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تقرأ في كل األديان حول الرب فتجده لينا متسامحا غفورا، ودون أن يخلو األمر مـن وعيـد                  
تجد الرب في مختلـف األديـان       . اإليمانمن ثم إلى    هادف يدفع المعاندين نحو تليين القلوب و      

ريق الصحيح، الخ؛ لكن رب بني إسرائيل،       واهبا للنعم، لطيفا بالعباد، واعدا بالخير، هاديا للط       
كما هو وارد في كتبهم المقدسة، يختلف إلى حد كبير، إلى درجة أنه سوداوي سـادي مقيـت                  

هذا أمر واضح في مختلف أسفار التوراة التي بين أيديهم،          . يحب األذى ويتلذذ بعذاب اآلخرين    
 :قصةفيما يلي ال.  بمصر والمصريينلكنه ساطع الوضوح فيما يتعلق

وا عبيدا تحت إمرة فرعون وشعبه، ولم يكـن        ى أن يخرج بقومه من مصر ألنهم كان       أراد موس 
قال موسى بأنه يعمل بأمر الرب وأن الرب في النهايـة سـيهب             . فرعون يسمح لهم بالخروج   

بـين موسـى وسـحرة      " سـحرية "تحدى فرعون موسى، وتواعدا من أجل مبارزة        . لنجدته
بأخيه هارون الذي تولى أمر العصا السحرية التي زودهما بهـا           عزز الرب موسى    . الفراعنة
طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا، فدعا فرعـون أيضـا              . "الرب

طرحوا كل واحد عصاه فصـارت      . الحكماء والسحرة ففعل عرافو مصر أيضا بسحرهم كذلك       
النتيجـة أن   ) 12-11: 7خـروج،   ." (ابتلعت عصـيهم   العصي ثعابين، ولكن عصا هارون    

 . فرعون لم يؤمن، ولم يسمح لقوم موسى بالرحيل
غضب الرب وقرر أن يحول كل ماء مصر إلى دم، وطلب من موسى ضرب الماء بعصـاه                 

رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام فرعـون وأمـام            . "لكي تصبح مصر بدون ماء    
ومات السمك الذي في النهر وأنتن النهر، فلم  عيون عبيده فتحول كل الماء الذي في النهر دما،          

يقدر المصريون أن يشربوا ماء من النهر، وكان الدم في كل أرض مصر، وفعل عرافو مصر          
 . بقي قلب فرعون غليظا ولم يؤمن). 21-20: 7خروج، ." (كذلك بسحرهم

 أنذر موسى فرعـون بـأن الـرب سيصـعد           .المشهد التالي هو غزو أرض مصر بالضفادع      
فقـال  . "فادع على كل أرض مصر إن لم يأذن له وقومه بالرحيل، لكن فرعون لم يستمع              الض

قل لهارون مد يدك بعصاك على األنهار والسواقي واآلجام وأصعد الضـفادع            "الرب لموسى   
. فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصـر           . على أرض مصر  

رجـا  ). 6: 8خروج،  ." (الضفادع على أرض مصر   وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا      
أن تـذهب   ة السابقة أن يصليا للـرب مـن أجـل           فرعون موسى وهارون مثلما فعل في المر      

تـت  دعا موسى وهارون الـرب فما     . الخروجالضفادع واعدا إياهما بأن يفعل وفق رغبتهما ب       
لكـن  .  األرض الضفادع التي في البيوت، وأنتنت مصر، ولم تعد ضفادع جديدة تصعد علـى            

 .قلب فرعون بقي غليظا ونطث بوعده
غزا الرب أرض مصر بالبعوض بعدما ضرب هارون األرض         . أتى بعد ذلك مشهد البعوض    

دعا موسى وهارون الـرب     . بعصاه، تحول التراب إلى بعوض وامتألت به البيوت والشوارع        
 .ليكشف البعوض عن أرض مصر بعد رجاء فرعون، لكنه أيضا لم يؤمن

 امتألت أرض مصر بالذبان، ولم يعـد أحـد          .جاء دور الذباب، الذي تقول عنه التوراة الذبان       
ذات األمر تكرر من رجاء فرعون إلى تلبية الرب         . قادرا على اتقاء شر هذه الحشرة البغيضة      

 .لدعاء موسى وهارون، إلى غالظة قلب فرعون
أرسل الرب وباء ثقيال أصـاب      . بقرر الرب بعد ذلك قتل مواشي المصريين والبهائم والدوا        

المواشي والخيل والحمير والجمال فماتت، أما مواشي بني إسرائيل ودوابهم فلم يمـت منهـا               
 .رأس واحد



لم يؤمن فرعون، فقرر الرب إرسال غبار يؤدي إلى ظهـور دمامـل علـى أبـدان النـاس                   
روض يين التي من المف   والغريب أن التوراة تقول بأن البثور أصابت بهائم المصر        . والحيوانات

أرسل الرب بـردا    . جاء بعد ذلك دور البرد    . أنها جميعها ماتت في المشهد العذابي الذي سبق       
 . أصاب الناس والمزروعات التي في الحقول، وحول مصر إلى أرض جدباء

إنـه  . هنا يتوقف الرب ويعمل على إظهار السبب الذي يجعله يعذب المصريين بهذه الطريقة            
ثم قال الرب   : "يقول.  هو الذي يجعل قلب فرعون غليظا لكي يمارس قدراته الربانية          يقول إنه 

ولكـي  . لموسى ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي هذه بينهم             
فتعلمون أني  . وبآياتي التي صنعتها بينهم   تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر           

قناع اآلخرين بقدراته إال بالتنكيل     يبدو ان الرب ال يملك وسائل إ      ) 1 :10ج،  خرو." (أنا الرب 
بهم والتعذيب المتواصل القاسي الذي يشمل كل الناس وليس الظالمين فقـط، وهـو يسـتعمل                
قدراته ليمنع الناس من اإليمان ألنهم لو آمنوا لما كانت أمامه فرصة إلثبـات قدراتـه علـى                  

 .التعذيب
أرسل الرب جرادا على أرض مصر لم يترك أثرا لبـاقي نبـات             .  بعد ذلك  جاء دور الجراد  

 ذلك جاء الظالم فاظلمت أرض مصر ولم يعد أحـد     بعد. أمحلت مصر تماما وأجدبت   . ضرأخ
 .غير قوم موسى قادرا على رؤية شيء في الليل أو النهار

نه أمات في كـل     جعل الرب مأتما في كل بيت أل      . جاء بعد ذلك موت أبكار الناس والحيونات      
هذا هو المشهد النهائي الذي ألهى فرعون وعبيده        . أسرة بكرها سواء من األوالد أو الحيوانات      

 سـنة،  430وفتح المجال أمام موسى وقومه للخروج فارين من أرض مصر بعدما مكثوا فيها              
 .خرج موسى وقومه، وانشق البحر الذي عاد ثانية وأغرق فرعون وجنوده. وفق التوراة

 
أذاق الرب كل   . لمالحظ أن عذاب الرب شامل هنا ولم يكن يقتصر على فرعون ومن يؤيدونه            ا

ويبدو أن الرب قد عدم وسائل إثبات قدراته بالطرق         . الناس كل العذاب بكل مشاهده المتواصلة     
كان باإلمكان أن يهيء فرصـة لموسـى        . السلمية وفضل أن يوقع بمصر أقسى أنواع العذاب       

األمور أبسط بكثيـر مـن كـل هـذا          . أن يقوم بضرب فرعون ومن وااله     وقومه للخروج، و  
بالتأكيد هذه هي أخالق هـؤالء      . الوصف السادي المرعب لممارسات يتم االدعاء أنها ربانية       

 . الصهاينة المجرمين، وال يمكن أن تمت إلى الذات اإللهية بصلة


