
ميحخفة بين نور الشمس ونور االرض المنعكس والذي يظهـر كتلـة القمـر وهكـذا يظهـر البـدر.. )

الفصـح يـذبح ... من المهم فهم ان البـدر ينشـأ بسـبب مسـاعدة األرض وهـذا هـو سـبب ان الهوتية
من الشهر وهو البدر.. فالذبيحـة هـي سـبب وجـود البـدر وال يمكننـا تفسـير أيـن تظهـر  14في يوم 

ـــى االرض ثـــم الضـــوء الـــذي قامـــت االرض  ـــا ان نـــدرس الضـــوء الســـاقط اوالم عل الذبيحـــة الن علين
بامتصاصه وفي النهاية الضوء المنعكس وهكذا سوف تظهر أين هي الذبيحة... مع مالحظة ان 
الذبيحة تعني الموت والموت يعني خروج الروح والـروح تظهـر لنـا نحـن كنـور )فـرض مـن فـروض 
البحــث( وعلــى ذلــك يبــدو ان االرض تفعــل تضــحية عظيمــة للقمــر حتــى مــا يمكنــه ان ينشــأ البــدر 
الـذي نــراه فــي الســماء.. مــن المهـم ان نوضــح أيضــام ان البــدر هــو الحبـل الســري للقمــر فــالقمر هــو 

ليصفل للمحفاق ثفم تقفوم رض وهي التي ولدته بدرام وهو يسير فـي مسـاره حتـى النهايـة أبن هذه األ
! ) يدعم ذلك تصورنا بان كل طفل مولـود هـو صـورة السـيد المولـود مـن االرض بمييد قمر جديد

 ( ق. والدة اإلله فهو جعل نفسه المادة الخام لكل البشر حتى كل من يريد يمكنه ان يثبت فيه
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 ني/كي  يحدث الترتيب؟ السؤال الثا
وهنـاك تـداخل الضـوء المرسـل منعكسـام مـن القمـر  7أرسل نوره إلـى الوجـه  3الن القمر في الوجه 

فكــان يجــب ان  7مــع ضــوء الشــمس وأنشــأ مــادة القمــر للوجــه الجديــد والتــي هــي وجــه القمــر رقــم 
وجـه التـالي يكـون فلماذا لم يحدث هكـذا؟ وكيـف نفهـم ان ال !3مبا رة بعد الوجه  7يخهر الوجه 

بعــد عــدد مــن أوجــه القمــر هــل  7؟ وكيــف يظهــر الوجــه 7بينمــا الضــوء فعــالم تــداخل عنــد الوجــه 4
 القمر يخزن صوره ثم يطلقها بالتتابع؟!! 

 
 االجابة/

 هنال أثنين من المعادالت على االقل يتحكمان في حركة القمر 
الموجـودة فعـالم والمعالجـة التـي تربطهـا  جذب الكتل والقصور الـذاتي لمـادة القمـر المعادلة األولى:

بالمنشـــأ الـــذي خرجـــت منـــه وهـــو تـــداخل الموجـــات بـــين موجـــة الشـــمس وموجـــة القمـــر المنعكســـة  
فالمعادلــة المعبــرة عــن هــذا التــداخل انشــأت كتلــة اآلن وهــذه الكتلــة تســلك بوصــفها مــادة ولهــا قــوى 

ــة نشــوء المــا ــدينا االن معــادلتين معادل دة ومعادلــة القصــور الــذاتي الناتجــة جــذب تثاقليــة ويصــبح ل
 عنها... 

 وهي معادلة نشوء المادة للقمر الجديد...  المعادلة الثانية:
ذلك يقول لنا ان هناك علـى االقـل ثالثـة عوامـل تـتحكم فـي حركـة القمـر منشـائه األول ثـم قصـوره 

وبالتـالي يمكـن إدراك الذاتي ثم منشائه الثاني والمعادالت تحدد اية قوة تتغلب على أيـة قـوة أخـرى 
 تصور السلوك التالي للقمر.... 

كمــا ان االنســان يولــد بجســد يســتهلك بشــكل جبــري نتيجــة تحــرك االنســان داخــل البيئــة المســببة  -
لمقاومة حركته  حيث ندرك من ذلك ان الموت )او انحالل واستهالك الجسد( كان تصـور مبـدئي 

لموجـــة المنشـــأة للجســـد يشـــمل قـــوة إنحـــالل هـــذا فـــي عمليـــة المـــيالد.. نفهـــم مـــن ذلـــك ان تـــداخل ا
الجسـد.. ويعنـي ان المـيالد يحمـل أثنـين مـن المعــادالت معادلـة نشـوء الجسـد بتـداخل مـوجتين مــن 
الضوء ومعادلة انحالل الجسـد بـانحالل الموجـات.. هنـا يظهـر أهميـة معنـى الـزمن وشـكل الموجـة 

ذه المعـادالت تكـون لنشـوء القمـر وانحاللـه العاملة على التداخل والعاملة علـى االنحـالل.. نفـس هـ
لنشوء قمر جديد.. مع توضيح ان ال قمر جديد ينشأ فعالم فما يحدث هو ان القمر تستهلك طاقته 
ويســـتمر بالقصـــور الـــذاتي حتـــى الموضـــع الجديـــد الـــذي يأخـــذ فيـــه قـــوة قمـــر جديـــد كنقطـــة تـــداخل 

م لكـن كأنـه نبضـات بـرغم انـه يظهـر مـوجتين مـن الضـوء )تـوازن القـوى( فيسـتمر القمـر علـى الـدوا
 مستمر... 
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من المهم فهـم المعادلـة التـي بهـا ينشـأ الضـوء مـن المـادة او يـنعكس مـن مـادة األرض الن هـذا  -
 الضوء سيكون نقطة نشوء البدر وهو بداية القمر.. 

 
 ميحخة هامة 

يـوم تقريبـام مـن  14برغم صحة كل ما سبق فسيبقى لدينا مشكلة الزمن فبحسب هذه الفكرة نحتـاج 
إرسال شـعاع النـور وحتـى تكـوين وجـه القمـر المرسـل لـه شـعاع النـور!! بالتأكيـد ذلـك أمـر عجيـب 

 للغاية الن النور ال يتم إدخاره فكيف يتم استهالك هذا الوقت الطويل؟!!! 
 

  السؤال الثالث/
مـاذا يغيـر ما هي اسباب تغير مكان القمر فـي كـل موقـع مـن شـهر آلخـر او مـن سـنة ألخـر أي ل

القمر وهو بدر مثالم مكانـه قربـام او بعـدام مـن االرض او مـن اي مسـار  خـر كـل شـهر عـن اآلخـر 
 او كل سنة عن األخرى؟ 

 االجابة/ 
 يتم تحديد مكان القمر الجديد أثنين من النقاط 

اختالف نقطة التصادم بين موجة القمـر المنعكسـة وموجـة الشـمس السـاقطة لنشـوء والتـي  -1
 القمر  تنشأ كتلة

 جذب الكتل بين األرض والقمر وقوى التثاقل العامة في الكون  -2
 

 االستنتاج األساسي 
كل مـا سـبق هـدف لتوضـيح صـورة ان تصـادم )تـداخل( شـعاعين مـن الضـوء يمكـنهم انتـاج القمـر 

 كنقطة توازن لقوتي الشعاعين وان القمر يمكنه ان يستمر بدون اية مساعدة خارجية... 
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 األرض ثانيًا: ن وء 
 ان مصدر الضوء األساسي للنظام الشمسي فعليام يأتي من اسفل األرض!! 

 وهو يلقي بضوئه على القمر الذي نشأ فعالم نتيجة تداخل موجتين من الضوء..  
 فيعكس القمر نوره إلى موجهام إلى مصدر الضوء نفسه... 

ن الكتــل أحــدهما ســالبة والــذي ينــتج اثنــين مــ فيعمففل نففور القمففر المففنعكس كففأدة ان ففقاق للضففوء
واألخــرى موجبــة تبعــام لتجربــة أندرســون )نالحــظ ان شــعاع القمــر لــم يحــدث تــداخل مــع شــعاع نــور 
الشــمس المصــدر وذلــك بســبب ان شــعاع القمــر أقــتحم المصــدر نفســه ولــم يقابــل شــعاع النــور فــي 

ي صـورة الخارج ليندمجا معام بل دخل إلى داخل مصدر الضوء مما أدى النشقاق طرف الضوء فـ
أثنـين مــن الكتــل تبعــام لتجربــة اندرســون ولكــن ظــل مصــدر الضــوء ضــوء ممــا جعــل المشــهد خرافــي 

 بان الضوء في طرف ينشق ليظهر كتلتين في طرف  خر!!( 
 )الكتلة األولى يمكن ان نسميها االرض......( 

 
 الشكل المقابل يقول لنا ما حدث 

 يكون متداخلين فان هناك مربعين أحدهما لالرض واآلخر للقمر 
 باتجاهتهما... 

 الشكل البيضاوي الداخلي يكون جسم الكرة األرضية 
 وهي تتحرك حول محورها ونفهم من ذلك ان جسم الكرة 

 يظهر لنا بسبب انه يتحرك حول المحور 
 ان الدائرة الخارجية هي مسار القمر حول االرض 

 
تنشأ من تداخل موجـات الضـوء وأذن فكافـة  لنا الننا نعلم ان الظلمة باقي المربعات تكون مخلمة

 االجزاء المتداخلة بين المربعات تظهر مظلمة لنا... 
 كم وهو نصف مسار القمر حول االرض  384400الدائرة الخارجية نصف قطرها يكون 

 كم  12732الشكل البيضاوي الداخلي هو األرض وقطرها معروف 
عنفد نقطفة التثاقفل التفي يفدور حفول القمفر  ميحخة/ من المهم معرففة ان مصفدر الضفوء يوجفد

 خارج الكرة االرضية ألسفل )هام جدًا( 
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 ثالثًا: الن وء المزدوج لألرض 
مــن تجربــة اندرســون نعــرف ان الضــوء ينشــئ أثنــين مــن المكونــات )اشــعة جامــا انتجــت الكتــرون 

 وبوزترون( أي جسمين متشابهين في العديد من الصفات ومختلفين في الشحنة... 
 وذلك ما حدث ايضام فان االرض الناتجة من انشقاق شعاع نور المصدر هي ارضين في الحقيقة 

 وهما يظهران أسفل بعضهما البعض ويخترقهما مصدر الضوء المنشئ لهما... !! 
 واالرض األخرى مثل هذه تمامام لكن تبعام الندرسون يكون لها شحنة مغايرة 

ها البرتون في المركز وااللكترونات في مستويات الطاقة سيكون أي بدال من ان الذرة لدينا يوجد ب
 لهذه الذرة الكترون في المركز وشحنات موجبة في مستويات الطاقة... 

 صورة طبق األصل من أرضنا هذه ناشئة معنا ومستمرة معنا!!! 
 وسيكون المشهد كما يلي 

ونالحظ ان األرض األخرى بكل ما فيهـا تظهـر 
مـــة النـــه إطـــار إســـناد  خـــر لنـــا فـــي صـــورة مظل

بالنســبة لنــا حيــث اننــا داخــل شــعاع النــور الــذي 
نشــــأت منــــه الكتلــــة فالكتلــــة األخــــرى تظــــل نــــور 

ـــداخل ـــا وهـــذا يفســـر  -)مت ـــم( بالنســـبة لن أي مظل
التي تستخدم في التفسـير  المادة السوداءمعنى 

 الفلكي.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االرض ويخـرج منهـا للخـارج ولكـن فـي  .. ونحن نفهم من ذلك ان مصدر الضوء يوجـد فـي مركـز
مركـــز االرض مصـــدر الضـــوء يظهـــر كمصـــدر للحـــرارة فـــي مركـــز االرض وبخروجـــه مـــن مركـــز 
األرض يســـتمر مصـــدر الضـــوء حتـــى يـــدخل فـــي االرض الثانيـــة أســـفلنا والتـــي تكـــون أرض مثلنـــا 

  تمامام! وهناك يكون مصدر الضوء هو مصدر درجة الحرارة في مركز االرض الثانية...
لكن بين االرضين مصدر الضوء مغطى بغاز خامل شديد ال يظهر عنه الضوء أبدام إال في حالة 

 استثنائية للغاية سوف نذكرها في نهاية هذا الفصل... 

 1األرض 

 2األرض 
 

 مصدر الضوء 
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 رابعًا: سميفونية القمر 
 يوم...  27.3كم خالل كل دورة يقوم بها في  300000يقوم القمر بالتحرك لمسافة 

لميكانيكيــة لــيرض كمــا لــو كانــت حركــة تــروس... مــن المهــم ان نفهــم ان وهــو ينقــل هــذه الحركــة ا
 ذلك يتم بناء على قوى جذب نيوتن.. 

 فالقمر يسير هذه المسافة كل دورة وهو ينقل الحركة الميكانيكية لالرض... 
 واالرض تعتمد على هذه الحركة في القيام بحركتها حول محورها كل يوم ... 

كــانيكي الــذي يقــوم بــه القمــر تعمــل االرض علــى ان تســتغله النتــاج موجــة وهكــذا فــان التحــرك المي
 ضوئية!! 

 
 إذن علينا ان نفهم ما يحدث هنا... 

ـــبعض )أحـــدهما تســـبب  ـــين ضـــد بعضـــها ال لآلخـــري(  frictionفانشـــطار الضـــوء أدى لنشـــوء كتلت
كـة الدورانيـة والقمر من خالل عملية انعكاس الضوء من كل جانب لآلخر يقوم القمـر بإنشـاء الحر 

لنفسـه حــول االرض وهـذه الحركــة تُنشـأ حركــة ميكانيكيـة تســاوي مسـار الضــوء فـي ثانيــة واحــدة... 
يـوم الخاصـة بـه تسـاوي واحـد  27.3كانت حركة القمر سوف تصبح ضوء فورام إذا ما كانـت فتـرة 

 ثانية!!! 
ل القمــر الطاقــة ثانيــة وأذن فقــد نقــ 1يــوم ال تســاوي  27.3ولكــن لــم يمكــن حــدوث ذلــك بســبب ان 

 الميكانيكة ليرض وكان عليها ان تقوم بانتاج الضوء.... 
ان االرض في حركتها اليومية حول محورها وحول الشمس تعمل علـى تحويـل الطاقـة الميكانيكيـة 

 اآلتية من القمر لتظهر في صورة ضوء! 
ن االرض تفعل ذلك فتنتج الضوء ...   وا 

حركـة مـن القمـر لـيرض ثـم تحويـل الحركـة إلـى موجـة ضـوئية ان عملية التفسير المنطقـي لنقـل ال
 هي نقطة دراسية مستفيضية ماتزال تحت البحث حاليام 
 ما يعننيا هنا هو فهم العملية كلها وكيف تحدث... 

االن لدينا العنصر األول وهو القمر وكيف نشأ وكيف يتحرك وما هو هدف عمله والـذي  -
 التي ينقلها ليرض   يتمثل في انتاج الحركة الميكانيكية

ثــم لــدينا العنصــر الثــاني وهــي االرض والتــي تحصــل علــى الحركــة الميكانيكيــة الخاصــة  -
 بالقمر لتصيغها في الهدف النهائي وهو انتاج شعاع من الضوء... 

 ولم يبقى سوى العنصر األخير وهو الشمس .... 
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 خامسًا: ن وء ال مس 
لشعاع ضوء ترسـل هـذا الشـعاع فـي اتجـاه الشـمس! مـن بعد ان تحول االرض الموجة الميكانيكية 

المهــم ان نفهــم ان الضــوء يتحــرك مــن مســار القمــر الخــارجي الننــا نعلــم ان كــل الظلمــة المحيطــة 
 باالرض هي ضوء متداخل وان القمر يسير على المسار الخارجي للموجات المتداخلة ... 

 نفس هذه األحداث  االن نعرف ان هناك أرض أخرى اسفل هذه األرض يحدث لها
كــم وحيــث ان لــدينا أثنــين  7668800وقطــره  384400نصــف قطــر مســار القمــر حــول االرض 

 مليون كم!  1.53من كواكب األرض فإذن مجموع قطري المسارات لهما سيكون حوالي 
 هذه الموجات الضوئية تتحرك ألعلى في اتجاه الشمس... 

مليــون كــم فيصــير مجمــوع القطــرين  0.13وال وبينمــا هــي تتحــرك يتــداخل بينهمــا جــزء ضــيئيل حــ
 مليون كيلومتر  1.4

تستمر الموجة صاعدة ألعلى حتى تقابل مكـان صـورة الشـمس علـى الغـاز الخامـل وهنـاك تعكـس 
 هذا الضوء على الغاز الخامل فنراه نحن الشمس في السماء!! 

 على.. وأذن فالشمس هي صورة منعكسة من الضوء الذي تنتجه االرض والسائرة أل
 

مليون كم ويساوي تقريبـام ضـعف مسـار القمـر حـول  1.4ولذلك نفهم كيف ان قطر الشمس يكون 
 االرض... حتمام ذلك ال يمكن ان يكون صدفة... 

 
 السؤال األول: من اين يأتي الغاز الخامل؟  

 االجابة/
رض مــع لقــد درســنا ذلــك فــي فــرض نظريــة الشــمس انــه ينــتج مــن تــداخل الموجــة المرســلة مــن اال

تداخل الضوء اآلتي من أعلى هذا التـداخل سـبب نشـوء الكتلـة والتـي هـي الغـاز الخامـل هـذه المـرة 
وأذن فصــورة الشــمس كمــا رأيناهــا فــي الفصــل الثالــث تكــون كمــا هــي ولكــن الصــورة الناتجــة تكــون 
ن مشتركة بين اشعة الضوء اآلتية من خارج الغاز الخامل عبـر الغـاز مـع شـعاع النـور المرسـل مـ

االرض وفي االساس الشمس هي نور االرض المنعكس على الغاز الخامل ولكن النـور الخـارجي 
ضروري الن انقطاع االرتباط بين نور االرض المـنعكس والنـور خـارج الغـاز سـوف يسـبب انعـدام 
وجود الغاز وبالتالي فالتواصل بينهما جوهري برغم ان الشمس التي نراها فـي االسـاس هـي صـورة 

 رض المنعكس على الغاز الخامل   نور اال
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 السؤال الثاني 
يــــوم تمامــــام مثــــل األرض فتعطــــي االرض وجههــــا  365.25هــــل تــــدور الشــــمس دورة واحــــدة كــــل 

 باستمرار...؟ 
 االجابة/ 

درجــة وال تــدور علــى اإلطــالق بســبب ان  63.7ان الشــمس تقــوم بحركــة تردديــة فــي حيــز زاويــة 
ران.... ولكــن الن الشــمس صــورة تعتمــد علــى الغــاز الخامــل الشــمس تكــون صــورة وال يمكنهــا الــدو 

تمامـام بسـبب انـه غـاز وطرفهـا السـفلي الـذي  المثبت في الغاز غير ثابفتأذن يكون طرفها العلوي 
يمتد إلتمام هذه الزاوية فيظهر ان العلوي يتحـرك بسـبب الغـاز والسـفلي يقـوم  63.7ْيصنع الزاوية 

ون اسفل الشمس كما أوضحنا في الفصل الرابع فاننا عندما ننظر بتمديد الزاوية وبينما األرض تك
 من أسفل للشمس نراها كما لو كانت تتحرك... 

 
 سادسًا: المسافة بين االرض وال مس 

 مليون كم  1.53نعرف ان مجموع قطري االرضين معام = 
رين ضـــعف مجمـــوع القطـــ 100م كـــم = تقريبـــام  150وبـــذلك فـــان المســـافة بـــين االرض والشـــمس 

فهـذه النسـبة هـي المسـئولة عـن  100: 1والسبب في ذلك ان نسـبة دوران القمـر إلـى األرض هـي 
 ضعف مجموع أقطار االرضين...  100تمديد المسافة بين االرض والشمس لتكون 

 )التوضيح واإلثبات لذلك قيد البحث( 
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 ميحخات 
يقابــل نــور الشــمس : نفهــم ان المحــاق يعكــس نــوره مباشــرة إلــى الشــمس وهنــاك Iميحخففة -

ولكن ال يصنع مادة للشمس فهي صورة وليست نجم ولعل هذا النور هو ما يصنع الغـاز 
الخامل حول االرض والذي تعبره صـورة الشـمس إلينـا لكـن تـداخل نـور المحـاق المعكـوس 
ــة للشــمس )يحتــاج ذلــك بحــث أكثــر عــن الســبب!(  مــع نــور الشــمس ال يســبب ظهــور كتل

الغـــاز الخامـــل المحـــيط بصـــورة الشـــمس الموجـــودة فـــي الســـماء  )فكـــرة الهوتيـــة..الحظ ان
يشير إلى تاج الشوك المحيط برأس السيد وهو على الصليب... ويحيط الشوك برأسه من 
كـــل جانـــب كمـــا يحـــيط الغـــاز بصـــورة الشـــمس علـــى نحـــو لصـــيق بهـــدف منعهـــا مـــن إنـــارة 

 االرض وهي تقوم بعملها الجليل في سبيل حياة البشر( 
نعــرف اآلن ان هنــاك شــمس أخــرى اســفل االرض )فــي االتجــاه المعــاكس مــن : IIميحخففة -

الشمس التي في السماء(.. وفي قصة ق. يشـوع بـن نـون البـار نعـرف ان الشـمس غربـت 
ويعنـــــي ذلـــــك ان االرض دارت وأصـــــبحت مواجهـــــة للجانـــــب اآلخـــــر بعيـــــدام عـــــن الشـــــمس 

التثاقـل التـي يـدور  فالشمس التي ظهرت لهم واستمرت هي الشـمس التـي توجـد عنـد نقطـة
عنـدها القمــر أســفل االرض والتـي هــي مصــدر كـل الضــوء وهــذه الشـمس ال تظهــر بســبب 
انهــا مغطــاة بالغــاز الخامــل وان هــذه المنطقــة لــيس بهــا درجــات حــرارة عاليــة لتــأين الغــاز 
ـــذلك كـــان ظهورهـــا معجزة...)ويفســـر ذلـــك ظـــاهرة ظهـــور شمســـين فـــي  وتظهـــر الشـــمس ل

ن هـــو تلـــك التـــي تكـــون مصـــدر الضـــوء الفعلـــي لـــيرض..  وان الســماء بـــان احـــد الشمســـي
ظهــور شمســين يــدل علــى ارتفــاع درجــة حــرارة هــذا الجــزء اســفل االرض ممــا يســبب تــأين 
الغاز وهو دليل جديد علـى اقتـراب االرض مـن الشـمس والتـي ترفـع درجـة الحـرارة.... مـع 

حجــم القمــر  مالحظــة ان الشــمس التــي اســفل االرض مصــدر الضــوء يكــون حجمهــا مثــل
 بينما صورة الشمس الضخمة تنشأ من النور المنعكس من األرض...(  

الفصل الرابع عن حركة االرض في اتجاه الشمس هو فصل صحيح مطـابق : IIIميحخة -
ـــث الخـــاص بنظريـــة الشـــمس هـــو أيضـــام صـــحيح ويضـــاف  لدراســـتنا كمـــا ان الفصـــل الثال

 لتصورنا هذا عن المجموعة الشمسية...
ان ســرعة الضــوء تــم تحديــدها بنــاء علــى الحركــة التــي يقــوم بهــا القمــر فهــو  :VIميحخففة -

ـــراض ان شـــعاع النـــور  ـــاج شـــعاع النـــور الصـــادر مـــن االرض وال يمكـــن افت المصـــمم النت
الصــادر مــن االرض يكــون مطــابق للشــعاع األصــلي مصــدر الضــوء الن الضــوء تحــول 

ر الـذي نـراه نحـن.. فـال يمكـن لمادة تنتج حركة ميكانيكية وهذه الحركـة انتجـت شـعاع النـو 
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فــرض ان هــذا الشــعاع هــو نفســه النــور االصــلي مصــدر الضــوء... هــذا الشــعاع هــو مــا 
صــممه القمــر وانتجتــه األرض وبالتأكيــد هــو ضــوء وينبغــي ان يكــون قريــب جــدام للضــوء 

 االصلي لكن ليس بالضرورة مطابق له... 
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 الملحق الرابع
 معاني األرقام

الدراسة ان كافة األرقام لها معاني وان المعنى يظل ملتصق بالرقم مهما تغير  اعتقدت خالل هذه
 مكان الرقم وسوف أطرح عديد من األمثلة فيما يلي. 

 لكن أود توضيح بعض المعلومات الخاصة بكيفية فهم او إيجاد الرقم 
 أواًل: األرقام في الكتاب المقدسة 

 رقم األية بمفردها قد يشير إلى شيء هام 
 ومع ذلك ففي الغالب يتم حساب الرقم كما يلي 

 رقم اآلية + رقم اإلصحاح يعطيان معًا معنى مستقيم 
في الواقع هو أمر استثنائي ان يعطي رقم اآلية بمفرده او اإلصحاح بمفرده معنى ومع ذلك فقد 

 يحدث! 
 14ومثال على ذلل ن  قصة القديس يوحنا المعمدان في انجيل ق. متى اصحاح 

 البداية نعرف ان ق. يوحنا المعمدان هو القمر الموجود في السماء بصورة حقيقية في 
 ( 1:  14والقصة تبدأ بسماع هيرودس عن ربنا يسوع المسيح )مت 

وأذن فخبر )بشارة( عن السيد الرب وصل إلى هيرودس مع أول أية في االصحاح )االصحاح 
 هد لنور الشمس الذي يعكسه... يكون القمر بدر يش 14..( وفي يوم  15= 1+14رقم 

 ( 12:  14  مت  11: 14وتستمر سرد القصة حتى قطع رأس القديس يوحنا المعمدان )مت 
14+11  =25  
14+12 =26  

فالشاهد للحق "القمر"  يبدأ وهو بدر ليشهد عن نور خالقه ويستمر في شهادته حتى يقدم حياته 
 من الشهر يصبح القمر في المحاق أي مظلمام(  27ثمنام لهذه الشهادة فيختفي القمر )في يوم 

 يختفي القمر(  26( و)اليوم  12: 14)األية  26ورغم كونه غير ظاهر فهو دفع حياته عند 
 12و  11مالحظة أخرى ان رأس القديس يوحنا المعمدان ظل يتحرك فوق الطبق طوال اآليتين 

 انجيل ق. متى ...  14من اصحاح 
يوم الن القمـر محمـول علـى االرض وهـي قاعـدة متحركـة  29.5القمر  وذلك هو السبب ان شهر

وهو أتم دورته )أتم عمله( يظل يتحرك فوق األرض ليومين  27فبدل من ان شهره ينتهي في يوم 
 !!   29.5أية والرأس محمولة على الطبق( ليكون شهر القمر  2 خرين )

  ليست هذه هي المعلومة الوحيدة التي نأخذها من القمر
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 فهناك كم كبير جدام من المعلومات 
للقديسـة لوسـيا التــي  1917وعلـى سـبيل المثـال / فـالبعض قــد ينكـر ظهـور السـيدة ق. والــدة اإللـه 

 1ســاعات( والغــاز الــذي ســيملئ األرض )فــي الملحــق  8ذكـرت النبــوءة الخاصــة بــالزلزال )يســتمر 
 (1917بالبرتغال  هناك تفاصيل نبوءة السيدة ق. والدة اإلله في مدينة فاطمة
 كيف يمكننا ان نعرف إذا كانت النبوءة حقيقة مثالم او ال؟ 

فــي نفــس الســنة التــي تنــيح فيهــا بابــا الكاثوليــك يوحنــا الثــاني  2005قــد تنيحــت قديســة لوســيا فــي 
 )أعلن قداسته مؤخرام( 

  ؟!!!401وما هي .............. 401=  2005/5
 مرة المسافة بين األرض والقمر  400ان المسافة بين األرض والشمس = 

أذن عندما يكون القمر في المحاق يكـون فـي نفـس اتجـاه الشـمس إذن المسـافة بينـه وبـين الشـمس 
  399= 1-400في هذه الحالة تكون 

امـــا عنـــدما يكـــون القمـــر بـــدرام فهـــو يكـــون فـــي الجانـــب المعـــاكس مـــن األرض والشـــمس تكـــون فـــي 
ونعر  ان القمر البدر هو ال فاهد  401ين القمر والشـمس الجانب األول وبذلك تكون المسافة ب

 للحق 
ان النبوءة حقيقة الن القديسة لوسيا ال اهدة للحق تنيحت في التوقيت يؤكد لنفا هفذ  الحقيقفة 

 من ال مس أنها ال اهدة للحق 401فهي على بعد 
 تحديد معاني الارقام 

  10إلى  1أوال: األرقام من 
 م كانت محيرة للغاية ولذلك فلم يمكنني ان أضع لها أية تعريفات نهائية هذه المجموعة من األرقا

 رقم واحد هو  -
 رقم أثنين هو  -
 رقم ثالثة هو  -
 رقم اربعة هو  -
 رقم خمسة هو  -
 رقم ستة هو -
 رقم سبعة هو الزمن في الغالب  -
 رقم ثمانية هو القيامة غالبام  -
 رقم تسعة هو القانون الطبيعي  -
 ة االجتماع.. رقم عشرة هو ارتفاع خيم -
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 100إلى  11ثانيًا األرقام من 
 المعنى  الرقم 
هو رقم يوسف الصديق في الكتاب المقدس ودائمام يظهر به وحتى ابن يوسف  11 11

 وهكذا...  33او بـ  22منسى كانت يظهر دائمام به او بـ 
: 32عدد أسباط بني اسرائيل )عدد كل البشرية.. يذكر ذلك موسى النبي في )تث  12

8) 
ثور  13هو رقم هام جدام النه بدأ عدد الثيران في عيد المظال )فاليوم األول يذبح  13

ثور...( وأيضام في  1ثيران والثامن  7ثور وهكذا حتى السابع  12ثم اليوم الثاني 
كل الظهورات كانت يوم  1917ظهور سيدتنا ق. والدة اإلله في فاطمة بالبرتغال 

قد يرمز  13ور واحد حدث بشكل استثنائي ... وعمومام من الشهر ماعدا ظه 13
حاكم ويذكر ان ذلك هو  13لسيطرة قوة الشر حيث يظهر الشرير في سفر الرؤيا 

 "صبر القديسين"
الفصح وهو يحدث عندما يكون القمر بدرام وهو العالقة المباشرة بين السيد المسيح  14

يظهر ان ضوء الشمس يعتمد أساسا  له المجد والقديس يوحنا المعمدان )وفي الهرم
على ضوء القمر إلنشاء األرض( وبذلك فهذا الرقم يعبر عن عمل المبشر بمجئ 

 السيد والذي يعتمد عليه السيد إلتمام خدمته! 
وهــو القــائم العمــودي فــي أغلــب األشــكال الهندســية فــي  الجمعففة العخيمففة "الصففلب" 15

( وارتفــاع تــابوت العهــد كــان 2×15= 30الكتــاب المقــدس فارتفــاع فلــك نــوح كــان )
( وارتفـــاع الفلـــك فـــوق المـــاء فـــي 1.5×1.5=3وارتفـــاع مـــذبح المحرقـــة كـــان ) 1.5

 ذارع...   15الطوفان كان 
 وهو يعبر عن عالقة مباشرة بين ضوء الشمس واألرض  –" سبت الفرح" 16
)حيث أبيب  17"أحد القيامة" وفيه قام السيد له المجد من اليوم في فجر األحد  17

 أبيب(  14كان الفصح 
18  
مجئ الرب )وفي هذا الرقم الرب يظهر بنفسـه.. فهـو نـزل علـى جبـل الـرب حوريـب  19

( وفـــي 19وقابـــل أيليـــا النبـــي علـــى جبـــل الـــرب حوريـــب فـــي ملـــوك  19فـــي خـــروج 
أيضام هو رقم رئيسـي جـدام فـي  19هو الظهور الفعلي هلل تبارك اسمه. ) 19العموم 
 الفلك( 
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20  
21  
.. هفففي المكفففان 22هفففي الزمفففان أذن  7ولمفففا كفففان  22/7قطـــر األرض الن ط = 22

 عدد الالويين ويعني ذلك ان األرض تنشأ عن اإلنسان!  22000وأيضام 
هو رقم الشمس المشرقة )وفيه ثبتت الشمس في كبد السماء بطلب من ق. يشوع  23

 شمس المشرقة يعبر عن ال 23( وعلى نحو مطلق فرقم 13:  10البار 
 الكهنوت  24
  2.5الن تابوت العهد كان طوله  عهد هللا 25
الزاوية بين الجراند جاليري ومسار الملكة ومنه نشأ المسار الصاعد في اتجاه  26 26

هام جدام  26)ورقم  116.3الملك والذي عليه تصعد االرض التي توجد عند زاوية 
هما لنشوء االرض فهي تجميع للكواكب النه نقطة التقاء الشمس والقمر في عمل

 الثالثة(. 
مـن عمـر نـوح البـار  27/2/601هو رقم الميالد وقد خرج نوح البار من الفلك يـوم  27

وكان ذلك المـيالد الثـاني لننسـان أمـا المـيالد الثالـث فكـان عنـدما كانـت السـيدة ق. 
يالد ليولـد هللا تبـارك قبل المـ 27/3/1والدة اإلله حامل لليوم األول بالسيد الرب في 

 بعد الميالد.  1اسمه في مزود البقر في االول من يناير 
 هو رقم الجسد  28
( 116.3والمســــار الهــــام لهــــا ) لمحففففور األرضهــــذا الــــرقم هــــو المكــــون األساســــي  29

سـنة  58هو عمر سيدة الكـون ق. والـدة اإللـه عنـد النياحـة ) 58وضعف هذا الرقم 
 116.3حــــد مواقــــع االنترنــــت(... وان الــــرقم المهــــم يــــوم بحســــب ا 16شــــهور و 8و

 يستمد قوته في الحقيقة من هذا الرقم 
 ترتبط بميالد انسان  29قد يعني ان  29( = 28: 1ايضام " إثمروا واكثروا" )تك 

طول الفلك تحت النافذة(  29ذراع للنافذة + 1هو ارتفاع فلك نوح وهو ينقسم إلى ) 30
 هو رقم سلبي في الغالب!!  30خذها يهوذا.. فـهو رقم الفضة التي أ 30و

 ( 33.14)=  13هو عكس  31
وان األرض سوف تظلم وهو رقم  ال مس سو  تغيبويعني ان  23هو عكس  32

 هام جدام ألنه يعبر عن حالة فلكية نادرام ما تحدث!
بـي.. عمر السيد له المجد على األرض وهو نفسه قيمة األسبوع في نبوءة دانيال الن 33
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وهــو رقــم هــام وال يشــار إلــى يوســف بــه فــي الغالــب الن يوســف رمــز المخلــص وأمــا 
 فهو للمخلص نفسه...   33

( وهو رقم يرتبط بعابر البار من مواليد 595= 34+.....+3+2+1رقم األرض ) 34
 سام 

 3.5هو فترة بقاء الكنيسة في البرية )زمان وزمانين ونصـف زمـان( والحقيقـة ان  - 35
ـــزال واألرض ســـارت خـــالل مليـــو  ن كـــم هـــي المســـافة التـــي تســـيرها األرض قبـــل الزل

ــــزال فــــي  3تاريخهــــا  ــــر قبــــل الزل مليــــون كــــم وهــــي االن تتحــــرك فــــي النصــــف األخي
 -زمـــان–ســـنة  3.5)الحـــظ ان فتـــرة بقـــاء الكنيســـة فـــي البريـــة هـــي   17/3/2017

دة فـي يـوم وهـو يـذكرها فـي امـاكن متعـد 1260شهرام وهـي تسـاوي  42وهي تساوي 
يشــير  1260يشــير لســيطرة الشــر علــى العــالم ورقــم  42ســفر الرؤيــة ويبــدو ان رقــم 
يشــــير لتحــــرك  –زمــــان وزمــــانين ونصــــف زمــــان – 3.5لجهــــاد الكنيســــة بينمــــا رقــــم 

 مليون كيلومتر في اتجاه الشمس قبل الزلزال.  3.5األرض 
بيحـة ترديـد الذ–رقم زاوية الشمس  63) 630= 35+.......+4+3+2+1أيضام  -

 !( 13: 22رقم الكبل في الغابة بقرنيه إلنقاذ اسحق تك  35أمام المذبحة و
كــــان  666( وأذن فــــرقم 666=  36+.....+6+5+4+3+2+1هــــو رقــــم المــــوت ) 36

رشومات الميرون الننا نموت  36يشير إلى حالة الشخص الميت.. وهذا هو سبب 
 معه ونقوم معه..  

 ميالد إنسان  37
 الرب مجئ  19+19 38
  41قيمة أحد العمودان الرئيسيين في حجرة الملكة العمود الثاني هو  39
 هذا الرقم يرتبط بالروح وقد يعني سيادة الروح على الجسد  40
وهو رقم القمر وهـو رقـم هـام جـدام ويوجـد داخـل حجـرة الملكـة ألنـه معبـرة  14عكس  41

إشــارة مباشــرة  41. ورقــم عــن القمــر وهــو يعبــر عــن المســافة بــين القمــر واألرض..
سـوى  41و 14ومؤكدة ومستقلة للقمر بصورة خاصة لكن من الصعب التميـز بـين 
 بان الرقم األول هو رقم الفصح هذا هو التميز الوحيد حتى االن ! 

 1260سنة =  3.5شهرام =  42أيضام هي فترة الكنيسة على األرض )كان األرقام  42
لرؤيـة وهـي تعبـر عـن نفـس الفتـرة ولكـن مـن وجهـات يوم يـتم ذكرهـا مـرارام فـي سـفر ا

 نظر مختلفة( 
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43  
ذراع( وهو يعبر عن األرض الن قاعدة الهرم تعبر  440هو طول قاعدة الهرم ) 44

 عن األرض  
45  
 بناء الهيكل  46
47  
 عدد كل األلواح الخشبية في خيمة االجتماع  48
 ( 7×7كمال الزمان ) 49
وهــو نفســه عــدد األشــظة التــي يعلــق عنــدها حجــاب  -لقــدس المبــارك حلــول الــروح ا 50

وهــو عــدد األشــخاص الــذين  –وهــو عــرض فلــك نــوح  -الهيكــل المعبــر عــن الجســد
ذهبوا إلى إيليـا النبـي وفـي معجـزة الخمـس خبـزات اجلسـوا الشـعب خمسـون خمسـون 

 ومائة مائة... 
 مسين!وكذلك هناك عيد الخمسين عند اليهود وسنة العتق سنة الخ

 1917زاوية ميل الهرم الرئيسية وهي هامة جدام وفي نبوءة السيدة ق. والدة اإلله  51
 سنة  51وهي فترة تعبر عن  2001وحتى  1950حددت إن فترة النبوة من 

 ( 2×  26)ربما  52
53  
54  
55  
56  
57  
 تاريخ نياحة السيدة ق. والدة اإلله العذراء مريم  58
 وهو الشهر القمري(  29+30ن )قد يكو  59
60  
هذا الرقم وجد أيضام في القمر وهو يعبر عن عالقة ما مع القمر ترتبط به األرض  61

عجلة جاذبية  9.8=  601/61.... وقد يكون معبر عن المادة تحديدام الن 
 (PI2=) نيوتن
 ( 6.1او  61)قيمة العتبة العليا  61=  366/6
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 ( بحسب ق. دانيال النبي  69إلى  62لسيد )من فترة االنتظار لمجئ ا 62
او  63

63.5 
درجــة مــع مــيالد كــل  63زاويــة الشــمس )وتعنــي أن الشــمس تتحــرك مــن صــفر إلــى 

 طفل( 
64  
 سنوات اخنوخ البار قبل ميالد متوشالح 65
66  
 رقم إسرائيل  67
 ظهور السيدة ق. والدة اإلله في مصر  68
 بحسب دانيال النبي مجئ الرب تبارك اسمه  69
 سبعون رسوالم وهم أيضام سبعون أسبوع )وسبعون شيخ بني إسرائيل(  70
 عدد شيوخ بني اسرائيل + موسى النبي  –عدد إجمالي الثيران في عيد المظال  71
72  
 رقم مصر  73
74  
75  
 رقم القمر ق. يوحنا المعمدان  76
77  
78  
79  
80  
81  
 لشاهد للحق ا 2×  41 82
83  
سروج  7عجرات +  26زهرات +  22كاسات +  22وهو رقم المنارة وينقسم إلى ) 84

 منارة(  1شعب +  6+ 
وقد  30× 119( =  84+... 5+4+3+2+1ويعني  84! )مضروب 84الحظ 

  23× 119=  2737هو رقم المنارة العام... الحظ  119يعني أن 
85  
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86  
87  
89  
90  
91 1+2+3+4+.............+13 =91 
92  
93  
94  
95  
96  
ـــدة إللـــه فـــي  97 وهـــي الشـــاهدة علـــى  1917عمـــر ق. لوســـيا التـــي رأت الســـيدة ق. وال

 في نفس عام نياحة بابا الفاتيكان ق. بولس الثاني  2005النبوءة وتنيحت في 
98  
99  
قواعد ألعمدة حجاب  4قواعد ليلواح و  96قاعدة فضة في الخيمة منها  100 100

 قدس األقداس.  
بالجراند جاليري في الهرم الكبير  26.3هو المسار العمودي من زاوية  - 116

وهو المعبر عن نهر النيل ... ويظهر انه في الحقيقة محور األرض وان 
 113.5درجة او أكثر تختفي داخل القمر فنرى المحور فقط  2.5هناك 

 قي...على األف 23.5على الرأسي أي 
وهو  464في سلسلة أنساب السيد( كان  61أيضام عمر عابر )وهو رقم  -

4×116 
كذلك ان عدد المدن التي أخذها القديس يشوع بن نون البار لكل اسرائيل  -

زبولون  12شمعون  17ينيامين   30يهوذا   100مدينة ) 116كانت 
بدون  116نفتالي دان ليس له المجموع  19أشير  22يساكر  16
الحظ نفتالي  –( 6.5ستة أسباط ونص  هو مدن  116ا!!! أذن يهوذ

)وقد يعني ان الرب  38: 19وأيته كانت يل  19كان مهم جدام الن مدنه 
( 49= 30: 19)يل  22يأتي إلى نفتالي!!( )أيضام أشير مدنه كانت 
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: 33ويقول له موسى النبي "حديد ونحاس مزاليجك وكأيامك راحتك" تث 
شهور  8و 58يدة العذراء ق. والدة االله عند عمر نياحة الس 58= 25
يوم ... وق. والدة اإلله أصهرت كل الحديد والنحاس في تركيا  16و

 بجوار جبال اراراط إلنقاذ متياس الرسول ...!!!
 ( 176رقم المزمور الكبير )عدد اياته  - 119

 ك! مرتبط بالفل 119الظاهرة الفلكية المصرية وأذن  2737=  23× 199 -
مليون كم )عدد السمك الذي تم اصطياده من  153المسافة بين األرض والشمس   153

 153في نهاية  32= 11+21( 11:  21البجر في ظهور الرب بعد القيامة يو 
 (!!!!  32سوف تظلم الشمس )

وزنة فضة +  100وزنة ذهب +  29هي كل الوزنات في الخيمة ) 199 - 199
 وزنة نحاس(  70

 15خروف + 105ثور +  71ايام ) 8لي ذبائح عيد المظال إجما 199 -
 تيس  8كبس +

 (4×29=116بينما  7× 29= 203مدماك ) 203عدد مداميك الهرم الكبير  203
 ( 5: 8الفترة التي انتظرها نوح البار حتى تظهر رؤوس الجبال )تك  223
األيام للطفل في بطن  الفرق بين الالويين واالبكار ويفسره ع. اوريجانوس انه عدد 273

 امه! )وهو سر توالد البشرية( 
 وهو الطيفبوهو تحديدا الفترة التي سار فيها اخنوخ مع هللا  هو المعبر عن الحركة 300

فــي  طففول فلففل نففوح المتحففرلوهــو  سففرعة الضففوءالمتحــرك علــى جســد الــرب وهــو 
نمــا الحركــة بي –المــاء )الحــظ ان الحركــة تعنــي الحيــاة عنــد ق. أثناســيوس الرســولي 

فكل ترتبط جدام بالرؤية كما يقول د. جليين دومان باحث المخ واألعصاب وتحديدام "
"!....فيبــــدو ان الرؤيــــة والحركــــة والحيــــاة امــــور تحمــــل نفــــس مــــا يــــراه ذاك أيــــه يفعله

 المعنى!( 
 السنة القديمة )السنة األرضية(   360
 (عدد أيام السنة ال مسية )عمر أخنوخ البار  365/366
يوم السفينة  110 –يوم امطار  40 –ايام انتظار  7وجود نوح البار داخل الفلل ) يوم  376

يـوم حتـى غضـن  14 –يوم من استقرارها حتى ظهـور رؤوس الجبـال  73 –تسبح 
 يوم نشفت 57 –يوم تجف  35 -الزيتون وخروج الحمامة من الفلك
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 !!!  28الحظ الجسد ذراع العمود من رأس الهرم إلى قاعدته...  280 280
  

 400حجم القمر والمسافة بين األرض والشمس تكون  400الشمس تكون  - 400
 مرة المسافة بين األرض والقمر 

من الفضة ثمن مقبرة  400رقم العقوبة حسب ما أعتقد )الحظ وزن إبراهيم  -
 سارة(

 عندما يكون القمر في المحاق )شهيد( 399
 در )شاهد للحق(عندما يكون القمر في الب 401
 Piاالرتفاع في  1/2ذراع طول ضلع قاعدة الهرم وهو =  440  440
فـي حادثـة لـم تحـدث فـي مـع أي  سنة ليلد ابنفه األول سفام 500انتخر نوح حتى  500

ســنة ليلــد  200مـن االبــاء األبــرار وهــو أمــر عجيــب للغايــة فلــيس هنــاك أحــد تجــاوز 
 ابنه البكر!!! 

ســـنة  وهنـــاك  601ن والمـــاء )نـــوح البـــار خـــرج مـــن الفلـــك عمـــره عالقـــة بـــين االنســـا  601
مركبــة أمــام المــاء  601مركبــة +مركبتــه هــو أذن هــم  600مركبــات فرعــون كانــت 
كل تعداد بنـي اسـرائيل العـابرين األردن )الحـظ  601.730وغرقوا في الماء وهناك 

حــر( لكــن وهـم أيضــام عبــروا الب– الفف  رجففل 603الـذين عبــروا البحــر األحمــر كـانوا 
 )وقيمة عجلة األرض بحيث نيوتن!!(.  9.8=  601/61الحظ 

  725يوم =  360يوم + السنة األرضية  365هي مجموع أيام السنة الشمسية   725
وهـــي الفتـــرة التـــي ســـبق بهـــا نجـــم المـــزود مـــيالد الطفـــل المخلـــص حيـــث ظهـــر نجـــم 

نسـبة للنجـوم ويظهـر سـنة بال 2سنة للبشر والتي تساوي  725المزود قبل الميالد بـ 
من ذلك ان هيرودس لم يفهم الماجوس عنـدما قـالوا لـه قبـل سـنتين!! سـنتين للنجـوم 

 سنة للبشر!!   725= 
 من الطوفان( 727سنة( )على بعد  130عمر  دم البار )ولد شيث عند   930
 من الطوفان( 615سنة( )على بعد  105عمر شيث البار )ولد أنول عند   912
 من الطوفان( 517سنة( )على بعد  90أنول البار )ولد قينان عند عمر   905
 من الطوفان(422سنة(  )على بعد  70عمر قينان البار )ولد مهللئيل عند   910
 من الطوفان(367سنة( )على بعد  65عمر مهللئيل البار )ولد يارد عند   895
 من الطوفان( 235سنة( )على بعد 162عمر يارد البار )ولد أخنوخ عند   962
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ــد متوشــالح عنــد  350 مــن  670ســنة مثــل يــارد!( )علــى بعــد  65عمــر أخنــوخ البــار )ول
 الطوفان(

الحظ متوشالح البار تنيح في  –سنة(  187عمر متوشالح البار )ولد المك عند  969
 سنة الطوفان غالبام 

ل الطوفان الحظ المك البار تنيح قب –سنة(  182عمر المك البار )ولد نوح عند  777
 سنوات 6سنوات ما يعني ان متوشالح البار عال بعد نياحة ابنه  6بـ 

 قدم المسافة بين مقبرة خوفو والهرم الكبير!  1000 1000
  قة(  11× عرض  4× طول  30وهي مساحة  قق المعزي ) 1320
  قق(  10× عرض  4× طول  28مساحة  قق االسمانجوني ) 1120
 يسة في العالم كما هو مذكور في سفر الرؤية فترة جهاد الكن 1260
هذه  –( 1948ميالديام حتى  70دانيال النبي )نبوءة دانيال النبي يقصد من  1290

 المعلومة من كتاب أبونا بيشوي كامل دانيال النبي.. 
 ( 2013دانيال النبي )وفي هذه الحالة هذا الرقم سوف ينطبق على  1335
 سنة  601ن معه من الفلك وعمره خروج نوح البار وم 1657
قبــــــل 0ســــــنوات عموديــــــام فــــــي اتجــــــاه الشــــــمس  4كــــــم تســــــيرها االرض كــــــل  1461 1461

3/12/2012 )---- 1461/50 =29.22 
 دانيال النبي  1290م +  677 1967
 دانيال النبي 2012=  1335+ م 677 2012
و أيضــام ســعة البحــر المســافة بــين تــابوت العهــد والشــعب وهــو يعبــر نهــر االرض وهــ 2000

 الذي صنعه سليمان الحكيم 
تكــرار الظــاهرة الفلكيــة المصــرية وفيهــا تصــطف كواكــب عطــارد والزهــرة وزحــل علــى  2737

رؤوس األهرامــات الثالثــة... ويالحــظ أيضــام ان أعمــار االبــرار  دم وشــيث ومهللئيــل 
 !! 2737=  895+912+930كانت 

 تواريخ
 نقاذ ق. متياس الرسول معجزة ق. حالة الحديد ال 28/6
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 توضيح عام لأنواع الأرقام والمعادلات الرابع: تابع المحلق 

هناك العديد من السالسل الرقمية التي نعرفها والتي تكون موجودة في مصادر الدراسة المختلفة 
 وهي الكتاب المقدس والهرم الكبير والفلك الكوني 

 أواًل: أنواع السيسل الرقمية 
  ..( -3 – 2- 1لسلسلة الرقمية الطبيعية والتي تستخدم في الغالب للترتيب وهي المعروفة لنا جميعام )هناك ا-1
 هنال أيضًا سلسلة رقمية تحدد قيمة كل رقم  -2

 1=   1+0ألنه يساوي  1قيمته  1مثال الرقم 

 3=   + 2+1+0=  2قيمة الرقم 

 6=   3+2+1=  3قيمة الرقم 

  10=  4+3+2+1= 4قيمة الرقم 

 15=    5قيمة الرقم 

 21=    6قيمة الرقم 

 28=    7قيمة الرقم 

 36=    8قيمة الرقم 

 45=    9قيمة الرقم 

 55=    10قيمة الرقم 

 ( ( = قيمة الرقم 0.5)نصفه +× والمعادلة هي )قيمة الرقم 
 ثالثًا قيمة باي في الهرم الكبير

=  43200لهـا فـي الكـون بضـرب قيمـة الهـرم فـي  معامل التحويل من قيم الهـرم للقيمـة المماثلـة -
 اكتشف هذا المعامل عالم ياباني.  -قيمة ثواني نصف يوم شمسي – 60×  60×  12

  П ×طول قاعدة الهرم = نصف ارتفاعه  -
 П× محيط قاعدة الهرم = ضعف ارتفاعه  -

  1000×= ارتفاع الجراند جاليري  П×  2)قطر مكعب حجرة الملك( -

 100× )طول الجراند جاليري(  1881.59=  365.24×  الملكقطر مكعب حجرة   -
 ( П 116النها تساوي  Пتشمل  365.25)الحظ 

  10×عدد ايام الشهر القمري= طول الممر األفقي للملكة × قطر مكعب حجرة الملك  -
  36× ( = الممر الساعد 29.5عدد أيام الشهر القمري )( × 1881طول الجراند جاليري ) -
 ميل الهرم( 51.8=  6010/116)الحخ  -
الحــظ النــور هــو الحيــاة كمــا يــذكر الكتــاب المقــدس والحيــاة هــي الحركــة بحســب ق. االنبــا  -

 اثناسيوس الرسولي!
 رابعًا قيم أرقام 

  )ميل الهرم(  51= 29+ 26 /الحظ                    90=  29+61 الحظ -
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 الملحق الخامس
 تفسير نبوات دانيال النبي

  2013دانيال النبي األولى تبدأ في  تفسير نبوة -أوال
َقاَمِة ِرْجـِس \ْلُمْحَرَقِة \َوِمْن َوْقِت ِإَزاَلِة 11"  ِتْسفع ون  ي ْومفاً ْلُمَخـْرِب \لْداِئَمِة َواِ  ِمئ ت فاِن و  ُطـوَبى ِلَمـْن 12. أ ْلفٌ  و 

 (12-11: 12اَلِثيَن َيْومام" )دانيال لثْ \ْلَخْمَسِة وَ \لْثاَلِث ِمَئةو وَ \ألَْلِف وَ \َيْنَتِظُر َوَيْبُلُغ ِإَلى 
 
ِلــَيْفَهِم  -ْلُمَقــْدِس \ْلَمَكـاِن \لْنبِـيُّ َقاِئَمــةم ِفــي \ْلِتــي قَـاَل َعْنَهــا َداِنيــآُل \« ْلَخــَرابِ \ِرْجَسـَة »َفَمتَـى َنَظــْرُتْم »
 ( 16-15: 24ِل" )مت ْلِجَبا\ْلَيُهوِدْيِة ِإَلى \ْلِذيَن ِفي \َفِحيَنِئذو ِلَيْهُرِب 16 -ْلَقاِرُئ \

مــن نــص إنجيــل القــديس متــى الرســول نــدرك أن رجســة الخــراب هــي خــراب أورشــليم والــذي تــم فــي 
 ميالديام  70سنة 

 يوم إلى ماذا؟؟  1290وأذن من رجسة الخراب 
  1948إلى إقامة الدولة الجديدة 

 يوم بحسب نبوة دانيال النبي  1290تساوي  1948ميالديام وحتى  70إذن من 
 

  2.13.5م =  70+  1942.5=  1335× 1.455=  1290÷  1878=   70 – 1948
 . 201310المذكور في النبوة األولى يقصد تاريخ  1335وأذن فان العدد 

 
 )البناء فوق المعبد(   677الحخ البعض يحسب من 

 )حرب(  1967=  1290+ 677فإذا جمعنا 
677  +1353  =2012  

 واحد في كي الطريقتين  2013-2012اال أن تاريخ  ورغم أن طريقة الحساب مختلفة
ليؤكد لنا الهد  من هذ  االرقام جميعها  2737والتي يتم تدعيمها بالخاهرة الفلكية المصرية 

 .. 

                                                 
 كتاب دانيال النبي ألبونا بيشوي كامل هللا ينيح نفسه مالحظة هامة هذا التوضيح للنبوة األولى منقول من  - 10
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  2013تفسير نبوة دانيال النبي األولى تبدأ في  -ثانياً 
ب ن اِئه ا ِإل ى ِلت ْجِديِد أ  أَلْمـِر \ْفَهْم َأْنُه ِمْن ُخُروِج \َفاْعَلْم وَ 25 ِليم  و  فاِبيع  \ْلم ِسيِح \ور    ْبع ة  أ س   لر ِئيِس س 
ْثَنـْيِن َوِسـتِّيَن ُأْسـُبوعام \َوَبْعَد 26أَلْزِمَنِة. \ْثَناِن َوِستُّوَن ُأْسُبوعام َيُعوُد َوُيْبَنى ُسوٌق َوَخِليٌج ِفي ِضيِق \وَ 

ــُه َوَشــْعُب َرِئــيسو \ُيْقَطــُع  َلــى \ْلُقــْدَس وَ \ْلَمِديَنــَة وَ \ تو ُيْخــِرُب  ْلَمِســيُح َوَلــْيَس َل ــِة \ْنِتَهــاُؤُه ِبَغَمــاَرةو َواِ  لنَِّهاَي
ـُل \ِحـدو َوِفـي َوَسـِط \َوُيثَّبِـُت َعْهـدام َمـَع َكِثيـِريَن ِفـي ُأْسـُبوعو وَ 27َحْرٌب َوِخَرٌب ُقِضـَي ِبهَـا.  أُلْسـُبوِع ُيَبطِّ

ْلُمَخـْرِب" )دانيـال \ْلَمْقِضـيُّ َعلَـى \أَلْرَجاِس ُمَخْرٌب َحْتى َيِتْم َوُيَصْب \ لتْْقِدَمَة َوَعَلى َجَناحِ \لْذِبيَحَة وَ \
9 :25-27) 

أسـابيع حتـى مجـئ الـرب علـى األرض ثـم هنـاك اثنـين وسـتون أسـبوعا  7هذه النبوة محددة فهنـاك 
 وهناك أسبوع واحد يقيم فيه العهد مع كثيرين  

أسبوع بعد الميالد وأسبوع واحد يقيم فيه العهد  62يع قبل الميالد وأساب 7وهكذا فالنبوة تنقسم إلى 
 مع كثيرين 

سنة وهذا هو عمر السيد المسيح على األرض وهذه الفتـرة تطلـق عليهـا النبـوة  33واألسبوع قيمته 
 رقم أسبوع  

 وهو في هذه الفترة التي هي اسبوع يقيم عهدام مع كثيرين وذلك ما حدث بالفعل 
 -22: 36أخبـــار األيـــام  2)كـــورل بتجديـــد الهيكـــل  ألمـــرقبـــل المـــيالد ال تعـــود  ســـابيعأوالســـبعة 

23  .) 
مدينـة يحـدث بهـا  أورشـليمإنما بعد ذلك  وال نحتاج البحـث المسـتفيض فـي تحديـد هـذا الزمـان الن 

دائمام خراب ويخرب الهيكل نتيجة خطية الشعب ثم يتوبـوا فيعـود ويبنـي الهيكـل وأذن فـأمر كـورل 
نماعنى هنا تجديد ال يكون المُ بال  تجديد  خر للهيكل وغالبام يعود لعصر المكابيين.  وا 

 يقيم فيه العهد مع كثيرين  وأسبوعأسبوع  62ما يعنينا هو الفترة بعد الميالد وهي 
  2013=  سنة 33× أسبوع  61

 من نبوة دانيال النبي  62هي بداية األسبوع  2013وأذن 
هـو خـاص بالسـيد الن فيـه يقـيم العهـد مـع كثيـرين  األسـبوعبب أن هـذا بسـ 63وليس هناك أسـبوع 

 األسـبوعالبشـر الن السـيد المسـيح أخـذ هـذا  أعمـارفهذا األسـبوع ال يعـد ضـمن أسـابيع الفتـرة علـى 
 العهد مع كثيرين أقاملنفسه وفيه 

 .السيد المسيحلم يعد بسبب انه أسبوع  63 األسبوعفقط الن  أسبوع 62جميعها  فاألسابيعوبالتالي 
 األخير ولم يذكر انه سوف يكون أسبوع كامل.  األسبوعهي بداية  2013وأذن فان  

  2013ما يعنينا هنا هو أن النبوتين متفقتان معام على نفس السنة وهي 
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 5الملحق تابع 
 النبوة من سفر الرؤية

لْسـَنِة  ِلَكــْي َيْقُتلُـوا ثُْلــَث \لْشــْهِر وَ \ْلَيـْوِم وَ \وَ  ْلُمَعـدُّوَن ِللْســاَعةِ \ْلَماَلِئَكــُة \أَلْرَبَعـُة \َفاْنفَـْك 15
. َوَأَنا َسِمْعُت َعَدَدُهْم )رؤ\َوَعَدُد ُجُيوِل 16لْناِس.\  (16: 9ْلُفْرَساِن ِمَئَتا الف الفو
 

ثلففث النففاس بينمففا عففدد جيففوش الفرسففان المالحظــة الوحيــدة هــي ان القتلــى ســيكونوا 
 ن مئتا ال  ال  هم ثلث الناس مئتا ال  ال  وهذا يعني ا

 أي الناس ستمائة الف الف أي ما يقارب ستمائة مليون 
 وعدد سكان األرض االن هم ستة مليارات 

 االصفار ال تثمل فروقام في األرقامحيث ان و 
مئتا ال  ال  يقصفد عفدد سفكاننا نحفن اآلن الن العفالم لفم يكفن لفه هفذا أذن فالعـدد 

 ل تاريخه ما يعني انه يقصدنا نحن العدد من السكان ابدًا طو
 /الحخ 

ً  ِلَشاِهدَيَّ فَيَتَنَبَّآنِ َوَسأُْعِطي 3 ْيتُونَتَاِن \َهذَاِن ُهَما 4«. أَْلفاً َوِمئَتَْيِن َوِست ِيَن يَْوماً، الَبَِسْيِن ُمُسوحا لزَّ

ِذيَُهَماا، تَْخاُرُج نَااٌر ِماْن فَِمِهَماا  َوإِْن َكااَن أََحادٌ 5. ألَْرِض \ْلقَامَِمتَاِن أََمداِم َرّبِ \ْلَمنَاَرتَاِن \وَ  ْْ يُِريادُ أَْن يُ

ِذيَُهَماا فََهَكاذَا الَ بُادَّ أَنَّاهُ يُْقتَاُل.  ْْ لسُّاْلَطاُن أَْن \َهاذَاِن لَُهَماا 6َوتَأُْكُل أَْعدَاَءُهَما. َوإِْن َكااَن أََحادٌ يُِريادُ أَْن يُ

تِِهَما، َولَُهَما ُساْلَطاٌن َعلَاى لسََّماَء َحتَّى الَ تُْمِطَر َمَطراً فِ \يُْغِلقَا  ، \ي أَيَّاِم نُبُوَّ الََهاا إِلَاى دَم  ِ ْلِميَااِه أَْن يَُحو 

َما َشَهادَتَُهَما فَاْلَوْحُش 7ألَْرَض بُِكل ِ َضْربَة  ُكلََّما أََرادَا. \َوأَْن يَْضِربَا  ااِعدُ ِماَن \َوَمتَى تَمَّ ْلَهاِويَاِة \لصَّ

لَّتِددي \ْلعَِظيَمددِة \ْلَمِدينَددِة \َوتَُكددوُن ُجثَّتَاُهَمددا َعلَددى َشدداِر ِ 8باااً َويَْغِلبُُهَمااا َويَْقتُلُُهَمااا. َسيَْصاانَُع َمعَُهَمااا َحرْ 

ٌِ ِمددَن 9تُددْدَعى ُروِحيّدداً َسدددُوَم َوِمْصددَر  َحْيددُر ُصددِلَن َربُّنَددا أَْيضدداً.  ْلقَبَامِددِل \لشُّددعُوِب وَ \َويَْنُظددُر أُنَددا

َويَْشاَمُت 10. ُجثَّتَْيِهَما ثاَلَثَةَ أَيَّاٍم َونِْصفاً  َوالَ يَدَُعوَن ُجثَّتَْيِهَما تُوَضعَاِن فِي  ُبُدورٍ ألَُمِم \ألَْلِسنَِة وَ \وَ 

ُ  ألَنَّ َهاذَْيِن \لسَّاِكنُوَن َعلَى \بِِهَما  لنَّبِيَّاْيِن َكانَاا قَاْد \ألَْرِض َويَتََهلَّلُوَن، َويُْرِسلُوَن َهدَايَا بَْعُضُهْم ِلبَْع

هللِ، \لن ِْصاِف دََخاَل فِيِهَماا ُروُح َحيَااة  ِماَن \ألَيَّااِم وَ \لثَّالَثَاِة \ثُامَّ بَْعادَ 11ألَْرِض. \لسَّاِكنِيَن َعلَاى \ذَّبَا عَ 

ً 12لَّاِذيَن َكاانُوا يَْنُظُرونَُهَماا. \فََوقَفَا َعلَى أَْرُجِلِهَما. َوَوقََع َخْوٌف َعِظيٌم َعلَاى  اْوتاً َعِظيماا ََ  َوَساِمعُوا 

عَدَا إِلَى َهُهنَا»لسََّماِء قَائاِلً لَُهَما: \ِمَن  َْ ُهَما. \لسََّماِء فِي \فََصِعدَا إِلَى «. ا ُُ لسَّاَحابَِة، َونََظَرُهَماا أَْعادَا

َْ َزْلَزلَددةٌ َعِظيَمددةٌ  فََسددقََ  ُعْشددُر \َوفِددي تِْلددَك 13 َ ْلَزلَددِة أَْسددَماءٌ \لسَّدداَعِة َحدددَث ِمددَن  ْلَمِدينَددِة  َو ُتِددَل بِالزَّ

: َسددْبعَةُ آالٍَو. َوَصدداَر \ ِِ لَددِه \لنَّددا لثَّددانِي \اْلَوْيددُل 14لسَّددَماِء. \ْلبَددا ُوَن فِددي ُرْعبَددٍة  َوأَْعُطددوا َمْجددداً إِلِ

 ( 13- 3:  11)رؤ  لثَّاِلُر يَأْتِي َسِريعاً.\ْلَوْيُل \َمَضى َوُهَوذَا 
 هذا الن  العخيم يقول لنا 

القبـــور )البابـــا كيـــرلس الســـادس "أخنـــوخ البـــار" والبابـــا ان جســـد الشـــاهدين ال يوضـــعا فـــي  -1
شنودة الثالث "إيليا النبي"( استمر على كرسيهما بعد النياحة حتـى يسـلم عليهمـا الشـعب! 
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وأذن همــا الشــاهدان .... الحــظ ســيدنا مثلــث الرحمــات البابــا شــنودة الثالــث كــان يحمــل 
ب الخشــب تعملــه الكنيســة صــليب خشــب طــويالم فــي نهايــة حياتــه علــى األرض.. والصــلي

في يوم أحد السعف او أحد الشعانين وأذن هو يريد ان يقول انه يحتفل بدخول المخلص 
 أرض مصر ... في أحد الشعانين والذي تأتي بعده الجمعة العظيمة ثم القيامة! 

ِحيّاً َسدُوَم َوِمْصدَر  َحْيدُر لَّتِي تُْدَعى ُرو\ْلعَِظيَمِة \ْلَمِدينَِة \َوتَُكوُن ُجثَّتَاُهَما َعلَى َشاِر ِ 8  -2

 ً  ... ُصِلَن َربُّنَا أَْيضا
a.  تدعى روحيا سدوم ومصر )سدوم وعمفورة وتسفمى مصفر هكفذا بسفبب انت فار

 ال ذوذ فيها... وهو ي ير إلى الخطية في التسمية( 
b.  السيد ُصلن في ارض اسراميل  لكن ماذا تعني أيضاً هنا؟!! هل السديد سيصدلن

 النهاية؟!!!! من جديد في مصر  بل
c.  مفن  فهر  14خرو  الفصفح كفان يفذبح ففي يفوم لكن فيما يتعلق بالصلن فان

أي يفوم الجمعفة وقفام مفن  15ابيب )خميس العهد( بينما السيد صلب في يوم 
مففن ال ففهر ... ان أخففذنا اليففوم مقابففل سففنة فففان زالففزال  17المففوت فففي يففوم 

 ففي أرض مصفر سيكون زلزال القيامفة للسفيد الفذي سفو  يصفلب فعفيً  2017
 !! الن  يقول "حيث صلب ربنا ايضاً" 2015في 

d.  ان كان بطاركة االسكندرية السابقين هما الزيتونتان القائمتان امفام رب األرض
بحسب النبوءة فنحن في مكان قريب جدًا لنرى الحفق نفسفه ولنراجفع مفا نعرففه 

 يعني القيامة ...  117والحقيقة ان رقم 
ففاؤ    ْلُفــَراِت  \ْلَكِبيــِر \لْنْهــِر \لْســاِدُس َجاَمــُه َعَلــى \ْلَمــاَلُك \ ثُــْم َســَكبَ 12" الحففخ: ِلَكــْي ف ن ِ فف   م 
فْمسِ \ل ِذين  ِمْن م ْ فِرِق \ْلم ل وِل \ط ِريق  ُيَعْد  ان الملـوك اآلتـين مـن الشـرق ( 12: 16)رؤ.ل  

لفـرات ليـأتوا مـن الشـرق!! هم من قدموا الهدايا للطفل اإللهي ذهبـام ولبانـام ومـرام.. ولقـد جـف ا
وهم يأتوا أي يتحركوا من بالدهم... اليزيديين في العراق هـم بقايـا ديانـة زرادشـت هـؤالء هـم 
بقايـــا المـــاجوس الـــذي زاروا الســـيد لـــه المجـــد طفـــل.. هـــؤالء هـــم ملـــوك الشـــرق... وقـــد جـــف 
الفـــرات فمـــات بعـــض مـــنهم بـــالعطل... فـــي غـــالف هـــذا البحـــث صـــورة لرضـــيع مـــات مـــن 

  2014ل أثناء هروب النازحين في العراق في اغسطس العط
 ( 22:17الروح والعروس يقوالن "تعال!". ومن يسمع فليقل "تعال!" )رؤ 
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 ميحخات عامة
يقول ق. االنبا أثناسيوس أن الروح تتحـرك علـى الـدوام ويقـول فيلوبـونيس أن الضـوء متحـرك  هـل يعنـي  -1

 ذلك أن الضوء والروح متطابقات؟ 
كل معارفنا الالهوتية تنشأ مثلثة  والكون المحيط له صورتان المادة والطاقة  وذلك يقول لنـا أن نعلم أن  -2

 علينا معرفة ما هي الصورة الثالثة في الكون التي تكمل ثالوث بناء الكون؟ 
البــرص مــرض يصــيب المنــازل واألشــخاص والمالبــس والســرطان مــرض يصــيب البشــر والزجــاج والــرنين  -3

اء الميكانيكيـة والحراريـة والكهربيـة! هنـاك سـهم يختـرق الطبقـات المتعـددة للمـادة والطاقـة يحدث في الفيزي
 وهو يخترق الطبقات الثالثة للفلك(  30في الكون فما هو! )الحظ ارتفاع فلك نوح البار 

 لماذا أرقام المزامير في الكتاب المقدس يختلف عن أرقامها في االجبية.  -4
 ية...لماذا الحية تشبه الصليب؟!! ما هي فائدة الحية النحاس -5
 هل األرض هي الصليب؟!  -6
 أقرب نقطة ليرض من الشمس تكون في يناير الن الخالق له كامل المجد ولد في يناير  -7
كمــا يظهــر فــي صــورة الهــرم يعنــي أن الغــاز محبــوس ويعضــد  63.5تحــرك صــورة الشــمس فــي زاويــة  -8

 فرض حدوث الزلزال. 
 كاس شمعة على مر ة!أحسب الطاقة اإلضافية النع -9
يوم بعد القيامة  كما أن سيدة الكـون ق. والـدة اإللـه ظهـر  40قد عال السيد له كامل المجد مع البشر  -10

 جسدها مرة أخرى بعد أن صعد إلى السماء هل يعني ذلك أن المشهد األخير يحدث مرتين؟!! 
امـل المجـد اآلتـي مـن الحظ حيث االرض هي في االساس ضوء الشمس والشمس هي نور الخالق له ك -11

 القيامة يعني ذلك أن االرض نشأت من القيامة!! سوف نحتاج دراسة مستفيضة لتحديد ما هو الزمن؟ 
الحظ دفنت السيدة ق. والدة اإلله في تـابوت وكـذلك يوسـف الصـديق  ولكـن الحـظ السـيد لـه كـل المجـد  -12

له وتابوت يوسف الصـديق كالهمـا لم يدفن في تابوت؟! الحظ أيضا أن تابوت ق. سيدة الكون والدة اإل
 فارغين!!!! 

أن المر الذي قدمه الماجوس كان هو الطيب الـذي سـكب للتكفـين  أن الصـليب هـو السـبب الـذي جعـل  -13
 الف كم/ث !!!  300سرعة الضوء 

عندما قامت سيدة الكون ق. والدة اإلله بانقاذ القديس متياس الرسول "حالة الحديد" تحركت من اورشليم  -14
رطس  قد يعني ذلك انها تحركت من جبل المريا )مكان معبد سـليمان الحكـيم( إلـى جبـال اراراط!! إلى ب

ميـل قـد يقـول  233مـع االفقـي بطـول  26.18الحظ هنا خط يربط الهـرم الكبيـر ببيـت لحـم علـى زاويـة 
ن بيـت لنا ذلك أن الصليب هو الخط من جبال اراراط وحتى الهرم الكبير )العمود الطويـل للصـليب( ومـ

 لحم حتى اورشليم )الخط المستعرض للصليب(!! 
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AUTHOR CURRICULUM VITAE 

Freelance Translator 
 

 

CONTACTS   - Name         : Gerges Francis Tawdrous  

- Mobil         :+201062723434   /  +201022532292  

- Telephone  : +222550186 

- E-mail    : gfrancis@yandex.ru  
-                       mrwaheid1@yahoo.com  
- Address          :  11 Mohmed Rageb St – El Materiya – Cairo – Egypt  

                            

EDUCATION 

 

(All Certificates 

Are Attached)    

- Moscow -Russia –Peoples Friendship University 

Of Russia –Since 2009 Till 2013 –Faculty Of Science.    

- Nizhniy Novgorod –Russia- The Russian Language 

Training Course 2007- 2008.  

- Goethe institute - Cairo – 2001 to 2007  

- Ain Shams University - Cairo- Bachelor Degree Of 

Commerce -2000 

LANGUAGES  I provide the following translation  

 English into Arabic and vice versa   

 Russian into Arabic  

 German into Arabic 

SERVICES   Translation, Proofreading, and Editing. 

 The rate around 3500 words daily 

 

WORK 

EXPERIENCE  
 I have worked as freelance translator since 2003 till now, 

so I gained a great expertise in different fields. 

 I achieved special experience in the legal, economic & 

technical fields, So I provide the perfect translation for the 

contracts, agreements, memorandums, specifications, 

laws, decrees, …etc.  

 I provide the English authenticated translation (acceptable by 

all courts, official organizations and the foreign embassies)  
COMPUTER SKILLS 
 

I am an experienced computer user, I work with MS Office (Word, 

Excel, etc.), Reader, Adobe Acrobat (full), WinZip, WinRar, etc. 

PERSONAL 

DATA  

 Date of Birth        : 09/10/1974 – Cairo.    

 Martial status       : Single  

 Nationality           : Egyptian  

 Religion                :Christian 

BEST REGARDS  
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Other Studies for the Author  

The Solar Eclipse Geometry Basics 
http://vixra.org/abs/1509.0276 

The Solar System Geometry (Part I)  
http://vixra.org/abs/1509.0126 

The Time And Distance Definitions In The Solar System 
http://vixra.org/abs/1509.0241 

The 2737 Egyptian Phenomenon & Its identical distance 2737 
millions km 
http://vixra.org/abs/1509.0242 

The Mars Data Analysis Proves the Rest Mass Concept is Unreal 
http://vixra.org/abs/1509.0244 

The Solar Eclipse "The Gravitation Theory Puzzle" 
http://vixra.org/abs/1509.0264 
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