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 وسى أو إيليا قليلون جداً هم الذين يجهلون تفاصيل حياة إبراهيم أو م..... 

هذا النبي العظيم  ته،أغلبنا لم يحصل على فرصة حقيقية لتأمل حياأما أليشع فإن 

 . خير قدوة له بدوره الذي كان خلف إليليا النبي الذي كان خير

 دائم كان على استعدادوياته مع إيليا معلمه إلى آخر لحظة من حأليشع وقد مكث 

وق�د رك�ز ك�ل م�ن إيلي�ا وأليش�ع، جهودهم�ا عل�ى الحاج�ات . من�ه ويتعلم هأن يتبع

عب��ادة األص��نام  - النب��ي الن��اري -فق��د واج��ه إيلي��ا . الالزم��ة للش��عب المح��يط بهم��ا

 . ها، محاوالً أن يخلق جواً يستطيع فيه الناس أن يعبدوا هللا جهاراً فضحو

لقد صرف وقتاً أق�ل . يتعامل معهن طبيعة هللا العطوفة لكل من جاء أليشع ليبيثم 

 .في الصراع مع الشر، ووقتاً أكبر في العطف على الناس

 ؟ ما هو الفرق بين أليشع وإيليا ولكن  

, ق�د تش�ابها ف�ي الكثي�ر م�ن المعج�زاتف ،يشعر البعض أنهما نس�ختان متش�ابهتان

الع�دد وكأن�ه حق�اً ورث نص�يب  معج�زات أليش�ع  فاق�ت معج�زات إيلي�ا ف�ي ولكن

 .االبن البكرنصيب  وهو اثنين من روح إيليا 

   البي�ة الن�اس، ألن�ه أدرك غ اه�اير بمنظور أفض�ل مم�ا لحياة القد رأى أليشع

والمعج�زات الت�ي ح�دثت ف�ي . أن  كل ما نحن عليه وكل م�ا لن�ا إنم�ا ه�و م�ن هللا

 رس�الة أليش�ع أي أن. لق�درة، جعل�ت الن�اس يلمس�ون وج�ود هللا كل�ي اتهأثناء خدم

والش�ك أن . كان�ت مختلف�ة ف�ي األس�لوب لكنه�او ه�اتممتتشبه رسالة إيلي�ا و كانت

   .تلميذهبعمل  كان يراقبه من السماء فخوراً إيليا 

 هك�ذا نح�ن أيض�اً , وكما سار أليشع على نهج معلمه إيليا وتمم عمله ورسالته

 ـةـمـقـدم
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الكت�اب المق�دس، أو مم�ن  خص�ياتشأمامنا أمثلة كثيرة لنحذو حذوها، سواء من 

نطل�ب م�ن هللا و رض�ياتير في األفنكف عن التفك. أثروا تأثيراً إيجابياً في حياتنا

نه��تم اهتمام��اً ص��ادقاً و .أليش��عوإيلي��ا  كم��ا فع��لأن يس��تخدمنا إلتم��ام مقاص��ده، 

 . اليومية للذين حولنااالحتياجات ب

 
 أجزاء ٤لى واآلن سنتأمل حياة هذا النبي العظيم وندرسها ع: 

 .دعوة أليشع للخدمة -۱

 .أليشع وحياة التلمذة -۲

 .أليشع رجل المعجـــزات -۳

 .نياحة أليشـــــــــع النبي -٤

                                
 

 اذكروني في صلواتكم                                           
                                                                            

 أبونا داود
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 أن ن���درك موقع���ه ف���ي ت���اريخ البش���رية للتع���رف عل���ى أليش���ع النب���ي الب���د,             

 يإيجاز شديد من خالل الشخصيات الش�هيرة ف� يأن نستعرض التاريخ ف يمكنو

 .الكتاب المقدس

 ق اإس�حو )تقريب�اً . م.ق ۲۰۰۰( إب�راهيم ثم ...والطوفان  نوحثم ...  آدم ...

الذي نزل إلى مص�ر وتبع�ه أخوت�ه واستـُعب�ـِدوا هن�اك حت�ى  يعقوب ثم  يوسفو

إل�ى يش�وع ث�م أدخله�م  ،وأخرجهم إلى س�يناء )تقريباً . م.ق ۱٥۰۰(موسى جاء 

 .أرض الموعد

 ج�دعون ويفت�اح وشمش�ونبدأ عصر القضاة الذي يش�مل  وبعد موت يشوع 

طالبه الش�عب أن يك�ون  له�م مل�ك  حيث ،هو آخر القضاة صموئيل النبيويعتبر 

أول مل�ك عل�ى مملك�ة إس�رائيل تبع�ه  شاول بن قيس، وصار مثل سائر الشعوب

 .ابنه سليمانثم  )تقريباً . م.ق ۱۰۰۰( داود الملك

 إلى مملكة  م.ق۹۳۱رحبعام عام  وبعد سليمان انقسمت المملكة في عهد ابنه

أسباط، وكان  ۱۰انت تضم شمالية وهي مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة، وك

عبد سليمان، وكان كل ملوكها أشراراً، ومملكة  يربعام بن نباطأول ملوكها 

جنوبية وهي مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم، وتضم سبطي يهوذا وبنيامين، 

وكان أغلب ملوكها  رحبعام بن سليمان،وحكمها ملوك من نسل داود أولهم 

 .أشراراً ولكن ُوجد بينهم بعض الملوك األبرار

  وخالل تلك الفترة، كان هللا ال يمل م�ن إرس�ال أنبيائ�ه ليجعل�وا الش�عب يت�رك

وع��اموس للمملك��ة الش��مالية،  Uوتلمي��ذه أليش��عUالخطي��ة ويت��وب وم��نهم إيلي��ا النب��ي 

 .بيةوإشعياء وصفنيا وإرميا وحبقوق من أنبياء المملكة الجنو

 النبي؟ من هو أليشع
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  س��بقه أخي��ا وإيلي��ا    أنبي��اء المملك��ة الش��مالية، أح��دإذاً أليش��ع ب��ن ش��افاط ه��و

 .بعده يونان وعاموس وهوشع وجاء

تاس�ع مل�وك (, وتنبأ في زمن أربعة  من ملوك إس�رائيل وه�م يه�ورام ب�ن أخ�آب 

ث��م عاص��ر أيض��اً , يلي��ه ي��اهو ب��ن نمش��ي ال��ذي قض�ى عل��ى بي��ت أخ��آب) إس�رائيل

وهك�ذا اس�تمرت فت�رة , ب�ن يهوآح�از) ي�وآش(وأخيراً يه�وآش  ,يهوآحاز بن ياهو

, سنة وهي ضعف مدة خدمة إيليا معلم�ه ٥۰= نبوته لمدة تصل إلى نصف قرن 

 .م.ق ۷۹۷ – ۸٤۸من 

دُمرت تماماً على يد
م.ق722آشور سنة 

 سقطت على يد بابل 
م واستمر.ق586سنة 

 عاما70ًالسبي 
.ثم عادوا منه

)إسرائيل(المملكة الشمالية 
 أسباط10 وتضم السامرةعاصمتها 

 .نباط بن يربعامأول ملوكها 
. وكلهم أشرار19عدد ملوكها 

)يهوذا(المملكة الجنوبية 
عاصمتها أورشليم وتضم سبطي 

.يهوذا وبنيامين
. بن سليمانرحبعامأول ملوكها 

. ملكاً وبعضهم أبرار20عدد ملوكها 

المملكة المتحدة
) سليمان– داود – شاول(

م. ق931 -1050

المملكة المتحدة
) سليمان– داود – شاول(

م. ق931 -1050

 

U إنقسام المملكة في عهد رحبعام بن سليمان 

 الت��ي خ��دم فيه��ا لق��د عاص��ر أليش��ع النب��ي أربع��ة م��ن مل��وك مملك��ة إس��رائيل ,

المملكة الجنوبية التي كانت أفضل بعض الشيء ( ك مملكة يهوذاوخمسة من ملو

ونهاي�ة , بداية من يهوشافاط المل�ك الراب�ع م�ن مل�وك يه�وذا, )من مملكة إسرائيل

كان�ت توج�د , وخالل فترة نبوته, بيوآش الملك الثامن من ملوك المملكة الجنوبية

أخ��آب مل��ك  فق��د ص��اهر يهوش��افاط مل��ك يه��وذا, عالق��ات جي��دة ب��ين المملكت��ين

 .إسرائيل وزوج ابنه يهورام لعثليا ابنة أخآب وإيزابل

 ال��ذين إلس��رائيل  األربع��ة وس��وف نأخ��ذ فك��رة مبس��طة ع��ن ه��ؤالء المل��وك

 .عاصروه لكي نستطيع متابعة الظروف التي عاش فيها هذا النبي العظيم



 المقدمة* 
 

  10  
 
 

 )۱۷: ۱مل۲(. الملك الذي قُتل بسهم أصاب قلبه ):يورام(يهورام بن أخآب  -۱

. فق��د خلف��ه يه��ورام أخ��وه كمل��ك عل��ى إس��رائيل, حي��ث أن أخزي��ا ل��م يك��ن ل��ه اب��ن

) أخ��آب وإيزاب��ل(واس��تمر يس��ير ف��ي ط��رق يربع��ام الش��ريرة وف��ي ط��رق والدي��ه 

ومع أنه تخلى إلى حد ما عن عبادة البعل إال أنه لم يبتعد عن تأثير أمه . الشريرة

غي��ر موح��د القل��ب ف��ي وهك��ذا ك��ان , الش��ريرة الت��ي كان��ت تع��يش ف��ي فت��رة حكم��ه

 . رغبته إتباع اإلله الحقيقي

 وخالل فترة حكم�ه ص�عد إيلي�ا , كان يهورام يكن احتراماً عميقاً ألليشع النبي

وح�دثت المجاع�ة البش�عة ف�ي الس�امرة الت�ي , وتم ش�فاء نعم�ان الس�رياني, للسماء

ب�ين  واس�تمر التح�الف, وتم�ت إقام�ة اب�ن الش�نومية, خاللها كان يتم أكل األطفال

قُتل هذا الملك على يد ياهو في نفس قطع�ة الحق�ل الت�ي لن�ابوت . يهوذا وإسرائيل

 .اليزرعيلي واستولى عليها أخآب أبوه بالخديعة

-۹م�ل۲(. الملك الذي قضى على بيت أخ�آب وعب�ادة البع�ل :و بن نمشيهاي -۲ 

۱۰( 

, ريركان ياهو هو قضيب العدل الذي استخدمه هللا للقضاء عل�ى بي�ت أخ�آب الش�

فهو الذي قتل يهورام في يزرعيل وأمر بقتل إيزابل وقام باستئصال عبادة البعل 

 .تم مسحه ملكاً في عهد أليشع في راموت جلعاد. من مملكة إسرائيل

 )۱۳مل ۲. (الملك الذي طلب هللا وقت التجربة :آحاز بن ياهويهو -۳ 

ن المضايقات من قد خلف يهوآحاز أباه ياهو وخالل فترة حكمه تعرض للكثير م

اس���تمر ف���ي عب���ادة األوث���ان ولكن���ه عن���دما تع���رض ). س���وريا(بنه���دد مل���ك أرام 

 .تضرع إلى هللا فسمع له وأشفق عليه رغم شره, للمصائب

-۱۰: ۱۳م�ل ۲( .المل�ك ال�ذي ص�ار مخلص�اً  :)ي�وآش(آش بن يهوآح�از يهو -٤ 

يا أبي             قائالً  وبكى عليه, إنه الملك الذي أسرع إلى دوثان ليودع أليشع النبي )۲٥
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 .مثلما قالها أليشع قبله في وداع إيليا أبيه, يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها
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 ت لجميع شعب إسرائيل ــثب على جبل الكرمل هناك ,في ذلك اليوم التاريخي

بينما اس�تجاب فشل البعل في إنزال نار من السماء  كيف -بما فيهم أخآب الملك -

وهك�ذا تأك�د . م�ذبحالعل�ى  م�اوالتهمت كل  هللا في الحال لصالة إيليا فنزلت النار

ب�ل ....  ق�وة إيلي�ا ب ه�و هللا وعرف�واالبع�ل وص�رخوا أن ال�ر أكذوب�ةالشعب م�ن 

اس�تجاب هللا  هابع�دو .نبياً للبعل على نه�ر قيش�ون ٤٥۰ فذبحوا  بالحري إله إيليا

 .وفتح السماء وهطلت األمطار بغزارة

  ولم��ا عرف��ت إيزاب��ل الملك��ة الش��ريرة بم��ا ح��دث استش��اطت غض��باً وبعث��ت

مض�ى هارب�اً و خ�افف. ه�ائأنبياقتل انتقاماً ل عليه رسوالً إليليا يبلغه أنها ستقضي

 .مملكة يهوذاألجل نفسه وذهب إلى بئر سبع في جنوب 

 َك�اَن إِيلِيَّ�ا  "  ويخفف يعقوب الرسول من تعجبنا من موقف إيليا فيذكرنا أن�ه

إنس�ان مع�رض لألوج�اع ك�ل ثل أي أنه م ،)۱۷: ٥يع("إِْنَسانًا تَْحَت اآلالَِم ِمْثلَنَا

ه��و م��ا و ،ل��م يعط��ه أي حص��انة ض��د اإلحب��اط واالكتئ��اب فكون��ه نبي��اً ل ،النفس��ية

 .عجب إذا حدث لنا نفس الشيءفال  ،اكتأبكان النبي العظيم قد  ذاألنه إ يعزينا

 وجب��ةر بق��وة تل��ك اليس��يله اوس��ق فأطعم��ه يق��وي إيلي��اوهن��ا أرس��ل هللا مالك��اً ل 

لجب�ل ذل�ك ا ،إلى أن وص�ل إل�ى جب�ل هللا حوري�ب ف�ي بري�ة س�يناء ،أربعين يوماً 

وهن�اك عاتب�ه هللا بك�ل رق�ة متس�ائالً ع�ن  ،الذي استلم موس�ى الش�ريعة م�ن فوق�ه

وأجاز أمامه الرب ريحاً عاص�فة ث�م زلزل�ة مدوي�ة  .سبب وجوده في ذلك المكان

.... أي منها ث�م أخي�راً ص�وت خفي�ف ه�امسكن الرب في يتالها نار مشتعلة ولم 

هو أن يمسح أليشع بن شافاط نبيا  كان أهمها ,ليكلفه بمهام جديدة كان الرب فيهو

 .عوضاً عنه

g ةدعوة أليشع للخدم g 
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 إيليا يدعو أليشع للخدمة* 
فَ���َذَهَب ِم���ْن ُهنَ���اَك ۱۹

َوَوَج�����َد أَلِيَش�����َع ْب�����َن 

َش��افَاطَ يَْح��ُرُث، َواْثنَ��ا 

َعَش������َر فَ������دَّاَن بَقَ������ٍر 

اَم�����هُ، َوُه�����َو َم�����َع  قُدَّ

فََم����رَّ . الثَّ����انِي َعَش����رَ 

  إِيلِيَّا بِِه َوطََرَح ِرَداَءهُ 
�ي َوأَِس�يَر «: فَتََرَك اْلبَقََر َوَرَك�َض َوَراَء إِيلِيَّ�ا َوقَ�الَ ۲۰ .َعلَْيهِ  َدْعنِ�ي أُقَبِّ�ْل أَبِ�ي َوأُمِّ

فََرَج�َع ِم�ْن َوَرائِ�ِه ۲۱» اْذَهْب َراِجًع�ا، ألَنِّ�ي َم�اَذا فََعْل�ُت لَ�َك؟«: فَقَاَل لَهُ . »َوَراَءكَ 

�ْعَب فَ�أََكلُواَوأََخَذ فَدَّاَن بَقٍَر َوَذبََحُهَما، َوسَ  ثُ�مَّ . لََق اللَّْحَم بِأََدَواِت اْلبَقَِر َوأَْعطَى الشَّ

  )۲۱-۱۹: ۱۹مل۱. (قَاَم َوَمَضى َوَراَء إِيلِيَّا َوَكاَن يَْخِدُمهُ 

 �ن أن�ه ل�يس وح�ده، أرجع إيليا م�ن الجب�ل شخص�اً مختلف�اً، فق�د اس�تراح واطم

ه وج�د أليش�ع ال�ذي ك�ان يح�رث وفي طريق. وأن هللا مازال يمسك بمقاليد األمور

وه��و ف��ي الف��دان   –ك��ان ك��ل زوج م��ن البق��ر يح��رث ف��داناً  –اثن��ي عش��ر ف��داناً 

األخير، فمر إيليا به وطرح عليه رداءه وكانت تلك عالمة معروفة لديهم بمعن�ى 

  .أنه يدعوه للخدمة معه

 قاضي"والده معناه  شافاطو" إلهي خالص"أو " لصخهللا م"معناه  أليشع "

وهي تقع " روضة الرقص"ومعناها  )۹۱۱  خريطة ص(*آبل محولةكان يسكن في و

 .قريبة من بيت شان في تخوم سبط يسَّاكر ،في الشمال الغربي لوادي األردن

  ،فهم أليشع الدعوة، فترك البق�ر ورك�ض خل�ف إيلي�ا ليس�تأذنه ف�ي وداع أهل�ه

تبع��ه وه��و م��ازال فاحت��د علي��ه إيلي��ا وطل��ب من��ه الرج��وع ألن��ه ال يس��تطيع أن ي

 . مشغوالً باألرض واألرضيات
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 لَْيَس أََحٌد يََضُع يََدهُ َعلَى اْلِمْحَراِث َويَْنظُ�ُر «: وهذا يذكرنا بقول السيد المسيح

 ولع�ل إيلي�ا ق�ال ه�ذا لك�ي يؤك�د أن )٦۲: ۹لو( .»إِلَى اْلَوَراِء يَْصلُُح لَِملَُكوِت هللاِ 

ولك�ن م�ن يخ�دم هللا بح�ب الدعوة ليست إلزامية، فال ال يُجبر أحداً على خدمت�ه، 

  . يجب أن يكون على استعداد لترك كل ما يعطل خدمته

  وفهم أليشع المقصود، ف�أي مج�د يع�ادل

، النب�ي الن�اري خدمة هللا والوجود م�ع إيلي�ا

من أسرة ثرية ولكنه ل�م يت�ردد كان أليشع و

قام في الحال وذب�ح البق�ر في قبول الدعوة ف

التي تحرث وجعل خشب المحاريث حطب�اً 

هك�ذا أراد أن يَُصف�ـِّى  .وقدم طعاماً للش�عب

ك����ل أم����وره المادي����ة األرض����ية ليتف����رغ 

فترك كل م�ا ل�ه وذه�ب وراء إيلي�ا  للخدمة،

  .ليخدمه بفرح

 
 أليشع يقبل الدعوة ويتبع إيليا

   لمن توجه الدعوة!   

بل يدعو المجته�د الن�اجح  ,أو عاطل متخاذل فاشل كسولدعوته لهللا ال يوجه إن 

لكي ال يكون تكريس حياته للخدمة بديالً عن فشله في الحياة العامة، وهك�ذا نج�د 

متى العشار يتبع الرب تاركاً مكان الجباي�ة وم�ا علي�ه م�ن أم�وال، ونج�د بط�رس 

لن�اس، وم�ا أعظ�م يترك السفينة المكتظة بالسمك ألنه أيقن انه م�دعو الص�طياد ا

ل�يس لكون�ه دارس�اً للش�ريعة ب�ل  وهكذا اخت�ار هللا أليش�ع ....الفارق بين الغنيمتين

  .نـاريـتـخـيؤهل الم بل نــيـلـار المؤهـتـخـال ي الفألمانته في القليل، 
  ماذا تركت من أجله !   

 نادم لقد ترك أليشع كل مشغولياته األرضية وذهب وراء إيليا ليخدمه بفرح غير

 .وجوده مع إيليا أغلى من كل ذلك ألنه اعتبر أن ،أهلهأرضه وعلى أمواله أو 
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 من اجل الخدمةهكذا نرى حتمية الترك و: 

ت��رك  داني��ال... ت��رك ع��رش مص��ر  موس��ى ....ت��رك أرض��ه وعش��يرته إب��راهيم

 .....ترك حياة القصور نحميا.... أطايب الملك

 ..                       وش�����اول الطرسوس�����ي ..ويع�����وزني الوق�����ت أن أخب�����ر عم�����ا ترك�����ه زك�����ا

يوس معلم واألنبا أرسان ..مكسيموس ودوماديوسوالقديسان  ..واألنبا أنطونيوس

  ..والد الملوكأ

 ك��ل ه���ؤالء وغي���رهم ل���م يبحث���وا ع��ن مائ���ة ض���عف يرثونه���ا عل���ى األرض 

عل�ى م�ـُلك كان�ت أعي�نهم بل ب�الحري , فالبركات األرضية يصاحبها اضطهادات

لذلك احتملوا اضطهادات ال  .مع من أحبهم حتى المنتهى ي يرثونه في السماءأبد

لِك�ْن َم�ا " ولك�نهم  إذ ينظ�رون لم�ا فعل�وا يقول�ون م�ع ب�ولس الرس�ول حصر لها 

بَ�ْل إِنِّ�ي أَْحِس�ُب ُك�لَّ ۸. َكاَن لِي ِرْبًحا، فَه�َذا قَ�ْد َحِس�ْبتُهُ ِم�ْن أَْج�ِل اْلَمِس�يِح َخَس�اَرةً 

ا َخَساَرةً ِمْن أَْجِل فَْضِل َمْعِرفَِة اْلَمِس�يِح يَُس�وَع َربِّ�ي، الَّ�ِذي ِم�ْن أَْجلِ�ِه َشْيٍء أَْيضً 

 )۸-۷: ۳في" (َخِسْرُت ُكلَّ األَْشيَاِء، َوأَنَا أَْحِسبَُها نُفَايَةً لَِكْي أَْربََح اْلَمِسيَح،

 ماذا تركنا نحن من أجله؟ ،واآلن نأتي إلى السؤال المهم                    

  ...دفع العشور في وبعضنا يساومهناك من تركوا ثروات طائلة  -

هن��اك م��ن ترك��وا خطاي��اهم وش��هواتهم مث��ل الس��امرية والق��ديس أغس��طينوس  -

 ...هضبط حواسأن يحاول يمقاومة األفكار الخاطئة وال  يتهاون في بعضناو

ك�وب  تخل�ى ع�ني وبعضنا ي�أبى أنأجسادهم بأصوام قاسية  روضواهناك من  -

  ...شاي أو قهوة من أجل الصوم

ن�تعلم كي�ف نت�رك سوف يعطينا هللا نعمة ل  يجب أن نبدأ بترك القليل وبالتدريج -

 ...من أجله الكثير

.... هللا يريد أن يعطيك أفضل مما هو عندك بكثيرافتح يديك واترك ما بها ألن  -

  فهل تفعل؟... ك أوالً يتخلي يدولكن لكي تأخذ منه يجب أن 
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 وظ�ل مالزم�اً ل�ه كظل�ه حت�ى  ،ترك أليشع كل ما له وذه�ب يخ�دم إيلي�ا بف�رح 

ف  ص���ار أن���ه تلمي���ذ إيلي���ا ال���ذي ك���ان يخدم���ه ويص���ب الم���اء عل���ى يدي���ه بي���ـُعرَّ

وهذه التلمذة هي الت�ي أعطت�ه الش�رعية الت�ي جعل�ت بن�ي األنبي�اء  ،)۱۱:۳مل۲(

 .يهابونه ويطيعونه في الحال

 ه الش�هير ئ�مث�ل لقا ،المواقف الشهيرة في حياة إيليا وعاصر أليشع الكثير من

َه�ْل  :وبخ�ه إيلي�ا ق�ائالً فبأخآب في كرم ن�ابوت اليزرعيل�ي ال�ذي ن�زل إلي�ه ليرث�ه 

وأعل�ن إيلي�ا قض�اء هللا عل�ى أخ�آب وك�ل  ،)۱۹: ۲۱م�ل۱( قَتَْلَت َوَوِرْثَت أَْيًضا؟

 ).۲٤-۲۰: ۲۱مل۱(بيته 

  لتأك�ل رئيس�ي الخمس�ين م�ع جنودهم�ا وعاصر أيضاً نزول النار من الس�ماء

  .كلمة إيلياقف ورأى كيف تستجيب السماء لوالشك أنه أخذته رهبة المو

الب�د أن�ه ع�رف كي�ف ف ،سمع عنها هأن شك الفالمواقف التي لم يعاصرها حتى و

في كوار الدقيق وكوزالزيت اللذين ألرمل�ة  هللا بارك وكيفإيليا  أعالت الغربان 

 .... وكيف أقام معلمه ابنها عندما ماتتضافتها له بسبب اس صرفة صيدا

ه ـ�ـوهكذا عرف أليشع الكثير عن حياة إيلي�ا س�واء المواق�ف الت�ي عاص�رها بنفس

 .أو سمعها من معلمه

  وهكذا لم يتتلمذ أليشع عل�ى تع�اليم نظري�ة ب�ل تتلم�ذ عل�ى حي�اة ُمعاش�ة أمام�ه

تل�ك  ،مي�ة حي�اة التلم�ذةومواقف حية عاشها بنفسه م�ع معلم�ه وم�ن هن�ا ن�درك أه

 -رغ�م بع�ض االختالف�ات بينهم�ا -الحياة التي جعلت من أليشع ص�ورة م�ن إيلي�ا 

ب روحه وتعاليمه وقوته وكأن صورة إيليا انطبعت عل�ى أليش�ع م�ن رَ شَّ ولكنه تـَ 

 .خالل العشرة الطويلة التي جمعتهما

g ليشع وحياة التلمذة أg 
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  لمذةتلأهمية ا !   

ن عل�ى الحي�اة كله�ا لش�خص نعاش�ره أشكال كثيرة ومتنوع�ة فه�ي ق�د تك�ولتلمذة ل

نس�معها م�ن عظ�ات كلم�ة منفع�ة وقد تكون على ... كما عاشر أليشع معلمه إيليا 

وما أيسرها من طريقة في عصرنا الذي أت�اح الكلم�ة المق�روءة  ،اآلباء وكتاباتهم

               ليتتلم���ذ عليه���ا والمس���موعة لك���ل م���ن ل���ه أذن���ان ويبح���ث جاه���داً ع���ن كلم���ة هللا

 . يا بهاويح

  التلمـــذة شروط : 

أن نغترف من كن�وز التلم�ذة،  فاالتضاع هو الفضيلة التي تتيح لنا :تضاع الا -۱

فالمتكبر يستص�عب أن يجل�س تح�ت ق�دمي آخ�ر لي�تعلم من�ه حت�ى إذا ك�ان اآلخ�ر 

 . يتكلم بكلمة هللا

أن  -أو حت��ى قلبي��اً  -، ترض��ى في��ه عملي��اً ه��و مب��دأ ه��ام ف��ي التلم��ذةو :الت��رك -۲

كما فعل أليشع وت�رك ك�ل م�ا ل�ه ليخ�دم  .تترك كل شيء من أجل الرب بدون ندم

 .إيليا

أن يحتمل اإلنسان من أجل الرب ومن أجل  تطلبالتلمذة ت :احتمال المشقات -۳

َمْن الَ يَْحِم�ُل َص�لِيبَهُ َويَ�أْتِي ":خدمته ويتعب في سبيل ذلك كما قال السيد المسيح

 )۲۷: ۱٤لو( ".أَْن يَُكوَن لِي تِْلِميًذا َوَرائِي فَالَ يَْقِدرُ 

يق�ول ب�ولس .وا و لألسف لم يكملوا الطريق ءبد كثيرون :الثبات في الطريق -٤

 "ِديَم����اَس قَ����ْد تََرَكنِ����ي إِْذ أََح����بَّ اْلَع����الََم اْلَحاِض����رَ "الرس����ول بحس����رة ودم����وع 

 )۱۰:٤تي۲(

األنب�ا بم�وا وذه�ب أط�اع الق�ديس يوحن�ا القص�ير معلم�ه   :االلت�زام الطاعة و -٥

ليزرع عصا ويسقيها لمدة ثالث س�نوات وف�ي النهاي�ة أورق�ت العص�ا وأخرج�ت 

ذوق��وا وانظ��روا م��ا أش��هى ثم��رة ": ثم��راً ف��دعا األنب��ا بم��وا الرهب��ان وق��ال له��م

 ".الطاعة
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 ،عنه��ا برك��ة ونص��رة اً الطاع��ة ذبيح��ة يتقبله��ا هللا بف��رح ويه��ب المطي��ع عوض��+ 

يول���د الكبري��اء بينم���ا الطاع��ة تول���د  ق��د نس���كألن ال ،الطاع��ة أعظ��م م���ن النس��ك

 ....االتضاع

ب��ل يكافئ��ه ع��ن طاعت��ه   ،أط��اع مرش��ده ل��ن يدع��ه هللا يفش��ل أو يتعث��رك��ل م��ن + 

                  ...ويجعل من معلمه قناة مباركة تصل النعمة من خاللها إليه

  )ن أقوال األم سفرنيكيم(                                                               

  التلمذة بوض�وح ف�ي شخص�ية أليش�ع النب�ي ال�ذي ظ�ل مرافق�اً وقد تجلت حياة

  الف�راق لحظ�ة ص�عود لمعلمه إيليا يتشرب من روحه وتعاليمه إلى أن حان وق�ت

تلك اللحظة التي حاول إيليا جاهداً أن يجعله�ا س�راً ال ي�راه أح�د  ،إيليا إلى السماء

من هذا العالم وحي�داً ب�ال  خرجأراد أن يف يرى أنه ال يستحقه، لئال يقدسوه تقديساً 

، ومع ذلك صار اختطافه العجيب ح�دثاً م�ذهالً لألجي�ال ،ضجيج أو لفت لألنظار

أليشع أصر على مرافقته حتى اللحظات األخيرة مظهراً محبة ووفاء لمعلمه  ألن

، َوَحيَّةٌ « :بقوله ثالث مراتالحبيب  بُّ  . »ِه�َي نَْفُس�َك، إِنِّ�ي الَ أَْتُرُك�كَ  َحيٌّ ُهَو الرَّ

   )٤:۲مل ۲( 

 ونهاية المطاف عبور األردن*

بَّ قَْد أَْرَسلَنِي «: ثُمَّ قَاَل لَهُ إِيلِيَّا  .»إِلَى األُْرُدنِّ أُْمُكْث ُهنَا ألَنَّ الرَّ

، َوَحيَّةٌ ِهَي نَْفُسَك، إِنِّي الَ أَْتُرُككَ «: فَقَالَ  بُّ  .َواْنطَلَقَا ِكالَُهَما. »َحيٌّ ُهَو الرَّ
َوَوقََف ِكالَُهَما . فََذَهَب َخْمُسوَن َرُجالً ِمْن بَنِي األَْنبِيَاِء َوَوقَفُوا قُبَالَتَُهَما ِمْن بَِعيدٍ ۷

 َوأََخَذ إِيلِيَّا ِرَداَءهُ َولَفَّهُ َوَضَرَب اْلَماَء، فَ�اْنفَلََق إِلَ�ى ُهنَ�ا َوُهنَ�اَك،۸. بَِجانِِب األُْرُدنِّ 

ا َعبََرا قَاَل إِيلِيَّا ألَلِيَشعَ  .فََعبََرا ِكالَُهَما فِي اْليَبَسِ  َماَذا أَْفَعُل لََك قَْب�َل : اْطلُبْ «: َولَمَّ

  .»وِحَك َعلَيَّ لِيَُكْن نَِصيُب اْثنَْيِن ِمْن رُ «: فَقَاَل أَلِيَشعُ . »أُوَخَذ ِمْنَك؟ أَنْ 

��َؤالَ «  :فَقَ��الَ  أَْيتَنِ��ي أُوَخ��ُذ ِمْن��َك يَُك��وُن لَ��َك َك��ذلَِك، َوإِالَّ فَ��الَ فَ��إِْن رَ . َص��عَّْبَت السُّ

 )۱۰-٦: ۲مل۲. (»يَُكونُ 



  أليشع وحياة التلمذة* 
 

  19  
 

  ضرب إيليا النبي الماء بردائه فشقه، كما مد موسى عصاه فشق

 البحراألحمر، وكما شق يشوع نهر األردن ودخل بالشعب إلى أرض كنعان 

 ، هيفيخلصوا من عبوديةوكان عمل إيليا شهادة إلسرائيل لينتبهوا إلى كالمه 

 إل�ى الراح�ة العظم�ى الت�ي ه�ي وي�دخلوا  ،مص�رأج�دادهم ف�ي أشر م�ن عبودي�ة 

 .أعظم من راحة كنعان

  أن يطل�ب وهنا التفت إيليا إلى تلميذه األمين ال�ذي رافق�ه إل�ى المنته�ى وس�أله

ولك�ن ع�رض إيلي�ا ك�ان  .... ويا له من حلم داعب خي�ال الكثي�رين! مشتهى نفسه

طل��ب من��ه أن يعطي��ه فق��د .. .أح��د يتوقع��ه ال  اً رد رد أليش��عو.... ال حلم��اً حقيق��ة 

لق�د ارتف�ع أليش�ع ف�وق  ،!) أي ِضعف قوة إيليا الروحية( نصيب اثنين من روحه

كل الماديات فلم يطلب ثروة وال كرامة وال قوة بل طلب ما يثبت أنه االبن البكر 

 )۱۷: ۲۱تث( .إليليا والوريث الشرعي له

  ى عل��ى ـَ لق��ـُ ليات الت��ي ستيش��ع بض��عفه وض��آلته أم�ام حج��م المس��ئوش��عر أللق�د

. لذلك أح�س بإحتي�اج إل�ى ق�وة روحي�ة مض�اعفة لت�ؤازره ،عاتقه بعد صعود إيليا

  .إنه يحتاج أن يتأيد بقوة من األعالي ،وهذا هو ما يحتاجه كل خادم حقيقي

 تحقي�ق رونألجل ذلك مكث الرس�ل عش�رة أي�ام بع�د ص�عود الس�يد المس�يح ينتظ�

وُح اْلقُ�ُدُس َعلَ�ْيُكمْ ":الوعد ةً َمتَ�ى َح�لَّ ال�رُّ لك�ي يواص�لوا  )۸: ۱أع" (تَنَالُوَن قُوَّ

 .الخدمة التي بدأها سيدهم ومعلمهم السيد المسيح

  َسيتحمل السؤال، فقد كان األمر صعباً على أليشع ألنه  تَ بْ ـَّ عوقال إيليا لقد ص

 نب��ي خلف���اً ل���ه                  عل���ى إيلي��ا، ألن تعي���ين أيض��اً ، وص���عباً مس��ئولية خدم���ة ض��خمة

س��مح إذا : "إيلي��ا ق�ال ل��ه  ل��ذلك . ه�و أم��ر ال��رب ب��ليخض�ع لرأي��ه الشخص��ي،  ال

ي��ق تحق ص��اعداً للس��ماء تك��ون ه��ذه عالم��ة موافق��ة ال��رب عل��ى  ال��رب أن تران��ي

خليف�ة  ويص�لح عي�ون روحي�ة  ألن�ه يعن�ي أن ال�رب يث�ق أن أليش�ع لدي�ه" طلبتك

 .ليا النبيإلي
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وكما كانت رؤية أليشع لصعود إيليا شرطاً لحصوله على اثنين من روحه ك�ذلك 

 .كانت رؤية التالميذ لصعود الرب يسوع شرطاً لحصولهم على الروح القدس

 كان حصول أليشع على روح إيليا مرتبطاً برؤيته يصعد . 

 ولكن ماذا سيفعل الناس بدون إيليا فهم يحتاجون إلى وجوده؟ 

 . لقد صعد إيليا ولكن ها أليشع يبقى حامالً روحه ليتمم خدمته

لع��الم محت��اج إل��ى الس��يد المس��يح ولكن��ه يج��ب أن يص��عد إل��ى الس��ماء اوبالمث��ل ف

 . تاركـــاً روحــــه القدوس يستقر على تالميذه ليكملوا خدمته ويتمموا رسالته

 ل�م يك�ن ه�و ف ، قةروح إيليا كثمرة لتلمذت�ه اللص�ي اثنين من حصل أليشع على

 . يفارق معلمه

وهذه التلمذة اللصيقة هي التي تعطي االمتالء بالروح، فروح هللا الذي س�كن ف�ي 

 . إيليا سوف يستقر اآلن على أليشع ولكنه سيعمل فيه بشكل مختلف

 صعود إيليا للسماء* 

َخْي�ٌل ِم�ْن نَ�اٍر فََص�لَْت بَْينَُهَم�ا، َوفِيَما ُهَما يَِسيَراِن َويَتََكلََّماِن إَِذا َمْرَكبَةٌ ِم�ْن نَ�اٍر وَ 

�َماءِ  يَ�ا «: َوَك�اَن أَلِيَش�ُع يَ�َرى َوُه�َو يَْص�ُرخُ ۱۲. فََصِعَد إِيلِيَّ�ا فِ�ي اْلَعاِص�فَِة إِلَ�ى السَّ

قََه�ا . »أَبِي، يَا أَبِي، َمْرَكبَةَ إِْسَرائِيَل َوفُْرَسانََها     َولَ�ْم يَ�َرهُ بَْع�ُد، فَأَْمَس�َك ثِيَابَ�هُ َوَمزَّ

 .اِطِئ األُْرُدنِّ َوَرفََع ِرَداَء إِيلِيَّا الَِّذي َسقَطَ َعْنهُ، َوَرَجَع َوَوقََف َعلَى شَ ۱۳قِْطَعتَْيِن، 

 )۱۳-۱۱: ۲مل۲(

  ،ال شك أن هذا المنظر الفريد ظ�ل محف�وراً ف�ي ذاك�رة أليش�ع ك�ل أي�ام حيات�ه

ال مركب�ة ناري�ة واح�دة ب�ل   -فيما بعد  -ليرى بعين اإليمان يثبت إيمانه ويقويه، 

َعنَ�ا الَ تََخ�ْف، ألَنَّ الَّ�ِذيَن مَ «: يقول في وق�ت الض�يق لغالم�هجيشاً من المركبات ف

 .)۱٦: ٦مل ۲( . »أَْكثَُر ِمَن الَِّذيَن َمَعُهمْ 

  ُفي مركبة نارية تجره�ا خي�ل م�ن ن�ار ،إيليا ولكنه صعد حياً للسماء تْ لم يم، 

 حزن��اً عل��ى ف��راق أبي��ه الروح��ي وأخ��ذ، ول��م يحتم��ل أليش��ع الموق��ف فم��زق ثياب��ه
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   ا أَبِي، يَا أَبِ�ي، يَ «أثناء اختطافه للسماء، وكان يصرخ إيليا  الرداء الذي سقط من

 ،»َمْرَكبَةَ إِْسَرائِيَل َوفُْرَسانََها

 دل على محبته ت كلمات أليشعو

الشديدة إليليا وأنه كان يعتبره جيشاً 

 .كامالً يحمي الشعب

ومن الواضح أن إيليا قد تعمد ترك 

لم يكن  .الرداء، ليكون بركة لتلميذه

ليورثها  إيليا يملك ماالً وال أرضاً 

لم يكن لديه سوى . ذه أليشعلتلمي

الذي هذا الرداء ه العجيب، ئردا

تركه يسقط منه ليلتقطه أليشع 

ويفرح به كثيراً كمن وجد غنائم 

فهو يدرك مقدار البركة التي  كثيرة،

  .تركها له معلمه الحبيب

 سنين عن�دما دع�اه للخدم�ة  ذفهذا هو نفس الرداء الذي قد طرحه عليه إيليا من

وه��ا ه��و يرث��ه اآلن  ف��س ال��رداء ال��ذي ش��ق ب��ه معلم��ه نه��ر األردن،وه��و ن مع��ه،

ص�ار أليش�ع نبي�اً ويحم�ل اثن�ين ، ومنذ ذلك الوقت فص�اعداً  ،ليصبح أليشع النبي

 .من روح إيليا

 بهذا الشكل، هل ألنه أعظم من كل القديسين؟ إلى السماء لماذا صعد إيليا 

كباقي البش�ر ولكن�ه ص�عد  ماتإن هللا يمجد أوالده بصور مختلفة، فموسى النبي 

وإيليا أصعده هللا إلى السماء في مركبة . وقام هللا بنفسه بدفنه قبل موتهإلى الجبل 

وأليشع مات مثل باقي الناس ولكن عظام�ه تق�يم إنس�اناً م�ن موت�ه، وهك�ذا . نارية

 .كل قديس له مجد يختلف عن اآلخر
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 هل خسرت إسرائيل إيليا عندما صعد إلى السماء؟ 

 وبالمثل هل نخسر القديسين عند نياحتهم وفراقهم لنا بالجسد؟ 

لم يخسر الشعب إيلي�ا ألن�ه انتق�ل م�ن الجان�ب المنظ�ور ف�ي األرض وانض�م إل�ى 

هك��ذا ال تخس��ر الكنيس��ة القديس��ين ولك��نهم . الجان��ب غي��ر المنظ��ور ف��ي الس��ماء

ون ـُّ ف�ـِ يكوه�م ال ينتقلون من الكنيسة المجاهدة وينضمون إلى الكنيسة المنتص�رة 

 .لمعونة الكنيسة المجاهدة عن الصالة

 روح إيليا تستقر على أليشع* 
بُّ إِل��هُ «: فَأََخ��َذ ِرَداَء إِيلِيَّ��ا الَّ��ِذي َس��قَطَ َعْن��هُ َوَض��َرَب اْلَم��اَء َوقَ��الَ ۱٤ أَْي��َن ُه��َو ال��رَّ

�ا َرآهُ ۱٥. فََعبَ�َر أَلِيَش�عُ  ثُمَّ َضَرَب اْلَماَء أَْيًضا فَ�اْنفَلََق إِلَ�ى ُهنَ�ا َوُهنَ�اَك،» إِيلِيَّا؟  َولَمَّ

ْت ُروُح إِيلِيَّا َعلَى أَلِيَش�عَ «: بَنُو األَْنبِيَاِء الَِّذيَن فِي أَِريَحا قُبَالَتَهُ قَالُوا . »قَِد اْستَقَرَّ

 )۱٥-۱٤: ۲مل۲. (فََجاُءوا لِلِقَائِِه َوَسَجُدوا لَهُ إِلَى األَْرضِ 

  ت���ـُرك أليش���ع وحي���داً بع���د ص���عود

مه ال�ذي ك�ان يتك�ل علي�ه، وه�ا ه�و معل

             ألول وحي������داً اآلن يواج������ه التح������دي 

ه���ل يس���تطيع أن يش���ق نه���ر  ...م���رة 

األردن ف���ي طري���ق عودت���ه كم���ا فع���ل 

أمس���ك أليش���ع و ؟معلم���ه عن���د ال���ذهاب

ض��رب ب��ه الم��اء متس��ائالً ب�رداء إيلي��ا و

 الرب إله إيليا؟أين هو 
 

فأع�اد المحاول�ة  -بار صغير لتقوية إيمان�ه في اخت -ولم ينشق الماء من أول مرة 

 لنه�راوعبر في ذاته أو في قوة الرداء، فانشق الماء في الرب وليس  واضعاً ثقته

ورأى بن��و األنبي��اء م��ا ح��دث فتيقن��وا أن ال��رب ق��د اخت��اره  مث��ال س��يده إيلي��ا اً بع��ات

  . هم الروحي بعد إيلياوأب أنه فأتوا وسجدوا له باعتبار .معلمهليكمل خدمة 
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  ؟ أين هو الرب إله إيليا!   

هللا ولكنه اختار هذا اللق�ب ألن   -وهو يقصد هللا طبعاً  - بإله إيليا أليشع استغاث

           بإل��ه إب��راهيم وإس��حاق ويعق��وبف ق��ديماً رَ ع��فك��ان يُ  ،ب ألوالدهيح��ب أن يُنَس��

أن م�ن عم�ل  ألن ه�ذا اللق�ب يش�مل اعتراف�اً ض�منياً  إله إيلياى دعَ ها هو اليوم يُ و

ما نفعله في نهاية وهذا هو  ....يعمل أيضاً معنامع هؤالء القديسين وعمل فيهم س

 :فيها يس الذي نصنع له التمجيد قائلينكل تمجيد للقديسين فندعو هللا بإله القد

 .أعنا أجمعين  ...).....القديس (إله الكل يقولون يا 

 البحث عن إيليا* 
َم��َع َعبِي��ِدَك َخْمُس��وَن َرُج��الً َذُوو بَ��أٍْس، فَ��َدْعُهْم يَ��ْذَهبُوَن  ُه��َوَذا«: َوقَ��الُوا لَ��هُ ۱٦

بِّ َوطََرَحهُ َعلَى أََحِد اْلِجبَاِل،  َويُفَتُِّشوَن َعلَى َسيِِّدَك، لِئَالَّ يَُكوَن قَْد َحَملَهُ ُروُح الرَّ

 . »أَْو فِي أََحِد األَْوِديَةِ 

و۱۷. »الَ تُْرِس��لُوا«: فَقَ��الَ  فَأَْرَس��لُوا . »أَْرِس��لُوا«: ا َعلَْي��ِه َحتَّ��ى َخِج��َل َوقَ��الَ فَ��أَلَحُّ

                 .َخْمِسيَن َرُجالً، فَفَتَُّشوا ثَالَثَةَ أَيَّاٍم َولَْم يَِجُدوهُ 
ا َرَجُعوا إِلَْيِه َوُهَو َماِكٌث فِي أَِريَحا قَاَل لَُه�مْ ۱۸  .»أََم�ا قُْل�ُت لَُك�ْم الَ تَ�ْذَهبُوا؟«: َولَمَّ

 )۱۸-۱٦: ۲مل۲(

  خاف بنو األنبياء أن يكون روح الرب قد حمل إيليا وطرحه في أحد األماكن

 المجهول�ة، فطلب�وا م�ن أليش��ع أن يس�مح له�م بإرس�ال خمس��ين رج�الً للبح�ث عن��ه

 .لعلهم يجدونه هنا أو هناك

 رفض أليشع في البداية، ألنه كان متيقناً من صعود إيليا إلى السماء، ولكن�ه و

ب�أمر أبي�ه الروح�ي، فأرس�لوا  كت�رث يظنوا أنه غير مئالت إلحاحهم، لرضخ تح

 .دون جدوىالخمسين رجالً واستمروا يفتشون عليه لمدة ثالثة أيام 

  وا إل��ى أليش��ع ف��ي أريح��ا يخبرون��ه أن بح��ثهم ل��م يس��فر ع��ن ع��ادوف��ي النهاي��ة

 .ليشعوانتقال الخدمة إلى أ وهنا تأكد للجميع اختطاف إيليا إلى السماء. شيء
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  ؟ رأيكتقبل أن تتنازل عن  هل!   

م�ن ص�عود إيلي�ا إال أن�ه  تيقن�هفرغم كون�ه نبي�اً ورغ�م  ،عاً بالفعلتضمكان أليشع 

رغ�م ثقت�ه أن�ه  ول�م يتمس�ك برأي�ه ,ل تحت إلحاح بني األنبي�اء أن يبحث�وا عن�هـِ بقـَ 

 .ربح المزيد من الحب واالحتراموكانت النتيجة أنه  .على حق

  األيام كم من مشاكل تح�دث وك�م م�ن بي�وت تخ�رب بس�بب تمس�ك ولكن هذه 

أف�ال نتن�ازل  ...عن رأي�ه الص�ائبأليشع  تخلى ...أخي الحبيب ! كل طرف برأيه

ليتن��ا نت��رك الكبري��اء جانب��اً  )معظمه��ا غي��ر ص��ائبوق��د يك��ون (نح��ن ع��ن آرائن��ا 

 .ونتعلم أن نصنع سالماً ونتنازل من أجل اآلخرين مثلما فعل أليشع

ي عن الذكر أننا ال نتنازل أب�داً ف�ي األم�ور الت�ي تخ�ص العقي�دة الس�ليمة أو وغن(

 ).تخص مجد هللا وكرامته

ــع
شـــ

ألي
 و

ـــا
ــــ

يلي
ن إ

يــ
ه ب

ــــ
شاب

الت
ـه 

جـــ
أو

 

 ع تلميذهـــــــــــوأليش   ا النبيـــــــــــــــإيلي
ل بعيداً عن أورش�ليم عاش كالهما في السامرة في مملكة إسرائي ،من حيث المكان -۱

 .ومن حيث الزمان فقد عاشا في فترة متزامنة ومتعاقبة. والهيكل والكهنوت

فق��د ك��ان يمث��ل هللا ف��ي مكان��ه أم��ام ش��عب بن��ي  "رج��ل هللا"ك��ل منهم��ا قي��ل عن��ه  -۲

 .إسرائيل

 .لشعب البعيد عن هللالحالة لواجه كالهما نفس الظروف ونفس  -۳

معجزية لكي يجعل هللا معروفاً من جديد أم�ام الش�عب  كل منهما تأيد بقوات وآيات -٤

 .الذي فقد معرفة يهوه وتحول إلى األصنام

بُّ إِلهُ « :بآقال إيليا ألخ -٥ ) ۱: ۱۷م�ل۱( .»إِْسَرائِيَل الَِّذي َوقَْفُت أََماَم�هُ  َحيٌّ ُهَو الرَّ

ام ال�رب فكالهما عاش�ا أم�). ۱٤: ۳مل۲( بن أخآبفس العبارة قالها أليشع ليهورام ون

 .وفي محضره

د  ،ك��ان إيلي��ا مقيم��اً ف��ي ض��يافة أرمل��ة ص��رفة ص��يدا الت��ي أعالت��ه أي��ام المجاع��ة -٦ وق��

ك�ذلك ك�ان أليش�ع ف�ي ض�يافة الش�ونمية وكافأه�ا أيض�اً . كافأها بإقامة ابنها من الم�وت

 .بمعجزة مشابهة إذ أقام ابنها من الموت
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 ن هللا بس�عة ص�دره وحنان�ه ورغم أن الشعب لم يتجاوب م�ع خدم�ة إيلي�ا إال أ

بل أعلن لهم ذاته م�ن خ�الل معج�زات أعظ�م ونعم�ة . األبوي لم يلفظ هذا الشعب

. غامرة ، لم تنحصر في إسرائيل فقط بل امتدت لتشمل األمم المحيطة بهم أيض�اً 

وهكذا نرى أن أليشع قد أكمل بخدمة النعمة ما بدأه إيليا من خدمة البر للشعب 

 .المرتد

 

 

 

 

 

 أطاع... ي عِ إبراهيم لما دُ 

 أطاع... ي عِ موسى لما دُ 

 أطاع.... ي عِ أليشع لما دُ 

 هرب.... ي عِ يونان لما دُ 

 مضى حزيناً .. ي عِ والشاب الغني لما دُ 

ماذا تختار عندما يدعوك ....  وأنت 

 الرب؟
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  بدأ أليشع خدمته حامالً روح إيليا واعترف به بنو األنبي�اء وأت�وا س�اجدين ل�ه

 .م الروحي بعد صعود إيليا إلى السماءوهومقدمين المهابة واالحترام باعتباره أب

وال  ،إلى ضعف معجزات إيلياعددها  يصل ،سلسلة من المعجزاتوصنع أليشع 

 .كما طلب عجب في ذلك فهو قد أخذ اثنين من روحه

 .بإظهار لطف هللا ونعمته ومحبته للبشر أليشع  وتتميز معجزات

                أليش���ع الت���ي ص���نعهامعج���زات الوس���وف نتأم���ل ف���ي ه���ذا الفص���ل الكثي���ر م���ن 

 .لبني شعبه أو لخدمة وطنه
 

  .معجزة إبـــــــراء ميـــــاه أريحا -۲ .شـــق ميــــــــــاه األردنمعجزة  -۱

 .معجـــــزة إرواء ثالثــــة جيوش -٤ .يلعن الساخرين باسم الرب أليشع -۳

 .إقامـــــة ابن الشونمية من الموت -٦ .معجزة األرملة ودهنــــــة الزيت -٥

 .ةـــــمعجزة البـــــركة في األرغف -۸ .معجزة إبراء الطعــام من السموم -۷

 .هــحزي بالبرص لكذبإصابة جي -۱۰ .شفاء نعمان السريانـي من برصه -۹

 .ف خطط العدوــــأليشـــــع يكش -۱۲ .معجزة طفو الحديـــد على الماء -۱۱

 .أليشــــع يخبر حزائيل بمستقبله -۱٤ .هللا يفتـح كـــــوى السمــــــاوات -۱۳
 

  كانت أولى معجزات أليشع ه�ي ش�ق مي�اه نه�ر األردن مس�تخدماً رداء إيلي�ا

  .وده إلى السماءالذي تركه له بعد صع

وسوف نتابع ف�ي ه�ذا . في الفصل السابق بالتفصيل وقد تحدثنا عن هذه المعجزة

وه�ي معج�زة إب�راء  الفصل بقية معجزات أليشع النبي بداية م�ن المعج�زة الثاني�ة

 .المياه الردية في مدينة أريحا

g  أليشع رجل المعجزاتg 
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  معجزة إبراء المياه -۲
َوَذا َمْوقِ�ُع اْلَمِدينَ�ِة َحَس�ٌن َكَم�ا يَ�َرى َس�يِِّدي، ُه�«: َوقَاَل ِرَج�اُل اْلَمِدينَ�ِة ألَلِيَش�عَ ۱۹

ا اْلِميَاهُ فََرِديَّةٌ َواألَْرُض ُمْجِدبَةٌ  اْئتُ�ونِي بَِص�ْحٍن َجِدي�ٍد، َوَض�ُعوا «: فَقَ�الَ ۲۰. »َوأَمَّ

هَك�َذا «: الَ فََخَرَج إِلَ�ى نَْب�ِع اْلَم�اِء َوطَ�َرَح فِي�ِه اْلِمْل�َح َوقَ�۲۱ .فَأَتَْوه بِهِ . »فِيِه ِمْلًحا

بُّ  فَبَِرئَ�ِت ۲۲. »الَ يَُكوُن فِيَها أَْيًضا َمْوٌت َوالَ َج�ْدبٌ . قَْد أَْبَرْأُت هِذِه اْلِميَاهَ : قَاَل الرَّ

 )۲۲-۱۹: ۲مل ۲. (اْلِميَاهُ إِلَى هَذا اْليَْوِم، َحَسَب قَْوِل أَلِيَشَع الَِّذي نَطََق بِهِ 

 ع هي شق نهر األردن بواسطة رداءكانت بداية المعجزات التي صنعها أليش 

 .الذي يشير إليه نهر األردن انتصار النعمة على الموتوفيها رأينا  ،إيليا

  .وهي إشارة مستمرة لعمل المعمودية في خلق حياة جديدة

 كي�ف وفيه�ا ن�رى  ،المعجزة الثانية وهي إب�راء مي�اه أريح�ا الردي�ة وهنا نرى

النعم�ة م�ن  ةلقد بدأ أليشع خدم .تها الخطيةالنعمة على اللعنة التي جلب تانتصر

لع�ن  فق�د )قب�ل أليش�ع بخمس�ة ق�رون(أي�ام يش�وع باللعنة منذ  تارتبط أريحا التي

د من يحاول أن يبنيها بموت ابن�ه البك�ر وتوعَّ  تلك المدينة بعدما سقطت أسوارها

ه�و م�ا ح�دث و )۲٦: ٦ي�ش(عند بداية البناء وموت ابنه الصغير ق�رب االنته�اء 

 اءبن�بحيئي�ل إذ قام رجل يدعى ) سنة تقريباً  ٥۰قبل (في أيام أخآب الملك  لفعلبا

  .)۳٤: ۱٦مل۱(تباعاً ففقد ابنيه البكر والصغير أريحا متحدياً قول الرب 

  فق�د  م�ورد للم�اء الع�ذبب�دون  ،)رائح�ة عط�رة عناهامو(وظلت مدينة أريحا

رج�ال المدين�ة  ش�كاو. غي�ر ص�الحة للزراع�ة هاكان ماؤها ردياً مما جع�ل أرض�

. ح�ل تهممشكليكون لأن  توقعواألنهم لم ي شيئاً دون أن يطلبوا منه  ،ليشعأل حالهم

 ....إذ وجدوا أليشع يطلب منهم طلباً غريباً ولكنهم اندهشوا 

 به ملح؟  ديد وج صحنطلب منهم إحضار فقد 

 المياه الردية؟ بتحسين  تهما عالقو! ما هذا الطلب الغريب؟

 ! ع في مياه مالحة سيزيدها ملوحةذا ُوضِ والملح إ
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  بس��رعة دون أدن��ى مناقش��ة أو اعت��راض  ا الطل��برج��ال نف��ذوالواألغ��رب أن

ال�ذي  كل ثق�تهم ف�ي رج�ل هللا ولكنهم وضعوا منطقالبعيد عن الالطلب  على هذا

بُّ «: أخذ منهم الصحن الجديد ورش الملح  في نبع المياه قائالً   قَ�دْ : هَكَذا قَ�اَل ال�رَّ

برئت المياه كقول وفعالً  .»الَ يَُكوُن فِيَها أَْيًضا َمْوٌت َوالَ َجْدبٌ . أَْبَرْأُت هِذِه اْلِميَاهَ 

 !! أليشع

  ولكن لماذا طلب أليشع هذا الطلب الغريب من رجال المدينة؟ 

 .حتى يؤمناً ملموساً أمر يحتاج أن يرىط يبسدرك أن هذا الشعب الأليشع يكان 

م�ادة منظ�ورة تتح�ول بق�وة الص�الة  التي نرى فيها ،سرار الكنيسةوهذا يذكرنا بأ

فإذا تأملنا في طقس المعمودية م�ثالً، س�نجد  .تمنحنا عطية روحية غير منظورةل

أن الكاهن يستعمل ماًء عادياً ويصلي عليه فيصبح أداة لحلول الروح الق�دس ف�ي 

عم��ل س��ري غي��ر منظ��ور، هك��ذا ص��نع أليش��ع فأخ��ذ المل��ح وكأن��ه م��ادة الس��ر 

 .المنظورة ثم رشه في المياه فتم العمل السري الغير منظور

 أهمي�ة الطق�وس ف�ي  ترد على التس�اؤالت ع�ن –رومثلها الكثي –القصة  وهذه

يطالبون ب�التحرر فكثيرون يتساءلون عن فائدة الطقوس و ،كنيستنا األرثوذكسية

 . في جدواها منها ويشـُكـُّون

  يشير إل�ى الجه�اد ال�ذي يحف�ظ ال�نفس  عامة ةبصف الملح في الكتاب المقدسو

. اَْلِمْل��ُح َجيِّ��دٌ ٥۰. ٍر، َوُك��لَّ َذبِيَح��ٍة تَُملَّ��ُح بِِمْل��حٍ ألَنَّ ُك��لَّ َواِح��ٍد يَُملَّ��ُح بِنَ��ا« م��ن الفس��اد

َولِكْن إَِذا َصاَر اْلِمْلُح بِالَ ُملُوَحٍة، فَبَِماَذا تُْصلُِحونَهُ؟ لِ�يَُكْن لَُك�ْم فِ�ي أَْنفُِس�ُكْم ِمْل�ٌح، 

   : دالالت أخرى مثلبعض ولكن له  )٥۰-٤۹: ۹مر( .»َوَسالُِموا بَْعُضُكْم بَْعًضا

َّ فق�د أوص�ى هللا موس�ى أن تـُمل� ،يشير الملح إلى عالمة العه�د م�ع هللاـ   ۱ ح ك�ل ـ

َوُك�لُّ قُْربَ�اٍن ِم�ْن تَقَاِدِم�َك " .الذبائح والتقدمات بملح ليتذكر الشعب عهد هللا معهم

ُب َعلَ�ى َجِمي�ِع . بِاْلِمْلِح تَُملُِّحهُ، َوالَ تُْخِل تَْقِدَمتََك ِمْن ِمْلِح َعْهِد إِلِهكَ  قََرابِينِ�َك تُقَ�رِّ

 )۱۳: ۲ال( ".ِمْلًحا
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أَْن�تُْم «الملح يحفظ الطعام من الفس�اد كم�ا يحف�ظ المؤمن�ون الع�الم م�ن اله�الك ـ ۲

 ِمْل�ُح األَْرِض، َولِك��ْن إِْن فََس��َد اْلِمْل�ُح فَبَِم��اَذا يَُملَّ��ُح؟ الَ يَْص�لُُح بَْع��ُد لَِش��ْيٍء، إِالَّ ألَنْ 

  )۱۳: ٥مت( .»َس ِمَن النَّاسِ يُْطَرَح َخاِرًجا َويَُدا

 الجه��اد والنعم��ة تض��افر ون��رى ف��ي ه��ذه المعج��زة م��ثالً جم��يالً م��ن أمثل��ة، 

وهك�ذا  .تش�ير إل�ى النعم�ة وصالة أليش�ع ،شير للجهادتالملح الطاعة في إحضارف

فق�د  ،س قان�ا الجلي�لذكرنا بمعج�زة المس�يح األول�ى ف�ي ع�رت� الت�يتمت المعجزة 

 .إلى خمر جيدة وحولته ة الربنعم ففاضتماء بالان األجر ملءبالخدم  أطاع
  برئ يا رب نبع قلبيأ !!.   

كم من أشخاص عندهم امتي�ازات جس�دية وعالمي�ة كثي�رة ولك�نهم كالمي�اه الردي�ة 

ألَنَّ��هُ َم��اَذا يَْنتَفِ��ُع "  وكالين��ابيع الفاس��دة بس��بب غي��اب الس��يد المس��يح م��ن حي��اتهم

أَْو َم�اَذا يُْعِط�ي اِإلْنَس�اُن فِ�َداًء َع�ْن ۳۷لََم ُكلَّ�هُ َوَخِس�َر نَْفَس�هُ؟ اِإلْنَساُن لَْو َربَِح اْلَع�ا

  )۳۷-۳٦: ۸مر" (نَْفِسِه؟

  وقد أوصانا الكتاب المقدس بأهمية حفظ اإلنسان لنبع قلبه ال�ذي من�ه مخ�ارج

 )۲۳: ٤أم." (اةِ فَْوَق ُكلِّ تََحفٍُّظ اْحفَْظ قَْلبََك، ألَنَّ ِمْنهُ َمَخاِرَج اْلَحيَ " الحياة 

  القل�ب (وجاء أليشع النبي الذي يرمز للس�يد المس�يح وذه�ب إل�ى النب�ع الفاس�د

 اهث�م ألق�) الروح�ي الجه�اد(ووضع فيه ملحاً ) نعمةال(وأتى بصحن جديد  )الفاسد

جاه��دنا لنس��لك حس��ب وهللا ف��ي قلوبن��ا  نعم��ةوهك��ذا إذا قبلن��ا  .ف��ي المي��اه فبرئ��ت

  .وتفيض بثمار الروح القدس اوصاياه  تتطهر ينابيع حياتن

 ب�د م�نك�ان ال  ص�الحويتحول إلى نب�ع الرديء  )أو القلب( الماء ولكي يبرأ 

  :خطوتين يكمل كل منهما اآلخر

االعت�راف كم�ا نع�رف والبحث عن حل لها و اعتراف أهل المدينة بالمشكلة -۱

اُء إِلَ�ى طَ «وبة، الت ول خطوة في طريقأ هو . بِي�ب بَ�ِل اْلَمْرَض�ىالَ يَْحتَاُج األَِص�حَّ

 .) ۱۳-۱۲: ۹مت( .»ألَنِّي لَْم آِت ألَْدُعَو أَْبَراًرا بَْل ُخطَاةً إِلَى التَّْوبَةِ 
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سمع صوت هللا من خالل عظة أو تأمل ن نحن قدف) أليشع( معونة رجل هللا -۲

 .إال في سر االعتراف الحـِل والحـَل لكننا ال نأخذومن كاهن أو خادم أو صديق 

قَْد أَْبَرْأُت «: فقد قال الرب ،ل أن يكون بشرياً قب اً إلهي اإلصالح عمال كان وهكذا

 ،اً ومستمر اً دائم وكان إصالحاً  .»الَ يَُكوُن فِيَها أَْيًضا َمْوٌت َوالَ َجْدبٌ . هِذِه اْلِميَاهَ 

 ".فَبَِرئَِت اْلِميَاهُ إِلَى هَذا اْليَْومِ " :فالكتاب يقول

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 من أبرأت مياه أريحا بكلمة منيا 

 أليشع فم 

 أبرئ يا رب نبع قلبي بكلماتك المحيية 

 لهذه األرض واجعلني ملحاً 

 .ونوراً لهذا العالم
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  الدبتان المفترستان -۳
َوفِيَم�ا ُه�َو َص�اِعٌد فِ�ي الطَِّري�ِق إَِذا بِِص�ْبيَاٍن . ثُمَّ َصِعَد ِم�ْن ُهنَ�اَك إِلَ�ى بَْي�ِت إِي�لَ ۲۳

اْص�َعْد يَ�ا ! اْص�َعْد يَ�ا أَْق�َرعُ «: ِصَغاٍر َخَرُجوا ِمَن اْلَمِدينَِة َوَسِخُروا ِمْنهُ َوقَالُوا لَ�هُ 

، فََخَرَج�ْت ُدبَّتَ�اِن فَاْلتَفََت ۲٤. »!أَْقَرعُ  بِّ إِلَى َوَرائِِه َونَظََر إِلَ�ْيِهْم َولََع�نَُهْم بِاْس�ِم ال�رَّ

َوَذَه�َب ِم�ْن ُهنَ�اَك إِلَ�ى َجبَ�ِل ۲٥. ِمَن اْل�َوْعِر َواْفتََرَس�تَا ِم�ْنُهُم اْثنَ�ْيِن َوأَْربَِع�يَن َولَ�ًدا

 )۲٥-۲۳: ۲مل۲(.اْلَكْرَمِل، َوِمْن ُهنَاَك َرَجَع إِلَى السَّاِمَرةِ 

  بحض�ور هللا   دائم�اً  تميز عريقتاريخ  ذاتمدينة ) بيت هللاومعناها (بيت إيل

تنجس�ت  ولك�ن ه�ذه المدين�ة ،)۱٦: ۲۸ت�ك( هن�اك رأى يعقوب سلم المالئك�ة منذ

قام يربع�ام  بحك�م المملك�ة الش�مالية المكون�ة  ،فبعد انقسام المملكة .بعبادة األوثان

 . يرج��ع ش��عبه إل��ى أورش��ليم للعب��ادةئالث��ة ل��م��ن عش��رة أس��باط ووض��ع خط��ة خبي

  .في بيت إيلفصنع عجلين من ذهب ووضع واحداً في دان واآلخر 

  ُق�د أص�بحت مرك�زاً  ،عي�ت بي�ت هللاوهكذا رأينا المدينة التي تقدست يوم�اً ود

أنبياء خوف هللا من قلوب شعبها وحل محله السخرية من  تالشىعبادة األوثان ول

 .على أنفسهم اللعنة هللا وبهذا جلبوا

بدء بركة إسرائيل  ،وبيت إيل! البركة مكاناً  أصبحت مكان اللعنة ،أريحا

لُوَن يَُكونُوَن " .على هؤالء الساخرينالتي تحل للعنة صارت مكاناً  َكثِيُروَن أَوَّ

لِينَ    )۳۰: ۱۹مت ( ".آِخِريَن، َوآِخُروَن أَوَّ

 كان هللا فيها ... .كل من يسمعها في قلب رهبة ال زرعمن المؤكد أنها قصة  ت

   )٥أع (يا وسفيرة مع حنانفي العهد الجديد تماماً كما فعل ... حازماً وحاسماً 

لذلك أهانوا  ... الوثنيون لم يتربوا على خوف هللا واحترام أنبيائه شبابفهؤالء ال

فالتف�ت  .»!َرعُ اْص�َعْد يَ�ا أَْق�! اْص�َعْد يَ�ا أَْق�َرعُ «: أليشع النب�ي وس�خروا من�ه ق�ائلين

            بنفس��ه هللا لك��نو إل��يهم أليش��ع ولع��نهم باس��م ال��رب ولكن��ه ل��م يطل��ب عقاب��اً معين��اً 

 . الصبيان ان لتفترسيولم يقبلها فأرسل الدبت نبيهأليشع هو الذي سمع إهانة 



 )الدبتان المفترستان(أليشع رجل المعجزات * 
 

  32  
 

   ِالولد في طريقه رب !   

ه�و  عظ�ماأل ولك�ن ال�ذنب .برج�ل هللا همئاإن خطية األوالد كانت عظيمة الستهز

 :متجاهلين تعاليم سليمان الحكيم. وتأديبهما تربيتهم أهملوالذين  آبائهمذنب 

  َ۲٤: ۱۳أم . (َمْن يَْمنَُع َعَصاهُ يَْمقُِت اْبنَهُ، َوَمْن أََحبَّهُ يَْطلُُب لَهُ التَّأِْديب(   

  ْ٦: ۲۲أم. (هُ َربِّ اْلَولََد فِي طَِريقِِه، فََمتَى َشاَخ أَْيًضا الَ يَِحيُد َعن( 

  ِ۱٥: ۲۲أم. (َعَصا التَّأِْديِب تُْبِعُدَها َعْنهُ . اَْلَجَهالَةُ ُمْرتَبِطَةٌ بِقَْلِب اْلَولَد( 

 إل��ى ش��عب إس��رائيل ال��ذي يس��تهين بكرام��ة إن��ذاراً  ل��م تك��ن فق��طه��ذه القص��ة و

إل�ى ك�ل ش�ديد اللهج�ة  بل ه�ي  ب�األحرى إن�ذاراً إلهي�اً .رجال هللا ومهابة الكهنوت

 .اآلباء واألمهات الذين يتغافلون عن تربية األبناء

طف�ال يش�يرون إل�ى الخطاي�ا فاأل ،جم�يالً  اً ي�مزمعن�ى ر تحم�ل أيض�اً وهذه القصة 

يَ��ا بِْن��َت بَابِ��َل اْلُمْخَربَ��ةَ، طُ��وبَى لَِم��ْن ": أو بداي��ة الخطي��ة ل��ذلك نق��ول الص��غيرة

وبَى لَِم��ْن يُْمِس���ُك أَْطفَالَ���ِك َويَْض���ِرُب بِِه���ُم طُ���۹! يَُجاِزي��ِك َج���َزاَءِك الَّ���ِذي َجاَزْيتِنَ���ا

ْخَرةَ  عن�د ) األطف�ال(ه�ذه الخطاي�ا ي�دفن ن أي طوبى لم )۹-۸: ۱۳۷مز( "!الصَّ

ب�ل قاومه�ا  مهما كانت بس�يطة لذلك ال تستهن بالخطية. )الصخرة( السيد المسيح

لثََّعالِ�َب، الثََّعالِ�َب ُخُذوا لَنَا ا". منذ بدايتها فهي كالثعالب الصغيرة المفسدة للكروم

َغاَر اْلُمْفِسَدةَ اْلُكُرومِ   )۱٥: ۲أم( ".الصِّ
  خطورة السخرية.     

لعلن�ا و ،ه�اتؤذي مش�اعر اآلخ�رين وتجرح ،إن السخرية من اآلخرين عادة ردية

وه��ي خطي��ة . أدب��ي ومعن��وي يرتكبه��ا ه��ؤالء ال نب��الغ إذا اعتبرناه��ا جريم��ة قت��ل

وا ُمَس�َحائِي، َوالَ تُِس�يئُوا إِلَ�ى « فمكتوب. جال هللات إلى رهَ ـِ عظم إذا ُوجأ الَ تََمسُّ

ك�ذلك ق�ال . هللا نفس�هتعتبر إساءة إل�ى  موأية إساءة له )۱٥: ۱۰٥مز. (»أَْنبِيَائِي

" .ْن يَْق���بَلُُكْم يَْقبَلُنِ���ي، َوَم���ْن يَْقبَلُن���ي يَْقبَ���ُل الَّ���ِذي أَْرَس���لَنِيَم◌َ  ":لتالمي���ذه ال���رب

 .يرفض خدام المسيح فقد رفض المسيح نفسهومن  )٤۰: ۱۰مت(
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  فف�ي   )۲۲: ۱۱رو( لطف هللا وص�رامته نأخذ فكرة عن تينالقص اتينهومن

وف��ي بي��ت إي��ل للب��احثين ع��ن التوب��ة والنق��اوة  ب��راء مي��اه أريح��ا ظه��ر لط��ف هللاإ

 .غير التائبينالمستهزئين صرامته على الخطاة  تظهر
  ٤۲ ٤۲رموز الرقم (اً  ولد(.  

ع��دة م��رات ف�ي الكت��اب المق��دس بعهدي��ه وف�ي ك��ل ه��ذه الم��رات  ٤۲ر ال��رقم تك�ر

 . يشير الرقم إلى فترة ضيق تنتهي بتدخل النعمة اإللهية

 .انتهت بالمطر الغزير) ثالث سنوات ونصف(شهراً من الجفاف أيام إيليا  ٤۲ -

وتخرج دبت�ان الفتراس�هم، ولكن�ه بع�دها  صبياً يسخرون من أليشع فيلعنهم ٤۲ -

   .يها وال يلعنالكثير من المعجزات التي يبارك ف يجري

إل��ى  -أول م��ن ب��دأ الخت��ان كعه��د ب��ين هللا وش��عبه -ج��يالً م��ن أبين��ا إب��راهيم  ٤۲ -

) اليه��ود واألم��م(وأص��بح الجمي��ع ه��ى عه��د الخت��ان ال��ذي أنالمس��يح تجس��د الس��يد 

  ).۱۷: ۱مت( .عهد النعمة -شركاء في العهد الجديد 

َوأُْعِط�َي ": قب�ل نهاي�ة األي�ام  ها ال�وحش ف�ي محارب�ة الكنيس�ةيقض�ي شهراً  ٤۲ -

فًَما يَتََكلَُّم بَِعظَائَِم َوتََجاِديَف، َوأُْعِطَي ُسْلطَانًا أَْن يَْفَع�َل اْثنَ�ْيِن َوأَْربَِع�يَن ) الوحش(

 )٥: ۱۳رؤ(" .َشْهًرا

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

وا ُمَسَحائِي،  الَ تََمسُّ
 .َوالَ تُِسيئوا إِلَى أَْنبِيَائِي

 )۱٥: ۱۰٥مز( 
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 ٤- معجزة إنقاذ الجيوش من العطش والنصر على موآب 

  وإذ ل�م يك�ن ل�ه ول�د ت�ولى يه�ورام أخ�وه  ،ملك إس�رائيلمات أخزيا بن أخآب

وكان أفضل بعض الشيء من أبي�ه وأم�ه فق�د أزال تمث�ال  .عرش مملكة إسرائيل

 إال أن�ه ل�م يت�رك خطاي�ا يربع�ام ب�ن نب�اط ال�ذي ق�اد مملك�ة. البعل الذي عمله أبوه

 .إسرائيل في طريق الخطية

  خاض��عاً لمل��ك وك��ان ) جن��وب األردن حالي��اً (م��وآب  اً عل��ى ملك��ميش��ع ك��ان

تتمث�ل ف�ي مئ�ة أل�ف خ�روف ومئ�ة أل�ف  ض�خمة يدفع له جزي�ة س�نويةوإسرائيل 

دف�ع  اً فض�ارتم�رد وأخزيا انتهز ميشع الفرص�ة ثم  وبموت أخآب. بصوفها كبش

 .يرضخ لألمر الواقعوسمحاربته ن يهورام لن يجرؤ على أظاناً  الجزية

 الح��رب وطل��ب علي��ه يه��ورام ه��ذا التم��رد ف��أعلن المل��ك الجدي��د  ول��م يتقب��ل

  .مساعدة يهوشافاط ملك يهوذا إذ كانت تربطهما عالقة نسب

 ،خ��ذ مش��ورة ال��رب أوالً أدون  طل��باله��ذا عل��ى ف��ي الموافق��ة  وت��ورط يهوش��افاط

ف�ي أن ص�عد م�ع أخ�آب للح�رب  فقد س�بق ل�ه - سقط في نفس الغلطة لثاني مرةو

ولكن��ه لألس��ف ل��م ي��تعظ ونس��ى  -وك��اد يفق��د حيات��ه بس��بب ذل��ك ظ��روف مش��ابهة

 )٤: ۲۲مل۱( .الدرس
  هل تتعلم من أخطائك؟.  

ونقع ف�ي الخطاي�ا  معرضون للخطأ نافكل ،ال يوجد إنسان على األرض لم يخطئ

 ,لمون من أخطائهمبعض ال يتعالن أولكن المشكلة الحقيقية هي مراراً وتكراراً، 

  .بل ويكررون نفس الخطأ بحذافيره كما حدث مع يهوشافاط ملك يهوذا

 فيها يتفادى الوقوعف هو من يتعلم من أخطاء غيره الحكيماإلنسان و.  

 .فال يكررها ء هو من يتعلم من أخطائه الشخصيةمتوسط الذكااإلنسان الو 

ويكررها مرة بعد األخ�رى  صية،الشخ من أخطائه حتى....   أما الذي ال يستفيد 

  ! نصفه ؟ افبم ..
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 مشكلة نقص الماء* 
يَّ�ِة أَُدومَ «: فَقَالَ . »ِمْن أَيِّ طَِريق نَْصَعُد؟«: فَقَالَ ۸ فَ�َذَهَب َملِ�ُك ۹. »ِم�ْن طَِري�ِق بَرِّ

لَ��ْم يَُك��ْن َم��اٌء وَ . إِْس��َرائِيَل َوَملِ��ُك يَُه��وَذا َوَملِ��ُك أَُدوَم َوَداُروا َمِس��يَرةَ َس��ْبَعِة أَيَّ��امٍ 

بَّ قَ�ْد َدَع�ا «: فَقَاَل َملُِك إِْسَرائِيلَ ۱۰. لِْلَجْيِش َواْلبََهائِِم الَّتِي تَبَِعْتُهمْ  آِه، َعلَى أَنَّ الرَّ

أَلَ�ْيَس ُهنَ�ا «: فَقَاَل يَُهوَش�افَاطُ ۱۱. »!هُؤالَِء الثَّالَثَةَ اْلُملُوِك لِيَْدفََعُهْم إِلَى يَِد ُموآبَ 

بَّ بِِه؟نَبِيٌّ لِل بِّ فَنَْسأََل الرَّ ُهنَ�ا «: فَأََجاَب َواِحٌد ِم�ْن َعبِي�ِد َملِ�ِك إِْس�َرائِيَل َوقَ�الَ » رَّ

فَقَ��اَل ۱۲ )يخدم��ه( .»أَلِيَش��ُع ْب��ُن َش��افَاطَ الَّ��ِذي َك��اَن يَُص��بُّ َم��اًء َعلَ��ى يَ��َدْي إِيلِيَّ��ا

بِّ «: يَُهوَشافَاطُ   )۱۲-۸: ۳مل۲. (»ِعْنَدهُ َكالَُم الرَّ

 �����ان لم�����وآب طريق�����ان، ك

أحدهما سهل باالتجاه شرقاً ثم 

عب������ور األردن ث������م جنوب������اً، 

والث����اني ص����عب يتج����ه إل����ى 

جنوب ث�م ش�رقاً ح�ول البح�ر ال

المي���ت إل���ى أدوم ومنه���ا إل���ى 

 .الشمال إلى موآب

 طريق واختار يهوشافاط ال

 األص����عب ألن م����وآب كان����ت 

تتوق����ع الهج����وم م����ن الش����مال  

 فاجئوه�����اول�����ذا فض�����لوا أن ي

 .من الجنوب جومباله

ــط
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أورشليم

صحراء أدوم
 

  ًوانضم إليهم مل�ك  ،في صحراء قاحلة وسار ملك إسرائيل وملك يهوذا جنوبا

نف�ذت  إذدون مش�ورة ال�رب فق�د وقع�وا ف�ي م�أزق خطي�ر  تصرفواوألنهم  ،أدوم

. وأصبحت غاي�ة أم�انيهم أن ينس�حبوا قب�ل أن تنف�ق جيوش�هم عطش�اً  .منهم المياه
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ن ه��ذا عقاب��اً م��ن ال��رب عل��ى وق��ع أن يك��وإس��رائيل ك��ان ش��ريراً فق��د توألن مل��ك 

بَّ قَ�ْد َدَع�ا ه�ُؤالَِء الثَّالَثَ�ةَ اْلُملُ�وِك « :بر عن قلقه قائالً فع ،خطاياه آِه، َعلَى أَنَّ الرَّ

 . »!لِيَْدفََعُهْم إِلَى يَِد ُموآبَ 

  بمص�احبتهأخط�أ  إذاحت�ى  -يخ�اف هللا  ك�انملك يه�وذا التق�ي فيهوشافاط أما 

 . ائهبيأحد أنهللا من خالل  ستشيرأن ي من غفلته وطلب أفاقف -ألشرارل

  هيهوش�افاط بك�ل ثق�ة أن� آمنف� ،أليشع النب�ي أخذ مشورةوأشار عليه أحد الجنود ب

 .يرشدهم لمشيئة هللاال بد أن 
   هل تهتم بأخذ مشورة هللا؟ 

م�ن  -سواء ك�ان مش�روعاً أو ص�فقة  -يهتم اإلنسان بدراسة األمور المقدم عليها 

            ينس���ى ،ل الن���واحي الفني���ة واالقتص���ادية ولألس���ف ف���ي غم���ار المش���غولياتك���

 .أهم ما في الموضوع وهو أخذ مشورة هللا فيما يفعله أو يتناسى

 متناس�ينكل نتذكر أننا قد انطلقنا وراء ميولن�ا الشخص�ية امشتفاقم الوعندما ت 

ع�دة  "تكن مش�يئتكل�"ردد ن� كثي�راً م�او .أن لنا إلهاً يجب أن نستشيره فيما نفعل

 .دون االهتمام بتنفيذهافقط ننا لألسف نقولها بشفاهنا ولكمرات 

 تجنبن�ا الكثي�رلو كنا حقاً نهتم بمعرفة مش�يئة هللا قب�ل ك�ل خط�وة نق�دم عليه�ا ل 

م ذل�ك ولكن�ه رغ� .المش�اكل تفاقممتاعب ولكننا نلجأ إليه بعد فوات األوان والمن 

 . ال يعاتبنا إال في الوقت المناسبو في وقت الضيق يسرع لنجدتنا

 الذهاب إلى أليشع النبي* 

َم�ا «:فَقَاَل أَلِيَشُع لَِملِِك إِْسَرائِيلَ  .فَنََزَل إِلَْيِه َملُِك إِْسَرائِيَل َويَُهوَشافَاطُ َوَملُِك أَُدومَ 

كَ  . َك�الَّ «: اَل لَ�هُ َملِ�ُك إِْس�َرائِيلَ فَقَ  » لِي َولََك اْذَهْب إِلَى أَْنبِيَاِء أَبِيَك َوإِلَى أَْنبِيَاِء أُمِّ

بَّ قَْد َدَعا هُؤالَِء الثَّالَثَةَ اْلُملُوِك لِيَْدفََعُهْم إِلَى يَِد ُموآبَ   . »ألَنَّ الرَّ

َح�يٌّ ُه�َو َربُّ اْلُجنُ�وِد الَّ�ِذي أَنَ�ا َواقِ�ٌف أََماَم�هُ، إِنَّ�هُ لَ�ْوالَ أَنِّ�ي َرافِ�ٌع «: فَقَاَل أَلِيَشعُ 

 )۱٤-۱۳: ۳مل۲( .ُهوَشافَاطَ َملِِك يَُهوَذا، لََما ُكْنُت أَْنظُُر إِلَْيَك َوالَ أََراكَ َوْجهَ يَ 
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  قوف��ه أم��ام مل��ك أو حت��ى ه��و ذل��ك الرج��ل ال�ذي يرتب��ك ل��دى وأليش��ع  ل�م يك��ن

يه�ورام  وانتهز الفرصة لت�وبيخ، فهو واقف دائماً أمام ملك الملوك... ثالثة ملوك

اس�تخدم نف�س عب�ارة ف - في عبادة األوثان مثل أبوي�هالذي استمر  - ملك إسرائيل

وذل��ك ألن ص��الة  »َح��يٌّ ُه��َو َربُّ اْلُجنُ��وِد الَّ��ِذي أَنَ��ا َواقِ��ٌف أََماَم��هُ «إيلي��ا الش��هيرة 

، َوَص���الَةُ ". مكره���ة ال���رب) يه���ورام(الش���رير  بِّ َذبِيَح���ةُ األَْش���َراِر َمْكَرَه���ةُ ال���رَّ

يِر، َوتَ��ابُع اْلبِ��رِّ يُِحبُّ��هُ َمْكرَ ۹. اْلُمْس��تَقِيِميَن َمْرَض��اتُهُ  ��رِّ بِّ طَِري��ُق الشِّ أم ." (َه��ةُ ال��رَّ

۱٥ :۸-۹( 

  رجل ملك يهوذا  ورغم غضب أليشع من يهورام إال أنه عرف أن يهوشافاط

وب�ذلك نع�رف . أليش�ع أن يتح�دث م�ع المل�وك واف�قوألجل�ه فق�ط  .يخ�اف هللاتقي 

 .هللاكرامة األتقياء عند هللا ودالتهم عند أنبياء 

   .لجأ إلى التسبيح لمعرفة رأي هللا أليشع ي* 

ادٍ  اُد بِاْلُعوِد َكانَ�ْت َعلَْي�ِه يَ�ُد . »)عازف للعود( َواآلَن فَأْتُونِي بَِعوَّ ا َضَرَب اْلَعوَّ َولَمَّ

، فَقَالَ  بِّ بُّ «: الرَّ  )، والمف�رد ج�بفرـُ ح�( اْجَعلُوا هَذا اْلَواِدَي ِجبَابً�ا: هَكَذا قَاَل الرَّ

بُّ . بَابًاجِ  الَ تََرْوَن ِريًحا َوالَ تََرْوَن َمطَ�ًرا َوه�َذا اْل�َواِدي يَْمتَلِ�ُئ : ألَنَّهُ هَكَذا قَاَل الرَّ

،  )س�هل(َوذلِ�َك يَِس�يرٌ  .َماِشيَتُُكْم َوبََهائُِمُكمْ َماًء، فَتَْشَربُوَن أَْنتُْم وَ  بِّ فِ�ي َعْينَ�ِي ال�رَّ

�نٍَة، َوُك�لَّ َمِدينَ�ٍة ُمْختَ�اَرٍة، . فَيَْدفَُع ُم�وآَب إِلَ�ى أَْي�ِديُكمْ  فَتَْض�ِربُوَن ُك�لَّ َمِدينَ�ٍة ُمَحصَّ

وَن  َجِميَع ُعيُ�وِن اْلَم�اِء، َوتُْفِس�ُدوَن  )تردمون(َوتَْقطَُعوَن ُكلَّ َشَجَرٍة طَيِّبٍَة، َوتَطُمُّ

 )۱۹-۱٥: ۳مل۲. (»َدٍة بِاْلِحَجاَرةِ ُكلَّ َحْقلٍَة َجيِّ 

 ليسبح الرب ازف للعودطلب أليشع أن يأتوه بع - وكعادة تلك األيام.  

 .ي كان روح هللا يحل على األنبياءووسط هذا الجو الروح

م�ن يعب��د  ألن م�نهم ،ق�وموربم�ا ش�عر أليش�ع بوج�ود روح ش�رير وس��ط ه�ؤالء ال

داود ك�ان  كم�ا تمام�اً  ،ال�روح الش�ريريط�رد ل التس�بيح س�عى إل�ىول�ذلك  .األوثان

يعزف على قيثارته مرنماً مزاميره فكان الروح الردئ يترك ش�اول ويه�دأ عل�ى 

 .نغمات التسبيح
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 كثي�رة ق�ال له�م اجعل�وا ف�ي ه�ذا ال�وادي حف�راً فروح الرب عل�ى أليش�ع  وحل

وه�ذا يع�د أم�راً عجيب�اً إذ كي�ف . وسوف تمتلئ من الماء ب�دون ري�اح وال أمط�ار

 ولكن هل يعسر على هللا شيء؟  .......أتي الماء بدون أمطار؟ي

 أليشع رجل هللا  فم من كالمالع هذا عند سما ملك يهوذا اطمأن يهوشافاط...  

 فغالب�اً م�ا تش�ككا ولس�ان حالهم�ا يق�ول ,مل�ك أدوم ملك إسرائيل ومعه يهورامأما 

العطش ويأمرهم ب�الحفر  اً أضناهمجنود رهقإلهك ينوي إنقاذنا فلماذا ي إذا كان"

                     "....ف������ي رم������ال الص������حراء أم������الً ف������ي مط������ر ق������د يج������يء أو ال يج������يء

يق��دم معجزات��ه للم��ؤمنين ال��ذين يثبت��ون ص��دق إيم��انهم ... ولك��ن ه��ذا ه��و إلهن��ا 

 .تنسكب عليهم نعمة هللا الغنيةبجهادهم  ف

 ���يقطع���ون و هانودمرون حص���وأخب���رهم أليش���ع أنه���م س���يدخلون المدين���ة وي

   .النصرة الكاملة ىعلعالمة  ,مائهاون عيون ردمأشجارها وي
  هللا يعطي أكثر مما نطلب أو نفتكر.  

ن�ا يعطي ،ب�ل ما طلبناه فقطهبنا لم ينفاجأ أنه ف ،له أمراً بسيطاً قد نذهب إلى هللا نسأ

 .صالً أو نـَُمنـِّي أنفسنا بها أ لم نجرؤ أن نطلبها منه كثيراً، عظمأأموراً أخرى 

 تي كانت على وشك الهالكفقد ذهب الملوك ألليشع يطلبون ماًء لجيوشهم ال.  

�ا ولكن  ،أقصى أمانيهم ههذ توكان اْلقَاِدُر أَْن يَْفَعَل فَْوَق ُكلِّ َش�ْيٍء، أَْكثَ�َر ِج�ّدًا ِممَّ

لم يكت�ِف بإنق�اذهم م�ن الم�وت عطش�اً ب�ل أعط�اهم  )۲۰: ۳أف. (نَْطلُُب أَْو نَْفتَِكرُ 

 .  ضا النصرة على األعداءأي

وطل�ب  ! عط�اه هللا أن يص�ير وزي�راً أطلب يوسف الخروج من السجن ف بالمثلو

أن دانيال النبي أن يعرف موعد خالص بني إسرائيل من س�بي باب�ل فأعط�اه هللا 

موع�د بدق�ة ع�ن كش�ف ل�ه إذ من سبي إبل�يس كلهم موعد خالص بني آدم يعرف 

  )۹دا ( .تجسد ابن اإلنسان

 . غفران خطاياه ...ما هو أعظم  فنال من الشلل أصدقاء المفلوج الشفاء وطلب
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 هزيمة موآب* 
��بَاِح ِعْن��َد إِْص��َعاِد التَّْقِدَم��ِة إَِذا ِميَ��اهٌ آتِيَ��ةٌ َع��ْن طَِري��ِق أَُدوَم، فَ��اْمتَألَِت ۲۰ َوفِ��ي الصَّ

��ا َس��ِمَع ُك��لُّ اْلُم��وآبِيِّيَن أَنَّ اْلُملُ��۲۱. األَْرُض َم��اءً  وَك قَ��ْد َص��ِعُدوا لُِمَح��اَربَتِِهْم َولَمَّ

�ُروا ۲۲. )الح�دود( َجَمُعوا ُكلَّ ُمتَقَلِِّدي السِّالَِح فََم�ا فَ�ْوُق، َوَوقَفُ�وا َعلَ�ى ال�تُُّخمِ  َوبَكَّ

َصبَاًحا َوالشَّْمُس أَْشَرقَْت َعلَى اْلِميَ�اِه، َوَرأَى اْلُموآبِيُّ�وَن ُمقَ�ابِلَُهُم اْلِميَ�اهَ َحْم�َراَء 

قَ��ْد تََح��اَرَب اْلُملُ��وُك َوَض��َرَب بَْعُض��ُهْم بَْعًض��ا، َواآلَن ! ه��َذا َدمٌ «: فَقَ��الُوا۲۳. مِ َكال��دَّ 

َوأَتَ��ْوا إِلَ��ى َمَحلَّ��ِة إِْس��َرائِيَل، فَقَ��اَم إِْس��َرائِيُل َوَض��َربُوا ۲٤. »فَ��إِلَى النَّْه��ِب يَ��ا ُم��وآبُ 

َوَه�َدُموا ۲٥. َوُه�ْم يَْض�ِربُوَن اْلُم�وآبِيِّينَ اْلُموآبِيِّيَن فََهَربُوا ِم�ْن أََم�اِمِهْم، فَ�َدَخلُوَها 

�وا  اْلُمُدَن، َوَكاَن ُك�لُّ َواِح�ٍد يُْلقِ�ي َحَج�َرهُ فِ�ي ُك�لِّ َحْقلَ�ٍة َجيِّ�َدٍة َحتَّ�ى َمألُوَه�ا، َوطَمُّ

» َس�ةَ قِي�ِر َحارِ «َولِك�نَُّهْم أَْبقَ�ْوا فِ�ي . َجِميَع ُعيُوِن اْلَماِء َوقَطَُعوا ُكلَّ َش�َجَرٍة طَيِّبَ�ةٍ 

 )۲٥-۲۰: ۳مل۲( .َواْستََداَر أَْصَحاُب اْلَمقَالِيِع َوَضَربُوَها. ِحَجاَرتََها

 أورش�ليم هيك�ل كان الكهنة يقدمون كل يوم ذبيحتين على مذبح المحرقة في، 

رفع نوقد انتقل هذا الطقس إلى كنيستنا فكل يوم . ية وأخرى مسائيةذبيحة صباح

 ).تقدمة المساء(ع بخور عشية رفنو) تقدمة الصباح(بخور باكر 

  ول��ذلك ل��م يروه��ا(وه��ي بعي��دة ع��نهم  ،أدومأرض س��قطت األمط��ار عل��ى (

وامتألت األرض ماًء وتحقق كالم الرب على فم أليشع  ،يهممن الجبال إل توجر

 .النبي وشربت الجيوش الثالثة وارتوت البهائم من بعد ظمأ

 اس��تعدوا وص��عدوا إل��ى  ،معن��دما س��مع الموآبي��ون بق��دوم الجي��وش لمح��اربته

 اعت�ادوا أن ي�روا ال�واديفق�د  ....عل�يهم  رأوا منظ�راً غريب�اً  حيثحدود الوادي 

 دم نتيج�ة محارب�ة المل�وك ظن�وا بالخط�أ أنه�ا ,ه�اً حم�راءفلم�ا رأوا في�ه ميا, جافاً 

  .هم بعضاً لبعض

وعن�دما انعكس��ت  .ب�الطمي األحم�ر  ألنه�ا محمل�ةحم�راء فع�الً المي�اه وق�د كان�ت 

 .ن كالدميـيالشمس بدت في عيون الموآبليها ع
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  إس��رائيل لينهب��وا الغن��ائم عس��كرإل��ى متنظ��يم  ب��دون أس��رع الموآبي��ونوله��ذا، 

عل�يهم جي�وش إس�رائيل  تفق�د خرج� ،ولكنهم وجدوا في انتظارهم مفاج�أة قاس�ية

 . كما تنبأ أليشع النبي هاا موآب وقاموا بتدميرهم حتى دخلوتوتابع

 نهاية الحرب* 
��ا َرأَى َملِ��ُك ُم��وآَب أَنَّ اْلَح��ْرَب قَ��ِد اْش��تَدَّْت َعلَْي��ِه أََخ��َذ َمَع��هُ َس��ْبَع ِمئَ��ِة َرُج��ل ۲٦ فَلَمَّ

يُوِف لَِكْي يَُشقُّوا إِلَى َملِِك أَُدوَم، فَلَْم يَْقِدُروا فَأََخَذ اْبنَهُ اْلبِْك�َر الَّ�ِذي ۲۷. ُمْستَلِّي السُّ

��ورِ َك��اَن َملَ��َك ِعَوًض��ا َعْن��هُ، َوأَْص�� فََك��اَن َغ��ْيظٌ َعِظ��يٌم َعلَ��ى . َعَدهُ ُمْحَرقَ��ةً َعلَ��ى السُّ

 )۲۷-۲٦: ۳مل۲. (فَاْنَصَرفُوا َعْنهُ َوَرَجُعوا إِلَى أَْرِضِهمْ . إِْسَرائِيلَ 

  ب�اءت بالفش�ل محاولت�ه حاول مل�ك م�وآب أن يص�نع ثغ�رة ف�ي الجي�وش لك�ن

ة عل�ى الس�ور إلله�ه ـَ قرَ حْ فأخذ ابنه البكر وقدمه مُ  ،وأدرك أنهم هالكون ال محالة

لبش��رية ع��ادة وثني��ة ق��ات ارَ حْ وكان��ت المُ  ...... !! كم��وش ليرض��ى عن��هالم��دعو 

وق��د انتقل��ت ه��ذه الع��ادة  ،إس��رائيل بس��بب بش��اعة المنظ��ر بن��وظ ت��اغابش��عة ل��ذلك 

 ) ۳۱: ۷إر ،۲۰: ۱٦حز. (البشعة إلى اليهود فيما بعد

 ،إلنهاء الحرب بين بل�دينم االستسالهذه كانت عالمة أن  رىيوهناك رأي آخر 

 .إلى أرضه همانصرفت الجيوش عن ملك موآب ورجع كل منولذلك 

 

   

ا ا ِممَّ  نَْطلُبُ  َواْلقَاِدُر أَْن يَْفَعَل فَْوَق ُكلِّ َشْيٍء، أَْكثََر ِجّدً

ِة الَّتِي تَْعَمُل فِينَا، لَهُ اْلَمْجدُ   فِي اْلَكنِيَسة أَْو نَْفتَِكُر، بَِحَسِب اْلقُوَّ

هُورِ   .آِمينَ . فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع إِلَى َجِميِع أَْجيَاِل َدْهِر الدُّ

 )۲۱-۲۰: ۳أف (
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 معجزة األرملة ودهنة الزيت  -٥
إِنَّ َعْب�َدَك َزْوِج�ي قَ�ْد «: َوَصَرَخْت إِلَى أَلِيَشَع اْمَرأَةٌ ِمْن نَِساِء بَنِي األَْنبِيَ�اِء قَائِلَ�ةً 

بَّ  لِيَأُْخ�َذ َولَ�َديَّ  )الدائن(فَأَتَى اْلُمَرابِي . َماَت، َوأَْنَت تَْعلَُم أَنَّ َعْبَدَك َكاَن يََخاُف الرَّ

 ) ۱:٤مل۲. (»هُ َعْبَدْينِ لَ 

 معج��زة عجيب��ة ذكره��ا ال��وحي المق��دس ف��ي س��بع آي��ات فق��ط،  نح��ن اآلن أم��ام

  . حصىـُ عد وال تـُ ولكن الدروس المستفادة منها ال ت

 فكم وكم عندما تك�ون -األضعف النسائي هي اإلناءو -امرأة  والقصة تخص 

 !بال سند وال عضد أرملة

أي أن�ه ك�رس (أن زوجه�ا ك�ان أح�د بن�ي األنبي�اء وتزداد األهمي�ة عن�دما نع�رف 

 ؛وواضح أن هذا الخادم التق�ي ل�م ينش�غل ف�ي حيات�ه باقتن�اء الم�ال )حياته للخدمة

 أس�رته عج�زتديون�اً أرض�ية  أيضاً  لكنه تركو ك ألبنائه ميراثاً روحياً عظيماً فتر

 !  عن سدادها

  مس�تغيثة ص�رخت ب�ل ب�الحريفق�ط تطل�ب أو تص�لي تلك األرمل�ة لذا لم تكن. 

ه�وت و رد فعل طبيعي من أرملة لم تكد تفيق م�ن ص�دمة وف�اة زوجه�ا حت�ى وه

يأخ��ذ ل) ال��ذي يق�رض أموال��ه بالرب�ا ال�دائن(المراب��ي إذ أت�ى  ،لطم�ة أعن��ف عليه�ا

الحال��ة  ت��ـََردِّيعك��س وي��ا له��ا م��ن قس��وة بش��عة ت ،كعب��دين ل��ه وف��اًء لل��دين هاول��دي

ب�ا وتالت�ي الش�ريعة يغمض عيني�ه ع�ن   الذي الروحية للشعب  ح�ذر م�ن تمن�ع الرِّ

 :اإلساءة لألرملة واليتيم

 " ٍالَ تُِسيْء إِلَى أَْرَملٍَة َما َوالَ يَتِيم . 

فَيَْحَم�ى َغَض�بِي َوأَْق�تُلُُكْم ۲٤إِْن أََسأَْت إِلَْيِه فَإِنِّي إِْن َصَرَخ إِلَيَّ أَْس�َمُع ُص�َراَخهُ، ۲۳

ْيِف، فَتَِصيُر نَِساُؤُكمْ   . أََراِمَل، َوأَْوالَُدُكْم يَتَاَمى بِالسَّ

ةً لَِشْعبِي اْلفَقِيِر الَِّذي ِعْنَدَك فَ�الَ تَُك�ْن لَ�هُ ۲٥ الَ تََض�ُعوا . َك�اْلُمَرابِي إِْن أَْقَرْضَت فِضَّ

 )۲٥-۲۲: ۲۲خر." (َعلَْيِه ِربًا
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 » ًا أَْو ُمْستَْوِطنًا فَيَِعيَش َوإَِذا اْفتَقََر أَُخوَك َوقَُصَرْت يَُدهُ ِعْنَدَك، فَاْعُضْدهُ َغِريب

. الَ تَأُْخ��ْذ ِمْن��هُ ِربً��ا َوالَ ُمَرابََح��ةً، بَ��ِل اْخ��َش إِلَه��َك، فَيَِع��يَش أَُخ��وَك َمَع��كَ ۳٦. َمَع��كَ 
بَا، َوطََعاَمَك الَ تُْعِط بِاْلُمَرابََحةِ ۳۷ تََك الَ تُْعِطِه بِالرِّ  )۳۷-۳٥: ۲٥ال. (»فِضَّ

 قاس��يةالظ��روف الو ،الم�دقعفق��ر ال روا ه�ذاختب��ق�د يس��مح ال�رب لألتقي��اء أن ي .            

وهذا اإليمان هو الذي قاده�ا أن تط�رق أب�واب  ،تأديب ولكن لتدريب اإليمانال لل

  .السماء يقيناً منها أن القدير لن يصم أذنيه عنها

    ليشع يشرك األرملة وجيرانها في حل المشكلةأ* 

 .»نَُع لَِك؟ أَْخبِِرينِي َماَذا لَِك فِي اْلبَْيِت؟َماَذا أَصْ «: فَقَاَل لََها أَلِيَشعُ 

  »لَْيَس لَِجاِريَتَِك َشْيٌء فِي اْلبَْيِت إِالَّ ُدْهنَةَ َزْيتٍ «: فَقَالَتْ 

اْذَهبِ��ي اْس��تَِعيِري لِنَْفِس��ِك أَْوِعيَ��ةً ِم��ْن َخ��اِرٍج، ِم��ْن ِعْن��ِد َجِمي��ِع ِجيَرانِ��ِك، «: فَقَ��الَ 

 )   ۳-۲: ٤مل۲. (تُقَلِّلِي الَ . أَْوِعيَةً فَاِرَغة

  م�ن مت�اع ال يمل�ك  مثله�اوك�ان رج�ل هللا . صارخة إل�ى أليش�عاألرملة ذهبت

 الت�ي ه�ي بالحقيق�ة ولكن�ه ك�ان يمل�ك مف�اتيح الس�ماوات  ،يس�دد ب�ه ال�دين الدنيا ما

 .أعظم من كل كنوز األرض

  كيف يعزيإن هللا الذي يهتم بالعظائم يهتم أيضاً باألمور الصغيرة، ويعرف 

ال تغف�ل ) ۳م�ل۲(من الهالك  اً القلب المنكسر، والنعمة التي أنقذت ملوكاً وجيوش

 . عن سداد أعواز أرملة مسكينة

 غمرهاتهللا الت���ي س���نعم���ة  نبهه���ا إل���ىأراد أليش���ع بس���ؤاله عم���ا تمل���ك أن يو              

َك َش�ْيٌء فِ�ي اْلبَْي�ِت لَ�ْيَس لَِجاِريَتِ�«فأجابته األرمل�ة  ، تحتقر القليل الذي عندهاالف

كرج�ل هللا وتعتب�ر  وتواض�ع حقيق�ي احت�رام ك�لوهن�ا تخاطب�ه ب. »إِالَّ ُدْهنَةَ َزْيتٍ 

 .ة عندهجاريمجرد نفسها 

تك��رر بص��ورة مش��ابهة ف��ي ي كثي��راً م��ا ن��راه  س��ؤال أليش��ع لألرمل��ةوالحقيق��ة أن 

 :فمثالً .... الكتاب المقدس 
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لك�ن هللا   ).۲: ٤خ�ر" (عص�ا"فأج�اب  "دك؟م�ا ه�ذه ف�ي ي�"عندما سأل هللا موس�ى  -

ويصنع به�ا عجائ�ب ف�ي مص�ر ويش�ق به�ا البح�ر األحم�ر  هااستطاع أن يستخدم

 )۱۷خر. (وفي البرية يضرب بها الصخرة فتتفجر منها المياه

               خمس������ة "فأج������ابوه  "ك������م رغيف������اً عن������دكم؟"عن������دما س������أل ال������رب تالمي������ذه   -

 إنه��ا نظ��رة الع��ين) ٦ي��و ،٦م��ر" (لمث��ل ه��ؤالء؟ولك��ن م��ا ه��ذا  .....  وس��مكتين

 !!رجل لفأأشبع   غـيفر كلولكن  ..... البشرية 

  نق�ارن  و ...ل م�ا ه�ذا لمث�ل ه�ؤالء؟اءنتس�فكثيراً ما نفعل مثل التالميذ ونحن

فق�د تعل�م  .ولكن أليشع لم يفعل ذل�ك ،منا مطلوبال الكثيرلدينا و تاحالمالقليل بين 

فقد ع�اش إيلي�ا عن�د  ...يد الرب تصنع عجائبفي إيليا أن دهنة الزيت  معلمه من

. وبارك هللا في كوار الدقيق وكوز الزيت فل�م ينقص�ا ،طويالً أرملة صرفة صيدا 

                        .   األرملة أن تستعير أوعية من جيرانها على قدر طاقتها وال تقلل لذا فقد سأل

  دون أن  حل المشكلةفي الجميع ائد الحكيم الذي يـُشرك مثل القرجل هللا كان

األرملة  تقف متفرج�ة ب�ل تس�اهم بجه�دها لم يترك ف  -رغم قدرته  - ينفرد بحلها

المتمثل�ة ف�ي  مح�دودةال إمكانياته�اتس�تخدم ، والبد أن )الجهاد(وجهد ولديها معها 

عروا ش�فوان�يهم أوعي�تهم وأشرك الجيران أيضاً ال�ذين أعاروه�ا ـُ وت ،دهنة الزيت

الحقيق�ي ك�ان وض�ع ه�ذا الجه�د حل ال على أن. معهم العاملة بأهميتهم وبنعمة هللا

 .)النعمة( هللا بين يديوتلك اإلمكانيات 

 س��تبد به��نعير األوان��ي م��ن جاراته��ا الل��واتي اوإن��ي أتخي��ل الم��رأة وه��ي تس��ت 

 ! ال تملك قوت يومها التيالفضول لمعرفة أي وليمة تعدها األرملة 

وقطع��اً فق��د تس��اءلن وض��غطن عليه��ا ف��ي امتح��ان اإليم��ان ولكنه��ا تهرب��ت م��ن 

وت�دعو األش�ياء ) ۲۷:۱۱ع�ب(عل�يهن وتش�ددت كأنه�ا ت�رى م�ا ال يُ�رى اإلجابة 

             وه��ذه ه��ي حي��اة م��ن يس��لك باإليم��ان) ۱۷:٤رو(الغي��ر موج��ودة كأنه��ا موج��ودة 

     )۷:٥كو۲( .بالعيان ال
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 األرملة توفي الدين* 

اْدُخلِ��ي َوأَْغلِقِ��ي اْلبَ��اَب َعلَ��ى نَْفِس��ِك  ثُ��مَّ 

َوَعلَ���ى بَنِي���ِك، َوُص���بِّي فِ���ي َجِمي���ِع ه���ِذِه 

فََذَهبَْت ِم�ْن . »األَْوِعيَِة، َوَما اْمتَألَ اْنقُلِيهِ 

ِعْنِدِه َوأَْغلَقَِت اْلبَاَب َعلَ�ى نَْفِس�َها َوَعلَ�ى 

ُموَن لََه��ا األَْوعِ . بَنِيَه��ا يَ��ةَ فََك��انُوا ُه��ْم يُقَ��دِّ

���ا اْم���تَألَِت األَْوِعيَ���ةُ ٦. َوِه���َي تَُص���بُّ  َولَمَّ

ْم لِ��ي أَْيًض��ا ِوَع��اءً «: قَالَ��ْت الْبنَِه��ا . »قَ��دِّ

 .»الَ يُوَجُد بَْعُد ِوَعاءٌ «: فَقَاَل لََها

 

 

ْي��تُ  ْي��َت َوأَْوفِ��ي«: فَأَتَ��ْت َوأَْخبَ��َرْت َرُج��َل هللاِ فَقَ��الَ ۷. فََوقَ��َف الزَّ  اْذَهبِ��ي بِيِع��ي الزَّ

 )۷-٤: ٤مل۲. (»َدْينَِك، َوِعيِشي أَْنِت َوبَنُوِك بَِما بَقِيَ 

  إح��دى الغرائ��ب ف��ي ه��ذه المعج��زة أن أليش��ع ل��م يق��م به��ا بنفس��ه، ب��ل يص��در

توجيهات��ه لألرمل��ة الت��ي تطيع��ه فتنس��كب نعم��ة هللا عليه��ا داخ��ل األب��واب المغلق��ة 

ألن عم�ل هللا ل�يس  ،بنيه�ااتغلق الباب على نفس�ها و وكان أليشع قد طلب منها أن

  . االفتخار بل هو قدس أقداس عالقتنا معهأو ض اعرستلال

 :افعل كما علمنا قداسة البابا شنودة قائالً فعندما تقع في ضيقة أو مشكلة 
 في دجى الليل يسوعَ        جأغلق الباب وحاج

 ــاً ودموعـــاً عوصرا      مأل الليل صــالة  ا و

 فق�ط وهن�ا  ،حتى مألت كل األوعي�ة من الدهنة الزيت وأخذت األرملة تصب

فذهبت إلى رجل هللا تستشيره ماذا تفعل بتل�ك البرك�ة الت�ي . الزيتانسكاب وقف 

كل خطوة  ما أروعها تلك األرملة التي تبحث عن إرادة هللا في .أغدقها هللا عليها

زي�ت أن تبي�ع ال نص�حها أليش�ع وكم�ا ه�و متوق�ع فق�د. يةوال تعتبرها بديهية منطق

 .ما تبقىبتعيش ودين التوفي ل
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  ال تقلل من جهادك .   

ف��ي تحقي��ق الخ��الص  الجه��اد والنعم��ةد ه��ذه المعج��زة نموذج��اً حي��اً لتض��افر عَ ـُ ت��

ظ��ل يت��دفق ب��ال توق��ف حت��ى ام��تألت ك��ل ) نعم��ة هللا المجاني��ة(فالزي��ت  .لإلنس��ان

 :اكل منوكأن هللا يقول ل) الجهاد(األوعية التي استعارتها األرملة 

ولك�ن الَمَح�كَّ الحقيق�ي ه�و ك�م تري�د أن�ت أن . أنا لدي الكثير وأود أن أهب�ك إي�اه"

كوب���اً ص���غيراً س���يمتلئ وإذا أع���ددت ب���رميالً أو حت���ى  تأخ���ذ من���ي؟ إذا أع���ددتَ 

ورغباتك  وأفكارككم تود أن تعطيني من وقتك  .. .سأمأل كل ما تعدهفصهريجاً 

إال عن�دما تتوق�ف أن�ت ) النعم�ة(ت لن يتوقف الزي� صدقني.... وأهدافك وأعمالك

ألَنَّ ُك�لَّ َم�ْن لَ�هُ يُْعطَ�ى فَيَ�ْزَداُد، "..... ال يوج�د بع�د وع�اء " ً◌ عن الجه�اد ق�ائال

  )۲۹: ۲٥مت( ".َوَمْن لَْيَس لَهُ فَالَِّذي ِعْنَدهُ يُْؤَخُذ ِمْنهُ 

 الدروس التي ال نس�تطيع أن ننه�ي كالمن�ا ع�ن المعج�زة  أهم ولعل واحداً من

  ون أن نلقي الضوء عليه هو أمانة هللا تج�اه خدام�ه وأبن�ائهم، س�واء ف�ي حي�اتهمد

 :وهو ما ينطبق تماماً مع كلمات داود النبي. أو حتى بعد انتقالهم

 

  
 ْد ِشْخُت أَْيضاً ُكْنُت فَتًى َوقَ " 

يقاً  يَّةً لَهُ ُخلَِّي َعْنهُ َوالَ ذتُ َولَْم أََر ِصدِّ رِّ

 )۲٥:۳۷مز( ".تَْلتَِمُس ُخْبزاً 
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 معجزة شفاء الشونمية من العقم وإقامة ابنها من الموت  -٦
َوَكانَ�ْت ُهنَ�اَك اْم�َرأَةٌ َعِظيَم�ةٌ، فَأَْمَس�َكْتهُ . َوفِي َذاِت يَ�ْوٍم َعبَ�َر أَلِيَش�ُع إِلَ�ى ُش�ونَمَ ۸

 . َوَكاَن ُكلََّما َعبََر يَِميُل إِلَى ُهنَاَك لِيَأُْكَل ُخْبًزا. لِيَأُْكَل ُخْبًزا
 .َدائًِما قَْد َعلِْمُت أَنَّهُ َرُجَل هللاِ، ُمقَدٌَّس الَِّذي يَُمرُّ َعلَْينَا«: ْت لَِرُجلَِهافَقَالَ ۹

 )مائ��دة( فَْلنَْعَم��ْل ُعلِّيَّ��ةً َعلَ��ى اْلَح��ائِِط َص��ِغيَرةً َونََض��ْع لَ��هُ ُهنَ��اَك َس��ِريًرا َوِخَوانً��ا۱۰

 )۱۰-۸: ٤مل۲. (»إِلَْينَا يَِميُل إِلَْيَها َحتَّى إَِذا َجاءَ  ،)مصباحاً ( َوُكْرِسيًّا َوَمنَاَرةً 

 عل�ى الطري�ق  وتق�ع ،تتب�ع س�بط يس�اكر إحدى مدن إسرائيل التي شونم كانت

 )۲٥: ۲مل۲. (هأليشع أن يسلكفي الطريق الذي اعتاد  ,بين السامرة والكرمل

ب�ل ك�ان له�ا م�ن  ,ولكن ليس هذا هو س�ر عظمته�ا ،ثريةالشونمية مرأة الوكانت 

 .من كل ثروات هذا العالمأهم كثيراً لروحية ما هو اعظمة ال

 ظ�ل فالوحي المقدس لم يذكر اسم تلك الم�رأة العظيم�ة  نظر أنللفت اللا نمو

جي��داً هللا يع��رفهم ال��ذين  م��ن الم��ؤمنين ينكثي��رأس��ماء  ، مث��لاالس��م مجه��والً لن��ا

 . في سفر الحياة همئأسمام المكافأة الحقيقية بكتابة بهيهو

كم��ا فع�ل أبون�ا إب�راهيم إذ أض�اف مالئك��ة  ُمض�يفة للغرب�اءلش�ونمية كان�ت ه�ذه ا

 -كخ�ادم لل�رب  -كان�ت تح�رص عل�ى إك�رام أليش�ع و) ٥: ۱۸تك(وهو ال يدري 

َم�ْن يَْق�بَلُُكْم ": س�يد المس�يح ع ق�ول الي�طي فكان�ت كم�ن .توقيراً إللهه الذي يخدم�ه

َم�ْن يَْقبَ�ُل نَبِيًّ�ا بِاْس�ِم نَبِ�يٍّ فَ�أَْجَر نَبِ�يٍّ ٤۱. لَنِييَْقبَلُنِي، َوَمْن يَْقبَلُني يَْقبَُل الَِّذي أَْرسَ 

ا بِاْسِم بَاّر فَأَْجَر بَاّر يَأُْخذُ   )٤۱-٤۰: ۱۰مت." (يَأُْخُذ، َوَمْن يَْقبَُل بَاّرً

  هو أحد أسرار             هذا و – نافذة بصيرة روحيةكانت هذه المرأة العظيمة تمتلك

ذا فق�د ول� .تميز بسهولة أن أليشع هو رجل هللا المق�دس فاستطاعت أن –عظمتها 

ه�ا بع�ض األث�اث ب) غرف�ة بس�طح المن�زل(ية ـِّ ل�ه ُعل� اص�نعيأن  استأذنت زوجها

فه���ي تع���رف أن رج���ال هللا يحب���ون  .يس���تريح به���ا كلم���ا م���ر عل���يهملالبس���يط 

 .الخصوصية واالختالء مع هللا
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 فق�ررت أن  .تهس�اقديقن م�ن قد جعلتها تت للشونميةأليشع  وال شك أن زيارات

والمس�يحي الحقيق�ي يت�رك بص�مته م�ع . زياراته ةتبني له العلية لتستزيد من برك

ألَنَّنَ��ا َرائَِح��ةُ اْلَمِس��يِح " يتعام��ل مع��ه وه��و م��ا عب��ر عن��ه ب��ولس الرس��ول م��نك��ل 

ِكيَّةِ  ليوحي لنا أن رج�ل هللا حت�ى " رائحة"ه اختار تعبير ولعل) ۱٥:۲كو۲" (الذَّ

     .ولم نَر فيه مظهراً براقاً فإن رائحة المسيح تفوح منه وتشهد له متاً لو كان صا

 أليشع في ضيافة الشونمية* 

 .َوفِي َذاِت يَْوٍم َجاَء إِلَى ُهنَاَك َوَماَل إِلَى اْلُعلِّيَِّة َواْضطََجَع فِيَها
ونَِميَّةَ «: فَقَاَل لِِجيْحِزي ُغالَِمهِ ۱۲  .ا، فََوقَفَْت أََماَمهُ فََدَعاهَ . »اْدُع هِذِه الشُّ
بَِسبَبِنَا ُكلَّ هَذا االْنِزَع�اِج، فََم�اَذا  )تعبتِ (ُهَوَذا قَِد اْنَزَعْجِت : قُْل لََها«: فَقَاَل لَهُ ۱۳

 »  إِلَى اْلَملِِك أَْو إِلَى َرئِيِس اْلَجْيشِ  )أي طلب(؟يُْصنَُع لَِك؟ َهْل لَِك َما يُتََكلَُّم بِِه 

 . »ا أَنَا َساِكنَةٌ فِي َوْسِط َشْعبِيإِنَّمَ «: فَقَالَتْ 
 »  )كيف نرد لها الجميل( فََماَذا يُْصنَُع لََها؟«:ثُمَّ قَالَ ۱٤

 .»َوَرُجلَُها قَْد َشاخَ  إِنَّهُ لَْيَس لََها اْبٌن،«فَقَاَل ِجيْحِزي
 .فََدَعاَها، فََوقَفَْت فِي اْلبَابِ . »اْدُعَها«: فَقَالَ ۱٥
. »تَْحتَِض�نِيَن اْبنً�ا )ع�امبع�د م�رور (ْلِميَعاِد نَْحَو َزَماِن اْلَحيَاِة فِي هَذا ا«: فَقَالَ ۱٦

 )۱٦-۱۱: ٤مل۲. (»الَ تَْكِذْب َعلَى َجاِريَتِكَ . الَ يَا َسيِِّدي َرُجَل هللاِ «: فَقَالَتْ 

  رغ�م معرف�ة أليش�ع  تطل�ب مكاف�أة لنفس�ها أنالقنوع�ة تعففت الش�ونمية التقي�ة

م��ن العط��ش  كله��م يتمن��ون أن يخ��دموه من��ذ أنق��ذهموالج��يش  اءس��ؤبالمل��ك ور

 . بأنها وسط شعبها وال ينقصها شيء أجابتولكنها . ونصرهم هللا بواسطته

               الحقيقي���ةف���أخبره جيح���زي غالم���ه أن مأس���اتها  ؟كي���ف يكافئه���اواحت���ار أليش���ع 

 ,ش�رى تت�وق إل�ى س�ماعهابأس�عد بُ  أنبأه�اوف�ي الح�ال أليش�ع  ف�دعاها ,هي عقمه�ا

 تأليشع قد أص�بحكلمة ونالحظ هنا أن . يكون لها ولدواحد سبعد عام  اأنه وهي

كما أنه اس�تخدم تقريب�اً نف�س  .تماماً مثل إيليا ،مسموعة في السماء وطلبته مجابة
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عندما ظهر له ف�ي  ذلك باثني عشر قرناً  الكلمات التي خاطب بها هللا إبراهيم قبل

إِنِّي أَْرِجُع إِلَْيَك نَْحَو َزَماِن : "حاق فقال له بلوطات ممرا ليبشره بموعد والدة إس

 )۱۰: ۱۸تك " (َويَُكوُن لَِساَرةَ اْمَرأَتَِك اْبنٌ  )بعد عام( اْلَحيَاةِ 

 زاوجه�ا م�رارة االنتظ�ار المتك�رر ألم�ل باه�ت  من�ذ جرب�تقد المرأة  كانتو

َج�اُء "وألن  ش�هرثم يتبدد ك�ل يتجدد   )۱۲:۱۳أم( "ْلقَْل�بَ اْلُمَماطَ�ُل يُْم�ِرُض االرَّ

واآلن ي�أتي رج�ل  تالشى وقنعت بحياتها على ه�ذا النح�وثم رجاؤها تضاءل  فقد

الَ يَ�ا َس�يِِّدي «: فقال�ت ل�ه – خامداً تعبت كثيراً حتى تبقيه  –هللا ليوقظ حلماً قديماً 

ه�ذا لتس�توثق م�ن جدي�ة  ب�لبالك�ذب  هتتهم�ل ال »الَ تَْكِذْب َعلَى َجاِريَتِ�كَ . َرُجَل هللاِ 

النضوج، ولكن رد فعلها كان أفض�ل وولعل إيمانها كان في مرحلة النمو  .الوعد

 .كثيراً من سارة التي ضحكت عند سماع الوعد ألنها ظنت أن تحقيقه مستحيل
   القناعة كنز ال يفنى!.    

            . ل���هوم���ن الن���ادر ج���داً وج���ود م���ن يرض���ى بحا ،عص���رآف���ة ك���ل الت���ذمر ه���و 

تس��خو م��ن  ق��دل��دنيا فاتمل��ك ول��داً،  تمل��ك م��االً والع��اقراً، كان��ت ف أم��ا ه��ذه الم��رأة

ويحسد الغن�ى عل�ى  اً فقير يمتلئ بيته أوالدهذا رم من الجانب اآلخر، فحجانب وت

، ولك�ن ل�يس حمل اس�مهييتمنى أن يدفع كل ما له ليكون له ابن ني وذاك غ، لهما

 .السفن يبما ال تشتهالرياح  يتأتما اً كثيرف ...المرء يدركه اهكل ما يتمن

 ب��ل  الم��رأة المتم��ردة المت��ذمرة عل��ى نص��يبهاتل��ك ل��ى أن الش��ونمية ل��م تك��ن ع

 .طلب ما في أيدي اآلخرينت وال كانت قانعة بما قسم هللا لها،

 ثم موته  .... ميالد الصبي* 
َكَم�ا  ،)بع�د ع�ام( َحيَ�اةِ فََحبِلَِت اْلَمْرأَةُ َوَولََدِت اْبنًا فِي ذلَِك اْلِميَعاِد نَْحَو َزَم�اِن الْ ۱۷

��اِديَن، . َوَكبِ��َر اْلَولَ�دُ ۱۸. قَ�اَل لََه�ا أَلِيَش�عُ  َوفِ�ي َذاِت يَ�ْوٍم َخ��َرَج إِلَ�ى أَبِي�ِه إِلَ�ى اْلَحصَّ
هِ «: فَقَاَل لِْلُغالَمِ . »َرْأِسي، َرْأِسي«: َوقَاَل ألَبِيهِ ۱۹  فََحَملَهُ َوأَتَى۲۰. »اْحِمْلهُ إِلَى أُمِّ

  )۲۰-۱۷: ٤مل۲( .ِه، فََجلََس َعلَى ُرْكبَتَْيَها إِلَى الظُّْهِر َوَماتَ بِِه إِلَى أُمِّ 
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  ومرت األي�ام وتحق�ق ك�الم أليش�ع النب�ي فحبل�ت الم�رأة وول�دت ابن�ا وبع�د أن

فل�ذة  ....ص�ارت ه�ي المدين�ة ل�ه ب�أغلى م�ا تمل�كبتلك العلية  ناً لهاكان أليشع مدي

 .كبدها

  .هءت الفرحة أرجامَّ ـَ وع ياحهوص وامتأل البيت من ضحكات الصبي

 ورافقه الص�بي ف�ي  .وخرج والده إلى حقله مبتهجاً في موسم الحصاد ولدوكبر ال

غي�ر ع�ابئ بش�مس الظهي�رة على أنغام أغاني الحص�ادين، الحقل يجري ويمرح 

األرض تمي�د تح�ت  جعلتفاعترته سخونة شديدة التي أصابته بضربتها الالفحة 

 ،بس��يطاً  األم��رظ��ن إذ ول��م ين��زعج األب » ِس��ي، َرْأِس��يَرأْ «فص��رخ ألبي��ه قدمي��ه 

 .ليستريحفطلب من أحد الغلمان أن يعود بالصبي إلى البيت 

  باذل�ة ك�ل م�ا ف�ي وس�عها على ركبتيه�ا  خذت وحيدهاكثيراً وأاألم وانزعجت

فامت�دت وانتزع�ت  ،كان�ت أس�رع منه�اولكن يد الموت القاس�ية  الحمَّىأن تخفف 

  فه�ا ه�و اب�ن ش�يخوختها ،تهاولكم أن تتخيلوا فجيع ...من حضنهاالغالم المسكين 

 !! دون سابق إنذارمنها  يؤخذ - هطلبدون أن ت بوعد إلهي هب ِزقـَترُ  لذيا -

 ؟ ألم يكن من األفضل أال يأتي من البداية

   أليس هذا هو الهاجس الذي حذرت أليشع منه؟ 

 أكثر من جبار  ..... إيمان * 

َونَاَدْت َرُجلََه�ا . ْضَجَعْتهُ َعلَى َسِريِر َرُجِل هللاِ، َوأَْغلَقَْت َعلَْيِه َوَخَرَجتْ فََصِعَدْت َوأَ 

 )أنث��ى الحم��ار(َوإِْح��َدى األُتُ��ِن  )خ��ادم( أَْرِس��ْل لِ��ي َواِح��ًدا ِم��َن اْلِغْلَم��انِ «: َوقَالَ��تْ 

يَن إِلَْيِه اْليَْوَم؟ الَ َرْأُس َش�ْهٍر لَِماَذا تَْذَهبِ «: فَقَالَ ۲۳.»فَأَْجِرَي إِلَى َرُجِل هللاِ َوأَْرجعَ 

 )۲۳-۲۱: ٤مل۲. (»َسالَمٌ «: فَقَالَتْ  )للذهاب المناسبات المعتادة(.»َوالَ َسْبتٌ 

 ف�ظ لكان التسلسل الطبيع�ي للمش�هد الح�زين أن يخف�ت ص�وت الص�بي ال�ذي ي

 تزعزع نفإ... والصراخ من األم الثكلى النواح يرتفع صوت النحيب بللأنفاسه 
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 تدينه، وإن تمسكت بإيمانها فقد تق�ول م�ع أي�وببل ويمانها فقد تجدف وتتهم هللا إ

بُّ أَْعطَى وَ ا" بُّ أََخَذ فَْليَُكِن الرَّ بِّ ُمبَاَركاً اْسُم الرَّ  )۲۱:۱أي( "لرَّ

 وصعدت  جثمان وحيدها تحملقد ف .... لها إيمان جبار ولكن هذه المرأة كان

 ج�ل هللا وأغلق�ت الب�اب علي�ه وخرج�تير رعلى س�ر هأليشع وأضجعت غرفةإلى 

  !!وكأنه نائم وليس ميتاً 

كلمة واح�دة كان في غاية الدقة واإليجاز عندما اختار الوحي أال تتفقون معي أن 

 .ة هذا العالمـَ مـَ ظـَ ولكن ليست ع -"عظيمة" - هاصفول

 حتماً  إلى الحياة هأن رجل هللا سيُعيدالشونمية  تقنوال ندري كيف تي.  

 رأت أن ابنها هو اب�ن الموع�د؟ فك�ان له�ا نف�س إيم�ان إب�راهيم وه�و يض�ع  له

بٌ "  ابنه على المذبح، فقيل عن�ه َم إِْب�َراِهيُم إِْس�َحاَق َوُه�َو ُمَج�رَّ َم . بِاِإليَم�اِن قَ�دَّ قَ�دَّ

إِْذ ۱۹. »لََك نَْس�لٌ إِنَّهُ بِإِْسَحاَق يُْدَعى «:الَِّذي قِيَل لَهُ ۱۸الَِّذي قَبَِل اْلَمَواِعيَد، َوِحيَدهُ 

       )۱۹-۱۷: ۱۱عب." (َحِسَب أَنَّ هللاَ قَاِدٌر َعلَى اِإلقَاَمِة ِمَن األَْمَواِت أَْيًضا

 سيرفتيقنت أن أليشع سي ؟ ابن أرملة صرفة صيدا ةقامبمعجزة إ سمعتأم تراها 

 .ويقيم ابنها أيضاً  إيليا على خطى معلمه

 دي��ة هللا له��ا، والهب��ات اإللهي��ة ال يمك��ن أن أم تراه��ا رأت أن ه��ذا الول��د ه��و ه

 !!  ....تكون سريعة التلف قصيرة العمر

 ف��ي جب��ل الكرم��ل الول��د م��ات وأليش��ع  و مم��ا يزي��د م��ن ص��عوبة االمتح��ان أن 

والطري�ق إلي�ه ص�عب  ،الذي يبعد عن شونم أكثر من خمس�ة وعش�رين كيل�ومتراً 

ى أقص��اها حت��ى يس��مو وال��رب ق��د يس��مح للظ��روف الص��عبة أن تص��ل إل��. وش��اق

اجت���ازت أص���عب  لك���ن ه���ذه الم���رأة العظيم���ةو ،باإليم���ان إل���ى أعل���ى درجات���ه

  .بتفوق مبهر االمتحانات

 غالم�اً  تطلب�وه�ي تك�تم س�رها ب�ين ض�لوعها، ف لق�في الحت لزوجها أرسلو

ا ل��م يك��ن وقت��اً للزي��ارات ذألن ه�� الرج��لوتعج��ب  ،لت��ذهب إل��ى رج��ل هللا اً ن��اوأت
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م�ر م�ن يآخر كلم�ة نتوقعه�ا مب�ل طمأنت�ه ب�واح�دة شكوى ب فاها فلم تفتح .المعتادة

 !!!.»َسالَمٌ «قالت ف ،بمثل هذه الظروف

 فقالت سالم * 

ا َرآَها َرُجُل هللاِ ِمْن بَِعيٍد . َواْنطَلَقَْت َحتَّى َجاَءْت إِلَى َرُجِل هللاِ إِلَى َجبَِل اْلَكْرَملِ  فَلَمَّ

��ونَِميَّةُ ُه��َوذَ «: قَ��اَل لِِجيْح��ِزي ُغالَِم��هِ  : اُْرُك��ِض اآلَن لِلِقَائَِه��ا َوقُ��ْل لََه��ا. ا تِْل��َك الشُّ

 )۲۷-۲٥: ٤مل۲. (»َسالَمٌ «: فَقَالَتْ » أََسالٌَم لَِك؟ أََسالٌَم لَِزْوِجِك؟ أََسالٌَم لِْلَولَِد؟

  انطلقت الشونمية بأقصى س�رعة حت�ى وص�لت إل�ى جب�ل الكرم�ل حي�ث يق�يم

 .المفاجئمجيئها لوأصابه القلق رجل هللا الذي أبصرها من بعيد 

فنطق�ت لث�اني م�رة بتل�ك الكلم�ة  .عليه�ا يطم�ئنلجيحزي أرسل و فلم يطق صبراً 

 .»َسالَمٌ «وقالت  ،ال نعرف كيف استطاعت أن تتفوه بهاالعجيبة التي 

  ميتاً؟ وحيدها تركت  التي متلك األ الذي تتكلم عنه هذا سالمأي 

 ! قدت تركيزها؟وكيف استطاعت أن تقول سالم؟ هل ف

 . مرة أخرى و لجيحزي مرة لزوجها ...نها بكامل وعيها تكرر الكلمة مرتينأم أ

 تبلدت مشاعرها؟ شعورها ف الصدمة  أفقدتهاهل 

فك�م وك�م ه�ذه الم�رأة الت�ي  ،ابنه�ا أصبع فقلب األم يتمزق إذا أصيب .... ال قطعاً 

 . طلبهالم ت... الذي جاءها بمعجزةاالبن الغالي  ،وحيدها فقدت

 ذل�ك الس�الم ه�و ال�ذي  ،إنه سالم هللا الذي يفوق كل عقل وكل تص�ور بش�ري

ل�م تتك�ل عل�ى وفل�م تخب�ر أح�داً  ،آتي�ة حتم�اً  معون�ة هللا يقن أنمأل قلبها وجعلها تت

 . أذرع بشرية بل ذهبت بكل همومها وآالمها وطرحتها عند قدمي رجل هللا

 ؟ هل اختبرنا مثل هذا السالم وسط آالمنا 

  .إنه عطية سماوية ال تقدر بثمن

  !اشتعاالً  ية فتزداد الحروبعقد من أجله المؤتمرات الدولـُ ت

 ! وينادي به دعاة السالم فيغطي دوي القنابل على أصواتهم
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لَ�ْيَس . َس�الَِمي أُْعِط�يُكمْ . َسالًَما أَْتُرُك لَُك�مْ « : ى سالم مختلفأما نحن فحصلنا عل

 )۲۷: ۱٤يو.(»الَ تَْضطَِرْب قُلُوبُُكْم َوالَ تَْرَهبْ . ُم أُْعِطيُكْم أَنَاَكَما يُْعِطي اْلَعالَ 

 افع�ل فف�إذا اض�طرب قلب�ك م�ن هم�وم الحي�اة  ،ال يوجد من يهب السالم سواه

وال تعتم��د عل��ى ) الض��يقة(أغل��ق الب��اب عل��ى المي��ت  ،الم��رأة العظيم��ة مث��ل تل��ك

           وه��و الوحي��ـد الق��ـادر ،)س��يحالم أليش��ع رم��ز(توج��ه مباش��رة إل��ى هللا  ب��ل ،البش��ر

 .  لك ويهبك سالمه العجيب الذي ال يوجد مثله لدى البشراكأن يحل مش

 إني ال أتركك * 
ا َجاَءْت إِلَى َرُجِل هللاِ إِلَى اْلَجبَِل أَْمَسَكْت ِرْجلَْيهِ ۲۷  فَتَقَدََّم ِجيْحِزي لِيَْدفََعَها،. فَلَمَّ

بُّ َكتََم األَْمَر َعنِّي َولَْم يُْخبِْرنِيَدْعهَ «:فَقَاَل َرُجُل هللاِ  ةٌ فِيَها َوالرَّ » ا ألَنَّ نَْفَسَها ُمرَّ

   )استثناءً  كانت ولكن هذه المرةدائماً األحداث كشف له أن الرب كان ي واضح(

 )حدث ليشع ماأفهم ف(» َهْل طَلَْبُت اْبنًا ِمْن َسيِِّدي؟ أَلَْم أَقُْل الَ تَْخَدْعنِي؟«: فَقَالَتْ 

أُْشُدْد َحقََوْيَك َوُخْذ ُعكَّاِزي بِيَِدَك َواْنطَلِْق َوإَِذا َص�اَدْفَت أََح�ًدا فَ�الَ «:فَقَاَل لِِجيْحِزي

بِيِّ  )أسرع( تُبَاِرْكهُ، َوإِْن بَاَرَكَك أََحٌد فَالَ تُِجْبهُ   .»َوَضْع ُعكَّاِزي َعلَى َوْجِه الصَّ
���بِيِّ ۳۰ ، َوَحيَّ���ةٌ ِه���َي نَْفُس���َك، إِنِّ���ي الَ أَْتُرُك���كَ َح���يٌّ ُه���«: فَقَالَ���ْت أُمُّ الصَّ بُّ .                           »َو ال���رَّ

 )۳۰-۲۷: ٤مل۲(. فَقَاَم َوتَبَِعَها

  اعتق�������د أليش�������ع أن

العك������از يكف������ي لح������ل 

ولك���ن الم���رأة . المش��كلة

رفضت هذا الحل، فهي 

ل�����م تقط�����ع ك�����ل ه�����ذه 

المس������افة م������ن أج�������ل 

  وأعادت على   !العكاز؟
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، َوَحيَّةٌ ِه�َي نَْفُس�َك، إِنِّ�ي « :مسامعه  نفس العبارة التي تعلمتها منه بُّ َحيٌّ ُهَو الرَّ

وأم�ام إلح�اح اإليم�ان، ل�م يس�تطع أليش�ع ال�رفض ب�ل ق�ام لي�ذهب م�ع . »الَ أَْتُرُككَ 

 .الشونميةالمرأة 
   ال أتركـك!.    

ف�ي الكت�اب المق�دس مظه�رة عظم�ة اإليم�ان  لقد تكررت هذه العبارة ع�دة م�رات

 :وكانت دائماً مفتاح النجاح لقائلها  الذي يتمسك بال وسط الضيقات

  الَ أُْطلِقُ���َك إِْن لَ���ْم « ،بع���د أن انخل���ع ح���ق فخ���ذه ،ق���ديماً لل���رب يعق���وبقاله���ا

 )۲۷: ۳۲تك. (»تُبَاِرْكنِي

  ي َعلَ�يَّ أَْن أَ «لنـُعمي  راعوثوقالتها ْتُرَك�ِك َوأَْرج�َع َعْن�ِك، ألَنَّ�هُ َحْيثَُم�ا الَ تُلِحِّ

 )۱٦: ۱را(. َشْعبُِك َشْعبِي َوإِلُهِك إِلِهي. َذَهْبِت أَْذَهُب َوَحْيثَُما بِتِّ أَبِيتُ 

  ابن��ه ال��ذي انقل��ب علي��هأبش��الوم  أثن��اء هرب��ه م��نل��داود  إت��اي الجت��يوقاله��ا          , 

بُّ َوَحيٌّ َسيِِّدي الْ « َملُِك، إِنَّهُ َحْيثَُما َكاَن َسيِِّدي اْلَملُِك، إِْن َكاَن لِْلَم�ْوِت َحيٌّ ُهَو الرَّ

 )۲۱: ۱٥صم۲. (»أَْو لِْلَحيَاِة، فَُهنَاَك يَُكوُن َعْبُدَك أَْيًضا

 ليش��ع نفس�ه ت��ذكر كي��ف ردد ه�ذه الكلم��ات لمعلم��ه إيلي�ا  عن��دما ح��اولولع�ل أ        

، َوَحيَّ��ةٌ ِه��َي «: الَ فَقَ�� ص��عودهأن يترك��ه وي��ذهب إل��ى أريح��ا قب��ل  بُّ َح��يٌّ ُه��َو ال��رَّ

 )٤: ۲مل۲( .وذهب معه إلى أريحا. »نَْفُسَك، إِنِّي الَ أَْتُرُككَ 

 َوتَْطلُبُ��ونَنِي « :وال ي��رده خائب��اً إذ ق��ال ،دائم��اً يُس��ر بم��ن يتعل��ق ب��هال��رب و

 )۱۳: ۲۹إر(. »فَأُوَجُد لَُكمْ . فَتَِجُدونَنِي إِْذ تَْطلُبُونَنِي بُِكلِّ قَْلبُِكمْ 

 أليشع يقيم الصبي من الموت* 
، فَلَ�ْم يَُك�ْن َص�ْوٌت َوالَ ۳۱ بِيِّ َوَجاَز ِجيْحِزي قُدَّاَمُهَما َوَوَضَع اْلُعكَّاَز َعلَى َوْجِه الصَّ

�بِيُّ «: فََرَجَع لِلِقَائِِه َوأَْخبَ�َرهُ قَ�ائِالً . ُمْصغٍ   َوَدَخ�َل أَلِيَش�ُع اْلبَْي�تَ ۳۲. »لَ�ْم يَْنتَبِ�ِه الصَّ

بِيِّ َمْيٌت َوُمْضطَجٌع َعلَى َسِريِرهِ  فََدَخَل َوأَْغلََق اْلبَاَب َعلَى نَْفَسْيِهَما ۳۳. َوإَِذا بِالصَّ

بِّ  �بِيِّ َوَوَض�َع فََم�هُ َعلَ�ى ۳٤. ِكلَْيِهَما، َوَصلَّى إِلَى الرَّ ثُمَّ َصِعَد َواْضطََجَع فَْوَق الصَّ
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َد َعلَْي�ِه فََس�ُخَن َجَس�ُد اْلَولَ�دِ فَِمِه، َوَعْينَْيِه َعلَى َعْينَْي�ِه، وَ  . يََدْي�ِه َعلَ�ى يََدْي�ِه، َوتََم�دَّ
َد َعلَْي�ِه ۳٥ ثُمَّ َعاَد َوتََمشَّى فِي اْلبَْيِت تَاَرةً إِلَى ُهنَا َوتَاَرةً إِلَ�ى ُهنَ�اَك، َوَص�ِعَد َوتََم�دَّ

بِيُّ َعْينَيْ  اٍت، ثُمَّ فَتََح الصَّ بِيُّ َسْبَع َمرَّ  )۳٥-۳۱: ٤مل۲. (هِ فََعطََس الصَّ

 
 

 أليشع يتمدد فوق جثمان الصبي قبل أن يقيمه من الموت
 

  إل�ى فص�عد  نزعج ولكن أليشع لم ي .جيحزي لم ينجحف... توقع المرأةوصدق

أغلق الب�اب ليختل�ي ب�الرب ف�س�ريره  على اً ممدد وجد جثمان الصبي حيثعليته 

أن ت�دخل بيته�ا وتغل�ق عن�دما طل�ب م�ن األرمل�ة ( .ويطبق ما ق�د علم�ه لآلخ�رين

 ).فال يفرغ حتى تمأل كل األوعية الباب ثم تصب الزيت
 

 

  تماماً مثلم�ا فع�ل متحداً بها،الصبي ثم رقد فوق جثة إلى الرب أليشع وصلى 

إنم�ا  ق�ميل�م  الص�بي ولكن ،أرملة صرفة صيدا عند إقامته البن أرملةمعلمه إيليا 

  !سخن جسده فقط
 

 

عندما تتأخر االستجابة فتبدو الثواني وكأنها دهور ولعل ن يا له من اختبار إيماو

عن�دما طل�ب ) ٤٦ -٤۱: ۱۸م�ل ۱( النب�يما ح�دث م�ع إيلي�ا  يناظرهذا االختبار 

 ،وكان أليش�ع تلمي�ذاً نجيب�اً  .إال بعد المرة السابعةلم تأته االستجابة فنزول المطر 
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ف�ي البي�ت قل�يالً ث�م ع�اد ى ـَّ تمش�أخذ ي بل ،الدرس جيداً من معلمه فلم ينزعج تعلم

) !م�ن داخل�هالم�وت  كأن�ه يط�رد(م�رات  الذي عطس سبع وتمدد فــــوق الصبي

 !عينيه  فاتحاً  من الموت ثم قام
   المحبة الفائقة !!   

دفعت أليشع أن يتحد بهذا الجسد المي�ت ال�ذي ك�ان فائقة تلك التي تـُرى أية محبة 

 . حسب الشريعة يعتبر نجساً 

ك�ان ي�دخل  ال�ذي .مح�ب العش�ارين والخط�اة للسيد المسيح اً رمزكان وأليشع هنا 

ب ـِ وأخ�ذ جس�دنا وُصل� - نحن موتى الخطي�ة -اتحد بنا  بل لقد بيوتهم ليأكل معهم

          ل خطي�ة ألجلن�ا وه�و الق�دوس الب�ار ال�ذي ب�ل لق�د ُجِع� .به محتمالً العار من أجلنا

 . لم يعرف خطية

, لنا وأعطانا ال�ذي ل�ه الذيأخذ  فقدلعمل السيد المسيح يشع رمزاً كان ألولذا فقد 

 .أخذ موتنا وأعطانا قوة قيامته

  ًعلين�ا أن نتح�د به�م  ،ونحن إذا أردنا أن نتش�فع ألج�ل إخوتن�ا الم�ائتين روحي�ا

آخ��ذين احتياج��اتهم وأثق��الهم عل��ى قلوبن��ا ونع��رض  ،ونعتب��ر ح��التهم ه��ي حالتن��ا

نفتح الباب إال لنعيدهم أحياء إلى حض�ن  ة والية الصالـِّ لـُ أمرهم أمام الرب في ع

 . ها برجوعهمفيفرح قلب ،الكنيسة أمهم

 سجود الشكر* 
��ونَِميَّةَ «: فَ��َدَعا ِجيْح��ِزي َوقَ��الَ ۳٦ ��ا َدَخلَ��ْت إِلَْي��ِه قَ��الَ . فَ��َدَعاَها» اُْدُع ه��ِذِه الشُّ : َولَمَّ

َوَس�َجَدْت إِلَ�ى األَْرِض، ثُ�مَّ َحَملَ�ِت  فَأَتَْت َوَسقَطَْت َعلَى ِرْجلَْي�هِ ۳۷. »اْحِملِي اْبنَكِ «

 )۳۷-۳٦: ٤مل۲. (اْبنََها َوَخَرَجتْ 

 ام��رأة "الت��ي اس��تحقت أن ي��دعوها ال��وحي المق��دس  عجي��ب أم��ر تل��ك الم��رأة

فل��م تس��رع لتحتض��نه وتغم��ره  ، ق��ام ابنه��ا م��ن الم��وت كم��ا تمن��ت فق��د "عظيم��ة

أن س�جود الحم�د والش�كر تدرك  ألنهاعند قدمي أليشع  ةجداسخرت بقبالتها، بل 
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ن سجود التذلل والتضرع الذي قدمت�ه قب�ل س�ويعات ال يقل أهمية عبعد المعجزة 

بينما مضى  اً كراشسجد فكانت مثل السامري الذي شفي من البرص فعاد لي .قليلة

 )۱۹ -۱۷:۱۱لو( !  دون كلمة شكر واحدة  -وكانوا يهوداً  - التسعة اآلخرون

   ص��بيلق��د ُولِ��د ه��ذا ال 

الم����رة األول����ى : م����رتين 

كان��ت م��يالدا جس��دياً م��ن 

أمه، والثانية كانت م�يالداً 

روحياً في العلية حيث نام 

أليشع فوقه وبث فيه روح 

 .الحياة

 :وهكذا نولد نحن مرتين

نول��د والدة الم��رة األول��ى  

أما الميالد الثاني و ةجسدي

ال�ذي  روحيفهو الميالد ال

  في سر المعمودية  يحدث

 ).الصليب(ب ونقوم مع المسيح، فكأننا ولدنا من حيث نام المسيح فنـُصلَ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
، َوَحيَّةٌ ِهَي نَْفُسَك،" بُّ  َحيٌّ هَُو الرَّ

 ."إِنِّي الَ أَْتُرُككَ  
 )۳۰-۲۷: ٤مل۲(
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  معجزة إبراء الطعام من السموم -۷
. َوَرَجَع أَلِيَشُع إِلَى اْلِجْلَجالِ ۳۸

َوَكاَن ُجوٌع فِي األَْرِض َوَكاَن 

. بَنُ��و األَْنبِيَ��اِء ُجلُوًس��ا أََماَم��هُ 

َض���ِع اْلقِ���ْدَر «: فَقَ���اَل لُِغالَِم���هِ 

اْلَكبِيَرةَ، َواْسلُْق َس�لِيقَةً لِبَنِ�ي 

             . »األَْنبِيَ����������������������������������������������اءِ 

 )۳۸: ٤مل۲(

  بع���د معج���زة إقام���ة اب���ن

مية، ت��رك أليش��ع ش��ونم نالش��و

الجلج��ال وكان��ت  وتوج��ه إل��ى

 ف��يهن��اك مدرس��ة لألنبي��اء و

 علىمجاعة  حلتذلك الوقت 

 .منطقةكل ال
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  أتى أليشع وجلس بنو األنبياء أمام أبيهم الروحي مستمعين إلى كلمات النعمة

د وثق�وا أن ال�ذي أنق�ذ الجي�وش م�ن فق� ،في�ه رجاءهمالخارجة من فمه وواضعين 

عنده الموارد الكافي�ة الت�ي تس�د أع�وازهم  ،الهالك وأقام ابن الشونمية من الموت

 .في زمن الجوع

  اهتم أليشع ببني األنبياء من الناحية الروحية فكلمهم بكالم هللا الذي ه�و روح

بل بالعكس أم�ر  ،متجاهالً احتياجاتهم الجسدية قف عند هذا الحد، لكنه لم يوحياة

رف�ض أن  ال�ذييذكرنا بما فعله السيد المسيح  و ماوه ،عد لهم الطعامغالمه أن ي

يهتم يحب أن وكل خادم حقيقي  .صائمين وأصر على إطعامهم الجموع يصرف

 .أن يتجاهل احتياجاتهم المادية دون ،اً روحي بالمخدومين
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  أنواع الجوع!.    
  .ن جسد فقطلنبات أوال وهو يتكون مخلق هللا ا

  .ثم خلق الحيوان من جسد ونفس

 .وروح هي نفخة منه ،من جسد ونفس –تاج الخليقة  –وأخيرا خلق اإلنسان 

 : والحقيقة هي أن كل عنصر في اإلنسان قد يشعر بالجوع 

يس�د ب�ه قليل  طعام األنواع ويسهل التغلب عليه ب أبسطهو و :الجوع الجسدي -أ

 .ويشبع معدته رمقهاإلنسان 

 ذيالح�ب ال�إل�ى ه�و الج�وع أش�هرها .... ويأخذ عدة أشكال :ينفسالجوع ال  -ب

 مس��الك ش��تى وي��ذهب الب��احثون عن��ه إل��ى. زم��انن��ادرة ف��ي ه��ذا ال ةعمل�� أص��بح

ف�ي هيئ�ة حم�الن  متنك�رةفي أيدي ذئ�اب  ونقعيوقد  .يطرقون مختلف األبوابو

  .حم هللاة لوال مرامزريويتركونهم في حالة  ،هم بمعسول الكالمونصطادي

ول�م  - لم تجده عند خمس�ة أزواج حبالجائعة إلى  -وهذا يذكرنا بحالة السامرية 

�ْبَعانَةُ " .تشبع إال عندما قابلت رب المجد منبع الحب الذي ال ينض�ب اَل�نَّْفُس الشَّ

 )۷: ۲۷أم ." (تَُدوُس اْلَعَسَل، َولِلنَّْفِس اْلَجائَِعِة ُكلُّ ُمّر ُحْلوٌ 

ع ان�واأل ه�و أكث�ره�ذا فوهو الجوع إلى كلمة هللا، ولألس�ف  :الجوع الروحي -ج

ألش�رطة وك�ل الوس�ائل واالروحي�ة بالكت�ب  يزخ�ررغم أننا ف�ي عص�ر  اً،رانتشا

 . إلى مالهي الحياة األخرى هاعن نصرفتإال أن األغلبية  حديثةال

وبالت�الي ال يبحث�ون ع�ن مص�در  ،هلالناس تجاهل وخطورة هذا النوع تكمن في 

 جوع الروح�يأما ال ،يشقيهمالعاطفي الجوع و يؤلمهم فالجوع الجسدي ،هإلشباع

، « .خطراألرغم أنه  فيتجاهلونه وينكرونه، بُّ �يُِّد ال�رَّ ُه�َوَذا أَيَّ�اٌم تَ�أْتِي، يَقُ�وُل السَّ

َم�اِت أُْرِسُل ُجوًعا فِي األَْرِض، الَ ُجوًعا لِْلُخْبِز، َوالَ َعطًَشا لِْلَماِء، بَْل الْستَِماِع َكلِ 

بِّ  ُح�وَن ۱۲. الرَّ �َماِل إِلَ�ى اْلَمْش�ِرِق، يَتَطَوَّ فَيَُجولُ�وَن ِم�ْن بَْح�ٍر إِلَ�ى بَْح�ٍر، َوِم�َن الشِّ

بِّ فَالَ يَِجُدونََها  )۱۲-۱۱: ۸عا(» . لِيَْطلُبُوا َكلَِمةَ الرَّ
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 »!فِي اْلقِْدِر َمْوٌت يَا َرُجَل هللاِ «* 
يًّ�اَوَخَرَج َواِحٌد إِلَى اْلَحْقِل لِيَ ۳۹ ، )طعم�ه م�رنب�ات ( ْل�تَقِطَ بُقُ�والً، فََوَج�َد يَْقِطينً�ا بَرِّ

��لِيقَِة، ألَنَُّه��ْم لَ��ْم  يًّ��ا ِم��ْلَء ثَْوبِ��ِه، َوأَتَ��ى َوقَطََّع��هُ فِ��ي قِ��ْدِر السَّ فَ��اْلتَقَطَ ِمْن��هُ قُثَّ��اًء بَرِّ

: ِمَن السَّلِيقَِة َص�َرُخوا َوقَ�الُوا َوفِيَما ُهْم يَأُْكلُونَ . َوَصبُّوا لِْلقَْوِم لِيَأُْكلُوا٤۰. يَْعِرفُوا

 )٤۰-۳۹: ٤مل۲( .َولَْم يَْستَِطيُعوا أَْن يَأُْكلُوا. »!فِي اْلقِْدِر َمْوٌت يَا َرُجَل هللاِ «

 بع�ض البق�ول م�ن الحق�ل فوج�د نبات�اً  طوع أحد األشخاص بال�ذهاب اللتق�اطت

          .يش�ير إل�ى ض�رره م�افأخ�ذ من�ه م�لء ثوب�ه ول�م يك�ن ف�ي مظه�ر النب�ات متوفراً 

ن وفيما هم يأكلون صرخوا ألنهم اكتش�فوا م� ،طعامال وعاءضعه في ووثم ذهب 

فتوقف�وا ع�ن األك�ل وص�رخوا ) أنه حنظل م�ريُرجح ( أنه سم مميت طعمه المر 

  »!فِي اْلقِْدِر َمْوٌت يَا َرُجَل هللاِ «: إلى أليشع لينقذهم قائلين
  المظاهر الخادعة!.    

تمام�اً مث�ل . جمع�ه م�نفخ�دع  أن�ه س�امكان ه�ذا القث�اء ال ي�وحي  يث الشكلمن ح

 . فقطإنه يشبه النبات األصلي شكالً . ع في وسط الحنطةوزرملزوان الا

 فهو قد يغي�ر ش�كله إل�ى ش�به م�الك م�ن ن�ور  ،نفس الحيلةوالشيطان يخدعنا ب

      .د هللاوأعوان��ه يغي��رون أش��كالهم إل��ى ش��به رس��ل المس��يح ليقتنص��وا نف��وس أوال

ألَنَّ ِمْثَل هُؤالَِء ُهْم ُرُسٌل َكَذبَةٌ، فََعلَةٌ َماِكُروَن، ُمَغيُِّروَن َشْكلَُهْم إِلَى ِشْبِه ُرُسِل " 

��ْيطَاَن نَْفَس��هُ يَُغيِّ��ُر َش��ْكلَهُ إِلَ��ى ِش��ْبِه َم��الَِك نُ��ورٍ . َوالَ َعَج��بَ ۱٤. اْلَمِس��يحِ  ! ألَنَّ الشَّ
الَّ�ِذيَن نَِه�ايَتُُهْم . اَن ُخدَّاُمهُ أَْيًضا يَُغيُِّروَن َشْكلَُهْم َكُخدَّاٍم لِْلبِرِّ فَلَْيَس َعِظيًما إِْن كَ ۱٥

 )۱٥-۱۳: ۱۱كو۲." (تَُكوُن َحَسَب أَْعَمالِِهمْ 

  ال��بعض إال أن الم��ذاق قطع��اً مختل��فوإذا ك��ان الش��كل الخ��ارجي ق��د يخ��دع .

التميي��ز واإلف��راز  وال��ذين يتتلم��ذون ط��ويالً عل��ى كلم��ة ال��رب يكتس��بون فض��يلة

الل�بن العقل�ي الع�ديم وس�موم الش�يطان  بينيمكنهم سريعاً أن يميزوا  مما الروحي

 .الذي يعطيه خدام هللا الغش
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   ًن�ا الكت�اب نبهمن المظاهر الجميلة التي تحوي في باطنها سماً مميت�اً ي وخوفا

ويحذرنا يوحنا  )۲۱: ٥ست۱." (تََمسَُّكوا بِاْلَحَسنِ . اْمتَِحنُوا ُكلَّ َشْيءٍ "المقدس 

قُوا ُك��لَّ ُروٍح، بَ��ِل اْمتَِحنُ��وا األَْرَواحَ " : الرس��ول ق��ائالً            :أَيَُّه��ا األَِحبَّ��اُء، الَ تَُص��دِّ

 )۱: ٤يو۱." (َهْل ِهَي ِمَن هللاِ؟ ألَنَّ أَْنبِيَاَء َكَذبَةً َكثِيِريَن قَْد َخَرُجوا إِلَى اْلَعالَمِ 

 إزالة مفعول السم* 
فََكأَنَّ�هُ لَ�ْم . »ُصبَّ لِْلقَْوِم فَيَأُْكلُوا«: فَأَْلقَاهُ فِي اْلقِْدِر َوقَالَ . »َهاتُوا َدقِيقًا«: قَالَ فَ ٤۱

 )٤۱: ٤مل۲( .يَُكْن َشْيٌء َرِديٌء فِي اْلقِْدرِ 

 الذي نصنع  والدقيق ،فقد وضع دقيقاً في القدر .وكان عند أليشع الحل الشافي

) ۲الوي�ين(لل�رب يس�وع المس�يح ف�ي كم�ال ناس�وته ه�و رم�ز واض�ح  منه الخبز

إن السيد المسيح هو الوحيد ال�ذي يس�تطيع . سموم العالم ضدالفعال  الترياق وهو

 . أن يوقف اللعنة ويحول مرارة الموت إلى حياة

 للحصول على برك�ات غي�ر الوسائط البسيطة المنظورة وكما أسلفنا عن دور

ث�اني م�رة يس�تخدم فيه�ا أن ه�ذه ه�ي  ح�ظنال ,واألس�رار المعج�زات منظورة ف�ي

المل��ح أوالً إلب��راء مي��اه فاس��تخدم . له��ذا الغ��رض أليش��ع واس��طة بس��يطة منظ��ورة

  !سم من الطعاملازالة الدقيق إلأريحا ثم 

 هذه المعجزة كانت إشارة إلى عمل هللا من خ�الل تجس�ده وس�ر اإلفخارس�تيا .

وأما ال�دقيق فيرم�ز  ،مرارة الخطيةيشير إلى  كان في اليقطينة البرية يلسم الذاف

 .إلى جسد السيد المسيح الذي بمجيئه تم الخالص

 البش��رية الس��اقطة ب��الخبز الح��ي  تص��لحانهك��ذا  ،بال��دقيق الس��م انص��لحكم��ا و

إل��ى رتبت��ه األول��ى بتجس��د  نس��اناإل ع��ادف .هم��ن يأكل��يه��ب الحي��اة األبدي��ة لال��ذي 

  .مذبح كل يومالتي تصلنا على ال المسيح واستحقاقات الخالص

  وج��دنا موت��اً ف��ي الق��در  كلم��ا) الك��اهن(ليتن��ا ن��تعلم أن نص��رخ إل��ى رج��ل هللا

 .فيبطل السم ونحيا) جسد المسيح(المذبح  الدقيق الذي علىفيعطينا من ) خطية(
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  معجزة إشباع مئة رجل بعشرين رغيفاً  -۸
َوَجاَء َرُجٌل ِمْن بَْع�ِل َشلِيَش�ةَ َوأَْحَض�َر لَِرُج�ِل هللاِ ُخْب�َز بَ�اُكوَرٍة ِعْش�ِريَن َرِغيفً�ا ٤۲

 )٤۲: ٤مل۲( .فِي ِجَرابِهِ  )فريكاً ( ِمْن َشِعيٍر، َوَسِويقًا

  بع�ل دة تس�مى مدين�ة بعي�رغم أنه كان وقت جوع إال أن هناك رجالً جاء من

 . لرجل هللا) أول الحصاد( شليشة ليقدم  خبز الباكورة

 جعلته�اولكن إيزاب�ل كان�ت ق�د  ,"شليشة" كانت تسمى قبالً " بعل شليشة"مدينة و

  .....بعل مرتبطاً باسم الفصار اسم المدينة  ذلك الوثنمركزاً لعبادة 

 .!!يا للخسارة 

 ن الت��ي أعط��ت م��ن أعوازه��اه��ذا الرج��ل ي��ذكرنا باألرمل��ة ص��احبة الفلس��ي.           

             ... مجاع���ةالورغ���م  ...)ه���و طع���ام الفق���راءال���ذي خب���ز الش���عير ( هف���رغم فق���ر

 م�ن ك�ل قلب�ه وقدرت�ه،  لل�ربومحب�اً د وثنية إال أنه كان أميناً ورغم إقامته في بال

َل أَْبَكاِر أَْرِضكَ ".لتقديم الباكورة لرجل هللا فتكبد مشقة السفر تُْحِضُرهُ إِلَى بَْي�ِت  أَوَّ

بِّ إِلِهكَ   )۱۹: ۲۳خر" (.الرَّ
   ما أبعد طرقك عن الفحص  !  

واض��عين ف��ي أذهانن��ا ص��ورة للح��ل  ،نص��لي ل بلجاج��ة ،عن��دما تص��ادفنا مش��كلة

أن هللا قد حل المش�كلة بطريق�ة عجيب�ة ولكننا في معظم األحيان نجد . الذي نريده

 .حدودةأذهاننا البشرية الم تصورهالم ت

 ل��م ي��أِت م��ن بي��ت إي��لطع��ام فال ،وه��ذا ه��و نف��س م��ا ح��دث ف��ي ه��ذه المعج��زة            

  ! هللافيه عبادة تندر من مكان  إنما جاء ،شونمأو 

 ولك��ن  ه��م أول م��ن يه��ب لمس��اعدتنا  اءقرب��األ أن يك��ونزم��ات نتوق��ع ف��ي األ

فم�ن ك�ان ... .العونقد نجد أن الغريب ال القريب هو الذي يمد يد خالفاً لتوقعاتنا 

سمعان القيرواني هو الذي يحمل الصليب وليس سمعان بطرس الذي يصدق أن 

 ! أقسم قبل ساعات أنه سيتبعه حتى المنتهى
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 »أَْعِط الشَّْعَب لِيَأُْكلُوا«*

َم�اَذا؟ َه�ْل أَْجَع�ُل ه�َذا أََم�اَم ِمئَ�ِة «: فَقَ�اَل َخاِدُم�هُ  ٤۳.»أَْعِط الشَّْعَب لِيَ�أُْكلُوا«: فَقَالَ 

بُّ «: فَقَ��الَ  »َرُج��ل؟ ��ْعَب فَيَ��أُْكلُوا، ألَنَّ��هُ هَك��َذا قَ��اَل ال��رَّ يَ��أُْكلُوَن َويَْفُض��ُل : أَْع��ِط الشَّ

بِّ ٤٤. »َع�����ْنُهمْ                       .فََجَع�����َل أََم�����اَمُهْم فَ�����أََكلُوا، َوفََض�����َل َع�����ْنُهْم َحَس�����َب قَ�����ْوِل ال�����رَّ

 )٤٤-٤۳: ٤مل۲(

 " ًهك�ذا فك�ر أليش�ع ف�ي نفس�ه وه�و يرج�و " ليس للخبز طعم ما لم نأكل�ه س�ويا

خادمه أن يضع العشرين رغيفاً أمام الجم�ع، أم�ا الخ�ادم ففك�ر ب�المنطق البش�ري 

واستنكر أن يدعو مئة رجل لهذه الوليمة الهزيل�ة فيحص�ل ك�ل م�نهم عل�ى كس�رة 

 .ه معلمه للموقف المحرج الذي هو مزم�ع أن يت�ورط في�ه، فنبّ خبز ال تشبع طفالً 

ثاني�ة أن يض�ع أم�ام الق�وم  خادمه أمرفلم يتأثر بهذا الرأي المتعقل، بل أليشع أما 

 !ويفضل عنهمبل .... ويشبعون ليأكلوا مؤكداً أن الرب سيبارك فيأكلون 

 دما أش�بع عل�ى ي�دي رب المج�د عن� اتمت� تينكانت هذه المعجزة رمزاً لمعج�ز

وأربع�ة آالف م�ن س�بع خب�زات وقلي�ل من خمس خبزات وس�مكتين أالف  خمسة

 )۳٦: ۱٥ومتى   ۱٦: ۱٤متى . (من صغار السمك

 

  

 

 
 

 وماتوا ...موسى أطعم الشعب من المن 

 وماتوا.... مئة رجل بعشرين رغيفا  وأليشع أطعم

 ورب المجد يطعمنا من جسده المقدس فنحيا لألبد
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 معجزة شفاء نعمان السرياني من البرص  -۹
 اُن َرئِيُس َجْيِش َملِِك أََراَم َرُجالً َعِظيًما ِعْنَد َسيِِّدِه َمْرفُوَع اْلَوْجِه، ــــــَوَكاَن نُْعمَ ۱

بُّ  ألَنَّ���هُ َع���ْن يَ���ِدِه أَْعطَ���ى ال���رَّ

ُج����ُل . َخالًَص����ا ألََرامَ  َوَك����اَن الرَّ

اَن َوَك���۲.َجبَّ���اَر بَ���أٍْس، أَْب���َرصَ 

األََراِميُّ���وَن قَ���ْد َخَرُج���وا ُغ���َزاةً 

فََسبَْوا ِمْن أَْرِض إِْسَرائِيَل فَتَ�اةً 

َصِغيَرةً، فََكانَْت بَْيَن يََدِي اْمَرأَِة 

يَ��ا «: فَقَالَ��ْت لَِمْوالَتَِه��ا۳. نُْعَم��انَ 

لَْيَت َسيِِّدي أََماَم النَّبِيِّ الَِّذي فِي 

يِه ِم�ْن السَّاِمَرِة، فَإِنَّهُ َكاَن يَْش�فِ 

  )۳-۱: ٥مل۲. (»بََرِصهِ 
  س�وريا(أرام األممي�ة  وبالتحديد إل�ى خارج إسرائيل، إلىتنتقل بنا األحداث  (

فك�ل المعج�زات الس�ابقة  ،اً أمم�ك�انوا أو  اً نعمة هللا مقدمة لجميع الن�اس يه�ودألن 

       ولك��ن ف��ي ه��ذه المعج��زة ن��رى نعم��ة هللا غي��ر المح��دودة  ،ائيلبن��ي إس��رتم��ت م��ع 

 .وقد تخطت تخوم إسرائيل

 ��ُش��أن عظ��يم اذرج��الً وك��ان . دعى نعم��ان الس��ريانيوص��احب المش��كلة ي،             

وله�ذا ك�ان يتمت�ع بمعامل�ة  - رامأأي الرجل الثاني بعد مل�ك  -فهو رئيس الجيش 

مش��هوراً  ،قائ��داً ناجح��اً ف��ي معارك��هالرج��ل وك��ان  ،مهاب��ة أينم��ا ذه��بوخاص��ة 

 . بالشجاعة والقوة

ف�إن الق�ارئ ق�د يتوق�ع أن يك�ون مزايا قلم�ا تتجم�ع ف�ي ش�خص واح�د ال ههذوألن 

                ن الح��اليك��ل��م ولك��ن لألس��ف ! الرج��ل ه��و واح��د م��ن أس��عد الن��اس ف��ي عص��ره

ذل�ك الم�رض  ،عليه حياته وهو  م�رض الب�رص نغـِّصما ي فالرجل لديه... هكذا
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ألب�رص يعتب�ر نجس�اً اوك�ان . ش�فاء ل�هالذي يعل�م الجمي�ع أن�ه ال ر ـِّ فـَ المزمن المن

أم��ا بالنس��بة  )۱۳ ال. (وينبغ��ي عزل��ه بعي��داً ع��ن الن��اس موس��ىبحس��ب ش��ريعة 

ن ي��دارى األج��زاء فك��ان الم��ريض يح��رص عل��ى أ  - مث��ل نعم��ان -ين ي��لألمم

 .  على قدر المستطاع لعله يخفي مرضه عن اآلخرين. البرصاء من جسمه

 ضى ب�األمر الواق�ع ترا حتى  !حال أردأفصار إلى  ،قصد نعمان كل األطباء 

 !كان يملك في بيته سر شفائه دون أن يدري هولكن .هأعماق إلىاليأس  تغلغل و

 وهاوأخ�ذأرام، م�ن أرض إس�رائيل خ�الل إح�دى غ�زوات فتاة صغيرة قد ُسبيت 

وعن��دما علم��ت بم��رض س��يدها ذهب��ت بب��راءة األطف��ال  .هلتعم��ل خادم��ة ف��ي بيت��

             لنب���ي ا لتبش���رها أن ش���فاء نعم���ان أم���ر يس���ير بالنس���بةوتلق���ائيتهم إل���ى س���يدته

 ! أليشع .....  رجل هللا....  المعجزات
   الشاهدة الصغيرة  ! 

 زعت م�ن أهله�ا قس�راً إل�ى بل�د ـُ لوجدنا عجباً، فه�ي ق�د انت� فتاةتأملنا هذه ال إذا

ره��ا غري��ب ال تع��رف في��ه أح��داً، وب��دالً م��ن أن تله��و وتلع��ب مث��ل م��ن ف��ي عم

ت أهلها ووطنه�ا وحريته�ا وح�ـُرمَ أصبحت خادمة مسبية في بيت نعمان،  فقدت 

لذا كان من الطبيعي أن تعيش ناقمة على األعداء وتحمل . طفولتها دون ذنب من

 !في قلبها الصغير مرارة ال تـُحد

  لفتاة كان لها قلب ذهبي ال يعرف الحقد طريق�اً العكس هو الصحيح ، فاولكن

 . على اآلخرينبنوره ض االظلمة قط بل ف بتلعهمضيء لم تقلب . إليه

ه�ا بك�ل حم�اس خبرت س�يدتها أس�رعت إل�ىبمش�كلة س�يدها نعم�ان بمجرد علمها ف

       رج��ل هللا أليش��ع النب��ي ال��ذي ف��ي الس��امرة وع��ن معجزات��ه العظيم��ة  ويق��ين ع��ن

ف��ي  وطنه��ا جس��دياً ولك��ن إيمانه��ا يس��كن نع��م لق��د فارق��تالت��ي ص��نعها بق��وة هللا، 

 .ببراءتها وصدقها أن تنقل إيمانها لألسرة التعيسة واستطاعت .أعماق قلبها

  هل رأيِت بعينيك معجزات ذلك النبي؟ : وال شك أن سيدها سألها 
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 وأجابت الفتاة بالنفي.... هل شفى مريضاً بالبرص من قبل؟ 

  كل تلك الثقة العمياء؟ به تثقين إذاً  فلماذا : فسألها

أف�ال يش��في ... اة أنه��ا س�معت كثي�راً ع��ن نب�ي هللا ال�ذي أق��ام المي�ت ف�أخبرتهم الفت�

  .بسيطةإيمانها بكلمات تنمت الفرصة وقدمت نعمان من برصه؟ وهكذا اغ

س��ريع ش��فاء ف��إن اإليم��ان  ...وأثبت��ت أن��ه إذا ك��ان الب��رص م��رض بط��ئ الع��دوى

ن والرجاء صغيرة أن تشهد إللهها وتنشر بذار اإليماونجحت الفتاة ال.. .نتشاراال

نتم�رد عل�ى  نح�ن ال�ذينلنا ـِ خج�ـُ تلتظ�ل قص�تها عب�ر العص�ور , في أرض السبي

طري�ق الخ�الص ولكنن�ا نع�رف و .تجاه كثي�رينقلوبنا مرارة  فينحمل ظروفنا و

فهل نفعل مثلها وننسى الم�رارة . عن اآلخرين ونحتفظ به ألنفسنا هلألسف نحجب

 !أساءوا إلينا؟والظروف ونقدم شهادة حسنة عن هللا حتى لمن 

 أن ف�إن هللا ق�ادر  ،ال تعتذر بحداثتك وال تيأس من الظروف الت�ي تع�يش فيه�ا

 )۸: ۱أع( "َوتَُكونُوَن لِي ُشُهوًدا" .يجعلك شاهداً أميناً أمام الملوك وكل العالم

 ارتباط البرص بالخطية: 

لما  )Leprosy= الجذام د انه ـَ عتقيُ ( دائماً بالخطية والنجاسةارتبط البرص 

فالمرض يبدأ كبقع جلدية بسيطة ال تؤلم وال تثير  . بينهما من أوجه تشابه كثيرة

ورويداً رويداً تنتشر حتى تشمل ) تماماً مثل الخطايا التي نعتبرها بسيطة(القلق 

الخطاة ( من جسمه أجزاء متفرقةفي الجسم كله وتجعل المريض يفقد اإلحساس 

ها التقرحات وتتآكل األصابع واألنف واألذنين فتنتشر في) اإلثم كالماءيشربون 

         عن طريق االختالط الطويل، وعدوى المرض تنتقل وتاً فيصير المنظر ممق

له  ، والمرض لم يكن)ات الرديئة تفسد األخالق الجيدةالمعاشر( أو الوراثة

 المريض المحكوم عليه بالموتعالج ما لم يمد هللا يده بلمسة معجزية يعيد بها 

   .إلى عالم األحياء األصحاء
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 نعمان يصدق جاريته الصغيرة* 

. »َك�َذا َوَك�َذا قَالَ�ِت اْلَجاِريَ�ةُ الَّتِ�ي ِم�ْن أَْرِض إِْس�َرائِيلَ «: فََدَخَل َوأَْخبََر َسيَِّدهُ قَائِالً 
فَ�َذَهَب َوأََخ�َذ . »يلَ اْنطَلِْق َذاِهبًا، فَأُْرِسَل ِكتَابًا إِلَ�ى َملِ�ِك إِْس�َرائِ «: فَقَاَل َملُِك أََرامَ ٥

ِة، َوِس�تَّةَ آالَِف َش�اقِل ِم�َن ال�ذََّهِب، َوَعَش�َر ُحلَ�ل ِم�َن  بِيَِدِه َعَشَر َوَزنَاٍت ِمَن اْلفِضَّ

فَ�اآلَن ِعْن�َد ُوُص�وِل ه�َذا «: َوأَتَى بِاْلِكتَ�اِب إِلَ�ى َملِ�ِك إِْس�َرائِيَل يَقُ�وُل فِي�هِ ٦. الثِّيَابِ 

�ا قَ�َرأَ ۷. »َذا قَْد أَْرَسْلُت إِلَْيَك نُْعَماَن َعْبِدي فَاْشفِِه ِم�ْن بََرِص�هِ اْلِكتَاِب إِلَْيَك، ُهوَ  فَلَمَّ

َق ثِيَابَهُ َوقَالَ  َهْل أَنَا هللاُ لَِكْي أُِمي�َت َوأُْحيِ�َي، َحتَّ�ى إِنَّ «: َملُِك إِْسَرائِيَل اْلِكتَاَب َمزَّ

ُض هَذا يُْرِسُل إِلَيَّ أَْن أَْشفَِي َرُجالً ِمْن  بََرِص�ِه؟ فَ�اْعلَُموا َواْنظُ�ُروا أَنَّ�هُ إِنََّم�ا يَتََع�رَّ

 )۷-٤: ٥مل۲( .»لِي

  كان��ت األوض��اع السياس��ية والعس��كرية ب��ين أرام وإس��رائيل مت��وترة إل��ى ح��د

ك�الم ق�د ص�دق نعمان وفترات الحروب أكثر من فترات السالم، ورغم أن . بعيد

يخبر ملك أرام عن أنه كان ال بد أن إال  ،الجارية الصغيرة وأخذه بمنتهى الجدية

 . نيته لزيارة إسرائيل وسبب الزيارة

لكن�ه و .في شفاء رئيس جيشهفرح بوجود أمل قد ملك  يحب نعمان  فولما كان ال

أن  ي�أمرهإلى ملك إسرائيل  اً ه خطابمعأرسل ف ،تصرف بصلف وعجرفة وجهل

 .اءرغم علمه أن هذا الداء ليس له دو!  نعمان من برصهيشفي 

 ذهب مس�رعاً ح�امالً الكثي�ر م�ن ف� أرام ولم يكن نعم�ان أكث�ر حكم�ة م�ن مل�ك

 !تري الشفاء بأموالهشنه أنه سيحظى بمعاملة ملكية بسبب مركزه ويم اً المال ظن

خط�اب الأن رأى فم�ا  ! أفض�ل منهم�ا احية الروحية لم يكن ملك إسرائيلن النمو

نوع�اً م�ن  الخطاب ألنه اعتبر هثياب اً مزقمثورة عارمة  وثار هغضبحتى اشتعل 

 .الحرب الباردة وبدء جولة جديدة من الحرب السافرة حالة التحرش إلنهاء

أن لديه في مملكته نبي هللا أليش�ع ال�ذي ي�أتي إلي�ه المرض�ى م�ن لم يفكر للحظة و

 .المشارق والمغارب ملتمسين الشفاء من إلهه
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  م��ن العط��ش ش وجي��الكي��ف أنق��ذ أليش��ع  جي��داً  ي��درك اليه��ودي المل��كك��ان

الفت�اة تل�ك إيم�ان  م�ن  حب�ة خ�ردل ل�م يك�ن ل�هورغ�م ذل�ك  م�وآب نصرهم علىو

 .اسمها حتى التي ال نعرف المسبية الصغيرة

 وب�دأ يل�وم نفس�ه أن�ه  ،بعد ما رأى رد فعل الملكشديد إحباط وأصيب نعمان ب

افة طلب�اً كل هذه المس� اً طعاقض نفسه لتلك المهانة وعرَّ الصغيرة  جاريةق الصدَّ 

بإرس�ال الح�ل عل�ى ف�م  هللا س�رعقبل أن يتغلغل اليأس إلى أعماقه أولكن  .للشفاء

 .من قبل أليشع النبي جاءرسول 

 عو نعمان للحضور يدأليشع * 
َق ثِيَابَ�هُ، أَْرَس�َل إِلَ�ى اْلَملِ�ِك ۸ ا َسِمَع أَلِيَشُع َرُجُل هللاِ أَنَّ َملِ�َك إِْس�َرائِيَل قَ�ْد َم�زَّ َولَمَّ

ْقَت ثِيَابََك؟ لِيَأِْت إِلَيَّ فَيَْعلََم أَنَّهُ يُوَجُد نَبِيٌّ فِي إِْسَرائِيلَ «: قُولُ يَ  فََج�اَء ۹. »لَِماَذا َمزَّ

 )۹-۸: ٥مل۲( .نُْعَماُن بَِخْيلِِه َوَمْرَكبَاتِِه َوَوقََف ِعْنَد بَاِب بَْيِت أَلِيَشعَ 

  لكام�ل ع�ن تحقي�ق م�ا كيف مزق الملك ثيابه عالمة على العج�ز اسمع أليشع

كان يخبره  روح هللاواألغلب أن ؟ بهذه السرعة  ال نعلم كيف سمعو. يـُطلب منه

على عدم  هوبخبإرسال من ي أسرعوملك التصرف  واستاء أليشع من ،أوال بأول

 . يعلم الجميع بوجود نبي ل في إسرائيللإليه  نعمانلب إرسال يطو ،إيمانه

ك��ان قلب��ه  ولك��ن ،أو يحم��ل أدن��ى ش��عور بالكبري��اءل��م يك��ن أليش��ع يفتخ��ر بنفس��ه و

ذلك وأحس أن م�ن واجب�ه أن يُظه�ر ه�ذا المج�د ل�  همشتعالً بالغيرة على مجد إله

 .هو اإلله الحقيقي منعلم جميع الشعوب لت) نعمان(الغريب الجنس  لرجل

 وك�ان يظ�ن أن مرك�زه أض�ناه الي�أس بع�دمانعم�ان  ثاني�ة ل�دىاألم�ل  وتجدد ،

 ولك��ن ال ب��أس م��ن ال��ذهاب إلي��ه  ... جعل أليش��ع ه��و ال��ذي ي��أتي إلي��هي س��يالعس��كر

 .تامركبالخيل والو يةحاشالمصطحباً فتحرك الموكب الضخم 

أليش�ع  كيف سيتحقق حل�م عم�ره، ف�ال ش�ك أن  عينيه وهو يتخيلنعمان أغمض و

ث��م ي��ردد بع��ض الص��لوات  ،الض��يف العظ��يمه س��عيداً بتش��ريف س��يخرج الس��تقبال
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ولعل نعمان ك�ان يجه�ل أن .( ...مناطق البرص فيبرأ في الحال ويضع يديه على

 ).الشريعة تعتبر األبرص نجساً يجب عزله وال يلمسه أحد

 وم�ا ... فكر نعمان أيضاً أن أليش�ع ق�د يطل�ب من�ه م�االً كثي�راً أو ذب�ائح معين�ة

فالقافل��ة تحم��ل ذهب��اً يرب��و ثمن��ه عل��ى عش��رة مالي��ين م��ن الجنيه��ات  ... الم��انع

فحت���ى ل���و كان���ت أغل���ى المواش���ي أو ف���ي أقص���ى المس���كونة  )...ار الي���ومبأس���ع(

سيحص��ل عليه��ا لي��دفع ثم��ن ش��فائه وينال��ه ع��ن اس��تحقاق وج��دارة ول��يس كنعم��ة 

 ! هكذا فكر نعمان.... مجانية

 ه�ا الموك�ب إال أن أح�المم�ر بورغم وعورة الطرق الضيقة وفقر األم�اكن الت�ي 

 .قتربت اللحظة الحاسمةوا.... .مشقة الطريق عليه هونت اليقظة

 ! طاً ألحالمه ولكرامته ـِ حبـُ أليشع يعطي لنعمان حالً م* 

، «: فَأَْرَسَل إِلَْيِه أَلِيَشُع َرُس�والً يَقُ�ولُ ۱۰  اٍت فِ�ي األُْرُدنِّ اْذَه�ْب َواْغتَِس�ْل َس�ْبَع َم�رَّ

ُه�َوَذا قُْل��ُت إِنَّ��هُ «: الَ فََغِض�َب نُْعَم��اُن َوَمَض�ى َوقَ��۱۱.»إِلَْي�َك َوتَْطُه��رَ فَيَْرج�َع لَْحُم��َك 

ُد يَ�َدهُ فَ�ْوَق اْلَمْوِض�ِع فَيَْش�فِي  بِّ إِلِه�ِه، َويُ�َردِّ ، َويَقُِف َويَْدُعو بِاْسِم ال�رَّ يَْخُرُج إِلَيَّ

أَلَْيَس أَبَانَةُ َوفَْرفَُر نَْهَرا ِدَمْشَق أَْحَسَن ِمْن َجِميِع ِميَاِه إِْس�َرائِيَل؟ أََم�ا ۱۲. األَْبَرصَ 

 )۱۲-۱۰: ٥مل۲( . َوَرَجَع َوَمَضى بَِغْيظٍ » ُكْنُت أَْغتَِسُل بِِهَما فَأَْطُهَر؟

   الكبرىالصدمة  تلقىإلى باب بيت أليشع حتى  ننعماوما إن وصل. 

  !بل ولم يَره أصال ! الستقباله رجنبي هللا لم يخف 

 س����بع م����رات                     أن يغتس����ل ف����ي نه����ر األردن هص����حني م����نإلي����ه  أرس����لإنم����ا 

  !فيطهر من برصه

ق ـــــ��ـول��ه ك��ل الح... عظم��ى  واعتبره��ا إهان��ة القائ��د العس��كري غض��باً  اش��تعلو

ي�رفض فع أيتكبد ك�ل تل�ك المش�قات ليص�ل إل�ى أليش� )من وجهة النظر السياسية(

وآالف الجن��ود إن مل��وك األم��م وقادته��ا يتمن��ون لق��اءه ويخش��ون بطش��ه،  !مقابلت��ه

 ع هذا الرجل عن مقابلته؟ـَّ فكيف يترف... يأتمرون بإشارة منه
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 ...القائد المظفر ال يستحم في بالده؟  أن ألعله يظنوما هي قيمة االغتسال؟ 

دمش�ق أعظ�م وأكب�ر م�ن  أم هي قلة أنهار في سوريا؟ إن نهري إبانة وفرف�ر ف�ي

     .نتلك الترعة الصغيرة التي يسمونها نهر األرد

؟ وه�و ال�ذي يح�رص  ثم كيف يطلب منه أن يغتسل في نهر األردن جهاراً نهاراً 

بالنياش�ين،  ةالمرص�ع ةالعس�كري بدل�ةدائماً عل�ى تغطي�ة معظ�م أج�زاء جس�مه  بال

ي هذا النبي  يطلب منه ولو تيسر له لغطى وجهه أيضاً ليخفي مرضه، واآلن يأت

    .كال.... ام شعب إسرائيل أيضاً جسده األبرص أمام جنوده بل وأم أن يفضح

  ك�ان ل�ه يقص�د أي إهان�ة وإنم�ا في قلب�ه ول�م  للكبرياء مكانٌ لم يكن فأليشع أما

 .)االغتس��ال(والتوب��ة ) الب��رص(ف��تح ب��اب االعت��راف بالخطي��ة وه��و آخ��ر  قص��دٌ 

  .ال يستحقه اً عمان وطهره سينال مديحيدرك أنه إذا لمس ن وكان

ى هن�اك، ـَ شف�يُ و ر األردن قبل أن يرى أليش�ع أص�الً إلى نه نعمان ذهب إذاولكن 

ألن الخادم ليس أكثر م�ن قن�اة توص�ل . الفضل كله للرب إله أليشععندئذ سيعود ف

 . نعمة هللا إلى الخاطئ
   اذهب واغتسل  !  

أحق�اً يك�ون الح�ل  ،مرت لع�دة س�نواتيا له من حل سحري لمشكلة عويص�ة اس�ت

 . »اْذَهْب َواْغتَِسلْ «البساطة وهو بمثل هذه

  ألَنَّ أَْفَك�اِري لَْيَس�ْت أَْفَك�اَرُكْم، َوالَ طُ�ُرقُُكْم طُُرقِ�ي، يَقُ�وُل "إن طرق هللا عجيبة

بُّ  ��َماَواُت َع��ِن األَْرِض، هَك��َذا َعلَ��ْت طُُرقِ��ي . ال��رَّ َع��ْن طُ��ُرقُِكْم ألَنَّ��هُ َكَم��ا َعلَ��ِت السَّ

وكم من نف�وس  عسيرةفكم من مشاكل  ،)۹-۸:  ٥٥أش" (َوأَْفَكاِري َعْن أَْفَكاِرُكمْ 

 ....»ِسلْ ـتَ ـاْذَهْب َواغْ « فقط كلمتينحل يكمن في بينما ال .... ممتلئة بالمرارة

 .الكريه��ة بغضنفوس�نا تمتل��ئ ب�روائح ال��بينم��ا نه�تم بغس��يل أجس�ادنا م��ن األق�ذار 

إن جلس�ة م�ع . األحق�اد والم�رارة وقلوبنا تفوح منها ء أفضل األزياءونهتم بارتدا

 .غسل النفس والقلب من كل داءلكون فيها الدواء قد ي أب االعتراف
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  ًاْذَهْب َواْغتَِسلْ «: إن هللا ما زال يدعو كل إنسان قائال« 

 اذهب واغتسل من مرارة الخطية

 اذهب واغتسل من العادات المؤذية

 ن المعاشرات الرديةاذهب واغتسل م

 اذهب واغتسل من نظرة غير نقية

 اذهب واغتسل من األفكار الشيطانية

 اذهب واغسل من األقذار حلتك البهية

 .اذهب واغتسل حتى تعود لصورتك األصلية

 .اذهب واغتسل من كل شر وشبه شر لتعود لحالتك الروحية

 سلوام  بصيراً عاد من بركة سمعها المولود أعمى فذهب و... اذهب واغتسل 

 أم يمنعه كبرياؤه؟...... فهل يذهب نعمان ويعود مطهراً من برصه 

 بركة الطاعة* 
َم َعبِيُدهُ َوَكلَُّموهُ َوقَالُوا۱۳ يَا أَبَانَا، لَْو قَاَل لََك النَّبِيُّ أَْمًرا َعِظيًما، أََما ُكْن�َت «: فَتَقَدَّ

فَنَ�َزَل َوَغطَ�َس فِ�ي األُْرُدنِّ ۱٤. »اْغتَِس�ْل َواْطُه�ْر؟: كَ تَْعَملُهُ؟ فََكْم بِاْلَحِريِّ إِْذ قَاَل لَ 

اٍت، َحَس��َب قَ��ْوِل َرُج��ِل هللاِ، فََرَج��َع لَْحُم��هُ َكلَْح��ِم َص��بِيٍّ َص��ِغيٍر َوطَُه��رَ  . َس��ْبَع َم��رَّ

 )۱٥-۱۳: ٥مل۲(

 يُ هللا  كان ،عورجستعد للويبينما نعمان يكظم غيظه و� حلق�ة أخ�رى ف�ي  د ل�هعِّ

 "ي�ا أبان�ا"وينادون�ه  الذين كانوا بالحق يحبون�ه عبيدهتتمثل في  صطريق الخال

  .لم يطلب أمراً عسيراً كما كانوا يتوقعون خاصة أنه وه أن يطيع النبيجُّ ترَ ف

  سيدهم نعم�ان الس�رياني  عند ة قويةدال العبيد كان لديهم هؤالء ن واضح أمن الو

  .خضع لوجهة نظرهمحتى أنه تنازل عن رأيه و

ق�ادة الجي�وش ال�ذين  قلما يتحل�ى به�ا ادرة نهو فضيلة  شك أن تواضع نعمان وال

    .أدمنوا االنتصارات



 )شفاء نعمان السرياني(أليشع رجل المعجزات * 
 

  71  
 

  عل������ى وأط������اع نعم������ان

وه����و  وخل����ع ثياب����همض����ض 

يشعر بالخج�ل أن ي�رى عبي�ده 

جسده الع�اري وق�د ألول مرة  

  . المقززالبرص فيه توغل 

نه�����ر  نعم�����ان ف�����ي وغط�����س

ة تل����و األخ����رى األردن  م����ر

إلى جلده فيجد  وكل مرة ينظر

الب��رص عل��ى حال��ه، وقب��ل أن 

يغط���س للم���رة الس���ابعة ك���تم 

  ظت ـحـوج  همـأنفاس    د ـيـبـعـال
إما أن تكون صرخة اليأس ... وهم موقنون أنه ال بد أن يصرخ اآلن عيونـهم 

واإلحباط لو بقى الحال على ما هو عليه أو صرخة الفرحة والتهليل إذا تحققت 

وفي المرة السابعة تحققت المعجزة وبرأ من برصه ........ اءالمعجزة ونال الشف

ورجع لحمه أملس طاهراً، كلحم صبي صغير واختلطت صيحات البهجة مع 

 .العبيد سيدهم في مشهد يندر حدوثهدموع الفرح واحتضن 
   الحلول اإللهية  !  

م�ا ح�دث عن تفكيرنا البشري وخططاً تفوق مس�توى إدراكن�ا كإن ل حلوالً تبعد 

 :في هذه المعجزة مع نعمان السرياني

رضي هللا بمج�رد تق�ديم ـُ كر اإلنسان أنه يستطيع شراء الشفاء بالمال أو أن�ه ي�فِ * 

 . بعض الذبائح والمحرقات

                    ك�����ر هللا فه�����و أن الخ�����الص مج�����اني وأن التق�����دمات ليس�����ت إال تعبي�����راً أم�����ا فِ 

 .عن شكر هللا وحبه
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             !ن أن الخ���الص ص���عب ج���داً م���ن يس���تطيع الحص���ول علي���ه؟ك���ر اإلنس���افِ * 

 .من يريد أن ينالهلل في األردن استغكر هللا أنه سهل جداً كاالوفِ 

           . ك���ر اإلنس���ان أن يخت���ار لنفس���ه وس���ائل خاص���ة للخ���الص حس���ب أفك���ارهفِ * 

لهي�ة الت�ي ها اإلكر هللا أن يقدم لنا الخالص من خالل كنيسته المقدسة وأس�راروفِ 

 .ات دم المسيح على الصليبتوصل لنا برك

 ال يمكنن�ا أن نخل�ص إال م�ن خ�الل المعمودي�ة المقدس�ة والم�يالد  هكذا نح�نو

 ـره�هك�ذا ك�ان اغتس�ال نعم�ان الس�رياني ف�ي ن. الفوقاني بواس�طة الم�اء وال�روح

 .األردن رمزاً وإشارة إلى تطهير نفوسنا الكامل في جرن المعمودية المقدسة

 نعمان يشهد للرب *

 : فََرَجَع إِلَى َرُجِل هللاِ ُهَو َوُكلُّ َجْيِشِه َوَدَخَل َوَوقََف أََماَمهُ َوقَالَ 

ُهَوَذا قَْد َعَرْفُت أَنَّهُ لَْيَس إِلهٌ فِي ُكلِّ األَْرِض إِالَّ فِي إِْسَرائِيَل، َواآلَن فَُخ�ْذ بََرَك�ةً «

  . »ِمْن َعْبِدكَ 

بُّ الَِّذي أَنَا َواقٌِف أََماَمهُ، إِنِّي الَ آُخذُ َحيٌّ ُهَو ا«: الَ فقَ   . »لرَّ

 .َوأَلَحَّ َعلَْيِه أَْن يَأُْخَذ فَأَبَى

ُب بَْع�ُد َعْب�ُدَك «: فَقَاَل نُْعَمانُ  أََما يُْعطَى لَِعْبِدَك ِحْمُل بَْغلَْيِن ِمَن التَُّراِب، ألَنَّهُ الَ يُقَرِّ

بِّ  ُمْحَرقَةً َوالَ َذبِيَحةً آللَِهةٍ  بُّ لَِعْب�ِدكَ . أُْخ�َرى بَ�ْل لِل�رَّ : َع�ْن ه�َذا األَْم�ِر يَْص�فَُح ال�رَّ

وَن لِيَْس�ُجَد ُهنَ�اَك، َويَْس�تَنُِد َعلَ�ى يَ�ِدي فَأَْس�ُجُد فِ�ي  ِعْنَد ُدُخوِل َسيِِّدي إِلَى بَْيِت ِرمُّ

بُّ لِ  وَن يَْصفَُح الرَّ وَن، فَِعْنَد ُسُجوِدي فِي بَْيِت ِرمُّ  .»َعْبِدَك َعْن هَذا األَْمرِ بَْيِت ِرمُّ

 )۱۹-۱٥: ٥مل۲(. »اْمِض بَِسالَمٍ «: فَقَاَل لَهُ  

 ب�رص ف�ي الكت�اب المق�دس التطهي�ر  معج�زاتالم�ن أش�هر  ا الش�فاءوكان هذ

: اْلَح�قَّ أَقُ�وُل لَُك�مْ « :لما رفضوه ف�ي وطن�ه فق�ال له�م استشهد بها الرب حتى أن 

بُ�ْرٌص َكثِي�ُروَن َك�انُوا فِ�ي إِْس�َرائِيَل فِ�ي َزَم�اِن . َ ي َوطَنِ�هِ إِنَّهُ لَْيَس نَبِيٌّ َمْقبُ�والً فِ�

ْريَانِيُّ  ، َولَْم يُطَهَّْر َواِحٌد ِمْنُهْم إِالَّ نُْعَماُن السُّ  .)۲۷ ،۲٥: ٤لو(» أَلِيَشَع النَّبِيِّ
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 اً ممتناً كراعاد نعمان بجيشه ومركباته ش.  

        يوج�د إل�ه س�وى ال�رب  أمام�ه أن�ه الاعترف نعم�ان ف�وفي هذه المرة قابله أليش�ع 

 ،المجاني�ة هللا شترى بالم�ال ولكن�ه عطي�ةوفهم نعمان أن الشفاء ال يُ . إله إسرائيل

ولكن أليش�ع تعبيراً عن شكره ليشع من الهدايا التي معه ولكنه أراد تقديم بركة أل

 . نعمان  احلحأبى رغم إ

  فبعدما  ،صية نعمان السريانيشخونالحظ هنا التغير الجذري الذي حدث في

 ك�لن�راه يق�ف أم�ام أليش�ع ب –ك�ذلك  بالفع�ل وه�و –نفسه قائ�داً عظيم�اً  رىكان ي

  ."عبدك"تواضع قائالً عن نفسه 

فعرف بطالن عب�ادة األوث�ان واعت�رف أن�ه  ،وكما تغير سلوكه تغير إيمانه أيضاً 

 . ودينبغي السج فقط لهوسوى الرب إله إسرائيل إله حقيقي ال يوجد 

األرض المقدس�ة الت�ي  ل بغل�ين م�ن ت�رابْم◌ْ أن يأخ�ذ مع�ه ِح� نعم�ان وهنا طل�ب

                       حت���ى يص���نع من���ه م���ذبحاً لل���رب اإلل���ه ويق���دم علي���ه !!  يمش���ي عليه���ا أليش���ع

 .ذبائح ومحرقات

 يضطر أن يدخل سمركزه بحكم  هلفرط أمانته وحساسية ضميره اعترف أنو

ع�ن  ال�رب من أليشع أن يسامحهطلب لذا و ،"رمون" لهمع ملك أرام ويسجد لإل

اْم�ِض «حس�اس فق�ال ل�ه النعمان وض�ميره أمانة من أليشع  تيقنوهنا  .هذا األمر

 .وهو واثق أن روح هللا سيقوده ويرشده للصالح »بَِسالَمٍ 
   الضمير الحساس !!    

عوداً يعلم أنه و أبَى أن يعد ال بد منها لتحية صاحب الضمير الحساس الذيوقفة 

 .لن يفي بها، ولذا اعترف مقدماً أمام أليشع بما قد يفعله عن غير اقتناع منه

ولعل القارئ كان يتوقع من أليش�ع أن ينته�ره موبخ�اً إي�اه ويتهم�ه أن�ه ال يس�تحق 

لم يوبخه ب�ل ولكن أليشع . ولو فعل لما تعجبنا مطلقاً . نعمة هللا التي وهبته الشفاء

 !! "بسالم امِض◌ِ "وقال له  وقفهذا المتغاضى عن 
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  ك�ان ي�درك ولكنه ... حاشا ... فهل كان أليشع يوافقه على السجود لغير هللا ؟

 ،إل�ى حظي�رة اإليم�ان بم�ا يف�وق ط�اقتهم حديثاً  ينمنضمنثقل على ال أننا يجب أال

                 بإيم�انهم ةجاهريتمكنوا من الم بل نترفق بهم وندعهم ينمون رويداً رويداً إلى أن

 .بكل ثقة ويقين

  وأخيراً ف�إن هن�اك ش�عرة رفيع�ة تفص�ل ب�ين الض�مير الحس�اس الم�دقق ال�ذي

 . يستحسنهفيما دائما حتى يدين نفسه الذي والضمير المتوجس قلقاً  ،نمتدحه

ج إرشاداً روحيا مستنيراً حتى يستطيع المؤمن الم�دقق اوال شك أن األمر قد يحت

          . متاً وال يكون مستهتراً مستبيحاً ح فريسياً متزأن يحدد موقعه فال يصب

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 إِنَّ َكثِيِريَن َسيَأْتُوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرب    

 َراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َويَتَِّكئُوَن َمَع إِبْ 

َماَواِت،   فِي َملَُكوِت السَّ

ا بَنُو اْلَملَُكوِت فَيُْطَرُحوَن إِلَى الظُّْلَمِة اْلَخاِرِجيَّةِ     .َوأَمَّ

  هُنَاَك يَُكوُن اْلبَُكاُء َوَصِريُر األَْسنَانِ  
 )۱۲-۱۱: ۸مت (
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 ۱۰- اصابة جيحزي بالبرص 
ا َمَضى ِمْن ِعْنِدِه َمَسافَةً ِمَن األَْرِض،  : قَاَل ِجيْحِزي ُغالَُم أَلِيَش�َع َرُج�ِل هللاِ ۲۰َولَمَّ

َح�يٌّ . ُهَوَذا َسيِِّدي قَِد اْمتَنََع َعْن أَْن يَأُْخَذ ِمْن يَِد نُْعَماَن األََراِميِّ هَذا َما أَْحَض�َرهُ «

، إِ  بُّ  )۲۰-۱۹: ٥مل۲. (»نِّي أَْجِري َوَراَءهُ َوآُخُذ ِمْنهُ َشْيئًاُهَو الرَّ

  ع عن قبول أي هو يرى سيده يمتنو... جحظت عينا جيحزي وناح في داخله

الذي كان يحمل أكث�ر م�ن عش�رة هذا القائد الثري  ...السرياني  عطية من نعمان

 !! ع يرفض مستعد أن يدفعها راضياً، ولكن أليشكان ماليين من الجنيهات و

إغراء المال عندما يك�ون المبل�غ  ايقاوموأن ن يكثيروالحقيقة أنه قد يسهل على ال

 ؟   يقاومها منف.... أما الستة والسبعة أصفار ...  زهيداً 

    فه��و ل��يس س��ارقاً وال ناهب��اً ... أن يب��رر م��ا يفعل��ه الش��خص ع اس��تطاا إذخاص��ة 

كهدي�ة  هو الذي يترج�اه أن يقبل�هته بكامل إراد صاحب المال إنبل ... أو مرتشياً 

  .ال تستطيع أن تعبر عن عميق االمتنان تجاه الشفاء المعجزي

  أن الرس��الة الت��ي يري��د أن يبلغه��ا لنعم��ان ع��ن ك��ان ي��درك جي��داً فأليش��ع أم��ا

إذا تقاضى قطعة واحدة من الفضة ألن نعم�ان أبداً خالص هللا المجاني لن تصل 

وربم��ا يطاوع��ه ض��ميره أن يع��ود لغ��زو  بأموال��ه س��يعتقد أن��ه ق��د اش��ترى النعم��ة

م�ا فعل�ه ج�ده األكب�ر أبون�ا إب�راهيم ي�وم ووضع أليشع أمام عيني�ه  .إسرائيل ثانية

أنقذ ملك سدوم ولوط�اً اب�ن أخي�ه م�ن الس�بي وع�رض علي�ه مل�ك س�دوم أن يأخ�ذ 

بِّ اِإللِه اْلَعلِ «: نصيبه من األسالب فأبى قائالً  �َماِء َرفَْعُت يَِدي إِلَى الرَّ يِّ َمالِِك السَّ

: الَ آُخَذنَّ الَ َخْيطًا َوالَ ِشَراَك نَْعل َوالَ ِمْن ُك�لِّ َم�ا ُه�َو لَ�َك، فَ�الَ تَقُ�ولُ ۲۳َواألَْرِض، 

 )۲۳-۲۲: ۱٤تك( .»أَنَا أَْغنَْيُت أَْبَرامَ 

  وه�و يتح�دث م�ع رفاق�ه  مالين�هنعمان من عند أليش�ع ح�امالً مع�ه  عادوهكذا

ع�ز علي�ه   - الذي أح�ب الم�ال كثي�راً  -جيحزي  ولكن... عجيب عن هذا الزهد ال

 .فأصر أن يجري وراءه حتى يأخذ منه شيئاً   ،وقد ذهب ...أن يرى الذهب
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  غالم رجل هللا ۰۰۰جيحزي  !  
         ألس��ف كان��ت رؤيت��ه أرض��ية فق��ط، ك��ن لول" وادي الرؤي��ا"معن��اه اس��م جيح��زي 

          »ُغ��الَُم أَلِيَش��َع َرُج��ِل هللاِ «ب��ل  »ُم أَلِيَش��عَ ُغ��الَ «إن الكت��اب ي��دعوه هن��ا ل��يس فق��ط 

 .وهذا يزيد موقفه سوءاً 

  لقد عاش جيحزي قريباً جداً من أليشع، ب�ل ربم�ا ك�ان برفقت�ه ك�ل ي�وم ورأى

ولكن�ه لألس�ف ل�م ينتف�ع ش�يئاً م�ن  لمعجزات وسمع الكثير من التعاليمالكثير من ا

ل��ق بالع��الم وماديات��ه، بعك��س أليش��ع ال��ذي ك��ان ش��رة ول��م يتغي��ر قلب��ه المتعه��ذه العِ 

 .تلميذاً نجيباً إليليا وقد سلك تماماً كمعلمه

  فكثي�راً م�ا تك�ون الظ�روف  ابنالظروف المحيطة هم ـِّ تعلمنا أال نتهذه الحادثة

ري�اً ب�الظروف أن تجع�ل م�ن جيح�زي فقد كان حَ ! دليل إدانة وليست دليل تبرئة 

م�ن  ري�اً ب�نفس الظ�روف أن تجع�لوأليش�ع ، كم�ا ك�ان حَ قديساً ونبياً يخل�ف إيلي�ا 

... جارية نعمان فتاة ناقمة حاقدة جاحدة، ولكن ما حدث كان على النقيض تمام�اً 

ت من بطنها أنهار ماء حي فارتوت وروت م�ن حوله�ا، رَ فالجارية أحبت هللا فجَ 

 !ونسلهوخادم رجل هللا الذي يرافقه يومياً غرق في حب المال فورث اللعنة هو 

  كانت ولكنها لألسف " حي هو الرب"لم يتعلم جيحزي من أليشع سوى كلمة

بُّ «جوفاء في فمه، و لم يجرؤ أن يكملها مث�ل معلم�ه ويق�ول  اً ألفاظ َح�يٌّ ُه�َو ال�رَّ

وم�ا أبع�د الف�رق ب�ين  أين ه�و م�ن الوق�وف أم�ام ال�رب؟ف� »الَِّذي أَنَا َواقٌِف أََماَمهُ 

ج م�ن ف�م أليش�ع رج�ل هللا ال�ذي يعيش�ها حق�اً أو م�ن ف�م تأثير الكلمات عندما تخر

 .جيحزي رجل العالم والمطامع المادية

 لحمايتن��ا م��ن  اً في��اك يعتب��ر ض��ماناً  فلنح��ذر إذاً ول��نعلم أن وجودن��ا بالكنيس��ة ال

�برك�ة فق�ط أو يُ خ�ذ الفكثيرون ي�دخلون الكنيس�ة أل .... السقوط في الخطية لون صَّ

" .إًِذا َم���ْن يَظُ���نُّ أَنَّ���هُ قَ���ائٌِم، فَْليَْنظُ���ْر أَْن الَ يَْس���قُطَ "نق���ولألداء الواج���ب  ل���ذلك 

 )۱۲: ۱۰كو۱(
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 !ماذا جرى لمن جرى؟* 
ا َرآهُ نُْعَماُن َراِكًضا َوَراَءهُ نَ�َزَل َع�ِن اْلَمْرَكبَ�ِة . فََساَر ِجيْحِزي َوَراَء نُْعَمانَ ۲۱ َولَمَّ

ُه�َوَذا فِ�ي : إِنَّ َسيِِّدي قَْد أَْرَسلَنِي قَ�ائِالً . َسالَمٌ « :فَقَالَ ۲۲. »أََسالٌَم؟«: لِلِقَائِِه َوقَالَ 

هَذا اْلَوْقِت قَْد َجاَء إِلَيَّ ُغالََماِن ِمْن َجبَِل أَْفَرايَِم ِمْن بَنِي األَْنبِيَاِء، فَأَْعِطِهَما َوْزنَةَ 

ٍة َوُحلَّتَْي ثِيَابٍ  َوأَلَ�حَّ َعلَْي�ِه، َوَص�رَّ . »تَ�ْينِ اْقبَ�ْل َوُخ�ْذ َوْزنَ «: فَقَاَل نُْعَمانُ ۲۳. »فِضَّ

اَم��هُ  ��ٍة فِ��ي ِكيَس��ْيِن، َوُحلَّتَ��ِي الثِّيَ��اِب، َوَدفََعَه��ا لُِغالََمْي��ِه فََحَمالََه��ا قُدَّ . َوْزنَتَ��ْي فِضَّ
ُجلَ ۲٤ ا َوَصَل إِلَى األََكَمِة أََخَذَها ِمْن أَْيِديِهَما َوأَْوَدَعَها فِي اْلبَْيِت َوأَْطلََق ال�رَّ ْيِن َولَمَّ

 ) ۲٤ -۲۱: ٥مل۲. (فَاْنطَلَقَا

  وأم�ر  مطامعه ف�ركض وراء نعم�ان ال�ذي ان�زعج إشباعأصر جيحزي على

 .»أََسالٌَم؟«بوقوف الركب ونزل ليسأل جيحزي 

وهنا وقع جيحزي ف�ي سلس�لة م�ن الخطاي�ا ب�دأت بمحب�ة الم�ال ث�م تبعه�ا بالك�ذب 

. وحلت��ي ثي��اب) جني��ه ۷۰۰۰، تقريب��اً كج��م ۳٫٦(عل��ى نعم��ان ألخ��ذ وزن��ة فض��ة 

 .وأسوأ ما فيها أنه نسبها إلى رجل هللا .....وهكذا اختلق جيحزي قصة وهمية

 ماذا دهاك يا جيحزي؟ ألم تفكر في سمعة معلمك أليشع رجل هللا؟ 

 كيف تجاسرت أن تشوه صورته هكذا أمام هذا الرجل األممي؟ 

ر ل�ه ـِ ظِه�ى أي مقابل لش�فاء نعم�ان ليُ أبعدما يرفض أليشع بكل إباء الحصول عل 

لتظهر أليشع رجل هللا وكأن�ه رج�ع ف�ي  جسارةنعمة هللا المجانية، تأتي أنت بكل 

 وتفسد درس النعمة المجانية الذي حرص أليشع على توصيله لنعمان ؟ ،كالمه

  ،أيوزنت��ي فض��ة (ك��ان نعم��ان س��خياً ف��أعطى لجيح��زي أكث��ر مم��ا طل��ب 

 .خذها جيحزي وخبأها في بيته وكأنه لم يفعل شيئاً أ) جنيه تقريباً ۱٤۰۰۰

 ولكنه دث فسقط قلبه وهو يرى غالمه يخطئورأى أليشع بعين النبوة ما يح ،

ولكن�ه يس�تطيع أن يف�تح ل�ه  .أو يحجر على حري�ة إرادت�ه. يكن يملك أن يمنعه مل

  . فانتظره على أحر من الجمر مترجياً أن ينقذه من نفسه . باب التوبة
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 »ِمْن أَْيَن يَا ِجيْحِزي؟«* 

ا ُهَو فََدَخَل َوَوقََف أََماَم َسيِِّدهِ   .َوأَمَّ

  )أين كنت؟( »ِمْن أَْيَن يَا ِجيْحِزي؟«: فَقَاَل لَهُ أَلِيَشعُ 

 . »لَْم يَْذَهْب َعْبُدَك إِلَى ُهنَا أَْو ُهنَاكَ «: فَقَالَ 

ُجُل ِمْن َمْرَكبَتِِه لِلِقَائَِك؟ أَُه�َو َوْق�ٌت ألَْخ�ِذ أَلَْم يَْذَهْب قَْلبِي ِحيَن َرَجَع ا«: فَقَاَل لَهُ  لرَّ

ِة َوألَْخِذ ثِيَاٍب َوَزْيتُوٍن َوُكُروٍم َوَغنٍَم َوبَقَ�ٍر َوَعبِي�ٍد َوَج�َواٍر؟ فَبَ�َرُص نُْعَم�اَن  اْلفِضَّ

 . جِ فََخَرَج ِمْن أََماِمِه أَْبَرَص َكالثَّلْ . »يَْلَصُق بَِك َوبِنَْسلَِك إِلَى األَبَدِ 

 ) ۲۷-۲٥: ٥مل۲(

  ،عجيب هو جيحزي في جرأته المنقطعة النظي�ر، فبع�دما تم�م فعلت�ه الش�نعاء

        س��ىانتوأعم��ت الش��هوة عيني��ه ف!. دخ��ل ليق��ف أم��ام رج��ل هللا ك��أن ش��يئاً ل��م يك��ن

من أين جئ�ت "أن معلمه يعرف كل شيء بروح هللا، وحتى عندما وبخه متسائالً 

ب�ل تم�ادى ف�ي سلس�لة الك�ذب واالعت�راف رصة للتوبة لم يغتنمها ف" يا جيحزي؟

 .التي بدأها أمام نعمان وأنكر أنه ذهب إلى أي مكان

  خطيرة هي تلك الحرية التي بموجبها ال يمنع هللا اإلنسان المزمع أن يرتك�ب

فيقول آلدم بعد س�قوطه : عطيه فرص التوبة بأسئلة من تلك النوعيةشراً، ولكنه ي

               »َم��ا لَ��َك هُهنَ��ا يَ��ا إِيلِيَّ��ا؟«وإليلي��ا  »أَْي��َن َهابِي��ُل أَُخ��وَك؟«ولق��ايين .»أَْي��َن أَْن��َت؟«

لعله يفيق من غفلته ويتوب، ولك�ن  »ِمْن أَْيَن يَا ِجيْحِزي؟« غالمه سأل أليشع لذا

بل على روح  - فقط ليس على أليشع -بتماديه في الكذب  الفرصة جيحزي خسر

وال يذكر الكتاب  ).البرص(على نفسه ونسله من بعده اللعنة فجلب  ،هللا الذي فيه

فإذا كان أليشع هو تلميذ إيليا الذي أخذ ض�عف م�ا لمعلم�ه  ...جيحزي مرة أخرى

ل إال ص��فراً مم��ا لمعلم��ه ـَ ن��ـَ ف��إن جيح��زي ه��و تلمي��ذ أليش��ع ال��ذي ل��م ي) روحي��اً (

 وم�ع يه�وذا اإلس�خريوطي تمام�ا كم�ا ح�دث م�ع. ومضى هو وفض�ته إل�ى اللعن�ة

 .اللذين كذبا على روح هللا فسقطا وماتا في الحال) ٥أع(حنانيا وسفيرة  
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  هل تخدم سيدين؟  !  
فيتهاف��ت علي��ه  البش��ر . ل��يس الم��ال ش��راً ف��ي ذات��ه، إنم��ا الش��ر ف��ي محب��ة الم��ال

 . ويعبدونه ويريقون في سبيله ماء الوجه ويستميتون في الحصول عليه وتكديسه

ومح�ب الم�ال يع�ز علي�ه أن  ،ولكن�ه س�يد متس�لط ق�اٍس◌ٍ ب�د مطي�ع ن�افع والمال ع

ل�ذا ل�م يس�تطع   -بغ�ض النظ�ر ع�ن رأي هللا  -ى فرصة المكسب تتب�دد أمام�ه ير

  تس�كب ق�ارورة الن�اردين يهوذا أن يمنع نفسه من توبيخ مريم أخت لع�ازر وه�ي

تمن���ى أن يس���رق ك���ان ي )جني���ه بس���عر الي���وم ۹۰۰۰ح���والي ( دين���ار ۳۰۰تب���ددف

 .)٦-٤: ۱۲يو(  .لديهالصندوق الذي  ت فيعَ ضِ لو وُ  معظمها

  وهك�ذا ك��ل م�ن يج��ري وراء بري�ق الم��ال يج�د حال��ه ق�د ت��دهور وم�ال، أخ��وة

 .    تخ��رب بس��بب الم��ال -ب��ل كن��ائس  -وأزواج يتن��ازعون، وبي��وت  ،يتص��ارعون

بَّ�ِة لِ�تَُكْن ِس�يَرتُُكْم َخالِيَ�ةً ِم�ْن َمحَ  :لذلك فلنح�ذر ه�ذه اآلف�ة مت�ذكرين ق�ول الكت�اب

 )٥: ۱۳عب(» الَ أُْهِملَُك َوالَ أَْتُرُككَ «:ُكونُوا ُمْكتَفِيَن بَِما ِعْنَدُكْم، ألَنَّهُ قَالَ . اْلَمالِ 

  
ا التَّْقَوى َمَع اْلقَنَاَعِة فَ                          .ِهَي تَِجاَرةٌ َعِظيَمةٌ َوأَمَّ

        اْلَعالََم بَِشْيٍء، َوَواِضٌح أَنَّنَا الَ نَْقِدُرأَنْ  ألَنَّنَا لَْم نَْدُخلِ           
   . فَإِْن َكاَن لَنَا قُوٌت َوِكْسَوةٌ، فَْلنَْكتَِف بِِهَما.نَْخُرَج ِمْنهُ بَِشْيءٍ       

ا الَِّذيَن يُ        أَْغنِيَاَء، فَيَْسقُطُوَن ِفي ِريُدوَن أَْن يَُكونُواَوأَمَّ
ٍة،  ُق النَّاسَ   تَْجِربٍَة َوفَخٍّ َوَشهََواٍت َكثِيَرٍة َغبِيٍَّة َوُمِضرَّ  تَُغرِّ

ُروِر،. َواْلهَالَكِ  فِي اْلَعطَبِ       ألَنَّ َمَحبَّةَ اْلَماِل أَْصٌل لُِكلِّ الشُّ
        ٌم َضلُّوا َعِن اِإليَماِن، َوطََعنُوا أَْنفَُسهُمْ الَِّذي إِِذ اْبتََغاهُ قَوْ     

 .بِأَْوَجاٍع َكثِيَرةٍ     
 )۱۰-٦:  ٦تي ۱(
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 الحديد يطفو على الماء  -۱۱
ُه��َوَذا اْلَمْوِض��ُع الَّ��ِذي نَْح��ُن ُمقِيُم��وَن فِي��ِه أََماَم��َك «: َوقَ��اَل بَنُ��و األَْنبِيَ��اِء ألَلِيَش��عَ ۱

فَْلنَ��ْذَهْب إِلَ��ى األُْرُدنِّ َونَأُْخ��ْذ ِم��ْن ُهنَ��اَك ُك��لُّ َواِح��ٍد َخَش��بَةً، َونَْعَم��ْل ۲. َض��يٌِّق َعلَْينَ��ا

اْقبَ�ْل َواْذَه�ْب «: فَقَاَل َواِحدٌ ۳. »اْذَهبُوا«: فَقَالَ . »نَاَك َمْوِضًعا لِنُقِيَم فِيهِ ألَْنفُِسنَا هُ 

 )۳-۱: ٦مل۲. (فَاْنطَلََق َمَعُهمْ ٤. »إِنِّي أَْذَهبُ «: فَقَالَ . »َمَع َعبِيِدكَ 

  في ت�اريخ أليش�ع، وم�ن هن�ا ن�درك أن رج�ل  بني األنبياءتتكرر اإلشارة إلى

كثير م�ن وقت�ه واهتمام�ه لرعاي�ة وت�دريب ه�ؤالء الخ�دام ال�ذين هللا قد خصص ال

ك�انوا يتمثل�ون ف�ي ث�الث مجموع�ات، موزع�ة . كانت لهم أشواق روحي�ة مقدس�ة

م�ا يش�به الم�ؤتمرات  رتب له�مواعتاد أليشع أن ي. بين بيت إيل وأريحا والجلجال

 .الروحية ليتعلموا منه ويتتلمذوا على يديه

 فأخ�ذوا . اد ع�ددهم ش�عروا أن المك�ان ق�د ض�اق به�مومع نجاح الخدمة وازدي

  .موافقة أبيهم الروحي على بناء موضع جديد أوسع

 الحديد يطفو* 
�ا َوَص��لُوا إِلَ�ى األُْرُدنِّ قَطَُع�وا َخَش��بًا. فَ�اْنطَلََق َمَعُه�مْ ٤ َوإِْذ َك�اَن َواِح�ٌد يَْقطَ��ُع ٥. َولَمَّ

 ألَنَّ��هُ َعاِريَ��ةٌ ! آِه يَ��ا َس��يِِّدي«: َص��َرَخ َوقَ��الَ فَ . َخَش��بَةً، َوقَ��َع اْلَحِدي��ُد فِ��ي اْلَم��اءِ 

فَأََراهُ اْلَمْوِض�َع، فَقَطَ�َع ُع�وًدا َوأَْلقَ�اهُ » أَْيَن َسقَطَ؟«: فَقَاَل َرُجُل هللاِ . »)مستعارة(

 )۷-٤: ٦مل۲. (فََمدَّ يََدهُ َوأََخَذهُ . »اْرفَْعهُ لِنَْفِسكَ «: فَقَالَ ۷. ُهنَاَك، فَطَفَا اْلَحِديدُ 
 
 

 

 وب�دأ بن�و األنبي�اء ف�ي العم�ل بك�ل حم�اس . وصل الموكب إل�ى موض�ع البن�اء

واشتد الحماس بأحدهم وه�و يض�رب بك�ل قوت�ه ف�إذا . وأخذوا يقطعون األخشاب

. م�اق النه�ر بغي�ر رجع�ةبرأس البلطة الحديدي�ة تطي�ر م�ن مكانه�ا لتس�تقر ف�ي أع

ليس�ت ملك�ه فق�د  ه�اولكنر، ن األم�فلو كانت بلطت�ه له�ا.. .ووقف الرجل متحسراً 

 .استعارها من جاره ليتمم العمل ووعده أن يعيدها آخر اليوم
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 يقابل��ه؟ أيخب��ره أن���ه أض��اع بلطت���ه؟ ت��رى م��اذا س���يقول لج��اره وب��أي وج���ه        

وه�ل س��يتقبل ج��اره األم��ر ويقب�ل اعت��ذاره فق��ط أم س��يتجهم ف�ي وجه��ه طالب��اً من��ه 

فل��و ك��ان . ئهال��ه الم��ال لش��را ن أي��نش��راء بلط��ة جدي��دة ألنه��ا م��ورد رزق��ه، وم��

 !!لما استعارها من جاره أصالً  ذلكيستطيع 

  كل هذه التساؤالت دارت في رأس الرجل المسكين فذهب صارخاً إلى رج�ل

الملتاع�ة ت�رك  وأم�ام ه�ذه الص�رخة) اس�تعرتها( »ألَنَّهُ َعاِريَةٌ ! آِه يَا َسيِِّدي«هللا 

طل�ب من��ه أن يرش�ده إل��ى فاالب�ن  مش�كلة ه��ذا بح��ثلي أليش�ع ك�ل م��ا بيدي�ه وذه�ب

 .المكان الذي سقطت فيه البلطة

 ؟ماذا عساه أن يفعل الً ائتسمتعجب الرجل و 

 هل سيغطس بحثاً عنها في قاع النهر؟ 

قط�ع ان�دهش إذ رآه يو .ل بمنته�ى الطاع�ة ق�اده إل�ى المك�انلم يناقش أباه ب� ولكنه

.... صدق الرج�ل عيني�ه ولم ي. البلطة حيث سقطته يلقيو من أقرب شجرة عوداً 

فق�د وج��د قطع�ة الحدي��د تطف��و  ... ال يخض�ع ألي عل��م أم�ام عيني��ه يح��دث رأه فم�ا

  !!اء في تحٍد واضح لقوانين الطبيعةعلى وجه الم

ق عل�ى ص�وت أليش�ع ي�دعوه للحظات قبل أن يفي وجمد الرجل في مكانه مذهوالً 

        ا غي��ر مص��دقيلتقطه��وج��رى مس��رعاً ل. أن يل��تقط الحدي��د الط��افي عل��ى الم��اء

 .أن المشكلة قد حـُلـَّت لهذه الطريقة العجيبة
   أمور هللا عجيبة؟  !  

 .العجيبة في حياة أوالده هللا من تدابير عديدال ىإننا في هذه المعجزة نر

 كان الرجل يستخدمها في عم�ل مق�دس لتمجي�د التي البلطة  تفي البداية سقط

 ؟ هوأمجد اسم هبهذا وأنا أخدمالرب سمح يل لماذا اءولعله تس. اسم هللا

 ,ق�د تص��ادفنا حت��ى وإن كن��ا نعم�ل عم��ل ال��رب باجته��اد الض��يقات وه�ذا يرين��ا أن

 .يبةه العجصدفة أو عبث األقدار ولكنه تدبير من هللا ليتمجد بطرق تليس هوهذ
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 إال أن�ه ذه�ب  ،تب�دو ب�ال ح�ل ه�انكوإيم�ان الرج�ل، فم�ع  أظهرت ذه المشكلةه

عن الطريقة تصور  دون أيرجل هللا وواضعاً ثقته فيه أن يحلها له  صارخاً إلى

أال نفقد األمل في أي مشكلة مهما ب�دت مس�تحيلة الح�ل ف�ال ل�ه ط�رق  ناعلممما ي

�يِِّد لِْلَم��ْوِت عجيب�ة ال تخط�ر بب�ال بش��ر ألن  بِّ السَّ َهللاُ لَنَ�ا إِل�هُ َخ�الٍَص، َوِعْن��َد ال�رَّ

 .ع ثقتنا فيه ونترك له المشكلة ليحلها بطريقتهفلنض )۲۰: ٦۸مز. (َمَخاِرجُ 

  ولعل سؤاالً ملحاً يطرق ذهن القارئ وهو يطالع هذه المعجزة... 

بينم�ا هن�اك آالف المرض�ى ...  هل إنقاذ قطعة من الحديد يستحق إجراء معجزة

بين يتمنون اللمسة اإللهية؟    والُمَجرَّ

   ؟ معجزاته ومتى يحجبهاوالحق أننا ال نستطيع أن نقرر متى يستعمل هللا

ولكن��ه م��ن خ��الل ه��ذه . فم��ا أبع��د أحكام��ه ع��ن الفح��ص وطرق��ه ع��ن االستقص��اء

ينتص��ر عل��ى أع��واز المل��وك وجيوش��هم، و المعج��زة يعلمن��ا أن اإلل��ه ال��ذي يس��د

 أوالدهكل ايحتق�ر مش� الألن�ه الموت على استعداد أن يهتم بقطعة حديد البرص و

إن أمورنا الصغيرة هي كبيرة في عيني " :هللا هكذا قيل عن. لو بدت تافهة حتى

 ." محبته، وأمورنا الكبيرة هي صغيرة أمام قدرته

  لقد تمت المعجزة بطريقة غريبة فقد قطع أليش�ع ع�وداً وألق�اه ف�ي الم�اء فطف�ا

عالقة بين الوسيلة المستخدمة والنتيجة غياب الويمكننا أن نرى بوضوح . الحديد

إذا وض�ع  الط�ين أنكم�ا  !!ل العود يغرق وليس العكسفالحديد يجع. التي حدثت

 ! فعاد بصيراً  عيني األعمىطلى به  الربعلى العين السليمة يؤذيها ولكن 

 .أحبائهيخلص شخصاً من لقد يكسر قوانين الطبيعة  فإله المستحيالت

  وه��ي إش��ارة إل��ى خش��بة  خش��بةالمس��تخدمة ق��د ترجم��ت أيض��اً  ع��ودإن كلم��ة

               ).۱٥خ��ر(ع��ذباً ه��ا موس��ى ف��ي الم��اء الم��ر فص��ار طرح لت��يتل��ك ا الص��ليب مث��ل

 البشرية إلى أسفل،  غوص بالنفسهو الخطية التي تذا كان الحديد إ

  .أعلىصعد بنا إلى ي الذي هي الصليبفالخشبة 
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  كيف تستعيد بركاتك المفقودة؟  !  
نت�أثر للخس�ارة  نتأثر كثيراً عندما نتع�رض لخس�ارة مادي�ة وإن ك�ان األح�رى أن

 .خس�ارتنا ل�ن تـُع�ـََوضأن  ليقنعن�ا  نامش�اكل يض�خمم�ا عادة  لشيطاناو. لروحيةا

روحي�ة  خاصة إذا كانت.. .ولكن هذه المعجزة ترينا كيف نتصرف عند الخسارة

              يج���ب أن نتوج���ه ف���وراً إل���ى أبين���ا الروح���ي نش���كو ل���ه حالن���ا، تمام���اً كم���ا فع���ل ف

  .ذلك الرجل

ولنراجع أنفسنا ونذكر من أين سقطنا . تفحص أعماقنا " أين سقط؟"كلمة لندع  -

 .الصحيح للمرض التشخيصفأولى خطوات العالج هي . بوونت

 ).العود الذي قـُطع(السيد المسيح وصليبه  الوحيد هو العالجو -

ونمد يد اإليمان ونمسك بقوة بكل ما ضاع منا  جادين في استعمال العالجلنكن  -

 . دائماً أن كلمة مستحيل ال وجود لها في القاموس اإللهي ولنتذكر

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ا فَِمْسِكيٌن َوبَائِسٌ  ا أَنَ  . أَمَّ

بُّ يَْهتَمُّ بِي  . الرَّ
ي أَْنتَ عو     ي َوُمْنقِِذ ا إِ . نِ  .لِهي الَ تُْبِطئْ يَ

 )۱۷:  ٤۰مز (
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 يكشف خطط العدو أليشع  -۱۲
ا َملُِك أََراَم فََكاَن يَُحاِرُب إِْسَرائِيَل، ۸  َوأَمَّ

 .»)معسكري( فِي اْلَمَكاِن اْلفُالَنِيِّ تَُكوُن َمَحلَّتِي«: َوتَآَمَر َمَع َعبِيِدِه قَائِالً 
 : إِلَى َملِِك إِْسَرائِيَل يَقُولُ  )أليشع( فَأَْرَسَل َرُجُل هللاِ ۹

 .»ِمْن أَْن تَْعبَُر بِهَذا اْلَمْوِضِع، ألَنَّ األََراِميِّيَن َحالُّوَن ُهنَاكَ  اْحَذرْ «

َرهُ ِمْن��هُ  فَأَْرَس��َل َملِ��ُك إِْس��َرائِيَل إِلَ��ى اْلَمْوِض��ِع الَّ��ِذي قَ��اَل لَ��هُ َعْن��هُ َرُج��ُل هللاِ َوَح��ذَّ

تَْينِ   )يتفادى المرور( َوتََحفَّظَ ُهنَاَك، ةً َوالَ َمرَّ   )عدة مرات(. الَ َمرَّ

 )۱۰-۸: ٦مل۲(

  م ل�ه م�ن خي�ردِّ ره لما قُ ـُّ كـَ وتن تناسيهاإلنسان في ضعف ذاكرته وعجيب هو .

يرج�و مل�ك إس�رائيل أن يش�في رئ�يس  قليلفها هو بنهدد ملك أرام الذي كان منذ 

  ةرب�احخط�ط لمي�رد اإلحس�ان باإلس�اءة  وه�ا ه�و يبرصه ي�أتي اآلن و من جيشه

 .وغزوها إسرائيل

بم�ا  )رئ�يس جيش�ه(ول�م يق�ل  )عبي�ده(ما أدق الكتاب حين يذكر أنه تش�اور م�ع و

وربم��ا  .يفي��د أن نعم��ان ظ��ل حافظ��اً للجمي��ل ورف��ض االش��تراك ف��ي تل��ك الح��رب

 .يكون قد تنازل عن منصبه لئال يخون إله إسرائيل الذي شفاه

 من المع�زي ج�داً أن نع�رف أن الق�دير ال�ذي ال يغف�و وال ين�ام ق�د رأى خط�ط 

ألن�ه  تل�ك العناي�ة  يس�تحقالش�عب ال أنورغ�م  .فق�رر أن يفس�دها. بنهدد الشريرة

إِْن ُكنَّ�ا َغْي�َر أَُمنَ�اَء فَُه�َو " .إال أن عدم أمانتنا ال يبط�ل أمان�ة هللا يعبد آلهة أخرى،

فن�راه يت��دخل ويكش��ف  )۱۳:  ۲ت��ي ۲( ".يَْبقَ�ى أَِمينً��ا، لَ�ْن يَْق��ِدَر أَْن يُْنِك��َر نَْفَس�هُ 

م�اكن ف�ي األر ألليشع الذي يسرع بدوره لتح�ذير مل�ك إس�رائيل م�ن الم�رور األم

 . بنهدد ملك أرام التي يكمن فيها 

 فأرس�ل ليتحق�ق م�ن ك�الم رج�ل هللا ولم�ا تأك�د م�ن  ،ولم يصدق ملك إسرائيل

 .تلك األماكن  مما أثار اضطراب ملك أرامفي المرور  ادىصدقه تف
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 ارتباك ملك أرام* 
 :قَْلُب َملِِك أََراَم ِمْن هَذا األَْمِر، َوَدَعا َعبِيَدهُ َوقَاَل لَُهمْ  فَاْضطََربَ ۱۱

 »أََما تُْخبُِرونَنِي َمْن ِمنَّا ُهَو لَِملِِك إِْسَرائِيَل؟« 

َولِكنَّ أَلِيَش�َع النَّبِ�يَّ الَّ�ِذي . َسيِِّدي اْلَملِكَ  لَْيَس هَكَذا يَا«: فَقَاَل َواِحٌد ِمْن َعبِيِدهِ ۱۲ 

. »إِْسَرائِيَل، يُْخبُِر َملَِك إِْسَرائِيَل بِاألُُموِر الَّتِي تَتََكلَُّم بَِها فِي ُمْخَدِع ِمْضطََجِعكَ  فِي
 .»اْذَهبُوا َواْنظُُروا أَْيَن ُهَو، فَأُْرِسَل َوآُخَذهُ «: فَقَالَ ۱۳

 )۱۳-۱۱: ٦مل۲. (»ُهَوَذا ُهَو فِي ُدوثَانَ «: فَأُْخبَِر َوقِيَل لَهُ  

  خط���ة مل���ك أرام ف���ي أول م���رة ف���أرجع فش���له إل���ى س���وء التخط���يطفش���لت،        

ف�ي وج�ود  ش�كعدة مرات  لما تكرر الفشلو .وفي ثاني مرة ظن أنه  سوء الحظ

 .ويخبر بها ملك إسرائيل الخططي فشيخائن بين عبيده 

  نكر الجميع فأستجوبهم يوجمع الملك عبيده .... 

الس�ر يكم�ن ف�ي أليش�ع رج�ل  يخب�ره أن أحد العبيدوقبل أن يشتعل غضبه أسرع 

جميع ما يتكلم به ملك الذي يكشف هللا له كل شيء ويعرف هللا الذي في إسرائيل 

 . أرام في مضجعه

وربما كان ذل�ك العب�د م�ن أف�راد الحاش�ية الت�ي رافق�ت نعم�ان أثن�اء رحل�ة ش�فائه 

 .قوة رجل هللا ومهابته بعينيهرأى ف

  فتصرف بصلف القائ�د رجل هللا أليشع  هوقيقي الملك أن عدوه الح تيقنوهنا

فأرس��ل  ،)مس��امير( ال يس��تطيع أن ي��رفس من��اخسه أن�� متناس��ياً   .... المغ��رور

  !للقبض عليه أليشع  ستعلم عن مكاني

 ب مل�ك إس�رائيل ألخزيا ب�ن أخ�آ ألم تتعظ مما حدث... ملك أرام  ك يايا لجهل

كون�ة م�ن خمس�ين عس�كري م�ع إيلي�ا  فرق�ة م الملك المتعجرف ال�ذي أرس�ل إل�ى

نزل�ت ن�ار هللا م�ن الس�ماء وقض�ت عل�يهم فب�المثول أم�ام المل�ك  هرئيسهم لي�أمرو

 )۱مل۲. (وتكرر هذا الموقف مرتين
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  العيون المبصرة* 

َوَج�اُءوا لَ�ْيالً َوأََح�اطُوا  )ض�خماً (فَأَْرَسَل إِلَى ُهنَاَك َخْيالً َوَمْرَكبَاٍت َوَجْيًش�ا ثَقِ�يالً،

َر َخاِدُم َرُجِل هللاِ َوقَاَم َوَخَرَج، َوإَِذا َجْيٌش ُمِح�يطٌ بِاْلَمِدينَ�ِة َوَخْي�ٌل ۱٥. نَةِ بِاْلَمِدي فَبَكَّ

 »َكْيَف نَْعَمُل؟! آِه يَا َسيِِّدي«: فَقَاَل ُغالَُمهُ لَهُ . َوَمْرَكبَاتٌ 
َوَص��لَّى أَلِيَش��ُع ۱۷ .»ُه��مْ الَ تََخ��ْف، ألَنَّ الَّ��ِذيَن َمَعنَ��ا أَْكثَ��ُر ِم��َن الَّ��ِذيَن َمعَ «: فَقَ��الَ ۱٦

، اْف��تَْح َعْينَْي��ِه فَيُْبِص��رَ «: َوقَ��الَ  بُّ َعْينَ��ِي اْلُغ��الَِم فَأَْبَص��َر، َوإَِذا . »يَ��ا َربُّ فَفَ��تََح ال��رَّ

 )۱۷-۱٤: ٦مل۲. (اْلَجبَُل َمْملُوٌء َخْيالً َوَمْرَكبَاِت نَاٍر َحْوَل أَلِيَشعَ 

  إن أوالد هللا له������م

 ق���وة خاص���ة وحماي���ة 

وإال  ،ا الع���دوخش���اهي

م��ا ال��ذي ي��دفع مل��ك ف

أن يرس���ل خ���يالً أرام 

ومركب������ات وجيش������اً 

ثق����يالً للق����بض عل����ى 

رج���ل بس���يط أع���زل، 

أل��يس ه��ذا دل��يالً عل��ى 

أنه يخش�ى ق�وة أليش�ع 

  التي تفـــوقالروحية 
وهذا ". مركبة إسرائيل وفرسانها"هذا الجيش؟  فقد كان أليشع مثل إيليا معلمه 

أرس�ل  حي�ثمساء خميس العه�د  داث القبض على السيد المسيحبأحأيضاً يذكرنا 

األع�زل م�ن  للقبض على رب المج�د ء الكهنة جمعاً كثيراً بسيوف وعصيرؤسا

سوى سيفين كانا مع التالميذ لذبح خ�روف الفص�ح، وم�نعهم ال�رب ... أي سالح 

 .جيشاً  وهذا يرينا مقدار رهبة أوالد هللا فالواحد منهم يساوي.... من استعمالهما 
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  العدو ال يتحرك إال في الظالم ألنهم أبن�اء الظلم�ة وهك�ذا تح�رك ه�ذا الج�يش

 .الثقيل وأتى ليالً وأحاط بدوثان مكان إقامة أليشع رجل هللا

الجي�وش   أحاط�تكان أليش�ع مستس�لماً لن�وم ه�ادئ مطمئن�اً لحماي�ة الق�دير وبينما 

 .للقبض عليه شروق الشمسنتظر تالمدينة ب

 وه�و ف�ي الغال�ب ش�خص جدي�د ( أليش�علنه�ار اس�تيقظ غ�الم ل ضوء مع أولو

جن�ود جحافل ال فانزعج لرؤية ...  وخرج ليمارس مهامه المعتادة) غير جيحزي

 . وشاهرين أسلحتهم في وجهه ...  ن بمنزلهم المتواضعيحيطالم

 ؟؟هذا كليستوجب ما هو الجرم الذي اقترفناه ل...  متسائالً الغالم وارتاع 

 وأخب��ره  »َكْي��َف نَْعَم��ُل؟! آِه يَ��ا َس��يِِّدي«ص��ارخاً إل��ى معلم��ه  الغ��الم درت��او

 .وربما يكون روح هللا قد سبق الغالم وأخبر أليشع باألمر ،بهم حدقبالخطر الم

لم يجزع  للحظة فمنظر المركبة النارية الصاعدة بمعلمه لم يفارق أما رجل هللا ف

 .ه قدير ال تقهره كل جيوش األرضأنه في حماية إل وقن، فهو يأبداً مخيلته 

  الَ تََخ��ْف، ألَنَّ الَّ��ِذيَن َمَعنَ��ا أَْكثَ��ُر ِم��َن «طم��أن أليش��ع غالم��ه المرتع��د ق��ائالً ل��ه

 . هدهللا أواليحمي  كيفه ليريه معوخرج  .»الَِّذيَن َمَعُهمْ 

أط�اع معلم�ه وخ�رج برفقت�ه وه�و ال  ، إال أن�هخوفاً رتجف يكان الغالم ورغم أن 

ل�م يبص�ر أح�داً س�وى ه�ذا الج�يش ول�م تك�ن لدي�ه ه�و ف ؟ هم الذين معه�م يعلم من

 .فكرة عن القوة التي تستطيع أن تخلصهم من هذا المأزق

 ليس في حدة عن عيني أليشعن تيختلفم اكان للغالم عينان ولكنهما كانت ،

  .متميزةبصيرة روحية كان له فأليشع  .الرؤيةنوعية  اإلبصار بل في

  .عن عيني الغالم فيبصر إلى هللا لينزع الغشاوةيشع أل تضرع اولذ

كان مخفياً عن بصره  ما ويا لعجب...  وفتح عيني الغالم.... واستجاب هللا

ش من المالئكة وخيل ومركبات وبجيالجبل كله مكتظاً  رأىاألرضي، فقد 

 !هذا الجيش الناري؟ أمامجيش أرام المسكين فماذا يكون  !يةنار
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   عينيافتح يا رب.    

الكتاب المقدس ولكن  ،تتعدد ألوان العيون وأشكالها وتختلف في قوة إبصارها

يعلمنا أال نعتمد كثيراً على إبصار العيون بل على بصيرة اإليمان التي تتمتع بها 

 )۷:٥كو۲( ألَنَّنَا بِاِإليَماِن نَْسلُُك الَ بِاْلِعيَانِ . عيون الروحيةال

والعكس  ،روحية عمياء ويعانون من بصيرةاد ح يتمتعون ببصرفكم من أناس 

وهو ما شرحه لنا رب المجد يوم شفى المولود أعمى   أيضاً قد يكون صحيحاً 

لَِدْينُونٍَة أَتَْيُت أَنَا إِلَى هَذا اْلَعالَِم، َحتَّى يُْبِصَر الَِّذيَن الَ يُْبِصُروَن «:فَقَاَل يَُسوعُ 

  )۳۹:  ۹يو( .»َويَْعَمى الَِّذيَن يُْبِصُرونَ 

القديس ديديموس عن من القرن الرابع الميالدي ويحكي لنا تاريخ الكنيسة  

ببصيرة روحية عليه  أنعم هللا الذي حـُرم من نعمة اإلبصار ولكنالضرير 

فأتاه األنبا أنطونيوس ، لعاهة التي تكبل طاقاتهلوذات مرة انتابه الحزن .... ثاقبة

على فقدانك البصر الذي نشترك فيه مع أتحزن يا ديديموس " :ليعزيه قائالً 

األحرى بك أن تفرح ألن هللا أعطاك بصيرة روحية ف .... حاشا... الحشرات 

 ."دون سائر المخلوقات

 ولكنها لم  .في المركبة النارية صاعداً  إيلياأى كان ألليشع تلك البصيرة منذ ر

 .فيبصرلكي يفتح هللا عينيه  من أجلهلذلك صلى أليشع  ،تكن لتلميذه

           :فقد انطبق علينا قول السيد المسيح... ما أحوجنا اليوم لمثل هذه الصالةو

 )۱۸: ۸مر" (أَلَُكْم أَْعيٌُن َوالَ تُْبِصُروَن، َولَُكْم آَذاٌن َوالَ تَْسَمُعوَن؟"

  ليت كل منا يسعى لتنمية بصيرته الروحية، وعندها سيبصر في كل قداس

لقديسين يسبحون اإلله القدوس، ويبصر مالك الذبيحة ربوات من المالئكة وا

واقفاً بخشوع وجالل، وال يرى شخص الكاهن بل صورة السيد المسيح وهو 

يقسم جسده ويعطينا دمه، فلنغمض عيون الجسد ونفتح عيون البصيرة الروحية 

 .  فنرى في القداس رحلة إلى السماء نتمنى أن تطول حتى تتصل باألبدية
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 .... لم تظعيون *  
��ا نََزلُ��وا إِلَْي��ِه َص��لَّى أَلِيَش��ُع إِلَ��ى ۱۸ َولَمَّ

بِّ َوقَالَ   : الرَّ

. »اْض�����ِرْب ه�����ُؤالَِء األَُم�����َم بِ�����اْلَعَمى«

 . فََضَربَُهْم بِاْلَعَمى َكقَْوِل أَلِيَشعَ 
لَْيَس�ْت ه�ِذِه ِه�َي «: فَقَاَل لَُه�ْم أَلِيَش�عُ ۱۹

. الطَِّري�����َق، َوالَ ه�����ِذِه ِه�����َي اْلَمِدينَ�����ةَ 

ُج��ِل الَّ��ِذي  اْتبَُع��ونِي فَأَِس��يَر بُِك��ْم إِلَ��ى الرَّ

فََس����اَر بِِه����ْم إِلَ����ى . »تُفَتُِّش����وَن َعلَْي����هِ 

  )۱۹ -۱۸: ٦مل۲. (السَّاِمَرةِ 

 م�ن هللا  طل�ب نفما كان من�ه إال أيشع ألرجل هللا ى للقبض عل  الجنود تحرك

ل�م  يض�مر له�م ش�راً   فنب�ي النعم�ة  - اً خوفا وال انتقام ال -يضربهم بالعمى  لكي

       ال ع��ن ض��عف ،ي��ريهم محبت��هليوق��ف ع��دوانهم  وولكن��ه اس��تخدم ه��ذه الوس��يلة 

  .وهو في مركز القوةأو خوف، بل 

 ي انطلقت من حن�اجر الجن�ود التوالندم اليائس  ولنا أن نتخيل صرخات الهلع

الي�وم ذل�ك  وأخذوا يلعن�ون ، الذين وجدوا أنفسهم فجأة يتخبطون في ظالم دامس

، ت��ي ح��ذرتهم م��ن خط��ورة التع��رض لرج��ل هللالا ال��ذي تج��اهلوا في��ه بص��يرتهم

 ! البصيرة ما عصواوأطاعوا أوامر ملك متعجرف، ففقدوا البصر بعد

 النب�ي  أليش�عص�وت   بي�نهم عل�ىمل أشرق األ في يأس، ذمرونوبينما هم  يت 

 ! يعرض عليهم أن يرشدهم إلى ضالتهم المنشودة 

إل�ى فق�ادهم أليش�ع . ف�ي قب�ول عرض�ه لحظة ولم يكن للجنود العميان أن يترددوا

أليش�ع يق�ود جيش�اً م�ن  ....أهله�ا عل�ى أغ�رب منظ�ر رأوه  س�تيقظالت�ي االسامرة 

  !!مكفوفي البصر ... األعداء 
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 ! م بسال هميطلقح عيون األعداء ثم يفتأليشع * 

ا َدَخلُوا السَّاِمَرةَ قَ�اَل أَلِيَش�عُ  فَفَ�تََح . »يَ�ا َربُّ اْف�تَْح أَْع�يَُن ه�ُؤالَِء فَيُْبِص�ُروا«: فَلَمَّ

بُّ أَْعيُنَُهْم فَأَْبَصُروا َوإَِذا ُهْم فِي وَ  �اِمَرةِ الرَّ فَقَ�اَل َملِ�ُك إِْس�َرائِيَل ألَلِيَش�َع . َس�ِط السَّ

��ا َرآُه��مْ لَ  تَْض��ِرُب . الَ تَْض��ِربْ «: فَقَ��الَ ۲۲» َه��ْل أَْض��ِرُب؟ َه��ْل أَْض��ِرُب يَ��ا أَبِ��ي؟«: مَّ

َض�ْع ُخْب�ًزا َوَم�اًء أََم�اَمُهْم فَيَ�أُْكلُوا َويَْش�َربُوا، ثُ�مَّ . الَِّذيَن َسبَْيتَُهْم بَِسْيفَِك َوبِقَْوِسكَ 

ْم َولِيَم�ةً َعِظيَم�ةً فَ�أََكلُوا َوَش�ِربُوا، ثُ�مَّ أَْطلَقَُه�ْم فَ�أَْولََم لَُه�۲۳. »يَْنطَلِقُوا إِلَى َسيِِّدِهمْ 

. َولَ��ْم تَُع��ْد أَْيًض��ا ُجيُ��وُش أََراَم تَ��ْدُخُل إِلَ��ى أَْرِض إِْس��َرائِيلَ . فَ��اْنطَلَقُوا إِلَ��ى َس��يِِّدِهمْ 

 ) ۲۳-۲۰: ٦مل۲(

 �ى كما كانت السماء تنغلق وتنفتح بكلمة إيلي�ا، ك�ذلك كان�ت أع�ين الجن�ود تعم

ولم يكد الجنود يفرحون بعودة النور لعيونهم حتى اعتراهم . وتبصر بكلمة أليشع

وملكه�م يطل�ب إذن�اً م�ن .... الخوف األعظم، فهم محاصرون من ج�يش إس�رائيل

... أن أليش�ع أش�د ش�وقاً لالنتق�ام مم�ن أت�وا إليذائ�ه م، وظن�واأعن�اقهع ليطيح بأليش

ؤال المل�ك يطل�ب اإلذن م�ن وسادت لحظات من الص�مت الرهي�ب تك�رر فيه�ا س�

وكانت إشارة واحدة م�ن ي�د أليش�ع  »َهْل أَْضِرُب؟ َهْل أَْضِرُب يَا أَبِي؟«: رجل هللا

أن�ت ل�م  :وقال ل�ه ....استنكر سؤال الملك نبيالولكن اء، الدم كفيلة بتدفق طوفان

 !! لذا سنطعمهم ونسقيهم ثم نعيدهم إلى بالدهم سالمين... تأسرهم في حرب

 الجنود الصعداء غير مصدقين أن هناك من يقابل اإلساءة باإلحس�ان وتنفس .

واغتاظ ملك إسرائيل الذي سمع مراراً قصة داود عن�دما عف�ا ع�ن ش�اول مكتفي�اً 

بقط��ع جبت��ه أو أخ��ذ رمح��ه في��رى أنه��ا كان��ت حماق��ة م��ن داود وهيه��ات أن ي��أتي 

  !!يصنع وليمة ألعدائه ثم يطلقهم ولكنه اآلن مطالب أن... بمثلها

طلب�اً  رج�ل هللا  فه�و ال يس�تطيع أن ي�رفض ألليش�ع ح�ائراً،ووقف الملك مشدوهاً 

بع�د ص�راع و...  .نودهفي نفس الوقت ال يريد أن يبدو كاألبله في عيون ج ولكنه

 . رجحت كفة أليشع لدى الملك ونفذ له ما طلب نفسي قصير
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 مثيالً  -عاصمة إسرائيل- ويا له من يوم لم تشهد له السامرة . 

ج�يش إس�رائيل  جن�ودو ....  رامأآالف م�ن جن�ود  فها هي الموائد يصطف عليها

  !! لتقديم الطعام والشراب لهذا العدد المهول من البشر أسلحتهم ونينزع

  !!دون إراقة نقطة دم واحدة  وبعدما انتهت الوليمة صرفوهم بسالم

عجوب�ة الت�ي ل�ن ورجعوا يح�دثون ملكه�م بتل�ك األ  منفسهيون أولم يصدق األرام

لَ��ْم تَُع��ْد أَْيًض��ا ُجيُ��وُش أََراَم تَ��ْدُخُل إِلَ��ى وكان��ت النتيج��ة أن��ه . يج��ود الزم��ان بمثله��ا

 .وذلك بفضل محبة أليشع .أَْرِض إِْسَرائِيلَ 
   والنصر األعظم...... الخد اآلخر::       

، بَ�لْ " يعترض الكثيرون على وصية الرب يس�وع  �رَّ َم�ْن لَطََم�َك  الَ تُقَ�اِوُموا الشَّ

ْل لَ��هُ اآلَخ��َر أَْيًض��ا َك األَْيَم��ِن فََح��وِّ معتب��رين أنه��ا غي��ر ) ۳۹:٥م��ت" (َعلَ��ى َخ��دِّ

تنفيذها  تؤدي إلى المزي�د  ة، وأن محاول صالحة للتطبيق وخاصة في هذا الزمن

 . تذلهالنصر العظيم هو أن تقهر عدوك و وأنمن تجبُّر وتكبُّر المعتدي، 

ن المهزوم المقهور سيعود يوماً لين�تقم، وتتواص�ل المع�ارك ولكن التاريخ أثبت أ

أما النصر األعظ�م حق�اً فه�و أن تح�ول الع�دو بنعم�ة هللا   ...في سلسلة ال نهاية لها

بَّ طُ��ُرُق إ": عن��دها ينطب��ق علي��ك ق��ول الحك��يم ... إل��ى ص��ديق  َذا أَْرَض��ِت ال��رَّ

، وه�ذا ه�و س�ر فلس�فة الخ�د ) ۷:۱٦أم." (إِْنَساٍن، َجَعَل أَْعَداَءهُ أَْيًضا يَُس�الُِمونَهُ 

حي�ث  –ول�و إل�ى ح�ين  –وال شك أن أليشع قد نجح في مس�عاه ... اآلخر وهدفها 

 .توقفت جيوش أرام عن غزو إسرائيل لزمن طويل

واألم��ر الرائ��ع الج��دير بالتأم��ل ه��و أن ال��رب نفس��ه يض��رب لن��ا المث��ل م��رة تل��و 

هللا ) يلط��م(ذل�ك الش�عب ال�ذي ! تنفي�ذ سياس��ة الخ�د اآلخ�ر م�ع ش��عبه األخ�رى ف�ي

بعبادة األوثان، فيتجاوز هللا اإلهانة ويظل أمين�اً محب�اً إل�ى المنته�ى، وي�دير الخ�د 

 وتك���ابر األغلبي���ة األقلي���ة ت���وب تف...  ونويرت���دع ونيخجل��� اةاآلخ���ر لع���ل الخط���

 .    المنتهىر مظهرا فيض المحبة حتى بهللا بالمزيد من الص افيتعامل معه
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  ين عن شر بشرغير مجاز     ! 

لمعج�زة إن المحبة حقاً ص�انعة للعجائ�ب ول�يس أدل عل�ى ذل�ك م�ن أح�داث تل�ك ا

تاريخ كنيستنا الحافل بالعديد م�ن القص�ص الم�ؤثرة الت�ي تش�ابه  ويزخر. السابقة

 :منهم هذه المعجزة وسنكتفي فقط بسرد قصتين

 :القصة األولى -۱

 متجه�ة إل�ى ص�عيد مص�ر إلب�ادة   كان القائد باخوميوس يرأس كتيبة روماني�ة

 . قرية من المسيحيين الرافضين عبادة آلهة اإلمبراطور

ولما بلغوا القرية المنشودة، فوجئوا بأهالي القري�ة يص�طفون عل�ى ش�اطئ النه�ر 

 !من أفخر الطعام مرحبين بهم والنساء تحملن أواني الستقبالهم

 ل��ون س��بب تل��ك ُده��ش ب��اخوميوس مم��ا ي��رى فظ��ن أن ه��ؤالء البس��طاء يجه

 فسألهم أال تعلمون من نحن وما سبب مجيئنا؟ . الحملة

 !!أنتم جنود اإلمبراطور المكلفون بقتلنا فأجابوه بلى

وتس�اءل ....  ؟أتستقبلون الجالدي�ن بتل�ك الحف�اوة ....ولم يصدق باخوميوس أذنيه

 !!فأخبروه أن إلههم قد أوصاهم بمحبة أعدائهم وإكرامهم..... عن سرهم

 هارت مقاومة  القائد الروماني ذو القلب الصلب أم�ام ف�يض المحب�ة فخل�ع وان

الزي العسكري الروماني، وذهب ليتعلم مبادئ إله هؤالء القوم وصار فيم�ا بع�د 

 .   األنبا باخوميوس مؤسس رهبنة الشركة

 :القصة الثانية -۲

 إل�ى  وبل�غ ص�يته. قصة فالح بسيط يُدعى فوكا، اشتهر بمحبته الشديدة لل�رب

ما أرخ�ى اللي�ل أس�تاره، فوصلوا إلى القرية  بع�د. د لقتلهالوالي فأرسل ثالثة جنو

  .فقابلوا فالحاً بسيطاً عائداً من حقله فسألوه أن يدلهم على  فوكا

 هل ارتكب جرماً ؟  : فسألهم

 . لكونه مسيحيا فوكا  بقتلمن الوالي  أنهم يحملون أمراً  :فأجابوه
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  ف�ذهبوا . عل�ى فوك�ايبيت�وا عن�ده، وف�ي الص�باح س�يدلهم  فترجاهم  الف�الح أن

أحس�ن ض�يافتهم  فش�عروا نح�وه باالمتن�ان، وخاص�ة أنه�م معه إل�ى منزل�ه حي�ث 

ووق�ف ) فوكا(وعندما استسلموا للنوم، قام الفالح البسيط . كانوا في شدة اإلجهاد

 . يصلي طول الليل طالباً من هللا أن يتقبل روحه ذبيحة حب له

 تم صالته كان الفجر قد قارب الب�زوغ، فخ�رج فوك�ا إل�ى حديق�ة منزل�ه ولما أ

 !! وأخذ فأسه ليحفر قبره بنفسه

ولما أتم عمله كانت الشمس قد أشرقت فعاد إل�ى منزل�ه ليج�د الجن�ود عل�ى وش�ك 

فأعد لهم إفطاراً شهياً ثم اصطحبهم إل�ى الحديق�ة وهن�اك أخب�رهم أن�ه . االستيقاظ

 !! أنه حفر قبره ليالً ليوفر عليهم تلك المشقة هو فوكا الذي يريدونه و

فكي�ف يقتل�ون م�ن أحس�ن ض�يافتهم وأك�رمهم؟ .... وهنا ذهل الجنود وبك�وا ت�أثراً 

. ولكنه ألح عليهم أن يتمموا مهم�تهم وأخب�رهم أن�ه يس�امحهم ويص�لي م�ن أجله�م

. فسهعظيم في القبر الذي أعده لنم يغالبون دموعهم ودفنوه بإكرام فقتله الجند وه

 .وذهبوا وقد عزموا على أن يبحثوا عن إله فوكا

  الَ يَْغلِبَنََّك "القصتان غنيتان عن أي التعليق، لنذكر دائماً قول بولس الرسول

ويحثنا بطرس الرسول على عدم  )۲۱: ۱۲رو." (الشَّرُّ بَِل اْغلِِب الشَّرَّ بِاْلَخْيرِ 

َعْن َشّر بَِشّر أَْو َعْن َشتِيَمٍة بَِشتِيَمٍة، بَْل َغْيَر ُمَجاِزيَن " مقابلة الشر بالشر قائالً 

 )۹: ۳بط۱." (بِاْلَعْكِس ُمبَاِرِكيَن، َعالِِميَن أَنَُّكْم لِهَذا ُدِعيتُْم لَِكْي تَِرثُوا بََرَكةً 

هكذا نحن دائماً مطالبون بالصالة من أجل النفوس البعي�دة ع�ن هللا لك�ي تكتش�ف 

 .ة هللا وعظمة رحمته نحوهاحقيقة بؤسها وعجزها وتعرف نعم
 
 

 

 
 .اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْسقُطُ أَبًَدا

 )۸: ۱۳كو۱(
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 هللا يفتح كوى السموات... السامرةحصار  -۱۳
�اِمَرةَ ۲٤ . َوَكاَن بَْعَد ذلَِك أَنَّ بَْنَه�َدَد َملِ�َك أََراَم َجَم�َع ُك�لَّ َجْيِش�ِه َوَص�ِعَد فََحاَص�َر السَّ
������اِمَرةِ ۲٥                           َوُه������ْم َحاَص������ُروَها َحتَّ������ى َص������اَر . َوَك������اَن ُج������وٌع َش������ِديٌد فِ������ي السَّ

��ِة، َوُرْب��ُع اْلقَ��اِب ِم��ْن ِزْب��ِل اْلَحَم��اِم بَِخْم��ٍس ِم��َن َرأْ  ُس اْلِحَم��اِر بِثََم��انِيَن ِم��َن اْلفِضَّ

ةِ   )۲٥-۲٤: ٦مل۲. (اْلفِضَّ

  من سرعة التقلب ونكران الجميل، ال يوجد كائن على األرض له ما لإلنسان

 .بقى وفياً لكيحفظ جميلك ويأطعمت حيواناً  فإن

ش�فاء نعم��ان ث�م ع�اد لطبع��ه  ام امتن��ع ع�ن الح�رب قل��يالً بع�دولك�ن بنه�دد مل�ك أر

ولك�ن محب�ة أليش�ع ردعت�ه عن�دما عف�ا  على إس�رائيل، وشن حرباً جديدة الرديء

ع��اد ولكن��ه .... فتوقف��ت الح��رب زمان��اً ... ع��ن الجن��ود ال��ذين أت��وا للق��بض علي��ه 

ي ح��دوث مجاع��ة ف�� فرص��ةب��ل ورده باإلس��اءة منته��زاً  تناس��ى اإلحس��ان ثاني��ة،ف

فص�ار . حتى صار الناس ي�أكلون م�ا تع�اف ال�نفس أن تأكل�ه ،السامرة فحاصرها

م��ن زب��ل الحم��ام  )نص��ف لت��ر(رب��ع الق��اب رأس الحم��ار بثم��انين م��ن الفض��ة و

 !!.بخمسة من الفضة

  ُوالح��ق أن الج��وع ك��ان تأديب��اً إلهي��اً للمل��ك والش��عب العاص��ي الم�� ر عل��ى صِّ

، وأن هللا قد يعاقبهم بالجوع إذا استمروا وثنيته، رغم علمه بتحريم عبادة األوثان

فَاْحتَِرُزوا ِمْن أَْن تَْنَغِوَي قُلُ�وبُُكْم فَتَِزيُغ�وا َوتَْعبُ�ُدوا آلَِه�ةً أُْخ�َرى َوتَْس�ُجُدوا "فيها 

��َماَء فَ��الَ يَُك��وُن َمطَ��ٌر، َوالَ تُْعِط��ي  بِّ َعلَ��ْيُكْم، َويُْغلِ��ُق السَّ لََه��ا، فَيَْحَم��ى َغَض��ُب ال��رَّ

بُّ األَرْ  " .ُض َغلَّتََه���ا، فَتَبِي���ُدوَن َس���ِريًعا َع���ِن األَْرِض اْلَجيِّ���َدِة الَّتِ���ي يُْعِط���يُكُم ال���رَّ

وه�ذا م�ا ح�دث فع�الً أي�ام إيلي�ا م�ع أخ�آب المل�ك ث�م اآلن م�ع  )۱۷-۱٦: ۱۱تث(

ورغ���م أن ال���رب ق���د أنق���ذهم م���راراً إال أن قل���وبهم ل���م تتح���رك بالتوب���ة . أليش���ع

موج�ودة وم�ذابح البع�ل منتش�رة والش�عب ف�ي حال�ة  فاألوث�ان مازال�ت. والرجوع

 .ضياع روحي والملك ال يسعى إلصالحه
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  توقيت الشيطان في الهجوم !!      

تماماً مثل الشيطان ال�ذي  .الشعب جائع خائر القوىولهجوم توقيت ااختار بنهدد 

روحي فيضرب ض�ربته  جوعاإلنسان بعيداً عن إلهه وفي حالة  ينتظر أن يكون

لم���اذا تص���يبنا ":  الً ئس���اذمر اإلنس���ان متكه ف���ي ص���الح هللا ومحبت���ه فيت���ويش���ك

ه�و ال�ذي أغ�رى إبل�يس  - مصدر قوته - عن هللا هداعتباويتناسى أن  "التجارب؟

  .ال يتركنا حتى وإن كنا غير أمناء فإلهنا األمين رغم ذلك ولكن .هأن يجرب

  يحاص�رها ليحرمه�ا  أن يدمر المدينة، بل أن) الشيطان(=لم تكن خطة بنهدد

. والحص��ار والمجاع��ة وال��ذل كله��ا ص��ور لعبودي��ة اإلنس��ان للخطي��ة. م��ن الطع��ام

حريت�ه  وتض�يع واإلنسان الذي يترك نفس�ه تح�ت س�يطرة إبل�يس يُس�تعبَد للخطي�ة

كما أكل الش�عب رأس الحم�ار  تماماً . حلماً بعيد المنال ب الخنازيرويصبح خرنو

��ْبَعانَةُ تَ��ُدوُس اْلَعَس��َل، َولِل��نَّْفِس اَ " ل��ذا ق��ال الحك��يم  !!وزب��ل الحم��ام ل��نَّْفُس الشَّ

 )۷: ۲۷أم( "اْلَجائَِعِة ُكلُّ ُمّر ُحْلوٌ 

 الرب على فم موسى أنهم إذا أصروا  هكذا كانت هذه المجاعة تحقيقاً إلنذارو

َوإِْن ُكْن�تُْم بِ�ذلَِك الَ «. لح�م بن�يهم  اي�أكلوتضورون جوعاً حت�ى سيفعلى العصيان 

فَأَنَ��ا أَْس��لُُك َمَعُك��ْم بِ��اْلِخالَِف َس��اِخطًا، ۲۸ُعوَن لِ��ي بَ��ْل َس��لَْكتُْم َمِع��ي بِ��اْلِخالَِف، تَْس��مَ 

بُُك��ْم َس��ْبَعةَ أَْض��َعاٍف َحَس��َب َخطَايَ��اُكْم،  فَتَ��أُْكلُوَن لَْح��َم بَنِ��يُكْم، َولَْح��َم بَنَ��اتُِكْم ۲۹َوأَُؤدِّ

 .ث التاليةكما سنرى من األحدا )۲۹-۲۷: ۲٦ال(» . تَأُْكلُونَ 

 حادثة بشعة* 
وِر َصَرَخِت اْمَرأَةٌ إِلَْيهِ  )ماراً (اً اَن َملُِك إِْسَرائِيَل َجائِزَوبَْينََما كَ ۲٦  : َعلَى السُّ

 . »َخلِّْص يَا َسيِِّدي اْلَملِكَ «
بُّ ! الَ «: فَقَالَ ۲۷ أَْو   )مخ�زن الحب�وب( ِمْن أَْيَن أَُخلُِّصِك؟ أَِمَن اْلبَْيَدرِ . يَُخلِّْصِك الرَّ

 » َما لَِك؟«: ثُمَّ قَاَل لََها اْلَملِكُ ۲۸»  )للزيت والخمر( ِمَن اْلِمْعَصَرِة؟

، نَأُْكَل اْبنِي َغًدا: إِنَّ هِذِه اْلَمْرأَةُ قَْد قَالَْت لِي«: فَقَالَتْ   .َهاتِي اْبنَِك فَنَأُْكلَهُ اْليَْوَم ثُمَّ
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َه�اتِي اْبنَ�ِك فَنَأُْكلَ�هُ فََخبَّ�أَِت : ُت لََها فِ�ي اْليَ�ْوِم اآلَخ�رِ ثُمَّ قُلْ . فََسلَْقنَا اْبنِي َوأََكْلنَاهُ ۲۹

 )۲۹-۲٦: ٦مل۲( .»اْبنََها

  خرج الملك ليتفقد أحوال ش�عبه الب�ائس، ف�اخترق أذني�ه ص�راخ ام�رأة تطل�ب

منه الخالص فتمررت نفسه ورد بأسى أن المجاعة وص�لت لبيت�ه أيض�اً فل�م يع�د 

         .....! ح��رى به��ا أن تطل��ب الخ��الص م��ن ال��ربواأللدي��ه مخ��زن وال معص��رة 

 !عجبي !اآلن يتذكر الرب

�  وه�ي قص�ة أبش��ع م�ن أن يص�دقها العق��ل... ت علي�ه الم�رأة س��بب ش�كواها وقصَّ

م�ع جارته�ا عل�ى  المرأة فقد اتفقت وتتحشرج الكلمات في أفواهنا ونحن نرويها،

وبع�دما س�لقتا الطف�ل األول  !طفله�ا أوالً ث�م طف�ل جارته�ا  ! أكل أوالدهم�ا تباع�اً 

ف�ذهبت األول�ى تش�كو إل�ى . تنصلت جارتها من االتفاق وخب�أت ابنه�ا !!  وأكلتاه

 .تتميماً لالتفاقية البشعة المبرمة بينهما !الملك وتطالبه بذبح ابن جارتها وأكله

  قص��ة ه��ذه األم الت��يحق��اً إن اللس��ان يتلع��ثم والقل��ب يرتج��ف ونح��ن نحك��ي 

وارتكب��ت بش��اعة يع��ف عنه��ا  -غري��زة األموم��ة  -ي��زة تج��ردت م��ن أق��وى غر

جم�ع ( أَيَاِدي النَِّساِء اْلَحنَائِنِ " على لسان إرميا النبي  تم قول الكتابلي. الحيوان

       )۱۰: ٤ثي  امر." (َصاُروا طََعاًما لَُهنَّ . طَبََخْت أَْوالََدُهنَّ   )حنونة
   لمعصرةوالبيدر وا.... أسرار الخالص في موت االبن!      

ب��دوره ع��ن لمح��ة م��ن س��ر  ك��ل منهم��ا الم��رأة والمل��ك ق��د تكل��م م��ن العجي��ب أن

فالمرأة  كانت تظن أن س�ر خالص�ها  يتمث�ل ف�ي م�وت . الخالص دون أن يدري

ولكن أي خالص هذا؟ إن موت اب�ن الج�ارة وطهي�ه ..... ابن جارتها وأكل جسده

 .جوع الذي يعتصرهاوأكله قد يعطيها خالصاً مؤقتاً قصير المدى من ال

 -م�ا ل�م تأك�ل جس�د ابن�ه الوحي�د  -وت ولكن هللا لم�ا رأى أن البش�رية مه�ددة ب�الم

  .قرر أن يقدمه مذبوحاً على الصليب ويموت بالجسد لتنال البشرية الخالص

 خاٍل من ) مخزنه(ص أحداً ألن بيدره ـِّ لـَ خـُ ستطيع أن يـلن أنه ال يـلك فأعـأما الم 
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 )ال�دم الك�ريم(=  .ومعصرته جف منه�ا العن�ب) الجسد المقدس =القمح (الحنطة 

ومسكين هو ذاك الملك الذي لم يفطن أن حبة الحنطة التي تمأل مخزنه لألبد هي 

وُس��ِحقت عل��ى الص�ليب فأت��ت بثم��ر كثي��ر ال يف��رغ إل��ى  وقع��ت ومات��تتل�ك الت��ي 

جن�ب وأن معص�رته ل�ن تمتل�ئ حق�اً إال م�ن ينب�وع ال�دماء ال�ذي ف�اض م�ن . األبد

 .الحبيب ليروي البشرية ويعطيها الحياة في سر اإلفخارستيا

وربما كانت هذه المعاني والرموز عسرة الفهم عليهم في ذلك الزم�ان، ولك�ن م�ا 

  هو عذرنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر األيام؟ 

 الملك يشق ثيابه* 
��ا َس��ِمَع اْلَملِ��ُك َك��الََم اْلَم��ْرأَةِ ۳۰ َق ثِيَا فَلَمَّ ��وِر، فَنَظَ��َر َم��زَّ بَ��هُ َوُه��َو ُمْجتَ��اٌز َعلَ��ى السُّ

هَك�َذا يَْص�نَُع لِ�ي هللاُ َوهَك�َذا «: فَقَ�الَ ۳۱. الشَّْعُب َوإَِذا ِمْسٌح ِمْن َداِخل َعلَ�ى َجَس�ِدهِ 

 )۳۱-۳۰: ٦مل۲. (»يَِزيُد، إِْن قَاَم َرْأُس أَلِيَشَع ْبِن َشافَاطَ َعلَْيِه اْليَْومَ 

  ِولكن رد فعله كان عجيباً ... له كل الحق ق الملك مما سمع وُصع ... 

 ..عالم�ة عل�ى الح�زن والغض�ب الش�ديدين  .فقد أمسك ثياب�ه وش�قها إل�ى نص�فين

فأبص�ر الش�عب ِمس�حاً )  كما فعل ي�وم أت�اه نعم�ان الس�رياني طالب�اً الش�فاءتماماً (

 ). مالبس خشنة عالمة التذلل ل(على جسده 

ب��د أن يس��جد لل��رب ص��ارخاً معترف��اً أن  وتسلس��ل األح��داث ك��ان ي��وحي أن��ه ال

 ..... هي سبب مذلتهم  وخطايا الشعب خطاياه

  ! ولكن ما حدث كان على النقيض تماماً 

مه�دداً بقت�ل النب�ي !....  فقد صب المل�ك ج�ام غض�به عل�ى هللا ف�ي ش�خص أليش�ع

مك��در ه��و  إيلي��ا أن ال��ذي اعتب��رالمل��ك  مك��رراً خط��أ أخ��آب.  ال��ذي أنق��ذه  م��راراً 

ئيل بس�بب ص�الته الت�ي منع�ت المط�ر وتمن�ى أن يقتل�ه، رغ�م كون�ه الوحي�د إسرا

ول��م ي��تعظ أو يفه��م أن ه��ذه العقوب��ة كان��ت للتأدي��ب  .ال��ذي يمل��ك مفت��اح الس��ماء

 . األرضي لكي ال يفقدوا ميراثهم السماوي
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  صالح هللا رغم شر اإلنسان !!      

، إال أن�ك دائم�اً ف�رغم كث�رة ش�رورنا. عجيب أنت يا رب في ص�الحك وإحس�انك

اس��مك علين��ا، حت��ى وإن  يتع��ود فترحمن��ا وتخلص��نا ذاك��راً أنن��ا ش��عبك ال��ذي ُدِع��

كان��ت ه��ذه ه��ي لحظ��ة اكتم��ال إث��م و ....أنكرن��اك فأن��ت تؤدبن��ا ولك��ن ال ترفض��نا

وكان�ت أيض�اً ه�ي . السامرة إذ أرادوا قتل أليشع الذي يمث�ل حض�ور هللا وس�طهم

حي�ث ق�رروا  ،ف�ي الص�ليب جلي�اً ما نراه  وهو. اإللهية لحظة إظهار فيض النعمة

 . قتل ابن اإلنسان ولكن هللا كان يرتب من خالله خالص كل البشرية

 الملك يذهب إلى أليشع* 
يُوُخ ُجلُوًسا ِعْنَدهُ ۳۲ َرُجالً ِمْن  )الملك( فَأَْرَسلَ . َوَكاَن أَلِيَشُع َجالًِسا فِي بَْيتِِه َوالشُّ

ُسولُ َوقَْبلََما أَتَ . أََماِمهِ  يُوخِ  )أليشع( إِلَْيِه قَالَ  )جندي الملك( ى الرَّ َهْل َرأَْيتُْم «: لِلشُّ

ُس�وُل ! ه�َذا قَ�ْد أَْرَس�َل لِيَْقطَ�َع َرْأِس�ي؟ اْنظُ�ُروا )أخ�آب( أَنَّ اْبَن اْلقَاتِلِ  إَِذا َج�اَء الرَّ

ُت قَ��َدَمْي َس��يِِّدِه أَلَ��ْيَس َص��وْ . ِعْن��َد اْلبَ��ابِ  )احبس��وه(فَ��أَْغلِقُوا اْلبَ��اَب َواْحُص��ُروهُ 

ُس�وِل نَ�اِزٌل إِلَْي�هِ ۳۳. »َوَراَءهُ؟ ُه�َوَذا «: )المل�ك( فَقَ�الَ . َوبَْينََما ُهَو يَُكلُِّمُه�ْم إَِذا بِالرَّ

بِّ  بِّ بَْعُد؟. هَذا الشَّرُّ ُهَو ِمْن قِبَِل الرَّ  )۳۳-۳۲: ٦مل۲. (»َماَذا أَْنتَِظُر ِمَن الرَّ

 �ع الش�يوخ يطلب�ون م�ن ال�رب م�ن أج�ل الش�عب كان أليش�ع جالس�اً ف�ي بيت�ه م

ولكن نبي هللا عرف ب�الروح م�ا  ...البائس عندما أرسل الملك جندياً ليعتقل أليشع

 .يجري، وأخبر الشيوخ أن الملك يريد قتله

الرب أنه وأثناء كالمه دخل الجندي وتبعه الملك الذي كان غاضباً وهائجاً ويتهم 

بل سينتقم منه ... شيئاً  ا فهو ال يريد من الربولذ!! ةهو المتسبب في تلك الضيق

 !!!!بقطع رأس نبيه أليشع 

  وك��م م��ن الم��رات يتم��رد ال��بعض عل��ى هللا معترض��ين ألن��ه ال يعط��يهم م��ا

يري��دون  وال يف��ك ضيقـت��ـهم، ل��ذا يظن��ون أنه��م يعاقبون��ه  بتجاه��ل وج��وده ب��ل 
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خض�وع لتأدي�ب رافضين االعتراف بخطاياهم وال! وبالتجديف عليه وقتل رجاله

 . العلي

 هللا يفتح كوى السماء* 

بِّ «: َوقَاَل أَلِيَش�عُ  بُّ . اْس�َمُعوا َك�الََم ال�رَّ فِ�ي ِمْث�ِل ه�َذا اْلَوْق�ِت َغ�ًدا : هَك�َذا قَ�اَل ال�رَّ

ِعيِر بَِشاقِل فِي بَاِب السَّاِمَرةِ  )مبلغ زهيد( تَُكوُن َكْيلَةُ الدَّقِيِق بَِشاقِل  . »َوَكْيلَتَا الشَّ
 : إِنَّ ُجْنِديًّا لِْلَملِِك َكاَن يَْستَنُِد َعلَى يَِدِه أََجاَب َرُجَل هللاِ َوقَالَ وَ ۲

بُّ يَْص�نَُع ُك��ًوى« �َماءِ  )نواف�ذ( ُه�َوَذا ال�رَّ : فَقَ��الَ » َه��ْل يَُك�وُن ه�َذا األَْم�ُر؟! فِ�ي السَّ

 )۲-۱: ۷مل۲. (»إِنََّك تََرى بَِعْينَْيَك، َولِكْن الَ تَأُْكُل ِمْنهُ «

  كان م�ن الطبيع�ي لرج�ل هللا أن ي�رد عل�ى جح�ود المل�ك ب�أن ي�ـُنزل ن�اراً م�ن

السماء لتلتهمه فوراً مع أتباعه، ال سيما وأن معلمه إيليا قد فعل ذل�ك م�ع رئيس�ي 

 .خمسين وجنودهما لمجرد أن أخزيا الملك أرسل يستدعيه بشيء من العجرفة

األعص��اب ف��تح ف��اه بأجم��ل إال أن��ه عل��ى العك��س تمام��اً وبمنته��ى اله��دوء وثب��ات 

س�اعة فق�ط  ۲٤بشارة يتمن�ون س�ماعها، فأعط�اهم موع�د انته�اء المجاع�ة خ�الل 

 !! حيث يصبح الدقيق والشعير بقروش زهيدة

 ن جن�دياً مس�تهزئاً الك�الم بالص�مت غي�ر مص�دق، ولك� وقاب�ل وان�دهش المل�ك

ص�نع هللا ه�ل سي"فتهكم على كالم أليشع متسائالً ف�ي س�خرية .... كان أكثر جرأة

 !!" نوافذ في السماء ليمطر منها الطعام

إِنَّ��َك تَ��َرى «ف��م أليش��ع ق��ائالً ل��ه وحك��م عل��ى ه��ذا الجن��دي المس��تهزئ بهللا  غض��ب

  .»بَِعْينَْيَك، َولِكْن الَ تَأُْكُل ِمْنهُ 

  ومن الواضح أن الصبر اإللهي ل�ه طاق�ات غي�ر مح�دودة، ف�ال ق�د نظ�ر إل�ى

وأش�فق عليه�ا، ورأى حال�ة ش�عبه المزري�ة فتح�نن عل�يهم المدينة البائسة الجائعة 

ُوِج��ْدُت ِم��َن الَّ��ِذيَن لَ��ْم . أَْص��َغْيُت إِلَ��ى الَّ��ِذيَن لَ��ْم يَْس��أَلُوا«. رغ��م أنه��م ل��م يطلب��وه

�ٍة لَ�ْم تَُس�مَّ بِاْس�ِمي. هأَنََذا، هأَنََذا: قُْلتُ . يَْطلُبُونِي بََس�ْطُت يَ�َديَّ طُ�وَل النََّه�اِر ۲. ألُمَّ
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ٍد َسائٍِر فِ�ي طَِري�ق َغْي�ِر َص�الٍِح َوَراَء أَْفَك�اِره إِلَى  )۲-۱: ٦٥أش. (»َشْعٍب ُمتََمرِّ

 .  ولكن رغم ذلك فالسخرية واالستهزاء يستوجبان القضاء

 أربعة رجال برص* 
ا نَْح�ُن لَِم�اذَ «: َوَكاَن أَْربََعةُ ِرَجال بُْرٍص ِعْنَد َمْدَخِل اْلبَاِب، فَقَاَل أََحُدُهْم لَِصاِحبِهِ ۳

إَِذا قُْلنَا نَْدُخُل اْلَمِدينَ�ةَ، فَ�اْلُجوُع فِ�ي اْلَمِدينَ�ِة فَنَُم�وُت ٤َجالُِسوَن ُهنَا َحتَّى نَُموَت؟ 

فَ��اآلَن َهلُ��مَّ نَْس��قُْط إِلَ��ى َمَحلَّ��ِة األََراِميِّ��يَن، فَ��إِِن . َوإَِذا َجلَْس��نَا ُهنَ��ا نَُم��وتُ . فِيَه��ا

 )٤-۳: ۷مل۲. (»قَتَلُونَا ُمْتنَا اِْستَْحيَْونَا َحيِينَا، َوإِنْ 

  ب��رداء كثي��ف م��ن داخ��ل وم��ن ) الس�امرة(ك�ان الب��ؤس يل��ف المدين��ة المس��كينة

من الداخل مجاع�ة قاتل�ة، وم�ن الخ�ارج ج�يش األع�داء يض�رب حص�اراً . خارج

) ٤٦: ۱۳ال(منيعاً وبين هذا وذاك أربعة رجال برص معزولين حسب الش�ريعة 

لق�ى نة، وقد حـُرموا من فت�ات الطع�ام ال�ذي ك�ان يُ أي محظور عليهم دخول المدي

لهم من ذويه�م عب�ر األس�وار وتعب�وا م�ن انتظ�ار الم�وت البط�يء، فخط�رت له�م 

.. .. األرامي�ين يتس�ولون طعام�اً فيحي�وا الذهاب إلى معس�كر فكرة انتحارية وهي

 .أو ربما يقتلهم األراميون فيرحموهم من الموت البطيء جوعاً 

 ول�ه ف�ي ذل�ك ط�رق  - اً أن يغدق رحمته الواسعة على الس�امرةكان هللا مزمع

فل��م يس��تخدم رج��االً عظم��اء وال أنبي��اء ب��ل اس��تخدم ه��ؤالء المس��اكين  - عجيب��ة

لس�امرة كم�ا مدين�ة اتحققت النجاة ل معن طريقهوالبرص المرذولين من الجميع، 

 .سنرى فيما بعد من أحداث القصة

 اإلنقاذ اإللهي* 
فََج�اُءوا إِلَ�ى آِخ�ِر . األََراِميِّ�ينَ  )معس�كر( ِعَش�اِء لِيَ�ْذَهبُوا إِلَ�ى َمَحلَّ�ةِ فَقَاُموا فِي الْ ٥

بَّ أَْس�َمَع َج�ْيَش األََراِميِّ�يَن َص�ْوَت ٦. َمَحلَِّة األََراِميِّيَن فَلَْم يَُكْن ُهنَ�اَك أََح�دٌ  فَ�إِنَّ ال�رَّ

ُه�َوَذا َملِ�ُك «: وا اْلَواِح�ُد ألَِخي�هِ فَقَ�الُ . َمْرَكبَاٍت َوَصْوَت َخْيل، َص�ْوَت َج�ْيٍش َعِظ�يمٍ 

نَا ُملُ��وَك اْلِحثِّيِّ��يَن َوُملُ��وَك اْلِمْص��ِريِّيَن لِيَ��أْتُوا َعلَْينَ��ا . »إِْس��َرائِيَل قَ��ِد اْس��تَأَْجَر ِض��دَّ
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ا فَقَ��اُموا َوَهَربُ��وا فِ��ي اْلِعَش��اِء َوتََرُك��وا ِخيَ��اَمُهْم َوَخ��ْيلَُهْم َوَحِمي��َرُهُم، اْلَمَحلَّ��ةَ َكَم��۷

  )۷-٥: ۷مل۲. (ِهَي، َوَهَربُوا ألَْجِل نََجاِة أَْنفُِسِهمْ 

  واتجه�وا إل�ى معس�كر األرامي�ين ودق�ات قل�وبهم واستجمع الرجال ش�جاعتهم

فه�م يتوقع�ون ظه�ور الجن�ود . الطب�ول ق�رعك احتى ب�اتوا يس�معونه وتعلو تزايدت

المحل��ة ليقتل��وهم ف��ي أي��ة لحظ��ة، ولك��ن ي��ا للعج��ب فه��ا ه��م يص��لون إل��ى نهاي��ة 

 ترى أين ذهبوا؟  .........يقابلوا جندياً واحداً  دون أن) عسكرالم(

  ق��ام هللا ل��يخلص ش��عبه بخط��ة يعج��ز العق��ل البش��ري ع��ن تخيله��ا فق��د جع��ل

ف��انزعجوا واعت��راهم ...!!  األرامي��ين يس��معون ص��وت مركب��ات وج��يش عظ��يم 

حثي��ين، الهل��ع ظ��انين أن مل��ك إس��رائيل ق��د اس��تأجر ض��دهم مل��وك المص��ريين وال

وهكذا ينف�تح !! فأسرعوا بالفرار تاركين خلفهم كل شيء وهربوا لينجوا بأنفسهم

 .للجائعين داخل األسوار وللبرص خارجها... باب الخالص للجميع 
  حروب الرب العجيبة !!      

م�رة  ۲٥۰وتك�رر ه�ذا اللق�ب  رب الجن�ودكان هللا يدعو نفسه في بعض األحيان 

وهللا رغم كراهيته للحروب إال أن ه�ذا اللق�ب ي�دل عل�ى عناي�ة هللا . عبر العهدين

وسنذكر بعض األمثلة على سبيل المثال ال الحص�ر . العجيبة بشعبه أثناء الحرب

  .لنرى أن لنا إلهاً ال يستحيل عليه شيء وال يعسر عليه أمر

اً عل�ى أربع�ة مل�وك بجيوش�هم ليح�رر لوط�اً غالم� ۳۱۸ومعه  إبراهيمانتصر * 

 )۱٦-۱۳: ۱٤تك! (من األسر ويسترجع كل شيء

، )۱۷خ�ر(عل�ى مث�ال الص�ليب  موس�ىعلى عماليق برفع ي�دي  يشوعانتصر * 

! أي��ام ث��م س��قطت أس��وارها ب��أبواق الالوي��ين  ۷وعل��ى أريح��ا بال��دوران حوله��ا 

اهم ال�رب بحج�ارة كما انتصر على ملوك األموريين الخمسة عن�دما رم�) ٦يش(

 حت��ى بَ��َرد م��ن الس��ماء ووقف��ت الش��مس ف��ي كب��د الس��ماء ول��م تغ��رب يوم��اً ك��امالً 

 )۱۰يش! (انتهت الحرب 
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ألف��اً م�ن ج��يش الم�ديانيين ع��ن  ۱۳٥رج��ل عل�ى  ۳۰۰ومع�ه  ج��دعونانتص�ر * 

  )۸، ۷قض! (طريق كسر الجرار والنفخ في األبواق 

 )۱٦: ۱٥قض( !فلسطيني بعظمة فك حمار ۱۰۰۰ شمشونوقتل * 

بِّ َم��انٌِع َع��ْن أَْن «فلس��طينياً إليمان��ه أن��ه  ۲۰ يوناث��ان ب��ن ش��اولقت�ل *  لَ��ْيَس لِل��رَّ

الص��غير ليس��حق    داودوأت��ى بع��ده   )٦: ۱٤ص��م۱( »يَُخلِّ�َص بِ��اْلَكثِيِر أَْو بِاْلقَلِي��لِ 

 )٤٥: ۱۷صم۱( جليات العمالق بمقالع وحصاة

جي��وش أرام  جحاف��ل ى عل�� ۷۰۰۰انتص��ر بج��يش م��ن  -رغ��م ش��ره  - أخ��آب* 

 ) ۲۱-۱۳: ۲۰مل۱. (مرتين لكي يثبت له الرب أنه اإلله الحقيقي لعله يتوب

ملك يهوذا إلى الرب عندما حاصره جيش سنحاريب ملك أشور  حزقياصرخ * 

فت��ولى ال��رب األم��ر ونص��ره ب��دون أن يح��ارب إذ أرس��ل مالك��اً  أهل��ك ج��يش 

  )۳٥: ۱۹مل۲(! ألف جندي  ۱۸٥سنحاريب المكون من 

ملك يهوذا على بني عمون وموآب وأه�ل جب�ل س�عير دون  يهوشافاطانتصر * 

ح��رب، ب��ل بتس��بيح  الالوي��ين ال��ذي جع��ل جي��وش أعدائ��ه تقض��ي عل��ى بعض��ها 

 )۲۳-۲۱: ۲۰أي۲( !البعض

أن جي�وش  ايظن�ولجعل هللا جيوش م�وآب ت�رى الم�اء دم�اً  أليشعوخالل حياة * 

 ) ۳مل۲. (انهزمووا نظام  للنهب إسرائيل ويهوذا وأدوم تقاتلوا فنزلوا بال

م�ن ج�يش أرام ال�ذين ض�ربوا ثم أرسل هللا جيشاً بمركبات من نار ليحمي أليش�ع 

وأخيرا هذه المعجزة التي سمعت فيها جيوش أرام صوت خي�ل ) ٦مل۲(بالعمى 

 .)۷مل۲! (ومركبات  ليهربوا تاركين كل خيراتهم

قرن�اً وم�ا زال�ت مس�تمرة  ۲۱ التي ب�دأت من�ذ وأخيراً نأتي إلى أعظم الحروب* 

دون  رس��والً  ۷۰تلمي��ذاً و ۱۲رس��ل ال��رب فق��د أ .....وس��تظل هك��ذا حت��ى اآلن 

 ببش�ارة اإلنجي�ل  ية األرضالكرة ليغزوا كل دون جنود أو عتاد ... سالح أو زاد 

ك��ل  نفتن��وبق��وة الص��ليب أخ��ذوا يو... ب م��ن أجله��م ويك��رزوا ب��الرب ال��ذي ص��ـُلِ 
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؛ بدءاً م�ن اإلمبراطوري�ة الروماني�ة ف�ي تباعاً  إبليس حصون نالمسكونة ويهدمو

  .لم الشيوعي في القرن العشرينى العاحتالقرن الثالث 

 البشارة المفرحة* 
َوَجاَء هُؤالَِء اْلبُْرُص إِلَ�ى آِخ�ِر اْلَمَحلَّ�ِة َوَدَخلُ�وا َخْيَم�ةً َواِح�َدةً، فَ�أََكلُوا َوَش�ِربُوا ۸

ةً َوذَ  ثُ�مَّ َرَجُع�وا َوَدَخلُ�وا َخْيَم�ةً . َهبً�ا َوثِيَابً�ا َوَمَض�ْوا َوطََمُروَه�اَوَحَملُوا ِمْنَها فِضَّ

لَْس�نَا َع�اِملِيَن «: ثُمَّ قَ�اَل بَْعُض�ُهْم لِ�بَْعضٍ ۹. أُْخَرى َوَحَملُوا ِمْنَها َوَمَضْوا َوطََمُروا

بَاِح هَذا اْليَْوُم ُهَو يَْوُم بَِشاَرٍة َونَْحُن َساِكتُوَن، فَإِِن انْ . َحَسنًا تَظَْرنَا إِلَى َضْوِء الصَّ

اَب ۱۰. »فََهلُ��مَّ اآلَن نَ��ْدُخْل َونُْخبِ��ْر بَْي��َت اْلَملِ��كِ . يَُص��اِدفُنَا َش��رٌّ  فََج��اُءوا َوَدَع��ْوا بَ��وَّ

الَ إِنَّنَ�ا َدَخْلنَ�ا َمَحلَّ�ةَ األََراِميِّ�يَن فَلَ�ْم يَُك�ْن ُهنَ�اَك أََح�ٌد وَ «: اْلَمِدينَِة َوأَْخبَ�ُروهُ قَ�ائِلِينَ 

فَ�َدَعا ۱۱. »َصْوُت إِْنَساٍن، َولِكْن َخْيٌل َمْربُوطَ�ةٌ َوَحِمي�ٌر َمْربُوطَ�ةٌ َوِخيَ�اٌم َكَم�ا ِه�يَ 

ابِيَن فَأَْخبَُروا بَْيَت اْلَملِِك َداِخالً   )۱۱-۸: ۷مل۲. (اْلبَوَّ

 ش��عروا ب��وخز  ،بط��ونهم وأخ��ذوا فض��ة وذهب��اً ودفنوه��االرج��ال  بع��دما أش��بع

 ربون واآلالف من أهلهم يتضورون جوعاً في المدينة؟الضمير، أيأكلون ويش

ومعسكر األراميين مكتظ بطعام وكنوز جلبوها استعدادا للحصار الطوي�ل وك�ان 

فه�و وح�ده  الق�ادر أن . الرب قد سمح بهذا ليس�تخدم تل�ك الخي�رات إلش�باع ش�عبه

م ورغم كون الرجال نجسين ومنبوذين م�ن الجمي�ع إال أنه�.... يحول الشر خيراً 

ف��ذهبوا  .رأوا أن��ه م��ن األناني��ة أن يش��بعوا وح��دهم بينم��ا إخ��وتهم ي��أكلون أبن��اءهم

 .وطالبوه بسرعة حمل البشارة المفرحة للملك وأخبروا البواب

ِريَن بِاْلَخْيَراتِ « حقاً  ِريَن بِالسَّالَِم، اْلُمبَشِّ    )۱٥: ۱۰رو. (»َما أَْجَمَل أَْقَداَم اْلُمبَشِّ

  الكثي�ر م�ن الج�ائعين روحي�اً، ونح�ن نع�رف طري�ق الش�بع ويوجد اليوم بينن�ا

فمتى نشعر بالمسئولية تج�اه إخوتن�ا؟ ! ورغم ذلك فقد ال نبالي بجوعهم. الروحي

فإذا كنا قد ذقنا حالوة السيد المسيح وشبعنا منه فنحن مطالبون بدعوتهم لي�ذوقوا 

         . قيق��يهم أن الس��يد المس��يح ه��و الطري��ق الوحي��د للش��بع الحخب��رهون .وينظ��روا
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خ�رين ال تتوانوا يا إخوتي فسوف تك�ون دينون�ة علين�ا إن نح�ن ش�بعنا وتركن�ا اآل

 )۱۷: ٤يع( ".فََمْن يَْعِرُف أَْن يَْعَمَل َحَسنًا َوالَ يَْعَمُل، فَذلَِك َخِطيَّةٌ لَهُ "جائعين 

  الملك يتحقق من األمر* 
َعلُِم�وا أَنَّنَ�ا . ألُْخبِ�َرنَُّكْم َم�ا فََع�َل لَنَ�ا األََراِميُّ�ونَ «: فَقَاَم اْلَملِ�ُك لَ�ْيالً َوقَ�اَل لَِعبِي�ِدهِ ۱۲

إَِذا َخَرُج��وا ِم��َن اْلَمِدينَ��ِة : ِجيَ��اٌع فََخَرُج��وا ِم��َن اْلَمَحلَّ��ِة لِيَْختَبِئُ��وا فِ��ي َحْق��ل قَ��ائِلِينَ 

: ْن َعبِي���ِدِه َوقَ���الَ فَأََج���اَب َواِح���ٌد ِم���۱۳. »قَبَْض���نَا َعلَ���ْيِهْم أَْحيَ���اًء َوَدَخْلنَ���ا اْلَمِدينَ���ةَ 

ِه��َي نَِظي��ُر ُك��لِّ ُجْمُه��وِر . فَْليَأُْخ��ُذوا َخْمَس��ةً ِم��َن اْلَخْي��ِل اْلبَاقِيَ��ِة الَّتِ��ي بَقِيَ��ْت فِيَه��ا«

فَنُْرِس�ُل . إِْسَرائِيَل الَِّذيَن بَقَْوا بَِها، أَْو ِهَي نَِظيُر ُكلِّ ُجْمُه�وِر إِْس�َرائِيَل الَّ�ِذيَن فَنَ�ْوا

 )۱۳-۱۲: ۷مل۲. (»َونََرى

  وص��ل الخب��ر إل��ى قص��ر المل��ك فط��ار نوم��ه وق��ام ليبح��ث ص��حة م��ا س��معه

ولألسف لم يصدق أن تكون هذه هي وسيلة هللا المع�دة لخالص�ه وخ�الص ش�عبه 

 . رغم نبوءة أليشع بقرب النجاة 

 وش�ك ف�ي . نتقم منهولذا كان دائماً يتوقع أن هللا سي. كان الملك يعلم أنه شرير

ول�ذا فق�د توق�ع .  تماماً كما فعل وقت معجزة إرواء الثالث�ة جي�وش صحة الكالم،

ف�اقترح أن األمر مجرد خدعة أو كمين دبره األراميون ليس�تدرجوهم ويهلك�وهم 

عليه عبي�ده أن يرس�لوا خمس�ة فرس�ان ليتحقق�وا األم�ر ف�إذا ك�ان حق�اً فق�د ربح�وا 

 .   ائيللكل إسر يكون هؤالء الفرسان فداءً  ,كثيراً وإن كان كميناً 
  اإلله الحنون وأحجية شمسون؟     ! 

 المش�هورة) فزورت�ه(جاء شمشون في ليلة عرسه وألقى على المدعوين أحجيت�ه 

آلِكِل اِمَن « :فقال لهم .عن األسد الذي قتله فأتى النحل وصنع عسالً في فم األسد

ولم يستطع   )۱٤:۱٤قض .(»َخَرَجْت َحالََوةٌ  )المفترس( َجافِيالْ َخَرَج أَْكٌل َوِمَن 

 . في حياة أوالده الحل  هذا لكن هللا كان كثيراً ما يحلو له تطبيقاللغز   أحد حل
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 اللت�ين تول�دان العبراني�ات -فنجده في قصة موسى مثالً ق�د اس�تخدم الق�ابلتين- 

ث�م ح��رك هللا ابن��ة  .س��بب حي�اة له��م لتص�يرا ،بقت��ل األوالد م��ن فرع�ون المكلفت�ين

  ! موسىلتربي  نفسهفرعون 

  وفي هذه المعجزة نجد هللا قد ترك جيوش أرام تعد العدة وتتجهز بأطنان م�ن

األطعمة والثروات لحصار طويل لتجويع السامرة وإسقاطها، ولكن�ه ف�ي النهاي�ة 

 .قد أخذ كل تلك الخيرات وأغنى بها شعبه وأشبعهم كما تنبأ أليشع نبيه

 طهد كنيس��ة هللا ب��إفراط ش�اول الطرسوس��ي ال��ذي ك�ان يض�� ونف�س األم��ر ع��ن

ث�م يستش�هد ب أرج�اء المس�كونة ك�ارزاً وجيمختاراً  إناءً  فيه القديررى يف ،ليتلفها

 .تشكل نصف العهد الجديدمن أجل المسيح بعدما كتب رسائله التي 

 فك�م م�ن حك�ام ع�ذبوا   ة،كنيسالتتكرر قصة بولس الرسول كثيراً في تاريخ و

هاي�ة ص�اروا ش�هداء عل�ى اس�م المس�يح وم�نهم المسيحيين بوحشية ولكنهم ف�ي الن

وبطش��ه بالمس��يحيين وف��ي النهاي��ة  س وال��ي أنص��نا ال��ذي اش��تهر بوحش��يتهإري��انو

ولكنه أك�ل الكثي�ر م�ن الحم�الن  .لقد كان ذئباً " عنه  فقيلصار هو نفسه شهيدا 

  ."مثلهم )شهيد(إلى حمل  هو نفسه تحولحتى  )الشهداء(

 تأكيد صحة الخبر* 
                : َوأَْرَس����َل اْلَملِ����ُك َوَراَء َج����ْيِش األََراِميِّ����يَن قَ����ائِالً . وا َمْرَكبَتَ����ْي َخْي����لفَأََخ����ذُ ۱٤

، َوإَِذا ُك��لُّ الطَِّري��ِق َم��آلٌن ۱٥. »اْذَهبُ��وا َواْنظُ��ُروا« فَ��اْنطَلَقُوا َوَراَءُه��ْم إِلَ��ى األُْرُدنِّ

ُس�ُل َوأَْخبَ�ُروا اْلَملِ�كَ . ِم�ْن َعَجلَ�تِِهمْ ثِيَابًا َوآنِيَةً قَ�ْد طََرَحَه�ا األََراِميُّ�وَن  . فََرَج�َع الرُّ

 )۱٥-۱٤: ۷مل۲(

  ،كان الملك مثل توما؛ ال يصدق إال إذا تحقق بنفسه من صحة الخبر الغريب

وال نلوم��ه عل��ى موقف��ه فيكفي��ه أن��ه اس��تجاب لمش��ورة معاوني��ه ال��ذين نص��حوه أن 

. )٤٦: ۱ي�و(. »تََع�اَل َواْنظُ�رْ « لنثنائي�ل سبفيلُ  تماما مثلما قال ... يتيقن من األمر

ف��ذهب ليج��د أن الناص��رة ل��م يخ��رج منه��ا مج��رد ش��يء ص��الح ، ب��ل خ��رج منه��ا 
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ه��ي بداي��ة طري��ق اإليم��ان " تع��اَل وانظ��ر"ل��ذا فإنن��ا نعتب��ر أن  . المس��يح اب��ن هللا

ولكن متى عرفناه يبدأ إيمانن�ا الص�غير ف�ي النم�و روي�داً روي�داً حت�ى  ....بالمسيح

 .هللا دون أن نضع إصبعنا في جنبه فنثق فيينضج 

 تحقيق نبوة أليشع* 
فََكانَْت َكْيلَةُ الدَّقِيِق بَِشاقِل، َوَكْيلَتَا . فََخَرَج الشَّْعُب َونََهبُوا َمَحلَّةَ األََراِميِّينَ ۱٦

بِّ  ِعيِر بَِشاقِل َحَسَب َكالَِم الرَّ ْنِديَّ الَِّذي َكاَن َوأَقَاَم اْلَملُِك َعلَى اْلبَاِب اْلجُ ۱۷ .الشَّ

ْعُب فِي اْلبَاِب، فََماَت َكَما قَاَل َرُجُل هللاِ الَِّذي تََكلََّم  يَْستَنُِد َعلَى يَِدِه، فََداَسهُ الشَّ

ا تََكلََّم َرُجُل هللاِ إِلَى اْلَملِِك قَائِالً ۱۸. ِعْنَد نُُزوِل اْلَملِِك إِلَْيهِ  َكْيلَتَا َشِعيٍر «: فَإِنَّهُ لَمَّ

» َشاقِل َوَكْيلَةُ َدقِيق بَِشاقِل تَُكوُن فِي ِمْثِل هَذا اْلَوْقِت َغًدا فِي بَاِب السَّاِمَرةِ بِ 
َماءِ «: َوأََجاَب اْلُجْنِديُّ َرُجَل هللاِ َوقَالَ ۱۹ بُّ يَْصنَُع ُكًوى فِي السَّ َهْل ! ُهَوَذا الرَّ

فََكاَن لَهُ ۲۰. »ْينَْيَك َولِكنََّك الَ تَأُْكُل ِمْنهُ إِنََّك تََرى بِعَ «: قَالَ » يَُكوُن ِمْثَل هَذا األَْمِر؟

 )۲۰-۱٦: ۷مل۲. (َداَسهُ الشَّْعُب فِي اْلبَاِب فََماتَ . َكذلِكَ 

  ما أن تأكد الملك من صحة الخبر حتى فتح أبواب المدينة على مصراعيها

ى الذي تهكم علوفي تدافعهم يدهسون ذلك الجندي  لتنطلق جحافل الشعب الجائع

 .عقاباً له على سخريته بكالم هللا تحت األقدام سحقاً  نبوءة أليشع ليموت

 هل آمنوا به؟, هللا ضيقهم ونجاهم واآلن بعد أن فك

 ممتنين وشاكرين؟, هل ظلوا يعبدونه طوال حياتهم

  !!تها كلها لألسف بالنفياإجاب, أسئلة كثيرة ..... !وهل؟ ....وهل ...هل

 ة الرحيلأليشع يطلب من الشونمي* 
بِي «: َوَكلََّم أَلِيَشُع اْلَمْرأَةَ الَّتِي أَْحيَا اْبنََها قَائِالً ۱ قُوِمي َواْنطَلِقِي أَْنِت َوبَْيتُِك َوتََغرَّ

بَّ قَْد َدَعا بُِجوٍع فَيَأْتِي أَْيًضا َعلَى األَْرِض َسْبَع ِسنِينٍ  بِي، ألَنَّ الرَّ . »َحْيثَُما تَتََغرَّ
بَْت فِي فَقَاَمِت اْلَمرْ ۲ أَةُ َوفََعلَْت َحَسَب َكالَِم َرُجِل هللاِ، َواْنطَلَقَْت ِهَي َوبَْيتَُها َوتََغرَّ

 )۲-۱: ۸مل۲.(أَْرِض اْلفِلِْسِطينِيِّيَن َسْبَع ِسنِينٍ 
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  كان أليشع على عالقة وطيدة بالش�ونمية الت�ي أق�ام ابنه�ا م�ن الم�وت وعن�دما

الج�وع  طل�ب م�ن الم�رأة أن  عرف أن منطقة ش�ونم س�تتعرض لس�بع س�نين م�ن

 .  أن تنتهي المجاعة إلى تتغرب مع أسرتها في بالد الفلسطينيين
  ليس الحل دائماً معجزة  !      

 ولكن لماذا تركها رجل هللا تتغرب؟ 

 لماذا لم يتدخل ليحل لها تلك المشكلة؟ 

... وكان ف�ي اس�تطاعته أن ي�ـُجري معج�زة مث�ل المعج�زات الت�ي س�بق وص�نعها

فل�يس م�ن : لكنه لم يفعل بالمثل في هذه المرة ليعلمنا واح�داً  م�ن أه�م المب�ادئ و

ه�ي مهم�ا تك�ررت تظ�ل  فالمعجزة  ،الطبيعي أن يحل هللا كل المشاكل بمعجزات

وهك��ذا يس��مح هللا ألوالده أن يتص��رفوا ف��ي األم��ور  ،س��تثناء وليس��ت القاع��دةاال

ما فعله الرب إذ سمح به�روب  وهو نفس. عاديةالبشرية الطرق الالتي تواجههم ب

 .إلى مصر هرباً من مطاردة هيرودس العائلة المقدسة

  وفي زم�ن االستش�هاد كان�ت الكنيس�ة تعل�م أوالده�ا أن يهرب�وا ل�ئال يتورط�وا

حتم�ال فليس ل�دى الجمي�ع نف�س القام�ة الروحي�ة الت�ي ت�ؤهلهم ال. فينكروا إيمانهم

 .اآلالم والشهادة على اسم المسيح

 لشونمية إلى أرضهاعودة ا* 
��ْبِع َرَجَع��ِت اْلَم��ْرأَةُ ِم��ْن أَْرِض اْلفِلِْس��ِطينِيِّيَن، َوَخَرَج��ْت ۳ ��نِيِن السَّ َوفِ��ي نَِهايَ��ِة السِّ

 . لِتَْصُرَخ إِلَى اْلَملِِك ألَْجِل بَْيتَِها َوَحْقلَِها
 : َوَكلََّم اْلَملُِك ِجيْحِزَي ُغالََم َرُجِل هللاِ قَائِالً ٤

 .»َجِميَع اْلَعظَائِِم الَّتِي فََعلََها أَلِيَشعُ  قُصَّ َعلَيَّ «

َوفِيَما ُهَو يَقُصُّ َعلَى اْلَملِِك َكْيَف أَنَّهُ أَْحيَا اْلَمْيَت، إَِذا بِ�اْلَمْرأَِة الَّتِ�ي أَْحيَ�ا اْبنََه�ا ٥ 

 : فَقَاَل ِجيْحِزي. تَْصُرُخ إِلَى اْلَملِِك ألَْجِل بَْيتَِها َوَحْقلَِها

 . »ِدي اْلَملَِك، هِذِه ِهَي اْلَمْرأَةُ َوهَذا ُهَو اْبنَُها الَِّذي أَْحيَاهُ أَلِيَشعُ يَا َسيِّ «
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ْت َعلَْيِه ذلَِك، فَأَْعطَاَها اْلَملُِك ٦  : َخِصيًّا قَائِالً فََسأََل اْلَملُِك اْلَمْرأَةَ فَقَصَّ

. »تََرَك�ِت األَْرَض إِلَ�ى اآلنَ  أَْرجْع ُكلَّ َم�ا لََه�ا َوَجِمي�َع َغ�الَِّت اْلَحْق�ِل ِم�ْن ِح�يَن◌ِ «

 )٦-۳: ۸مل۲(

  وبع��د انته��اء المجاع��ة، ع��ادت الش��ونمية م��رة أخ��رى إل��ى أرض��ها وك��ان ف��ي

لقد تم االستيالء على بيتها وحقلها بوضع اليد، ولم تجد ... انتظارها مفاجأة قاسية

 .فذهبت إلى الملك تشكو حالها وتطالب بحقها... المسكينة مكاناً لها

 أن الم��رأة ل��م تطل��ب وس��اطة أليش��ع ب��ل ذهب��ت بمفرده��ا  م��ن الالف��ت للنظ��رو

العادي�ة  ةطريق�التص�رف بتيجب أن  لمقابلة الملك، فهي قد تعلمت من أليشع أنها

 .ستطيعت نتإن كا أوالً 

  خير لهذه المرأة، فقد رتب وجود جيحزي الوفي تلك األثناء كان هللا يدبر كل

ال�ذي . الملك وكان يقص عليه معجزات رجل هللافي قصر ) السابق(غالم أليشع 

ابن الشونمية من الموت، وال شك أن الملك قد توقع أن يكون لجيحزي خيال أقام 

وف�ي ه�ذا التوقي�ت بال�ذات، ل�يس قبل�ه أو بع�ده بقلي�ل، ... جامح أو أنه يس�خر من�ه

 .دخلت الشونمية إلى الملك تطالب بحقها المغتصب

 وق النجاة والدليل القاطع على صدق قصته التي وكأنما وجد جيحزي فيها ط

فدخلت الم�رأة لت�روي نف�س القص�ة بح�ذافيرها،  وعندئ�ذ زال�ت . يستنكرها الملك

 . شكوكه وأمر غالمه أن يعيد لها كل حقوقها

وه��و األم��ر ال��ذي يتك��رر . إن مج��رد ذك��ر س��يرة أليش��ع ك��ان مفت��اح ح��ل المش��كلة

 .بهم فيرسل هللا الحل إكراماً لشفاعتهمكثيراً مع سائر القديسين الذين نتشفع 
 

 مرهوب الرب وعظيم جدا وقدرته عجيبة
 )۳۱: ٤۳سيراخ(
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  مرض بنهدد وطلبه الشفاء من أليشع -۱٤
قَ�ْد «: َوَكاَن بَْنَهَدُد َملُِك أََراَم َمِريًض�ا، فَ�أُْخبَِر َوقِي�َل لَ�هُ . َوَجاَء أَلِيَشُع إِلَى ِدَمْشقَ ۷

ُخ��ْذ بِيَ��ِدَك َهِديَّ��ةً َواْذَه��ْب «: فَقَ��اَل اْلَملِ��ُك لَِحَزائِي��لَ ۸. »َج��اَء َرُج��ُل هللاِ إِلَ��ى ُهنَ��ا

بَّ بِِه قَائِالً الْستِقْ  فََذَهَب ۹. »َهْل أَْشفَى ِمْن َمَرِضي هَذا؟: بَاِل َرُجِل هللاِ، َواْسأَِل الرَّ

َحَزائِيُل الْستِْقبَالِِه َوأََخَذ َهِديَّةً بِيَِدِه، َوِمْن ُكلِّ َخْيَراِت ِدَمْشَق ِحْمَل أَْربَِع�يَن َجَم�الً، 

َه�ْل : اْبنََك بَْنَهَدَد َملَِك أََراَم قَْد أَْرَسلَنِي إِلَْيَك قَ�ائِالً  إِنَّ «: َوَجاَء َوَوقََف أََماَمهُ َوقَالَ 

َوقَ�ْد . ِش�فَاًء تُْش�فَى: اْذَهْب َوقُْل لَ�هُ «: فَقَاَل لَهُ أَلِيَشعُ ۱۰» أُْشفَى ِمْن َمَرِضي هَذا؟

بُّ أَنَّهُ يَُموُت َمْوتًا   )۱۰-۷: ۸مل۲. (»أََرانِي الرَّ

 قل���يالً وت���ذكرنا بع���ض األح���داث م���ن قص���ة إيلي���ا  إذا رجعن���ا إل���ى ال���وراء

إيليا  عوضاً عنه، فقام اً مسح ملكين ونبيأن ي، سنعرف أن هللا قد طالبه )۱۹مل۱(

وله�ذا ك�ان أليش�ع ذاهب�اً . ترك باقي المهم�ة لتلمي�ذه أليش�ع بمسح أليشع نبياً ولكنه

ب�دأل م�ن  ليمسح حزائيل ملك�اً عليه�ا) حالياً  سوريا يأ ،أرامعاصمة (إلى دمشق 

 . بنهدد الذي كان مريضاً في ذلك الحين

  بنه��دد ك��ان وثني��اً إال أن��ه ك��ان يع��رف كرام��ة رج��ل هللا ال��ذي ش��فى  ورغ��م أن

وله�ذا أرس�ل . نعم�ان م�ن برص�ه، وض�رب جن�وده ب�العمى ث�م أع�ادهم مبص�رين

 ويس�أله ليقاب�ل رج�ل هللا  -أح�د الق�ادة ف�ي جيش�ه  - بنهدد هدية كبيرة بيد حزائيل

ولك��ن ... ش��فى يُ : " وكان��ت إجاب��ة أليش��ع غريب��ة .....ـُشف��ـَى م��ن مرض��ه؟ه��ل ي

 .أي أنه لن يموت بالمرض ولكن لسبب آخر كما سنرى" يموت

 أليشع يبكي* 
                : فَقَ���اَل َحَزائِي���لُ ۱۲. فََجَع���َل نَظَ���َرهُ َعلَْي���ِه َوثَبَّتَ���هُ َحتَّ���ى َخِج���َل، فَبََك���ى َرُج���ُل هللاِ ۱۱

، «: فَقَالَ » ْبِكي َسيِِّدي؟لَِماَذا يَ « �رِّ ألَنِّي َعلِْمُت َما َستَْفَعلُهُ بِبَنِ�ي إِْس�َرائِيَل ِم�َن الشَّ

��ْيِف، َوتَُحطِّ��ُم أَْطفَ��الَُهْم،  فَإِنَّ��َك تُْطلِ��ُق النَّ��اَر فِ��ي ُحُص��ونِِهْم، َوتَْقتُ��ُل ُش��بَّانَُهْم بِالسَّ

                   َوَم���ْن ُه���َو َعْب���ُدَك اْلَكْل���ُب َحتَّ���ى يَْفَع���َل «: فَقَ���اَل َحَزائِي���لُ ۱۳. »َوتَُش���قُّ َح���َواِملَُهمْ 
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بُّ إِيَّ��اَك َملًِك��ا َعلَ��ى أََرامَ «: فَقَ��اَل أَلِيَش��عُ » ه��َذا األَْم��َر اْلَعِظ��يَم؟ . »قَ��ْد أََرانِ��ي ال��رَّ

 )۱۳-۱۱: ۸مل۲(

  ،نظر أليشع إلى حزائيل نظرة عميقة حتى أحس حزائيل كأن�ه عري�ان أمام�ه

فتعج�ب متس�ائالً ع�ن . نظر في اتجاه آخر، ولكنه فوجئ برجل هللا يبك�يفخجل و

فأعلن له أليشع أنه  يرى ما سيفعله من أمور بشعة في بني إسرائيل . سبب بكائه

 .على ما سيصيب شعبه لذلك بكى حزناً 

 ا ه�ذَ  ُدَك اْلَكْلُب َحتَّى يَْفَعلَ َوَمْن ُهَو َعبْ «استنكر هذا األمر وقال  ولكن حزائيل

                  وهن����ا أعل����ن ل����ه أليش����ع أن����ه سيص����بح المل����ك الق����ادم عل����ى »األَْم����َر اْلَعِظ����يَم؟

 . أرام بعد بنهدد

وفي هذا الموقف نرى أليش�ع يبك�ي عل�ى إس�رائيل كم�ا بك�ى الس�يد المس�يح عل�ى 

ف���رأى خرابه���ا عل���ى ي���د ت���يطس القائ���د ) ٤۱: ۱۹ل���و(أورش���ليم الت���ي رفض���ته 

َّ ب�ـوهك�ذا تش. ميالدية ۷۰ وهو ما تم سنة. الروماني ه أليش�ع بس�يده ف�ي مش�اعره ـ

 .الرقيقة وحبه لشعبه رغم خطاياهم وشرهم
  عينان فاحصتان! 

وتقرأ أفكارنا ككتاب . تخترق أستار الظالم وتفحص القلوب والكـُلى اً ل عيونإن 

 . مفتوح ومهما خدعنا الناس بمظاهر كاذبة فلن نخدع القدير أبداً 

 . قديسيه مثل أليشع النبي قلة قليلة منهذه الموهبة ل وقد أعطى هللا

ه��و العي��ون الت��ي تفح��ص  -مهم��ا ك��ان خاطئ��اً  -إنس��ان لك��ل ولك��ن م��ا أعط��اه هللا 

 . أعماق نفوسنا وتفحص كلمة هللا ووصيته لنقيس أنفسنا على ضوئها

  ؟ فيما أراده القديرهذه العيون  فهل نستعمل

أدق تفاص�يل ال�ذرة دراس�ة  بع�د المج�رات وف أاستكش�نكتفي باستخدامها في اأم 

 لخالص نفوسنا؟ يقودنا ا استعمالها فيمونهمل 
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 موت بنهدد* 
» َم�اَذا قَ�اَل لَ�َك أَلِيَش��ُع؟«: فَ�اْنطَلََق ِم�ْن ِعْن�ِد أَلِيَش�َع َوَدَخ��َل إِلَ�ى َس�يِِّدِه فَقَ�اَل لَ��هُ ۱٤

َوفِ�ي اْلَغ�ِد أََخ�َذ اللِّْب�َدةَ َوَغَمَس�َها بِاْلَم�اِء، َونََش�َرَها ۱٥. »قَاَل لِي إِنَّ�َك تَْحيَ�ا«: فَقَالَ 

 )۱٥-۱٤: ۸مل۲. (َعلَى َوْجِهِه َوَماَت، َوَملََك َحَزائِيُل ِعَوًضا َعْنهُ 

 ولكن�ه ف�ي . عاد حزائيل ليبشر بنهدد أنه لن يموت بمرضه كم�ا أخب�ره أليش�ع

ُمـلك الذي عرف أنه سيصبح نفس الوقت كان يخطط لإلسراع باالستيالء على ال

فدخل في اليوم التالي على بنهدد بقطع�ة قم�اش مبلل�ة ليخنق�ه به�ا ف�ي . من نصيبه

 . صمت  وخرج ليعلن وفاة الملك المريض فيملك عوضاً عنه

 )۱۰مل ۲و  ۹مل ۲(أليشع يمسح ياهو ملكاً على إسرائيل * 

 وج�اء أليش�ع النب�ي  .عرفنا أن إيليا النبي قد عاصر أخآب المل�ك وأخزي�ا ابن�ه

 . في زمن يهورام بن أخآب الذي خلف أخاه أخزيا

وهي مسح ياهو . وكان قد بقى ألليشع آخر جزء من المهمة التي أمر هللا بها إيليا

وهكذا يُحَرم نس�ل أخ�آب م�ن الم�ـُلك . ملكاً على إسرائيل) قائد الجيش(بن نمشي 

هم�ة بنفس�ه ب�ل أرس�ل واح�داً م�ن ولكن أليشع لم يتمم الم. ألنهم عصوا هللا طويالً 

الزيت ال�ذي يس�تخدم لمس�ح المل�وك واألنبي�اء والكهن�ة (بني األنبياء ومعه الدهن 

وطل��ب أليش��ع م��ن غالم��ه أن ينف��رد بي��اهو بعي��داً ع��ن الن��اس، ) م��ن أي��ام موس��ى

وأخبر ياهو وقد أدى الغالم مهمته بحذافيرها . ليمسحه ملكاً ثم يفر هارباً بسرعة

لقضاء على بيت أخآب واالنتقام ل�دم األنبي�اء وجمي�ع عبي�د ال�رب أن مهمته هي ا

وعن�دما أت�م . الذين هلكوا على يد إيزابل التي ستأكلها الكالب ولن تجد من يدفنها

 .الغالم مهمته فتح الباب وهرب

ح من مل�وك إس�رائيل ألن ك�ل مل�وك ونالحظ أن ياهو هو الملك الوحيد الذي ُمسِ 

ولك��ن ي��اهو ك��ان . الهيك��ل من��ذ زم��ن وعب��دوا األوث��انإس��رائيل ك��انوا ق��د ترك��وا 

وأعل��ن ي��اهو لق��ادة الج��يش م��ا ح��دث فص��دقوه ...... ممس��وحاً لي��تمم قص��دا إلهي��اً 
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فقام  ب�انقالب عس�كري حي�ث ذه�ب إل�ى يزرعي�ل . وضربوا البوق وأعلنوه ملكاً 

وقت��ل يه��ورام ب��ن أخ��آب مل��ك إس��رائيل ث��م ذه��ب إل��ى قص��ر إيزاب��ل الت��ي كحل��ت 

ين��ت، وتطلع��ت م��ن ناف��ذة القص��ر إل��ى ي��اهو، ف��أمر ي��اهو بق��ذفها إل��ى عينيه��ا وتز

، وس�ال دمه�ا عل�ى الح�ائط وعل�ى الخي�ل أمرهالشارع، فنفذ بعض رجال القصر 

ولم�ا ج�اءوا لي�دفنوها ل�م يج�دوا س�وى  .وترك�وا جثته�ا ف�ي الش�ارع. التي داس�تها

َّ الجمجمة والرجلين وكف ا جاء في ك�الم ي اليدين، فقد أكلت الكالب بقية الجثة كمـ

 )۳۷-۳۰: ۹مل۲. (قبل ذلك بسنين طويلة الرب على فم إيليا

  قام ياهو بخدع�ة ليستأص�ل عب�ادة البع�ل م�ن المملك�ة فتظ�اهر بأن�ه م�ن عب�دة

إلى بيت البعل ث�م أم�ر حراس�ه  همدخلأالبعل وأقام وليمة لكل كهنة وعبدة البعل و

 .جأن يحفظوا جميع منافذ الخروج وال يدعوا أحداً يخر

وبعدما تأكد من دخول جميع عبدة البعل واطم�أن إل�ى خل�و المك�ان م�ن عبي�د هللا 

قام بإغالق هيكل البعل عليهم وأمر بقتلهم وهكذا قض�ى ي�اهو عل�ى عب�ادة البع�ل 

           )۲۸: ۱۰م��ل۲( .َواْستَأَْص��َل يَ��اُهو اْلبَْع��َل ِم��ْن إِْس��َرائِيلَ  م��ن مملك��ة إس��رائيل،

 ) ۲۸-۱۸: ۱۰مل ۲. (ى بيت أخآبوتمم القضاء اإللهي عل
  ال تقل أني ولد!.        

لم تكن مهمة ذلك الغالم م�ن بن�ي األنبي�اء س�هلة فباإلض�افة إل�ى مخ�اطر ال�ذهاب 

هم بالخيان�ة إذا ع�رف أح�د س�بب مجيئ�ه، ألن يه�ورام ـَ تألرض المعركة فهو قد يُ 

عن�دما طل�ب  وه�ذا ي�ذكرنا بموق�ف ص�موئيل النب�ي.... ملك إسرائيل م�ازال حي�اً 

 .منه الرب أن يمسح داود ملكاً بينما شاول مازال حياً 

  ورغم كل هذه المخاطر لم يعتذر الغالم ولم يتحجج بصغر س�نه وإنم�ا أط�اع

وه��ذا يش��جعنا أال نعت��ذر ع��ن الخدم��ة . أب��اه الروح��ي وتم��م مهمت��ه بك��ل ش��جاعة

 .لصغر سننا وضعف إمكانياتنا فال هو الذي سيعمل من خاللنا
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   ب��دأت خدم��ة أليش��ع النب��ي خ��الل حك��م المل��ك يه��ورام ب��ن أخ��آب وتم��ت ك��ل

 ).م.ق ۸٤۱-۸٤۸( من سبع سنوات ات التي ذكرناها سابقاً خاللالمعجز

سنة وخلفه ابنه يهوآح�از ۲۸ثم أتي بعد ذلك ياهو بن نمشي وحكم إسرائيل لمدة  

ن أليشع النب�ي ولم يرد أي ذكر ع, سنة ۱۷الذي جلس على عرش إسرائيل لمدة 

ألن ياهو وابنه يهوآحاز ق�د ترك�ا ) سنة ٤٥=۱۷+۲۸(خالل تلك الفترة الطويلة 

 .عبادة اإلله الحي وعبدا أوثان يربعام بن نباط

  عم��ر أليش��ع  ك��ان, م.ق ۷۹۸س��نة وعن��دما ت��ولى ي��وآش ب��ن يهوآح��از الحك��م 

دم��ة ل��ى المغي��ب بع��د حي��اة حافل��ة بالخع هشمس��ين��اهز الثم��انين عام��اً وأش��رفت 

 .األخرى وحتى لألممبل والمعجزات والعطاء بال حدود لشعبه ووطنه 

 مرض أليشع األخير* 
َوَمِرَض أَلِيَشُع َمَرَضهُ الَِّذي َماَت بِِه، فَنََزَل إِلَْي�ِه يُ�وآُش َملِ�ُك إِْس�َرائِيَل، َوبََك�ى ۱٤

فَقَ�اَل لَ�هُ ۱٥. »ائِيَل َوفُْرَس�انََهايَا أَبِي، يَا أَبِي، يَا َمْرَكبَ�ةَ إِْس�رَ «: َعلَى َوْجِهِه َوقَالَ 

ثُ��مَّ قَ��اَل لَِملِ��ِك ۱٦. فَأََخ��َذ لِنَْفِس��ِه قَْوًس��ا َوِس��َهاًما. »ُخ��ْذ قَْوًس��ا َوِس��َهاًما«: أَلِيَش��عُ 

ْب يََدَك َعلَى اْلقَْوسِ «: إِْسَرائِيلَ  فََركََّب يََدهُ، ثُمَّ َوَضَع أَلِيَشُع يَ�َدهُ َعلَ�ى يَ�َدِي . »َركِّ

��ْرقِ «: َوقَ��الَ ۱۷ِك اْلَملِ�� ةَ لِِجَه��ِة الشَّ . »اْرمِ «: فَقَ��اَل أَلِيَش��عُ . فَفَتََحَه��ا. »اْف��تَِح اْلَك��وَّ

بِّ َوَسْهُم َخالٍَص ِمْن أََراَم، فَإِنََّك تَْضِرُب أََراَم فِي «: فَقَالَ . فََرَمى َسْهُم َخالٍَص لِلرَّ

هَ «: ثُمَّ قَالَ ۱۸ .»أَفِيَق إِلَى اْلفَنَاءِ   )۱۸-۱٤: ۱۳مل۲( .فَأََخَذَها. »امَ ُخِذ السِّ

  أليش�ع ويحب�ه ف�ذهب يحترم ومرض أليشع مرضه األخير وكان الملك يوآش

 .في طري�ق األرض كله�ا ماضٍ  هه على فراش المرض أدرك أنآولما ر .لزيارته

بكى يوآش على وجه أليشع مودعاً إياه بنفس العبارة التي ودع بها أليشع معلم�ه ف

 .»يَا أَبِي، يَا أَبِي، يَا َمْرَكبَةَ إِْسَرائِيَل َوفُْرَسانََها« السنينقبل عشرات  إيليا

g  نياحة أليشع النبيg 
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  النب�ي أليش�ع  عن�دما تفق�دلقد أدرك الملك مقدار الخسارة التي ستحل بالمملك�ة

فه��م يؤمن��ون بق��وة  -والكثي��رين م��ن أمثال��ه  -وغري��ب أم��ر ه��ذا المل��ك  . العظ��يم 

 !  آخر غير إله أليشع أليشع وبركته وفي نفس الوقت يعبدون إلهاً 

  ظ���ل أليش���ع يخ���دم وطن���ه حت���ى آخ���ر

فق��د عل��م بمض��ايقات أرام .  لحظ��ات حيات��ه

الكثي��رة لمملك��ة إس��رائيل ل��ذلك طل��ب م��ن 

الملك أن يأخذ قوسه وسهمه ويفتح الش�باك 

ووض��ع النب��ي ) تج��اه أرام(ناحي��ة الش��رق 

ث�م طل�ب يـــده على يـــد الملك ليباركــــ�ـه 

   .فأطاعه الملك, منه أن يرمي السهم
 

 عالم�ة إع�الن الح�رب عليه�ا،  ...م�ا رمي األسهم من القائد تجاه مدين�ة وكان

 .أفيقالمنطقة التي تدعى في  قضي عليهم سيهزم أرام وي  أليشع أن يوآش تنبأف

 طلب غريب* 

. اٍت َوَوقَ��فَ فََض��َرَب ثَ��الََث َم��رَّ . »اْض��ِرْب َعلَ��ى األَْرضِ «: ثُ��مَّ قَ��اَل لَِملِ��ِك إِْس��َرائِيلَ 
اٍت،«: فََغِض����َب َعلَْي����ِه َرُج����ُل هللاِ َوقَ����الَ ۱۹                       لَ����ْو َض����َرْبَت َخْم����َس أَْو ِس����تَّ َم����رَّ

اتٍ . ِحينَئٍِذ َضَرْبَت أََراَم إِلَى اْلفَنَاءِ  �ا اآلَن فَإِنَّ�َك إِنََّم�ا تَْض�ِرُب أََراَم ثَ�الََث َم�رَّ . »َوأَمَّ

 )۱۹-۱۸: ۱۳مل۲(

 ق�د طل�ب من�ه أن يض�رب عل�ى األرضف ،غريباً أليشع من الملك طلباً  طلب! 

 ؟بالحرب مع أرام هذاولم يعلم يوآش ما عالقة 

 . ثالث مرات ثم توقفاألرض فضرب  ,يوآش على مضض وبفتوروأطاع 

 قد تمر خمس أو ست مرات لكان ـأنه لو كان اسخبره وهنا غضب عليه أليشع وأ

   تكف�يال .فق�ط ع�اركث�الث مف�ي اآلن س�يهزم أرام  على أرام تمام�اً ولكن�ه قضى

 .  عليهم تماماً كما كان أليشع يتمنى للقضاء
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   المثابرة     ! 

  .المثابرةأهمية هام أال وهو روحي يتضح لنا من هذه القصة مبدأ 

 إال عن��دما يتغي��ر األم��رتتوق��ف ع��ن عمل��ه يج��ب أال فعن��دما يطل��ب من��ك هللا ش��يئاً 

ن�ا تالمثابرة ونري�د م�ن هللا أن يحق�ق طلبفضيلة لى إفتقر ألسف نل ولكننا . اإللهي

فكثي�ر م�ن األم�ور  ....لك�ن األم�ر ل�يس ك�ذلكو...... .قب�ل أن ننه�ي ص�التنا افور

 .مثابرةصبراً و اً جهاد تحتاج

 . استمر قليالً في الضرب لقضى على أرام نهائياً قد يوآش  كان وفل

 رك��ات عظيم��ة، مث��لن��الوا بالمث��ابرة لك��ن القديس��ين ال��ذين تعلم��وا الص��بر وو 

ابنه�ا أغس�طينوس  على الصالة بدموع من أجل توب�ةالتي ثابرت القديسة مونيكا 

               ب��ال فت���ور م��ن ص���الة ن عام��اً يلك���ن بع��د م��رور عش���رو... واس��تجابت الس��ماء

 .وقدوة للتائبينإلى قديس  ابنهاوفي النهاية تحول , وال يأس

 النبي أليشع نياحة* 
  )۲۰: ۱۳مل۱. (َوَماَت أَلِيَشُع فََدفَنُوهُ ۲۰

  ُنـِ فوهكذا انتهت حياة أليشع مثله مثل سائر البشر إذ قد مات ود , 

  .....ولكن أليشع لم يكن كسائر البشر

  ....لقد كان نبياً عظيماً حمل نصيب اثنين من روح إيليا

. سماء في مركبة ناريةدفن بينما إيليا يصعد حياً للومع ذلك نرى أليشع يموت ويُ 

 من أليشع؟  ألعل هللا يحب إيليا أكثر

  ....ال حصر لها ال يكرم أوالده بطرق مختلفةفكال 

 .فأخنوخ سار مع هللا ولم يوجد ألن هللا أخذه

  .بنفسه موسى كليم هللا صعد إلى الجبل وقام هللا بدفنهو

  .وإيليا صعد في مركبة نارية

 ....ماذا حدث بعد دفنه قرأعالوا نن ولكن تفِ وأليشع مات ودُ 
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 شخصاً من الموت أليشع تقيم عظام* 

نَةِ  َوفِيَما َكانُوا يَْدفِنُوَن ۲۱. َوَكاَن ُغَزاةُ ُموآَب تَْدُخُل َعلَى األَْرِض ِعْنَد ُدُخوِل السَّ

ُجَل فِي قَْبِر أَلِيشَ  ُجُل َرُجالً إَِذا بِِهْم قَْد َرأَْوا اْلُغَزاةَ، فَطََرُحوا الرَّ ا نََزَل الرَّ َع، فَلَمَّ

 )۲۱-۲۰: ۱۳مل۲. (َوَمسَّ ِعظَاَم أَلِيَشَع َعاَش َوقَاَم َعلَى ِرْجلَْيهِ 

  كثيراً ولكن األغرب معجزة إقامة ميت صدق يصعب على البعض أن يقد  

 . ولكن هذا هو ما حدث !!! ..... آخر م ميتاً يقي )أليشع( أن نسمع عن ميت

 هجم على  تقوف مرور جنازة في الطريق وفي ذات البعد دفن أليشع تصاد

 في قبر أليشعجثمان المتوفى  اوألقو مشيعونفذعر ال, المكان غزاة من موآب

حتى عظام أليشع  ما أن لمس الجثمانو. ينجوا بأنفسهمليهربوا و وهم مسرعون

 !!! ليلحق بالمشيعين  خارجاً من القبرقام دبت فيه الحياة ف

  لقد ظل يصنع المعجزات حتى بع�د موت�ه وه�و الش�خص , هللايا لكرامة رجل

وهك�ذا ك�رم هللا أليش�ع . آخ�ر بع�د موت�ه الوحيد ال�ذي أق�ام ميت�اً أثن�اء حيات�ه وميت�اً 

لذلك اعتدنا في كنيستنا القبطية على تكريم رفات  .ولكن بطريقة مختلفة عن إيليا

 .ة هذه الرفاتالقديسين واالحتفال بأعيادهم وكم من معجزات تمت بسبب برك
   ًوأخيرا     ! 

  .لم يكن العالم مستحقاً لهم نالذي ءف السماوضيأحد كان أليشع هو 

ولكنه متوحداً في معظم األوقات عاش ... لكي ال ينشغل عن الخدمة عاش بتوالً 

ج��ال ب��ين الن��اس .... خاص��ة لل��ذين ل��يس له��م م��ن ي��ذكرهم ...... ك��ان خادم��اً للك��ل

        ه وزي�راً ك�ان تعام�ل مع�ر رائح�ة المس�يح الذكي�ة لك�ل م�ن ـِ ظهويُ ...  يصنع خيراً 

أعظ�م  انفك� ... الس�رياني  ل�ى ذه�ب نعم�انعداس على مجد العالم و ....أم فقيراً 

 .ويا له من فخر أن يكون هذا هو لقبه المميز .»رجل هللا«ألقابه هو 

  ض�ع المل�ح ف�ي  ي... كثيراً لم يقتِنِ◌ ذهبا وال فضة ولكن كان له ما هو أعظم

ب��ارك زي��ت ي .نق��ذ الجي��وش م��ن عط��ش وينص��رهمي, الم��اء الم��ر فيص��ير ع��ذباً 

يزي��ل س��م الطع��ام  .هيقيم��ف��إذا م��ات  يعط��ي ابن��اً للع��اقرو .األرمل��ة فت��وفي ديونه��ا



 نياحة أليشع النبي* 
 

  117  
 

وي���رد اإلس���اءة  حت���ى إذا ك���ان أممي���اً  يش���في األب���رصو .ويب���ارك ف���ي الخب���زات

معجزات��ه  ق��فوال ت... يف��تح ك��وى الس��موات  .باإلحس��ان ويغل��ب الش��ر ب��الخير

  .لئال ينسى الناس تعاليمه ميتاً◌ً  بنياحته بل حتى عظامه تقيم

  وشغله الشاغل هو إظهار مجد  ،الربفي رضا  سوى أن يحيافكر لم يكن له

 وافس�خر, الن�اس هل�م يفهم�...  رج�ال هللاومثله مث�ل . ...هقابليهللا ونعمته لكل من 

و ب�األحرى ال�تخلص ال�تخلص من�ه أالمل�ك  اولبل وح ,أحياناً تجاهلوه حيناً ومنه 

خ��دم ياس�تمر ب�ل  ي�ؤثر في�هل�م لك�ن ذل�ك . م�ن رس�الة هللا الت�ي يرس�لها م�ن خالل�ه

 .المحبة والعطاءالمزيد من ب

 يروي و يرتوفيالماء الحي فيض من  النعمةألنه يستمد  ،كان نبعاً ال ينضب

 .ة من بعدهوأعد أجياالً من الخدام حتى ال تتعثر الخدم, اآلخرين

  بن��ا  رأليش��ع أح��د األيقون��ات الرائع��ة الت��ي ن��رى فيه��ا ص��ورة وهك��ذا ص��ار

ال نتأمل في حياة القديسين إال لنبحث عن شخصه الذي , ومخلصنا يسوع المسيح

  .ونتمثل بهم كما يتمثلون هم أيضا بالسيد المسيح. في سيرتهم

 هروا النعم�ة وس�ط ع�الم ليظ .بل صار أليشع مثاالً ألوالد هللا, وليس ذلك فقط

 . بائس محتاج دون أن يشتهوا شيئاً من مباهجه أو عطاياه

نمثل السيد المسيح الذي مضى إلى السماء مثلما ك�ان أليش�ع يمث�ل  رسالتنا أنن إ

هك�ذا يس�تقر , اس�تقرت روح إيلي�ا عل�ى أليش�ع وكم�ا. إيليا بعد مضيه إل�ى الس�ماء

                     المس����يح يراه����ا الع����الم فيمج����دفين����ا روح هللا الق����دوس لنك����ون ص����ورة للس����يد 

  .أبانا الذي في السماء

 بؤونة ۲۰ع النبي يوم ـــة أليشـــوتحتفل كنيستنا القبطية بعيد نياح

 .من كل عام يونيو ۲۷الموافق 

بركة صلواته وطلباته فلتكن مع جميعنا  

 . آمين
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U آبل محولة :U مسقط رأس اليشع حيث مسحه إيليا نبياً وطرح عليه رداءه.  

 حي��ث ش��ق إيلي��ا وم��ن بع��ده أليش��ع نه��ر األردن ث��م ح��ول ماءه��ا الم��ر ع��ذباً  : أريح��ا 

 .عندما وضع فيه ملحاً 

 منهم ٤۲أليشع الصبية المستهزئين فافترست دبتان  وفيها لعن : بيت إيل. 

 ���فاتح���د مل���ك إس���رائيل ويه���وذا وأدوم ض���دها ل���ى إس���رائيل ه���ا عرد ملكتم��� :وآبم

 .وهاجموها من جهة الصحراء في الجنوب فكادوا يموتون عطشاً 

 ي ف����تح هللا رحمه����ا كطل����ب أليش����ع ث����م أق����امم����وطن الم����رأة الع����اقر الت���� :ش����ونم                        

 .ابنها من الموت

 الش���ونمية تطل���ب إقام���ة ن أليش���ع مقيم���اً ب���ه عن���دما أت���ت إلي���ه اك��� :جب���ل الكرم���ل                     

 .ابنها من الموت

 مائ�ة أطع�م السم من السليقة و أليشع أزال وحيثاألنبياء ث موطن بني حي :الجلجال

 .من برصهنعمان  ىشفو على الماء جعل رأس الفأس تطفوو بعشرين رغيفاً  لرج

 ولك�ن  أقام بها أليشع وكان يكشف خط�ط مل�ك أرام فأرس�ل جيش�اً العتقال�ه  :دوثان

أليشع ضرب الجيش بالعمى وقادهم إل�ى الس�امرة حي�ث ف�تح أعي�نهم وأطعمه�م وع�ادوا 

 .سالمين

 م�ن  حتى أن األم أكل�ت ابنه�ااألراميون عاصمة إسرائيل التي حاصرها   :السامرة

 .ونتهمئل متاركين كففروا هاربين  ثيرةولكن هللا أسمعهم صوت جيوش ك شدة الجوع

 سوريا حالياً، وقد حارب ملكها بنهدد إسرائيل طويالً حتى اغتاله حزائيل  :أرام. 

 ليمس��ح ي��اهو ملك��اً عل��ى  يه��اأرس��ل أليش��ع أح��د ش��باب األنبي��اء إل :رام��وت جلع��اد

 .)المملكة الجنوبية(عاصمة يهوذا   :أورشليم  . إسرائيل

 فهـرس األماكن
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 " صدر من هذه السلسلة"                
 .ــاـتأمالت في سفـر ميخــ -۱

 .تأمالت في سفـــر صـفنيـا -۲

 .ـاة آدمــتأمالت في حيـــ -۳

 .اة يوســفتأمالت في حيــ -٤

 .ـونـتأمالت في حياة جدعــ -٥

 .ــاتأمالت في سفر نحميـــ -٦

 .لكـحيــــاة داود النبي والم -۷

 .ـاريــيعقوب في يــد الفخ -۸

 .ـةــحياة إيليا والخدمة الناريـ -۹

 .مــــــا إبراهيـــــأبونـ -۱۰

 .موسى العظيم في األنبيــاء -۱۱

 .النبي ـعــــاة أليشــحيـ -۱۲
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