
 
ـالة الر٧١س  

 

امامررأة عأة عظيمةةظيم!!  
 

(Arabic - A great woman) 
 

 !!ةةظيمظيمأة عأة عررمماا: ن عموا اليديثنَ حوعوضم.. ىأحباِئ
  

 : ن الثاِمِدد العن األول ِمءزأ الجابع نقراح الرحصى األ الثاِنلوِكالموِمن سفر 
 

 ١.""ةةظيمظيمأة عأة عمرمر ا ااكاكنَنَ ه هتْتْ وكانَ وكانَ....ممونَونَ إلى شُ إلى شُعع أليشَ أليشَررببم عم عوو ي يفى ذاِتفى ذاِتوو""
 

 اا بأنّهه إليارشَي أة أو امرظيم ع بأنّهِه إليارشَ يلج رس عنقدص الكتاب الم قصن ِمة قصعمسا نَمحينَ 
عكنَل تتم..ةظيما رغبة لمرفِةعأس رار العِتى  ِفِةظمخْ الشّلكوكثيراً..ةصي شتاقُا نَ مإلى أن لنا خ تكون صم اله

الحميدِمعلتْة التى ج نهؤالء الب شر عاءظم..وم ال منّان  يريدأن يكون ظيماً عح سبم اهللا؟ِةقاييس كلم .لقد ر سم 
السيدسيح الخُ المطوط العريضِةة للعظمِهلتالميِذ ة الحقيقيور لِهسوس جا لنَالوهفيم اوا كتبحى اإللهى بالو. 

 

 ذكر شير الرقسمفى إنجيلِهب أن ن ِم تلميذيتالميِذن الس ِديالم سيح وهما يوحناعقوب وي.سأاله أن ي عطيها م
أني جلسواحد عن مينِه يواآلخر ع نسارِه يفى م ِهِدج..ولم ِما سعشَ العراقوة البن ابتدغتاظون ِمأوا ينأجل ي عقوب 
اوحنّوي..ولكن الر بي سوعأج ل بالقواب :"منأر ادأن ي كونظيماً فيكم عي كونماًاِد خَ لكم....وم وم ننأر أر ادادأن أن ي ي صيرصير  

فيكمفيكمأو أو ال يكونال يكونللج للج ميع عبداًبداًميع ع..ألن ألن ابن اإل اإل ابن نسنسان أيضاًضاًان أيلم لم ي أِتأِت يلي لي خدخدممبل لي دِِدخْخْ بل ليمموي بذَلبذَل وينفس نفس هِف ِفه ديدية عنة عنكثيرين كثيرين ".. 
نسِمتخلص نقول الر بي ِهوع لتالميِذسأن الع ظيمفيهم م نكوني أن ِتِه إل اختارة  اً خادمخوةذلابخدمانتظار  دون 
أيضاً  وكشفَ.قابللمولولس بسِه لتلميِذ الجهاِد رتيم وثاوس عنسر  للعظمة حينكتب  الِتِهلهقائال فى رس  :"إنإن  

التقوالتقوى مى معالقنَ القنَع اعت تةِِةاع ججارارة عة عظيمةةظيم"..  ة التجارة إنى هىالرابحالتقو ومالا عناهاهللاوِفلوك بخَس مع رضاِتِه وم 
 تخلص ِمن قولونس ..ظيم عهوف ظيماً عهح رب كانن ومظيماً عحاً ربيعطيان ..متلكا ناالكتفاء بم وهى قنَاعةال

 ٢.ِه والقناعة ضابطاً لطموحاِتِهجاً لحياِت من اختار التقوى منهأن العظيم هو بولس رسول الجهاِد لتلميِذِه تيموثاوس
 

ا ا  ي يىىمنمنححارار": وع قائلةس يبة إلى الرّارخَ صتْاءة جانيمرأة كنعة ا قصالبشير فى إنجيلِه متى ذكرلقد  
سسيددي  ييا ابنىىابنتابنت  .... داود داودا ابنم ة جداًة جداًجنونَجنونَ م!!".فلم ي جبهٍةا بكلم.. فتقدمتالميذه إوا  وطلبقائلينِهلي : "اصاصرفهنّنّا ألا ألرفههها تصيحا تصيح  

وروراءأ ف.."!!اانَنَاءجوقاَلاب : "لملمأر أر سال الى ِخال الى ِخإإ  لْْلسرراف باف بيسرائيَلسرائيَلإإ  تِِتيالض فأتتْ."!!الِةالِة الض وس جتْدقائلة له : "ييا سا سييدد  
   تأكُل تأكُلضاًضاًييأأ  والكالبوالكالب  ..ددييا سا س ي يممععنَنَ" : فقالتْ."لكالِبلكالِب ل لححطرطرنين وينين وي الب الببزبزذ خُذ خُؤخَؤخَ ي يننأأ  ناًناًسس ح حسسليلي" : وقاَلابجأ ف."!ىىنّنّأِعأِع
ا ا  كم كم لِك لِككنكنليلي .."!!انكانكيميمإإ  ظيمظيمأة عأة عا امرا امريي" :ا له وقاَلوعس يابجأ حينئذ ."ااابهابهببررأأ  ةِِةائدائد م مننقط ِمقط ِمسس ي يىى الفتات الذ الفتات الذننمِِم

 بركِة  لقد تواضعت فلم تحرم نفسها ِمن.اًجيب عاناًة إيماني الكنعتْر أظه....ةِِةاعاع الس الس تلك تلكننا ِما ِمابنتهابنته  تتفيفيفشُفشُ  ..!.!.تريدينتريدين
رأة  المِة قصن ِمنستخلص ..المعجزات لمجِد اسِمِه لتجرى معنا  القويةإن اإليمان العظيم يحرك يد اهللا. شفاء ابنتها

الكنعةانيأن العظيم هو م باإل اتصفَن يمان الواثق الذى ال يتزعزِمو ..عا ِما أسلفنّمالٍت نتأمنستطيع أن نح دد 
أبأبررززالص فاِتفاِت الصالتى ي التى ي مكنمكنأن أن   يتحلى بهيتحلى بها الما المررءءلي لي وصفَفَوصبالع بالع ظمةِِةظم ة األولىفَالِص:  ِصفَاٍت ثالثُوهى:  عى مالتقو عى مالتقو

  ٣. يتزعزعيتزعزع  اثق الذى الاثق الذى ال الو الوانانيميماإلاإل: لثالثةاة فَالِصو ....الخدمة والبذل دون انتظار لمقابلالخدمة والبذل دون انتظار لمقابل :ةة الثانيفَالِص و..القنَاعِةالقنَاعِة
 

 تْتعا تمها أنّنَدجابع لواح الرحصلوك الثانى األا فى سفر الما عنهأنَ التى قرِةرأة الشونميلموإذا عدنا إلى ا 
 .. ِمن كّل قلبهااء مرضاِتِه وابتغَ اِهللاِفخوب  أىِةقيقيى الحبالتقو  التقىاهجو زع م تعيشُتْكانَ لقد : الثالثبالصفاِت

                                                
  إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع      ،         ٤٥ – ٣٥: ١٠ مرقسإنجيل       ،     ٣٧ – ٨: ٤ سفر الملوك الثانى ١
    ١٦ – ٣: ٦لس الرسول األولى إلى تيموثاوس  رسالة بو٢
  ٢٨ – ٢١: ١٥ إنجيل متى ٣
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إن ولسولبسالر  حينو جهتلميذه وثاوس التبتيم اع التقوى حذرِمه نأناس ي تظاهرونعنْ ى قائال بالتقوهم: "إنإن  
لهلهممص ص ورورة التقوى لكنّى لكنّة التقوههم مم منكرنكرون قوون قوتهااته..فأع فأع رضرضع ع نوال .." هؤالء هؤالءن يرفُعقد رالتقو اِهللاِفى وخو إال م نِم كان ن 

 :ا عن أليشعهِج قالت لزوفلقد.. ِةظم للعاألولىة وهذه هى الصفة ونمي الشُ وبهذا تحلتْ اِهللاوِفى وخَ التقوِهصفاِت
معرفة اهللا معرفة اهللا وو .عرفة اهللا منشأ إال عناه ال ي اهللا وتقو خوفَ إن.."ا دائماًا دائماًنَنَ علي عليررمم الذى ي الذى يسسقدقد اهللا م اهللا مجُلجُل ر رههنّنّأأ  قد علمتُقد علمتُ"
ثمثمارااههارم م ححبةة اهللا وة اهللا وببحةمبحة وال وال.... القريب كالنفس القريب كالنفسمبحةمبحمفى ع فى ع ظمظمتهتها ال تطلبا ال تطلبم م ا لنفسه١.ااا لنفسه 
 

 اوجه على زَتْضرثم عقد علمتُ أنّه رجُل اهللا مقدس الذى يمر علينَا دائماً  لرجلها الشُونَمية رأة المقالتْ 
راًأمو افقهِها عليوهو تج هيزح جألليشٍَةر ل ف.. جيحزىالمِه ولغُع النبىأليشَقد كان عالنبى يأتى إلى ب ونَالشُ ِتيِةمي 

كلما عبروم ونَتها شُ ببلداحتْاسترأح شاؤهإلى ذلك ونَجل الشُ الروامى ونَأته الشُمرمية وأحسر ُلجاهللا أن  بيتها م
خيرم كان يفيِهستقر كلم ا عبو ..مونَ بشُرإذا انفتحالقلب بالم ِةحبة ا النقيتْنفتحأبواب ِت البيباتس اع ورتْ كانَ.ٍةحاب 

 يكون فيكم  يكون فيكم من أراد أنمن أراد أن" :قاَل الرب يسوع.. قابل انتظار لم دونذُل وتبمد تخْها كانتْة ألنّظيم إمرأة عالشُونَمية
  ٢.ِه لنفِساشَ عن مولد ي أنا استحقّا فمنَر غيمدخْ ونَا نمتلكم ِمذُل نبا كيفَهنْ ِملما نتع ليتنَ.."عظيماً يكون لكم خَاِدماًعظيماً يكون لكم خَاِدماً

 

 ع رليشَ أضعرأة ى عل النبىِة المالشُونَميأن يقد إم ليها خدبة مأني كلمالم لكأو رئيس الج ينْش عذاا إه 
كاني عوزها شىء..فأب قنَتْد اعااتههواكتفاء اِهللااِتانَ بإحس علي ها ورضاها بأحوالها وأخبرأنّته ها مة فى ستريح

وشَِطس بهاع..ولكن غُالمزى جيح  أليشَع النبىأد ركشيئاً أن ي نقصألليشعا فقاَله : "إنة  إنةالشُونَميالشُونَميلي لي سسله له ا وا ولدلد  
ورورججلهلها قداخَاخَ شَ شَا قد"..فد عااه النبى وقاَلأليشَع ا له :"فى هذا الميعفى هذا الميعاد نحواد نحوز ز ممان الحان الحياِةاِةيتحتضنين تحتضنين اب ناًناً اب!!"..  كانعدم 
 ..مدانا المعحنّو يات أمصابي وأل.موئيل صة أم وحنّ.عقوب يزوجةاحيل  ور.براهيمة إجوة زارشكلة لس ماِبنجاإل

ولكنالر بكافُئ أ يتقياءِهيِن فى ِحه..ققَ وتحةع ليشَ أ كالمللشُونَميولم ي مرام إال وكانتْ الع٣.اًولد ُلِم تح  
 

قل فى الح ادينص الحِعنْد  إلى أبيِهماًو يلد الوجر إذ خَؤلم مر أمثَد حولكن .بر الولد وأصبح غُالماًكَ 
ورجعم حوماًمم حوالم. ا بِهأتووِه إلى أم جلسعلى ر كبتيه ماتا إلى الظهر ثم.!ِع فصتْدوأض جعتهرير  على س
رلقتْل اهللا وأغْجع ِهليو خرتْج.!نَ وها تسطعأنو اران  اإليمالذى اثق الوال يتزعزالثة  الصفة الثوهذِه هى ع

للعِةظم.!لم تص ة خْرالشُونَمي ا فى إلِه تولوْلولمتْ ثقتهعبل وض  النبى قالتْو أليشَعلز وأنّأنّ" :اجههها ذاهبا ذاهبة إلى رة إلى رجل ل ج
ا آه ر."!!المالمة سة س إال بكلم إال بكلمهه تجب تجب لم لم..  ؟؟مموو الي اليهِِهليلياذا تذهبين إاذا تذهبين إلملم"" :األه سفحين .."لِدلِد الو الوتِِتوو بم بم زوجها زوجها تخبر تخبر ولم ولمأليشَعأليشَع  اهللاهللا

أنّها  بجيبيال  "!!؟؟تٌتٌيي م ملدلدالم هذا والوالم هذا والو س س أى أىالمالم س س فقالتْ فقالتْلدلد للو للوالمالمأسأس" األهس ليهالمزى غُ جيحَلس فأرعيٍد بن ِمعليشَأ
أخبار اقالم فى سمأعِة التجربحرقِة المإال م ن فاضبه  قلبال ..الم اهللاسس إن نظور ولكنعلى الم عتِمدالم يالع م

 ٤." أنا أناالم أعطيكمالم أعطيكمطى العطى العععا يا ي كم كمسس لي ليالمى أعطيكمالمى أعطيكمسس" :وعس يب الر قاَلسالم اهللا يعتمد على غير المنظور
 

 اإل إن يمالواثقَان عطى فى األ يزمات صوتجلداًراًب جيباًالماً وسع .!  لقدوأليشَفَص ع بأنّةالشُونَمي ا ه
مالنفسِةر .!والنفس الم رة ال ملجأ حصين لها إال انتظار الربو حدوالنَ.ه ظرفى ثقٍةِه الي ان وإيم..لقد ج اليشَاء ع 

إلى بيتهخَا ودلِدل إلى الوالم ت وأغلقَيعلى نفسي هما كليا وصلى إلى اهللاهم.ِم وساُهللاع صالته ا واستجبوأق له ام 
 لهجا س معورا أ م. القدير لإللِهوداًج وس شكراًتْم فقداًي ح وكان."كِِكلى ابنَلى ابنَمِِماحاح" :ا لهع وقاَلاها أليشَ فدع.لد الواُهللا
الوحىاإللهى عن قص اتهبهذِه وبدأه إلى شُونَوو": ات الكلم أليشَع ربم عوإلى شُونَفى ذاِت ي أليشَع ربم عوامرأةفى ذاِت ي نَاكوكانَتْ ه امرأةم نَاكوكانَتْ ه ظيمةمظيمة ع٥."!! ع 

 

 أدعتِلى أِخ وكشتركفى ِتىِع م الِةلكالص :  أبانا السملأسألك  ..اوىتهبنى ذلك اإليمانقروناثق  الوالم 
عقل كّلالم الدائم الذى يفوقُبالس ..هبنى أن أكون رى خادماً لغيوألحب ائى عِم..داًب ثالى ربى يسى أتى ال  الِذوع

خْليدمخْ بل ليدمباذال نفس هفدي ة عنى إآِت..  كثيرينليكس دىي اي نمو عبقوِل تَدك: قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجداع تلك الرسمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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 ٥: ١٣سول األولى إلى مؤمنى كورنثوس        ،       رسالة بولس الر٥: ٣س الرسول الثانية إلى تيموثاوس  رسالة بول١
      ٢٨ – ٢٠: ٢٠ إنجيل متى ٢
        ١٧ – ١١: ٤ سفر الملوك الثانى ٣
  ٣٧: ١٤  إنجيل يوحنا    ،                        ٣٢ – ١٨: ٤ سفر الملوك الثانى ٤
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