
الر٥٣ الةـس     
 

  !!ةةرراة صغياة صغيملكان وفتملكان وفت
 

(Arabic - Two kings and a young girl!) 

 
  !!ملكان وفتاة صغيرةملكان وفتاة صغيرة: اهوعوض مموالة اليرس.. أحبائى

 

 : ساِم الخَإلىى  الثاِنِدد العِمنأ نقرس اِمخَاح الحاألصى الملوك الثاِنوِمن سفر 
 

""وكانوكاناألر األر امياميونونقد خَ خَ قد ررجوا غُوا غُجززاة فساة فسبوا ا بوِمنِمنأر ض إض إ أرسرائيَلائيَلسرفتاة ص فتاة ص غيرتْتْ فكانَ فكانَ..ةةغيرب ب يينن  ييددىىإم إم رة ة أأر
نعنعمفقالتْ فقالتْ..انانم لم لم وهاهاالِتالِتو : :يااي  ليتَتَليسي دِِد سيى أمى أمامالنّ النّام بىالِذ الِذبى ى فى الساِماِمى فى السرفإنّ فإنّ..ةِِةر ههكان يشفيِه يشفيِه كان   ِمنِمنب ب رهِِهصِِصر..  
فدخَلخَلفدوأخب وأخب ررسي سي ددهكذا وكذا قالتْ كذا وكذا قالتْه الج الج ارية التى ة التى اريِمنِمنأر ض إض إ أرسرمِل مِل فقاَل فقاَل..ائيلائيلسر ككأر أر امذاهباً ذاهباًقْقْانطِلانطِل: : ام   

فأرك إك إلِِل إلى م إلى م كتاباً كتاباًلََلسِِسفأرسسرائيَلائيَلر..فذه فذه ب١..ب  
 

 غزا األراميض إون أرسرائيل وسبوا فتاة صغيرة لميذكر لها اسماً الكتاب ..ضم ها رئيسلك  جيش م
 بأس ار جب كانهس أنّقد الم الكتاب عنهَلج س..املك أر م عند عزيزاً عظيماً رجالً وكان ذلك القائد..أرام إلى بيتِه

ولكنهكان ص أبر..عن الفتاِةا  أمالص غيرة التى حتْرمم د طفولِتهها وحنانأس رتها وصحباة أترابه..فكان ها  قلب
الصغير موكان إيمانها وذكريات طفولتها عامٌل.. ان كبيرليئا بإيم قوىي عزيهؤنس غربتَا وياه..رب ما سلبالعدو  

  .ثيق باإلله الحى إيمان وِمن قلبها ها كنزلبس ي أن يستطع لمغيرة ولكن الصِمن  عزيز وغالٍء شىكّل
 

والتها  مامواقفة أم  وهىةغير الص الفتاِة لهذِهمها فنانسعبرة رميلة مة جور ص يوماً أننى رأيتُذكرأ 
ان التى كانتْزوجة نعم اح شعلى ِمقعٍد وثير ةجالسبة الوجزينةه ح..وبين ِم  الفتاة طبقٌ يدىما لذ وطاب ِمن 

 مس إذ ر.. اللوحة فى هذِه التعبيررصو المنس وقد أح..نعمان السريانى  العظيم القائِد لزوجِةها تقدمة شهيفواكٍه
ِهعلى وجالزو عالماِتِةج ى  األسال وريرالممشّالاة انَعة ديدِمنج ررض الِعاء المضال الذى ألمبزوجها وقد عجز  

أطباءأر امد الجِه ِعون ..ولقد رسمالم صوالفتاِةعلى وجِهطوط األلم  خُر الص غيرة وهى تشاركزو ة جان نعم
  .ساِماح الخَحاألصلوك الثانى الم سفر فى ا جاءم ِم  وإبداع بدقٍة بِهرا عب مى الفنانحتولقد اس.. أحزانها

 

 التى ألخبار السارةاوالتها  لمتْم كنز قلبها وقدِمن جت أخرته بْلاِم صلم تقفْغيرة  الفتاة الصن هذِهإ 
  ليتَليتَ  يايا": والتهاة لم الفتاقالته الصورة ما أسفل المصور قد كتبل و..ذلك الظرف العصيبفى  كانت بلسماً شافياً

سيسيدى أمدى أمامامالنبى الذى فى ال الذى فى ال النبى سامرةامرةسفإنه كان يشفيِه كان يشفيِه فإنه   ِمنِمنبر إنّ.."هِِهصِِص بر على ِصها تفهم غرها أنا م يحفيه األار طباء.. 
يأنْو.. ٢ على إنجازِه بقدرتهله القدير الذى آمنتْ اإلستطيعاء ه يستخدماِلِه األتِقيل رجيصنععلى  ما يستحيُلٍة بمعجز 

اءأطبأر ام..إنها تؤمن إ أن لها اله يعليِهعسر على إجراِء أمر وأنّه قادر  ان عجزٍةم٣.ِلنعم 
 

 كمؤمنين ومؤمنات ليتنا نتعلم ِمن ة الفتاة الصغيرةتلكسبيالم .. ة لكّل مالسار األخبار مكيفَ نقدعانى ني 
 لمسيحة الخالص باإليمان بعمل اما نعنَر اختبنشهد أنّنَاو.. ىعمان السرياِننُ  برصِمنبرص الخطية وهى أشد فتكاً 

ريرِه  أجلنا على الصليبِمنة تحوقو طهِمنمه المة بدواثق بإيمان  ونقول..ر من كّل اآلثام والذنوب نجاسِة الخَطي :
وعسي امأخى أم ليتكة الحىالناصر نفإنّ..  الذى مم يشفيك ه كانم نياة الجديدة فتنعهبك الحاك ويص خطايرب 

  كانتْا متْ فهذه الفتاة الصغيرة نسي.. قلوب المؤمنينِمنداوة الشى الع االيمان الحقيقى ينإ ..باألبدية السعيدة
 ٤.! أتى بها أسيرة ووضعها فى بيِتِه كجارية الذى ذلك الرجل يعانيها لم العالجم لتقد وأسرعتْ..هاعداِئ أِمنتعانيه 

ا فلمِمسع القائدةص تل األبرالسار هاِمنْ ك األخبارو  أسرعأخبرم ةا قالته الفتاة لك أرام بمسبيالم..ل فأرسهلك أرام  م
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                           ،          ٥ – ٢: ٥سفر الملوك الثانى  ١
  ٢٧: ١٨ إنجيل لوقا          ،         ٢٧: ١&    ٢٣: ٩يل مرقس      ،      إنج٢٦: ١٩إنجيل متى  ٢
  ٢٧: ٣٢  &   ١٧: ٣٢    ،      سفر إرميا    ٢: ٤٢سفر أيوب  ٣
       ٤٨ – ٤٣: ٥                                 ،           إنجيل متى  ٩ – ٧: ١ رسالة يوحنا الرسول األولى ٤
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مكتابع لك إ إلى ما أرسَلسرائيل كمة وذهباً فضثيابلَل وح ..دِه فى اعتقِا لقد كاناهللا أليشع وهو الذى  رجَل أن 
  ١!.صار األبر القائد الجب..ِه جيِش رئيس كى يشفى إلى ماٍل الفتاة الصغيرة فى حاجٍة عنهأخبرتْ

 

  أهَلإن العالم وبم لوكا فيهم الم..مزيداً يعتقدون أن  ِمنالدوالرات ي صنعهذه هى فلسفتهم .عجزات الم 
هيهاتولكن !.أم إا ملك سرائيل فلما قرأ كتابم لك أرام لهزقَ ملكى أميتَلكى أميتَ أنا اهللا  أنا اهللا هْلهْل": ه وقاَل ثيابوأحيى حتى  حتى  وأحيى 

 الفتاة الصغيرة  إن."!! لى لىضضا يتعرا يتعر إنم إنموا إنهوا إنهوا وانظروا وانظر فاعلم فاعلم!.!.؟؟صِهصِه بر برِمنِمن  الًالًجج ر ر أشفى أشفى أن أن الى الىإن هذا يرسُلإن هذا يرسُل
المسبية تعلم منآخر   بالدهالك ذا الذى يشفى ولكن مميعلمن !.زقَ فمثياب غاضباًه .!إن م لك ها يعلمإسرائيل م 

 ..ض له يتعر يكنلك أرام لم م والحقيقة أن."!! لى لىضضا يتعرا يتعر إنم إنموا إنهوا إنهنظرنظروا واوا واعلمعلمفافا":  يقوُل لذلك.ِه بعيِنهو الجهُل
ولكنالقدير اإللِه شهادة الفتاة الصغيرة عن عر تْضالم لكّلنلكي م ضوا لها تعر.إن الخوف والر عبي آلنمقلب  

  ٢.! األنبياء كأليشعن ِم رعاياها نبىنِم  بلداً يحكم ملكاً حتى لو كان.. الحىة اهللاعرفة قو معيد عنإنسان ب كّل
 

 ولمِما سعأليشع ر ُلجاهللا أن لك إ مزقَسرائيل مثياب يقوُلليِه إسَله أر  :"لملماذا مليأِت ليأِت!.!. ثيابك ثيابكزقتَزقتَاذا م إلى إلى   
ليليعلمعلمأنه أنه يوج يوج ددنبى سرائيلسرائيل فى إ فى إ نبى".. ِهاء نعمان بخيِلجووقفَِهركباِت وم ِت باب عندِه..  أليشع بيسَل إليأليشع فأر 

له يقوُلوالًرس  :"اذهبواغتسْل واغتسْلاذهب س س ببععم م راٍتاٍترفى األردن فير فى األردن فير جعجع  لحلحمكو  مك وإليك إليكتطهتطهرنعمان  وقاَل.."ر :"ههوه ه  إنّ إنّذا قلتُذا قلتُو
ييخرجخرجالى الى و فُفُيِقيِق ووي وي دعو باسم الردعو باسم الربلهِهلهِه إ إبو و يريردددد  ديديهفوقَ فوقَه الم الم وضِِضوع فيشفىع فيشفىاألب األب ررصى."!!صضوم ولذلك غَِضب . 

 

 كثيرون كنعمان األبصر..ي صرونعلى م ماراس أِةسة التى الليبهم العقيم دى نفعاًتجبينما ه على م 
حيحأعتاب الشفاء الص!.. م إلألسف يمنعهصرم ارهنمالح صول على ما همفى ح ٍةاجِه إلي..أم ا نعمان فقد أحسن 

الرإب ِهليبيٍد بعكانوا ح اءكم أشارٍة أفادتْ بنصيحِهوا علي يش بالِدِهمج والِح..رئيس ة الكم يشترط لها أنيكون  
 دَلع وم نصيحته فقبَل..أليشع ل اهللاج لكالم رستجيب ي أن عبيدهِهوا علي أشار.. للقائدبداً ع أو لجيش قائداًصاِحبها

كرِه ِفعنفنزَلفنزَل" ..قيم العوغطس وغطس فى األردن س فى األردن س ببععمر مر ات حات حسسبكالمكالم  بر ر جل اهللال اهللاج....فر فر ججععلح لح ممههكلحم ص كلحم ص بىبىص غير غير  ص
وطهوطهرمِِم  رنِصِهنرِصِه برو.." ب  لقدرفضر ل اهللا أليشع كّلجم ا قدمِم  نعمانه لهنذه ب وفض٣.لل ثيابة وح  

 

 ولكنم فُا يؤسله أن جيحزى غالم أليشع النبى ذه بالقائد وبحيلٍة وراء اكرٍة مح على شََلص نِْم ٍءىه. 
  أنأن" : قاالً له اهللااء قضِهأليشع النبى لغالِم فأعلن .. عليهبه الذى كِذ جيحزى غالما فعله ألليشع مب الروكشفَ

بربرصإلى األبدإلى األبد   وبنسلِه وبنسلِهق بِهق بِه نعمان السريانى يلِص نعمان السريانى يلِصص.!.!فخر فخر جمِِم  جننأم ه أبرص كالثلجه أبرص كالثلجاِماِم أم". أمةا الفتاة الصغيرة المسبي. 
فى  د جيش آرام وهو يرد رئيسلقد عاد .ة إللهها فى أرض السبى وشهادتها القوي.انها الوثيق إليمبقد كافأها الرلف

 ٤."ائيلائيلررسسض إال فى إض إال فى إرر األ األ فى كّل فى كّللهله إ إ ليس ليسهه أنّ أنّفتُفتُرر ع عذا قدذا قدووهه" :إيمان
 

 دمه ِمن أجلنا كى  وأرسَل ابنَه باذالً الذى أحبناب الر غيرله إ ليسى أنِع م تؤمنلستَأ ..القارئعزيزى  
 ة إلى أناج ألسنا فى ح. أمر عليِهرسيع  الذى ال القديره اإلله وأنّ.؟ينقذنا ِمن الهالك ويضمن لنا الحياة األبِدية

قلوبنايمألل ندعوه  إيمانا وشجاعة لنعلنبال خوٍف اسم ده؟ أو ترد.أخى ليتك  معىتشترك الص الة فى تلك: 
 

   باطٌل باطٌل طريقٌ طريقٌ فى فى كان كان إن إن وانظر وانظر..فكارىفكارىأأ  رفْرفْى وأعى وأع امتحنِّ امتحنِّ.. قلبى قلبىرفْرفْ واع واع إلهى إلهىاختبرنىاختبرنى" ..أبانا السماوى 
" أبدياً أبدياًواهدنى طريقاًواهدنى طريقاً

 عرفَ الجميع أنّه ليس إله فى كّل األرض لي..ييتُعنّى ربى كى أعلن اسمك القدوس ما ح ا..٥
كغير..ىا خالقَ يرا ال يى ومرا يم .. أح نبتنَيا منبا إلى المنهلك بل تكون لنا  الوحيد لكى الاالبن  باذالًىته 

 .ارجاً خَه إلى ال أخرجن يقبْلم: من قلتَ اي ..كتجابِتسواثقا من ا  البارم يسوعالتى فى اسفع صرأ.. ةيالحياة األبد
 

 : ذلك فىاع تلك الرسالة أو غيرها ستجدإن أردتَ سم.. أخى القارئ العزيز
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١
  ١٦ & ٥: ٥سفر الملوك الثانى  

 ٢٤: ١٠                   ،                سفر األمثال ٢٦: ١٥سفر الخروج  ٢
   ١٤ – ٨: ٥سفر الملوك الثانى                      ،               ٢٢: ١٥ سفر األمثال ٣
٤
    ١٥ – ١٤ & ٢٧ – ٢٠: ٥سفر الملوك الثانى  

  ٢٣: ١٣٩سفر المزامير  ٥
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