
  قصة الطفلة المریضة

رة اليت تتعلق  رة إىل هذا البيت اليت أمرها الرب أن تذهب إليه وهي الز وأالن أريد أن أقص لكم تفاصـــيل الز
قي اخويت وإخواين ويعقوب معمر  ضـــــــت كنا حواليها أ وخايل حنا وشـــــــقيقي إبراهيم و بشــــــفاء بنت رمضـــــــان. وملا 

شـــــمس ظ به. وهي يف حالة الرؤ وكان الوقت عصـــــرا والوخايل خمائيل والقســـــيس ومتن وكنا نكتب ما كنا نســـــمعه تتلف
ضـــت جلســـت وهي متفكرة والحظنا عليها عالمات احلرية والتأمل فقلنا هلا ما مالك ماذا جرى  مزمعة أن تغيب وملا 
فقـالـت لنـا الرؤ وكيف طلـب منهـا أن تـذهـب إىل هـذا البيـت وهي اآلن خـائفـة ومرتددة وال تعلم ماذا تفعل. فقال هلا 
ا كانت  خايل حنا طاملا هو أمر الرب فاذهيب وال ختايف فها حنن نوصـــــــــلك. فقامت وإذ هي بصـــــــــحة جيدة متاما مع إ
ضــــــــت وإذ هي بصــــــــحة جيدة. فذهبنا ومشــــــــينا معها  هذا النهار متوجعة من جنبها ورجليها ومتأملة ولكن بعد الرؤ 

ـا مع املالك.  ر الطريق اليت مشــــــــــــــت  ال ليس  وكـانـت تتفرس يف أبواب البيوت اخلارجية وتقولوهي أمـامنـا وتقتفي آ
هذا. وهكذا ختطوا من بيت إىل بيت حىت وصــــــــــــــلت إىل بيت فقالت هذا. عندئذ تركناها تدخل وحنن رجعنا إىل بيتنا 
نتظارها أن نلفت بذلك األنظار ونســـــــــبب تشـــــــــويش. فحبذ الرجوع إىل البيت  وخفنا إذا بقينا خارج البيت املذكور 

د مرور فرتة من الزمن وإذا والديت تعود ووجهها يطفح بشـــــــرا وفرحا وعند رؤيتها هتفنا فرحني واســـــــتقبلناها متلهفني وبع
أن نعرف ماذا جرى. وملا جلســــــــت وســــــــألناها لتخرب قالت: دخلت الباب اخلارجي وإذا هو يؤدي إىل ســــــــاحة كبرية 

يدة تلم الغســــيل وكانت الشــــمس قد مالت للمغيب. ومنها إىل بيت ذات غرف متعددة. وملا دخلت الســــاحة وإذ بســــ
فرحبت يب وأدخلتين إىل غرفة االسـتقبال. وملا دخلت ومل أر مريضا ساورتين خماوف كثرية وبدأت اشك عل أن األمر مل 
يكن صــحيحا. ولكن ملا جلســت أخذت هذه الســيدة تعتذر لتأخرها يف مل الغســيل. الن عادة عند االســالم انه جيب 

ا وما يف البيت كان اجلميع مشـــغولني يف أن يلم ال ا ومحا غســـيل قبل غروب الشـــمس. وقالت هذه الســـيدة يل كيف إ
رتياح وقالت لنا: وقلت هلا اعندكم مريض أين هي أ مرســـــــــلة من هللا  فحاال .طفلة مريضـــــــــة وخمطرة شـــــــــعرت والديت 

اك. ألجلها لكي تشفى. فقالت وهي مندهشة أهال وسهال لكن مني حضرت ألصلي ت هلا كيف مسي وحكي فأخرب
إال هللا  لهإألجل الطفلة املريضة فتشفى. وكانت تقول ال  أصـليهللا أرسـل مالكه ودلين على هذا البيت وطلب مين أن 

ـا والـذين كـانوا جمتمعني حول الطفلـة وملـا مسعوا تعجب اجلميع وهتفوا قائلني  إلـهال  إال هللا فـذهبـت حـاال وأخربت محـا
. وقالوا للســـــيدة دعيها تتفضـــــل حاال. فاتت إهليإال هللا. وذلك حســـــب عادة االســـــالم عندما يســـــمعون شـــــيء  إلهال 

الســـــــــــــيدة وأخربتين وملا ذهبت ودخلت الغرفة وإذ رأيت طفلة ملقاة على الفرشـــــــــــــة ووجهها حنو القبلة أي حنو اجلنوب 
هم عند النزاع. وكذلك رأي  ت جد هذه الطفلة وامسه أبو رمضــان حسونةحسـب الشـريعة اإلسـالمية يف حالة وضـع مو

مضــطجعا مريضــا على الســرير وملا راين قال يل  أخيت أ أ املريض صــل يل فقلت له ال بل أ مرســلة ألصــلي ألجل 
نية ال  إال هللا. وإذ كان بعض النسوة يدخن السيجارة طلبت منهن أن ميتنعن عن التدخني  إلهطفلة وهتف احلاضرون 

مر  احرتاما م عن الر  إهليللموقف. فحاال رموا الســـــــجاير مث تكلمت هلم عما جرى وكيف أتيت  ب يســـــــوع ومث أخرب



ا اذكر اسم املسيح إال هللا. ومل إلهاملسيح وكيف شفى األعمى وابرا املرضى وأقام املوتى وكانوا كلما تكلمت يتمتمون ال 
حت ن املســـيح قادر أن يشـــفيها؟ فقالوا طبعا. فطلبت زيتا ومســـيقولون عليه الصـــالة والســـالم. مث ســـألتهم هل تؤمنوا أ

لزيت وصــــــــــــــليت ألجلها مث رجعت. وال بد من الذكر هنا أن هذه العائلة  راس الطفلة بعالمة صــــــــــــــليب على جبهتها 
بها  ذات هيبة ووقار وحيرتمها وحي امرأةمعروفة بعمان بشـــــــــخص اجلدة أم رمضـــــــــان فهي حجة وتقية جدا طويلة القامة و 

ابنهــا هــذه ذهبــت وأخربت يف كــل حمــل وتكلمــت يف كــل جمتمع تــدخلــه وخترب  ةل من يعرفهــا فهــذه ملــا شــــــــــــــفيــت ابنــكــ
ثري عظيم جدا يف األواســــــــط اإلســــــــالمية ومتجد اســــــــم يســــــــوع حيث اجلميع اخذ كالم هذه املرأة  عمال هللا وحدث 

لنزلة االفاضــــلة بعني االعتبار نظرا ملقامها يف أعينهم. ولنعد إىل قصــــة الطف ا كانت مريضــــة  لصـــــدرية احلادة لة هذه فإ
املزدوجة أي التهاب كلتا الرئتني حبالة حادة جدا ما يســـــــــــــمونه بلغة الطب نيمونيا. وكان مشـــــــــــــرف عليها طبيب رعاية 
األطفال وهذه مؤســســة كانت مدارة مبعرفة قرينة املعتمد الربيطاين كوكس يف عمان آنذاك. وملا وصــلت هذه الطفلة إىل 

ن ال فائدة ترجى ا قد متوت يف تلك الليلة، ليلة األحد مســـــــــاء الســـــــــبت حالتها املرضـــــــــية الراهنة قرر الطبيب  أي  وإ
نه إىل بيت هذه الطفلة  لزيت. ويف صــــــباح األحد ذهبت اآلنســــــة منريه ز الوقت اليت صــــــلت ألجلها والديت ودهنتها 

ســــــة منري هي كانت مشــــــرفة على هذه البنت. وملا دخلت البيت لتواســــــي أهلها على اعتقاد أن البنت قد ماتت. واآلن
ا مل تر رائحة املوت يف البيت إذ وجدت اجلميع حبالة مرح وابتهاج. فســـــــــــألت عن حالة الطفلة  تعجبت يف نفســـــــــــها أ
فقالوا هلا هي تلعب خارجا. فدهشــت وكادت تصــعق ومل تصــدق اخلرب وقالت شــو صــار؟ قالوا هلا أتت ســيدة امسها أم 

مت الطفلة ومل ســــ ليم وصــــلت البارحة يف املســــاء من اجلها وقصــــوا هلا احلكاية كلها. مث قالوا بعد أن صــــلت وذهبت 
تعد تظهر عليها عالمات النزاع. فقلنا هذه هجعة املوت مث نظر وأذ البنت عرقت فقلنا هذا عرق املوت. ويف نصــــــف 

لبنت تنادي أمها وتطلب طعاما فقلنا أعطو  بز ها كســــــرة خبز فهذه صــــــحوة املوت فأخذت الطفلة قطعة اخلالليل وأذ 
مت نوما هاد وذهبت احلرارة العالية وحنن غري مصـــدقني ما نراه ويف الصـــباح وإذ البنت تنهض من  وأكلتها بشـــهية و

نا يف تفراشـــها معافاة ســـليمة وها هي اآلن تلعب خارجا مع األوالد. فذهلت الســـت منرية وحاال عادت إىل بيتنا وأخرب 
القصـة فمجد هللا على عظيم عمله وأما السـت منرية فسـلمت قلبها إىل الرب فورا وما زالت عائشة حياة اإلميان حىت 

 اآلن. 
 


