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عرفنا في الجزء األول تفسير النبوة وكل عدد في سياقه ووضحت انها عن زمني ما قبل مجيء
المسيح األول واالربع ممالك والعشر ملوك الرومان والقرن الصغير وهو انطيوخوس ابيفانوس
والثاني قبل المجيء الثاني للرب يسوع المسيح أربع ممالك مشابهة وعشر ملوك في ساعة واحدة
والقرن الصغير هو ابن الهالك قبل الدينونة كما قالت النبوة نصا.
وفي الجزء الثاني تأكدنا بطريقة قاطعة انها ال تصلح عن قسطنطين وعرفنا عدم امانة المشكك
فيما قاله وأنها كما قلت عن ابن الهالك وأكدت هذا بكم ضخم من المفسرين

وفي الجزء الثالث هنا عرفنا كذب المشكك على الم ارجع وقسطنطين لم ينصر أحد على أحد هدفه
السالم .ولم يمزج شيء بل وضحت ان المشكك يقول الشيء وعكسه
في هذا الجزء ندرس شبهات
وغير األوقات االحد وعيد الميالد  25ديسمبر والسنة ضد الموحدين
ويظل هو واتباعه حتى يأتي من يقضي ملكهم على مملكة هللا وهي القدس أي االسالم
زمان وازمنة ونصف زمان والزمان ال سنة وال عشر سنين بل ثالث قرون ونصف
المسلمين فتحوا القدس  16هجرية أي  637م وقسطنطين حكم من 306
أي  331سنة م وبالتوقيت القمري في التوراة فوق  640سنة أي ثالث مدد زمنية ونصف الن
كل النبوات األوقات تقريبية
وفقرة  27هي الحكم اإلسالمي ذاا هي نبوة عن االسالم
شبهات المشكك والردود المختصرة عليها:
ادعاء انه غير األوقات والسنة
قال المشكك ان (قسطنطين غير األوقات والسنة) واستشهد المشكك بعدد 25
ظن أََّنه ي َغِير األَوَقات والسَّنةَ ،ويسَّلمو َن لِي ِد ِ
 25وي َت َكَّلم ِب َكالَ ٍم ِضَّد اْلعلِ ِي ويبلِي ِق ِد ِ
يسي اْل َعلِ ِيَ ،وَي ُ
َ َ ُْ
َ
ُُ ُ ْ َ َ
ََ ُ
َُ َ ُ
ان وأ َْزِمَن ٍة وِنص ِ
ان.
ف َزَم ٍ
َ ْ
ِذَلى َزَم ٍ َ

باإلضافة لما شرحته في الجزء الثالث انه لم يغير شيء أصال وهذا ليس له عالقة بقرار ميالن
وقرار ميالن ليس اول قرار ولكن اين في العدد انه يغير؟ العدد ال يقول الك بل يظن وشرحتها
وأقدم مراجع أكثر
فالجزء المهم جدا وهو تعبير يظن التي لم يفهمها المشكك وتهدم شبهته بالكامل الن كلمة يظن
وهي في مكتوبة بالعبري ויסבר ويسبار من كلمة سيبار وهي كلمة ارامية تعني فقط يحاول
(وليس ينجح) فقط يتمنى ان يغير األوقات والسنة وشرحتها في تفسير النبوة الجزء األول وأيضا
تأكيد ان كلمة يظن ال تعني ينجح في تنفيذ
قاموس سترونج
H5452
ְסבַ ר
sebar

'seb-ar
(Chaldee); a primitive root; to bear in mind, that is, hope: - think.
جزر كلداني يعني يحمل في فكر او يتمنى ويفكر
أي امر هو فقط فكرة او امنية لم تتحول لفعل بعد
قاموس برون

H5452
) (Aramaicסבר
sebar
BDB Definition:
1) (Peal) to think, intend
Part of Speech: verb
A Related Word by BDB/Strong’s Number: a primitive root
Same Word by TWOT Number: 2883
يظن وينوي فعل
فهي بمعنى يتمنى فقط ان يفعل شيء او في نيته ان يفعل شيئا لكن لم يفعله بعد
لكن هذا الفعل ال يعني انه ينجح في هذا االمر بل هو فقط ما يتمنا بل عادة يستخدم بمعنى ان
يظن انه يقدر على شيء ولكنه يفشل
فالعدد الذي يهدم كل فكرة المشكك التي انهارت ان ما ادعا ان القرن الصغير قسطنطين غير
األوقات والسنة العدد ال يقول هذا أصال بل العدد يقول ان القرن الصغير الذي هو ابن الهالك هو
فقط يتمنى ان يغير األوقات والسنة وأيضا انطخيوس ابيفانوس كان يتمني تغيير أوقات وسنة
اليهود ولم ينجح ونفس االمر مع ابن الهالك ولكن سياق الكالم يوضح انه لن ينجح أصال الن
الديان سياتي ويفنيه قبل ان يقوم بما كان يظن او يتمنى

اما عن نقطة يوم االحد الذي ادعى ان (قسطنطين هو اول من غير السبت باألحد) فهذا كذب
فعندما استشهد ب

ما يقوله كيث دوري فسر المشكك خطأ

فيوم االحد هو يوم مقدس عند المسيحيين ولكن كانوا مضطهدين فمجبرين ان يعملوا يوم االحد وال
يقدسو
ولكن قسطنطين هو اول من سمح لهم بهذا القرار ان يأخذوا راحة يوم االحد
ولكن كذب المشكك في ادعاء ان قسطنطين استبدل السبت باألحد هذا كذب فعليه ان يثبت ان قبل
قسطنطين كانوا يحتفلوا بالسبت .وأيضا كذب في نقطه انه فعل الك ألجل عيد الشمس .هو اسمه
عندهم  sundayبل نفس المرجع يقول لم يجبر أحد من الفالحين على الراحة يوم االحد فيقول
الفالحين معفيين لو يريدوا ان يزرعوا ارضهم هو فقط جعله يوم راحة فيتمكن المسيحيين من
تقديسه بعدما كانوا محرومين منه لقرون طويلة ولكن من يريد ان يعمل فليعمل
اما عن يوم االحد مقدس عند المسيحيين فهذا واضح جدا في الكتاب المقدس وأيضا في كتابات
اإلباء قبل مجمع نيقية وقدمت بعض األدلة من كثير في
هل المسيحيين نسخوا يوم السبت الي االحد؟ خروج 8 :20
هل المسيح كسر وصية السبت
مثل االعداد الواضحة عن قيامة الرب يسوع المسيح يوم االحد واالعداد الكثيرة التي تؤكد ان
المسيحيين كانوا يجتمعوا للصالة يوم االحد اول األسبوع اعمال  2واعمال  7 :20و1كو 2 :16
واقوال اإلباء مثل اغناطيوس االنطاكي (  108 – 35م ) داعياً بحفظ يوم األحد كيوم الرب الذي
به قيامة الحياة لنا,

وقال الشهيد يستينوس (  165 -103م ) " :نجتمع سوية يوم األحد ألنه اليوم األول الذي فيه
غير هللا الظلمة ذلى نور ,والعدم ذلى وجود .وفي هذا اليوم قام مخلصنا يسوع المسيح من
األموات" ,ديوتسيوس أسقف كورنثوس سنة 170م،
اكلمندس االسكندري (  215 – 150م )
وغيرهم الكثير قبل مجمع نيقية
بل نفس المشككين المسلمين كانوا يتهموا ان معلمنا بولس الرسول هو من نسخ يوم السبت
باألحد وأجبتهم سابقا في
كيف يأمر الرب بحفظ السبت عهدا ابديا ويقول معلمنا بولس ال يحكم عليكم احد من جهة
السبت؟ خروج  16 :31و كولوسي 16 :2
فهم يقولوا الشيء وعكسه فقط ليخدم شبهاتهم الكاابة
اما عن ان (قسطنطين هو جعل عيد الميالد  25ديسمبر وهو عيد الشمس) فهذا اجبت عنه
بالتفصيل في ملف
الجزء األول من ميالد رب المجد  25ديسمبر .والرد على ادعاء عيد الشمس الوثني وأيضا الرعاة
اثبات ان ميالد رب المجد كان في اول يناير
ميالد رب المجد الجزء الثالث شهر الميالد

 ديسمبر في هذا الزمان وان هذا االدعاء اسطورة25 ووضحت فيه ان عيد الشمس أصال لم يكن
 كأسطورة في المدرسة النقدية التي ينقل منها المشكك18 ظهرت ألول مرة بوضوح في القرن
وليس حقيقة وأقدم ليس مرجع يشرح تاريخ هذ األسطورة بل خمس
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بل االحتفال بعيد الشمس في زمن قسطنطين سنة  321هو  7مارس وليس ديسمبر أصال
بل الكارثة ان المشكك نفسه ألنه كذاب ونساي قدم هذا في الوثيقة التي لم يكمل قراءتها

من يقول انه حسب زمن قسطنطين قبل ان يؤمن ففي زمنه كان يحتفل بالشمس في  7مارس
وهذا مسجل في مخطوطات من سنة  321م
Constantine decreed (March 7, 321) dies Solis—day of the sun,
)"Sunday"—as the Roman day of rest (Codex Justinianus 3.12.2

أي لمن يقول ان قسطنطين اخذ عيد الشمس وجعله للمسيح او مجمع نيقية سنة  325م او
غير من الخرافات فقسطنطين قبل ان يصير مسيحيا لو كان يحتفل بالشمس فهو كان يحتفل بها
في  7مارس وهذا مؤيد بعمالت اثرية
Excellent discussion of this decree by Wallraff 2002, 96–102.
وكم ضخم من األدلة فمن يريدها يعود للملف السابق بل قدمت فيه الكم الضخم من اقوال اإلباء
قبل مجمع نيقية على تاريخ ميالد الرب يسوع المسيح في هذا التوقيت واالعياد المسيحية مثل
عيد البشارة وعيد الغطاس التي تؤكد نفس التوقيت
بل كما قلت سابقا العدد في دانيال يقول يظن انه يغير األوقات والسنة أي ال يغيرها بل يظن او
يتمنى انه سيقوم بهذا .فاصال شبهة المشكك كلها مبنية على سوء فهم او تدليس على العدد
يقول (يوم االحد يوم الشمس) ويستشهد ب

كالعادة المشكك لم يكمل كالم ديفيد الن المشكك انسان مدلس فهو يقول بعدها مباشرة

هو جعل اول يوم (في األسبوع) هو عطلة أسبوعية وهو وصفه بانه يوم الشمس ( = sun day
) the day of the sunولكن هكذا المسيحيين اليوم .المسيحيين يعتبرو يوم الرب وحد هو
الدافع وراء هذا القرار.
فهو يوضح ان الدافع هو الرب أي قيامة الرب وليس ألي سبب وثني
فلمااا المشكك المدلس أخفى شرحه لهذا؟
امر اخر الكاتب المستشهد به أصال نقدي وهذا الشخص يميل لفكر المعترضين اصال فاالستشهاد
به في األفكار المختلف عليها أصال مرفوض
he related well throughout his career with those on the faculty whose
positions differed from his own.
"Professor David Wright". The Scotsman. Johnston Press. 21 February
2008. Retrieved 11 December 2015.
اما عن االستشهاد

يقول ويوم  25عيد الشمس أصبح عيد الميالد

أوال نفس االمر المشكك الكااب اخفى اول جملة تقول
ما فعله قسطنطين بشأن عيد الميالد قد يكون انه كان المسيحية في الذهن

امر اخر
هينسون جلين فهو رغم انه من الكنيسة المعمدانية هو من المجموعة التي ترفض االحتفال بعيد
الميالد أصال وهو يهاجم التقليديين بل مقالته النقدية المرفوضة عنوانه عبادة مثل الوثنيين؟ هي
هجوم على الفكر التقليدي

وبالطبع االثنين ال يصمدوا امام األدلة الضخمة الكثيرة العكسية التي قدمتها تثبت ان يوم االحد
كان يوم كسر الخبز والتقديس من اول الكنيسة وبوضوح في اعمال الرسل وعيد الميالد كان 25
ديسمبر من اول الكنيسة.
ثم يستشهد بعدد  27ويقول (حتى يأتي من يقضي على ملكهم على مملكة هللا والمملكة هي
القدس) اين في العدد هذا الكذب الذي يدعيه المشكك؟ المملكة ابدية
ِ
السم ِ
طى لِ َشع ِب ِق ِد ِ
ِ
وت ُه
اء ُت ْع َ
ان َو َع َ
َ 27واْل َم ْمَل َك ُة َوالسْل َ
يسي اْل َعلِ ِيَ .مَل ُك ُ
طُ
ْ
ظ َم ُة اْل َم ْمَل َكة َت ْح َت ُكل َّ َ
ِ
مَل ُك ٌ ِ
ِ
السالَ ِط ِ
يعو َن.
يع َّ
وت أََبد ٌّيَ ،و َجم ُ
ين ِذَّيا ُ َي ْعُبُدو َن َوُيط ُ
َ
الكالم عن الملكوت االبدي .وشعب قديسي العلي
كفاكم كذبا ولهثا بحثا عن نبوة حتى ولو بالكذب
يقول (الصالحين يسلمون الى القرن الصغير زمان وازمنة ونصف زمان ويفسر الزمان بقرن)
أوال من الذي يسلمون ليد ؟
العدد لفظا يقول ( ِق ِد ِ
يسي اْل َعلِ ِي) الذي أيضا في عدد  21حاربهم واخضعهم له (ه َذا اْلَقْر ُن ُي َح ِار ُب
ين َف َغَلبهم) (ويبلِي ِق ِد ِ
ِِ ِ
يسي اْل َعِل ِي) فالكالم ليس عن مدينة مثل القدس هذا جهل من المشكك
اْلقديس َ َ ُ ْ َ ُ ْ
بل الكالم عن خضوع القديسين له زمان وزمنين ونصف زمان ويذلهم ويبليهم
ثانيا هل هذا المقطع يتكلم عن فترة زمنية بدون احداث متعلقة بالذين سيسيطرون حتى يتم
السيطرة على مدينة بواسطتهم؟ أي المسلمين حسب ما ادعى كذبا؟

بالطبع ال أصال فترة زمان وزمانين ونصف زمان هي فترة يستمر فيها اضطهاد الشديد للقديسين.
وليس عن قديسين يأتوا بعد .
ثالثا هل يوجد أي كالم عن تحرير مدينة او غير ؟
اإلجابة ال فلهذا أقول وبقوة المشككين المسلمين اما جهلة بشكل بشع او مدلسين يتقولون على
االعداد ما لم تقوله اصال
رابعا اين في العدد هو واتباعه الذي ادعا المشكك كذبا؟ الكالم عن القرن الصغير نفسه وليس
من يأتي بعد
ان وأ َْزِمَن ٍة وِنص ِ
ان) الذي حاول المشكك كاابا ان يقول انهم ثالث قرون
ف َزَم ٍ
َ ْ
اما عن فترة ( َزَم ٍ َ
ونصف.
لفظ زمان עדן عيدان هذ لم تستخدم وال مرة في العهد القديم بمعنى قرن وأكرر وال مرة
بل القواميس تؤكد انها تعني فترة زمنية وبأكثر تحديدا سنة
قاموس سترونج
H5732
עִ דָּ ן
‛iddân

'id-dawn

(Chaldee); from a root corresponding to that of H5708; a set time;
technically a year: - time.
= كلمة كلدانية من جذر بمعنى عيد أي حدث متكرر (سنويا) وتعني وقت محدد وتفصيال سنة
وقت
قاموس برون
H5732
( עדןAramaic)
‛iddân
BDB Definition:
1) time
1a) time (of duration)
1b) year
Part of Speech: noun masculine
A Related Word by BDB/Strong’s Number: from a root corresponding to
that of H5708
Same Word by TWOT Number: 2900
ارامي وقت وتعني فترة وسنة اسم مذكر

وبالفعل كما اكر أيضا قاموس كلمات الكتاب المقدس استخدمت بمعنى سنة في نفس سفر دانيال
سفر دانيال 4
انَ ،وْل َت ْم ِ
 16لَِي َت َغَّيْر َقْلُب ُه َع ِن ِ
ض َعَلْي ِه َسْب َع ُة أ َْزِمَن ٍة.
اإل ْن َس ِانَّي ِةَ ،ولُِي ْع َ
ط َقْل َب َحَي َو ٍ
ِ
َهلِ ُكوها ،و ِ
اه ار وُقدوسا َن َزل ِمن َّ ِ
ِ
ط ُعوا َّ
لك ِن ا ْتُرُكوا
ال :ا ْق َ
َ َ
الش َجَرَة َوأ ْ َ َ
َ 23و َحْي ُث َأرَى اْل َمل ُك َس ً َ ً
الس َماء َوَق َ
ِ ِ
السم ِ
يد وُنح ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
َصلِ َها ِفي األَْر ِ
اءَ ،وْلَي ُك ْن
ضَ ،وبَِقْي ٍد م ْن َحد ٍ َ َ
َسا َ
قأْ
اس في ُع ْشب اْل َحْقلَ ،وْلَيْبَت َّل بَن َدى َّ َ
َن ِص ُيب ُه م َع َحَي َو ِ
ان اْلَب ِرَ ،ح َّتى َت ْم ِضي َعَلْي ِه َسْب َع ُة أ َْزِمَن ٍة.
َ
َ
ان اْلب ِر وي ْط ِعموَنك اْلع ْشب َك ِ
الن ِ
الثيَر ِ
َ 25ي ْطُرُدوَن َك ِم ْن َبْي ِن َّ
انَ ،وَيُبلوَن َك
اسَ ،وَت ُكو ُن ُس ْكَن َ
اك َم َع َحَي َو ِ َ َ ُ ُ َ ُ َ
ِ
السم ِ
ِ
الن ِ
ط ِفي م ْمَل َك ِة َّ
يها
اءَ ،ف َت ْم ِضي َعَلْي َك َسْب َع ُة أ َْزِمَن ٍة َح َّتى َت ْعَل َم أ َّ
َن اْل َعلِ َّي ُم َت َسلِ ٌ
اس َوُي ْعط َ
َ
بَن َدى َّ َ
اء.
َم ْن َي َش ُ
ان اْلب ِر ،وي ْط ِعموَنك اْلع ْشب َك ِ
الن ِ
الث َير ِ
َ 32وَي ْطُرُدوَن َك ِم ْن َبْي ِن َّ
ان،
اسَ ،وَت ُكو ُن ُس ْكَن َ
اك َم َع َحَي َو ِ َ َ ُ ُ َ ُ َ
ِ
الن ِ
ط ِفي م ْمَل َك ِة َّ
اء».
َف َت ْم ِضي َعَلْي َك َسْب َع ُة أ َْزِمَن ٍة َح َّتى َت ْعَل َم أ َّ
َن اْل َعلِ َّي ُم َت َسلِ ٌ
اس َوأََّن ُه ُي ْعط َ
يها َم ْن َي َش ُ
َ
وبالطبع هم سبع سنين نبوخذنصر المعروفين
فكلمة عيدان في نفس السفر لفظا تعني زمن وبخاصة سنة ولم تستخدم وال مرة بمعنى قرن
وبهذا تنهدم شبهة المشكك تماما في كل تدليسه من كل الزوايا.
وكلمة زمان عيدان االرامية تساوي كلمة زمان עת العبرية وهي أتت  297مرة في العهد القديم وال
مرة واحدة منهم بمعنى قرن اما فترة زمنية او موسم او سنة

بل أول مرة تستخدم كانت تعني سنة تحديدا
سفر التكوين 10 :18
ِ
ِ
اة وي ُكو ُن لِسارَة ام أرَِتك اب ٌن» .وَكاَن ْت سارُة س ِ
ام َع ًة ِفي َب ِ
جع ِذَلْي َك َن ْح َو َزم ِ
اب
َ َ َْ َ ْ
الِ« :ذني أَْر ُ
ان اْل َحَي َ َ
َ
َ َ َ
َفَق َ
َ
ِ
اء ُ .
اْل َخْي َمة َو ُه َو َوَر َ
سفر التكوين 14 :18
ان اْلحي ِ
الر ِب َشيء؟ ِفي اْل ِم ِ
ِ
اة َوَي ُكو ُن لِ َس َارَة ْاب ٌن».
يل َعَلى َّ
يعاد أَْر ُ
جع ِذَلْي َك َن ْح َو َزَم ِ َ َ
َ
ٌْ
َه ْل َي ْس َتح ُ
وهو سنة من كالم الرب مع ذبراهيم الى ذنجاب ذسحاق وأستطيع ان أقدم كم ضخم من األمثلة
تؤكد هذا.
وفي نقطة األزمنة على عكس ما ادعى المشكك جهال ان نبوة دانيال  7ال عالقة لها بدانيال 12
فدانيال  7و 9و 12الثالثة يتكلمون عن نصف األسبوع األخير ثالث سنوات ونصف وفي دانيال
 7و 12حدد في نقطة زمان وزمانين ونصف زمان .وقدمته في الجزء األول واكرر ثانية
سفر دانيال 12
ِ
هؤالَ ِء ِذَلى اْلحي ِ
 2وَك ِثيرو َن ِمن َّ ِ ِ
ين ِفي ُتَر ِ
اب األَْر ِ
هؤالَ ِء ِذَلى اْل َع ِار
ض َي ْس َتْي ِق ُ
اة األََب ِدَّيةَ ،و ُ
ظو َنُ ،
الراقد َ
َ
ََ
َ ُ
الزِدَر ِاء األََب ِد ِي.
لِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يرين ِذَلى اْل ِب ِر َكاْل َكو ِ
ِ ِ
ِ
اك ِب ِذَلى أََب ِد الد ُه ِ
ور.
ين َردوا َكث ِ َ
َ 3واْل َفاه ُمو َن َيض ُيئو َن َكضَياء اْل َجَلدَ ،و َّالذ َ
َ
الس ْفر ِذَلى وْق ِت ِ
ِ
َخ ِ
اخ ِتمِ ِ
الن َه َاي ِةَ .ك ِث ُيرو َن َي َت َص َّف ُحوَن ُه َواْل َم ْع ِرَف ُة
ف اْل َكالَ َم َو ْ
يآل َفأ ْ
« 4أ َّ
َ
َ
َما أَْن َت َيا َدان ُ
َت ْزَد ُاد».

ِ
ِ
النه ِر ،و َ ِ
ِ ِ
اك
َ 5فَن َ
يآل َوِإ َاا ِبا ْثَنْي ِن َ
آخُر م ْن ُهَن َ
آخَرْي ِن َق ْد َوَق َفا َواحٌد م ْن ُهَنا َعَلى َشاط ِئ َّ ْ َ
ظْر ُت أََنا َدان َ
عَلى َش ِ
اط ِئ َّ
الن ْه ِر.
َ
ِ
ِ
ال لِ َّلر ُج ِل الالَّ ِب ِ
ان َّال ِذي ِم ْن َف ْو ِق ِمَيا ِ َّ
س اْل َك َّت ِ
اء اْل َع َج ِاِ ِب؟»
الن ْه ِر« :ذَلى َم َتى اْنت َه ُ
َ 6وَق َ
ِ ِ
النه ِرِ ،ذ ْا رَفع يمَنا ويس ار َنحو ال َّسماو ِ
الرجل الالَّ ِبس اْل َك َّت ِ ِ ِ
ِ
ات
ان َّالذي م ْن َف ْو ِق مَيا َّ ْ
ََ
َ َ ُ ْ ُ َُ ْ َ ُ ْ َ
َ
َ 7ف َسم ْع ُت َّ ُ َ
الش ْع ِب اْلمَقَّد ِ
يق أَْي ِدي َّ
س َت ِتم
ان َو َزَماَنْي ِن َوِن ْص ٍ
ف ِباْل َح ِي ِذَلى األََب ِدِ « :ذَّن ُه ِذَلى َزَم ٍ
َو َحَل َ
فَ .فِإ َاا َت َّم َت ْف ِر ُ
ُ
ُكل ِ
هذ ِ ».
آخر ِ
ِ
ِ
ِ ِ
هذ ِ ؟»
َ 8وأََنا َسم ْع ُت َو َما َف ِه ْم ُتَ .فُقْل ُتَ« :يا َسِيديَ ،ما ه َي ُ

ات م ْخ ِفَّي ٌة وم ْخ ُتوم ٌة ِذَلى وْق ِت ِ
َ 9فَقال« :ا ْاهب يا د ِانيآل أل َّ ِ ِ
الن َه َاي ِة.
َ
َْ َ َ ُ
َ
ََ َ
َن اْل َكل َم َ
فبالطبع من يعتبر ان زمان وازمنة ونصف زمان هو ثالث قرون ونصف هذا اما تدليس او جهل.
فارجوا المشككين ان ال يتكلموا عما ال يفهمونه وال يعدوا موضوع كامل للهجوم على المدافعين
بحجة ان دانيال  7يختلف عن دانيال  12ويظهر بمظهر مخزي عندما وضحت ان االثنين يتكلموا
عن النهاية وما قبلها من زمان وزمانين ونصف زمان نصف األسبوع االخير
وشرحت أيضا عالقة هذا في
شرح مختصر لنبوة  1260و 1290و 1335ومعنى االرقام دانيال 12-11 12
ووضحت عالقة زمان وزمانين ونصف زمان الذين هم  1260يوم مع نبوة  1290يوم
وهذا االمر تكرر في سفر الرؤيا مفصال أكثر تأكيد له وان زمان وزمانين ونصف زمان يساوي 42
شهر يساوي  1260يوم

سفر دانيال 7
ظن أََّنه ي َغِير األَوَقات والسَّنةَ ،ويسَّلمو َن لِي ِد ِ
 25وي َت َكَّلم ِب َكالَ ٍم ِضَّد اْلعلِ ِي ويبلِي ِق ِد ِ
يسي اْل َعلِ ِيَ ،وَي ُ
َ َ ُْ
َ
ُُ ُ ْ َ َ
ََ ُ
َُ َ ُ
ان وأ َْزِمَن ٍة وِنص ِ
ان.
ف َزَم ٍ
َ ْ
ِذَلى َزَم ٍ َ
سفر دانيال 12
ِ ِ
النه ِرِ ،ذ ْا رَفع يمَنا ويس ار َنحو ال َّسماو ِ
الرجل الالَّ ِبس اْل َك َّت ِ ِ ِ
ِ
ات
ان َّالذي م ْن َف ْو ِق مَيا َّ ْ
ََ
َ َ ُ ْ ُ َُ ْ َ ُ ْ َ
َ
َ 7ف َسم ْع ُت َّ ُ َ
يق أَْي ِدي ال َّش ْع ِب اْلمَقَّد ِ
س َت ِتم
ان َو َزَماَنْي ِن َوِن ْص ٍ
ف ِباْل َح ِي ِذَلى األََب ِدِ « :ذَّن ُه ِذَلى َزَم ٍ
َو َحَل َ
فَ .فِإ َاا َت َّم َت ْف ِر ُ
ُ
ُكل ِ
هذ ِ ».
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي :11
َما الدَّار َّال ِتي ِهي َخ ِارج اْلهي َك ِلَ ،فا ْطرحها َخ ِارجا والَ َت ِقسها ،أل ََّنها َق ْد أ ِ ِ
ُممِ،
َ 2وأ َّ
ْ
َ َْ
َ
َْ
ََْ
ً َ
ُ
ُعطَي ْت لأل َ
َ
ِ
ِ
ين َش ْهًار.
َّس َة ا ْثَنْي ِن َوأَْرَبع َ
وسو َن اْل َمديَن َة اْل ُمَقد َ
َو َسَيُد ُ
 3وسأُع ِطي لِ َش ِ
ِ
اه َد َّيَ ،فَي َتَنَّب ِ
وحا».
آن أَْل ًفا َو ِمَئ َتْي ِن َو ِست َ
ََ ْ
ين َي ْو ًما ،الَ ِب َسْي ِن ُم ُس ً
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي :12
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
وها ُهَن َ
َ 6واْل َمْ أَر ُة َهَرَب ْت ِذَلى اْلَب ِرَّيةَ ،حْي ُث َل َها َم ْوض ٌع ُم َعٌّد م َن هللا لِ َك ْي َي ُعوُل َ
اك أَْل ًفا َو ِمَئ َتْي ِن َو ِست َ
َي ْو ًما.
َ 14فأ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
اح ِي َّ
ال َزَماًنا
ْ
ُعطَيت اْل َمْ أَر ُة َجَن َ
الن ْس ِر اْل َعظي ِم ل َك ْي َتط َير ذَلى اْلَب ِرَّية ذَلى َم ْوضع َهاَ ،حْي ُث ُت َع ُ
انِ ،م ْن َو ْج ِه اْل َحَّي ِة.
ف َزَم ٍ
َو َزَماَنْي ِن َوِن ْص َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي :13
ِ
 5وأُع ِطي َفما ي َت َكَّلم ِبع َ ِ
ِ
ين َش ْهًار.
ُع ِط َي ُسْل َ
طاًنا أ ْ
ظاِ َم َوَت َجاد َ
َن َي ْف َع َل ا ْثَنْي ِن َوأَْرَبع َ
يفَ ،وأ ْ
َ ْ َ ً َ ُ َ
واألخير يؤكد بطريقة قاطعة ان زمان وزمانين ونصف زمان هم  42شهر هم  1260يوم
مع ملحوظة زمان وازمنة ونصف زمان التي ال يختلف عليها مفسر مسيحي انها ثالث سنوات
ونصف وهي نصف األسبوع األخير الذي تكلم عنه دانيال نفسه في االصحاح  7و 9و12
فأكرر هؤالء المشككين الذين ال يعرفوا شيء عن نبوات الكتاب أفضل لهم ان ال يتكلموا
العدد يتكلم عن القرن الصغير ويسلمون ليد هو
ظن أََّنه ي َغِير األَوَقات والسَّن َة ،ويسَّلمو َن لِي ِد ِ
 25وي َت َكَّلم ِب َكالَ ٍم ِضَّد اْلعلِ ِي ويبلِي ِق ِد ِ
يسي اْل َعلِ ِيَ ،وَي ُ
َ َ ُْ
َ
ُُ ُ ْ َ َ
ََ ُ
َُ َ ُ
ان وأ َْزِمَن ٍة وِنص ِ
ان.
ف َزَم ٍ
َ ْ
ِذَلى َزَم ٍ َ
هل قسطنطين استمر ثالث قرون ونصف؟ وأين في العدد كذبة الذين يأتون بعد ؟ الكالم عن نفس
الشخص .ومن هم الصالحين؟ فهو الحقا سيقول بنفسه (الصالحين القديسين هم المسلمين) فهل
المسلمين سلموا لقسطنطين ثالث قرون ونصف قبل ظهور اإلسالم؟
ولو افترضا جدال يقصد االريوسيين الذين سماهم موحدين فهل االريوسيين سلموا لقسطنطين ثالث
قرون ونصف؟
كفاكم كذب يا مسلمين

اتى الى نقطة انها (نبوة عن اإلسالم) والحسابات والتي تعجبت من كثرة أخطاء المشكك،
فادعاءاته الخطأ
 1العشر ملوك هم قبل قسطنطين وعرفنا ان هذا خطأ فهم قبل انطوخيوس ابيفانوس وسيتكرر
الموقف في نهاية األيام وابن الهالك وفقط بعض المفسرين كطريقة تأمليه يشبهون عشر اباطرة
االضطهاد ولكن نبويا هي عن أواخر األيام لفظيا
 2ادعاء ان قسطنطين هو القرن الصغير وعرفنا ان هذا خطأ تفصيال القرن الصغير ابن الهالك
 3ادعاء ان النبوة عن فتح مكان مثل القدس وعرفنا ان هذا خطأ بوضوح فيما قدمته في تفسير
النبوة ألنها عن األبدية والدينونة بعد االضطهاد وال يوجد أي كلمة ال على اورشليم وال عن أي
مكان ارضي اخر وال عن فتح مكان وال غير
 4اما عن حساباته الكاابة
(المسلمين فتحوا القدس  16هجرية أي  637م وقسطنطين حكم من  306أي  331سنة م
وبالتوقيت القمري في التوراة فوق  640سنة أي ثالث ممد زمنية ونصف الن كل النبوات األوقات
تقريبية)
هذا لوحد ال يحتاج رد فهو أصال فشل في حساب الثالث قرون ونصف
فهو بنفسه حسبها من  331 =306-637سنة بالتقويم المسيحي والروماني وأيضا اليهودي
الذي كذب فيه المشكك وقال توقيت قمري متجاهال عن تدليس ان السنة اليهودية التي فيها
شهور قمرية تضع كل بضعة سنوات شهر  13لتعادل السنة الشمسية والفلكية فهي تساوي

التقويم الميالدي ولهذا نيسان كل سنة يأتي بين مارس وابريل أي  331سنة بالتقويم الميالدي =
 331سنة بالتقويم اليهودي
فكيف يكون  331سنة يساوي ثالث قرون ونصف؟ كان قال ثالث قرون وثلث
وحتى مع كذبه على التقويم اليهودي وحوله للتقويم اإلسالمي كاابا فأيضا لم يستفاد شيء ولم
يصل الى  350سنة بل  340سنة
ولكي يداري عار في الحسابات قال (كل النبوات األوقات تقريبية) من اين اتى بهذا التخريف؟
فنبوة يوسف التي قال انها لم تكن سبع سنين باليوم أيضا من اين اتى بهذا؟ فهل نبوة يوسف
سبع سنوات وكانت ست سنوات وثلث؟ ما هذا التخريف؟
هي بالفعل كانت سبع سنوات وكل نبوة اكرها دانيال وغير واكر فيها سنين محددة حدثت بمنتهى
الدقة وقدمت مثال على هذا نبوة السبعين أسبوع التي انطبقت بالسنة والشهر واليوم
فهو بنفسه وضح عدم انطباقها في حسبته الهزلية.
واالمر االخر في هذا وكذبته في تعبير انهم استولوا عليها حسب عدد 27
ِ
السم ِ
طى لِ َشع ِب ِق ِد ِ
ِ
وت ُه
اء ُت ْع َ
ان َو َع َ
َ 27واْل َم ْمَل َك ُة َوالسْل َ
يسي اْل َعِل ِيَ .مَل ُك ُ
طُ
ْ
ظ َم ُة اْل َم ْمَل َكة َت ْح َت ُكل َّ َ
ِ
مَل ُك ٌ ِ
ِ
السالَ ِط ِ
يعو َن.
يع َّ
وت أََبد ٌّيَ ،و َجم ُ
ين ِذَّيا ُ َي ْعُبُدو َن َوُيط ُ
َ
فهو يدعي ان هذا العدد يثبت انه توقيت استيالء المسلمين على القدس أي اورشليم وهذا خطأ
فالعدد يقول بوضوح ملكوت أبدى فهل سيطر المسلمين على القدس ابديا؟

بالطبع ال فهم فقط بعد استيالِهم على القدس خسروها عدة مرات واهمها وقت الصليبيين لمدة
قرون من القرن  11وما بعد بل النبوة تقول ابديا وهي االن ملك اليهود .بل لو اريد ان أقول
تخاريف مثله واتماشى معه جدال في ثالث قرون ونصف أستطيع ان أقول تقريبا استيالء
المسلمين قرب الثالث قرون ونصف وهي فترة تقريبية على القدس زمان وازمنة ونصف زمان أي
المسلمين هم القرن الصغير في النبوة أي اإلسالم هو الشرير المتكبر الذي سيحرق بنار .ولكن
لن افعل هذا ألننا لسنا مثله
وهل سالطين العلم يعبدوا اإلسالم او القدس الى االبد؟ بالطبع ال
اما عن نقطة ان المسلمين هم قديسي العلي في عدد  27فالعدد يتكلم عن القديسين هم نفسهم
الذين في عدد 25
ظن أََّنه ي َغِير األَوَقات والسَّنةَ ،ويسَّلمو َن لِي ِد ِ
 25وي َت َكَّلم ِب َكالَ ٍم ِضَّد اْلعلِ ِي ويبلِي ِق ِد ِ
يسي اْل َعلِ ِيَ ،وَي ُ
َ َ ُْ
َ
ُُ ُ ْ َ َ
ََ ُ
َُ َ ُ
ان وأ َْزِمَن ٍة وِنص ِ
ان.
ف َزَم ٍ
َ ْ
ِذَلى َزَم ٍ َ
اضهدهم القرن الصغير الذي ادعى انه قسطنطين فهل المسلمين كانوا في زمان قسطنطين
ومضطهدين؟ هل قسطنطين ابلي المسلمين؟ ما هذا التدليس؟
واخير يقول المشكك ما هو أكثر كارثية ليخرج من مااق صعب وهو التالي (يقول ابن االنسان ما
كلنا أوالد انسان؟) كل التدليس الذي قاله في جانب وهذا التدليس في جانب اخر الن العدد يقول
السم ِ
ىِ
ى َّ ِ
ِ
اء ِذَلى اْلَق ِديمِ األََّيامِ،
اء ِم ْث ُل ْاب ِن ِذْن َس ٍ
ان أ ََتى َو َج َ
ُ 13كْن ُت أََر في ُرَؤ اللْيل َوِإ َاا َم َع ُس ُحب َّ َ
َّام ُه.
َفَقَّرُبوُ ُقد َ

َ 14فأ ِ
طاًنا ومجًدا ومَل ُك ً ِ
ِ
ان أََب ِد ٌّي
طاُن ُه ُسْل َ
ُم ِم َواألَ ْل ِسَن ِةُ .سْل َ
طٌ
ْ
وتا ل َت َت َعَّب َد َل ُه ُكل الش ُعوب َواأل َ
ُعط َي ُسْل َ َ َ ْ َ َ
ض.
وت ُه َما الَ َيْنَق ِر ُ
ولَ ،و َمَل ُك ُ
َما َل ْن َي ُز َ
وهذا معروف انه لقب الرب يسوع المسيح الذي أطلقه على نفسه  84مر في العهد الجديد .بل
حتى عند اليهود يقروا ان هذا عن المسيا.
والكالم عن شخص محدد والمشكك يحاول ادعاء انه عن اإلسالم فهل لقب اإلسالم ابن االنسان
او هل لقب أي حاكم مسلم بداية من رسوله بلقب ابن االنسان فوصفه هنا واضح فهل أي شخص
ينطبق عليه الوصف؟
هل كلنا كنا موجودين منذ االزل عند قديم األيام؟ أي هل كلنا كابن انسان ازليين؟
هل كلنا كابن االنسان لنا سلطانا ومجدا وملكوتا
هل كلنا تتعبد لنا كل الشعوب؟
هل كلنا سلطاننا سلطان أبدى وملكوتنا ال ينقرض؟
ما قاله هذا التجديف بعينه
فلتتعبد له الكل ومعني التعبد بالطبع معروف وواضح فهو هلل فقط وال تعبد لبشر وال انبياء او
احجار او حيوانات او مالِكة .فمكتوب في العهد القديم
وايا تعبد وباسمه تحلف (تث  6:13وتث  20 :10وتث  4 :13ويش )5 :22

والعهد الجديد للرب ذلهك تسجد وايا وحد تعبد (متي  10 :4ولوقا  )8 :4فالعبادة هلل فقط لهذا
الكالم عن هللا المتجسد وليس عن ديانة كاابة او مدعي نبوة
ويكمل بعد الك ويؤكد ان هذا السلطان ليس محدود بشري ولكنه سلطان ذلهي أبدى لن يزول
وملكوته وليس ملك ارضي ولكنه ملكوت سماوي ال ينقرض فابن االنسان هو هللا المتجسد الذي ال
يختلف عليه مفسر ال يهودي وال مسيحي ان الكالم عن المسيح
فهو يجب عليه ان يعتذر عما قدم وان يصوم ثالثة أيام طلبا للمغفرة
وأيضا هو باعترافه ان هذ النبوة هي من الحق في الكتاب ذاا الهوت الرب يسوع المسيح معلن
في الكتاب عهد قديم قبل جديد.
انتهى الرد على الشبهات.
ولو فكر ان يتج أر ويرد واعرف انه لن يفعل الك ولن يجرؤ كعادته رغم انه اثبت انه يسمع الردود
ويهرب منها
فااكر بملخص ما قلت
كيف سيرد على لفظ ان األربع ممالك هم أربع ملوك في عدد 17
كيف سيرد على لفظ طلع بينها وليس بعدها
كيف سيرد على قلع ثالثة من القرون األولى أي من العشرة المحددين

كيف سيرد على شبه تطابق اللفظ والمعنى مع رؤيا  13و 17الذي يؤكد لفظا انهم في أواخر
األيام ايضا
كيف سيرد انهم بالفعل عشر ملوك بترتيب قبل انطوخيوس وفي أواخر األيام معا
كيف سيرد ان قسطنطين لم يقتلع ثالثة من ملوك االضطهاد العشرة؟
كيف سيرد على ان قسطنطين أصال ليس بعد دقليديانوس؟
كيف سيرد على الفاظ تؤكد انها نبوة عن الدينونة مثل فتحت االسفار ودفع لوقيد النار والمنتهى
والدينونة
عليه ان يقدم دليل على كذبة في مجمع نيقية قسطنطين هو الي انتصر لرأي الوهية المسيح او
يعتذر
وكيف سيرد على كذبة أفني الموحدين وطرد اريوس واالريوسيين ونفس المشكك يقول ان
قسطنطين تعمد على يد أسقف اريوسي؟
وكيف سيرد على ايهما أقرب لفكر قسطنطين؟
وهل سيستطيع تقديم ادلة ان المسيحيين بعد قيامة الرب يسوع كانوا يحتفلوا السبت وغيرها
قسطنطين لألحد؟
كيف سيرد على تقديس يوم االحد بعد قيامة الرب يسوع المسيح من اعمال الرسل؟

كيف سيرد على ان القرن الصغير الذي قال ان الصالحين سيسلمون له ثالث قرون ونصف هل
بتفسير ان قسطنطين هو القرن الصغير فهل استمر قسطنطين ثالث قرون ونصف؟
كيف سيرد على خطأ األرقام؟
طيف سيرد ان القديسين هم نفسهم الذين سيحاربهم القرن الصغير ويغلبهم؟
كيف سيرد على شهادة النبوة عن الهوت المسيح ابن االنسان؟
وغيرها الكثير مما قدمت
واعرف انه لن يتج أر ويرد بعدما انكشف اكثر واكثر فيضاف هذا الى كل المواضيع التي أظهرت
فيها كذبه ولم يجرؤ ان يرد مثل
كارثة مخطوطات القران والرد على كذب فيديو مخطوطات القرآن تكتسح مخطوطات الكتاب
المقدس
ترجمة الفاندايك والرد على فيديو هذ النسخة من الكتاب المقدس ترعب القساوسة
الرد على فيديو مالك ينزل من السماء ليعترف بنبوة المسيح وموضوع ظهر له مالك ليقويه
سرقة يعقوب للبركة والرد على فيديو أغرب قصة في الكتاب المقدس ال أدري كيف يصدقونها
الرد على فيديو نصاب عبقري استطاع خداع جميع اليهود والمسيحيين ومخطوطات قمران
الرد على فيديو المسيحيون غاضبون وادعاء المسيحيين ممنوعين من ان نعيد على المسلمين
في 2يو 1

الرد على فيديو كان بعنوان سؤال واحد يهدم المسيحية ويحرج القساوسة
الرد على فيديو تحديث الكتاب المقدس أخي ار وجدوا الفقرة الضاِعة وموضوع فظاِع ناحاش
الرد على فيديو الثالوث المسيحي لمااا ال يفهمه المسلمون
الرد على فيديو  1000دوالر أي مسيحي يستطيع أن يحل هذ المشكل ،اسم موسى
الجزء الرابع والخامس عن معجزة النور المقدس والرد على مجموعة فيديوهات كشف خدعة النور
المقدس ووهم النور المقدس وخرافة سبت النور
فلن يجرؤ ان يرد وبهذا ستتأكدون أكثر من كذبه ألنه عندما وجد مقدمة رد من المهندس
اغريغوريوس عمل عليها فيديو ولم ينتظر الرد التفصيلي.
ورغم انه سيستمر المسلمين يلهثون في ادعاءات تدليسية عن نبوة نبيهم معدوم الهوية لكن
سيبقى الكتاب المقدس شاهدا على نفسه وصامدا امام كل المشككين وشاهدا ان الذي اتى بعد
انبياء كذبة
ذنجيل متى 11 :24
ِ
اء َك َذَب ٌة َك ِث ُيرو َن َوُي ِضلو َن َك ِث ِ
ين.
ير َ
وم أَْنبَي ُ
َوَيُق ُ
وان الطريق الوحيد هو الرب يسوع المسيح له كل المجد
ذنجيل يوحنا 6 :14
َّ
َحٌد َيأ ِْتي ِذَلى ِ
اآلب ِذالَّ ِبي.
س أَ
ال َل ُه َي ُسو ُع« :أََنا ُه َو الط ِر ُ
يق َواْل َحق َواْل َحَيا ُةَ .لْي َ
َق َ

والمجد هلل داِما

