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رجل اهللا
ُ

  
  )أليشع بن شافاط ( 

  يف البدء
ثالث كلمات ولكنها ...  انفتاح العينين –عِجزات  الم–البركة    

تِصف شخصِية أليشع رجل اهللا ، فبعد صعود إيليا بالمركبة النَّارية ، 
كان أليشع قد ترك كل شئ وتبعه وكان يصب الماء على يديِه لذلك 

، ثم أخذ ِرداء  ) ٩ : ٢مل ٢ ( استحق أن ينال ِضعِفين ِمن روحه
إيليا الذي سقط منه وضرب نهر األردن فانفلق إلى هنا وهناك 

  .وعرف الكل أن روح إيليا قد استقرت على أليشع 
فذهب إليه ِرجال أريحا يشكُون ِمن المياه الرديئة فأبرئها   

، ثم أنقذ ثالثة  ) ٢٣ – ١٩ : ٢مل ٢( بصحن جديد مملوء بالملح 
)  يهورام ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا وملك أدوم (ملوك 

أثناء حربهم ضد ملك موآب وذلك ألجل وجه يهوشافاط الملك التقي 
   ) .٣مل ٢( 

   نِقذ الملوك ولكن أيضاً أنقذ ابني األرملة ِمنلم يكُن فقط لي
المرابي عن طريق قليل ِمن الزيت الذي مأل أوعية كثيرة ِببِرِكة 

، وأيضاً أعطى الشونمية ولداً ثم أقامه  ) ٧ – ١ : ٤مل ٢ (الرب 
   ) .٣٧ – ٨ : ٤مل ٢( ِمن الموت 

          وأيضاً أشبع بني األنبياء بعد أن أبرأ الطعام   
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 ٨ 

، ثم أشبع ِمئة رجل بواسطة عشرين  ) ٤١ – ٣٨ : ٤مل ٢( 
   ) .٤٣ – ٤٢ : ٤مل ٢( رغيفاً باكورة 

، ولكن هناك )  األفعى اابن( ذا رأيناه في الكُتَِيب الساِبق كل ه  
الكثير عن أليشع سنُكِمله في هذا الكُتَِيب حيث نراه يشفي األبرص 
ويرى ما ال يرى فهو رجل مفتوح العينين يحيا باإليمان ال بالعيان ، 

  .يحِمل برِكة الرب وقُدرته في كل مكان 
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  اللقاء األول
  مي األبرصاآلرا

   )٢٦ : ١٥خر  ( “ فإني أنا الرب شافيك ”
رجالً عظيماً ، رئيس جيش ،  ) ١ : ٥مل ٢( نُعمان اآلرامي   

جبار بأس ، مرفوع الوجه ألنه عن يدِه أعطى الرب خالصاً ألرام 
هنا الرب يريد أن يتمجد بواسطة ! ولكنه أبرص ، فماذا يفعل ؟

بالد المجاِورة ، فها هي جارية نُعمان ليس فقط في أرام بل في كل ال
يا ليتَ سيِّدي أمام النبي ” صغيرة تشهد إللهها وسط أرٍض غريبة 

، ولكن  ) ٣ع  ( “الذي في السامرة فإنه كان يشفيِه ِمن برِصِه 
العداء شديداً بين المملكتين البد ِمن إذن الملك ، بالِفعل دخل وأخبر 

أرام انطِلق ذاهباً فُأرِسل ِكتاباً فقال ملك ” الملك بما قالته الجارية 
 ِفضة وذهب ، فجاء نُعمان ومعه هدايا ) ٥ ع  ( “إلى ملك إسرائيل

 الثياب ومعه لَل ِمنكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه فاآلن ” وح
عند وصول هذا الكتاب إليك هوذا قد أرسلتُ إليك نُعمان عبدي 

   ) .٦ع  ( “فاشِفِه ِمن برِصِه 
يهورام على ( يكن ملك أرام يعِرف أن ملك إسرائيل لم   

ال يِثق في الرب إله إسرائيل وفي أنبيائِه وبخاصةً أليشع ،  )األرجح 
 جاء إليِه مع مِلكي وكان أليشع قد استهزأ به في مدة سابقة عندما

ما لي ولك اذهب إلى أنبياء أبيك ” :  حيث قال له يهوذا وأدوم
١٣ : ٣مل ٢ (  “وإلى أنبياء ُأمِّك( ئة ، فالعالقة بينهما كانت سي  
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فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزَّق ثيابه وقال هل أنا اهللا ” للغاية ، 
لكي ُأِميت وُأحيي حتى إنَّ هذا يرِسُل إليَّ أن أشفي رجالً ِمن برصِه 

طأ يهورام ، فأخ ) ٧ع  ( “فاعلموا وانظروا أنه إنما يتعرَّض لي 
  ،حينما أحس أن بنهدد ملك أرام يريد إثاِرة الحرب بينهما مرة أخرى

هنا نرى إيمان فتاة صغيرة جارية في السبي يتفوق على إيمان ملك 
  !!! إسرائيل الذي مزق ثيابه ، يا للعجب 

أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه فأرسل إليه ولكن أليشع سمع   
ا وبخ إيليا أخاه األكبر أخزيا عندما طلب بعل موِبخاً إياه تماماً كم

    ) .٣ : ١مل ٢( زبوب إله عقرون بدالً ِمن الرب إله إسرائيل 
لماذا مزقت ثيابك ليأِت إليَّ فيعلم أنه يوجد ” فقال أليشع للملك   

، فجاء نُعمان بكل من معه ِمن  ) ٨ : ٥مل ٢ ( “نبي في إسرائيل 
ب بيت أليشع الذي رفض الخروج إليه خيل ومركبات ووقف عند با

اذهب واغتِسل سبع مرَّاٍت في األردن ” وأرسل إليه رسوالً يقول 
   . )١٠ع ( “ فيرجع لحمك إليك وتَطْهر 

  :هنا غضب نُعمان لعدة أسباب   

  .ألن أليشع لم يخرج إليه  .١
 .لم يقف ويدعو باسم الرب إله إسرائيل  .٢
  .  )١١ع ( البرص لم يضع يده فوق الموِضع فيشفي  .٣
أليس أبانة وفرفر نهرا ِدِمشق أحسن ” ثم فكَّر بطريقة بشرية   
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أما كنت أغتِسل بهما فأطهر ورجع . ِمن جميع مياه إسرائيل 
 ، لقد اجتاز نُعمان عدة مواِقف أثبتت  )١٢ع  ( “ومضى بغيٍظ 

اتضاعه فهو قد قَبل مشورة جارية صغيرة غريبة الجنس وذهب إلى 
ليشع البسيط طالباً الشفاء ولكنه فشل في اإلمتحان األخير ولم منزل أ

يِرد أن يكون مطيعاً لكلمة النبي وكادت الرحلة كلها تنتهي إلى ال 
  .شئ 
يا أبانا لو قال لك النبي أمراً ” وهنا تكلم عبيد نُعمان معه   

            “ بالحري إذا قال لك اغتِسل واطهرعظيماً أما كنت تعمله فكم
          ، هنا رضخ نُعمان لمشورة عبيده ولم يتمسك برأيه بل  ) ١٣ع ( 
نزل وغطس في األردن سبع مراٍت حسب قول رجل اهللا فرجع ” 

 ركلحم صبٍي صغيٍر وطَه ١٤ع  ( “لحمه. (   
فرجع إلى رجل اهللا ” فرجع معِلناً إيمانه بإله إسرائيل الحي   

ف أمامه وقال هوذا قد عرفتُ أنه ليس هو وكل جيشِه ودخل ووق
، ثم أراد أن يعبِّر  ) ١٥ع  ( “إله في كل األرض إالَّ في إسرائيل 

حي ” عن شُكره بتقديم عطية لرجل اهللا ورفض أليشع بشدة قائالً 
وألحَّ عليه أن يأخذ . هو الرب الذي أنا واقف أمامه إني ال آخُذ 

ن في إقناع أليشع أن يقبل الهدية  ، ولما فشل نُعما )١٦ع ( “ فأبى 
ِحمل بغلين ِمن التراب لكي يقدِّس بهم جزء والبركة طلب ِمن أليشع 

ِمن أرض أرام فيعبد هناك الرب بدالً ِمن عبادة رمون إله أرام ولكن 
.  يصفح الرب لعبِدك األمرعن هذا ” هناك أمر واحد كان يقِلقه 

ون ليسجد هناك ويستِند على يدي عند دخول سيِّدي إلى بيت رمُّ
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فأسجد في بيت رمُّون فعند سجودي في بيت رمُّون يصفح الرب 
، واضح أنه كقائد للجيش كان  ) ١٨ع  ( “لعبدك عن هذا األمر 

ولذلك استأذن  البد أن يدخل مع الملك ليسجد في بيت اإلله رمون
   ) .١٩ع  ( “امِض بسالٍم ” ِمن أليشع فقال له النبي 

ولكن محبة المال هي أصل لكل الشرور فها هو جيحزي غُالم   
هدايا نُعمان فسار ورائه أن يأخذ ِمن حتى لحق به أليشع أراد           

ولما رآه نُعمان راِكضاً وراءه نزل عن المركبة للقاِئِه وقال ” 
إنَّ . سالم ” ، وهنا كذب جيحزي قاِئالً  ) ٢١ع  ( “؟ أسالم 

دي قد أرسلني قاِئالً هوذا في هذا الوقت قد جاء إليَّ غُالمان ِمن سيِّ
           “جبل أفراِيم ِمن بني األنبياء فأعِطِهما وزنة فضٍة وحلَّتي ثياٍب 

 ، فألح عليه نُعمان وأعطاه وزنتي فضة وحلَّتي ثياب  )٢٢ع ( 
بل أن يقتربا ِمن المدينة أخذهما ودفعهما لغُالميِه فَحمالَها قُدامه وق

 “وأمَّا هو فدخل ووقف أمام سيِّده ” جيحزي وأطلق الرجلين ، 
  كأن شيئاً لم يحدث ولكن أليشع هو رجل اهللا المفتوح العينين فقال 

لم ” ، فكذب مرة أخرى  ) ٢٥ع  ( “؟ ِمن أين يا جيحزي ” : له 
 أليشع قاِئالً أنه كان معه  ، هنا وبخه“يذهب عبدك إلى هنا أو هناك 

أهو وقت ألخذ ” بالروح حين رجع الرجل ليعطيك الفضة والثياب ، 
. الفضة وألخذ ثياٍب وزيتوٍن وكروٍم وغنٍم وبقٍر وعبيٍد وجواٍر 

فخرج ِمن أمامِه . فَبرص نُعمان يلصقُ ِبك وبنسلك إلى األبد 
  . ) ٢٧ – ٢٦ع  ( “أبرص كالثلج 

ثة التأديبية الثانية ألليشع ، األولى عندما خرجت هذه هي الحاِد  
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دبتان والتهمتا األوالد الذين هزأوا به وهنا حْل برص نُعمان 
نم اآلرامي بجيحزي وبكل نسلِه ألنه طمع في الفضة لكي يشتري غ

وبقر وزيتون وكروم وعبيد وجواٍر ، أراد أن يحيا في ملذات العالم 
  .ل اهللا بعد أن عاش عمره يخدم رج

كا�ت مشكلة صعبة جداً يف العائلة ، عمي يريد أن     
يستوىل على كل املرياث أل�ه هو املُقيم يف البلد بعد أن 
تركناها حنن إىل املدينة ، حاول والدي بكل الطُرق أن 

 مالكوش ” يتفاهم معه ولكنه رفض كل احملاوالت قائِال
: خل احملاكم قائِال ، ومل يوافِق والدي أن يد“ حاجة عندي 

  .“ هو أخي ولن أخسره مهما كان الثمن ” 
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، إشفين ) الربص (     إشفين يا إهلي ِمن حمبة اخلطيئة   
 ، إشفين ِمن كل جناسة) املال ( ِمن حمبة العامل وشهواته 

،  طهِّر فأنتباِركنا كُلِّنا ويهو عمانوئيل إهلنا الذي ي
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 لكي نقدِّم لك قلوبنا ، يشفي أمراض ِنفوسنا وأجسادنا
ذبيحة حب وتسبيح ، ذبيحة شكر ومحد يا من تعول 
الكل حىت طيور السماء وحيوانات الربية فأنا ابنك يوم 

  .أن أعطيتين روحك القدوس د أبيك الصاحل 
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  اللقاء الثاني
  احلديد واملاء

                     “ إن كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة ”
   )١٧ : ٥كو ٢( 

إن كانت مملكة الشر تنمو وتُسيِطر على العالم ، فملكوت اهللا   
ينمو أيضاً ولكن في الخفاء مثل خميرة تُخمِّر العجين كله ، ففي أيام 
          أليشع كان هناك ثالث تجمعات لبني األنبياء في أريحا 

وفي بيت  ) ٣٨ : ٤مل ٢( وفي الجلجال  ) ١٩ ، ٥ : ٢مل ٢( 
، وكان ِتعدادهم في أريحا في ازدياد حتى أن  ) ٣ : ٢مل ٢( إيل 

الموِضع الذي هم مقيمون فيه ضيِّق عليهم فطلبوا ِمن أليشع أن 
ونعمل ”  يسمح لهم أن يذهبوا إلى نهر األردن حيث يقتِطعون خشباً

،  ) ٢ : ٦مل ٢ ( “فقال اذهبوا . ألنفُسنا هناك موِضعاً لنُقيم فيِه 
 منه أن يذهب معهم فوافق على الفور وانطلق معهم ولما فطلبوا

وصلوا إلى األردن بدأ العمل في قطع األخشاب وبناء الموِضع 
  .الجديد 
           إذ كان واحد يقطع خشبةً” وأثناء العمل حدثت مشكلة   

 في الماء فصرخ وقال آه يا) رأس البلطة  ( وقع الحديد) شجرة ( 
،  ) ٥ع  ( “) ليس ِملْكي بل استعرته ِمن آخر  ( سيِّدي ألنه عارية

لم يطلُب هذا الرجل تدخُّل أليشع بصفة مباشرة ولكن لهِجته تِحث 
رجل اهللا على التدخل ، فهو إنسان فقير ال يملُك بلطة لتقطيع 
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          األشجار فاستعار واحدة وسقطت الرأس الحديد في الماء فماذا 
  فعل ؟ وماذا يقول لصاِحب البلطة ؟ي

فأراه الموِضع فَقَطَع . أين سقَطَ ” : هنا تدخل رجل اهللا قاِئالً   
فقال ارفعه لنفسك فمدَّ . وألقاه هناك فطفا الحديد ) خشبة ( عوداً 

 وأخذه عِجزة تغيير لطبيعة  ) ٧ – ٦ع  ( “يدهواضح أننا أمام م ،
إلى طبيعة جديدة أخف ِمن الماء بواسطة الحديد األثقل ِمن الماء 

  ) .خشبة ( عود 
          تُذكِّرنا هذه الحاِدثة بحاِدثة موسى في مارة   

فأراه الرب ” حيث وجد الشعب الماء مراً  ) ٢٥ – ٢٣ : ١٥خر ( 
ر  ، أيضاً معجزة لتغيي“شجرةً فطرحها في الماء فصار الماء عذباً 

، في ) خشبة ( طبيعة الماء المر إلى ماء عذب بواسطة شجرة 
التي تُغيِّر ) الخشبة غير المائتة ( الحادثتين يظهر عمل الصليب 

طبيعة اإلنسان الضيق األرضي الملتِصق بالماديات إلى إنسان جديد 
إنَّ إنساننا العتيق قد صِلب ” سمائي يطفو فوقَ كل شهوات األرض 

 عطي  ) ٦ : ٦رو  ( “معهوبالطبع اإلنسان ال يملُك ذاته بل سي ،
حساب أمام اهللا ، فاإلنسان أيضاً نفسه مستعارة ِمن اهللا وسيؤدي 

. ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كله وخَِسر نفسه ” عنها حساباً 
 ،  )٢٦ : ١٦مت  ( “أو ماذا يعطي اإلنسان فداًء عن نفِسِه 

وأيضاً ) خشبة الصليب ( إلنسانية يحتاج إلى عود فتغيير الطبيعة ا
ليتحول إلى إنسان جديد يطفو فوقَ كل ) الكنيسة ( إلى رجل اهللا 

  .األرضيات 
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 ١٨ 

  
مل تكن اخلالفات بني والدي أكثر مِن ماديات وحسابات     

 أ�ا وضياعيوأرقام أدت يف النهاية إىل ا�فصال تام بينهما 
ن ؟ قليال عند جدتي وقليال عند وإخوتي ال �عرِف إىل أي

أبي أو أُمِّي ولكن ماذا تنتظر منا ؟ أُخيت حاولت اإل�تحار 
  .وأ�ا فشلت يف دراسيت 

  Ûqó kï sèg .fÈq P ö§ñ§y úñe§:m ôÈ´ g§nq ô≥Ú <ôÚk .fÈq
ã≥qfò} <òËg P ú òé≥Úe ƒ ôÚ ±eÃ£ïg eï “rÚ <ƒ ã≥rÈòn# <òÌrrÚ
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إهلي معك على األرض ال أُريد شيئاً ، فاألرض     

أفقر ِمن أن تعطيين ، أُريد طبيعتك اجلديدة السمائية ، 
أُريد أن أخلع تصرفات اإلنسان العتيق وألِبس اجلديد 
الذي يتجدد حسب صورتك بروحك القدوس املُساوي 

  .حل إىل األبد ألبيك الصا
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)٩( 

 ١٩ 

  اللقاء الثالث
الذين معنا والذين معهم

َ َ
  

 ألننا باإلميان نسلك ال بالعيان ”
ُ َّ

   )٧ : ٥ كو٢ ( “
العالقة بين أرام وإسرائيل عالقة ساخنة دائماً تتخللها فترات   

ِمن الهدوء ، حاربهم داود عدة مرات حتى صاروا عبيداً له يقدِّمون 
،  ) ١٨ : ١٠صم ٢( وهربوا ِمن أمامه  ) ٦ : ٨صم ٢( له هدايا 

           له ثم جاء هدد وملَك على ِدِمشق أيام سليمان وصار ِخصماً آخراً
، وعندما انقسمت المملكة تحالف آسا ملك يهوذا  ) ٢٥ : ١١مل ١( 

 ،  )١٨ : ١٥مل ١( مع بنهدد ملك أرام ضد بعشا ملك إسرائيل 
وعادت الحروب بين المملكتين فبنهدد حارب أخآب مرتين وفي كل 

لكي يعِرف أخآب أن  ) ٢٠مل ١( مرة كان الرب ينجِّي أخآب 
          الجبال وإله السهول ، ثم هدأت الحرب ثالث سنين الرب هو إله 

حتى أشعلها أخآب مرة أخرى عندما تحالف مع  ) ١ : ٢٢مل ١( 
وكَاد ملك أرام يقتُل يهوشافاط  ) ٢٢مل ١( يهوشافاط ملك يهوذا 

عن طريق الخطأ ظاناً أنه هو ملك إسرائيل ، وماتَ أخآب فعالً في 
تعِمد ، ثم أرسل ملك أرام رئيس جيشه المعركة ولكن بسهم غير م

نُعمان إلى يهورام بن أخآب ليشفيه ِمن برصه وفعالً شفاه أليشع في 
مياه األردن ولكن لم تهدأ األمور طويالً وعاد ملك أرام ليحاِرب 
إسرائيل ولكن كما أنقذ الرب أخآب عدة مرات ها هو ينِقذ ابنه 

   .يهورام عدة مرات على لسان أليشع 
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  ٢٠

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٩( 

 ٢١ 

في المكان الفُالني تكون ” لقد تآمر ملك أرام بنهدد قاِئالً   
) يهورام  ( إلى ملك إسرائيل) أليشع  ( فأرسل رجل اهللا. محلَّتي 

. يقول احذر ِمن أن تعبر بهذا الموِضع ألنَّ اآلراميين حالُّون هناك 
  رجل اهللا وحذَّرهفأرسل ملك إسرائيل إلى الموِضع الذي قال له عنه

،  ) ١٠ – ٨ : ٦مل ٢ ( “منه وتحفَّظ هناك ال مرَّةً وال مرَّتيِن 
فالرب يتدخل إلنقاذ ملك إسرائيل عن طريق أليشع عدِّة مرات ولكن 

  .يهورام مازاَل بعيد الثقة عن الرب كما هو لم يتعلَّم 
ِ أن هناك خيانة بين قُواده    ولكن ملك أرام اضطرب وظن          

 “ودعا عبيده وقال لهم أما تُخبرونني من ِمنَّا هو لملك إسرائيل ” 
يبدو أنه كان أحد المرافقين ( ، فنطق واحد ِمن عبيده  ) ١١ع ( 

. ليس هكذا يا سيِّدي الملك ” قاِئالً ) لنُعمان األرامي عند شفاِئِه 
ائيل باألمور ولكن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخِبر ملك إسر

، وهنا جن جنون  ) ١٢ع  ( “التي تتكلم بها في مخدع مضطجعك 
فقال ” ملك أرام وظن أنه يستطيع القبض على أليشع بجيوشه 

 وقيَل له هوذا هو . اذهبوا وانظروا أين هو فُأرِسل وآخُذه فُأخِبر
فأرسل إلى هناك خيالً ومركباٍت وجيشاً ثقيالً وجاءوا . في دوثان 

   ) .١٤ – ١٣ع  ( “ وأحاطوا بالمدينة ليالً
مدينة صغيرة مثل دوثان محاطة بخيٍل ومركبات وجيشاً ثقيالً ،   

آه يا سيِّدي كيف ” كان المنظر مخيفاً حتى أن غالم أليشع صرخ 
، ولكن هل يترك اهللا أوالده ؟ هل يترك الرب  ) ١٥ع (  “نعمُل 

  خاِدمه أليشع في هذه المحنة ؟



 א

 ٢٢ 

ال تخف ألنَّ الذين معنا أكثر ِمن الذين ” يشع لغالمه فقال أل  
           “وصلَّى أليشع وقال يارب افتح عينيِه فيبِصر . معهم 

فأبصر وإذا ” ، عندئٍذ فتح الرب عيني الغالم  ) ١٧ – ١٦ع ( 
، فالرب  ) ١٧ع  ( “الجبل مملوء خيالً ومركبات ناٍر حول أليشع 

ن أوالده وسط المحنة مهما كانت القوة اآلتية بالظلم ال يتركنا نح
     علينا فالرب يداِفع عنَّا ونحن صاِمتون ألننا نسلُك باإليمان ال 

ولكن هنا يتصرف أليشع بطريقة مذِهلة ، لقد صلى إلى بالعيان، 
فضربهم . اضرب هؤالء األمم بالعمى ” الرب أن يصيبهم بالعمى 

، ثم اقتادهم أليشع إلى السامرة  ) ١٨ ع  (“بالعمى كقول أليشع 
فقال لهم أليشع ليست هذه هي ” مسافة تسعة عشر كم جنوباً ، 

اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي . الطريق وال هذه هي المدينة 
، ولما وصلوا  ) ١٩ع  ( “فسار بهم إلى السامرة . تُفتِّشون عليه 

 ٢٠ع (  “ في وسط السامرة إذا هم” صلَّى أن يعود إليهم البصر 
، كانت فرصة ذهبية لملك إسرائيل أن يجد تحت يديِه أسرى بهذا ) 

هل أضرب هل ” العدد وبال تعب أو مجهود فأراد قتِلِهم فقال ألليشع 
تضرب الذين سبيتهم بسيفك . فقال ال تضرب . يا أبي  أضرب

نطلقوا إلى  ثم يضع خُبزاً وماًء أمامهم فيأكلوا ويشربوا. وِبقوسك 
فأولم لهم وليمةً عظيمةً فأكلوا وشربوا ثم أطلقهم . سيِّدهم 

ولم تعد أيضاً جيوش أرام تدخُل إلى أرض . فانطلقوا إلى سيِّدهم 
  .إلى حين  ) ٢٣ – ٢١ع (   “إسرائيل

مل يكن جدي يعرف اإل�تقام ، مل يكن يشعر حتى باخلوف ،     



)٩( 

 ٢٣ 

عليه ، مهما تغيرت الظروف كان دائماً يرى الرب حيميه ويظلِّل 
وتبدلت ، مهما كا�ت املشاعر مِن حنوه كان دائماً يشعر 
بالسالم ويطلُب السالم ، يسامِح الكل ويغفِر للكل ، ومات 

  .“ اغفروا يغفر لكم ”  هذه الكلمة فيناجدي وزرع 
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إهلي إن مشيت يف وادي ِظل املوت ال أخاف شراً     

 علي جيش ، إن هاج علي معي ، إن قام أنت ألنك
 تنجيين ، تنِقذين ، ك أنت معيِقتال أنا مطمِئن ، أن

عنِّي ، ترِسل معونتك لتحيط يب يف كل وقت ، تداِفع 
 ؤذونين مهما كان الذينصيب أعدائي بالعمى فال يت
معهم فالذين معنا أكثر وأقوى ، فنحن نسلُك باإلميان 
أنك تحيطُ بنا وتنِقذنا ألنك أنت تسكُن فينا بروحك 

 كل األعمال الصاحلة د أبيك القدوس وتعمل فينا
  .السماوي 
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 ٢٤ 

  رابعاللقاء ال
  صاراحل

ًليكن اهللا صادقا وكل إنسان كاذبا ” ً
ِ ٍ ِ

ُ
   )٤ : ٣ رو ( “ 

اهللا يتعامل مع كل إنسان ، يعِلن نفسه بوضوح ِمن خالل   
 حيِّر ألنمواِقف كثيرة ولكن هل يستجيب اإلنسان ؟ سؤال م

   .اإلنسان يتمادى أحياناً في غباِئِه حتى النهاية 
 مرات ، عندما صعد لقد تعامل اهللا مع يهورام بن أخآب عدة  

ك يهوذا وملك أدوم وكادت الجيوش للحرب مع يهوشافاط مل
تموت ِمن العطش أعلن لهم أليشع أن الرب سيمأل الوادي ماء 

 يهوشافاط الملك التقي وسيعطيهم نُصرة على موآب ِمن أجل
 .ومرة أخرى عندما أرسل إليه ملك أرام نُعمان ليشفيه ِمن برصه

لى يد أليشع ومرة ثالثة عندما كانت الحرب مستمرة كان الشفاء ع
بين يهورام وبين ملك أرام كان أليشع يحذِّره عدِّة مرات حتى 
شَعر ملك أرام بالخيانة وأرسل يطلب القبض على أليشع ، ومرة 

 بالعمى حتى مصابرابعة عندما ساق أليشع الجيش بالكاِمل 
 وليمة ألنهم ليسوا أسرى السامرة وطلب ِمن يهورام أن يصنع لهم

حرب ، مع كل هذه المواِقف مازاَل يهورام ال يِثق في الرب لذلك 
  .وضعه الرب تحت الحصار حتى الموت 

لقد جاء بنهدد بكل جيشه ليحاِرب يهورام ، فخاف ملك   
إسرائيل ِمن المواجهة بسبب كثِرة قوات ملك أرام فتحصن داخل 



)٩( 

 ٢٥ 

ف مدى قوة أسوار السامرة ومناِعتها السامرة وكان الكل يعِر
، وكان بنهدد  ) ٢٤ : ١٦مل ١( ألنها مبنية على جبل شاِمر 

يعِرف ذلك وهكذا قرر أنه سيحاِصر السامرة حتى الموت وبالِفعل 
) وهو حيوان ِنِجس ( حدثت المجاعة حتى أن رأس الحمار 

وربع صارت بثمانين ِمن الفضة وحتى ِزبل الحمام صار لألكل 
        مٍس ِمن الفضة  صار بخمنه)  لتر ٣وعاء مجوف يسع ( القاب 

   ) .٢٥ : ٦مل ٢( 
لقد أكلت الِنساء أوالدهن ، حتى أن واحدة جاءت تشتكي   

ابنها اليوم وابن أنه اتفقت مع أخرى على أن يأكلوا للملك 
 أن األخرى غداً وبالِفعل أكلوا الولد األول ورفضت اُألم األخرى

تُِميت ابنها ، فمزق الملك ِثيابه وكان الِبساً ِمسحاً ِمن شعر ولكنه 
هكذا ” لم يطلُب الرب ، لم يتضرع إليه بل صمم على قتل أليشع 

يصنع لي اهللا وهكذا يزيد إن قام رأس أليشع بن شافاط عليِه 
، في كل مرة يتناسى الملك كل إحسانات  ) ٣١ع  ( “اليوم 

إلساءة ألليشع تماماً كما أرادت ُأمه إيزاِبل أن تقتُل الرب ويريد ا
إيليا ، ولكن الرب يكِشف كل شئ ألليشع فقبل أن يِصل الرسول 

          رأيتم أنَّ ابن القاِتل هل” قال للشيوخ الموجودين في بيِتِه 
 أليس صوت قدمي... هذا قد أرسل لكي يقطع رأسي ) أخآب ( 

وراءه الرسول ثم  ) ٣٢ ع  (“ سيِّده كلِّمهم جاءوبالِفعل وهو ي ،
           يهورام بنفسه مستِنداً على جندياً وقد نَفَذْ صبره فقالهجاء وراء

         ماذا أنتِظر ِمن الرب . هوذا هذا الشر هو ِمن ِقبل الرب ” 
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 ٢٦ 

 ٣٣ع  ( “بعد. (   
ظار ألن الرب واضح أن أليشع قد طالب يهورام باإلنت  

سيتدخل وينِقذهم ولكن الملك صبره قد نَفَذْ فجاء لينفِّذ تهديده بقطع 
هكذا قال الرب ” رأس أليشع ، وهنا الرب تكلَّم على لسان أليشع 

في مثل هذا الوقت غداً تكون كيلة الدقيق بشاِقٍل وكَيلَتَا الشعير 
عقل هذا ؟ بعد ، هل ي ) ١ : ٧مل ٢ ( “بشاِقل في باب السامرة 

 بع القاب ِمنالفضة ور أن كان رأس الِحمار بثمانين شاِقل ِمن
لقد تكلَّم الجندي ! ِزبل الحمام بخمس شواِقل يتغير كل هذا فجأة ؟

هل يصنع : بحسب المنِطق البشري المِلك الذي كان يستِند إليه 
الرد  كيف يكون هذا األمر ؟ وهنا كان  ..الرب كُوى ِمن السماء

         “  نهإنك ترى بعينيك ولكن ال تأكل م” حاسماً ِمن أليشع 
   ) .٢ ع (

أما الرب فإنه يتدخل في الوقت المناِسب حتى لو كان في   
صوت مركباٍت ” الهزيع الرابع ، لقد سمع جيش األراميين 

وصوت خيٍل صوت جيش عظيٍم فقالوا الواحد ألخيِه هوذا ملك 
 وملوك المصريين ليأتوا ائيل قد استأجر ضدَّنا ملوك الحثيينإسر

وتركوا ِخيامهم وخيلَهم فقاموا وهربوا في العشاء . علينا 
           “المحلة كما هي وهربوا ألجل نجاة أنفُِسِهموحميرهم 

  !!!، عجيب أنتَ يارب  ) ٧ – ٦ ع (
 فلم يكن هناك وجاء أربع ِرجال برص إلى محلة األراميين  
ودخلوا خيمةً واحدةً فأكلوا وشربوا وحملُوا ِمنها ِفضةً ” أحد 



)٩( 

 ٢٧ 

ثم رجعوا ودخلوا ) وخبئوها  ( وذهباً وِثياباً ومضوا وطَمروها
 ، ثم  )٨ ع  ( “ومضوا وطمرواخيمةً أخرى وحملوا ِمنها 

 ى لبواب المدينة الذي أخبر الملك فظن أنها حيلة ِمنشرأعلنوا الب
ألراميين لكي يخِرجوهم ِمن المدينة بسهولة فأرسل مركبتي خيل ا

كل الطريق مآلن ثياباً وآنيةً قد ” وراء جيش األراميين فوجدوا 
، فخرج الشعب  ) ١٥ ع  ( “ ِمن عجلَِتِهمطرحها األراميون

وأقام الملك على الباب الجندي الذي ” ونهبوا محلة األراميين 
 فَداسه الشعب في الباب فماتَ كما قال رجل كان يستِند على يدِه

، وصارت كيلة الدقيق بشاِقل وكَيلَتَا الِشعير  ) ١٧ع  ( “اهللا 
                      .بشاِقل حسب كالم الرب ألنه صاِدق في كل مواعيده 

لقد استغل الرب أربع ِرجال برص منبوذين ِمن المجتمع   
أدنياء ” ة لكي ينِقذ الكل فداِئماً يختار اهللا مطرودين ِمن المدين

العالم والمزدرى وغير الموجود ليبِطل الموجود لكي ال يفتِخر 
 ٢٩ – ٢٨ : ١كو ١ ( “كل ذي جسٍد أمامه( .   
ال أعرِف ماذا أفعل ؟ الضيقة اإلقتصادية تُحاصر�ي     

 مِن كل �احية ، مصروفات املدارِس لألوالد ، غالء 
عيشة ، طَلَبات البيت كيف أستطيع توفري كل هذا ؟ هل امل

سيتدخل الرب ؟ هل سيفتح كُوى السماء ؟ خلالصك 
  .أ�تظر يارب 
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أُجمِّد امسك يا إهلي يا من تنِقذين ِمن كل ضيق ، يا     
من ترِسل يل قُويت وقُوت أوالدك مثل العصفور الذي 
يغرِّد فوق األشجار فنحن أفضل لديك ِمن عصافري 

إلقتصادي أنت كثرية ، مهما كان الضيق املادي وا
تعولنا ألنك صاِدق وأمني لنمجِّد أبيك الصاحل بِفعل 

  .روحك القدوس 
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  اللقاء اخلامس
  النبي

ٍ إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل ” ِ ِ
ً ُ ِّ َّ ًُ ً

صالح 
ً
ِ“                                                 

   )٢١ : ٢تي ٢( 
ا هي للرب ، خلَّص كله) اهللا يخلِّص ( لقد كانت حياة أليشع   

، خلَّص أريحا ِمن  ) ١ : ٤مل ٢( ابني األرملة ِمن العبودية 
، خلَّص ابن الشونمية ِمن الموت  ) ١٩ : ٢مل ٢( المياه الرديئة 

         ، خلَّص بني األنبياء ِمن المجاعة  ) ١٠ : ٤مل ٢( 
         رصه ، خلَّص نُعمان األرامي ِمن ب ) ٣٨ : ٤مل ٢( 
         ، خلَّص ملك إسرائيل عدِّة مرات ِمن يد أرام  ) ١ : ٥مل ٢( 
وأخيراً خلَّص السامرة كلها ِمن الحصار حتى  ) ٨ : ٦مل ٢( 

، لم يكن يحيا لذاته بل كان يحيا ِمن  ) ٢٤ : ٦مل ٢( الموت 
 ألنه كان يرى ما ال يرى ، أجل الكل ، يحيا باإليمان ال بالعيان

كان يرى قوة الرب تُحيط به وتحميه وهذا ما تعجب منه الغالم 
وإذا الجبل مملوء خيالً ومركبات ” حين فتح الرب عينيِه فأبصر 

، لذلك تنبأ ألجل المرأة  ) ١٧ : ٦مل ٢ ( “ناٍر حول أليشع 
. غرَّبي قُومي وانطلقي أنِت وبيتُِك وتغرَّبي حيثما تت” الشونمية 

          “ألنَّ الرب قد دعا بجوٍع فيأتي أيضاً على األرض سبع سنيٍن 
، فأطاعت المرأة الكلمة وتغربت في أرض  ) ١ : ٨ مل٢( 

  الفلسطينيين سبع سنين ثم عادت ووجدت بيتها وحقلها قد استولى
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 ما آخر فرفعت صوتها إلى الملك وكان الملك يطلُب ِمنعليه
          “جميع العظاِئم التي فَعلَها أليشع ” ص عليه جيحزي أن يقُ

، وعندما جاء ِذكْر حاِدثة إقامة ابن الشونمية دخلت  ) ٤ع ( 
فقال جيحزي يا سيِّدي الملك ”  تُطاِلب بحقها المرأة إلى الملك

 ،  )٥ع  ( “هذه هي المرأة وهذا هو ابنها الذي أحياه أليشع 
ص عليه ما حدث فقصت عليه ما حدث بأمر فطلب الملك أن تقُ

فأعطاها الملك خَصيَّاً قاِئالً أرجع كل ما ” الرب على يد أليشع 
          “لها وجميع غالَّت الحقل ِمن حين تركت األرض إلى اآلن 

عالمين ”  ، فالرب ال يمكن أن يتخلى عن من خدم نبيه  )٦ع ( 
، فاهللا يهتم  ) ٥٨ : ١٥كو ١ ( “ي الرب أنَّ تعبكُم ليس باِطالً ف

  .بكل إنسان مهما كانت المشكلة أو المجاعة 
ثم يذكُر الكتاب أن أليشع جاء إلى ِدِمشق ، ال نعِرف لماذا ؟   

لقد حاول بنهدد القبض عليه في حملة قوية بخيل ومركبات 
، لكن أليشع قدم لهم محبة وجعل  ) ١٤ : ٦مل ٢( وجيشاً ثقيالً 

لملك يصنع لهم وليمة وأعادهم إلى بالِدِهم ، لقد كان أليشع سبب ا
لهزيمة بنهدد عدِّة مرات ولكن ها هو بنهدد يعتِرف برجل اهللا 

ِمن كل خيرات ِدمشق ِحمل ” وأرسل إليه حزائيل بهدية كبيرة 
 ويسأله باتضاع أن يشفيه ِمن  )٩ : ٨مل ٢ ( “أربعين جمالً 

ان قاِئد جيشه ولكن هنا تظهر مطاِمع مرضه كما شفى نُعم
وقال إنَّ ابنك بنهدد مِلك ” حزائيل ، فعندما وقف أمام رجل اهللا 

 ، )٩ع  ( “أرام قد أرسلني إليك قاِئالً هل ُأشفي ِمن مرضي هذا 



)٩( 

 ٣١ 

ِمن  ( اذهب وقُل له ِشفاًء تُشفَى” فأجاب أليشع إجابة محِيرة 
         بيدك  ( ًوتُ موتاوقد أراني الرب أنه يم. ) المرض 
 ، لقد أوضح الرب ألليشع ما سيحدث ،  )١٠ ع  (“ )يا حزائيل 

الملك سيشفَى ِمن مرضه ولكن قبل أن يقوم ِمن سريره سيقتُلُه 
فبكى رجل ” حزائيل لذلك نظر إليه أليشع وثبت نظره حتى خجل 

يل سيصير مِلكاً ألرام ثم  ، وأعلن الحقيقة فحزائ )١١ع  ( “اهللا 
يطِلق النار في حصون إسرائيل ويقتُل شُبانهم بالسيف ويحطِّم 
أطفالهم ويشُق حواِملهم وبالِفعل دخل حزائيل إلى الملك وأخبره 

في الغد أخَذَ اللِّبدة وغَمسها بالماء ” أنه سيحيا ِمن مرضه ولكنه 
لَكاتَ وما على وجِهِه ومهونَشَر ضاً عنهحزائيل ِعو “          

   ) .١٥ : ٨مل ٢( 
 هنا يظهر أليشع داِئماً كخاِدم مستِعد لتلقِّي كلمة اهللا وتنفيذها ،  

إناء للكرامة مقدَّساً ناِفعاً للسيِّد مستِعداً لكل ” مثل قلب أعد نفسه 
   . )٢١ : ٢تي ٢ ( “عمٍل صالٍح 

لحظة أن الرب مِن املمكن أن يستخدمين يف مل أُفكِّر ل    
أي عملٍ صاحل حتى دخلت يف عملٍ معين وكنت أ�ا 
املسيحي الوحيد بينهم ، أحسست أ�ين مسئول أن أُعطي 
صورة حية للمسيح أ�ا الذي قضيت عمري كله بعيداً عن 
كنيسته ، لقد تغير كل شئ يف ، ألول مرة أشعر بوجوده يف 

 يف كلِماتي ، يف سلُوكي ، لقد تغيرت بالكامِل ، حياتي ،
 أخرياً شعرت أ�ه هو الذي حييا يف.  
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     ختاراً لك ، طهِّرين ِمنإهلي أُريد أن أكون إناءاً م
 أعِطين أُذُناً تسمع صوتك وتطيع ، جناسات قليب ،

أعِطين قلباً حلِمياً حييا لك يف كل حني ألنك أنت هو إله 
ت مساِو ألبيك وللروح خالصي ، أُجمِّد امسك ألنك أن

  .كل حني 
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  اللقاء األخري
امللوكِماسح 

ُ
  

 ألحيي روح املتواضعني وألحيي قلب املنسحقني ”
ُ ُُ ُ

“                 
   )١٥ : ٥٧إش ( 

لم يكُن أليشع رجالً يخاف أحداً ِسوى الرب إلهه ، ِمما جعله   
خ يهورام عندما جاءإليه مع يصطِدم بالملُوك كثيراً ، فقد وب 

اذهب إلى . ما لي ولَك ” يهوشافاط ملك يهوذا وملك أدوم قاِئالً 
 وحتى عندما  ) ١٣ : ٣مل ٢  (“أنبياء أبيك وإلى أنبياء ُأمِّك ،

عاد ملك أرام  ) ٥مل ٢( شفى نُعمان رئيس جيش ملك أرام 
وحاول القبض عليه وقَتَلُه بحملة عسكرية كبيرة أحاطت به في 

، ولكن الرب أنقذه بخيل ومركبات ِمن  ) ١٤ : ٦ مل٢( دوثان 
نار وها هو أليشع يقدِّم لهم محبة ويأمر ملك إسرائيل أن يصنع 

           .لهم وليمة ويطِلقهم 
ولكن هل فهم ملك إسرائيل الدرس ؟ أبداً ، لقد حاول قتل   

هكذا ” أليشع عندما طالت المجاعة وأكلت اُألمهات لحم أبناِئها 
أليشع بن شافاط عليِه يصنع رأس إن قام لي اهللا وهكذا يزيد 
 ، ولكن أليشع قابل شره بالخير وأعلن  )٣١ : ٦مل ٢ ( “اليوم 

هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غداً تكون ” انتهاء المجاعة 
          “كيلة الدقيق بشاِقٍل وكَيلَتَا الشعير بشاِقل في باب السامرة 

 ، وعندما جاء إلى ِدِمشق رغم أنهم أرادوا قتله  )١ : ٧ مل٢( 
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أعلن موت بنهدد وأن حزائيل سيملُك مكانه ولكنه بكى ألن الرب 
، لقد  ) ١٣ – ١٢ : ٨مل ٢( أعلمه ما سيفعله حزائيل بإسرائيل 
اذهب راجعاً في طريقك إلى ” أكمل عمل إيليا حيث أمره الرب 

 حزائيل مِلكاً على أرام وامسح ياهو برية ِدِمشق وادخُل وامسح
 ، فها  )١٦ – ١٥ : ١٩مل ١ ( “بن نمشي مِلكاً على إسرائيل 

هو أليشع يكِمل ما طلبه الرب ِمن إيليا ، ثم أرسل أليشع واحداً 
         ِمن بني األنبياء ليمسح ياهو بن نمشي في راموت جلعاد 

يهورام وهو الذي أباد نسل أخآب وهو أحد قاِدة  ) ١ : ٩مل ٢( 
هذا موضوع أحد الكُتَِيبات ( سواء في إسرائيل أو في يهوذا 

  ) . المندِفع –القاِدمة 
يتبقى لنا نياحته وكان في ِسن تُقاِرب الثمانين وجاء إليِه   

يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل ” الملك يوآش باِكياً قاِئالً 
 ، وواضح أن هذا الملك كان  )١٤ : ١٣مل ٢ ( “وفُرسانها 

يشعر بقوة أليشع ويعِرف ما فعله مع ملك أرام لذلك جعله يمِسك 
سهم ” قوساً ووضع أليشع يده على يد الملك ورمى السهم قاِئالً 

خالٍص للرب وسهم خالٍص ِمن أرام فإنَّك تضرب أرام في أفيق 
يتنبأ عن  ، هكذا هو في ِفراش الموت  )١٧ع ( “ إلى الفناء 

هزيمة أرام ثم طلب ِمن الملك أن يضرب بالِسهام على األرض 
فغضب عليه رجل اهللا وقال لو ” فضرب ثالث مرات ووقف 

وأمَّا  . ضربت خَمس أو ِستَّ مرَّاٍت حينئٍذ ضربت أرام إلى الفناء
   ) .١٩ ع  ( “اآلن فإنَّك إنما تضرب أرام ثالث مرَّاٍت
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          الرب أن يعِلن مدى قوة هذا اإلنسان وماتَ أليشع وأراد  
وفيما كانوا يدفنون ... غُزاةُ موآب تدخُل على األرض  وكان” 

رجالً إذا بهم قد رأوا الغُزاة فطرحوا الرجل في قبر أليشع فلما 
           “نزل الرجل ومسَّ ِعظام أليشع عاشَ وقَام على رجليِه

   ) .٢١ : ١٣مل ٢ (
هكذا عاش هذا الرجل ومات ولم تَزل ِعظامه فيها القوة التي   

أليشع ( تُحيي الميت فكم باألكثر من يتالمس مع الرب يسوع 
ويتناول ِمن جسده ودمه المحييين أال ينال غُفراناً ) الحقيقي 

   !!! للخطايا وحياة أبدية 
 ، عِشت حياتي كلها منافِقاً لكل رؤسائي يف العمل    

دست على كل زُمالئي ، صِرت مثل العصفورة اليت تنقِل 
حتى دبِّة النملة لكل رئيس حتى كرهين الكل و�بذو�ي 
بعيداً عنهم ، حصلت على مكافأت وترقيات وعِالوات 
كثرية ال أستحِقها ولكن كا�ت حلظة مرة حني سقطت 
مريضاً بأزمة قلبية وحملين أحد زُمالئي إىل املُستشفى 

اهتم بي رغم أ�ين كنت السبب يف أذيته عدِّة مرات ، لقد و
قدم يل احملبة املسيحية اليت كنت قد �سيتها وسط حياة 

  .النِفَاق اليت عِشتها 
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إهلي أُريد أن أستمِتع بك ، أُريد أن أحيا فيك فال     
أخاف ملك أو رئيس ، ال أخاف الغد أو املُستقبل ، ال 

ِاجعل كِلمتك يف قليب فيتكلم أخاف أحد ِسواك ، 
  .لساين باحلق شهادة ألبيك الصاحل بروحك القدوس 
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  :هنا سنتوقف ولكننا سنلتقي 
، رأينا )  األفعى اابن( ع أوالد أخآب وإيزاِبل إلتقينا م  

أخزيا الذي سقط ِمن العلِّية وطلب بعل زبوب إله عقرون 
وكيف حكم عليه إيليا بالموت ، ورأينا أخاه يهورام وكيف 
اصطدم مع أليشع عدِّة مرات رغم أن أليشع أنقذه ِمن الموت 

 هو وكل أهل على يد ملك أرام وأنقذه أيضاً ِمن المجاعة
          بل أنه تنبأ ليوآش الملك بهزيمة أرام ثالث مرات السامرة

، ورأينا أليشع كيف واجه الملوك  ) ١٧ – ١٤ : ١٣مل ٢( 
         بقوة وحزم وكيف خلَّص مدينة أريحا ِمن المياه الرديئة 



 א

 ٣٨ 

         ، وكيف خلَّص ابني األرملة ِمن العبودية  ) ١٩ : ٢مل ٢( 
         ، وابن الشونمية ِمن الموت  ) ١ : ٤مل ٢( 
         ، وخلَّص نُعمان األرامي ِمن برصه  ) ١٠ : ٤مل ٢( 
، وعندما تنيح صارت ِعظَامه سبب لقياِمة  ) ١ : ٥مل ٢( 

                 ) .٣١ : ١٣مل ٢( إنسان ِمن الموت 
؟ ) ة ِبنت األفعى الحي( ِبنت إيزاِبل عثليا ماذا عن ولكن   

لقد صارت زوجة يهورام بن يهوشافاط ملك يهوذا وبالتالي 
صارت ُأماً ألخزيا ملك يهوذا وعند موت زوجها وابنها 
حاولت قتل كل بني الملك ، كل نسل داود لكي تملُك هي عدِّة 

  .مال سنوات بدالً عن مملِكة أبيها وُأمها في الش
ولكن هل تسقُط النبوات ؟ إن المسيح سيأتي ِمن نسل   

          في إباِدة النسل الملَِكي حقاً وتُبِطل داود فهل تنجح عثليا
هل يستطيع إنسان مهما كانت سلِطتُه أن ينقُض !! النبوة ؟

ليكُن اهللا صاِدقاً وكل إنساٍن ” المكتوب أو يبِطل النبوات ؟ 
   ) . ٤ : ٣ رو (  “كاِذباً

  

  

  



)٩( 

 ٣٩ 

  :تم إعداد هذا الكُتَِيب باإلستعانة بهذه المراِجع 
ِمن تفسير اآلباء ) القُمص ( تادرس يعقوب ملطي  .١

  .األولين، نُسخة رقمية 
القطمارس للكنيسة ) القُمص ( أغناطيوس أنبا بيشوي  .٢

  .القبطية ، نُسخة رقمية 
3. Master Christian Library, v. 8.1, Age Soft 

Ware Inc., Digital Copy, 2003. 
4. The Pulpit Commentary, Age Soft Ware 

Inc., Digital Copy, 2001. 
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  الفهِرس
  الصفحة                              الموضوع                

ــ  ل اهللارجـــ
  

 اللقــــاء األول
  

ــاني ــاء الث  اللق
  

ــث ــاء الثال  اللق
  

ــاء ا ــعاللق  لرَّاِب
  

ـ    امساللقاء الخ
  

ــاء ا ــراللق  ألخي
  

ــافاط  ــن ش ــشع ب  ألي
  

 اآلرامـــي األبـــرص
  

 الحديـــد والمـــاء 
  

معهم    الذين معنا والذين 
  

ــصار  الِحـــــــ
  
 لنبـــــــــــيا
  

 ماِســـح الملُـــوك 
  

......  
  

......  
  

......  
  

......  
  

......  
  

......  
  

......  

٧  
  
٩  
  
١٦  
  
١٩  
  
٢٤  
  
٢٩  
  
٣٤  

  
  
  
  



)٩( 

 ٤١ 

  :للمؤِلف 

 خالصاً مقدساً  قصة مملكتين

  هلُم خاِرجاً. ١   اسمك ؟ما. ١
  ...الصليب هو . ٢  ٢ – ١٢. ٢
  ُأوصنَّا. ٣  .....المتكِبر و. ٣
  لك القُوة. ٤  النَّكسة. ٤
    النَّاري واألفعى. ٥
    المركبة النَّارية. ٦
    الطَّيب. ٧
    ابنا األفعى. ٨
    رجل اهللا. ٩
    الحية ِبنْت األفعى. ١٠
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  :ى نُسخة رقمية إذا أردت الحصول عل

frantoniosfahmy.com 
athanasiusdeacons.com 

  :ألي تعليقات أو إضافات أو مالحظات 
baramosym@gmail.com 
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