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  مقدمة

  : أھداف ذلك البحث بعضأول ما أحب أن أبدأ بھ ھو توضیح

 عام، ٧٠٫٠٠٠ عام فقط إلى ٧٫٠٠٠من كنانة اهللا في أرضھ والحبیب مصر الغالیة بلدنا العزیز  رفع عمر -١

 عام فقط، ٧٫٠٠٠حیث یؤمن الیھود بأن ظھور آدم كان منذ ، وذلك ھو عمرھا الحقیقي الذي یریدون إخفاءه

( ؟ ! عام ١٠٠٫٠٠٠فكیف تكون ھنالك حضارة توافق الروایات اإلسالمیة التي توضح بأن ظھور آدم كان منذ 

  )أفھمتم أول خیط للعبة الكبرى ؟ 

 لطمس حقیقة وجود تلك  بالقرآن وعدم ورود ذكر لھم بالتوراة واإلنجیل، لذا یستمیتونعاد ورود ذكر قوم -٢

الحضارة تاریخیا لالستمرار في اإلدعاء بأن القرآن كتاب أساطیر، وھذا البحث یثبت صدق القرآن وبالتالي 

  )أءدركتم أن الحرب دینیة في األساس ؟ . ( إمامتھ للتوراة واإلنجیل

 طول عاد عمالقة من قوم ألن ثبوت بناء (  بما ال یدع أدنى مجال للشك تثبیت ملكیة األھرام للمصریین- ٣ 

 مترا لألھرام یفسر سبب تصامیم ومكونات تلك األھرام والمعابد ذات الصخور العمالقة ١٥الواحد منھم 

وسیدحضد تماما ادعاء الیھود بأنھم استطاعوا . إلخ... وقدرتھم على التعامل بھا وسبب النوافذ العالیة بالمعابد 

   )تشیید األھرام حیث ال مقارنة نھائیا 

 كشف نوعیة جدیدة من بعض عمالء الیھود في مصر الذین یلقنوننا ما یأمرھم بھم أسیادھم من الیھود -٤

أردت أن أبدء بتوضیح أھداف  .. )كیف بنوھا ؟ ال ندري ( ویغسلون عقولنا منذ الصغر بأن الفراعنة ھم البناة 

 عزیزي القارئ ما ھو مكسب مصر نشر ھذا البحث في المقدمة مباشرة حتى تتضح مدى فائدتھ لمصرترى

عندما یعلم العالم بأن مصر سبعین ألف سنة حضارة ولیست سبعة آالف فقط ؟ وأنھا احتضنت أول وأعظم 

وفي الطبعات   مترًا في السماء١٥حضارة في التاریخ حقا، وأن أھلھا كانوا عمالقة ارتفاع الواحد منھم یناھز 

عیا للبحث من ھیئة اآلثار، إال أنني فوجئت بوابل من السباب والشتائم السابقة، كنت أتمنى نقدا علمیا وموضو

والذین تم غسل عقولھم وعقولنا !! والتجریح في شخص الباحث من بعض الصحفیین المدفوعین من ھیئة اآلثار 

ي وبدون أدنى معیار لعدل أو حق لم یتح ل!! منذ الصغر بأن كل من یتجرأ على الفراعنة ھو عمیل وصھیوني 

نشر ردي بصورة مماثلة، وكل ما وجدتھ ھو تساؤلھم من أكون مقارنة بأساتذة ودكاترة ھیئة اآلثار العظام 

    )رغم أنھم لم یفسروا لنا العدید من األلغاز الدائمة في سر المباني العمالقة المتمیزة في مصر ( والكبار ؟ 
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وا أنھ لو صح بحثي لكان في صالح مصر تماما  لوجدومنحوني حقي في الردولو تفكر ھؤالء الصحفیون قلیال 

 عام، ولو لم یصدق بحثي لما خسرت مصر شیئا، واستشھد ھنا بقول مؤمن آل ٧٠٫٠٠٠برفع عمرھا إلى 

  ٢٨: غافر  } ... َوِإن َیُك َكاِذبًا َفَعَلْیِھ َكِذُبُھ، َوِإن َیُك َصاِدقًا ُیِصْبُكم َبْعُض الَِّذي َیِعُدُكْم{ فرعون 

ول األخرى یكذبون ویزورون في تاریخھم لرفع عمر بالدھم، وفي مصر عندما ینشر أحد ابناءھا أن في الد

أما كون البحث یكشف أحد مھازل الفراعنة الذین ادعوا  عجبًا!  عام یرفضون ٧٫٠٠٠عمرھا الحقیقي أقدم من 

 للفراعنة، بل ھم الذین األلوھیة وھم من نعتتھم جمیع الكتب السماویة فال ضرر في ذلك، فمصر ال تنتسب

  ینتسبون لھا، ومصر ال تتشرف بالفراعنة، بل ھم الذي یتشرفون بھا، ومصر منھم براء

  :مالحظة ھامة للغایة

عزیز القارئ، عندما تجد أي مقال في أي مطبوعة ینتقدني بدون رد مني مجاور تماما فاعلم أنھم غیر عادلین 

ا البحث على حق، وإال لمنحوني حق الرد في ذات المقال بنفس ویریدون طمس الحقیقة، وتأكد عندئذ أن ھذ

لقد كان  )ولیس بعده في سطرین في صفحة داخلیة، ھذا إن فعلوا، وإن صدقوا وكانوا مخلصین لبلدھم ( المساحة 

لي تجارب سابقة أن أعلنت الحق، فإذا بھم یشتمون ویسبون ویسفھون ؟ ویتسائلون من وابن من ھذا ؟ 

رغم أن علماء اآلثار الكبار  ھو كل من ھب ودب حیفتي ؟ من یكون مقارنة بعلماء اآلثار الكبار ؟ویستھزئون 

  :ورغم أن اهللا عز من قائل یقول ھؤالء فشلوا في إقناعنا بنظریاتھم المتعددة والمتضاربة

  ٢٠: اإلسراء   }َك َمْحُظورًاَوَما َكاَن َعَطاء َربُِّكال نُِّمدُّ َھـُؤالء َوَھـُؤالء ِمْن َعَطاء َربَِّك {  -١

  ٣٥: النور  } َمن َیَشاُءَیْھِدي اللَُّھ ِلُنوِرِه {  -٢

  ٢١٢: البقرة  } ِبَغْیِر ِحَساٍب َمن َیَشاُءَوالّلُھ َیْرُزُق {  -٣

رغم نشأتھ كبائع )  اختراع ١٫٠٩٣( وفي الوالیات المتحدة برع توماس أدیسون كأعظم مخترع في العالم 

 سخروا منھ وال تھكموا علیھ، ألن األصل في البحث ولیس في الباحث، وھي عادتنا منذ القدم كما جرائد، فال

َوَقاُلوا َلْوَلا ُنزَِّل َھَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل مَِّن { استنكر كفار قریش الرسالة لنبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم 

  نة الكونیة األزلیةولكنھا الس ٣١:  الزخرف  }َعِظیٍماْلَقْرَیَتْیِن 

 } َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِرِإلَّا الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت / ِإنَّ اْلِإنَساَن َلِفي ُخْسٍر / َواْلَعْصِر { 

الباطل، فعلیھ المؤمن البد أن یتمسك بالحق ویعلن عنھ، ولكنھ سیقابل العدید من األذى ممن یفضلون ٣: العصر 

   أن یتمسك بالصبر

  محمد سمیر عطا
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  سؤال دائم

بدایة، ما ھو سر الجدل الدائم والعمیق حول حقیقة بناة األھرام والمعابد والمسالت المصریة بالذات دونا عن 

كیف غیرھا من آثار العالم أجمع ؟ من ھم ؟ متى بنوھا ؟ لماذا أقاموھا ؟ والسؤال األھم من كل ما سبق ھو 

   ؟دوھاشی

  دونًا عن آثار العالم أجمع ؟بالذات  وفقطفلماذا الجدل حول اآلثار المصریة 

لو المسألة مجرد الحقد على مصر والطمع فیھا فالدول االستعماریة استعمرت ونھبت جمیع دول العالم، والمسألة 

بالعالم یشد النظر إلیھا حیث أن انتشار المباني المذھلة شدیدة العملقة بمصر وتسیدھا لجمیع المباني العمالقة 

لقد ذكر لي أحد علماء أوربا في ألمانیا وھو دكتور مھندس في  )كیف تم تشییدھا ؟ ( یتسائل جمیع مھندسي العالم 

عندما ) أعلى مستوى من الثقافة العالمیة ومن أنبغ من قابلت في حیاتي على اإلطالق ( مجال صواریخ الفضاء 

ذلك ھو اللغز الھندسي الحقیقي األوحد على وجھ األرض، لقد :  األھرام فرد قائالوجھت لھ سؤاال حول رأیھ في

وصلنا المریخ، وغصنا في أعماق المحیطات، واستخدمنا المیكروبات، واستعملنا الذرة ووو، سور الصین 

 نفھم كیف یمكن العظیم بناه المالیین وكل ما یحتاجھ ھو عمال كثیرون، برج بیزا المائل سیقع بعد فترة، لكننا ال

ألھل الماضي أن یبنوا مثل تلك األھرام ذات الصخور العمالقة التي ال یستطیعون التعامل بھا سواء تشذیب أو 

   !!نقل أو رفع 

  معلومات حول طبیعة اآلثار المصریة العمالقة

  !!ة حجم الحجر المستخدم في تشیید تلك المباني یصل في بعض األحیان إلى عشرات األمتار المكعب

ولضخامة العدد، لو تم استخدام صخور !!  ملیون صخرة ٢٫٣العدد التقریبي لحجارة الھرم األكبر وحده ھو 

 أمتار، أو ٣ سنتیمتر، أو یحیط بكامل فرنسا بارتفاع ٣٠الھرم األكبر وحده لبنت سور یحیط بالعالم بارتفاع 

   متر١٫٥بحدود مصر حالیا بارتفاع 

  !! )ألفین وخمسمائة كیلوجرام (  طن ٢٫٥ألكبر ھو بالھرم اوزن الحجر متوسط 

 طن ٣٥ حتى ١٥یقدر وزنھ ما بین ) والتي یزعمونو أنھا تخص خوفو ( سقف الحجرة الرئیسیة بالھرم األكبر 

!!  

وھو !! ) !!ملیون كیلوجرام ( أثقل حجر ھو رأس أبو الھول المنحوت من صخرة واحدة ویقدر وزنھ بألف طن 

 كیلومتر ٣٥المسافات بین موقع تقطیع الحجارة وأماكن التشیید تبدأ من !!رات جامبو لتحریكھ یحتاج لسبعة طائ

فھل  !! متر ١٦٣ارتفاع البناء وصل إلى  !! كیلومتر من أسوان ٦٥٠بالمعادي ووصلت في بعض األحیان إلى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وإنما كما یزعم علماء یعقل أن كل ذلك تم بدون أیة أجھزة متقدمة أو آالت تكنولوجیة أو معدات متفوقة، 

) لو كانوا ھم حقا البناة !! ( المصریات بالحبال والثیران والعمالة الیدویة للفراعنة الذین یماثلونا في الحجم 

!! واألغلبیة تریح نفسھا عناء التفكر في ذلك اللغز القابع أمامنا جمیعا، فالبعض یرى أن الفراعنة كانوا معجزین 

!! عم أنھ ربما كان لدیھم آالت وأجھزة وأدوات أخفوھا وال ندري عنھا شیئا والبعض اآلخر یتساھل ویز

وكأن الموضوع بسیط وغیر ھام، رغم أنھ آیة أمامنا ولغز حقیقي !! واألكثریة تریح نفسھا وتقر بأال دخل لھا 

   من وراءه دالئل عدیدة ھامة

  الھرم، اللغز الحقیقي

بكل ما تعنیھ الكلمة، ومعجزة بكل المقاییس، أما باقي األعاجیب السبع من ھنا نفھم أن المباني المصریة ھي لغز 

فال تعدو كونھا عمال رائعا ولكن لیس معجزا، فسور الصین العظیم مبني من حجارة صغیرة علیھا كما یطلقون 

 لكونھ وأعجوبتھ فقط في احتیاجھ لعدد كبیر من البشر وھو ما یتوفر في الصین على مر الزمان، ولكنھ ال یرقى

إعجازا ال یمكن محاكاتھ من جدید، أما برج بیزا المائل في إیطالیا فھو نتاج فشل مھندسیھم، وسیقع في یوم من 

األیام وأعجوبتھ في أنھ لم یقع سریعا وإنما استھلك وقتا كبیرا لیس إال، فتلك عجیبة ولكنھا لیست معجزة، وھكذا 

لذلك فھو معجز بكل !! ولو بأحدث األجھزة التقنیة المتوفرة الیوم حتى أما الھرم األكبر فال یمكن محاكاتھ ... 

    .المقاییس

  القدرة على بناء األھرامات

  یمكنھم من البناء ؟ ) إن كانوا ھم البناة ( ھل الوازع الدیني للفراعنة 

  بمعنى لو افترضنا أن الوازع الدیني للفراعنة یحثھم على السفر للقمر فھل یستطیعون ؟

ناء سواء تم بالحب والرضا كما یزعم علماء ھیئة اآلثار المصریة أو بالسخرة كما یزعم الیھود كفیل وھل الب

، أما عادبرفع حجارة تصل أوزانھا باألطنان ؟؟إن ھذا الحجر المعجز بالنسبة لنا لم یكن إال طوبة بالنسبة لقوم 

خاصة أنھ لم یكن لدیھم من أدوات وأجھزة بالنسبة للفراعنة ذوي األحجام المماثلة لنا فھو مستحیل تماما، 

وحیث أن الفراعنة لم یدعوا أنھم ! ومعدات ما یمكنھم حتى من تقطیع الحجارة، فما بالنا بشطفھا ونقلھا ورفعھا 

بناة األھرام وبالتالي لم یصفوا أي وصف لكیفیة البناء، فبرز كل مدعي لیزعم طریقة البناء ویطرح نظریة من 

ظریاتھم التي ال تفلح للتطبیق العملي إال في أفالم الكرتون لألطفال، ولو كان الفراعنة ھم بناة خیالھ، وتعددت ن

    األھرام فلم تكن لتتعدد النظریات وإنما كان ھنالك علم یقیني واحد فقط
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   نظریات حقیقة بناة األھرام

 نقضھا سببھا النظریة رقم

١ 

وجودھم كحضارة على أرض  الفراعنة ھم البناة

مصر وأنھم بنوھا بسبب 

الوازع الدیني عبادة لملكھم 

 بالحب والرضا

ال یمكن عملیا وعلمیا أن 

 یشیدوا تلك المباني

٢ 

الضطھاد بني إسرائیل في  الیھود ھم البناة

 مصر وأنھم بنوھا بالسخرة

أیضا ال یمكن عملیا وعلمیا أن 

  .یشیدوا تلك المباني

كما تفوح رائحة السرقة 

  ألھداف سیاسیة

كما أن األھرام بنیت قبل 

موسى أي قبل اضطھاد الیھود 

وتشغیلھم بالسخرة كما 

 یزعمون

 سرقة× سرقة  قالھا مایكل جاكسون زنوج أفریقیا ھم بناة األھرام ٣

٤ 

حیث ورد بالقرآن أنھم كانوا  الجن ھم البناة

یبنون المباني الضخمة 

 eكقصور لسیدنا سلیمان 

،والتي ال یستطیع اإلنسان 

 اءھا بن

تلك المباني كانت في مملكة 

سلیمان في الشام ولیست في 

 مصر

٥ 

أھل المریخ واألطباق الطائرة 

 ھم البناة

حیث ال یستطیع بشر تشیید 

 تلك المباني العمالقة العجیبة

ال یوجد دلیل واحد، كما أن 

تلك المباني تشیر إلى عصر 

حجري ولیس تقني، وال مواد 

 أو معادن بھا

٦ 

یدعي ذلك جماعة  اني األھراماهللا ھو ب

 األوجاركیس

ال تعلیق على ذلك العبث 

الدیني الذي لم ینزل اهللا بھ من 

 سلطان
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٧ 
إذ یعجز البشر عن تشیید تلك  تكوینات طبیعیة

 األبنیة

واضح أنھا مباني ولیست 

 ھضابًا أو جباًال أو براكین

٨ 

قالھا باحث یمني لم یزر مصر  كتل أسمنتیة

 لى الطبیعةویرى األھرام ع

تندرج ضمن المحاوالت 

المستمیتة لتفسیر تشیید 

األھرامات عن طریق 

 الفراعنة

٩ 

أعلنتھا باحثة أمریكیة إذ ال  عن طریق البالونات

یمكن رفع تلك الحجارة في 

 ذلك الزمن

  وھل یرفعھا البالونات ؟؟

وھل اخترع الفراعنة بالونات 

  ؟ 

تندرج أیضا ضمن المحاوالت 

سیر تشیید المستمیتة لتف

األھرامات عن طریق 

 الفراعنة

    المنسوبة للفراعنةنظریات أسالیب بناء األھرام

 رقم النظریة نقضھا

بالتجریب العملي ھذا مستحیل ولیت أي واحد 

 .یجرب ذلك بنفسھ مع مجموعة من المتطوعین

فكیف یرفعون الحجارة فوق الزالجات الخشبیة 

  ؟

رمال أو وكیف ال تغرز تلك الزالجات في ال

 تنكسر على الصخور ؟

أسلوب النقل كان عن طریق عدد من العمالة 

مستخدمین الثیران لتجر الحجارة بعد ربطھا 

 !!بالحبال ووضعھا على زحافات خشبیة 

١ 

غیر موجودة ولم یخترعھا الفراعنة وأقصى ما 

كانوا یملكون ھو الشادوف، ولو قمنا بتجریب 

 .یة المزعومةعملي النكسرت تلك األوناش الخشب

 طن ١٠٠فھل یستطیع ونش خشبي رفع حجر یزن 

  متر ؟؟١٦٣الرتفاع 

أسلوب الرفع عن طریق أوناش خشبیة عمالقة 

!! 

٢ 
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أي مرتفع من الرمال ه حد أعلى وبعده تنھار 

 الرمال من الجوانب

 متر على ھضبة ١٦٣والھرم األكبر ارتفاعھ 

   متر٣٠ارتفاعھا 

 ١٩٣رتفع إلى فھل یمكن لمصاطب رملیة أن ت

متر ؟ وبفرض لو كان األمر كذلك الحتجنا 

بمعنى أن ! لتغطیة القاھرة الكبرى بالرمال 

بناء المصاطب وإزالتھا أصعب من بناء الھرم 

  نفسھ

ثم نستفھم عن عدم غرز تلك الحجارة في تلك 

  المصاطب الرملیة الصاعدة ؟

أما تلك األھرام المدفونة فلماذا لم تكتمل ویزال 

لھا الرمال ؟ ببساطة ألنھ توقف البناء من حو

 بریح صرصر عاتیة أودت عادفیھا لھالك قوم 

 بحضارتھم فجأة

أسلوب آخر للرفع عن طریق ردم كل دور تم 

بناءه بالرمال ثم الصعود على الردم لبناء الدور 

 الذي یلیھ

ظھرت نظریة أسلوب المصاطب الرملیة (

بسبب اكتشاف أھرامات لم یكتمل بناءھا 

 )دفونة في الرمال م

٣ 

ھراء ودجل واستخفاف، فلماذا كانوا 

 یستخدمون الخیول ویحاربون بھا ؟

  !!بل وینھزمون في بعض المعارك 

  ولماذا قالعھم من الطین ؟؟

ولماذا لھم قصور للحكام وبیوت لعامة الشعب 

 ھزیلة وقبیحة من الطین ؟

استخدم الفراعنة السحر لرفع الحجرة الثقیلة 

 حدبأصبع وا

٤ 

ھراء ودجل واستخفاف، ال ینقص سوى القول 

 أن لھم بیوت في الكواكب األخرى بالمرة

 ٥ فصل الجاذبیة األرضیة

ھراء ودجل واستخفاف، فالمسألة ال تتعدى 

قوى الجاذبیة األرضیة لتماسك ھذا الشكل 

 الھرمي الثقیل جدا

 ٦ لصق حجارة األھرام بأسلوب تفریغ الھواء
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  ھل یمكن لعاقل أن یقر بأن الفراعنة ھم بناة األھرام ؟رئ قارن عزیزي القا

  !!فھیا إذًا ندعي أنھم سافروا للقمر ونبرر بأنھم ربما كانوا معجزین أیضا !! البعض یقول ربما كانوا معجزین 

إن إصرارنا أن الفراعنة بإمكاناتھم المتواضعة شیدوا تلك األھرامات المعجزة یعرض أھراماتنا المصریة 

   .رقة لكل من ادعى ذلك، وقد كانللس

  آراء علمیة جادة ومحایدة

یري العدید من األثریین في الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا وألمانیا من الذین یبحثون عن الحقیقة البحتة 

حیق من بغض النظر عن الخلفیات الدینیة أو السیاسیة أو المصالح المادیة، أن ھنالك حضارة موغلة في القدم الس

والكیفیة، وأغلب الظن أنھا حضارة قارة أطلنطیس بصورة مجھولة السبب متفوقة الماضي والبعید جدا كانت 

ھم الذین شیدوا تلك المباني المدھشة، وبعد اندثارھم بأحقاب المفقودة، وعندما غرقت فر من نجى منھم لمصر، و

وقد أكد العدید من علماء  .وا علیھا ما یحلو لھمطویلة ورث الفراعنة تلك المباني، فسكنوھا من خلفھم ونقش

الجیولوجیا بأن تحلیل الترسبات على جسد أبي الھول تدل كمیة میاه ھائلة أذابت الكثیر من على جسده، مما یدل 

وھو ما یعني أنھ بكل حال من األحوال  عام، ١١٫٠٠٠أنھ عاصر العصر المطیر الذي انتھت حقبتھ منذ ما یناھز 

    .فراعنة بصلةال یمت لل

  غموض خطیر للغایة في ھیئة اآلثار المصریة

لقد طالب العدید من ھؤالء العلماء المحایدین بالتنقیب في بعض المواقع األثریة خاصة تحت ید أبي الھول 

وفي ذلك ما یدل على أن ھناك أسرارا !! الیمنى، ولكن طلباتـھم دائما تقابل بالرفض من ھیئـة اآلثار المصریة 

، فتلك البعثات المحایدة لن تھدم األھرامات، وإال لسمحوا لھم حتى ینكشف كذبھمروب حولھا تعتیم ھائل، مض

وال تطلب البحث في أماكن عسكریة وسریة، ولكن ھیئة اآلثار المصریة ال تسمح للمنقبین المستقلین إال إذا 

قي معلوماتھا وأوامرھا من جھات خارجیة بصموا سلفا على كل ما تملیھ ھیئة اآلثار المصریة مسبقا والتي تست

 لتأكید … وووھامرتن والنجستر ودیورانتومانتیون  وھیرودوتمشبوھة ال تعترف إال بتأریخات الیھود أمثال 

   !! بالحبال والثیران ، بماذا ؟أن الفراعنة ھم بناة تلك األبنیة العمالقة

للتشویھ وعدم  اآلثار المصریة ونعرضیأول من بأنھم لذا فإنني أتھم ھیثة اآلثار المصریة والقائمین علیھا 

وال مجال ھنا اآلن  أنھم ھم البناة، ویضحكون العالم كلھ علیناالتصدیق، وبذلك یسمحون للخبثاء باإلدعاء ب

للحدیث عن انخفاض سعر اآلثار المصریة المھربة في الخارج مقارنة بآثار الدول األخرى رغم أنھا األعظم 

  !!حیث تسرق باأللوف !! للبیع كثرة عرضھا واألھم وذلك ل
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  ما ھو دور علماء ھیئة اآلثار بالضبط ؟

رغم أن كل دورھم ینحصر في  والعجیب في علماء ھیئة اآلثار أنھم یفتون في كل شئ ویؤكدون على كل شئ

الموضوع فإذا زعمت تلك النقوش أن حتشبسوت بنت اإللھ آمون فعندئذ نحیل   كشف األثر وترجمة نقوشھ فقط

وإن زعمت تلك النقوش أن حتشبسوت أقامت  من علماء اآلثار إلى لجنة علماء دینیة لیعلنوا صدقھا أم افتراءھا

 طن فعندئذ علینا إحالة الموضوع ألھل العلم من المھندسین إلبداء آراءھم العلمیة في إمكانیة ٣٢٣مسلة وزنھا 

اذبة وأن مسالتھا ومعبدھا موجودین من قبلھا فعلینا أال وإذا صرح تحتمس الثالث أن حتشبسوت ك ذلك من عدمھ

أال  فبفرض زعمت النقوش أن الفراعنة سافروا للقمر فھل سنصدقھم ؟ نتجاھل كونھم كذابین من الدرجة األولى

  !نعي أن من ادعى األلوھیة مجرم وكذاب 

   قوشھ فقطإنني أكررھا، إن كل دور علماء ھیئة اآلثار ال یتعدى كشف األثر وترجمة ن

  ربط دیني

من وجود حضارة غایة في التقدم سبقت الفراعنة " المحایدون " إن تلك الروایة التي یؤكدھا العلماء الغربیون 

بقرون طویلة لجأت إلى مصر بعد الغرق العظیم وأنھم البناة األصلیین لألھرام المصریة بسبب تفوقھم الغامض، 

 ،"كما نسبوا ألنفسھم األلوھیة " كنوا مساكنھم وینسبوھا إلى أنفسھم ثم ورثھم الفراعنة بعد قرون طویلة لیس

َواذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم  {فھم خلفاء نوح من بعد الطوفان   التي وردت بالقرآن العظیمعادتتشابھ تماما مع قصة قوم 

  ٦٩ :األعراف }  َوَزاَدُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْسَطًة ُخَلَفاء ِمن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح

َفَأمَّا َعاٌد َفاْسَتْكَبُروا ِفي اْلَأْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ  {وقد ورد أنھا كانت أقوى حضارة في التاریخ البشري على اإلطالق 

  ١٥: فصلت  }ِبآَیاِتَنا َیْجَحُدوَن  َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّ اللََّھ الَِّذي َخَلَقُھْم ُھَو َأَشدُّ ِمْنُھْم ُقوًَّة َوَكاُنوا َوَقاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوًَّة

 َنْخٍلَكَأنَُّھْم َأْعَجاُز { وأنھم كانوا یتمیزون بحجمھم العمالق حیث یناھز الواحد منھم طول النخلة بالنسبة لنا اآلن 

  )خل ؟ الحظ لماذا التسبیھ بالن ( ٧: الحاقة  } َخاِوَیٍة َنْخٍلَكَأنَُّھْم َأْعَجاُز { ، ٢٠: القمر  }مُّنَقِعٍر 

 } َكَذِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمیَن ِإلَّا َمَساِكُنُھْمَفَأْصَبُحوا َلا ُیَرى { وعندما أھلكھم اهللا حفظ مساكنھم من الدمار 

  لتكون لمن خلفھم آیة ٢٥: األحقاف 

: العنكبوت   }َن َلُكم مِّن مََّساِكِنِھْمَوَقد تََّبیََّوَعادًا َوَثُموَد { وأن اهللا أبقى مساكنھم من بعدھم واضحة مرئیة للعیان 

٣٨  
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َأَفَلْم َیِسیُروا ِفي اْلَأْرِض َفَینُظُروا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة  {عبرة لمن خلفھم لیتعظوا أن من كان أشد قوة أھلكھ اهللا وذلك 

  ٨٢: غافر } َفَما َأْغَنى َعْنُھم مَّا َكاُنوا َیْكِسُبوَن ْلَأْرِضَوَأَشدَّ ُقوًَّة َوآَثارًا ِفي االَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْم َكاُنوا َأْكَثَر ِمْنُھْم 

  ٦: الحاقة }  َصْرَصٍر َعاِتَیٍة َفُأْھِلُكوا ِبِریٍحَوَأمَّا َعاٌد  {بمجرد ریح أھلكھم اهللا ف

  ١٣٤ : األنعام  }َوَما َأنُتم ِبُمْعِجِزیَن{ لیعلم الجمیع أنھ ال ھارب من اهللا وال معجز هللا رب العالمین 

 َوَتَبیََّن َلُكْم َوَسَكنُتْم ِفي َمَسـاِكِن الَِّذیَن َظَلُموْا َأنُفَسُھْم { في مساكنھم بال عبرة أو اتعاظ  الفراعنةورغم ذلك سكن

  ٤٥: إبراھیم  }َكْیَف َفَعْلَنا ِبِھْم َوَضَرْبَنا َلُكُم اَألْمَثاَل 

 لدینا في القرآن الحكیم بدون أن یدروا عادفق وقصة قوم فما یورده علماء الغرب المحایدون اآلن ھو ھو ما یت

وكل ما ینقصھم معرفتھ ھو أن السبب الغامض لقوة تلك الحضارة الجبارة التي تعد أعتى الحضارات قاطبة .ذلك

یتلخص في عملقة أجساد شعبھا، إذ لم یكن ھناك تقدم تقني والمباني كلھا حجریة وال یوجد أثر لجھاز أو معدن أو 

 مادة غریبة، حیث مكنتھم قوتھم الجسدیة بسبب حجمھم الضخم من تكسیر وشطف ونقل ورفع وترصیص أي

إن  فانظروا إلى حجم مكونات األبنیة من الحجارة العمالقة والدالئل كثیرة وشدیدة الوضوح تلك الحجارة العمالقة

ولم تستخدم الحوائط الجاھزة إال بعد  ھاأي مبنى یجب أن یتم تشییده من مكونات یمكن التعامل بھا ویسھل استعمال

وبناة األھرام لن یكونوا بالغباء أن یقطعوا أحجار تعجزھم  فإن عطل الونش توقف البناء اختراع أوناشنا الحالیة

فتلك الحجارة العمالقة بالنسبة لنا ما ھي إال طوب عادي  لذا فالمكوننات ضخمة تتناسب تماما معھم وترھقھم

تذكروا أحجام التماثیل الضخمة من بشر  والحظوا النوافذ المرتفعة بمعابد الصعید  العمالقةدعابالنسبة لقوم 

وكباش وصقورحضاراتنا اآلن تشید التماثیل الضخمة للتعظیم، لكن تبقى مكونات البناء صغیرة في حجمنا، أما 

یل ھو حجم الحجارة المشید منھا الحجم الضخم للتماثیل المصریة فلم یكن للتعظیم وإنما تماثل ألحجامھم، والدل

  التمثال

   التي تركھا اهللا لنا عبرة لنتعظ ؟عاد أین ھي أبنیة قوم :وھنا نسأل سؤاال بدیھیا

ھل یعقل أن تدفن في الرمال أو تتھدم في وقت یظھر غیرھا من المباني الوضیعة في كل أنحاء العالم ؟ والقرآن 

ِإلَّا َفَأْصَبُحوا َلا ُیَرى {  ، ٣٨: العنكبوت   }َوَقد تََّبیََّن َلُكم مِّن مََّساِكِنِھْموَد َوَعادًا َوَثُم{ یشیر إلى بقائھا صراحة 

   ٢٥: األحقاف   }َمَساِكُنُھْم

 الحقیقیة، عادومن خالل بحث عمیق ومنصف ومحاید، یتضح ھنا أن األھرام والمعابد المصریة ھي أبنیة قوم 

فالدالئل القرآنیة والھندسیة والتاریخیة والجغرافیة والطبیة تكاد  األساطینوكذلك التماثیل العمالقة المسالت و

الشمس لتشیر بتلك الحقیقة المدویة، واألدلة على ذلك ال وضوح جمیعھا من فرط وضوحھا تنطق بل و تصرخ 

   :تعد وال تحصى، منھا على سبیل المثال اآلتي
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  الدالئل الدینیة بعض - ١

 بناة األھرام أصحاب  /عاد( ، بمعنى ٨-٧-٦:  الفجر }الَِّتي َلْم ُیْخَلْق ِمْثُلَھا ِفي اْلِبَلاِد /  اْلِعَماِد ِإَرَم َذاِت/ ِ َعاٍد  {-

   . ) التي لم یبنى مثلھا في العالم /المسالت

، بمعنى أتبنون بكل ١٢٩ - ١٢٨:الشعراء  }َوَتتَِّخُذوَن َمَصاِنَع َلَعلَُّكْم َتْخُلُدوَن / َأَتْبُنوَن ِبُكلِّ ِریٍع آَیًة َتْعَبُثوَن  { -

، وتسكنون في مساكن )تلك األوصاف الثالثة مجتمعة باألھرام ( مرتفع من األرض بناء ضخم كالجبل بال فائدة 

   )مساكن الصعید التي اتخذھا الفراعنة من بعد معابد ( مشیدة قویة كأنكم خالدون 

  ةالھندسیالدالئل  بعض -٢

 تشیید تلك المباني یبدأ من متر مكعب ویصل في بعض األحیان إلى عشرات األمتار حجم الحجر المستخدم في

المسافات بین موقع تقطیع الحجارة وأماكن ) !!ملیون كیلوجرام ( طن وزنھ یصل أحیانا إلى ألف  !!المكعبة 

 بدون أیة كل ذلك!! متر ١٦٣ارتفاع البناء وصل إلى !! كیلومتر ٦٥٠التشیید وصلت في بعض األحیان إلى 

أجھزة أو آالت، وإنما كما یزعم علماء المصریات ویضحكون العالم كلھ علینا بالحبال والثیران والعمالة الیدویة 

  !!للفراعنة الذین یماثلونا في الحجم 

لذا یعكف أصحاب المصالح الخاصة في تخیل العدید من النظریات حول كیفیة بناء الفراعنة لألھرامات، وھو 

  !! أكبر دلیل على عدم بناء الفراعنة لألھرامات وإال لكانت ھناك نظریة واحدة فقط في الحقیقة

 مترا كما ورد بالعدید من الروایات اإلسالمیة، ١٥ فكانوا عمالقة یصل طول الواحد منھم إلى عادأما قوم 

  وبتناسب القوى مع الحجم كان ذلك الحجر المعجز بالنسبة لنا مجرد طوبة بالنسبة لھم

  الفنیةبعض الدالئل  -٣

نجد أمامنا نوعان من الفن المعماري مختلفین كل االختالف، أبنیة حجریة عمالقة مذھلة بكل المقاییس، وأبنیة 

حقیرة وصغیرة ووضیعة للغایة مبنیة بالطوب اللبن، وكل یشیر إلى عصر مختلف، فاألبنیة الحجریة العمالقة 

عندنا كمثال ظاھر (  ھم الفراعنة، واألبنیة الطینیة ھي مباني الفراعنة التي ورثھا من بعدعادإنما ھي مباني قوم 

وواضح اآلن في أسبانیا تتجاور المباني من مختلف الطرازات كل توحي بعصرھا، ما قبل الفتح اإلسالمي، ثم 

  )المباني األندلسیة اإلسالمیة، ثم مباني ما بعد عصر اإلسالم، ثم المباني الحدیثة 

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  : اآلن ما یليوالذي یھمنا

فلماذا ال یرممونھ !! عندما كان یتھدم سور من الحجارة العمالقة كان الفراعنة یقومون بترمیمھ من الطین اللبن 

من نفس مكونات البناء وھي الحجارة العمالقة ؟ ببساطة ألنھم ال یستطیعون تحریكھا، إن سمكري السیارات 

ش سیستخدم نفس طوب ودھانات وجبس الحوائط المراد سیستخدم نفس مادة السیارة وھو الصاج، والنقا

إلخ، فھل وجدنا من قبل محارًا یرمم مثال بالقماش بدال من ... ترمیمھا، والمحار سیستخدم نفس األسمنت 

بل نجد بوضوح شدید أن الفراعنة قاموا بعمل عشرات  األسمنت ؟ أو سمكري یستخدم الورق بدال من الصاج ؟

 والتي استخدموھا كمعابد وذلك باستخدام الطوب اللبن الصغیر الحقیر والذي عاد قوم اإلضافات داخل مساكن

شوه المنظر المعماري لألبنیة الحجریة العمالقة، والسؤال البدیھي لماذا یضیفون حوائط بالطوب اللبن داخل 

   .القةاألبنیة الحجریة العمالقة ؟ ألنھم ببساطة ال یملكون القوة لتحریك تلك الحجارة العم

   بعض الدالئل المعماریة-٤

عندما ننظر إلى ما یسمونھ معابد الفراعنة، نجد أن الشبابیك مرتفعة للغایة، ولو تفكرنا قلیال لوجدنا أنھا تناسب 

   .. ولیس الفراعنة، قارن أیضا أحجام التماثیل من كباش وصقور وغیرھم عادارتفاع وأطوال قوم 

  )لغایة ھام ل(  بعض الدالئل األثریة -٥

 أین قصور ملوك الفراعنة ؟ لماذا ال یتحدث عنھا أحد ؟ أو باألحرى لماذا یخفونھا ؟ السبب أنھا مبنیة من طین -أ

فھل یعقل أن ھؤالء الكفار الذین ادعوا األلوھیة یشیدون قبورا غایة في الروعة مثل األھرامات كما یزعمون !! 

  اآلن ویسكنون في بیوت حقیرة من الطین ؟

لماذا تم بناء القالع الفرعونیة الخمسة بسیناء من الطین ؟ ھل یعقل أن نركب سیارات من صاج ونصنع _ ب

  دبابات من ورق ؟ ألم یكن من المفترض أن تشید القالع من أقوى ما یملكون ؟

ت وانحدرت  كل حضارات العالم تبدأ أبنیتھا ھزیلة ثم تتقدم، إال األھرام بدأت بأبنیة عمالقة مذھلة ثم تدھور-ت

للتغطیة على تلك النقطة قاموا باالدعاء بأن ھرم سقارة كان للتجریب األول، لكن الدالئل ( إلى أھرام طینیة فاشلة 

  )األثریة جمیعھا تشیر إلى تدھور البناء على مر العصور 

فكر أحد في  لماذا توجد مقابر على شكل أھرامات بالجیزة وأخرى كھوف بالوادي الغربي باألقصر ؟ ألم یت-ث

   ذلك ؟ إن المسألة ببساطة أن األھرام لیست مقابر بكل المقاییس
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   بعض الدالئل اللغویة-٦

رمضان عبد التواب . د المختلف فى تفسیرھا ، والتى وردت فى القرآن الكریم، فقد كتب إرمفیما یخص كلمة 

التطور ( علمى للغة العربیة فى كتابھ رئیس قسم اللغة العربیة بكلیة اآلداب جامعة عین شمس، وعضو المجمع ال

عن تطویر الكلمات ، بإنھ كثیرًا ما تم تبدیل الحروف ألسباب متعددة على ) اللغوي ـ مظاھره وعللھ وقوانینھ 

  .رأسھا التسھیل فى النطق

وقد ذكر باألخص تبدیل حرف الھمزة إلى حرف الھاء ، وبخاصة أكثر إذا كانت الھمزة فى أول الكلمة، وإن 

القبائل العربیة القدیمة تخلصت فى كثیر من الكلمات التى تبدأ بالھمزة وحولتھا إلى حروف أخرى أكثرھا كان 

وسبب تغییر الھمزة ھو التسھیل ، أما سبب ترشیح الھاء غالبا ھو أن الھاء یعتبر الحرف الثانى  .حرف الھاء

ة والھاء ، وقد بین توزیع الحروف في جدول واألخیر فى األصوات الحنجریة التى تشتمل فقط على حرفي الھمز

ومن ھذا المنطلق نستشھد فیما ذھبنا   والدكتور أنیس إبراھیمابن منظورخاص ، واستشھد فى ذلك أیضا بآراء

 بكسر الھاء ِھرم التى وردت فى القرآن الكریم واختلف العلماء فى تفسیرھا ھي ھي كلمة إرمإلیھ من أن كلمة 

 بفتح الھاء بعد َھرم العربیة الشئ كبیر الحجم، وأیضا تطلق لكبیر العمر، وھي ھي كلمة والتى تعني فى اللغة

  :تسھیلھا فى اللغة العربیة المصریة العامیة ، وبناء علیھ فالتفسیر السلیم لآلیات یكون كالتالي

  ٨- ٧- ٦:  الفجر } ُیْخَلْق ِمْثُلَھا ِفي اْلِبَلاِد الَِّتي َلْم/ ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد / َأَلْم َتَر َكْیَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد { 

  عادألم تر كیف عاقب اهللا قوم = } َأَلْم َتَر َكْیَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد { 

  بناة األھرام ذات القمم العالیة المدببة= } ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد { 

   ال یوجد لھا مثیل فى العالم كلھالتى = } الَِّتي َلْم ُیْخَلْق ِمْثُلَھا ِفي اْلِبَلاِد { 

  الدالئل األثریة بعض -٧

إلخ، فذلك ..  عدم نقش الفراعنة أسلوب بناء األھرامات رغم نقشھم لجمیع جوانب حیاتھم من غذاء أو عادات -أ

  !!ام ، لذلك یعلن مسئولوا ھیئة اآلثار كل یوم عن نظریات جدیدة لكیفیة بناء األھرمما یدل على أنھم لیسوا البناة

 من المذھل أیضا اعتراف الفراعنة أنفسھم بأن بناة األھرام قوم غیرھم ذوو قوة فریدة، وذلك في نص -ب

قوة ذراع الواحد من بناة األھرام [ : والذي نصھ كاآلتيتحوتي حتب المنحوت على تمثال اإللھ القرد البریشتا 

  . ]بألف رجل
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، فكل ، وقد اشتھورا ببراعتھم في السرقة من بعضھم البعضبة وضوح فشو سرقة المباني بین الملوك المتعاق-ت

  .ملك یشطب على من قبلھ ویدعي أنھ ھو الباني والمالك

  . ادعاءھم األلوھیة یوضح كذبھم في كل شئ-ث

   عدم ورود ذكر لرسل اهللا یوسف وموسى یوضح مدى عدم األمانة في تدوین النقوش-ج

   ماذا یعني ذلك ؟!!  أسر فقط ٣ألھرام سوى  أسرة فرعونیة لم یشید ا٣١ من خالل -ح

  الدالئل التاریخیة بعض -٨

، بدءًا من قتادة وانتھاء عاد عالم إسالمي ما بین صحابي ومؤرخ أعلنوا أن بناة األھرام ھم قوم ٤٥أكثر من 

 مصر  ھم من نسل قفطایم بن مصرایم مؤسسيعادبالمقریزي، واستدلوا تاریخیا على ذلك حیث أن شداد أوالد 

من أبناء سام بن نوح، فكیف یكونون في الیمن جمیعھم ؟؟ فسام بن نوح لجأ إلى مصر بعد الطوفان ولم یلجأ إلى 

جزیرة العرب كما أشیع زورا وتدلیسا حتى أن زاویة سام بن نوح ال تزال موجودة بمنطقة الجمالیة خلف 

 ام من نسل قفطایم بن مصرایم مؤسسألنھ % ١٠٠ مصریون عادالحسین في القاھرة بمصر، وشداد أوالد 

 مصریون وسكنوا مصر فبالتالي أبنیتھم المعجزة بمصر ولیست بالیمن، وقد كانت عادمصر، فكون شداد اوالد 

   ألیست تلك ھي األھرامات ؟!! توصف أبنیتھم بأنھا أشبھ بأبراج الحمام ضدیدة الضخامة 

  :إلى اآلتيقفطایم ینسب لھ كل مصري، حیث تبدل االسم : مالحظة

   )مازالت توجد قریة قفط في صعید مصر ( قفط 

  ) كل مصري ھو قبطي ولیس النصراني فقط ( إلى قبط تحولت ثم 

  )في اللغة الالتینیة ( إلى جبت تحولت ثم 

   )في اللغة اإلنجلیزیة ( ثم إلى إیجبت 

  :لمصریة ما یلي كانوا مصریین وأنھم بناة األھرام اعادومن المؤرخین الذین ذكروا أن قوم 

) كتاب مرآة الزمن (  سبط الجوزي - ٣) / كتاب مروج الذھب (  المسعودي - ٢) / كتاب الخطط (  المقریزي -١

) كتاب الروض المعطار في أخبار األقطار (  الحمیري - ٥) / كتاب فتوح مصر والمغرب (  ابن عبد الحكم -٤/ 

  ) /كتاب نھایة اإلرب ( ویري  الن-٧) / كتاب تاریخ الكرماني (  الكرماني - ٦/ 
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) / كتاب تاریخ سنا ملوك األرض واألنبیاء (  حمزة األصفھاني - ٩) / كتاب معجم البلدان (  یاقوت الحموي - ٨ 

نقال عن كتاب بدائع الزھور (  ابن وصیف - ١١) / كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار (  ابن فضل - ١٠

   ..وغیرھم الكثیر ) .. 

  دالئل العملیةال بعض -٩

 العمالقة مخفاة ومخبأة تحت حراسات مشددة للغایة، عادیوجد أماكن عدة بھا مقابر ومدافن ومخازن لجثث قوم 

حیث ظھور إحداھا كفیل بظھور الحق، وفضح زیف الصھیونیة، وكشف عمالءھم بالداخل، وصدق القرآن 

  :خطأ التلمود، ووو، ومن تلك األماكن عام، و٧٠٫٠٠٠وإمامتھ للتوراة واإلنجیل، ورفع عمر مصر إلى 

 قابع خلف قبر السیدة أم كلثوم بنت الحسین رضي اهللا عنھما بمدافن عادرسول اهللا إلى قوم eقبر النبي ھود 

األنبیاء یدفنوا ( اإلمام الشافعي بالقرب من السیدة زینب بالقاھرة، وال یمكن النزول إلیھ، وفي الحدیث الشریف 

  ، وتم تدشین قبر للنبي ھود في الیمن إلبعاد النظر )ماتوا/ حیث قبضوا 

 متر مازال بلحمھ ودمھ ومكفن كفنا إسالمیا في جبانة الشیخ حسن أبو قرن بقریة بني ١٢قبر أحد الشھداء طولھ 

حمیل بمركز البلینا في محافظة سوھاج، وقد ردموا علیھ باألسمنت حتى ال یعثر علیھ أحد، وأطلقوا عشرات 

عن كرامات ألولیاء ھناك حتى یضیع ذكر أھل المنطقة لتلك الجثة العمالقة ویعتبرھا الناس من اإلشاعات 

 عندما ١٩٨١ كیلومتر، وقد تم اكتشافھ عام ٢الخرافات، والمنطقة محاطة بحراسات مشددة وطوق أمنى بقطر 

 مترا بجوار ١٤رجل طولھ  فقد تم اكتشاف حفریة عظم ل١٩٨٦أما في عام  ھم األزھر ببناء معھد دیني بالقریة

القمر الصناعي بمنطقة المعادي عندما ھمت إحدى شركات المقاوالت بحفر األساسات لتشیید مبنى إداري 

ووضعوا بعض ( !! ) لشركة بترول، وعندما انتشر النبأ بقوة تم بناء متحف العظام الفرعونیة فوق ذلك المكان 

 إشاعة، ویتساءل الكثیرون لماذا ھذا الموقع بالذات في ھیاكل عظمیة فرعونیة حتى تصبح المسألة مجرد

ولماذا العظام ؟ ھل ھي !! المعادي بجوار القمر الصناعي یتم تخصیصھ لھذا المتحف ؟؟ اختیار مثیر وعجیب 

من اآلثار ؟ أال ینبغي أن یكمون شئ فرید كالمومیاوات مثال بدال من العظام ؟ اإلجابة واضحة لمجرد التغطیة 

، وھي الضفة المقابلة لألھرام، وبھا محمیة عادحق، وللعلم فأن منطقة المعادي كانت مركزا رئیسیا لقوم على ال

" عاد "  ألف عام، واسم المعادي مشتق من لفظ ١٠٠الغابة ذات األشجار العمالقة المتحجرة منذ ما یقرب من 

، لذا كان قبر  "المعادي"  أصبح ، وفي عصرنا "عادي" على مر العصور، ثم تطور في عھد الفراعنة إلى 

الصحابة الكرام الذین توفوا (  الرئیسیة عادالنبي ھود في تلك المنطقة المتاخمة لمنطقة المعادي سكنى قوم 

بمصر آثروا الدفن بجوار قبر النبي ھود، حتى دفن بھا اإلمام الشافعي، ومن بعده عامة المسلمین، وقد اشتھرت 

) الماموثیة ( وتلك الحفریة العظمیة لرجل عمالق لھا كود في ھیئة اآلثار تحت اسم  ) باالنتساب لإلمام الشافعي

نسبة للماموس كحیوان عمالق، والمعلومات حولھا موجودة في قسم ما قبل التاریخ، ویتم رفض أي طلب 

  في قرآنھمبالحصول على معلومات عنھا، ویالیت من یعملون بھیئة اآلثار أن یتقوا اهللا فینا وفي بلدھم و
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 متر في الطین خلف مدرجات ٤٫٥ أمتار على عمق ١٠ تم اكتشاف ھیكل عظمي لجثة طولھا ١٩٧٠وفي عام 

وفي مكان سري ببني حسن توجد المخازن الكبرى والتي یتم .الصوت والضوء التي بنیت الحقا في معبد الكرنك

كل ذلك حتى ال یعلم  تھم وأجھزتھم العمالقة، وھكذا أدواعادتفتیت وسحق وطحن العظام الھیكلیة العمالقة لقوم 

    بمصر وأنھم حقیقة كما أقرھا القرآن ولیسوا أسطورة كما یتھكم الیھود على القرآنعادالناس یأصل وجود قوم 

  الدالئل المنطقیة بعض -١٠

باھا اإللھ كمثال واحد فقط یجمع بعض من األدلة السابقة ھو مباني الملكة المتجبرة حتشبسوت التي ادعت أن أ

  :آمون أمرھا ببناء معبدھا الشھیر وأربع مسالت، ونستنتج فورا كذبھا المطلق باآلتي

   فمن الناحیة الدینیة فھي لیست ابنة اإللھ آمون ألنھ ال یوجد في األصل ما یسمى اإللھ آمون-أ

 طائرات جمبو ٤ إلى  طن وھو ما یحتاج٣٢٣ ومن الناحیة العلمیة فإحدى تلك المسالت تم تقدیر وزنھا بـ -ب

  فكیف لجنودھا أن یحركوھا ویرفعوھا ؟!! لتحریكھا 

 أما من الناحیة التاریخیة فقد فضحھا تحتمس الثالث عندما أعلن بعد وفاتھا أنھا لم تبن أي شئ وأن ذلك -ت

   أال یكفینا ذلك ؟؟!! المعبد وتلك المسالت كانوا موجودین من قبلھا 

  الدلیل العملي -١١

 لمحاولة محاكاة الھرم األصغر بنفس أسلوب وأدوات الفراعنة، وقد توقفوا ١٩٧٧بانیون إلى مصر عام جاء الیا

فورا وعادوا إلى بالدھم لفشل التجربة فشال مدویا منذ اللحظة األولى، لیس ألنھم لم یستطیعوا رفع الحجارة أو 

رد قطعھا من الجبال بمنطقة المقطم حتى نقلھا أو مجرد شطفھا وتشذیبھا، بل ألنھم لم یستطیعوا أصال مج

  والمعادي مستخدمین في ذلك نفس أدوات الفراعنة 

  الدلیل الجغرافي -١٢

  : كان بھ ثالث صفات ال تجتمع إال بمصر فقط من دون كل دول العالم قاطبة، وھمعادالبلد الذي كان یقطنھ قوم 

، والحقف ھو الھضبة ٢١: األحقاف   }ِباْلَأْحَقاِفنَذَر َقْوَمُھ َواْذُكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ َأ {وجود كثبان رملیة          - أ

  الرملیة

  ، والریع ھو المرتفع من األرض١٢٨: الشعراء  } آَیًة َتْعَبُثوَن ِریٍعَأَتْبُنوَن ِبُكلِّ {   - ب
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ا َعاِرٌض مُّْمِطُرَنا َبْل ُھَو َما اْسَتْعَجْلُتم  َقاُلوا َھَذَأْوِدَیِتِھْمَفَلمَّا َرَأْوُه َعاِرضًا مُّْسَتْقِبَل { وجود وادي نھري   - ت

  ٢٤: األحقاف  }ِبِھ ِریٌح ِفیَھا َعَذاٌب َأِلیٌم 

الَِّتي َلْم ُیْخَلْق ِمْثُلَھا ِفي  / اْلِعَماِدِإَرَم َذاِت / ِ َعاٍد {وجود آثار عمالقة فریدة من نوعھا في العالم أجمع   - ث

، آیة تعني شئ معجز یبھر ١٢٨: الشعراء  } َتْعَبُثوَن آَیًة َأَتْبُنوَن ِبُكلِّ ِریٍع {، ٨- ٧-٦:  الفجر }اْلِبَلاِد 

الغیر ولم یخلق مثلھا في البالد، وفي التفاسیر أنھم كانوا یشیدون أبنیة ضخمة كالجبال یعجز غیرھم 

ل حجارة المین ھایر قارن بین ھندسة األھرام ودقتھا وبین الحجارة العمالقة في باقي العالم مث( تقلیدھا 

  . )إلخ... في بریطانیا وحجارة بوردو العمالقة 

   واآلثار الدالة علیھم- ٣ والوادي -٢ الھضاب الرملیة -١فمصر یجتمع بھا ثالثیة  

، لذلك احتج ابن عادأما الیمن على سبیل المثال فبھا ھضاب رملیة وأودیة قدیمة ولكن ال یوجد بھا آثار قوم 

 بھا عادمعھ الضحاك وقتادة على األشعار التي انطلقت من الیمن تتغنى وتمتدح وجود قوم عباس حبر األمة و

 اآلیة التي تركھا اهللا عبرة لمن بعدھم، عاد، فأین ھي أبنیة قوم ]وھل ُیْسَتَدل على األثر بالشعر ؟ [ : وتساءلوا

بنیة المتواضعة لحضارتي سبأ ومعین األفي الوقت الذي ال تزال فیھ ھل ُیْعَقل أن ُتْدَفن في الرمال أو تتھدم 

َوَقد تََّبیََّن َوَعادًا َوَثُموَد  {، ٢٥: األحقاف   }ِإلَّا َمَساِكُنُھْمَفَأْصَبُحوا َلا ُیَرى { واهللا یقول !! صامدة ومرئیة للعیان 

نوا أشد منا قوة أھلكھم اهللا لما ، فأبنیتھم تركھا لنا اهللا عبرة لنتعظ أن من كا٣٨: العنكبوت   }َلُكم مِّن مََّساِكِنِھْم

َأَفَلْم َیِسیُروا ِفي اْلَأْرِض  {طغوا، وتلك سنة من سنن اهللا وھي إبقاء أثر یدل على حضارة فانیة لیتعظ الجمیع 

ي اْلَأْرِض َفَما َأْغَنى َعْنُھم مَّا َكاُنوا  َوآَثارًا ِفَوَأَشدَّ ُقوًَّةَفَینُظُروا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْم َكاُنوا َأْكَثَر ِمْنُھْم 

/ ِ َعاٍد {، فما بالنا لو أن تلك الحضارة ھي التي تمیزت بالمباني العمالقة الفریدة والعجیبة ٨٢: غافر  }َیْكِسُبوَن 

: الشعراء  }ْبُنوَن ِبُكلِّ ِریٍع آَیًة َتْعَبُثوَن َأَت{ ، ٨-٧-٦:  الفجر }الَِّتي َلْم ُیْخَلْق ِمْثُلَھا ِفي اْلِبَلاِد / ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد 

١٢٨.  

   فأین أبنیتھم ؟

  : مایلي١٤٥ومن كتاب قصص األنبیاء للدكتور رشدي البدراوي األستاذ بجامعة القاھرة ورد في صفحة 

ْذُكْر َأَخا َوا{  عادإن وجود منطقة تسمى باألحقاف بجنوب الیمن ال یعني بالضرورة أن تكون ھي التي سكنھا قوم 

، حیث أن الحقف ھو المعوج من الرمل، ویطلق على كل ھضاب ٢١:  األحقاف  }ِباْلَأْحَقاِفَعاٍد ِإْذ َأنَذَر َقْوَمُھ 

العالم الرملیة، فیحتمل وجودھم في أي مكان آخر، أما من حیث التسمیة فھنالك في شمال الحجاز وادي إرم، 

أما :  یضیف١٤٧وفي صفحة   في العالم باسم اإلسكندریة مثال مدینة٤٦وبئر إرم، وجبل رم، كما توجد 

بخصوص الروایة الضعیفة التي وردت على لسان اإلمام علي بوجود قبر النبي ھود في حضرموت، فیحتمل أن 
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وبالفعل فالقبر المزعزم ( من سكنوا ھذه المنطقة أرادوا أن یكون لھم الشرف بالنبي ھود علیھ الصالة والسالم 

  )ْسَتَغل لتحصیل األموال من الصوفیین الذین یتبركون بھ، وذلك المكان أقرب ما یكون للفریة والزور ھناك ُی

  الدلیل الحسي -١٣

إذ أن كل شئ یوحي في روع كل من یرى اآلثار المصریة العمالقة بأن الفراعنة كانوا عمالقة، فورا ینطبع 

لمتحف ویرى المومیاوات الفرعونیة مماثلة ألحجامنا وعندما یزور ابالضخامة وأحجام عمالقة وقوة مفرطة، 

یتعجب كثیرًا، وفي الحقیقة فإن الحدس یصدق بأن البناة كانوا بالفعل عمالقة، لكنھم لیسوا الفراعنة ألنھم كانوا 

 عاد قریبین العھد منا وبالتالي مماثلین ألحجامنا التي ال تستطیع تشیید تلك المباني العمالقة، فالمشیدون ھم قوم

   !العمالقة، األجداد األوائل للمصریین، حیث لم یھبط الفراعنة علینا من السماء 

   الدالئل الطبیة-١٤

وھكذا اإلنسان ذاتھ كان ... اكتشفنا أن كل الحیاة في الماضي كانت عمالقة، من دیناصورات وماموث وأشجار 

 eیات اإلسالمیة بناًء على أحادیث سیدنا محمد اإلنسان في الماضي كان عمالقا كما أشارت جمیع الرواعمالقا، ف

 و أیضا }خلق اهللا آدم على صورتھ طولھ ستون ذراعا في السماء، وال یزال الخلق ینقص من بعد حتى اآلن { 

 ٣٦ ذراع وھو ما یناھز ٦٠ارتفاع آدم كان . ( }تدخلون الجنة على ھیئة أبیكم آدم ستون ذراعا في السماء { 

  ) طابقا ١٢مكون من متر، یقارب مبنى 

انظر ألحجام التماثیل التي خلفوھا لنا، إنھا (  متر ١٥ تصاغر االرتفاع وكان الطول یناھز عادوعلى زمان قوم 

وبدون أجھزة تقنیة،  )تحاكیھم تماما، والدلیل على عدم التكبیر والتفخیم كتماثیل الیوم أنھا مبینة من حجر عمالق 

فمن ھنا ینكشف لنا سر األعمار المدیدة الطویلة ألھل الماضي،   األساطین المھولةال یمكن سوى لعمالیق بناء تلك

یتناسب الحجم مع العمر، انظر ) لھا بعض االستثناءات (  سنة، فكقاعدة ٩٥٠إذ مكث سیدنا نوح في قومھ 

   ألعمار الحشرات على سبیل المثال مقارنة بأعمار الحیوانات

   بعض شواھدھم-١٥

 بالبر الغربي بمدینة األقصر، مدون باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة على المقبرة رقم في وادي الملوك

  : ما یلي١٤

 قبل المیالد، تزوجت من ١٢٥ وھي ملكة حكمت مصر سنة  نخت–تاوسرت وست تلك ھي مقبرة الملكة [ 

  نخت–ست لى مقبرتھا الملك  وبعد وفاتھا استولى عسیتي الثاني ثم توفى، فتزوجت من الملك سیبتاجالملك 

  ]وقام بتغییر الكثیر من الخراطیش وصور األشخاص داخل المقبرة ونسبھا لنفسھ 
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   أنصدق ھؤالء الذین یدعون األلوھیة ویزعمون لھم بناء األھرام ؟

حیرة العلماء  (  :ما یلي" النقوش المقدسة " تحت عنوان ) حكایة ( وقد كتب الكاتب محمد صالح في عمود 

!!! كتشاف نقوش فرعونیة على بعض أعمدة معبد األقصر ولكن تحت مستوى سطح األرض بعدة سنتیمترات ال

وھناك تفسیران، األول أن التربة ارتفعت بفعل عوامل الترسیب فغطت الجزء السفلي فأخفت تلك الكتابات، 

عمدوا إلخفاء الجزء السفلي كي ال والثاني إن ملوك الفراعنة یدركون سرقة الملوك التابعین للمباني، وبالتالي 

یكتشفھ أحد ویغیر النقوش أو یشوھھا أو یكذبھا أو ینفیھا، والجدیر بالذكر أن النقوش المكتشفة تذكر أن باني معبد 

  )وما أكثر أسرار وألغاز الحضارة المصریة القدیمة !! األقصر ھو الملك خوفو 

  )م ١٩٩٦ / ١٠ / ٢١ بتاریخ – ٣٠جریدة األھرام القاھریة ص ( 

 عصور مختلفة، توت عنخ آمون، خوفو، رمسیس الثاني، ٦وأصبح اآلن یتصارع على بناء معبد األقصر 

   .. !! أمنحتب، الرومان، اإلسكنر األكبر 

بعد كل تلك الدالئل السابقة، لماذا ال نستخدم عقلنا الذي وھب اهللا لنا ومیزنا عن سائر المخلوقات ؟ لماذا یتعجب 

 بناء األھرامات ثم یستسلمون لھراءات یسمعونھا بأن الفراعنة بنوھا بالحبال والثیران ؟ أال یدركون الجمیع من

َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَھنََّم َكِثیرًا مَِّن اْلِجنِّ َواِإلنِس  {أن ھنالك لعبة كبرى لطمس معلم دیني أثري ھام ؟ أال نتفھم نعت اهللا 

 ُأْوَلـِئَك َكاَألْنَعاِم َبْل ُھْم َأَضلُّ  ِبَھا َوَلُھْم َأْعُیٌن الَّ ُیْبِصُروَن ِبَھا َوَلُھْم آَذاٌن الَّ َیْسَمُعوَن ِبَھاَلُھْم ُقُلوٌب الَّ َیْفَقُھوَن

   ١٧٩: األعراف  }ُأْوَلـِئَك ُھُم اْلَغاِفُلوَن 

 لیس  المصریة، وأنھذلك كلھ یوضح أن مصر تعاقبت علیھا حضارات عدة، وأن الفراعنة لیسوا ھم أول الدولة

أال لم یكن قبلھم سوى بدو وھمج ورعاع، وإنما كانت ھنالك أعظم حضارة عرفھا التاریخ البشري كلھ كما یشاع 

  : العمالقة، وأن ما نراه من آثار في مصر ینتسب إلى اآلتيعادھي حضارة قوم و

معابد أو تماثیل أو مسالت أو أساطین المباني العمالقة المشیدة من حجارة عمالقة سواء كانت أھرام أو      -١

  عادجمیعھا تخص حضارة قوم 

  المباني الطینیة الوضیعة والتماثیل الصغیرة والكنوز والمومیاوات تخص الحضارة الفرعونیة     -٢

  اآلثار النصرانیة تخص النصارى قبل الفتح اإلسالمي     -٣

   مياآلثار اإلسالمیة تخص المسلمین بعد الفتح اإلسال     -٤
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  تشابھ أرض عاد والفراعنة

 ھي نفس األرض التي قطنھا الفراعنة، فاآلیات التي ورد عادكشف لنا القرآن العظیم أن األرض التي قطنھا قوم 

  :بھذا الصدد كما یالي

   كال األرضین جنات وعیون-) أ 

 - ١٣٢:الشعراء   }َوَجنَّاٍت َوُعُیوٍن/ م ِبَأْنَعاٍم َوَبِنیَن َأَمدَُّك/ َواتَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكم ِبَما َتْعَلُموَن  { عادفعن أرض قوم 

١٣٤ -١٣٣  

  ٥٧: الشعراء   }َجنَّاٍت َوُعُیوٍنَفَأْخَرْجَناُھم مِّن  {وأیضا أرض الفراعنة 

   لعنة أصابت االثنین–) ب 

: ھود  } َأال ِإنَّ َعادًا َكَفُروْا َربَُّھْم َأَال ُبْعدًا لَِّعاٍد َقْوِم ُھوٍد  َوَیْوَم اْلِقَیاَمِةِفي َھـِذِه الدُّْنَیا َلْعَنًةَوُأْتِبُعوْا  { عادفعن لعنة 

٦٠  

  ٤٢: القصص  }  َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة ُھم مَِّن اْلَمْقُبوِحیَنِفي َھِذِه الدُّْنَیا َلْعَنًةَوَأْتَبْعَناُھْم  {وعن لعنة الفراعنة 

   

ات والعیون ثم استتباع اللعنة على كلتا الحضارتین دونا عن ترى ھل ھذا التشابھ في وصف األرض بالجن

   على نفس أرض مصرعادغیرھما كان صدفة ؟ أم أن الفراعنة ھم بالفعل خلفاء قوم 

 }َرْبَنا َلُكُم اَألْمَثاَل  َوَتَبیََّن َلُكْم َكْیَف َفَعْلَنا ِبِھْم َوَضَوَسَكنُتْم ِفي َمَسـاِكِن الَِّذیَن َظَلُموْا َأنُفَسُھْم {تقول اآلیة الكریمة 

 سكنت من بعدھم، أرى أن الفراعنة في تلك الحالة ھم عاد، أجمع المفسرون على أن مساكن قوم ٤٥: إبراھیم 

   الذین سكنوھا

  التي ورد ذكرھا في القرآن ؟ " القرون األولى" ما معنى 

ن األولى بمعنى الحقب الحضاریة األولى القرو( كثیرا في القرآن العظیم " القرون األولى " تردد ذكر مصطلح 

  : كانوا یمثلون القرون األولى بالنسبة للفراعنة، فتتابع اآلیات یوضح اآلتيعاد، وبربط بعضھا نجد أن قوم )

( ، أول القرون ١٧: اء اإلسر } ِمن َبْعِد ُنوٍح َوَكَفى ِبَربَِّك ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبیَرًا َبِصیرًا اْلُقُروِنَوَكْم َأْھَلْكَنا ِمَن { 

  عادمن بعد نوح ھم قوم ) حقبة حضاریة 
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  ) األولى عاد= القرون األولى  ( ٥٠: النجم   }اْلُأوَلىَوَأنَُّھ َأْھَلَك َعادًا { 

عن باقي الرسل ، لماذا موسى دونا ٤٣: القصص   }اْلُقُروَن اْلُأوَلىَوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمن َبْعِد َما َأْھَلْكَنا { 

 عادُذِكَر أنھ أوتي الكتاب من بعد ھالك القرون األولى ؟ السبب أنھ أرسل للفراعنة الذین سبقھم بقرون كثیرة قوم 

  .. األولى عادالعمالقة، 

، ١٢٨: طھ  }َك َلآَیاٍت لُِّأْوِلي النَُّھى  َیْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِھْم ِإنَّ ِفي َذِلاْلُقُروِنَأَفَلْم َیْھِد َلُھْم َكْم َأْھَلْكَنا َقْبَلُھم مَِّن { 

 َوَتَبیََّن َلُكْم َكْیَف َفَعْلَنا ِبِھْم َوَسَكنُتْم ِفي َمَسـاِكِن الَِّذیَن َظَلُموْا َأنُفَسُھْم {،  ولم یتعظواعادالفراعنة سكنوا مساكن 

   ٤٥: إبراھیم  }َوَضَرْبَنا َلُكُم اَألْمَثاَل 

َقاَل ِإنََّما ُأوِتیُتُھ َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي َأَوَلْم َیْعَلْم َأنَّ اللََّھ َقْد َأْھَلَك .. / .. / ن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْیِھْم ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِم{ 

، ٧٨ -٧٦:القصص  }ِرُموَن  َمْن ُھَو َأَشدُّ ِمْنُھ ُقوًَّة َوَأْكَثُر َجْمعًا َوَلا ُیْسَأُل َعن ُذُنوِبِھُم اْلُمْجالُقُروِنِمن َقْبِلِھ ِمَن 

   األكثر قوة وجمعا وثراء عادقارون على أرض مصر، لم یتعظ بمن ھلك قبلھ من القرون، إنھم 

َقاَل  / اْلُقُروِن اْلُأوَلىَقاَل َفَما َباُل / َقاَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُھ ُثمَّ َھَدى / َقاَل َفَمن رَّبُُّكَما َیا ُموَسى { 

، حیث یعلم فرعون بصدق موسى، سألھ عن أكثر ٥٢: طھ  }ِعْلُمَھا ِعنَد َربِّي ِفي ِكَتاٍب لَّا َیِضلُّ َربِّي َوَلا َینَسى 

  ما یشغل بال الفراعنة، من أولئك العمالقة األقویاء الذین سبقوھم على أرض مصر وخلفوا تلك األبنیة المھولة ؟؟

  الحدیث عن قرون أولى سبقت الفراعنةالحظ أن فرعون یسأل موسىالحظ في جمیع اآلیات السابقة 

   ) في القرآن ولم ترد بالتوراة عادوقد وردت قصة قوم ( الحظ أن موسى لم یجبھ ألن العلم في كتاب آخر 

  تأكید المولى أن ھناك من كان قبل الفراعنة

  ١١:  آل عمران }وْا ِبآَیاِتَنا َفَأَخَذُھُم الّلُھ ِبُذُنوِبِھْم َوالّلُھ َشِدیُد اْلِعَقاِب  َكذَُّبَوالَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْمَكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن  { -١

 } َكَفُروْا ِبآَیاِت الّلِھ َفَأَخَذُھُم الّلُھ ِبُذُنوِبِھْم ِإنَّ الّلَھ َقِويٌّ َشِدیُد اْلِعَقاِب َوالَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْمَكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن  { -٢

  ]٥٢: نفال األ

 َكذَُّبوْا بآَیاِت َربِِّھْم َفَأْھَلْكَناُھم ِبُذُنوِبِھْم َوَأْغَرْقَنا آَل ِفْرَعوَن َوُكلٌّ َكاُنوْا َوالَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْمَكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن  { -٣

  ٥٤: األنفال  }َظاِلِمیَن 

   ٩:  الحاقة }اْلَخاِطَئِة  َواْلُمْؤَتِفَكاُت ِبَوَمن َقْبَلُھَوَجاء ِفْرَعْوُن {  -٤

   مرات ؟٤فمن كان قبل الفراعنة بالذات ویؤكد اهللا علیھم 
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  األھرام ؟بنى قوم عاد لماذا 

 النشغالھم عن التفكر في اهللا عاد على قومھ e، احتج سیدنا ھود ١٢٨: الشعراء  } َتْعَبُثوَن آَیًةَأَتْبُنوَن ِبُكلِّ ِریٍع { 

 ضخمة كالجبال فوق المرتفعات والھضاب الرملیة بال فائدة، حیث أن تقدیسھم الخالق الحق وبناؤھم صروحًا

لنجم الشعرى ھو عمل كفري، وقد كشف العلماء الیوم أن ترتیب األھرامات الثالثة بھذا الشكل غیر المنتظم 

، بل حتى ما )الشعرى ( بالنسبة لنا واختالف أحجامھم إنما یتفق وترتیب وأحجام نجوم مجموعة أوریون الثالثة 

زعم علماء الیوم بأنھ أنبوب تھویة الغرفة الرئیسیة بالھرم اتضح أنھ مرصد یتعامد تماما على نجم الشعرى في 

: النجم  }َوَأنَُّھ َأْھَلَك َعادًا اْلُأوَلى  / الشِّْعَرىَوَأنَُّھ ُھَو َربُّ  {یوم محدد من كل عام، لذلك قال اهللا رب العالمین 

٥٠- ٤٩   

 فاألھرام كما ھو واضح لیست مقامة كمقابر للفراعنة، حیث لم یوجد بداخلھا مومیاوات وال نقوش وال وبالطبع

ذھب، كما نتعجب لماذا لم تبن جمیع المقابر ھرمیة حیث یوجد مقابر الملوك بالبر الغربي لمدینة األقصرولم یكن 

َوِفْرَعْوَن  {نفسھم، أما اآلیة التي تقول للفراعنة في بناء الصروح واألساطین المصریة أي دور سوى نسبھا أل

فتذكر لنا الخوازیق التي كان یدقھا المجرم فرعون في األرض لربط أذرع خصومھ ، ١٠: الفجر   }اْلَأْوَتاِدِذي 

فیھا وربط أرجلھم في الخیول، ثم یضرب الخیول بالسیاط بقوة فتجري ممزعة وممزقة أجساد خصومھ، فتلك 

یست األوتاد بمعنى األھرام كما یفسر البعض خطأ وزورا وتأویال وبھتانا، وحیث أن الھرم ھي أوتاد فرعون، ول

استخفاف رخیص وتأویل خطیر للقرآن، ففي الحدیث !! لیس لھ وتد، فیدعون أن الھرم یشبھ شكل الوتد بالمقلوب 

الَِّذیَن َطَغْوا ِفي اْلِبَلاِد /  ِذي اْلَأْوَتاِد َوِفْرَعْوَن{ فلوال أكملوا اآلیات ، )القرآن مثاني یفسر بعضھ بعضًا ( الشریف 

  ١٤ - ١٠: الفجر }ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصاِد / َفَصبَّ َعَلْیِھْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب / َفَأْكَثُروا ِفیَھا اْلَفَساَد / 

في جمیع الكتب  ھؤالء الملعونین من ھم الفراعنة ؟ وھل نحن كمصریین أحفاد

  ؟السماویة

توجھ سام بن نوح إلى )  ویقال جدة بالحجاز –جبل أرارات في تركیا ( بعد رسو سفینة نوح على جبل الجودي 

، ومازالت حتى یومنا ھذا زاویة سام بن نوح موجودة بمنطقة )وربما عاد إلیھا فربما كان نوح بمصر ( مصر 

لفھ ابنھ قفطایم الذي ینسب لھ كل الشعب الجمالیة بالقاھرة، وكان من نسلھ مصرایم مؤسس مصر الدولة، ثم خ

َكَذِلَك ِكْدَنا ِلُیوُسَف { مدة من الزمان ) المصریین ( المصري كأقباط أیا كان دینھم، واستمر حكم الملوك األقباط 

: یوسف  }َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِلیٌم  ِإالَّ َأن َیَشاَء الّلُھ َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّن نََّشاء اْلَمِلِكَما َكاَن ِلَیْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِدیِن 

   فعھد یوسف لم یكن كما یدعون عھد فرعوني وإنما كان عھد ملوك، ٧٦
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كان یعمل ) شمال وجنوب مصر (  زعموا أنھ موحد القطرین میناوقصة الفراعنة الحقیقیة أنھ جاء كاھن اسمھ 

ستولى على الحكم، وتلقب بلقب فرعون، واستمر یحكم في األساس تربي قتل الملك أثناء دفن ابنتھ في مقبرتھا وا

ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَلا ِفي اْلَأْرِض َوَجَعَل َأْھَلَھا  { سنة بالحدید والنار ٣٠٠٠ھو ونسلھ من الفراعنة شعب مصر القبطي 

، كما لم ٤: القصص  }نَُّھ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن ِشَیعًا َیْسَتْضِعُف َطاِئَفًة مِّْنُھْم ُیَذبُِّح َأْبَناءُھْم َوَیْسَتْحِیي ِنَساءُھْم ِإ

  .یذكر اهللا اسم فرعون للداللة على تماثلھم في الفجور

ومن ذلك نعلم أن الفراعنة ما ھم إال حثالة اغتصبت السلطة، حكمت الشعب المصري القبطي بالحدید والنار، كما 

  بناء الممالیك الوافدین من الخارج مثال ؟؟استولى الممالیك تماما على الحكم، فھل یعني ذلك أننا أ

  إننا شعب قبطي ونتبرأ من الفراعنة الكافرین، ولم یسلطھ اهللا علینا إال لبعدنا عن الدین

  ٥٤:  الزخرف }َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُھ َفَأَطاُعوُه ِإنَُّھْم َكاُنوا َقْومًا َفاِسِقیَن { 

  ٨:  القصص }ا َكاُنوا َخاِطِئیَن ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَھاَماَن َوُجُنوَدُھَم{ 

  ٤٠: القصص } َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُھْم ِفي اْلَیمِّ َفانُظْر َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمیَن { 

  ١٣٧: األعراف  }َوَدمَّْرَنا َما َكاَن َیْصَنُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُھ َوَما َكاُنوْا َیْعِرُشوَن { 

  ٤٢:  القصص }َوَأْتَبْعَناُھْم ِفي َھِذِه الدُّْنَیا َلْعَنًة َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة ُھم مَِّن اْلَمْقُبوِحیَن { 

  ٤٦:  غافر }النَّاُر ُیْعَرُضوَن َعَلْیَھا ُغُدّوًا َوَعِشّیًا َوَیْوَم َتُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب { 

  ٩٨:  ھود }ُدُم َقْوَمُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَأْوَرَدُھُم النَّاَر َوِبْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد َیْق{ 

   !!تمجید الفرعونیة

ؤغم أ، الفراعنة ملعونین في الكتب السماویة جمیعھا، إال انھم یمجدونھم من أجل محو الھویة العربیة وبالتالي 

 تزیین كل شئ بصورھم وصور آلھتھم لتألیھ لفراعنة وتفخیمھم وتعظیمھماإلسالمیةالعدید من األساطیر تروج 

وفي الكرنفاالت یلبس !!إطالق لقب فرعون على كل من أحرز عمل بطولي، حتى لو كان ھدف في ماتش كرة 

، )من أحب قوما حشر معھم (  في الحدیث الشریف eالرجال والنساء مالبس الفراعنةونسوا ما قال رسول اهللا 

  )من تشبھ بقوم حشر معھم (  أیضا

ال (  وأیضا )ال تقوم الساعة حتى ُیمجد فرعون ( : ومن المثیر بعض األحادیث التي وردت عن ابن عساكر

 وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم في عصر كما قال عنھ رسول )تقوم الساعة حتى یظھروا بزة فرعون 
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النَّاُر  {، رغم أن الفراعنة ھم أكفر وأفجر خلق اهللا على مر التاریخ )سیعود اإلسالم غریبا كما بدأ (  eاهللا 

ولم یسم اهللا اسم  ٤٦: غافر  }ُیْعَرُضوَن َعَلْیَھا ُغُدّوًا َوَعِشّیًا َوَیْوَم َتُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب 

 والالحقین، وقد علمنا أن الفراعنة جمیعھم قدسوا الجعران فرعون للداللة عن كل من سلك مسلكھ من السابقین

آسیا ( وزوجة فرعون ) مؤمن آل فرعون ( وألھوا الحكام ووو، اللھم إال قلة قلیلة كتمت إیمانھا كابن عم فرعون 

تعللین ثم نجد من یستغل تلك االستثناءات الضئیلة لالدعاء بأن الفراعنة كانوا مؤمنین وموحدین م) .. بنت مزاحم 

   !!بمناداة أخناتون بالتوحید رغم علمھم أنھ طالب الشعب بتوحیده ھو ذاتھ لكسر نفوذ الكھنة ولیس بتوحید اهللا 

  كیف كان یبني الفراعنة ؟

ھناك تفاوتا ھائال بین بناء األھرام والمباني الطینیة، سواء في األسلوب أو الھندسة أو اإلمكانیات أو المواد، 

 العلم أن الفراعنة كانوا یبنون بالطین اللبن، فكیف ینسب المغرضون األبنیة الحجریة العمالقة الجمیع یعلم تمام

فمن الناحیة الھندسیة ال   بضم آثارھم للفراعنة حیث ال یستطیعون ھدمھاعادلھم ؟؟ إنھم یریدون محو حقیقة قوم 

 أسباب میشال فوتمان لفرنسي یمكن أن یجتمع ذلك الطرازین في عصر واحد، وقد استغرب عالم اآلثار ا

التخلف الشدید للبناء الطیني الفرعوني الذي كان یعد األكثر تخلفا عن الحضارات المعاصرة لھ من جیرانھ، في 

أما من الناحیة الدینیة فاهللا  وقت یوجد على أرض مصر أعجب وأقوى أبنیة في العالم على مر التاریخ كلھ

َوَقاَل ِفْرَعْوُن َیا َأیَُّھا  {یم أن الفراعنة ال یستطیعون البناء إال بالطین إذ قال سبحانھ وتعالى یقرر في كتابھ الحك

 َفاْجَعل لِّي َصْرحًا لََّعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِھ ُموَسى الطِّیِناْلَمَلُأ َما َعِلْمُت َلُكم مِّْن ِإَلٍھ َغْیِري َفَأْوِقْد ِلي َیا َھاَماُن َعَلى 

ولم یكن  فما كانوا یستطیعون البناء من الحجارة وإنما من الطین ٣٨: القصص  }نُُّھ ِمَن اْلَكاِذِبیَن َوِإنِّي َلَأُظ

وفي األصل ما كان ھذا  بمقدورھم تسلق األھرام آنئذ حیث كانت ال تزال مكسوة بطبقة حجریة جیریة ملساء

 أعلم إنسان بأن سیدنا موسى علیھ الطلب إال استھزاء بموسى، وذلك من أجل استخفاف قومھ الفاسقین ألنھ

 َیْعِرُشوَنَوَدمَّْرَنا َما َكاَن َیْصَنُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُھ َوَما َكاُنوْا { أیضا تقول اآلیة   %٢٠٠الصالة والسالم على حق 

 أما من الناحیة األثریة، ، وكلمة یعرشون تعني أبنیتھم الطینیة ذات أسقف من جذوع النخل١٣٧: األعراف  }

فكل حضارة تبدأ من الصفر وتتطور إلى األفضل، إال أنھ لوحظ أن األبنیة المصریة كان سلمھا لألسفل، فبدأت 

مما !! بأھرامات عظیمة وأخذت في التدھور من حیث الحجم واألسلوب إلى أن وصلت إلى أھرامات طینیة 

   یوضح تصاغر حجم البناة حتى قلدھم الفراعنة بأھرامات طینیة مسخة

  ھو خوفو ؟ وھل یوجد ملك فرعوني في الحقیقة اسمھ خوفو ؟من 

الھرم األكبر ھو رمز وآیة المباني المصریة العمالقة جمیعھا، وأعجوبة اآلثار وأعظمھا بال منازع أبدا، فھو 

 ملیون حجرة كفیلة بتطویق الكرة ٢٫٣ ملیون متر مكعب من الحجارة تحوي في باطنھا ما یناھز ٢٫٦فكتلتھ 

 ٣ سنتیمتر، أو بتطویق فرنسا بالكامل بسور ارتفاعھ ٣٣ بالكامل من خط االستواء بسور ارتفاعھ األرضیة
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أمتار، ووزنھ الجزافي ھو ملیار طن أي ما یماثل واحد على ملیار من وزن األرض الجزافي وھو ملیار ملیار 

خلیفة المأمون الھرم من فتحة عندما فتح ال    طن ومركزه منتصف القارات، ھذا العمل المدھش حقا من شیده ؟

صغیرة تحت الباب الرئیسي والتي مازلنا نستخدمھا حتى اآلن، لم یجدوا كنوزًا أو مومیاوات أو نقوش كما كان 

یعتقد الجمیع، وذلك یشكل دلیال على عدم بناء الفراعنة لألھرام، ولكن في عصرنا الحالي تم إغالق الھرم لعمل 

اإلعالن عن ظھور أختام للملك خوفو سرعان ما أعلن علماء مخلصون أنھا مزورة، ترمیمات وبعدھا كالعادة تم 

ومن المعلوم أنھم لم یجدوا سوى حرفین  مما یوضح أن ھناك أیاد خفیة تعمل على إلصاق تلك األعمال بالفراعنة

، وبالبحث عن ربما كتبھما أحد البناة أو الدخالء " خوفو"  ولیس   "فوخو" في سقف غرفة الملك ترجمتھما 

فألصقوھا بالملك ) وكأنھا أسماء دلع (  أسماء ٥ملك فرعوني بھذا االسم لم یجدوا، فابتكروا فكرة أن لكل ملك 

لم یعثر لھ من اآلثار " خنم خواف وي " ، وللعلم فإن ھذا الـ  "خوفو" وي وقالوا أن من أسمائھ خنم خواف 

فھل یعقل أن صاحب أكبر بناء في العالم ال یملك سواه إال ھذا    !! سنتیمتر فقط ٩سوى تمثال من العاج ارتفاعھ 

  التمثال الوضیع للغایة ؟؟

  أین القصور والكنوز ؟؟

 خنم خواف وي"  الیھودي وھذا الـ ھیرودوت عاما كما ادعوا نسبة لتأریخ ٣٠ثم ھل یعقل أن یبنى ھذا الھرم في 

 خفرعبدأ بناءه قبل تولیھ السلطة ؟؟أم أكملھ لھ ابنھ  عاما كما یزعمون أیضا ؟؟ھل ٢٣لم یحكم مصر سوى " 

  كما یزعمون أیضا قبل الشروع في بناء ھرمھ األوسط الذي استغرق أیضا من الوقت ما یفوق عمره في السلطة 

  من ھو أبو الھول ؟

م وجود أیة أبو الھول كان مدفونا في الرمال حتى تم الكشف عنھ، ولكن الصدمة والحیرة عقدت ألسنة الجمیع لعد

  .إلخ.. كتابات أو نقوش فرعونیة على أبي الھول تصف من ھو وكیف تم بناءه 

وعندما ھزأ الناس بتلك الفكرة حیث ال یعقل أن یتم ذلك !!  حیث یقابل ھرمھ خفرعفادعوا خرصًا أنھ ینتسب إلى 

ترمیمات ثم ظھرت حدیثا لخفرع ولیس لخوفو وما ھو سر عدم وجود نقوش على الھرم والتمثال ؟ تم إغالقھ لل

تزویر في تزویروالحقیقة ھي أن !!!   تحتمس الثالثكالعادة نقوشًا على جسم أبي الھول تدعي أن صاحبھ ھو 

 }َوَقاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوًَّة {  رمزا لقوتھم حیث التصمیم رأس إنسان وجسد أسد عادأبا الھول بناه شداد أوالد 

.. ، فلم یكتشفھ الفراعنة لذا لم ینسبوه ألنفسھم عادریاح العاتیة التي أودت بحضارة قوم ، ثم دفنتھ ال١٥: فصلت 

      ھذه باختصار ھي حقیقة أبي الھول
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  من وراء كل ذلك ؟

اللعبة الكبرى سببھا الیھود، الذین یسیطرون على علم اآلثار أكثر من سیطرتھم على المال واإلعالم 

  الیھودیة من أساسھاالصھیونیة ل بھدم ن علم اآلثار كفیألوالسیاسة،

  أصل القصة

، فاتھمھ الیھود المجرمین بأنھ ینقل نصھا من  eالقصة عندما كانت تتنزل قصص القرآن على سیدنا محمد أت بد

ولكنھم ھم المحرفون، وعندما نزلت ) وھو اهللا (  أن المصدر واحد eفكان رده !! التوراة، یزید وینقص فیھا 

) حضارات ما بین نوح وإبراھیم لم تذكر بالتوراة وبالتالي ال یعرفھا الیھود  ( عاد ومودثقصص حضارتي 

استنكر الیھود ذلك، وفي غزوة تبوك أثناء السیر عبر شمال الحجاز، مر الرسول وجیشھ على كھوف حضارة 

اء اآلن بتلك المنطقة تم تحلیل الم( ، )أسرعوا وال تشربوا حتى ال یصیبكم ما أصاب ثمود (  فقال لجیشھ ثمود

، وعندما توفاه اهللا لم یكن أخبر ثمود حدد موقع حضارة e، المھم أن الرسول )بھ وتبین بقایا إشعاعات نوویة 

 العالم يمھندسجمیع عندما یعجز وذلك أنھا أھرامات مصر ب اآلن ھا اهللاكشفیحتى  ( عادبموقع حضارة قوم 

، فسارع الیھود وادعوا بأسطوریة )ء بواسطة الفراعنة أو غیرھم بفشلھم في معرفة كیفیة بناء األھرام سوا

، حیث ال توجد تلك المباني العمالقة الضخمة المھولة العجیبة المتفردة التي ذكرھا القرآن بأن اهللا تركھا لنا آنالقر

، وحیث ال  عبرة وعظة بأن من كانوا أشد منا أھلكھم اهللا، ولكنھم فھموا فورا أنھا أھرام مصرعادمن قوم 

 إلى عاداألنظار فیما یخص قوم وأبعدوا یستطیعون ھدمھا فقد عمدوا على تزویر تلك الحقیقة، فنسبوھا للفراعنة 

 الذین سكنوا عاد، حیث أنھا كانت أكبر تجمع للیھود العرب، فأطلق شعراءھم ھنالك التغني والمدیح في قوم الیمن

 الشرف العظیم باحتضان أعتى وأقوى حضارات التاریخ في الیمن، ففرح أھل الیمن بذلك من أجل نیل ھذا

   !!بالدھم، ولكن بدون دلیل أثري واحد 

قوم عاد تم ذكرھم في القرآن الكریم ولم یرد لھم ذكرا وال حتى إشارة في التوراة، فذلك یعني أن وحیث أن * 

  ده اإلنجیلظھور أي دلیل على وجود قوم عاد یعني إمامة القرآن للتوراة ومن بع

  :ذلك كل مایليویعني 

   بھعادأن القرآن لیس كتاب أساطیر كما زعموا بسبب ذكر حضارة قوم      -١

  أن القرآن منزل من اهللا سبحانھ وتعالى     -٢

  أن التوراة واإلنجیل تابعین للقرآن وھو إمامھم     -٣
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   جمیال ھو آدم أبو البشرن اإلنسان لیس أصلھ قردا كما یزعم بعض العلماء وإنما بشراأو     -٤

  وأن سیدنا آدم یتجاوز عمره مائة ألف عام ولیس سبعة آالف فقط كما یزعم التلمود الیھودي     -٥

وأن اإلنسان في الماضي كان عمالقا كما أشارت جمیع الروایات اإلسالمیة بناء على أحادیث سیدنا      -٦

  التي ذكرتھا سالفا eمحمد 

  لیھودالخبیث لالدور 

م أول من یعلمون الحق، ولكنھم یخفونھ رغبة في استمرار زعم أنھم شعب اهللا المختار وأنھم على حق في كل إنھ

شئ، وأن على العالم كلھ أن یخدمھم بناء على ذلك، فذلك ھو منى مناھم، وقد عمد الیھود على تزویر الحقائق 

َوَال َتْلِبُسوْا اْلَحقَّ {  ویحذرنا منھم على مر الدوام التاریخیة كعادتھم إلدراكھم استحالة ھدم األھرام، واهللا یحذرھم

  ٤٢:  البقرة }ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموْا اْلَحقَّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن 

  :وقد اتبعوا اآلتي

أطلقوا اسم صحراء األحقاف على إحدى صحراوات الیمن التي قطنھا أكبر نسبة من الیھود العرب،      -١

لیمن البسطاء بالترحاب لیتشرفوا بھ من دون أن یدركوا المكیدة التي تحاك بالمسلمین فاستقبل ذلك أھل ا

  أجمع

 بالیمن، رغم عدم وجود أي أثر لھم ھناك في وقت تبقى آثار سبأ عادنشروا األشعار التي تمجد قوم      -٢

 بالیمن عاد مما جعل ابن عباس وقتادة والضحاك یرفضون وجود قوم!! ومعین ظاھرة وواضحة للعیان 

بمعنى أن األثر ُیستدل علیھ باألثر ولیس ) وھل ُیستدل على األثر بالشعر ؟ ( وقالوا قولتھم الشھیرة 

  بأبیات شعر، وكل غرض الیھود ھو إبعاد النظر عن مصر

) أعلن في فرنسا قبل غزواتھ أنھ قادم إلنشاء إسرائیل الكبرى ( أرسلوا نابلیون بونابرت الصھیوني      -٣

من أجل ( والذي مولھ ھو الثري الیھودي البریطاني روتشیلد ) جوزفین ( و زوج الیھودیة الخائنة وھ

ولكن قطعت بریطانیا الطریق على نابلیون كي ال تكون لھ إمبراطوریة تابعة لھ ) إنشاء إسرائیل الكبرى 

سرائیل كما حدث في الشرق األوسط تھدد تجارة بریطانیا مع وعد بأن تكون ھي صاحبة فضل إنشاء إ

تثبیت أن كل اآلثار تخص في وعد بلفور، ومن مخططات نابلیون في الطریق لتحقیق إسرائیل الكبرى 

 ویعلم الجمیع بزیف الصھیونیة وإمامة القرآن الكریم، عاداللصوص الفراعنة حتى ال تنكشف حقیقة قوم 

ول الغزو ؟ ھل أحب الفراعنة رغم فھل یعقل أن غاٍز یصطحب معھ سفنا محملة بالمطابع والعلماء من أ

وما لم یفلح في عملھ تكفلت بھ !! أنھ نصراني متزوج من یھودیة ؟ أم من أجل سواد عیون المصریین 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


بریطانیا، إنھم الیھود الذین یحركون العالم بعد أن َعلو ُعلو آخر الزمان الموعودین بھ قبل أن یمحقھم 

( ومن بعده عملت البعثات األثریة في مصر      - ٤ رب العالمیناهللا على أید المسلمین عم قریب بإذن اهللا

من أجل ھدف واحد فقط ھو إخفاء أي )  كما تكرر مع لجنة الیونیسكوم في العراق -جمیعھم جواسیس 

 في مصر، والبحث والنبش في شرق الدلتا عسى أن یجدوا أدلة تثبت قرى لبني عاددلیل یؤكد وجود قوم 

مار جحا الذي یدخلون بھ مصر حتى نھر النیل فیقیموا دولة إسرائیل الكبرى من إسرائیل حتى تكون مس

   ).لعنھم اهللا جمیعا ( النیل إلى الفرات كما یأملون 

  الیھود ضربوا خمسة عصافیر بحجر واحد

 العمالقة حتى اآلن ال في الیمن وال عاداتھام القرآن بأنھ كتاب أساطیر، حیث لم نكتشف مساكن قوم      -١

  غیرھا، رغم أن األھرام تسد عین الشمس كما یقولون

 عام ٧٫٠٠٠ كما في تفسیر التلمود لدیھم أن عمر آدم  عام٧٫٠٠٠عدم إثبات وجود بشر یفوق عمرھم      -٢

  )حتى ال ینفضحوا بأنھم أھل ھراء وتخاریف ( فقط 

 التي یحقدون ر الكنانة نكایة بمص عام٧٫٠٠٠ عام إلى ٧٠٫٠٠٠تقلیص عمر الحضارة المصریة من      -٣

  علیھا كل الحقد

  ، إذ أن في ذلك تفرد إعجازي لإلسالمعدم عملقة أھل الماضي     -٤

 –استدراجا للشعب المصري حتى یثیروه فنتمسك بأن الفراعنة ھم البناة (  األھرام ادعاء أنھم ھم بناة     -٥

   .)منتھى الخبث والمكر والحیلة 

  :ماء صھیون في المحضر رقم ستة عشروإلیكم نصا من بروتوكوالت حك

   "ونعید كتابة التاریخ لنحذف منھ كل إساءة موجھة لتاریخنا الیھوديسوف نھدم دعائم التعلیم الجامعي اآلن، " 

   )م ١٩٩٦ القاھرة –أبو الفداءى محمد عزت، دار االعتصام .  أ– ١٣من كتاب نھایة الیھود ص ( 

وتصور عزیزي القارئ أن  ن سیطرتھم على المال واإلعالم والسیاسةوھم یسیطرون على علم اآلثار أكثر م

ھامرتن  ودیودورنت ومانتیون والنجستر وھیرودوتكلیة اآلثار تدرس لنا ما ورد على ألسنة الیھود أمثال 

ووتجاھل تأریخات المسلمین من الصحابة والعلماء التابعین أمثال حبر األمة ابن عباس والضحاك ... !! وغیرھم 

    لماذا ؟ ھل الیھود بشر وما عاداھم حیوانات ؟...وقتادة والمقریزي والنویري والحمیري والكرماني 
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  البعثة األمریكیة العجیبة

ھنالك بعثة أمریكیة ادعت أنھم اكتشفوا مدینة إرم بصحراء السعودیة، وقد حددوا موقعھا بانھا مدینة أوبار 

السعودیة من جانبھا نفت رسمیا تلك الفریة  عة من تحت الرمال كیلومتر حیث استخرجوا قل١٣٠جنوب الریاض 

 ھي أوباروبالنظر إلى القلعة التي استخرجوھا نجد أنھا مبنیة من طوب صغیر الحجم، وحجمھا  عادبأن مدن قوم

  }ْخَلْق ِمْثُلَھا ِفي اْلِبَلاِدالَِّتي َلْم ُی/ ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد / ِ َعاٍد {فھل تلك ھي !!  إجماال بحجم فیال من عصرنا الحالي 

فاتجھوا لسلطنة عمان وادعوا أنھم اكتشفوا عن طریق األقمار الصناعیة أنھارًا وأودیة تحت   ؟؟٨-٧-٦: الفجر 

سلطنة عمان من جانبھا أیضا نفت أیضا رسمیا تلك الفریةوبالنظر  الرمال، واستخرجوا أعمدة من تحت الرمال

الَِّتي َلْم ُیْخَلْق ِمْثُلَھا / ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد / ِ َعاٍد {فھل تلك ھي !!  أمتار ٤اعھا ال یزید عن لتلك األعمدة نجد أن ارتف

   ؟؟٨-٧-٦:  الفجر  }ِفي اْلِبَلاِد

  !!فاتجھوا إلى الیمن لیعلنوا أنھم اكتشفوا أودیة إرم ھناك 

  #!!  یھودي ٣٨الجدیر بالذكر أن البعثة األمریكیة مكونة من # 

 لكان األولى بھم أن یعلنوا إسالمھم ألن حقیقة تلك الحضارة عادوفي الواقع لو أنھم اكتشفوا بالفعل حضارة قوم 

فھل فھمنا  تم ذكرھا في القرآن الكریم وحده على اإلطالق دونا عن جمیع كتب التأریخ والكتب الدینیة األخرى

 عادمجرد إلبعاد النظر عن أن قوم  جزیرة العربیة ؟ كانوا بالعاداآلن لماذا إصرارھم على تأكیدھم أن قوم 

موطنھم مصر، حتى تظل األھرام منسوبة للفراعنة، ونظل نجري وراء السراب في الجزیرة العربیة، فیستمرون 

 في الجزیرة العربیة وتصبح مباني الفراعنة عادفي التھكم على القرآن بأنھ كتاب أساطیر حیث ال مساكن لقوم 

     !!عادي قوم أكبر من مبان

  نشر البحث

وبعد البحث المضني ألربعة أعوام، والتباحث مع علماء الدین والفلك والتاریخ والطب والھندسة واآلثار، وبعد 

وھو الذي ھاجمتھ الصحف ) تحت اسم الفراعنة لصوص حضارة ( الزیارات المیدانیة العدیدة، نشرت البحث 

مصریة غیر الحكومیة، كما أیدتھ جرائد المسلمون السعودیة والحیاة المصریة الحكومیة، وأیدتھ بعض الصحف ال

   . والتلیفزیون اإلیطالي ووكاالت أنباء رویتر وأسوشیتتدبرس وإف سي وانMBCاللندنیة وقناة 

  :وھكذا حل البحث جمیع األلغاز، ومنھا على سبیل المثال

ي ظل انعدام أجھزة تقنیة كالتي نمتلكھا الیوم ؟ كیف یمكن تشیید تلك المباني العمالقة بھذا الحجر العمالق ف

  عن طریق عمالقة حیث كان ذلك الحجر العمالق بالنسبة لنا مجرد طوب بالنسبة لھم: الجواب
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  ما سر النوافذ المرتفعة في المعابد المصریة ؟

   التي تتناسب وأطوالھم والتي سكنھا الفراعنة من بعدھمعادإنھا نوافذ مساكن قوم : الجواب

لماذا رمم الفراعنة ما تھدم من المباني واألسوار الحجریة بالطین ولیس من نفس الحجارة الضخمة المبینة منھا ؟ 

  ألنھم ال یستطیعون التعامل بھا: الجواب

  لماذا بنیت القالع الفرعونیة من الطین ولیس من الحجارة الضخمة ؟

  نقلھا أو رفعھاألنھ ال قدرة لھم في قطع الحجارة العمالقة أو : الجواب

  أین ھي قصور الفراعنة ؟

غیر معلن عنھا ألنھا ببساطة مبنیة من الطین مما سیفضح ھذا التناقض الصارخ، إذ كیف یبنون أھرام : الجواب

  !!عبثیة ومعابد من حجارة عمالقة ثم یبنون القصور والقالع من الطین 

  یكتمل بناؤھا ؟ ھرمًا تحت الرمال ولم ٦٠لماذا دفنت أھرام یتجاوز عددھا 

   ھلكوا بریح عاتیة مفاجئة أنھت حضارتھمعادألن قوم : الجواب

  أبو الھول اكتشفوه مدفونا في الرمال لیس علیھ حرف ھیروغلیفي واحد، ماذا یعني ذلك ؟

  ببساطة ألن الفراعنة لم یكتشفوه: الجواب

  ما سر الممرات العمالقة داخل األھرام ؟

  ، ونحن اآلن ندخل من المجاري وھي الممرات الضیقةعادألنھا ممرات قوم : الجواب

  ما سر ظھور نقوش مفاجئة داخل األھرام وعلى أبي الھول ؟

ألنھ التزویر لكسر البلبلة لتعجب الجمیع من عدم وجود نقوش فرعونیة داخل األھرامات وعلى أبي : الجواب

  الھول

  لوادي الغربي باألقصر ؟توجد مقابر على شكل أھرامات بالجیزة وأخرى كھوف بالماذا 

   إن المسألة ببساطة أن األھرام لیست مقابر بكل المقاییس:الجواب
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 ھم أصحاب تلك الحضارة التي سكنھا عادوھكذا عشرات وعشرات من األمثلة التي تؤكد بالدلیل القاطع أن قوم 

ا عن بناة األھرام، ثم ظھر منھم من الفراعنة من بعدھم، نقشوا ما یحلو لھم علیھا، ادعوا أنھم بناة المعابد، وسكتو

    فضحھم وأوضح حقیقة البناة األصلیین

   !!مراكب الشمس

تم اكتشاف مركب الشمس بواسطة األثري كمال المالخ، الذي قام بتركیبھا ) أو كما أرادوا لنا أن نلعم ( كما نعلم 

لمركب دفن بجوار ھرم خوفو لتعرض على العالم في متحف حدیث خلف الھرم األكبر، وقد زعموا أن ذلك ا

   لیتنقل بھ الملك بعد العودة للحیاة مرة أخرى، إلى ھنا انتھى ما یستخفون بھ الناس

ولكن سرعان ما توالت االستفھامات حتى من أقل الناس ثقافة أو درایة، وكانت األسئلة التي حاصرت ھیئة 

  :اآلثار المستخفة بعقول المصریین وأجوبتھم الھشة كالتالي

   لماذا دفن الفراعنة المركب مفككة ؟ ھل سیركبھا الملك أم یقوم بتركیبھا ؟-١

  ال إجابة

   كیف یستطیع كمال المالخ تركیب المركب وھو أثري ولیس مھندس ؟-٢

  !!ھكذا واهللا تكون إجاباتھم !! اإلجابة ھي أن كمال المالخ معجز وأسطورة وفرید ولیس لھ مثیل 

   قطعة مفككة دون خریطھا توضح المواقع ؟١٤٤٤ھا، فكیف استطاع تجمیع  بل وبفرض أنھ قام بتركیب-٣

  !!نفس اإلجابة السابقة، أن كمال المالخ معجز وأسطورة وفرید ولیس لھ مثیل 

   لماذا ھذا التقلید لخوفو وبعض الملوك من دون التعمیم كقاعدة لجمیع الملوك أسوة بالذھب ؟؟-٤

   .ال إجابة

باني  " سورید" ة ھي أن الحفرة التي اكتشفت متاخمة للھرم األكبر ما ھي إال قبر الملك ارالمرشدیدة والحقیقة # 

، وعندما أدركوا أنھ من المستحیل ھدم تلك الحفرة المبطنة بحجارة عمالقة عادالھرم األكبر من قبیلة شداد أوالد 

 جدید، فاألسھل واألفضل ھو اختراع جدا، أما ردمھا یعني إعادة اكتشافھا مرة أخرى وبالتالي السؤال عنھا من

قصة حولھا یتم التسلیم بھا وینتھي موضوعھا، فاخترعوا قصة مراكب الشمس، على الرغم من الجدل الكبیر 

حول تلك المراكب في حد ذاتھا وھو الذي لم یتوقعونھ ألن الفراعنة كانوا یبنون مراكبھم من ورق البردي ولیس 

  !!من الخشب 
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   !!تعامد الشمس

دلیس آخر لتألیھ الفراعنة ونسج الخیال حولھم وتصدیق أكاذیب الفراعنة المتألھین، یدعي رمسیس الثاني أنھ ت

   !!صاحب أحد التماثیل في أبي سنبل، تتعامد الشمس علیھ مرتین في العام یمثالن ذكرى میالده وتتویجھ 

  ولكن لماذا تم ذلك لرمسیس الثاني فقط ولم یقلده باقي الملوك ؟

   !! جواب ال

أفال نعلم أن الشمس تتعامد مرتین على أي مكان ذھابا وإیابا في الصیف والشتاء بین مدارین أكبر من مداري 

الجدي والسرطان، أما تلك التواریخ فھل ھي حقا تواریخ میالد وتتویج ھذا الفرعون ؟ إذا سئلت الكثیر من 

لنا بملك كذاب ال یحاسبھ أحد ویدعي األلوھیة، أغلب النساء عن أعمارھن لردوا بنصف العمر الحقیقي، فما با

الظن أنھ ھو المجرم األكبر فرعون موسى، ھذا الملك المخادع زعم أنھ انتصر في معركة قادش في لبنان ضد 

 رغم أنھ لم یحرر لبنان من قبضتھم وخسر ثلث جیشھ وجرح في المعركة وفر الحیثیین ملك مواالتاي الملك 

 التي ینسبھا لنفسھ أنھ انتصر انتصارًا عظیما عادمن جنوده، ثم عاد یدون على صروح قوم ھاربا مع من بقي 

   ٥٤: الزخرف  } َفَأَطاُعوُه ِإنَُّھْم َكاُنوا َقْومًا َفاِسِقیَن َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُھ {فعال !! على األعداء 

  !! أیضُا الجدیر بالذكر أنھ قد كشف أخیرا عن تعامد الشمس مرتین على أبي الھول

فسارعت ھیئة اآلثار بنفي تعمد الفراعنة لذلك، ألن تلك الحقیقة ستؤدي إلى تركیز الناس على ھذا األمر فیتضح 

وعندما رأى فرعون تعامد الشمس بوضوح مرتین في العام .. أن أي شئ تتعامد الشمس علیھ مرتین كل عام 

ثم تبنتھا ھیئة اآلثار، واآلن إذا افتضح أمرھا واتضح  على ذلك التمثال أعجبتھ الفكرة، ومن یستطیع تكذیبھ ؟

أیضا تعامد الشمس على أبي الھول فسیعني أنھ ال علم لھم بشئ، بل الحقیقة أنھ إذا وضعت أي ماسورة في وضع 

    ..رأسي لمدة عام یمكنك تسجیل تعامد المشس بالتمام علیھا مرتین ذھابا وإیابا حسب فصول العام 

   " !!قریة بناة األھرام" قصة وھم اختراع 

ھل اكتشاف مقبرة فرعونیة قرب األھرام یعني أنھم بناة األھرام ؟ فما بالنا بعشرات المقابر حول األھرام 

ثم ماذا لو اكتشفنا أحد الیھود مدفونا بجوار ھرم من األھرامات ؟ ھل سیعني !! لمعاصرین من القرون الحالیة 

 ھیكل عظمي فرعوني في تلك المقبرة ھو كل عدد بناة األھرام من ٢٤٦ف ذلك أنھم البناة ؟؟؟؟؟؟؟ ھل اكتشا

   !! أم أن ھؤالء عینة على سبیل المثال الفراعنة ؟؟ فأین الباقین المفترض أن البنائین كانوا بعشرات األلوف ؟؟ 
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فوزیة ا الدكتورة  رئیس قسم األنثروبولوجیا بمعھد البحوث األفریقیة بالقاھرة ومعھسعاد شعبانأبحاث الدكتورة 

 أستاذ األنثروبولوجیا الفیزیقیة بالمركز القومي للبحوث بالجیزة أكدتا على أن تلك الھیاكل العظمیة كانت حسین

لجنود قتلوا خالل معركة من عدو یستخدم آلة حدیدیة بیده الیمنى وذلك لوجود كسور في الجزء العلوي األیسر 

 – ١٩جریدة األھرام القاھریة ص (  !!أنھم كانوا جنودا ولیسوا بناءین من جماجم تلك الھیاكل العظمیة، بمعنى 

   )م ١٧/٩/١٩٩٦بتاریخ 

وما ادعاء البعض بأن وجود شروخ في سلسة العمود الفقري دلیل أنھم كانوا بناءین یحملون الحجارة فما ذلك إال 

ھل من األصل یمكن !! قري فقط ھراء واستخفاف بالناس، فھل حمل حجارة أصغرھا یزن طنًا یشرخ العمود الف

   حملھا ؟؟

  منتھى اإلسفاف واالستخفاف بعقولنا

 رئیس ھیئة اآلثار المصریة السابق سید توفیق للدكتور معالم وتاریخ حضارة مصر الفرعونیةنقال عن كتاب 

 المیالد وذلك  قبل١٧المكتوبة بالخط الھیراطیقي قي القرن ) وستكار ( في بردیة  : یذكر القصة التالیة٩٣صفحة 

 لیخبره باكتئابھ جاجا أم عنخ استدعى الكاھن خوفو والد الملك سنفرو، تذكر أن الملك ١٢في عصر األسرة 

الشدید، فاقترح الكاھن على الملك اصطحاب أجمل خادمات القصر األبكار في رحلة نھریة، وبالفعل سعد الملك 

ھر عكر الجو من جدید، فما كان من الكاھن إال أن قاو بالرحلة، ولكن سقوط حلي وذھب إحدى الوصیفات في الن

 سید توفیقویعلق الدكتور  بتالوة بعض التراتیل فانشق النھر، ونزل الكاھن وعاد بالحلي، واطبق النھر من جدید

وتدل !! رئیس ھیئة اآلثار على ھذه القصة بأنھا إن دلت على شئ فإنما تدل على وجود الرفاھیة في ھذا العصر 

  !ھكذا بدال من اإلقرار بكذب قصص الفراعنة !!عدالة الملك إذ یحترم رأي كاھنھ على 

   ٥٤:  الزخرف } ِإنَُّھْم َكاُنوا َقْومًا َفاِسِقیَن َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُھ َفَأَطاُعوُه{ ھنا أتذكر آیات الذكر الحكیم الخالدة 

  ألغاز لھا دالالتھا

" خنم خواف وي "خوفوسنة ، ویؤكد علماء اآلثار آن عمر الملك  ٣٠ أن بناء االھرام استغرق ھیرودوتذكر 

  فكیف ھذا ؟ فمن ھو ھذا الھیرودوت الذى نصدقھ ؟؟!!!  سنة فقط ٢٣

  !! سنة ؟ تصوروا ٢٤ سنة أم ٦٦ ھل ھو خفرعـ غیر معلوم حتى اآلن عمر الملك 

 وریث جدف رع معروف لماذا قام  بجواره أیضا كبیر جدا ، ولكن غیرخفرع كبیر جدا ـ ھرم ابنھ خوفوـ ھرم 

   كلم من الجیزة ؟؟٨ ببناء ھرما صغیرا فى دھشور على بعد خفرع قبل أخیة خوفو
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   !!خوفو ھذا غیر معروف مسقط رأس  ـ وحتى یومنا

   ؟ من فعلھا ؟؟خوفو أصیب بتشوھات فى الجزء الذى یحكى قصة بالرموـ حجر 

   ؟ من یتقصد ذلك ؟؟خفرعیحكي قصة  أصیبت بتشوھات فى الجزء الذى تورینـ بردیة 

    )١٠٦،٩٤سید توفیق ـ صـ. د/كتاب تاریخ ومعالم حضارة مصر الفرعونیة( 

  !!فیا ترى ھذه التشوھات صدفة أم مقصودة مثل موسم حرائق الجرد الشھیرة لدینا في مصر 

ا جاء من تكلم بأنھا أبنیة قوم إنھا رغبة الیھود فى الصاق بناء األھرام بالفراعنة، وطمس كل ما ینفي ذلك حتى إذ

   ".المجنون " كان ھو  " عاد" 

  عالم آثار فرنسي یبحث اسباب التخلف التكنولوجي للحضارة الفرعونیة

كانوا متخلفین للغایة من الناحیة التنقنیة ) الفراعنة ( كشف عالم آثار فرنسي النقاب عن أن المصریین القدماء 

 المسؤل فى المعھد الفرنسي لآلثار الشرقیة فى القاھرة أن میشال فوتمانقال رغم ریادتھم وسبقھم الحضاري ، ف

 سنة من معرفة الحضارات األخرى ٥٠٠تطورات التقنیة كانت تصل لقدماء المصریین بعد أزمنة قد تصل إلى 

عنة  قائال أن الفرافوتمان میشالثم مضى  !بھا مثل حضارات بالد ما بین النھرین واألناضول وبحر إیجا 

واظبوا على استخدام الحصى فى البناء حتى العصر الروماني فى الوقت الذى كانت فیھ حضارة بالد ما بین 

النھرین تستخدم مواد ذات خواص بنائیة أفضل مثل الكلس ، وینطبق ھذا الكالم على النحاس والحدید ، الذى 

  !أظھرت الدالئل بدء استخدامھ فى عصر األسرات الحدیثة فقط 

   )م ١٧/١٢/١٩٩٦، بتاریخ ٤٠١٨٨:العدد : ٤دة األھرام القاھریة ص جری(

   فإذا كان الفراعنة متخلفون فى فن البناء وھذا واضح من أبنیتھم الطینیة ، فمن الذي بنى األھرام ؟

  بعض مما یحدث في ھیئة اآلثار المصریة

مصریة بتصرفات غیر عادیة ، ومن على درب اخطاء الفراعنة واألجانب المھووسین ، تصدمنا ھیئة اآلثار ال

  :أمثلتھا

الھرم األكبر ساعتین مساءا من السادسة حتى ) ومصر دولة إسالمیة كما نعلم ( ـ تفتح ھیئة اآلثار المصریة 

كما تسمح لألوروبیین من فرنسا وإنجلترا باإلبحار لیال إلى معبد ! الثامنة لعبدة الھرم ومعظمھم من األمریكان 
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مجلة اخر ساعة ـ ![فیھ حتى شروق شمس الیوم التالى لتالوة ترانیم خاصة بالعبادات القدیمة إیزیس والمبیت 

  ].١م ـ صـ٢/١٠/١٩٩٦ـ بتاریخ٣٢٣٢العدد

 سنوات منذ عام ٤ـ ھیئة اآلثار المصریة تمد للبعثة البولندیة أحقیة الترمیمات فى معبد حتشبسوت بدال من 

فاروق حسني أن البعثة غیرت تماما فى شكل / ف وزیر الثقافة ویعتر!! م ١٩٩٦ عاما حتى ٣٥م إلى ١٩٦١

  .....و..... و.... المعبد ونقلت أعمدتھ و

  !! جنیة مكافآت لھ فى عام واحد ١٤٠٠أحد السعاة تم صرف : ـ مثال

  !!!ـ عشرات اآلالف من القطع األثریة المصریة فى متاحف ومنازل أثریاء العالم 

، ویبصم وراءھا دكاترة اآلثار ، وأمام  سیوة فىالكسندر االكبرورعلى مقبرة ـ باحثة یونانیة تزعم العث

تلفزیونات العالم كلھ، یتضح كذب االدعاء ، وتحظى مصر بفضیحة مدویة فى األوساط العالمیةـ المخالفات 

  !!المالیة الكثیرة نسمع بھا ، والغسیل القذر نراه ، عند كل تغییر وظیفي 

  من أموال من ؟ ولماذا ؟!! لمصریة ینشر إعالنا ضخما عن إنجازاتھ فى صحیفة قبرصیة ـ رئیس ھیئة اآلثار ا

   ]٢٧م ـ صـ٣٠/١٠/١٩٩٦ـ بتاریخ٣٢٣٦مجلة اخر ساعة ـ العدد[

   ھؤالء ماذا قالوا ؟

  )وشھد شاھد من أھلھا / كبیر وشیخ االثاریین : ( األھرامات المصریة في كتابھ أحمد فخري الدكتور -١

نكاد نعرف شیئا عن الھرم األكبر خالل أیام الدولة الوسطى، بل لم تصل إلینا وثیقة قدیمة تجعلنا نجزم  نحن ال -

   )١٤٧ص !! (  األكبر یئا عن الھرموساد الصمت نفسھ خالل أیام الدولة الحدیثة ولم نسمع ش!! بشئ 

ھذا الھرم ؟ فلو طلبنا من كیف بني :  ویتسائل معظم زائري الھرم األكبر والدھشة تملك علیھم نفوسھم-

المھندسین المعماریین اآلن أن یشیدوا ھرما مثلھ تماما فمن المرحج أنھم سیتراجعون ویحجمون، بالرغم مما 

    )١٧٤ص !! ( یتیسر لھم من اآلالت واألجھزة الحدیثة 

  )ما  عا٦٠خبیر بریطاني في المصریات ألكثر من : (فردیناند دیبوني عالم اآلثار البریطاني -١

أستطیع أن أجزم أنني الوحید الذي یعرف مصر أكثر من المصریین أنفسھم، لقد أكدت دراساتي وبحوثي أن " 

العدد : ٥جریدة األخبار القاھریة ص ( ". یقارب من ملیوني سنة قبل الفراعنة  المصریین عاشوا في ھذا البلد منذ ما

   )م ٢٣/١٠/١٩٩٦ تاریخ – ١٣٨٧٦
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  : فى غنیممصط الكاتب الصحفي -٢

ال أدري ما الذي انتھى إلیھ الحال بالنسبة لقضیة ھامة وعامة أثیرت منذ أعوام وھي قضیة إعادة كتابة تاریخنا " 

وتصحیح ما أحاط وقائعھ وأحداثھ من تلفیقات وزیف، فالثابت أن تاریخنا المدون حتى اآلن في كثیر من حقبھ ال 

الحقائق القائمة على الوعي العلمي والفھم، واإلدراك الواقعي یزال یعاني من الغموض ومن ضعف اإلثباتات و

  ".مما یفقده داللتھ وقیمتھ 

   )م ١٣/١٠/١٩٩٦ تاریخ – ١٣٨٦٧العدد : ١٦جریدة األخبار القاھریة ص ( 

   :محمد عزب للكاتب سكان تحت األارضكتاب  ومن -٣

فھذا . الحجر على إسطوانات أو سحبھا بالحبال ـ ومھما زعم الزاعمون أن الفراعنة بنوا األھرام بطریقة دحرجة 

  )٧٨ص(ما ال یقبلھ عقل وال نقل 

ـ إن االنسان الفرعوني كان یعتمد فى بنائھ على الطین المحترق، فھو شئ سھل وخفیف ولیس كأحجار األھرام 

  )٨١ص(الرھیبة 

   )٨٢ص( فاقصى ما كانت تعرفھ دولة الفراعنة فى فن البناء ھو الطین المحترق -

  : یلیني المؤرخ -٤

كیف استطاعوا رفع األحجار إلى ھذا االرتفاع : كثیرًا ما رسمت األھرام عالمات استفھام، ھناك سؤال حائر

  ..العظیم ؟ ثم یضیف أنھ استكثر بناء تلك المباني، ویرى فیھا استعراض ملوك أغنیاء 

  : بالتأیید فیقولأحمد فخريویعلق الدكتور 

    وبعده وقف أمامھا ورفع ناظریھ متعجبًا وتساءل كیف بنوھا ؟؟یلینيار الھائلة الحجم قبل لعل كل زائر لھذه اآلث

 مدیر متحف التاریخ الطبیعي بجامعة ستیر واین ویر الفرنسیة عن عالم الریاضیات لو فیجارو صحیفة -٥

 عامل فقط، إن كتلة ٣٠٫٠٠٠ بأن بناة األھرام كانوا ھیرودوتأخالف : كولورادو بالوالیات المتحدة األمریكیة

 عام ٢٣ ملیون حجرة، مما یستلزم لبناءه في ٢٫٣ ملیون متر مكعب من الحجارة الثقیلة تناھز  ٢٫٦الھرم األكبر 

ولم یكن ذلك العدد من العامل القادرین متوافر في ذلك !!  ملیون عامل ١٠ھو عمر الملك خوفو ما یناھز 

وحتى إن توافر ھذا العددد فكیف !  بأطفالھا ونساءھا وشیوخھا العصر، بل یفوق كل تعداد مصر الفرعونیة

یحتشدون في موقع بناء التشیید ؟ بل سیظل لغز التقطیع والشطف والنقل والرفع قائم بال جواب على الدوام 

   )م٢٤/١٠/١٩٩٦ بتاریخ – ٦جریدة األھرام القاھریة ص !!(
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  !!لیتنا نعتبر حتى من الصین

  "عید كتابة تاریخ العالم كشف علمي فى الصین ی" 

واحدة من : " أعلن فریق علمي مشترك لعلماء اآلثار من الیابان والصین أنھم عثروا على آثار ما أطلقوا علیة

وذلك فى بقایا قلعة قدیمة على ( !! )  سنة ٥٫٠٠٠ ـ ٤٫٥٠٠أقدم مراحل الحضارة اإلنسانیة یعود تاریخھا إلى 

إن األثر الذى عثروا علیة یشیر إلى احتمال قیام :  وقال العلماء   الصینبتشجندوا  بمنطقة كشانج جینجنھر 

حضارة متقدمة فى تلك المنطقة ، سوف یعید كتابة تاریخ العالم، حیث أنھم عثروا على مصطبة قد یعود تاریخھا 

   فى الصین لما قبل التاریخ المتعارف علیة حتى اآلن

   )م ١٩٩٦ / ١٠ / ٢٩ ـ بتاریخ ٤٠١٣٩العدد : ٥صحیفة االھرام القاھریة ص( 

  :ولنا عبرة فى اآلتي

إنھ من البدیھي جدا لدى علماء اآلثار حول العالم احتمالیة وجود حضارات أخرى سابقة مازالت مجھولة      -١

  لنا ، ویمكن بانكشاف جزء منھا تغییر تاریخ العلم كلھ

  ي بغض النظر عن المصالح الشخصیةسعادة وترحیب علماء الصین بزیادة عمر بالدھم الحضار     -٢

األثر الصینى المكتشف حدیثا ما یزال یدخل فى طور االحتمال ، والمباني المصریة العمالقة تشیر      -٣

بل إن أحد المعارضین  جمیع الدالالت والحسابات أنھا تخص حضارة سابقة عن الفراعنة، وال حیاة لمن تنادي

وكأنھ حالل "!!! ومالھ ده فى الصین : " ھذا الخبر قال بالحرف الواحد فى مصر لما قرأعادلفكرة وجود قوم 

كل ما یأتینا من الخارج وحرام كل ما یاتینا من الداخل، إنھا عقد الجھل والحقد والمصالح الشخصیة والعناد 

  حتى ولو كانت على حساب الدین والتاریخ ومصر... والغیرة بدون وعي 

   من مفاجآت البحث

   كانوا یتحدثون باللغة العربیة الفراعنة-١

فمن مفاجآت البحث أن الفراعنة كانوا یتحدثون باللغة العربیة مثلنا تماما، ولكن یكتبونھا بحروف الھیروغلیفیة 

وقد  والھیراطیقیة والدیمطایقیة، تماما كما یمكننا اآلن كتابة اللغة العربیة بالحروف العربیة أو الالتینیة أو غیرھا

 من أساتذة اللغة العربیة بأن كلیوباترا تعني في األصل وفاء، وأن آمون إنما یعني آمین، ورع یعني أثبت العدید

   إلخ... رأى 
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والمسألة تدلیس من األجانب الذین یترجمون ما یحلوا لھم بغرض التعتیم عن أن مصر ھي أصل العرب حتى 

فالحظ في قصة سیدنا یوسف أن  رعونیة الزائفةیبعدوننا عن ھویتنا العربیة وبالتالي اإلسالمیة ونتمسك بالف

  زلیخةزوجة العزیز كان اسمھا 

ھود بن عبد اهللا بن  علیھ الصالة والسالم فقد كان اسمھ ھودأما سیدنا  الولید بن الریانأما ملك یوسف فاسمھ 

   رباح بن الخلود

 وأشار إلى نفسھ، علیھم )ھذا ھود وصالح وإسماعیل ونبیكم : األنبیاء العرب أربعة( وفي الحدیث الشریف 

فاللغة العربیة بدأت مع النبي ھود، وتطورت مع النبي صالح، وأصبحت كما نتحدثھا  جمیعا الصالة والسالم

   الیوم بدءًا من سیدنا إسماعیل

وفي إحدى برامج اإلذاعة كانت باحثة مصریة تتحدث عن بحثھا عن الشرطة في عھد الفراعنة، وزیارتھا 

إذا كان الفراعنة مصریین والباحثة مصریة فلماذا السفر : ام البحث، فاستفسرت المذیعة متعجبةألوربا إلتم

وإخفاء تلك الحقیقة عنا لیس   وھل یصدر شئ یخص الفراعنة إال عن طریق أوربا ؟؟: ألوربا ؟ فأجابت الباحثة

ازین جمیعھا على سببھ إخفاء أصل أن مصر ھي أصل العرب فحسب، بل ألن ھنالك حقیقة ستقلب المو

فالتوراة  !!!النصارى والیھود والسیاسات واإلستراتیجیتا القائمة حالیا، أال وھي أن التوراة نزلت باللغة العربیة 

ویحتار یھود الیوم بأي لغة نزلت التوراة على النبي موسى ؟ ھل باللغة  تم إخفاءھا عمدًا في أحد جبال الشام

تخیلوا !! فھل بلغة الفراعنة الھیروغلیفیة ؟ مستحیل ألنھا لغة األعداء ! قتئذ العبریة ؟ لكنھا لم تكن تستعمل و

والحقیقة المدویة والصاعقة ھي أن التوراة نزلت باللغة العربیة التي كان  !!مثًال لو أن القرآن نزل باللغة العبریة 

 لغة العربیة ھي لغة األدیانوذلك یعني أن الیتحدث بھا الفراعنة وموسى وبني إسرائیل ممن عاشوا في مصر، 

أال تالحظون أن دوال مثل إیران وتركیا وباكستان وغیرھم تحولوا لإلسالم لكن أبقوا على لغاتھم، في حین أن 

أال یعني ذلك كقرینة أن اللغة العربیة كان لھا !! دول شمال أفریقیا تحولت لإلسالم وتتحدث اللغة العربیة بطالقة 

   أصوال بتلك المناطق ؟

   

   تلفیق قصص الدیناصورات العمالقة؟-٢

  الدیناصورات خدعة كبرى

  ال یوجد شئ اسمھ الدیناصورات
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 ألف عام ، وحتى ال ینتبھ الناس إلى تلك ٧٠ العمالقة مدفونھ فقط منذ عادفالحقیقة إنما ھى عظام حیوانات قوم 

م ونسج خیالھم وادعوا أنھا عاشت الحقیقة الجلیة فقد صوروا أشكال لدیناصورات مخیفة على العظام من وحیھ

 ملیون سنة لیلھوا الناس عن حقیقة الحیوانات العمالقة التي كانت منذ عھد قریب لقوم من العمالقة ھم قوم ٦٥منذ 

   عاد

إن لحم اإلنسان یؤكل في   ملیون سنة ؟؟٦٥ھل یمكن لعظام أیًا كان حجمھا أن تبقى في التربة لمدة : وإلیكم الدلیل

ل أیام معدودة، أما عظامھ فتبلى خالل فترة في حدود ستة شھور فعظام الحیوانات العمالقة قد تستمر التربة خال

     ملیون عام فھذا محال٦٥عشرات اآلالف من السنین كحد أقصى، أما أن تستمر 

  ! ال یوجد شئ اسمھ التحنیط -٣

  ؟بفرض قدرة الفراعنة على التحنیط، فما دخل البناء بالتحنیط : أوًال

  فھل یمكن لرائد فضاء أن یجري عملیة طبیة ؟؟

  أو مھندس أن یزرع األرض ؟؟

  لكل اختصاصھ

   وھي سنة مطبقة أیضا على الحضارات

  :فلكل حضارة معجزتھا الخاصة بھا

- ٦:  الفجر  }ي اْلِبَلاِدالَِّتي َلْم ُیْخَلْق ِمْثُلَھا ِف/ ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد / ِ َعاٍد { تمیزوا باألبنیة العمالقة عادفقوم      -١

٨-٧  

  ١٤٩: الشعراء  }َوَتْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُیوتًا َفاِرِھیَن  { بالكھوف ثمودو     -٢

ا  ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َربََّنِزیَنًة َوَأْمَواًالَوَقاَل ُموَسى َربََّنا ِإنََّك آَتْیَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه  {والفراعنة بالذھب      -٣

 }ِلُیِضلُّوْا َعن َسِبیِلَك َربََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِھْم َواْشُدْد َعَلى ُقُلوِبِھْم َفَال ُیْؤِمُنوْا َحتَّى َیَرُوْا اْلَعَذاَب اَألِلیَم 

  ٨٨: یونس 

والیھود بالطب، لذا أرسل اهللا عیسى بمعجزات طبیة یشفي األبرص واألعمى بل ویحیى الموتى بإذن      -٤

  .إلخ... ربھ وینفخ في الطین على ھیئة الطیر فتحیا بإذن ربھ 
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  والعرب بالشعر، فنزل القرآن بلغتھم یتحداھم ویتفوق علیھم لدرجة شعروا أنھ یسحرھم من فرط عذوبتھ     -٥

 ولیس ونحن اآلن بالعلوم التقني، والحمد هللا القرآن غني باإلشارات العملیة التي تدل أن ذلك ھو كالم اهللا     -٦

    عام مضت١٫٤٠٠كالم بشر عاش في الصحراء منذ 

 َوِإنَّ َكِثیرًا مَِّن النَّاِس َعْن ُنَنجِّیَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَیًةَفاْلَیْوَم  {أما عن التحنیط فقد قال اهللا عز وجل : ثانیا

  ٩٢: یونس  }آَیاِتَنا َلَغاِفُلوَن 

  :ل حیث ال یمكن للفراعنة تحنیط أجساد الموتى لألسباب التالیة عز وج وتلك معجزة من اهللا

 بل إنھ ثبت !!كیف یتوصلون لتحنیط األجساد ونحن نملك علما طبیا متفوقا عنھم وقد رأینا المیكروبات      -١

تخلفھم الشدید في المجال الطبي إذ أن عامتھم وخاصتھم وأمراءھم وملوكھم كانوا یموتون شبابا بأتفھ 

  !!راض كالبلھاریسیا األم

 رغم أن العلم التجریبي المنطقي أثبت لنا كیف یحفظون أجساد الموتى ولم یحفظوا مالبسھم من البالء ؟     -٢

( أرسخ كثیرا وأطول عمرا من الحفاظ على األنسجة الحیة ) الثیاب ( أن الحفاظ على األنسجة المیتة 

  )اللحم 

  بة ومتھتكة من الماءجمیع رئة المومیاوات بائشة وذائ     -٣

الغریق تتكسر أضالعھ بسبب ضغط ( جمیع عظام المومیاوات مكسر، بمعنى أنھ كان تحت ضغط      -٤

   المیاه

على فرعون ومن لكل من في ھذا الزمان وھذا المكان أنزل ُسنَّة كونیة سبحانھ وتعالى أن اهللا ترجع إلى فالمسألة 

 على سبیل المثال مع فارق المكانة وأسلوب الحفظ كما لشھداء واألنبیاءغرق معھ بأن ال تبلى أجسادھم، تماما كا

 ولكن لیس ككرامة للفراعنة بالطبع وإنما ،)یا أرض ال تأكلي أجساد أنبیائي وشھدائي ( في الحدیث القدسي 

یكن نفیر استخفاف واستھزاء بھم وعبرة لمن بعدھم، وأن نفیر الفراعنة للحاق ببني إسرائیل قبل أن یھربوا لم 

إلخ، وما یزعمون من تحنیط الملوك من .. جیش وإنما نفیر شعب، لذلك منھم الكبیر والصغیر والرجل والمرأة 

أسر وعھود مختلفة كذب محض حتى ال تتضح حقیقة جاء ذكرھا في القرآن ولم تذكرھا التوراة، وھو ما أدى 

 مسألة موت فرعون وحفظھ حقیقة علمیة رأیناھا  إسالمھ حیث أن ذكرموریس بوكايإلى إعالن العاِلم الفرنسي 

فعمد الخبث البریطاني إلى اختراع  بأم أعیننا اآلن، وقد وردت في القرآن وكان األجدر أن ترد ھكذا في التوراة

قصة التحنیط حتى ال یثبت صدق القرآن وإشارتھ لحقیقة تاریخیة مبھرة وقد انسقنا جمیعا وراء الخبث البریطاني 

وإذا كان علم الفراعنة وصل إلى تقدم طبي بحفظ الموتى، فلماذا لم یعالجوا بعض األمراض التافھة  ةبكل بساط
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التي أودت بحیاة الكثیرین منھم ؟ ولو أن التحنیط ھو قمة العبقریة، فلماذا لم یصعدوا إلى القمر ؟ بل لماذا ھزمھم 

ا وال خالفھ، إنھم شرذمة استولت على حكم مصر، العدید من األعداء ؟؟ الخالصة أن الفراعنة ال یملكون تحنیط

تماما كعصر الممالیك وغیرھم الذین تواردوا على مصر الكنانة، حكموا بالحدید والنار، كنزوا الذھب واألموال، 

   استخدموا السحر وأكثروا الفجور والمجون، علیھم لعنات اهللا في كل كتبھ السماویة إلى یوم الدین

  األمل

، أھدم التاریخ الفرعوني المشوش المدلس، لیحل محلھ التاریخ قصرا عظیماحل محلھ یناء المشوه لإنني أھدم الب

أرفع ) الذي یستحق كل الفداء وتحمل ھجمات وعویل الغوغاء ( مصر بلدي الغالي الحقیقي الصائب، أرفع عمر 

 العمالیق في عادضارة قوم  عام، أنصر القرآن على مزاعم الیھود بأسطوریتھ لورود ذكر ح٧٠٫٠٠٠إلى عمره 

ھذا البحث سیتم نشره إن شاء اهللا في الوالیات  )وھذا ھو سر الحرب الشعواء ( القرآن وعدم ورودھا بالتوراة 

( المتحدة األمریكیة وبریطانیا وألمانیا لیحدث ضجة مھولة في العالم أجمع، حیث أن الكثیر من العلماء اآلن 

یملئون اإلنترنت بأن ھنالك حضارة یتم وأدھا عمدا في ) اسي وإنما العلم فقط الذین ال یھمھم دین أو مذھب سی

مصر تحت ضغوط خفیة ولمصالح خاصة، أبناء تلك الحضارة ھم البناة الحقیقیین لألھرام، حضارة من الماضي 

 لصوص السحیق ذات قوة مھولة مجھولة، اندثرت فجأة، وما الفراعنة الملعونین في كل الكتب السماویة إال

 َوَتَبیََّن َلُكْم َكْیَف َفَعْلَنا ِبِھْم َوَسَكنُتْم ِفي َمَسـاِكِن الَِّذیَن َظَلُموْا َأنُفَسُھْم {سكنوا مساكنھم ونسبوھا إلى أنفسھم 

ناة تلك وإنني أسأل كل من لم یقتنع بما أقول، ھل اقتنع حقًا بأن الفراعنة ھم ب ٤٥: إبراھیم  }َوَضَرْبَنا َلُكُم اَألْمَثاَل 

   الصروح واألساطین العمالقة ؟

  ١٨: األنبیاء  }َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل َفَیْدَمُغُھ َفِإَذا ُھَو َزاِھٌق  {وختاما 

 رواه الترمذي، أسند عن الحارث عن علي رضي )من تكلم بالقرآن علمھ سبق (  الذي قال eوصدق رسول اهللا 

   اهللا عنھ

  تم بحمد اهللا،

  محمد سمیر عطا                                                                                          

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   "مراجع الكتب " 

  منھا ما استدلیت منھ واعتمدت علیھ

  ومنھا ما أتعارض معھ وأنتقده

  ومنھا ما یتفق معي

   ومنھا ما یختلف معي

 مالحظات ناشر كاتب كتاب رقم

من جغرافیة        .١

 القصص القرآني

محمود عبد الرؤوف 

 قاسم

   المكتبة اإلسالمیة

معالم تاریخ        .٢

وحضارة مصر 

 الفرعونیة

   دار النھضة العربیة سید توفیق. د

مصر في القرآن        .٣

 والسنة

أحمد عبد الحمید . د

 یوسف

   دار المعارف

   كر للدراساتدار الف جان فیركوتیر مصر القدیمة       .٤

علي الدین البرھان  كنز العمال       .٥

 خوري

  مجلد١٥ مؤسسة الرسالة

كشف غوامض في        .٦

 باطن األرض

   دار الجیل جورج نجیب حرب

   دار الحدیث ابن كثیر قصص األنبیاء       .٧

   الوطن العربي سلیمان مظھر قصة الدیانات       .٨

 إحیاء التراث دار   فقھ السیرة       .٩

 العربي

  

١٠.                             

  

   تراث الریان سید سابق فقھ السنة

١١.                             

  

   دار الفكر حافظ الزاھدي فتح الباري
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١٢.                             

  

عودة أرض العرب 

 مروج وأنھار

جمال عبد المنعم . م

 الكومي

   مطبعة المعرفة

١٣.                             

  

عندما ترعى الذئاب 

 الغنم

   دار الفرقان رفاعي سرور

١٤.                             

  

   دار الفكر بدر الدین النعیمي صحیح البخاري

١٥.                             

  

شرح األربعین 

 النوویة

   دار الفجر للتراث شخي أحمد حجازي

١٦.                             

  

     كمال الصلیبي روب داوودح

١٧.                             

  

  مجلد١١     تفسیر فخر الرازي

١٨.                             

  

  مجلدات١٠     تفسیر القرطبي

١٩.                             

  

       تفسیر القرطبي

٢٠.                             

  

اإلمام جالل الدین  تفسیر الجاللین

 یوطيالس

   دار الرشید

٢١.                             

  

تفسیر التحریر 

 والتنویر

محمد بن الطاھر 

 عاشور

  جزء٣٠  

٢٢.                             

  

  مجلدات٤     تفسیر ابن كثیر

٢٣.                             

  

تحفة الكرام بخبر 

 األھرام

اإلمام الحافظ جالل 

 الدین السیوطي

   نامكتبة ابن سی

٢٤.                             

  

   مكتبة األنجلو أحمد فخري أھرامات مصر

٢٥.                             

  

الوثنیة في ثوبھا 

 الجدید

سمیر شاھین 

 مصطفى العدوي

    

   دار الشرق راجي عنایتالھرم وسر قواه                              .٢٦
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 الخفیة  

٢٧.                             

  

   دار الغد العربي   المعجم الوجیز

٢٨.                             

  

       القرآن الكریم

٢٩.                             

  

العھدین القدیم 

 والجدید

      

٣٠.                             

  

العدید من مقاالت 

 الصحف والمجالت

مصریة وعربیة     

 وعالمیة

٣١.                             

  

     ابن كثیر البدایة والنھایة

٣٢.                             

  

األھرامات 

 المصریة

مكتبة األنجلو  أحمد فخري. د

 المصریة

  

٣٣.                             

  

   دار المعارف محمد العزب موسى أسرار الھرم الكبر

٣٤.                             

  

یس للكتب ریاض الر فاضل الربیعي إرم ذات العماد

 والنشر

  

٣٥.                             

  

Pyramids Anne Millard Kingfisher    

٣٦.                             

  

Art & History 

of Egypt 

Alberto Carlo 

Carpiceci 

    

٣٧.                             

  

All of Egypt  Gioramma 

Magi 

    

   

  جع السابقة والمعلومات المنشورة بھااعتمد البحث على محتویات المرا

  سواء بالتأیید واالعتماد علیھا، أو بمجرد االطالع، أو بنقضھا
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  "ملحق الصــور"
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یة القدیمة بالذات دونا عن باقي لماذا اللغط حول مباني الحضارة المصر

  حضارات العالم أجمع
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  ل حقیقة بناء األھراماتبعض النظریات الفكاھیة حو

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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  ادعاء أن األھرامات مقابر
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  الحقیقة عمالقة قوم عاد كانوا مصریین 

  وھم البناة الحقیقیون لألھرام
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 ٤٠ألن الرسول أنبأ أن آدم طولھ  ھدفھم وأد الحقیقة، حقیقة عملقة البشریة في الماضي
ى اآلن واب ن عب اس أخب ر أن عم ره     متر في السماء وال یزال الخلق ینقص من بع د حت     

 عام وورد في القرآن الكریم أقوى حضارة لھ وھي حضارة قوم عاد      ١٠٠٫٠٠٠یفوق  
التي كان مركزھ ا م صرفإن ل م یعرف وا، فالت شویھ والتزیی ف ودس الباط ل عل ى الح ق           

  ..ولكن   حتى یختلط األمر علینا ونتوه
  ] ٤٢: البقرة  [}ْكُتُموْا اْلَحقَّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن َوَال َتْلِبُسوْا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَت{ 

آل عمران  [}َیا َأْھَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن { 
 :٧١ [  

  ] ٨: األنفال  [ }ِلُیِحقَّ اْلَحقَّ َوُیْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن{ 

  ] ٨١: اإلسراء  [}َوُقْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُھوقًا { 

َوَما ُنْرِسُل اْلُمْرَسِلیَن ِإلَّا ُمَبشِِّریَن َوُمنِذِریَن َوُیَجاِدُل الَِّذیَن َكَفُروا ِباْلَباِطِل ِلُیْدِحُضوا { 
  ] ٥٦: الكھف  [}وا آَیاِتي َوَما ُأنِذُروا ُھُزوًا ِبِھ اْلَحقَّ َواتََّخُذ

 }َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل َفَیْدَمُغُھ َفِإَذا ُھَو َزاِھٌق َوَلُكُم اْلَوْیُل ِممَّا َتِصُفوَن { 
  ] ١٨: األنبیاء [

  ] ٤٩: سبأ  [}ُقْل َجاء اْلَحقُّ َوَما ُیْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما ُیِعیُد { 

َكذََّبْت َقْبَلُھْم َقْوُم ُنوٍح َواْلَأْحَزاُب ِمن َبْعِدِھْم َوَھمَّْت ُكلُّ ُأمٍَّة ِبَرُسوِلِھْم ِلَیْأُخُذوُه { 
  ] ٥: غافر  [}َوَجاَدُلوا ِباْلَباِطِل ِلُیْدِحُضوا ِبِھ اْلَحقَّ َفَأَخْذُتُھْم َفَكْیَف َكاَن ِعَقاِب 

  ] ٤٢: فصلت  [} َبْیِن َیَدْیِھ َوَلا ِمْن َخْلِفِھ َتنِزیٌل مِّْن َحِكیٍم َحِمیٍد َلا َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمن{ 
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  وصف لكتاب اهللا عز وجل 

َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَرى َعَلى اللَِّھ َكِذبًا َفِإن َیَشِأ اللَُّھ َیْخِتْم َعَلى َقْلِبَك َوَیْمُح اللَُّھ اْلَباِطَل { 
  ] ٢٤: الشورى  [}اِتِھ ِإنَُّھ َعِلیٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر َوُیِحقُّ اْلَحقَّ ِبَكِلَم

َذِلَك ِبَأنَّ الَِّذیَن َكَفُروا اتََّبُعوا اْلَباِطَل َوَأنَّ الَِّذیَن آَمُنوا اتََّبُعوا اْلَحقَّ ِمن رَّبِِّھْم َكَذِلَك { 
   ]٣: محمد [} َیْضِرُب اللَُّھ ِللنَّاِس َأْمَثاَلُھْم 

   

   تصف أھرام مصرآیة القرآن  
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 في معابد الصعید

نھ ا وحج م تماثی ل الكب  اش     الم شیدة م الحظ وا ارتف اع النواف ذ وحج م الحج  ارة    
  إنھا مساكن قوم عاد التي اتخذھا الفراعنة من بعدھم معابد والناس والطیور
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   حجم التماثیل تناھز أحجامھم
  

  
  
  
  
 

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  

  رسومات كثیرة تشیر للعمالقة
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  لماذا لم یدون الفراعنة أسلوب البناء ؟
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  م تأكید ما تم نقشھ دور علماء اآلثار في الكشف والترجمة فقط ولیس دورھ

 فكثیر منھ كفر باهللا ومخالف لمبادئ العلوم
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  م عادبناء األھرام وأحجامھا وتوزیعھا إشارة لنجم الشعرى الذي قدسھ قو
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  أین الممرات التي بحجم الفراعنة داخل األھرام ؟
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  أكذوبة المصاطب الرملیة
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  !!اضمحالل األھرام بدال من تطورھا 
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  ما ھو عدد األھرامات بالضبط ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  آلثار المصریةعناد وتكبر في ھیئة ا
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  دلیل عظیم على قوم عاد أبو الھول
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  الحظوا حجم مجادیف مراكب الشمس

  
  من سكن مصر قبل الفراعنة
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  أضحوكة تعامد الشمس على تمثال رمسیس

  
  

  

  الدیانات المصریة
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  حضارات أخرى
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