امضاء الرب في التوراة
تكوين  1وخروج  1والويين  1وعدد  1وتثنية 1

سأقدم ملف مختصر وله به شيء خطير سمعت اشاره له في أحد القنوات المسيحية اإلنجليزية
نقال عما قاله أحد الربوات اليهود وهو ويسمانديل في اثناء الحرب العالمية الثانية
Ibid. p. 10. The above is one of hundreds of patterns of found in the Torah
by Rabbi Weismandel during World War II.
وبحثت في الموضوع وراجعت ما قاله ووجدته صحيح تماما وبالفعل هو امر مدهش
وهو اكتشف مئات امثاله
هل نتوقع ان نجد ما يشبه امضاء ان الرب يهوه هو كاتب التوراه في اول خمس اسفار لموسى؟
وليس بطريقة فقط ان يكتب اسمه بل بطريقة توزيع حروف بنفس الترتيب في جمل مختلفة تماما
ولكن تقدم نفس الترتيب وامضاء له.
ندرس سر من اسرار التوراه

بعض الحروف وبينها مسافات كل منها متساوي  49حرف أي  7*7أي الكمال
في التكوين في اول اصحاح في اول عدد اخر حرف في اول كلمة وهو حرف تيت (برشيت) في
كلمة في البدأ

בראׁשית ברא אלהים את הׁשמים ואת הארץ׃
وبعد هذا بعد  49حرف والحرف الخمسين (رقم  50رمز الحرية سنة اليوبيل) هو فاف في كلمة
غمر او عمق

ל־פנֵ י ְתהֹום
ָארץ ָהיְ ָתה תֹהּו וָ בֹהּו וְ ח ֶֹׁש ְך ַע ְ
וְ ָה ֶ
ל־פנֵ י ַה ָמיִ ם
רּוח ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַע ְ
וְ ַ
وبعد هذا  49حرف والحرف الخمسين هو ريش في كلمة ورأي

ֹאמר ֱאל ִֹהים יְ ִהי אֹור וַ יְ ִהי־אֹור
וַ י ֶ

ת־האֹור ִכי־טֹוב וַ יַ ְב ֵדל ֱאל ִֹהים
וַ יַ ְרא ֱאל ִֹהים ֶא ָ
ּובין ַהח ֶֹׁש ְך
ֵבין ָהאֹור ֵ
وبعد هذا  49حرف والحرف الخمسين هو هاي في وسطة اسم ايلوهيم

וַ יִ ְק ָרא ֱאלֹ ִהים ָלאֹור יֹום וְ ַלח ֶֹׁש ְך ָק ָרא ָליְ ָלה
י־ע ֶרב וַ יְ ִהי־ב ֶֹקר יֹום ֶא ָחד
וַ יְ ִה ֶ
(فالبدأ عمق رأي ايلوهيم )
فهو كلمة توراه

תורה

هذا احتماليته بالصدفة هو احتمالية  1صحيحة من  14مليون احتمالية خطأ
هذا ان يكون حدث بالصدفة هو شبه مستحيل ان تكتب التوراه بهذه الطريقة

والمفاجئة ان االمر ال يقف عند هذا الحد
هذا االمر يتكرر بنفس الطريقة في سفر الخروج ونبدأ بأول حرف تيت في كلمة أسماء

וְ ֵא ֶלה ְׁשמֹות ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ַה ָב ִאים ִמ ְצ ָריְ ָמה ֵאת
ּוביתֹו ָבאּו
יַ ֲעקֹב ִאיׁש ֵ

وبعدها  49حرف والحرف الخمسين هو أيضا فاف في كلمة ويهوذا

ראובן ׁשמעון לוי ויהודה
ثم بعد هذا  49حرف والخمسين ريش في كلمة صلب او نسل

יששכר זבולן ובנימן
דן ונפתלי גד ואׁשר
ויהי כל־נפׁש יצאי ירך־יעקב ׁשבעים נפׁש
ויוסף היה במצרים
وبعدها  49حرف والخمسين هاي في كلمة ذلك

וימת יוסף וכל־אחיו וכל הדור ההוא
(أسماء يهوذا نسل ذلك)

ونجد كلمة توراه أيضا

תורה

هذا احتماليته ان يكون تم بالصدفة  7,600,000,000,000\1أي احتمالية من  7ترليون
خطأ وهذا يؤكد انه ليس بالصدفة

هذا الترتيب غير موجود في الويين ولكن ساعود الى سفر الالويين الحقا

ولكنه موجود بطريقة عكسية في سفر العدد وبخاصة ال نجد حرف تيت يأتي أوال
ومن حرف هاي في موسى او موشيه وبعده  49حرف والخمسين هو ريش في كلمة مصر

וידבר יהוה אל־מׁשה במדבר סיני באהל מועד
באחד לחדׁש הׁשני בׁשנה הׁשנית לצאתם מארץ
מצרים לאמר
وبعده  49حرف نجد فاف في كلمة أسماء

שאו את־ראׁש כל־עדת בני־ישראל למׁשפחתם
לבית אבתם במספר ׁשמות כל־זכר לגלגלתם
وبعده  49حرف نجد تيت في كلمة ايث الضمير

מבן עשרים ׁשנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל
תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃
(موسى مصر أسماء هم)

ونجد كلمة توراه أيضا ولكن مقلوبة

הרות

هذا احتماليته ان يكون تم بالصدفة  𝟏𝟎𝟏𝟖 4 \1أي احتمالية من  400كوادريليون خطأ وهذا
يؤكد انه ليس بالصدفة

وأيضا في تثنية بنفس الطريقة العكسية بداية من  5ب 49

בעבר הירדן בארץ מואב הואיל מׁשה באר
את־התורה הזאת לאמר
יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב־לכם
ׁשבת בהר הזה
פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל־כל־ׁשכניו
בערבה בהר ובׁשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ
הכנעני והלבנון עד־הנהר הגדל נהר־פרת

ראה נתתי לפניכם את־הארץ באו ורׁשו את־
הארץ אׁשר נׁשבע יהוה לאבתיכם לאברהם
ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם
ونجد كلمة توراه أيضا ولكن مقلوبة

הרות
يقول الربوات اليهود ان اول خمس اعداد في تثنية تابعة للعدد ويبدأ تثنية من عدد 5
في عبر األردن في أرض موآب ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائال
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واحتمالية هذا ان يحدث بهذه الطريقه هو  𝟏𝟎𝟐𝟒 * 2 \1أي احتمالية من  200هكسيليون خطأ
وهذا يؤكد انه ليس بالصدفة
مع مالحظة ان كلمة صدفة عن اليهود القدامى هي كلمة مرفوضة النه ال يوجد شيء اسمه
صدفة ولهذا تعتبر عندهم كلمة غير طاهرة

وباعادة اختبار سفر االويين بعد اول حرف يود وبعد  7حروف والثامن ونكرر نفس االمر فنعد 7
ثم حرف وبنفس الطريقة يعطي مفاجئة أخرى

ויקרא אל־מׁשה וידבר יהוה אליו מאהל מועד
לאמ
יהוה

يهوه
وهو أيضا الكلمة الخامسة في وسط العدد من  9كلمات
فالالويين في المنتصف بنفس الطريقة حمل اسم يهوه
فالتوراة بخمس اسفارها تحمل امضاء هللا

TORH TORH YHWH HROT HROT
وهذا احتماليته تتعدى نسبة االستحالة فهو  1واحدة صحيحة من اكثر من 𝟎𝟑𝟎𝟏
من يتشكك في هذه المعلومة يبحث بنفسه ومن يدعي كذبا انها صدفة فأطالبه باستخراجها من
أي كتاب اخر على وجه األرض.
هذا فقط إشارة لما يحمله الكتاب المقدس وحي هللا القدوس من اسرار

قلت في البداية هذا مثال من مئات
لمن يشكك مثال اخر لتأكيد وجود امثلة كثيرة
عندما بدأ اليهود استخدام الكمبيوتر سنة  1982في حسابات بعض الكلمات وترتيبها
وجد دكتور ايلي ريبي من مؤسسة األرقام العبرية جامعة اورشليم ومعه دكتور موشي هايفا وأيضا
دورون فيزتوم
Ibid. p. 11.
Adapted from B'OR Ha Torah, Codes in the Torah, Number 6, 1987. p1139.
في برنامج للكمبيوتر لحساب ظهور كلمة إسرائيل יׂשראל في اول  10000حرف من تكوين
بطريقة تكون منتظمة من  1الى  100قدم الكمبيوتر نتيجة هي ان كلمة إسرائيل ظهرت مرتين
بطريقة متساوية من  7و 50حرف في تكوين االصحاح األول الى تكوين اصحاح  2عدد  3قبل
السقوط

وبالطبع معروف رقم  7ورقم  50في المفهوم اليهودي  7الكمال و 50الحرية وسبعة سنة السبت
والخمسين سنة اليوبيل او الشميطة العبري
واالربع اعداد الذين وجد فيهم هذا االمر هم األربع اعداد الذين يستخدمهم اليهود لمباركة كاس
البركة الجمعة مساء ليلة السبت لتقديس السبت
كيف يحدث هذا بالصدفة؟

فالكتاب المقدس هو وحي هللا القدوس الذي ال يترك نفسه بال شاهد

والمجد هلل دائما

