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 موسى

 اإلله يهوه رمسيس الثانى

 والرب اإلله يهوه إله إسرائيلموسى وفرعون مصر أوالً: 

وعهده مع  الرب إله شعب إسرائيل إسمه اإلله يهوه  .1

ليخرجهم من تحت أثقال المصريين  شعبه إسرائيل

 وينقذهم من العبودية ويعطيهم أرض كنعان

 يل ئاإلله يهوه إله إسرا 

أَنَا إِلهُ : )الرب اإلله يهوه(ثُمَّ قَالَ " 15 – 6:  3خر 

. فَغَطَّى أَبِيَك، إِلهُ إِْبَراِهيَم َوإِلهُ إِْسَحاَق َوإِلهُ يَْعقُوبَ 

. (اإلله يهوه)أَْن يَْنُظَر إِلَى هللاِ ُموَسى َوْجَههُ ألَنَّهُ َخاَف 

: إِن ِي قَْد َرأَْيُت َمذَلَّةَ َشْعبِي الَِّذي فِي ِمْصَر  بُّ فَقَاَل الرَّ

ِريِهْم. إِن ِي َعِلْمُت  َوَسِمْعُت ُصَراَخُهْم ِمْن أَْجِل ُمَسخ ِ

، فَنََزْلُت ألُْنِقذَُهْم ِمْن أَْيِدي اْلِمْصِري ِينَ أَْوَجاَعُهْم،  

إِلَى أَْرٍض  )أرض مصر(ْصِعَدُهْم ِمْن تِْلَك األَْرِض َوأُ 

 . . .  َجي َِدٍة َوَواِسعٍَة، إِلَى أَْرٍض تَِفيُض لََبنًا َوَعَسالً، 

فَقَاَل  . . .  .  فَاآلَن َهلُمَّ فَأُْرِسلَُك إِلَى فِْرَعْوَن، َوتُْخِرُج َشْعبِي بَنِي إِْسَراِئيَل ِمْن ِمْصرَ 

َها أَنَا آتِي إِلَى بَنِي إِْسَرائِيَل َوأَقُوُل لَُهْم: إِلهُ آبَائُِكْم أَْرَسلَنِي  : )اإلله يهوه( ُموَسى للِ 

فَقَاَل هللاُ ِلُموَسى: أَْهيَِه الَِّذي أَْهيَْه.    فَِإذَا قَالُوا ِلي: َما اْسُمهُ؟ فََماذَا أَقُوُل لَُهْم؟ .إِلَْيُكمْ 

أَْيًضا  )اإلله(َوقَاَل هللاُ   .  ي إِْسَرائِيَل: أَْهيَْه أَْرَسلَنِي إِلَْيُكمْ َوقَاَل: هَكذَا تَقُوُل ِلبَنِ 

ِلُموَسى: هَكذَا تَقُوُل ِلبَنِي إِْسَرائِيَل: يَْهَوْه إِلهُ آبَائُِكْم، إِلهُ ِإْبَراِهيَم َوإِلهُ إِْسَحاَق َوإِلهُ 

 "يَْعقُوَب أَْرَسلَنِي إِلَْيُكْم. هذَا اْسِمي إِلَى األَبَِد َوهذَا ِذْكِري إِلَى َدْوٍر فََدْوٍر.

 ائيلعهد الرب اإلله يهوه لبنى إسر 
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بُّ ِلُموَسى: اآلَن تَْنُظُر َما أَنَا أَْفعَُل بِِفْرَعْوَن. "  7 – 1:  6خر  فَِإنَّهُ بِيٍَد فَقَاَل الرَّ

ُموَسى َوقَاَل لَهُ: أَنَا )اإلله( ثُمَّ َكلََّم هللاُ  .قَِويٍَّة يُْطِلقُُهْم، َوبِيٍَد قَِويٍَّة يَْطُرُدُهْم ِمْن أَْرِضهِ 

. َأَنَا  بُّ ا َظَهْرُت إِلْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب بِأَن ِي اإِللهُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيءٍ الرَّ . َوأَمَّ

: أَْن أُْعِطيَُهْم أَْرَض َوأَْيًضا أَقَْمُت َمعَُهْم َعْهِدي. يَْهَوْه فَلَْم أُْعَرْف ِعْنَدُهمْ بِاْسِمي 

بُوا فِيَها. َوأَنَا أَْيًضا قَْد َسِمْعُت أَنِيَن بَنِي ِإْسَرائِيَل َكْنعَاَن أَْرَض ُغْربَِتِهِم الَّتِي تَغَرَّ 

. َوأَنَا َوتَذَكَّْرُت َعْهِديالَِّذيَن يَْستَْعبُِدُهُم اْلِمْصِريُّوَن،  بُّ . ِلذِلَك قُْل ِلبَِني إِْسَرائِيَل: أَنَا الرَّ

ذُُكْم ِمْن ُعبُوِديَِّتِهْم َوأَُخل ُِصُكْم بِِذَراعٍ َمْمُدوَدٍة أُْخِرُجُكْم ِمْن تَْحِت أَثْقَاِل اْلِمْصِري ِيَن َوأُْنقِ 

بُّ إِلُهُكُم ،  َوأَتَِّخذُُكْم ِلي َشْعبًا، َوأَُكوُن لَُكْم إِلًهاَوبِأَْحَكاٍم َعِظيَمةٍ  . فَتَْعلَُموَن أَن ِي أَنَا الرَّ

 "الَِّذي يُْخِرُجُكْم ِمْن تَْحِت أَثْقَاِل اْلِمْصِري ِيَن.

 محادثات التى جرت بين موسى والرب اإلله يهوه وفرعون مصر ال .2

 تعي ً  ن وهارون ليكون نبياً لموسىعولفر ين الرب اإلله يهوه لموسى ليكون إلها

بُّ ِلُموَسى: اْنُظْر! " 2 – 1:  7خر  َوَهاُروُن . أَنَا َجعَْلتَُك إِلًها ِلِفْرَعْونَ فَقَاَل الرَّ

فِْرَعْوَن ِليُْطِلَق بَنِي ، َوَهاُروُن أَُخوَك يَُكل ُِم أَْنَت تَتََكلَُّم بُِكل ِ َما آُمُركَ  أَُخوَك يَُكوُن نَبِيََّك.

 "إِْسَرائِيَل ِمْن أَْرِضِه.

  تدريب الرب اإلله يهوه لموسى لعمل العجائب ليؤمن به شعب إسرائيل ويتبعه 

  تحول العصا إلى حية )ثعبان(: األعجوبه األول 

قُونَنِي  )بنى إسرائيل( َولِكْن َها ُهمْ َسى َوقَاَل: فَأََجاَب ُمو" 5 – 1:  4خر   الَ يَُصد ِ

بُّ َوالَ يَْسَمعُوَن ِلقَْوِلي، بَْل يَقُولُونَ  : َما هِذِه فِي . : لَْم َيْظَهْر لََك الرَّ بُّ فَقَاَل لَهُ الرَّ

 فََطَرَحَها إَِلى األَْرِض فََصاَرْت َحيَّةً،فَقَاَل: اْطَرْحَها إِلَى األَْرِض.   .يَِدَك؟ فَقَاَل: َعًصا

بُّ ِلُموَسى:   فََهَرَب ُموَسى ِمْنَها.  . فََمدَّ يََدهُ  ُمدَّ يََدَك َوأَْمِسْك بِذَنَبَِها ثُمَّ قَاَل الرَّ

بُّ    َوأَْمَسَك بِِه، فََصاَرْت َعًصا فِي يَِدِه.  قُوا أَنَّهُ قَْد َظَهَر لََك الرَّ إِلهُ  ِلَكْي يَُصد ِ

 "آبَائِِهْم، إِلهُ إِْبَراِهيَم َوإِلهُ إِْسَحاَق َوإِلهُ يَْعقُوَب.

 ْل يد موسى إلى يد برصاء بإدخالها فى عبه وعودتها  اإلعجوبة الثانية : تحو 

 صحيحة بإدخلها فى عبه مرة ثانية

بُّ أَْيًضا:  قَاَل لَهُ ثُمَّ " 7 – 6:  4خر  . فَأَْدَخَل يََدهُ فِي ُعب ِِه  ُعب ِكَ أَْدِخْل يََدَك فِي  الرَّ

. فََردَّ يََدهُ  ُردَّ يََدَك إِلَى ُعب ِكَ  ثُمَّ قَاَل لَهُ:   . ثُمَّ أَْخَرَجَها، َوإِذَا يَُدهُ بَْرَصاُء ِمثَْل الثَّْلجِ 

 "إِلَى ُعب ِِه ثُمَّ أَْخَرَجَها ِمْن ُعب ِِه، َوإِذَا ِهَي قَْد َعاَدْت ِمثَْل َجَسِدِه.



 

4 

 األعجوبة الثالثة :  ً  سكب ماء النهر ليصير دما

قُوَك َولَْم يَْسَمعُوا ِلَصْوِت اآليَِة األُولَى" 9 – 8:  4خر  )تحول  فَيَُكوُن إِذَا لَْم يَُصد ِ

قُوَن َصْوَت اآليَِة األَِخيَرةِ  ، أَنَُّهمْ العصا إلى حية( )تحول يد موسى إلى يد يَُصد ِ

قُوا َهاتَْيِن اآليَتَْيِن، َولَْم يَْسَمعُوا ِلقَْوِلَك،   . برصاء( أَنََّك تَأُْخذُ ِمْن َويَُكوُن إِذَا لَْم يَُصد ِ

َماِء النَّْهِر َوتَْسُكُب َعلَى اْليَابَِسِة، فَيَِصيُر اْلَماُء الَِّذي تَأُْخذُهُ ِمَن النَّْهِر َدًما َعلَى 

 ".اْليَابَِسةِ 

رون قادة شعب بنى إسرائيل عن العمل وخدمة تمرد وعصيان موسى وها .3

لرب إلههم فى لدوا يالمصريين وطلبهم من فرعون مصر أن يطلق الشعب ليع

 البرية لمدة ثالثة أيام. 

بُّ َوقَاالَ ِلِفْرَعْوَن:  َدَخَل ُموَسى َوَهاُرونُ َوبَْعَد ذِلَك " 5 – 1:  5خر  هَكذَا يَقُوُل الرَّ

يَّةِ إِلهُ إِْسَرائِيَل:  بُّ َحتَّى   . أَْطِلْق َشْعبِي ِليُعَي ُِدوا ِلي فِي اْلبَر ِ فَقَاَل فِْرَعْوُن: َمْن ُهَو الرَّ

بَّ  فَقَاالَ: إِلهُ   . ، َوإِْسَرائِيَل الَ أُْطِلقُهُ أَْسَمَع ِلقَْوِلِه فَأُْطِلَق إِْسَرائِيَل؟ الَ أَْعِرُف الرَّ

ِ إِلِهنَا، ِلئاَلَّ  اْلِعْبَرانِي ِيَن قَِد اْلتَقَاَنا، ب  يَِّة َونَْذبَُح ِللرَّ فَنَْذَهُب َسفََر ثاَلَثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَبر ِ

الَِن فَقَاَل لَُهَما َمِلُك ِمْصَر:  .ا بِاْلَوبَِإ أَْو بِالسَّْيفِ يُِصيبَنَ  ِلَماذَا يَا ُموَسى َوَهاُروُن تُبَط ِ

َوقَاَل فِْرَعْوُن: ُهَوذَا اآلَن َشْعُب األَْرِض   ثْقَاِلُكَما. اِْذَهبَا إِلَى أَ  الشَّْعَب ِمْن أَْعَماِلِه؟

 "َكثِيٌر َوأَْنتَُما تُِريَحاِنِهْم ِمْن أَثْقَاِلِهْم.

 )تسخير فرعون مصر للعبرانيين )بنى إسرائيل 

ِري الشَّْعِب َوُمَدب ِِريِه قَاِئالً: " 9 – 6:  5خر  الَ   فَأََمَر فِْرَعْوُن فِي ذِلَك اْليَْوِم ُمَسخ ِ

َل ِمْن أَْمِس. ِليَْذَهبُوا ُهْم َويَْجَمعُوا  تَعُوُدوا تُْعُطوَن الشَّْعَب تِْبنًا ِلُصْنعِ الل ِْبِن َكأَْمِس َوأَوَّ

َل ِمْن أَْمِس تَْجعَلُوَن  َوِمْقَداَر الل ِْبنِ  تِْبنًا ألَْنفُِسِهْم.  الَِّذي َكانُوا يَْصنَعُونَهُ أَْمِس، َوأَوَّ

فَِإنَُّهْم ُمتََكاِسلُوَن، ِلذِلَك يَْصُرُخوَن قَائِِليَن: نَْذَهُب َونَْذبَُح َعلَْيِهْم. الَ تَْنقُُصوا ِمْنهُ، 

 ".وا بِِه َوالَ يَْلتَِفتُوا إِلَى َكالَِم اْلَكِذبِ ِليُثَقَِّل اْلعََمُل َعلَى اْلقَْوِم َحتَّى يَْشتَِغلُ   إِللِهنَا. 

 عجائب الرب اإلله يهوه التى فعلها بيدى موسى وهارون  .4

إدعاءات موسى لعجائب فعلها الرب إله إسرائيل اإلله يهوه أمام فرعون مصر 

 ليطلق شعب إسرائيل من مصر.
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 هارون إلى ثعبان عند طرحها على األرض  إدعاء موسى وهارون بتحول عصا

وإبتالع ثعبان موسى للثعابين التى طرحها السحرة المصريون عندما ألقوا 

 عصيهم.  

بُّ ُموَسى َوَهاُروَن قَائاِلً: إِذَا َكلََّمُكَما فِْرَعْوُن قَاِئالً: " 12 – 9:  7خر  َهاتِيَا َوَكلََّم الرَّ

. فََدَخَل  ُخْذ َعَصاَك َواْطَرْحَها أََماَم فِْرَعْوَن فَتَِصيَر ثُْعبَانًاتَقُوُل ِلَهاُروَن: ، َعِجيبَةً 

 . بُّ َعَصاهُ أََماَم  َطَرَح َهاُرونُ ُموَسى َوَهاُروُن إِلَى فِْرَعْوَن َوفَعاَلَ هَكذَا َكَما أََمَر الرَّ

أَْيًضا اْلُحَكَماَء َوالسََّحَرةَ، فَفَعََل فََدَعا فِْرَعْوُن فِْرَعْوَن َوأََماَم َعبِيِدِه فََصاَرْت ثُْعبَانًا. 

افُو ِمْصَر أَْيًضا بِِسْحِرِهْم َكذِلكَ  . َطَرُحوا ُكلُّ َواِحٍد َعَصاهُ فََصاَرِت اْلِعِصيُّ ثَعَابِيَن. َعرَّ

 "َولِكْن َعَصا َهاُروَن اْبتَلَعَْت ِعِصيَُّهْم.

 خروج الذى كتبه موسى عن ضربة لماء النهر ليتحول إدعاء موسى فى سفر ال

 اإلعجوبة.  نفس  بسحرهم مصر وفعل عرافواكل ماء النهر ألى دم!!  

بُّ ِلُموَسى: قُْل ِلَهاُروَن: ُخْذ َعَصاَك َوُمدَّ يََدَك َعلَى " 22 – 19:  7خر  ثُمَّ قَاَل الرَّ

َوَعلَى ُكل ِ ُمْجتََمعَاِت ، َوَعلَى َسَواقِيِهْم، َوَعلَى آَجاِمِهمْ ِميَاِه اْلِمْصِري ِيَن، َعَلى أَْنَهاِرِهْم 

.  فَفَعََل ي األَْخَشاِب َوفِي األَْحَجارِ فِ  ِميَاِهِهْم ِلتَِصيَر َدًما. فَيَُكوَن َدٌم فِي ُكل ِ أَْرِض ِمْصرَ 

. َرفََع اْلعََصا َوَضَرَب  بُّ اْلَماَء الَِّذي فِي النَّْهِر أََماَم هَكذَا ُموَسى َوَهاُروُن َكَما أََمَر الرَّ

َل ُكلُّ اْلَماِء الَِّذي فِي النَّْهِر َدًما.َعْينَْي فِْرَعْوَن َوأََماَم ُعيُوِن َعِبيِدِه،  َوَماَت  فَتََحوَّ

 اًء ِمَن النَّْهِر.فََلْم يَْقِدِر اْلِمْصِريُّوَن أَْن يَْشَربُوا مَ السََّمُك الَِّذي فِي النَّْهِر َوأَْنتََن النَّْهُر، 

ُم فِي ُكل ِ أَْرِض ِمْصَر.  افُو ِمْصَر َكذِلَك بِِسْحِرِهمْ َوَكاَن الدَّ . فَاْشتَدَّ قَْلُب َوفَعََل َعرَّ

. بُّ  "فِْرَعْوَن فَلَْم يَْسَمْع لَُهَما، َكَما تََكلََّم الرَّ

 صا هارون وإلقائها فى بيوت إدعاء موسى بإصعاد الضفادع من النهر بع

هم رحوفعل العرافون بسهم ومخازنهم.  نجرهم ومعاع المصريين وتنانيومخاد

  .ةوبجنفس اإلع

بُّ ِلُموَسى: قُْل ِلَهاُروَن: ُمدَّ يََدَك بِعََصاَك َعلَى األَْنَهاِر " 7 – 5:  8خر  قَاَل الرَّ

فَاِدَع َعلَى أَْرِض ِمْصرَ  فََمدَّ َهاُروُن يََدهُ َعَلى ِميَاِه . َوالسََّواقِي َواآلَجاِم، َوأَْصِعِد الضَّ

فَاِدُع َوَغطَّْت أَْرَض ِمْصرَ  افُوَن بِِسْحِرِهْم . ِمْصَر، فََصِعَدِت الضَّ َوفَعََل َكذِلَك اْلعَرَّ

فَاِدَع َعلَى أَْرِض ِمْصَر.  "َوأَْصعَُدوا الضَّ
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  فى كل أرض ً إدعاء موسى بضرب عصا هارون لتراب األرض ليصير بعوضا

من أرض مصر.   ضيستطيع عرافوا مصر بسحرهم أن يخرحوا البعو مصر ولم

 فصار البعوض على الناس والبهائم وكل تراب األرض صار بعوضاً.

بُّ ِلُموَسى: قُْل ِلَهاُروَن:" 18 – 16:  8 خر ُمدَّ َعَصاَك َواْضِرْب تَُراَب  ثُمَّ قَاَل الرَّ

فَفَعاَلَ َكذِلَك. َمدَّ َهاُروُن َيَدهُ بِعََصاهُ   . ِمْصرَ  األَْرِض ِليَِصيَر بَعُوًضا فِي َجِميعِ أَْرِض 

َوَضَرَب تَُراَب األَْرِض، فََصاَر اْلبَعُوُض َعلَى النَّاِس َوَعلَى اْلبََهائِِم. ُكلُّ تَُراِب األَْرِض 

افُوَن بِِسْحِرِهْم لِ َصاَر بَعُوًضا فِي َجِميعِ أَْرِض ِمْصَر.  يُْخِرُجوا َوفَعََل َكذِلَك اْلعَرَّ

 ".اْلبَعُوَض فَلَْم يَْستَِطيعُوا. َوَكاَن اْلبَعُوُض َعلَى النَّاِس َوَعلَى اْلبََهائِمِ 

 الذبان على فرعون  إدعاء موسى بإرسال الرب اإلله يهوه إله شعب إسرائيل

 اإلله يهوه شعبهويميز الرب  ،ملئ بيوت المصريين بالذبانلي شعبهوعبيده و

ً ويجعل فرق ، بيوتهم الذبان التدخلإسرائيل بأن   إسرائيل  بين شعبه وتمييزاً  ا

 وشعب المصريين.

بَاحِ َوقِْف أََماَم فِْرَعْوَن. إِنَّهُ " 23 – 20:  8خر  ْر فِي الصَّ بُّ ِلُموَسى: بَك ِ ثُمَّ قَاَل الرَّ

 : بُّ . فَِإنَّهُ إِْن ُكْنَت الَ ِليَْعبُُدونِيأَْطِلْق َشْعبِي يَْخُرُج إِلَى اْلَماِء. َوقُْل لَهُ: هَكذَا يَقُوُل الرَّ

، َعبِيِدَك َوَعلَى َشْعبَِك َوَعلَى بُيُوتَِك الذُّبَّانَ َشْعبِي، َها أَنَا أُْرِسُل َعلَْيَك َوَعلَى تُْطِلُق 

فِي ذِلَك  ي ِزُ َولِكْن أُمَ . َوأَْيًضا األَْرُض الَّتِي ُهْم َعلَْيَها. فَتَْمتَِلُئ بُيُوُت اْلِمْصِري ِيَن ذُبَّانًا

. ِلَكْي تَْعلََم أَن ِي أَنَا َحتَّى الَ يَُكوُن ُهنَاَك ذُبَّانٌ اْليَْوِم أَْرَض َجاَساَن َحْيُث َشْعبِي ُمِقيٌم 

بُّ فِي األَْرِض. َوأَْجعَُل فَْرقًا بَْيَن َشْعبِي َوَشْعبِ   ".َك. َغًدا تَُكوُن هِذِه اآليَةُ الرَّ

  مصر  اراً على كل أرضيصير غبلموسى  دبي األتونإدعاء موسى بتحول رماد

  بثور طالعة فى الناس والبهائم.ر دمامل ليصيو

بُّ ِلُموَسى َوَهاُروَن: ُخذَا ِمْلَء أَْيِديُكَما ِمْن َرَماِد " 10 – 8:  9خر  ثُمَّ قَاَل الرَّ

ِه ُموَسى نَْحَو السََّماِء أََماَم َعْينَْي  فِْرَعْوَن،  ِليَِصيَر ُغبَاًرا َعلَى كُل ِ األَتُوِن، َوْليُذَر ِ

فِي ُكل ِ أَْرِض  فَيَِصيَر َعلَى النَّاِس َوَعلَى اْلبََهائِِم َدَماِمَل َطاِلعَةً بِبُثُورٍ  أَْرِض ِمْصَر.

اهُ ُموَسى نَْحَو السََّماِء،  فََصاَر ِمْصَر.  فَأََخذَا َرَماَد األَتُوِن َوَوقَفَا أََماَم فِْرَعْوَن، َوذَرَّ

 "َدَماِمَل بُثُوٍر َطاِلَعةً فِي النَّاِس َوفِي اْلبََهائِِم.

 إدعاء موسى فى كتابته لسفر الخروج Exodus  نحو السماء ليكون برد بمد يده

 . ويموت الناس والبهائم الذين فى الحقل من شدة البرد فى كل أرض مصر
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سان حيث اأرض جوضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل إال 

 كان بنو إسرائيل فلم يكن فيها برد. 

بُّ ِلُموَسىثُمَّ قَ " 26 – 22:  9خر  ِليَُكوَن بََرٌد فِي ُكل ِ ُمدَّ يََدَك نَْحَو السََّماِء : اَل الرَّ

. فََمدَّ َوَعلَى ُكل ِ ُعْشِب اْلَحْقِل فِي أَْرِض ِمْصرَ : َعلَى النَّاِس َوَعلَى اْلبََهائِِم أَْرِض ِمْصرَ 

بُّ ُرُعوًدا َوبََرًدا، َوَجَرْت نَاٌر َعلَى األَْرِض ُموَسى َعَصاهُ نَْحَو السََّماِء،  ، فَأَْعَطى الرَّ

بُّ بََرًدا َعلَى أَْرِض ِمْصَر. فََكاَن بََرٌد، َونَاٌر ُمتََواِصلَةٌ فِي َوَسِط اْلبََرِد. َشْيٌء  َوأَْمَطَر الرَّ

ا لَْم يَُكنْ  ةً ِمثْلُهُ فِي ُكل ِ أَْرِض  َعِظيٌم ِجدًّ فََضَرَب اْلبََرُد فِي ُكل ِ  . ِمْصَر ُمْنذُ َصاَرْت أُمَّ

َوَضَرَب اْلبََرُد َجِميَع ُعْشِب . أَْرِض ِمْصَر َجِميَع َما فِي اْلَحْقِل ِمَن النَّاِس َواْلبََهائِمِ 

َجاَساَن َحْيُث َكاَن بَنُو إِْسَرائِيَل، فَلَْم يَُكْن إاِلَّ أَْرَض  اْلَحْقِل َوَكسََّر َجِميَع َشَجِر اْلَحْقِل.

 "فِيَها بََرٌد.

  إدعاء موسى بضرب الرب مصر بالجراد بيد موسى حتى غطى الجراد وجه كل

 األرض حتى أظلمت األرض وأكل الجراد جميع عشب األرض وجميع الشجر.

بُّ ِلُموَسى" 15 – 12:  10خر  ، يََدَك َعلَى أَْرِض ِمْصَر ألَْجِل اْلَجَرادِ : ُمدَّ ثُمَّ قَاَل الرَّ

، ُكلَّ َما تََرَكهُ اْلبََرُد.  فََمدَّ ُموَسى ِليَْصعََد َعلَى أَْرِض ِمْصَر َويَأُْكَل ُكلَّ ُعْشِب األَْرِض 

بُّ َعلَى األَْرِض ِريًحا َشْرقِيَّةً ُكلَّ ذِلَك النَّ  َهاِر َوُكلَّ َعَصاهُ َعلَى أَْرِض ِمْصَر، فََجلََب الرَّ

يُح الشَّْرقِيَّةُ اْلَجَراَد،  فََصِعَد اْلَجَراُد َعلَى ُكل ِ أَْرِض  بَاُح، َحَملَِت الر ِ ا َكاَن الصَّ اللَّْيِل. َولَمَّ

ا لَْم يَُكْن قَْبلَهُ َجَراٌد هَكذَا ِمثْلَهُ، َوالَ  ِمْصَر، َوَحلَّ فِي َجِميعِ تُُخوِم ِمْصَر. َشْيٌء ثَِقيٌل ِجدًّ

،  َوَغطَّى َوْجهَ ُكل ِ األَْرِض َحتَّى أَْظلََمِت األَْرُض. َوأََكَل َجِميَع ُعْشِب ُكوُن بَْعَدهُ َكذِلكَ يَ 

، َحتَّى لَْم يَْبَق َشْيٌء أَْخَضُر فِي الشََّجِر األَْرِض َوَجِميَع ثََمِر الشََّجِر الَِّذي تََرَكهُ اْلبََردُ 

 "أَْرِض ِمْصَر. َوالَ فِي ُعْشِب اْلَحْقِل فِي ُكل ِ 

  إدعاء موسى فى كتاباته فى سفر الخروج بمد يده نحو السماء ليكون ظالم

دامس على كل أرض مصر لمدة ثالثة أيام ولكن يكون نور فى أرض جاسان حيث 

 يسكن العبرانيون)شعب بنى إسرائيل(. 

بُّ ِلُموَسى: ُمدَّ يََدَك نَْحَو السََّماِء ِليَُكوَن َظالٌَم َعلَى " 23 – 21:  10خر  ثُمَّ قَاَل الرَّ

نَْحَو السََّماِء فََكاَن َظالٌَم َداِمٌس فِي أَْرِض ِمْصَر، َحتَّى يُْلَمُس الظَّالَُم. فََمدَّ ُموَسى يََدهُ 

أََخاهُ، َوالَ قَاَم أََحٌد ِمْن َمَكانِِه ثاَلَثََة أَيَّاٍم.  ُكل ِ أَْرِض ِمْصَر ثاَلَثَةَ أَيَّاٍم. لَْم يُْبِصْر أََحدٌ 

 "َولِكْن َجِميُع بَنِي إِْسَرائِيَل َكاَن لَُهْم نُوٌر فِي َمَساِكنِِهْم.
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  طرد فرعون مصر لموسى وهارون ومنعهما من مقابلته ، وتحذير فرعون مصر

 لموسى إنه إذا رأى وجهه سيموت.  

. َغْيَر أَنَّ َعا فِْرَعْوُن ُموَسى َوقَاَل: فَدَ "   29 – 24:  10خر  بَّ اْذَهبُوا اْعبُُدوا الرَّ

أَْنَت تُْعِطي أَْيًضا فِي فَقَاَل ُموَسى: َغنََمُكْم َوبَقََرُكْم تَْبَقى. أَْوالَُدُكْم أَْيًضا تَْذَهُب َمعَُكْم. 

 ِ ب  . . . . . إِلِهنَا،  فَتَْذَهُب َمَواِشينَا أَْيًضا َمعَنَاأَْيِدينَا ذَبَائَِح َوُمْحَرقَاٍت ِلنَْصنَعََها ِللرَّ

بُّ قَْلَب فِْرَعْوَن فَلَْم يََشأْ أَْن يُْطِلقَُهْم. َوقَاَل لَهُ فِْرَعْونُ  َد الرَّ : اْذَهْب َعن ِي. َولِكْن َشدَّ

ا قُْلَت. أَنَا اِْحتَِرْز. الَ تََر َوْجِهي أَْيًضا. إِنََّك يَْوَم تََرى َوْجِهي تَُموُت.  فَقَ  اَل ُموَسى: نِِعمَّ

 ."الَ أَُعوُد أََرى َوْجَهَك أَْيًضا

  إدعاء موسى بقتل الرب إله إسرائيل ألبكار المصريين وأبكار بهائمهم فى نصف

 الليل. 

: إِن ِي َنْحَو نِْصِف اللَّْيِل أَْخُرُج فِي " 7 – 4:  11خر  بُّ َوقَاَل ُموَسى: هَكذَا يَقُوُل الرَّ

َوَسِط ِمْصَر، فَيَُموُت ُكلُّ بِْكٍر فِي أَْرِض ِمْصَر، ِمْن بِْكِر فِْرَعْوَن اْلَجاِلِس َعلَى ُكْرِسي ِِه 

َحى، َوُكلُّ بِْكِر بَِهيَمةٍ  َويَُكوُن ُصَراٌخ َعِظيٌم فِي ُكل ِ   . إِلَى بِْكِر اْلَجاِريَِة الَِّتي َخْلَف الرَّ

. َولِكْن َجِميُع بَنِي إِْسَرائِيَل الَ يَُسن ُِن هُ َوالَ يَُكوُن ِمثْلُهُ أَْيًضاأَْرِض ِمْصَر لَْم يَُكْن ِمثْلُ 

بَّ يَُمي ُِز بَْيَن َكْلٌب ِلَسانَهُ إِلَْيِهْم، الَ إِلَى النَّاِس َوالَ إِلَى اْلبََهائِمِ  . ِلَكْي تَْعلَُموا أَنَّ الرَّ

 "اْلِمْصِري ِيَن َوإِْسَرائِيَل.

  وهارون قتل أبكار المصريين لتنفيذ كالم الرب إله إسرائيل و ذلك تدبير موسى

بإعداد الشعب بذبح شاه ذكر فى ليلة قتل األبكار فى بيوت المصريين وقتل أبكار 

.  وذلك بأن يقوم كل بيت من بيوت بهائمهم وسلب ذهبهم وفضتهم وأمتعتهم

على القائمتين  يضعوهبح شاه أو ماعز ذكر ويأخذ من الدم وذاإلسرائليون ب

والعتبة العليا فى البيوت التى يأكلونه فيها.   ويأكلون بعجلة هو فصح للرب 

)عبور الرب عن البيت عند رؤيته الدم على القائمتين والعتبة العليا فال يقتل أبكار 

 العبرانيون وال بهائمهم(.

تَأُْخذُونَهُ ِمَن اْلِخْرفَاِن أَْو  ،تَُكوُن لَُكْم َشاةً َصِحيَحةً ذََكًرا اْبَن َسَنةٍ "14 – 5:  12خر 

اِبَع َعَشَر ِمْن هذَا الشَّْهِر.  ثُمَّ ِمَن اْلَمَواِعِز. َويَُكوُن ِعْنَدُكْم تَْحَت اْلِحْفِظ إِلَى اْليَْوِم الرَّ

ِم  يَْذبَُحهُ ُكلُّ ُجْمُهوِر َجَماَعِة إِْسَرائِيَل ِفي اْلعَِشيَِّة. َويَْجعَلُونَهُ َعلَى َويَأُْخذُوَن ِمَن الدَّ

َوهَكذَا تَأُْكلُونَهُ:  . . . . .اْلقَائَِمتَْيِن َواْلعَتََبِة اْلعُْليَا فِي اْلبُيُوِت الَّتِي يَأُْكلُوَنهُ فِيَها

َلٍة. ُهَو أَْحقَاُؤُكْم َمْشُدوَدةٌ، َوأَْحِذيَتُُكْم فِي أَْرُجِلُكْم، َوِعِصيُُّكْم فِي أَْيِديُكْم. َوتَأُْكلُونَهُ بِعَجَ 
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 .ِ ب  فَِإن ِي أَْجتَاُز فِي أَْرِض ِمْصَر هِذِه اللَّْيلَةَ، َوأَْضِرُب ُكلَّ بِْكٍر فِي أَْرِض ِمْصَر فِْصٌح ِللرَّ

ُم ِمَن النَّاِس َواْلبََهائِمِ  . َويَُكوُن لَُكُم الدَّ بُّ . َوأَْصنَُع أَْحَكاًما بُِكل ِ آِلَهِة اْلِمْصِري ِيَن. أَنَا الرَّ

، فاَلَ يَُكوُن َعلَْيُكْم َضْربَةٌ فَأََرى الدََّم َوأَْعبُُر َعْنُكمْ ، َمةً َعلَى اْلبُيُوِت الَّتِي أَْنتُْم فِيَهاَعالَ 

ِ. ِلْلَهالَِك ِحيَن أَْضِرُب أَْرَض ِمْصَر.  ب  َويَُكوُن لَُكْم هذَا اْليَْوُم تَْذَكاًرا فَتُعَي ُِدونَهُ ِعيًدا ِللرَّ

 "تُعَي ُِدوَنهُ فَِريَضةً أَبَِديَّةً. فِي أَْجيَاِلُكمْ 

اإلله يهوه إله إسرائيل بتحقيق عهده مع إبراهيم وإسحق ويعقوب وإعداده  فشل .5

محاربة األمم وبإمتالك شعب إسرائيل لكل أرض كنعان )سوريا ل يشوعلموسى ول

وإبادة ولبنان واألردن وفلسطين و األراضى الواقعة بين نهر الفرات ونهر النيل 

 وتحريم شعوبهم بحد السيف. 

 جيل بنى  لاوفناء كل رج إسرائيل وهالكهم فى البرية )القفر( ىساة شعب بنأم

بالجوع فى الحروب و بالسيف ن سنة(ويل الخارجون من مصر )أربعئإسرا

اإلله  دوع اون أن يحققد وهارون وموت موسى ، الصحراءفى والعطش والوباء 

 لكليل ئأن يحقق إمتالك بنى إسرا يشوع بن نون دونوموت ، كنعان دخوليهوه ب

 .هم بها الرب إلههمداألرض التى وع

 الرب اإلله يهوه لبنى إسرائيل  دوع 

. َوأَنَا َظَهْرُت إِلْبَراِهيَم " 7 – 2:  6خر  بُّ ثُمَّ َكلََّم هللاُ ُموَسى َوقَاَل لَهُ: أَنَا الرَّ

ا بِاْسِمي يَْهَوْه فَلَْم أُْعَرْف َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب بِأَن ِي اإِللهُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيٍء.  َوأَمَّ

َوأَنَا  . . . . . أُْعِطيَُهْم أَْرَض َكْنعَاَن أَْرضَ  َوأَْيًضا أَقَْمُت َمعَُهْم َعْهِدي: أَنْ  ِعْنَدُهْم.

. َوتَذَكَّْرُت َعْهِديأَْيًضا قَْد َسِمْعُت أَنِيَن بَنِي إِْسَرائِيَل الَِّذيَن يَْستَْعبُِدُهُم اْلِمْصِريُّوَن، 

. َوأَنَا أُْخِرُجُكْم ِمْن تَْحِت  بُّ أَثْقَاِل اْلِمْصِري ِيَن َوأُْنِقذُُكْم ِلذِلَك قُْل ِلبَنِي إِْسَرائِيَل: أَنَا الرَّ

 " .َوأَتَِّخذُُكْم ِلي َشْعبًا، َوأَُكوُن لَُكْم إِلًها . . . . .  ِمْن ُعبُوِديَّتِِهْم 

  هالك جميع رجال الشعب الخارجين مع موسى من مصر فى البرية.  وموت

 ان.نعموسى دون أن يدخل أرض ك

 

فَنَِي َجِميُع ِفي اْلقَْفِر َحتَّى بَنِي إِْسَرائِيَل َساُروا أَْربَِعيَن َسنَةً ألَنَّ " 6 – 6:  5 يش

 " الشَّْعبِ 
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  تعيين الرب إله إسرائيل ليشوع بن نون خادم موسى ليقود شعب إسرائيل 

بَّ َكلََّم " 2- 1:  1يش  ِ أَنَّ الرَّ ب  نُوٍن َخاِدَم يَُشوَع ْبِن َوَكاَن بَْعَد َمْوِت ُموَسى َعْبِد الرَّ

فَاآلَن قُِم اْعبُْر هذَا األُْرُدنَّ أَْنَت َوُكلُّ هذَا الشَّْعِب . ُموَسى َعْبِدي قَْد َماتَ  قَائاِلً:  ُموَسى

 ".إِلَى األَْرِض الَّتِي أَنَا ُمْعِطيَها لَُهْم أَْي ِلبَنِي إِْسَرائِيلَ 

  ليرى أرض كنعانو بنإلى جبل صعود موسى من عربات موآب 

َوَصِعَد ُموَسى ِمْن َعَربَاِت ُموآَب إِلَى َجبَِل نَبُو، ِإلَى َرأِْس اْلِفْسَجِة "6 – 1:  34تث 

بُّ َجِميَع األَْرِض الَِّذي قُبَالَةَ أَِريَحا،  َوَجِميَع نَْفتَاِلي   ِمْن ِجْلعَاَد إِلَى َداَن، فَأََراهُ الرَّ

ائَِرةَ  ِ،  َواْلَجنُوَب َوالدَّ َوأَْرَض أَْفَرايَِم َوَمَنسَّى، َوَجِميَع أَْرِض يَُهوذَا إِلَى اْلبَْحِر اْلغَْربِي 

: بُْقعَةَ أَِريَحا َمِدينَِة النَّْخِل، إِلَى ُصوَغَر.  بُّ هِذِه ِهَي األَْرُض الَّتِي أَْقَسْمُت َوقَاَل لَهُ الرَّ

ْد أََرْيتَُك إِيَّاَها بِعَْينَْيَك، َولِكنََّك إِلَى . قَ إِلْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب قَائاِلً: ِلنَْسِلَك أُْعِطيَها

ِ فِي أَْرِض ُموآبَ  .ُهنَاَك الَ تَْعبُرُ  ب  ِ. فََماَت ُهنَاَك ُموَسى َعْبُد الرَّ ب  َوَدفَنَهُ  َحَسَب قَْوِل الرَّ

فِي أَْرِض ُموآَب، ُمقَابَِل بَْيِت فَغُوَر. َولَْم يَْعِرْف إِْنَساٌن قَْبَرهُ إِلَى هذَا  فِي اْلِجَواءِ 

 "اْليَْوِم.

  وصية الرب إله إسرائيل ليشوع بن نون بتقسيم األرض التى فشل فى إمتالكها

الباقية  وأمر الرب يشوع بتقسيم األراضى الكثيرة. حسب وعد الرب لبنى إسرائيل

أسباط  تسعة ونصفا  أسباط بنى إسرائيل الذين لم يمتلكوا أرضا وهم لكى يمتلكه

التى  التقسيم ةوها ويمتلكوا أرضهم حسب قرعديوب ويبأن يحاربوا هذه الشعو

 ل أن يموت. بق نن نوبيل ليشوع ئأمر بها الرب إله إسرا

: أَْنَت قَْد ِشْخَت. " 7 – 1:  13يش  بُّ َوَشاَخ يَُشوُع. تَقَدََّم فِي األَيَّاِم. فَقَاَل لَهُ الرَّ

َوقَْد بَِقيَْت أَْرٌض َكثِيَرةٌ ِجدًّا ِلالْمتاِلَِك. هِذِه ِهَي األَْرُض اْلبَاقِيَةُ: ُكلُّ تَقَدَّْمَت فِي األَيَّاِم. 

يُحوِر الَِّذي ُهَو أََماَم ِمْصَر إِلَى تُُخِم َوُكلُّ اْلَجشُ َدائَِرِة اْلِفِلْسِطينِي ِيَن،  وِري ِيَن  ِمَن الش ِ

 ِ ِ َواألَْشُدوِدي  ي  َعْقُروَن ِشَماالً تُْحَسُب ِلْلَكْنعَانِي ِيَن أَْقَطاِب اْلِفِلْسِطينِي ِيَن اْلَخْمَسِة: اْلغَز ِ

ِ، َواْلعَِوي ِ  ِ َواْلعَْقُرونِي  ِ َواْلَجت ِي  ِمَن التَّْيَمِن ُكلُّ أَْرِض اْلَكْنعَاِني ِيَن،  .ينَ َواألَْشقَلُونِي 

يُدونِي ِيَن إِلَى أَفِيَق ِإلَى تُُخِم األَُموِري ِيَن. َوأَْرُض اْلِجْبِلي ِيَن، َوُكلُّ  َوُمغَاَرةُ الَِّتي ِللص ِ

ْدَخِل َحَماةَ. َجِميُع لُْبنَاِن نَْحَو ُشُروِق الشَّْمِس، ِمْن بَْعِل َجاَد تَْحَت َجبَِل َحْرُموَن إِلَى مَ 

يُدونِي ِيَن. أَنَا أَْطُرُدُهْم  ِمْن أََماِم ُسكَّاِن اْلَجبَِل ِمْن لُْبنَاَن إِلَى ِمْسَرفُوِت َمايَِم، َجِميُع الص ِ

ِه بَنِي إِْسَرائِيَل. إِنََّما اْقِسْمَها بِاْلقُْرَعِة إِلْسَرائِيَل ُمْلًكا َكَما أََمْرتَُك. َواآلَن اْقِسْم هذِ 

   ”األَْرَض ُمْلًكا ِللت ِْسعَِة األَْسبَاِط َونِْصِف ِسْبِط َمنَسَّى.
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 الرب اإلله يهوه إله إسرائيل والرب يسوع المسيح إبن هللا اآلبثانياً : 

 )يهوه و يسوع(

 

 

Jesus 

 
From the Persian provinence 

of Yehud 

God Yahweh (YHWH) which 

is seated on a winged and 

wheeled throne. 

 الرب يسوع المسيح واليهود 

  الرب يسوع المسيح يعلن لليهود شعب الرب اإلله يهوه أن جميع الذين جاءوا قبله

وكذبه و الخراف لم تسمع لهم.  وأنه هو  ءمن اليهود سراق ولصوص وأجرا

الراعى الصالح الذى يبذل نفسه عن الخراف ويعطيها حياة أبدية فى ملكوت هللا 

 أبيه. 

فَقَاَل لَُهْم يَُسوُع أَْيًضا: اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِن ِي أَنَا بَاُب " 17 – 7:  10يو 

اٌق َولُُصوصٌ َجِميُع الَِّذيَن أَتَْوا اْلِخَراِف.  ، َولِكنَّ اْلِخَراَف لَْم تَْسَمْع لَُهْم. قَْبِلي ُهْم ُسرَّ

ا أَنَا فَقَْد أَتَْيُت ِلتَُكوَن لَُهْم َحيَاةٌ َوِليَُكوَن لَُهْم أَْفَضلُ  . . . . .  اِعي َوأَمَّ . أَنَا ُهَو الرَّ

اِلُح يَْبِذُل نَْفَسهُ َعِن اْلِخرَ  اِعي الصَّ اِلُح، َوالرَّ ا الَِّذي ُهَو أَِجيٌر، َولَْيَس افِ الصَّ . َوأَمَّ

ئَْب ُمْقباِلً َويَتُْرُك اْلِخَراَف َويَْهُرُب، فََيْخَطُف  َراِعيًا، الَِّذي لَْيَسِت اْلِخَراُف لَهُ، فَيََرى الذ ِ

ُدَها. َواألَِجيُر يَْهُرُب ألَنَّهُ أَِجيٌر، َوالَ يُبَاِلي بِ  ئُْب اْلِخَراَف َويُبَد ِ ا أَنَا فَِإن ِي اْلِخَراِف. الذ ِ أَمَّ

تِي تَْعِرفُنِي، تِي َوَخاصَّ اِلُح، َوأَْعِرُف َخاصَّ اِعي الصَّ يَْعِرفُنِي  )هللا( َكَما أَنَّ اآلبَ   الرَّ

َوأَنَا أََضُع نَْفِسي َعِن اْلِخَراِف. َوِلي ِخَراٌف أَُخُر لَْيَسْت ِمْن هِذِه َوأَنَا أَْعِرُف اآلَب. 
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 َواِحَدةٌ َوَراعٍ اْلَحِظيَرةِ 
، يَْنبَِغي أَْن آتَِي بِتِْلَك أَْيًضا فَتَْسَمُع َصْوتِي، َوتَُكوُن َرِعيَّةٌ

 "ألَن ِي أََضُع نَْفِسي آلُخذََها أَْيًضا.ِلهذَا يُِحبُّنِي اآلُب،  17َواِحٌد. 

  .الرب يسوع المسيح يعلن لليهود أنهم ليسوا من خرافه ألنهم لم يؤمنوا به 

: إِلَى َمتَى تُعَل ُِق أَْنفَُسنَا؟ إِْن ُكْنَت أَْنَت فَاْحاَط بِِه اْليَُهوُد َوقَالُوا لَهُ " 30- 24 : 10يو 

. اأَلَْعَماُل الَّتِي أَنَا أََجابَُهْم يَُسوُع: إِن ِي قُْلُت لَُكْم َولَْستُْم تُْؤِمنُونَ اْلَمِسيَح فَقُْل لَنَا َجْهًرا. 

. َولِكنَُّكْم لَْستُْم تُْؤِمنُوَن ألَنَُّكْم لَْستُْم ِمْن ِخَرافِي، َكَما ِهَي تَْشَهُد ِليبِاْسِم أَبِي أَْعَملَُها 

تَْسَمُع َصْوتِي، َوأَنَا أَْعِرفَُها فَتَتْبَعُنِي. َوأَنَا أُْعِطيَها َحيَاةً  )األمم(قُْلُت لَُكْم.  ِخَرافِي

يَْخَطفَُها أََحٌد ِمْن يَِدي. أَبِي الَِّذي أَْعَطاِني ِإيَّاَها ُهَو  أَبَِديَّةً، َوَلْن تَْهِلَك إَِلى األَبَِد، َوالَ 

، َوالَ يَْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخَطَف ِمْن يَِد أَبِي.    ".أَنَا َواآلُب َواِحدٌ أَْعَظُم ِمَن اْلُكل ِ

 يجلسون على كرسى موسى وينفذوا  سيون( الذينيعدم إيمان اليهود )الكتبة والفر

 ةفرائض الرب إله إسرائيل اإلله يهوه ويتسلطوا على شعب إسرائيل بشريعوكام أح

 موسى. 

أََجابَُهْم   .)يسوع(فَتَنَاَوَل اْليَُهوُد أَْيًضا ِحَجاَرةً ِليَْرُجُموهُ " 38 – 31:  10يو 

ِ َعَمل. بِ يَُسوُع: أَْعَماالً َكثِيَرةً َحَسنَةً أََرْيتُُكْم ِمْن ِعْنِد أَبِي ِمْنَها تَْرُجُمونَنِي؟   َسبَِب أَي 

أََجابَهُ اْليَُهوُد قَائِِليَن: لَْسنَا نَْرُجُمَك ألَْجِل َعَمل َحَسٍن، بَْل ألَْجِل تَْجِديٍف، فَِإنََّك َوأَْنَت 

لُوَن فَالَِّذي قَدََّسهُ اآلُب َوأَْرَسلَهُ إِلَى اْلعَالَِم، أَتَقُو . . . . .   ، إِْنَساٌن تَْجعَُل نَْفَسَك إِلًها

فُ  ِإْن ُكْنُت لَْسُت أَْعَمُل أَْعَماَل أَبِي فاَلَ تُْؤِمنُوا ي؟ ، ألَن ِي قُْلُت: إِن ِي اْبُن هللاِ لَهُ: إِنََّك تَُجد ِ

، ِلَكْي تَْعِرفُوا َوتُْؤِمنُوا بِي. َولِكْن إِْن ُكْنُت أَْعَمُل، فَِإْن لَْم تُْؤِمنُوا بِي فَآِمنُوا بِاألَْعَمالِ 

 "َب فِيَّ َوأَنَا فِيِه.أَنَّ اآل

 الرب يسوع المسيح يعلن لليهود أنهم أبناء أبليس 

. ذَاَك أَْنتُْم ِمْن أٍَب ُهَو إِْبِليُس، َوَشَهَواِت أَبِيُكْم تُِريُدوَن أَْن تَْعَملُوا" 47 – 44:  8يو 

ِ ألَنَّهُ لَْيَس فِيِه َحٌق.  َمتَى تََكلََّم بِاْلَكِذِب َكاَن قَتَّاالً ِللنَّاِس ِمَن اْلبَْدِء، َولَْم َيثْبُْت فِي اْلَحق 

ا أَنَا فأَلَن ِي أَقُوُل اْلَحقَّ لَسْ  ا لَهُ، ألَنَّهُ َكذَّاٌب َوأَبُو اْلَكذَّاِب. َوأَمَّ تُْم تُْؤِمنُوَن فَِإنََّما يَتََكلَُّم ِممَّ

، فَِلَماذَا لَْستُْم تُْؤِمنُوَن بِي؟  بِي. تُنِي َعلَى َخِطيٍَّة؟ فَِإْن ُكْنُت أَقُوُل اْلَحقَّ   َمْن ِمْنُكْم يُبَك ِ

 "ِلذِلَك أَْنتُْم لَْستُْم تَْسَمعُوَن، ألَنَُّكْم لَْستُْم ِمَن هللاِ.اَلَِّذي ِمَن هللاِ يَْسَمُع َكالََم هللاِ. 
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 سيون الذين جلسوا على كرسى موسىيالرب يسوع المسيح يعلن للكتبة والفر 

( وجهلة وعميان )مت 15:  23بإنهم مراؤون )مت  ( 29و 23و 13:  23)مت 

:  23( وأنهم حيات وأوالد أفاعى )مت  24:  23( وقادة عميان )مت 17:  23

 .( 15:  23( وأبناء جهنم )مت 30:  23( وقتلة األنبياء )مت 32

ِ »ِحينَئٍِذ َخاَطَب يَُسوُع اْلُجُموَع َوتاَلَِميذَهُ  قَائاِلً: "  33 – 1:  23مت  َعلَى ُكْرِسي 

يِسيُّوَن،  يِسيُّوَن . . . . .  ُموَسى َجلََس اْلَكتَبَةُ َواْلفَر ِ لِكْن َوْيٌل لَُكْم أَيَُّها اْلَكتَبَةُ َواْلفَر ِ

اَم النَّاِس اْلُمَراُؤوَن! ألَنَُّكْم تُْغِلقُوَن  َفالَ تَْدُخلُوَن أَْنتُْم َوالَ تََدُعوَن ، َملَُكوَت السََّماَواِت قُدَّ

اِخِليَن يَْدُخلُوَن. يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! ألَنَُّكْم تَأُْكلُوَن بُيُوَت  الدَّ َوْيٌل لَُكْم أَيَُّها اْلَكتََبةُ َواْلفَر ِ

تُِكْم. ِلذِلَك تَأُْخذُوَن َدْينُونَةً أَْعَظَم. َوْيٌل لَُكْم أَيَُّها اْلَكتَبَةُ األََراِمِل، وِلِعلٍَّة تُِطيلُوَن َصلََوا

يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! ألَنَُّكْم تَُطوفُوَن اْلبَْحَر َواْلبَرَّ ِلتَْكَسبُوا َدِخيالً َواِحًدا،  َوَمتَى َواْلفَر ِ

 ُكْم ُمَضاَعفًا. َوْيٌل َلُكْم أَيَُّها اْلقَاَدةُ اْلعُْميَاُن!َحَصَل تَْصنَعُونَهُ اْبنًا ِلَجَهنََّم أَْكثََر ِمنْ 

.  . .  اْلقَائِلُوَن: َمْن َحلََف بِاْلَهْيَكِل فَلَْيَس بَِشْيٍء، َولِكْن َمْن َحلََف بِذََهب اْلَهْيَكِل يَْلتَِزمُ 

. َوْيٌل لَُكْم أَيَُّها َضِة َويَْبَلعُوَن اْلَجَملَ أَيَُّها اْلقَاَدةُ اْلعُْميَاُن! الَِّذيَن يَُصفُّوَن َعِن اْلبَعُو . . 

ْحفَةِ  يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! ألَنَُّكْم تُنَقُّوَن َخاِرَج اْلَكأِْس َوالصَّ ، َوُهَما ِمْن َداِخل اْلَكتَبَةُ َواْلفَر ِ

أَيَُّها اْلَحيَّاُت أَْوالََد األَفَاِعي! َكْيَف تَْهُربُوَن ِمْن  . . . . .   َمْملُوآِن اْختَِطافًا َوَدَعاَرةً.

 "َدْينُونَِة َجَهنََّم؟

 أن روح الحق سيدينهم ويبكتهم على خطاياهم ولن  دلليهو نيعلع الرب يسو

 ونه.ري

: إِنَّهُ َخْيٌر لَُكْم أَْن أَْنَطِلَق، " 11 – 7:  16يو  ألَنَّهُ إِْن لَْم أَْنَطِلْق لِكن ِي أَقُوُل لَُكُم اْلَحقَّ

ي ُت َوَمتَى َجاَء ذَاَك  ، َولِكْن إِْن ذََهْبُت أُْرِسلُهُ إِلَْيُكْم. )روح الحق( الَ يَأْتِيُكُم اْلُمعَز ِ يُبَك ِ

ا َعلَى َخِطيٍَّة فأَلَنَُّهْم  .َعلَى َخِطيٍَّة َوَعلَى بِر  َوَعلَى َدْينُونَةٍ  اْلعَالَمَ  الَ )اليهود( أَمَّ

ا َعلَى َدْينُونٍَة  ا َعلَى بِر  فأَلَن ِي ذَاِهٌب إِلَى أَبِي َوالَ تََرْونَنِي أَْيًضا. َوأَمَّ يُْؤِمنُوَن بِي. َوأَمَّ

 قَْد ِديَن. )إبليس وأبنائه من يهود العالم(  فأَلَنَّ َرئِيَس هذَا اْلعَالَمِ 

 لليهود أنهم اليعرفون اإلله الحق وأنهم ليسوا من هللا. الرب يسوع يعلن 

ا أَنَا فأَلَن ِي أَقُوُل اْلَحقَّ لَْستُْم تُْؤِمنُوَن بِي."47- 45: 8يو  تُنِي   َوأَمَّ َمْن ِمْنُكْم يُبَك ِ

، فَِلَماذَا لَْستُْم تُْؤِمنُوَن بِي؟   اَلَِّذي ِمَن هللاِ يَْسَمُع َعلَى َخِطيٍَّة؟ فَِإْن ُكْنُت أَقُوُل اْلَحقَّ

 "َكالََم هللاِ. ِلذِلَك أَْنتُْم لَْستُْم تَْسَمعُوَن، ألَنَُّكْم لَْستُْم ِمَن هللاِ.
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فَأََجاب اْليَُهوُد َوقَالُوا لَهُ: أَلَْسنَا نَقُوُل َحَسنًا: إِنََّك َساِمِريٌّ َوبَِك " 55 –  48:  8يو 

 . . . .  أَنَا لَْيَس بِي َشْيَطاٌن، لِكن ِي أُْكِرُم أَبِي َوأَْنتُْم تُِهينُونَنِيأََجاَب يَُسوُع:    ؟َشْيَطانٌ 

ُد نَْفِسي فَلَْيَس َمْجِدي َشْيئًا.  ُدِني، الَِّذي أََجاَب يَُسوُع: إِْن ُكْنُت أَُمج ِ أَبِي ُهَو الَِّذي يَُمج ِ

ا أَنَا فَأَْعِرفُهُ. َوإِْن قُْلُت إِن ِي لَْسُت فُونَهُ تَقُولُوَن أَْنتُْم إِنَّهُ إِلُهُكْم،  َولَْستُْم تَْعرِ  . َوأَمَّ

 "، لِكن ِي أَْعِرفُهُ َوأَْحفَُظ قَْولَهُ.أَْعِرفُهُ أَُكوُن ِمثْلَُكْم َكاِذبًا
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ية باإلدعاءات اإللهية الوهمية لعائلة إبراهيم وإبنه ذاتالجينات الوراثية الثالثاً : 

بأن اإلله يهوه ظهر لهم وإتخذهم شعباً له   Dad Genesإسحق وإبنه يعقوب 

وإختارهم ليعبدوه ويكون لهم إلها ويملكهم أرض كنعان أرض غربتهم التى تغربوا 

 فيها

 بدأت ظهورها فى إبراهيم  الجينات الوراثية الذاتية باإلدعاءات اإللهية الوهمية

الذى ترك عشيرته فى حاران وتغرب فى أرض كنعان وظهر له اإلله يهوه والذى 

 وعده بأن يكثر نسله ويملكهم أرض كنعان. 

بُّ ألَْبَراَم: "  7 – 1:  12تك  اْذَهْب ِمْن أَْرِضَك َوِمْن َعِشيَرتَِك َوِمْن بَْيِت َوقَاَل الرَّ

َم اْسَمَك، َوتَُكوَن   لَّتِي أُِريَك. أَبِيَك إِلَى األَْرِض ا ةً َعِظيَمةً َوأُبَاِرَكَك َوأَُعظ ِ فَأَْجعَلََك أُمَّ

َوَكاَن أَْبَراُم اْبَن َخْمٍس َوَسْبِعيَن  . . . . . . َوأُبَاِرُك ُمبَاِرِكيَك، َوالَِعنََك أَْلَعنُهُ   بََرَكةً. 

ا َخَرَج  فَأََخذَ أَْبَراُم    .االحدود بين تركيا وسوريا()تقع على ِمْن َحاَرانَ َسنَةً لَمَّ

َوُكلَّ ُمْقتَنَيَاتِِهَما الَّتِي اْقتَنَيَا َوالنُّفُوَس الَّتِي اْمتَلََكا َساَراَي اْمَرأَتَهُ، َولُوًطا اْبَن أَِخيِه، 

. . . .  . َكْنعَانَ  َوَخَرُجوا ِليَْذَهبُوا إِلَى أَْرِض َكْنعَاَن. فَأَتَْوا ِإلَى أَْرِض . فِي َحاَرانَ 

بُّ ألَْبَراَم َوقَاَل: .  "   .ِلنَْسِلَك أُْعِطي هِذِه األَْرضَ  َوَظَهَر الرَّ

 ات اإللهية الوهميةلجينات الوراثية الذاتية باإلدعاءإنتقال ا Family Genes  

مليك د الرب اإلله يهوه تنه إسحق ثم إلى يعقوب إبن إسحق بوعمن إبراهيم إلى إب

قوب( ألرض كنعان )سوريا ولبنان واألردن عإسرائيل )األسباط اإلثنى عشر ليبنى 

 . وفلسطين( 

َوهللاُ اْلقَِديُر يُبَاِرُكَك،  . . . . . ، فََدَعا إِْسَحاُق يَْعقُوَب َوبَاَرَكهُ  "  4 – 1:  28تك 

َويُْعِطيَك َبَرَكةَ إِْبَراِهيَم لََك . َويَْجعَلَُك ُمثِْمًرا، َويَُكث ُِرَك فَتَُكوُن ُجْمُهوًرا ِمَن الشُّعُوبِ 

 "  . َوِلنَْسِلَك َمعََك، ِلتَِرَث أَْرَض ُغْربَتَِك الَّتِي أَْعَطاَها هللاُ إِلْبَراِهيمَ 

بُّ إِلهُ إِْبَراِهيمَ  " 15 – 13:  28تك  َوإِلهُ إِْسَحاَق. األَْرُض الَّتِي أَْنَت أَبِيَك  أَنَا الرَّ

َويَُكوُن نَْسلَُك َكتَُراِب األَْرِض، َوتَْمتَدُّ َغْربًا . أُْعِطيَها لََك َوِلنَْسِلكَ  ُمْضَطِجٌع َعلَْيَها

، َويَتَبَاَرُك فِيَك َوفِي نَْسِلَك َجِميُع قَبَاِئِل األَْرِض. َوَها أَنَا َمعََك، َوَشْرقًا َوَشَماالً َوَجنُوبًا

، ألَن ِي الَ أَتُْرُكَك َحتَّى )أرض كنعان( هِذِه األَْرِض  إِلَىَوأَْحفَُظَك َحْيثَُما تَْذَهُب، َوأَُردَُّك 

 "أَْفعََل َما َكلَّْمتَُك بِِه.
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 بإتخاذ  تضاعف قوة وتسلط الجينات الوراثية الذاتية باإلدعاءات اإللهية الوهمية

ً لهم بالرب اإلله يهوه لبنى إسرائيل شعبا له ليع ت فتضاع –دوه ويكون هو إلها

بدأ تنفيذ إرادة  الذى كتسلط قهرى ذاتى فى موسىسنة وظهرت  400قوتها عبر 

الوهمى  بتقمص موسى لذات اإلله هذا التسلط الذاتى القهرى فى  اإلدعاء اإللهى 

هارون  هوإتخاذوإدعاءه بأنه إلهاً لفرعون  يهوه وتسلطه على شعب بنى إسرائيل

شعب إسرائيل من مصر ليعبدوا الرب  أخاه نبياً له ليتكلم مع فرعون مصر ليطلق

  اإلله فى البرية.

بُّ ِلُموَسى: "  2 – 1:  7خر  اْنُظْر! أَنَا َجعَْلتَُك إِلًها ِلِفْرَعْوَن. َوَهاُروُن فَقَاَل الرَّ

فِْرَعْوَن ِليُْطِلَق أَْنَت تَتََكلَُّم بُِكل ِ َما آُمُرَك، َوَهاُروُن أَُخوَك يَُكل ُِم   . أَُخوَك يَُكوُن نَبِيَّكَ 

 "بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن أَْرِضِه.

بُّ ِلُموَسى: اآلَن تَْنُظُر َما أَنَا أَْفعَُل بِِفْرَعْوَن. فَِإنَّهُ بَِيٍد قَِويٍَّة  " 7- 1:  6خر  قَاَل الرَّ

ُموَسى َوقَاَل لَهُ: ( يهوه )اإللهَم هللاُ ثُمَّ َكلَّ    يُْطِلقُُهْم، َوبِيٍَد قَِويٍَّة يَْطُرُدُهْم ِمْن أَْرِضِه.

بُّ أَ  َوأَنَا َظَهْرُت إِلْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب بِأَن ِي اإِللهُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكل ِ َشْيٍء.   . نَا الرَّ

ا بِاْسِمي  أُْعِطيَُهْم َوأَْيًضا أَقَْمُت َمعَُهْم َعْهِدي: أَْن   . فَلَْم أُْعَرْف ِعْنَدُهمْ « يَْهَوهْ »َوأَمَّ

بُوا فِيَها. َوأَنَا أَْيًضا قَْد َسِمْعُت أَنِيَن بَِني    أَْرَض َكْنعَاَن أَْرَض ُغْربَتِِهِم الَّتِي تَغَرَّ

. ِلذِلَك قُْل ِلبَنِي إِْسَرائِيَل: أَنَا َوتَذَكَّْرُت َعْهِديإِْسَرائِيَل الَِّذيَن يَْستَْعبُِدُهُم اْلِمْصِريُّوَن، 

. وَ  بُّ أَنَا أُْخِرُجُكْم ِمْن تَْحِت أَثْقَاِل اْلِمْصِري ِيَن َوأُْنِقذُُكْم ِمْن ُعبُوِديَّتِِهْم َوأَُخل ُِصُكْم الرَّ

 " .َوأَتَِّخذُُكْم ِلي َشْعبًا، َوأَُكوُن لَُكْم إِلًها  بِِذَراعٍ َمْمُدوَدٍة َوبِأَْحَكاٍم َعِظيَمٍة، 

  القهرى( فى اليهود عبر األجيال إلى إنتقال الجينات الوراثية الذاتية )التسلط

على  همتسلطو . العالم وإقامتهم دولة إسرائيل على أمريكا ووتسلطهم  يومنا هذا.

  Gentileواإليقاع باألمم ،والمؤسسات المالية العالمية   Mediaوسائل اإلعالم

ولكن قد ات الملتوية ن واألنقسامات واألكاذيب واإلدعاءالفت ثوب ،والشعوب

 كتمال اإليمان بالرب يسوعإوحان موعد سقوطهم و ،أدركهم الغضب إلى النهاية

  . والحياة األبديةاإلله الحق هللا المسيح إبن 

بَّ يَُسوَع َوأَْنبِيَاَءُهْم، "اليهود  16 – 15:  2تس  1 َواْضَطَهُدونَا الَِّذيَن قَتَلُوا الرَّ

يَْمنَعُونَنَا َعْن أَْن نَُكل َِم األَُمَم ِلَكْي نَْحُن. َوُهْم َغْيُر ُمْرِضيَن للِ َوأَْضَداٌد ِلَجِميعِ النَّاِس. 

ُموا َخَطايَاُهْم ُكلَّ ِحيٍن. َولِكْن قَْد أَْدَرَكُهُم اْلغََضُب إِلَى الن َِهايَِة.  "يَْخلُُصوا، َحتَّى يُتَم ِ
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. َوتَْجِديَف اْلقَائِِليَن: أَنَا أَْعِرُف أَْعَمالََك َوِضْيقَتََك َوفَْقَرَك َمَع أَنََّك َغنِيٌّ  " 9 : 2رؤ 

 "إِنَُّهْم يَُهوٌد َولَْيُسوا َيُهوًدا، بَْل ُهْم َمْجَمُع الشَّْيَطاِن.
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 ً  الرحمة اإللهيةب اكت : رابعا
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