
 ١   الفتاة الكنعانية

  الفتاة الكنعانية
  ق سامى حنين

  ٥ي أصحاح الثانملوك لا
  

يقاس العظماء بما قاموا به من 
أعمال عظيمة وما أنجزوه من 
أنج"""ازات لھ"""ا أ:بر ا ثر فى 
حي""اة الن""اس وع""ادة م""ا تتعلق 
انظارنا على المواقف العظيمة 
والبطولي"""ة ونھتم بم"""ا اح"""دثوه 
من تغيرات فى المجتمع ال""ذى 

  عاشوا فيه.

  

نقف لكن الش""""""خص""""""ي""ة التى 
أمامھا اBن تعطى لنا بعداً آخر 
ومفھوماً آخر للعظمة وھوان اFنس"""""""ان العظيم يقاس بما حققه من نتائج 
عظيمة فربما يكون العمل بس""""""يط أو ص""""""غير لكن نتائجه كانت عظيمة 

  وجليلة جداً.

  

Oنس""""ان بدوره مھما كان ص""""غيراً أو وھذا يؤكد على ض""""رورة أن يقوم ا
  ة واخVص وسيرى كم يكون ھذا العمل عظيماً.بسيطاً لكن يقوم به بأمان

  

نقف اBن أمام ش""""خص""""ية فتاة ص""""غيرة لم يذكر الكتاب المقدس عنھا أى 
ھلھا وF عمرھا وF حتى اس"""مھا وھذا ھو الغريب. لكن ما أش"""ىء F عن 

ذكره أنھا فتاة كنعانية من اسرائيل. ثم يسجل لنا الدور البسيط الذى قامت 
لدور من به وما ترتب على ھذا  مة وھذا ما أا تائج عظي حداث كبيرة ون

ننا عندما   –ض"""""مھا إلى قائمة العظماء الذين عاش"""""وا فى الظل أجعلنى 
نتحدث عن اFص"""حاح الخامس من س"""فر الملوك الثانى نس"""لط اFض"""واء 



 ٢   الفتاة الكنعانية

ن نذكر الفتاة أعلى نعمان الس""""ريانى وأليش""""ع وملك اس""""رائيل وF ننس""""ى 
حداث والتى تس""""ببت فى ش""""فاء نعمان ا الص""""غيرة التى كانت خلف ھذه 

السريانى وخVصه، بل وذكره اصVً فى الكتاب المقدس، فلوF ھذه الفتاة 
  لما ذكر نعمان السريانى فى الكلمة المقدسة.

  

لعلنا تش"""وقنا لمعرفة قص"""ة ھذه الفتاة ومن ھى؟ وماذا فعلت ؟ وما النتائج 
لدور الذى قامت به ؟ ھذا  ما س""""""نعرفه عبر العظيمة التى ترتب على ا

  صفحات ھذا الفصل من الكتاب.

  

  الفتاة الكنعانية وقصتھا:
كانت آرام واقعة بين آش""""ور واس""""رائيل، وكانت بھذا الموقع درعاً حامية 

  Oسرائيل، وقد استخدمھا هللا ليدفع عن إسرائيل شر ا شوريين.

س""""""رائيل كان نتيجتھا أن إوقد حدثت بعض الحروب بعد ذلك بين آرام و
م س""""""ب"""ت بعض آرا

اFش"""""""""خ"""اص م"""ن 
اس""""""رائيل وكان من 
ب"""ي"""ن ھ"""ؤFء ف"""ت"""اة 

:  ٥مل  ٢ص"""""غيرة (
) (وكان ا راميون ٢

ق"""د خ"""رج"""وا غ"""زاة 
نس""""""""ب""وا م""ن أرض 
اسرائيل فتاة صغيرة 
فكانت بين يدى أمرأة 
نعمان). ونعمان ھذا 

كان رئيس جيش ملك آرام وھو بمثابة (وزير الدفاع الحربى) اليوم وكان 
الوج""ه أم""ام مل""ك آرام  ن""ه عن ي""ده اعطى الرب رجVً عظيم""اً مرفوع 

  خVصاً Bرام وكان جبار بأس، قوى، رجل حرب.
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لكن المأس""اة انه كان ابرص ولنا ان نتخيل مدى المأس""اة التى كان يعيش""ھا 
ھذا الرجل ومدى اFBم النفسية التى كان يجتازھا وكيف أنه رغم ما حققه 

رموقة رفيقة وعالية الش"""أن. من انجاز حربى وما وص"""ل إليه من مكان م
ينحنى ام"""ام"""ه اFف من القواد والمح"""اربين وب"""أمر من"""ه يحرك ق"""ادة 
وعس""""""كريين وبس""""""لطانه يأمر جيوش""""""ه وقادته. وأمام الملك يقف بفخر 
واعتزاز كرجل حرب مقتدر احرز نص""""راً لبVده. وأمام ش""""عبه له مكانة 

ويخلع عنه عظيمة يفخر بھا كل انس"""""ان. ورغم ھذا عندما يختلى بنفس"""""ه 
ثياب الحرب والنياشين ويقف أمام المرأة يصير ضعيفاً ويتملك اFحساس 
ساته  شىء حتى F يرى مأ بالخجل والخزى ويحاول ان يتوارى خلف أى 

ن خلف العظمة كس"""رة وخلف المھابة والقوة ض"""عف وخوف أمعه يدرى 
وخجل وخلف الغنى والنجاح ش""""""وكة تنغص الحياة وخلف انبھار الناس 

  بھم نفور أو شفقة أو احتقار.واعجا

  

Oنس""""ان الذى مس""""كين ا
يحكم على الن"""اس من 
الخارج أو من مظھرھم 
فكم يخفى اFنس"""""""""ان 
براق  ل لمظھر ا وراء ا
عيوباً يص""عب احتمالھا 
وك""م ي""خ""ف""ى ال""ن""ج"""اح 
والش""""""""ھ""رة م"""أس""""""""ى 

  وجروح وفشل.

  

ترى كيف كان ش""""عور 
ساة الت سريانى ھذا القائد الكبير أمام ھذه المأ ى تنغص عليه حياته نعمان ال

وتحرمه من الفرح والس""""عادة التى يحس""""ده عليھا كل الذين يروه ش""""امخاً 
  معتزاً بالقوة ؟؟؟ والعظمة الحربية؟
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نحن F نعلم لكن مما Fش""""""ك فيه انھا كانت بالنس""""""بة له نقطة الض""""""عف، 
  الجرح، العجز، المأساة، ا لم النفسى الرھيب.

  

لم يطرق""ه وF طبيب""اً أو أدوي""ة لم  وF اظن أن""ه لم يعرف ب""اب""اً للش""""""ف""اء
يس"""تخدمھا. فرجل في مكانته كان مقتدراً له ما ينفقه في س"""بيل الحص"""ول 

  على الشفاء.

  

وفوق ك"ل ھ"ذا ك"ان الرج"ل محبوب"اً من الجميع حتى من ملك""ه مل""ك آرام 
الذي لم يبخل عليه بش"""يء عندما س"""مع عن امكانية الش"""فاء في إس"""رائيل، 

سرائيل حتى يسھل له الحصول فأرسل معه الھدايا والف ضة بوفرة لملك إ
  على الشفاء.

  

ھذه مأس"""اة الرجل الذي ش"""اءت العناية اOلھية أن تعمل الفتاة الكنعانية في 
بيته ومع زوجته كفتاة مس""بية غريبة تعمل كخادمة في بيته. وتكون س""بب 

  خVصاً له. 

   

   الفتاة الكنعانية ودورھا:
ك"""ان"""ت ال""ف""ت"""اة 
ص""""""غيرة كم"""ا 

الكتاب  وص""""فھا
نا F نعرف  ولكن
تح"""دي"""د كم  ل ب"""ا
ك""ان""ت تبلغ من 
ال""ع""م""ر ول""ك""ن 
كلم""ة ص""""""غيرة 
ربما لم تبلغ سن 
ال"""""رش"""""""""""د أو 
النض""""وج فغالباً 

  عام تقريباً وليس تحديداً. ١٦-١٢كان عمرھا من 
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وقبل أن نتحدث عن دورھا ينبغي أن نتحدث عن س"""ماتھا الخاص"""ة فكيف 
  نصفھا؟

  

  صاحبة المشاعر الرقيقة: :أو,ً 
ت الفتاة رغم انه ليس من اختصاصھا أن تتدخل في مشاكل ا سرة أو كان

 Fل ا عمال المنزلية فقط. إVحتى تش""""""عر بھم. فھي تقوم بدورھا من خ
أنھا كانت تحمل مش"""اعر رقيقة وحس"""اً مرھفاً جعلھا تش"""عر أن ھذا البيت 
الذي كان من الطبيعي أن تعمه الس""عادة وتدب الفرحة في أركانه وتس""ري 

أفراد الع""ائل""ة إF أن ھن""اك حزن""اً كثيف""اً يخيم على جو البي""ت بطريق""ة  بين
ستطاعت بحسھا أن تدرك  سھا من ا سرة وا ستني الفتاة نف ملحوظة ولم ت
وتعرف المأس"""""""اة وتعاني منھا كما يعانون وتحزن  جلھا وكما لو أنھا 
واحدة من أفراد ا س""رة. ورغم أنه كانت مس""بية لكنھا كانت حزينة لحزن 
سيدھا وھذا ما شغلھا فيما إذا كانت تستطيع أن تجد حVً. فھي ترى سيدھا 
الرفيع الش"""أن، مكس"""وراً مھزوماً أمام مرض"""ه فش"""عرت به وتألمت  جله 

  ومن ھنا أدركت دورھا.

  

  ثانياً: صاحبة القلب الكبير:
فتاة في مثل ظروفھا كان من الممكن 
أن يكون تفكيرھ"""ا كتفكير يون"""ان 
من أع"""داء  قم  ت ن ي لرب  بي إن ا ن ل ا
إس""""""رائيل وتعيش حاقدة على نعمان 
الس"""""رياني خاص"""""ة أنه تس"""""بب في 
أس"""رھا وانتزع منھا حريتھا وأخذھا 
يدعھ"ا  ص""""""غيرة من بين أھلھ"ا ولم 
تنعم ك"""أي طفل"""ة بح"""ب واھتم"""ام 

ا لتكون ورع"""اي"""ة واليھ"""ا. وأتى بھ"""
(أمةً) تقوم بأعمال المنزل الش"""""""اقة 
بعد أن كانت تنعم بحياة رفاھية في 
بيت أبيھا. كل ھذا وغير الكثير من 



 ٦   الفتاة الكنعانية

المش""اعر التي تنتاب كل أس""ير كانت كفيلة بجعلھا تحمل حقداً وكرھاً لھذا 
الرجل حتى لو لم يكن ھو السبب المباشر لكنه بغزوه Oسرائيل تسبب في 

ساتھا ھي كطفلة تباع وتشترى كالعبيد واOماء مسلوبة أذى شعبھا وفي مأ
ھا الكبير  تاة تعالت فوق ھذه اFحاس""""""يس وبقلب الحرية والكرامة لكن الف
اس""""توعبت أن كل ما يجري في الحياة ھو تحت س""""يطرة واش""""راف اOله 
ا عظم وأدركت أن الحياة ھكذا نجاح وفش"""""ل، قوة وض"""""عف، انتص"""""ار 

خاي  س""""تير (ومن يعلم أنه ليوم مثل ھذا وھزيمة وأدركت ما أدركه مرد
قد أتت  إلى بيت نعمان لتكون سبب في خVصه من مأساته. وأن ا رض 
وملؤھا المس""""""كونة والس"""""""اكنين فيھا ھي ملك للرب اOله ا عظم. وانھا 
ينبغي أن تحب أعداءھا. فھكذا اOنس""""ان الذي يم}ه روح هللا يس""""تطيع أن 

  يوصي بھا الناموس.يعيش بمبادئ هللا حتى لو لم 

  

لق"""د أحب"""ت ھ""ذه الفت"""اة 
س""""""ي"""دھ"""ا وأھ"""ل بيت"""ه 
ونس""""""ي""ت ك""ل ھي في""ه 
وط"""""ردت ال"""""ح"""""ق"""""د 
والكراھي"""ة من قلبھ"""ا 
وتع"""ال"""ت على الموقف 
وع"""""ل"""""ى اOس"""""""""""اءة 
الش""""خص""""ية. ولم تنظر 
إنھا أمة جارية بل ھي 
مرس""""""ل""ة من هللا لھ""ذا 
البي"""ت ب"""ال"""ذات ولكي 

F بد أن تحبھم محبة خالص""""ة. فنحنF نس""""تطيع أن ننادي تكون بركة لھم 
  نكن مملوءين أوFً بالمحبة لھم. للناس بالخVص إن لم

  

لة التي  عائ كل أفراد ال ماً ل باً كبيراً يحمل حباً عظي نت تملك قل كا قد  نعم ل
تخدم في وس""""طھم وھذا ما جعلھا تتحرك نحوھا بحب خالص لتس""""اعدھم 

  على الخروج من المأساة.
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  :ثالثاً: الفتاة وادراكھا لدورھا
ثيرون من""ا يعرف م""ا ينبغي أن يقوم بعمل""ه ولكن نقف أم""ام ھ""ذا ال""دور ك

  بسلبية غريبة تجعلنا نعجز عن إتمام ما ينبغي أن نقوم به.

  

ونختلق ا عذار  نفس"""""نا حتى نتنحى عن دورنا. لكن ھذه الفتاة رغم أنھا 
كانت جارية وليس"""ت من ا س"""رة وليس"""ت مطالبة بالقيام بش"""يء أكثر من 

انة. إF أنھا لم تكتفي بھذا الدور ففض"""""Vً عن أمانتھا في حياتھا خدمتھا بأم
الش"خص"ية وعملھا وعVقتھا بأفراد ا س"رة فقد فكرت في دور أكبر يمكن 
ھا تملك الكثير من ا عذار أو أس""""""تطيع أن أقول أن  به. ومع أن أن تقوم 
ير  كث ل ھن"""اك ا
م""ن ال""ع""ق""ب"""ات 
عھ"""ا  ن م ت تي  ل ا
م""""ن ال""""ق""""ي""""ام 
ھا  بدورھا. لكن

 أ بش"""""يءلم تعب
وأص""رت على 
دورھ"""ا.  نھ"""ا 
أدرك""ت أن هللا 
ج"""اء بھ"""ا إلى 
ھ"""ذا ال""م""ك"""ان 
لدور ورسالة ينبغي أن تقوم بھا فمن يعلم إذا كان يسمع لھا أحد أم F فھي 
بالرفض  بل  قا ما ي ھا رب ھا. وتدخل ما F يعني تدخل في ھا أن ت جارية ليس ل

يملك قدرة على  وباOھانة. كما أنه يمكن أن يقابل بالس"""""خرية فمن ذا الذي
الش"""""فاء بھذه الس"""""ھولة ونحن قد طرقنا كل ا بواب التي يمكن أن تطرق 
بحثاً عن الش""فاء ولم نحص""ل عليه وغير ھذا وذاك. كيف يذھب ھذا القائد 

  العظيم إلى إسرائيل ليطلب منھا الشفاء.
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كل ھذه وغيرھا الكثير كان يمكن أن يعطل الفتاة عن دورھا. لكنھا لم تعبأ 
كله واص""رت على أن لھا دور ورس""الة وس""تقوم بھا حتى ولو قوبلت بھذا 

  بالرفض والسخرية.

  

  الفتاة وإيمانھا: :رابعاً 
إن أردنا أن نص"""ف الفتاة بالعظمة فعظمتھا تنتس"""ب إلى إيمانھا فرغم أنھا 
 Fعظيمة في قلبھا الكبير المحب ومش""""""اعرھا الرقيقة وإدراكھا لدورھا إ

له  ھذا ك ھا تفوقت على  مان جريء يحمل أن ھا إي مان ھا. وإي مان بعظمة إي
مخاطرة وتكمن المخاطرة في انھا تقدم لس""""""يدھا حVً أو طريقاً للش""""""فاء. 
فماذا لو لم يش""فى؟ ماذا يكون مص""يرھا إذاً لو فش""لت مش""ورتھا. غير أنھا 
مجازفة أن تقول ھذا لرئيس جيش، رجل له مكانته وتحت يديه س""""""لطة 

رجل فقير بس"""يط ما كان ھناك خطورة. لكنھا عظيمة. فلو أنھا تتعامل مع 
  تتعامل مع الرجل الثاني في مملكة آرام.

  

وھن"""ا تبرھن عن إيم"""ان مطلق 
إيم""ان ث""اب""ت يقيني في إلھھ""ا وفي 
اليش"""""ع النبي رجل هللا. ھل تتخيل 
قارئ لو كنت  نفس"""""""ك عزيزي ال
م"""ك"""ان ھ"""ذه ال"""ف"""ت"""اة. ك"""م م"""ن 
اFعتبارات ستضعھا في حسبانك 

قي""ام بھ""ذا العم""ل وأن"ت تفكر في ال
  الحساس؟

  

إن كثير من ا س""ئلة تطرح نفس""ھا 
علينا جميعاً مثال: ھل سيسمع ھذا 
القائد العظيم لعبد أو جارية عنده؟ 
وھل ھذا من ش""أني واختص""اص"ي 
أن أتدخل في مشكلة بھذه الحساسية؟ وماذا لو ثار علىَّ وانا أطلب منه أن 

وF طبيباً وF  يذھب لش"""عب له معه خص"""ومة؟ ولرجل ليس متخص"""ص"""اً 
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يملك أي ش""""يء س""""وى إيمانه الذي F يعرف نعمان عنه ش""""يئاً؟ المش""""كلة 
  ا كبر ماذا يحدث لو سمع كVمي وذھب و ي سبب لم يشفى؟

  

باOض"""افة إلى المخاطرة. ھناك اOيمان العظيم. فالفتاة لم تعبأ بش"""يء فھي 
لذي يبدو أنه أمام مأس"""اة إنس"""انية. وكل مش"""اعرھا تأن وتتألم لھذا الرجل ا

كان يحمل ص"""""فات طيبة واخVق حس"""""نة. وترى أن بيدھا وس"""""يلة وأنھا 
تعرف طريقاً ربما يوافق 
أن يس""""لكه لكنھا فوق كل 
ماً  ناً عظي ما ھذا تحمل إي
قدير  ھا ال بإلھ  ًFناً أو ما إي
وثانياً بالنبي اليش"""ع رجل 
هللا وث""الث""اً ب""دورھ""ا ھي 
ك""ابن""ة � ينبغي أن تقوم 
هللا برس"""""""""التھ"""ا. فربم"""ا 

وض""""""عھا في ھذا البيت 
لتكون س""بباً في خVص""ه. 
بھ"""ذا اOيم"""ان المثل"""ث. 

انطلقت الفتاة وھي تحمل من الثقة واOيمان ما يجعلھا تنس"""ى أي مخاطرة 
أو أي رد فعل من سيدھا أو أھل بيته وما يجعلھا تعلن عن الطريق الوحيد 

لذي يس""""""تطيع الذي F ينبغي أن يتردد في اتباعه وتعلن عن اOله العظيم ا
كل شيء وتنطق بالكلمات التي تبرھن عن معدن ھذا اOيمان ا صيل (يا 

  .ليت سيدي أمام النبي الذي في السامة. فإنه كان يشفيه من برصه)

  

إنھا لم تنطق بغير ذلك، ولم يس""""جل لھا الوحي غير ھذه الكلمات التي تعد 
كت دورھا من اعظم ما س"""جله الوحي ليبرھن عن إيمان فتاة ص"""غيرة أدر

وآمنت بإلھھا الحي الذي بيديه أمرنا وإنه F يمنع خير عن محتاج. إنھا 
  كلمات تؤكد أنھا تؤمن إيماناً عظيماً في إله عظيم.

  



 ١٠   الفتاة الكنعانية

نت في بلد غريب. تعيشين أسيرة جارية. أتحية لِك أيتھا الفتاة الصغيرة. و
ه مھما لم تنسي إلھك ولم تنسي دورك ولم تبخلي بما ينبغي عليك أن تفعلين

كان ص""""غيراً أو بس""""يطاً في نظر الناس  نه عظيماً وعظيماً جداً في نظر 
بأعظم دور كرازي في أن تص""""""في  يا من قمِت  لِك  قديراً  هللا. وتحية وت
طريق الخVص وليس فقط الش""فاء لرجل F يعرف هللا. وتحية وتقديراً لِك 

قرأ رس""""الة   نه إيمانك فاق واخجل ملك إس""""رائيل الذي مزق ثيابه عندما
" ٧ ملك آرام واعتبرھا نوعاً من التعرض له والتحرش به وقال في "عدد

(ھل أنا هللا لكي أميت وأحيي حتى أن ھذا يرس"""ل إلىَّ أن أش"""في رجVً من 
برص فاعلموا وانظروا أنه إنما 

  يتعرض لي).

  

لق""د أدرك""ت الطفل""ة المس""""""بي""ة 
مقاص"""""د هللا العليا واعتبرت أن 

Oنس"""ان المرض وس"""يلة تقرب ا
إلى هللا أحياناً وأن الش""""""فاء من 
ال"م""رض ال"جس"""""""""دي ط"ري"ق"""اً 
ل""ل""خ""Vص ال""روح""ي اح""ي"""ان"""اً 
يد  وادركت أنھا مادامت على ق
الحي""اة Fب""د أن يكون لھ""ا دور 
وما دام هللا فتح أمامھا باباً كيف 

دوراً  تغلقه وإن كان هللا قدر لھا
  .فكيف تتقاعس عن القيام به

  

ائيل يستطيع كل شيء وتترك رجVً فاضVً وكيف يكون ھناك إلھاً في إسر
يعيش تعيس""اً عمره كله وكيف تعرف أن إلھھا الحي يمنح الس""عادة وتترك 

  بيتاً يعيش تحت خيوط من الحزن ا سود.

  



 ١١   الفتاة الكنعانية

مVً يمكن أن يحي إنس"""اناً بائس"""اً ونوراً يمكن أن ينير إنس"""اناً أكيف تعرف 
نحوه وتعتبر نفس""""""ھا احاط به الظVم وF تحاول أن ترش""""""ده إليه وتقوده 

  مجرد صوت صارخ. إشارة ضوئية تشير إلى النور الحقيقي.

  

ھكذا كانت الفتاة وھكذا فھم نبي هللا اليشع ما فھمته الفتاة وأنار هللا بصيرة 
النبي كما أنار بص""""يرة الفتاة فالقص""""ة كلھا ھي النور اOلھي الذي يرس""""ل 

عيون مفتوحة لتبص""""""ره إلينا دائماً عبر الزمان ويحتاج فقط إلى قلوب و
وتتفاعل معه فا� ھو ا ول والمصدر وھو كل شيء وما نحن إF أداة في 
يده يس"""""تخدمھا كيفما يش"""""اء. فقط علينا أن نس"""""مح له أن يس"""""تخدمنا وھو 

 يستطيع أن يفعل بنا المستحيVت والعظيمات ويصنه منا عظماء.


