
  اختبارن ن  أفِش أفِشاختبار""ععضوضوس بحزب اهللا بإيران بحزب اهللا بإيرانابقٌابقٌ س ""    
 

Afshin Javid's Testimony 
An Iranian who was formerly a member of Hezbollah 

(Arabic) 

 
  

  :ِفى أربع حلقات  Afshin Javid: اختبار األخنقدم إليكم .. أحباِئى
  

ثم . وِدراسِتِه المتعمقِة للقرآن.  ثم عن انِضماِمِه إلى ِحزِب اِهللا بإيران....شيِعىشيِعى عن نَشْأِتِه كمسِلم  عن نَشْأِتِه كمسِلم  فيها فيهايتحدثُيتحدثُ  ::األولىاألولى
  .عن استخْداِمِه لبعض اآلياِت القرآنيِة لجلِب األرواح الِتى يدعوها الجن لتزوده بالقوة

   
  . صاِحب السلطان األعلى والقوِة األعظم....يها الرب يسوعيها الرب يسوع المفاجأِة الِتى واجه ف المفاجأِة الِتى واجه فعنعن فيها  فيها يتحدثُيتحدثُ  ::الثانيةالثانية

  

  . الِذى ظهر له بطريقٍة أدهشَته وغَيرتْ حياته.... يسوع يسوع الِحوار الِذى دار بينَه وبين الرب الِحوار الِذى دار بينَه وبين الربعنعن أفشن  أفشن يتحدثُيتحدثُ: : الثاِلثةالثاِلثة
  

.  ِمن أجل خَالص النّفوس وتحريرها ِمن سلطان إبليس.... له لهب يسوعب يسوعالرالر استخْدام  استخْدام عنعنيحدثنَا أفشن فيها يحدثنَا أفشن فيها : : الرابعةالرابعة
  .أفشن للحياِة الجديدِة مع الرب يسوع واختبار

  

  : Afshin Javid وهِذِه هى الحلقة األولى ِمن االختبار الشَيق لألخ العزيز 
  

وجدى كان أحد القادِة . ِمن عاِئلٍة تدين بالديانَِة اإلسالمية. Iran لقد وِلدتُ ِفى المنِطقِة الجنوبيِة ِمن إيران  
الِعراق وإيران هاجر جدى إلى Iran  و Iraqوبعد انِدالع الحرِب بين . بإيران وفقيهاً ِفى تعاليم اإلسالم اإلسالميين

 ى أن يركب طاِئرة لزيارِتىولما بلغْتُ ِمن العمر اثنِتى عشْرةَ سنَة اضطر جد. المنِْطقِة المتوسطِة ِفى إيران
ة عيِد ميالِدىوديِلى ه ِضرحالقرآنوكا. ي ِلى كتاب ديتها . نَتْ ههستخِْدمة ية خَاصادأهداِنى سج افِة إلى ذِلكباإلض

 ونسلمالمالِتهمة ِفى صال. الشّيع ة ِمنصنوعة مادبالءوهِذِه السجس ِفى كراِب المقدتر. Karbala فى العراق .
  . وِهى مدينَة أخْرى مقدسة ِفى إيران  Mashhad . ِمن مدينَِة مشْهدوالسبحة كانَتْ

  

وبال شك أن  . ى كان حريصاً على ذِلكذلك بإشْراِف جدى الِذ. لقد كانَتْ بداية قوية ِلمعرفِتى باإلسالم  
وكانَتْ نصيحة جدى ِلى . اإلعداد ِلشَىٍء ما بِعنايٍة يهيئ فرصاً أفضَل لممارسِتِه على الطريقِة الصحيحِة المتوقعة

لتكن أنفاسك وحركاتك وسكنَاتك : ىوقاَل ِل. أنّه يتمنّى أن أعيشَ ِهللا متمماً كّل الفروض الِتى ينص عليها الدين
 عضواً كنتُولما بلغْتُ ِمن العمر اثنتى عشْرةَ سنَة وِنصف . فبدأتُ أدرس القرآن جدياً. طوع مشيئِة اِهللا وإرادِتِه

ِب اِهللا اإليراِنىِفى ِحز.Hezbollah .انات ِفى إيرنوِة ثالث سدة القرآن لماساصلتُ ِدرور . ومالع بلغْتُ ِمن حينو
  . اشتركتُ ِفى ِستّ عملياتكنتُ قد خَمس عشْرةَ سنَة وِنصِف تقريباً 

  

ويتمم الفراِئض الِتى نص   اَهللا وهو أن أقِنع كّل شَخْص ليتبعداً كان يشِغُل تفكيرى وقتها،إن أمراً واِح  
ينا الدهريكا. عليإلى أم بميع أحفاِدِه ألذهن جيب ِنى أنَا ِمنِة فاختارريكيِة األماِصالً على الجنسيى حدج وكان 

United States ناكألِعظ ه  .ن اإلسالموأكلمع ينسيحياِنى به.  المصا أوا أنَا أنفذ مهو توِفى ى قددج و . إنهو
سِة  لِدراPakistanبعد ذلك ِمن إيران إلى باكستان  لقد انتقلت. أن أِعظ النّاس ليعيشُوا ِهللا ولكن بطريقٍة أخْرى

ولما بلغْتُ ِمن العمر سبع عشْرةَ سنَة سافرتُ إلى . تعاليم طائفٍة أخْرى ِمن اإلسالم وِهى السنية لمدِة سنة ونصف
Malaysia . تُ إلىبا ذهمِعندوMALAYSIAرةزوفَر مات سواززِتى ثالثة جوِفى ح ِفى.  كان وا علىضفقب 

Kuala Lumpurنجوِنى ِفى السعضوو .   
  

 ا عن األشياء الضرورية الِتى يحتاجها كلٌّوالمسئولون سألونَ. ِفى السجن بعض األصِدقاء هناك كان مِعى  
. ا أنَا فطلبتُ ِمنْهم القرآنأم. فكّل سجين ِمنّا سأَل عن احتياجاِتِه ِمن مالبس على سبيل الِمثال أو ما شَابه ذِلك. ِمنّا

وكما هو معلوم عن تعداِد . اِئداً روحياً لذِلك السجنوكنْتُ أبلغ ِمن العمر سبع عشْرةَ سنَة حين اختاروِنى إماماً وق
الم أنِفى الع سلمينالم  منِّة % ٩٠ِمنهالس ة% ١٠& ِمنالشّيع ِمن مة . تقريباً هالشيع أن ؤِمنونال ي وننّيوالس

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ir.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Karbala
http://en.wikipedia.org/wiki/Mashhad
http://en.wikipedia.org/wiki/Hezbollah
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia&e=9797
http://west-malaysia.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
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لشّيعية وكنْتُ أبلغُ ِمن العمر سبع عشْرةَ سنَة فلقد اثبتّ وبالرغْم ِمن أنِّنى اتبع الطاِئفة ا. يتمسكون باإلسالم الصحيح
وِمن األمور الِتى اعتدتها . واختاروِنى أنَا أكثر ِمن أى شَخْص آخَر سنّى ألكون القاِئد الروِحى لذِلك السجن. كفاءة

فإذا ضايقِنى .  وكنتُ استمِتع بالقوِة الِتى أحصُل عليها ِمن القرآن.أنِّنى كنتُ أقرأ القرآن كله مرة كّل عشَرِة أيام
  . القرآن فيصاب بأذى أحد األشْخَاص كنتُ أصلى ِضده مستخِْدماً

  

  ونريدا يملوا معالمكان لي ن تركجالِئى ِفى السمز ِمن أطلبو نَىيع أغِْمض ِفى إمكاِنى أن كان وأنَا لقد 
ماهِعى. ال أرم ِدِهماجم تودع أثنَاء وهنَعا صبكّل م مهأخْبر أن ة . وكنتُ أستطيعِمنّى كتاب طلبي مهضعب وكان

مة لهات خَاصاألذى. صلو ِمن ِتهمايا لِحمملونَهستعوكانوا ي .وه ملهأع تُ أنا اعتدا وموأر ارضنة استحيعح م
ا ِفى اإلسالم الجنونَهعدأها فتأتيِنى. يالقرآن ألقر نٍة ِمنيعاٍت مام آيباستخْد ذِلك .ها أطلبتنَِفذ م احووهِذِه األر .

ادرة بالسيطرِة وإن لم آخُذ المب. وِعنْدما أمارس عملية تحضير الجن ِمن المفروض أن أسيِطر على ِتلك األرواح
  .وهذا معلوم ِفى عالم األرواح. عليها تقوم ِتلك األرواح بالسيطرِة على الِذى قام بتحضيرها وعلى المكان أيضاً

  

المفاجأة  ِتلكفلقد حولته . عن مفاجأٍة لم تكن ِفى حسباِنِه ِفى الحلقِة التاليِة يحدثنَا األخُ أفشن.. أحباِئى   
ولقد . أفشن سِمع صوته ولكن. أفشن الرب يسوع الِذى فى البدء لم يكن يعرفه إذ واجه. السعيدة إلى رجل أخَر

    .صاِحب السلطان األعلى والقوِة األعظمأفشن من هو  بذلك أدرك. ألفشن الرب يسوع نفسه عرفَ
  

  ورِه التاِسع واآلنمزِفى م النبى داوها دالِة الِتى رفعالص ِعى ِفى ِتلكم تشترك زيزى القارئ أنع وكعأد 
وانظر إن كان ِفى . امتِحنّى واعرفْ أفكارى. اختبرِنى يا اُهللا واعرفْ قلبى.. أبانَا السماوى: والثالثين بعد الِمائِة
باذال دمه الثمين ليفتدينَا ِمن الهالِك  الِذى أحبنَا .فع صالِتى فى اسم ربنا يسوعأر. ِنى طريقاً أبدياًطريقٌ باطٌل واهِد

   .  من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  على وعِدك الصاِدق يا من قلتَوإنِّى متِكٌل. األبِدى ويهبنَا الحياةَ األبدية
 

  

  شـد     نشيـد    الحريـةشـد     نشيـد    الحريـةأنأن
  

)١ (ة       والِعأنشد     نشيد    الحة تق    من ريالخطي   
   يسـوع        ىنلت     سعادة      أبدية       حررِن

  

  القــرار
  

   يسـوع   ى          يسـوع      حررِن   ى    حررِن
   يسـوع    ى    ـة    إبليس      حررِن     عبودينِم

  

)٢ (هوو    حده     محوبى       مات   وغفر  كل  ذنوبىب  
وفى  جنبه  أخفى عيـوعرِنوبى       حرسى          ي  

  

  ـىى      قلبـى   حزين  فرحِنحملى    ثقيـل   ريحِن) ٣(
وبروحـه  قدم  سرِنِنحـوع ى         ـى      حرسي   

  

  ـى أحواِلـرى       ربـى  مدبش شىء يشغل باِلما في) ٤(
   يسـوعى          ى       حررِناِلا طومى على السعزِم

  

  ىنِّستِمبيبى   ح جـىءى       مأعيـش حيـاِتى  متهنِّ) ٥(
  يسـوعـى      حررِنى          نفسـى  تهـلل  وتغنّ
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  الحلقة الثانية
  

  المسيحالمسيحيسوع يسوع  أفشن  أفشن أىأىرر  
 

(Arabic – Afshin saw Jesus Christ) 
  

. . اللهماللهم":   اهللاِبزاء ِحض أعن ِمداًاِح و كانِعندما يقوُل Afshin Javidال نَنْدِهشُ إذا سِمعنَا .. أحباِئى  
وقد ِعشْتُ حياِتى أدين باإلسالم وقد ِعشْتُ حياِتى أدين باإلسالم . . لكلكما تطرقَ إلى ِذهِنى بتاتاً أن أشُك ِفى وجوِدك جّل جالما تطرقَ إلى ِذهِنى بتاتاً أن أشُك ِفى وجوِدك جّل جال. . ِمن بكِمن بك أو أوإنِّنى داِئماًإنِّنى داِئماً

  . "وكنتُ على استعداٍد أن أقتَل أى إنسان ِفى سبيِلك ولمرضاِتك يا إلهى الِذى أعبدهوكنتُ على استعداٍد أن أقتَل أى إنسان ِفى سبيِلك ولمرضاِتك يا إلهى الِذى أعبده. . بكّل قلبى وكياِنىبكّل قلبى وكياِنى
  

اضياً الِذى كان ر. عن شَاول الطرسوِسى إن ذِلك يذكرنَا بمن جاء بسفر أعمال الرسل األصحاح السابع  
 فبعض اليهوِد بتحريض ِمن رؤساء الكهنَِة خلعوا ثيابهم ِعنْد رجلى ذِلك الشّاب المدعو شَاول ١.بقتل اسِتفانوس

جاء بنفس  فقد. ولم تنتِه قصة شَاول بعد قتل اسِتفانوس. وأخَذوا يرجمون اسِتفانوس بالِحجارِة حتى فارقَ الحياة
وهذا التغْيير شَمَل اسمه أيضاً . شَاول إلى رجل آخَر  وتحوَل٢.الرب يسوع ظهر لشَاول سفر األصحاح التاسع أنال

أنَا الِذى أنَا الِذى ": وقد كتب عن نفِسِه برسالِتِه إلى تلميِذِه تيموثاوس باألصحاح األول يقوُل. فأصبح يدعى بولس الرسول
    ٣."مجدفاً ومضطهداً ومفترياً ولكنِّنى رِحمتُ ألنّى فعلتُ بجهٍل ِفى عدم إيمانمجدفاً ومضطهداً ومفترياً ولكنِّنى رِحمتُ ألنّى فعلتُ بجهٍل ِفى عدم إيمانكنتُ قبالً كنتُ قبالً 

  

 :Afshin Javid واآلن أحباِئى نقرأ الحلقة الثانية ِمن االختبار الشَيق لألخ العزيز

 
   ن ألكتِسبيعوح مضير ربتح ا كنتُ أقومام بينمِد األيثَ ِفى أحدحة أكثروح الِتى . قوالر ِتلك ظتُ أنالح

وهنَاك آياتٌ . أن أوِقفَ ِتلك العملية ِمن أساِسهاو. فحاولتُ أن أصرفها. يهاحضرتْ أقوى ِمن مقِدرِتى ِللسيطرِة عل
فكلما قرأتُ ِتلك . وحدثَ عكس ما كنتُ أتوقع. ولكن محاوالِتى باءتْ بالفشل. قرآنية يمِكن استخْدامها لهذا الغَرض

ِتلك  وازداَدتْ سيطرة. وازداَدتْ هِذِه الروح اقتراباً ِمنّى. اآلياِت كنتَ وكأنِّى أدعو ِتلك الروح ولستُ أصرفها
فبكّل . وأدعو باسم اهللا. ى استخْدمتهافأخَذتُ استخِْدم آياٍت أقوى ِفى مفعوِلها عن األولى الِت. الروح على المكان

   ٤.ولكن كّل المحاوالِت باءتْ بالفشل ثانية. تأكيٍد أنَا اؤِمن باهللا وبإمكانيِة محمٍد رسول اِهللا لصرِف ِتلك الروح
  

وأحسستُ كأنِّنى . فيها أن أفعَل شَيئاًووصلتُ إلى مرحلٍة لم أستِطع . لقد ازدادتْ ِتلك الروح اقترابا ِمنّى  
فأغلقتُ القرآن وأخَذتُ أتكلم بلغَِتى الفارسيِة الِتى نشَأتُ . وأنِّنى غَارقٌ ِفى لجج عميقِة وليس من ينتِشلِنى. اختنقُ
: وبكّل جوارِحى صرخْتُ. أِعنّى ربى: وقلتُ] الرب[الِتى تعِنى بالعربيِة ] خدا[واستخْدمتُ الكلمة الفارسية . عليها

لقد كنتُ . هذا ما حدثَ. تكلم وانِطقْ باسم يسوع: وقاَل ِلى. وسِمعتُ صوتاً كما أنتم تسمعونَِنى اآلن. أِعنّى ربى
اً ان الغَريقُ يتلهفُ للنَجاِة، أتظنّه يصرخُ طاِلبفإن ك.  وإذا بأحِدِهم يلِقى إليِه بطوق النّجاةأشْبه بغَريق يطلب النّجدة،

حتى ينجو ِمن . ِمن الطبيِعى أنّه سوفَ يمِسك ذِلك الطوق بأقصى سرعٍة ممِكنَة.  النّجاِة؟نَوعاً معيناً ِمن أطواق
. وحتى اآلن ال أدرى لماذا نَطقتُ بِتلك الكِلمات. قّساِعدِنى إذا كنتَ أنتَ الح. يا يسوع: لقد قلتُ وقتها. الغَرق

  . لقد صار هدوء عجيب ِفى المكان. ولكن قبَل أن أِصَل إلى ِنهايِة كلماِتى هِذِه، كان كّل شَىٍء قد صار طبيعياً
  

لم يكن عقِلى وقلبى . الحال ولكنِّنى لم اؤِمنِفى اعتقاِدى أنّه إذا اختبر غَيرى ما اختبرته آلمن بيسوع ِفى   
وأخَذتُ أتساءُل كيفَ . فلقد اندهشْتُ كّل االنِدهاش. ولكن ما حدثَ جعلِنى ِفى حيرة. متأهبين لقبول اإليمان بيسوع

حم أن ة، وأوِمناويمان الساألدي رخَي وهباإلسالم، و ى أنِّنى اؤِمنيأِتى عيسو ،ينالنبي سل وخاتمالر ظمو أعداً هم
وأنَا حتى اآلن . فأنا وقتذاك كنْتُ أفضَل ِمن كثيرين آمنوا باإلسالم. أنَا أعلم أن األمر ال يتعلقُ بإيمانى. ليساِعدِنى؟

  . ولكنّه أبعد ِمن ذِلك بكثير.  يكون األمر متعلقاً بإيمانىال يمِكن أن. لم ار مسِلماً يقرأ القرآن مرة كّل عشَرِة أيام
                                                        

                              ٦٠ – ٥٤: ٧أعمال الرسل  ١
           ٢٢ – ١: ٩أعمال الرسل  ٢
   ١٣: ١ولى إلى تيموثاوس  رسالة بولس الرسول األ٣
٢٠ – ١٣: ١٩أعمال الرسل  ٤  
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من هو اإلله الحقيقى؟ وبأى طريق نَِصُل : لذِلك بدأتُ أصوم وأصِلى لمدِة أربعة عشَر يوماً وأنَا أتساءُل  
وأمامك طرقٌ .  ِفى غَايِة االتساع ِقمة واِحدة وقاِعدة الجبلكنْتُ سابقاً أشَبه اإليمان باِهللا  كجبٍل عاٍل له. إليِه؟

ولكن ال يمنَع ذِلك . وكنْتُ أوِمن أنّه يوجد طريقٌ ِهى األفضُل ومؤكدة عن غَيرها. مختِلفة للوصول إلى قمِة الجبل
. بِه وكّل شَىٍء فكرتُ فيِه سابقاً أصبحتُ ِفى حيرٍة ِمن تصديِقِهإما اآلن فكّل شَىٍء آمنتُ . ِمن وجوِد طرق أخْرى

وتنَاسيتُ كّل ما كنتُ . تنَاسيتُ تماماً ما علموِنى إياه. وبأى طريق أِصُل إليك؟. من أنتَ يا اُهللا؟: وبدأتُ أتساءُل
من أنتَ : وِمن كّل قلبى أريد إجابة عن سؤاِلى البسيط هذا. ٍد أمام اهللاواآلن وضعتُ نفِسى ِمن جدي. اعتِقد فيِه سابقاً

  . ولمدِة أربعة عشَر يوماً أصوم وأصِلى جالساً ِفى مكاٍن واِحد ال أغَيره. وبأى طريٍق أصُل إليك؟. يا اُهللا؟
  

  دعبو ا ِفى صيتهماً قضوي شَرة ععبؤاِلىأرس نة عابإج أجد الةٍِ لمم وصخْتُ إلى اِهللا قائالً. ورا : فصي
. ِمن بكإنِّنى داِئماً اؤ. اللهم. ِتىألنِّنى أريد إجابة عن سؤاِلى يحّل مشِكل. اسمعِنى اليوم أن كنتَ موجوداً معى. اُهللا

أشُك ِنى بتاتاً أنقَ إلى ِذها تطرماللكجّل ج وِدكجاِنى.  ِفى وباإلسالم بكّل قلبى وكي اِتى أدينيِعشْتُ ح وقد .
هبدا إلهى الِذى أعي اِتكضرولم بيِلكان ِفى سإنس أقتَل أى اٍد أندوِقٍف . وكنتُ على استعا إهللا ِفى معتِنى يضو لِكنّك

وِمن اليوم فصاِعداً سوفَ أختار  .مصلياً أنتِظر استجابة ِمنك فلم تجبِنى بشَىٍءوقد جلستُ أمامك صاِئماً . محير
  . وأعمُل كّل ما يحلو ِلى ِفى حياِتى طريِقى بنفِسى

  

لقد . ى طريق اإلسالمونَِة وال يمِكنك أن تدينَِنى ألنِّنى ِسرتُ ِف وأن هنَاك يوماً للدينأنَا أعلم بوجوِدك يا اُهللا  
أنتَ اُهللا وأنتَ . وجئتُ إليك أسألك عن طريق الوصول إليك ولم تجبِنى بشَىء. أحدثتَ مِعى شَيئاً وضعِنى ِفى حيرة

 قلتُ كّل ما أريد أن وبعد أن. كيفَ تدينِنى يوم الدينونَِة وقد جعلتِنى ِفى حيرٍة ولم ترِشدِنى إلى الطريق؟ .عاِدٌل
  .  ٍة ال يمِكن التعبير عنْهافجأة بأن حجرِتى امتألتْ بحضور اِهللا بقوٍة عجيب شَعرتُ. أفِصح بِه عما بداِخِلى

  

 ين الربنَه وبالِحوار الِذى دار بي ِفى الحلقِة الثاِلثِة عن Afshin Javidيحدثنَا األخ .. عزيزى القارئ  
اتهيتْ حرغَيو شَتههبطريقٍة أد له روقد ظه وعسي .  

  

 بقلٍب منكِسر آِتى إليك أنَا الخَاِطئ.. اوىأبانَا السم: واآلن أدعوك أِخى كى تشترك مِعى ِفى ِتلك الصالِة  
الِلكج امِحق أمنسوح ما ا. وبرا يمهال تحتقر ُهللاألنك .سيناِدى والخَمورِه الحمزِفى م النبى داود ِدكبكقول ع .

غُفرانكو كفحاجياً صر .باً إليكِنى قرزد .ر ِفى طريِقكيوللس أكثر رفِتكعقلبى ِفى شَوق لم الِتى ِفأر .ألنص ى فع
وعسنا يبم رنَا .اسبوبذل نفسه من أجلنا الِذى أح .قلتَم نا مي ِدكعخَارجاً: تِكالً على و هال أخْرج قبْل إلىي نم  .   

 

  

                                        جـداًتَعلـو    
 

     أيهـا الــرب اإللــه  جـداً           علـــــوتَ)   ١(
 لسمـاء       جـداً               فـى األرض وفى ا      علـــــوتَ

       علـــــوتَ       جـداً                    ليـس    ِمثـلك    إلـه 

        علـــــوتَ       جـداً                        أيهـا الــرب  اإللــه
  القــرار                                              

  

     ـداً لـكجم     .اً لـكـاءِعـزمفـوقَ الس ـكعلـو اسمي           
  

  جــاللك        يغطــى            كـّل ذا الوجـوِد)   ٢(
         فإنّــك         عظيــم                  دونَمـا حـدوِد

        ال تِقــفُ       أمـامـك                        أعلـى السـدوِد
ـوِد      علــوجكـّل الس لـك                            ــدكحتَ        و 
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 ثةالحلقة الثال
 
  

   وعوعسس ي يبب الر الرعع أفشن م أفشن مارارووحِِح  
 

(Arabic –Jesus Christ's revelation to Afshin) 

 
حدثنَا فيهما عن نَشْأِتِه بإيران كمسِلم شيِعى وعنAfshin Javid .  ِفى حلقتين سابقتين اختبار قرأنالقد .. أحباِئى

حتى فوجئ بظهور الرب . وعن قدرِتِه على اسِتخْدام بعض اآلياِت القرآنيِة لجلِب األرواح. ِدراسِتِه المتعمقِة للقرآن
له وعسخَ. يرفص أفِشن قائالً له :"وعسا ييوعسا يِن. . ياِعدِنساِعدقّسقّى إذا كنتَ أنتَ الحإلى . "ى إذا كنتَ أنتَ الح هار قادِفى ِحو بالر عخَل مد ثم

اتهيح ران الِذى غياإليم.   
   

 :Afshin Javid واآلن أحباِئى نقرأ الحلقة الثاِلثة ِمن االختبار الشَيق لألخ العزيز

  
فِعنْدما تواجد بجالِلِه ِفى حجرِتى شَعرتُ بقداسِة . ى إنسانإن اَهللا ِفى ِغنَى عن المقدماِت ِعنْد تعامِلِه مع أ  
. ىساِمحِن. ساِمحِنى. يا رب: وصرخْتُوأسرعتُ إلى ركن ِمن أركان الحجرِة وخَبأتُ رأِسى بين يدى . حضورِه
 الكباِئر خَطايا يدعونَها ِفى اإلسالم:  أن الخَطايا نوعانمما تعلمته ِمن اإلساللقد اتجه تفكيرى إلى . ىساِمحِن

.  وِمن الكباِئر ما يمِكن غُفرانها ولكن بصعوبة. الصغَاِئر عادة يمِكن غُفرانها. وخَطايا أخْرى يدعونَها الصغَاِئر
انهال غُفرحالم ِمن اِئرالكب ضعب دتوجوِد اهللا. اوجسِلم ِفى والم ا شكِتهمّقدة. وفى مالخَِطي تُ ِتلكوأنَا ارتكب .  

  

   ّل على أندوص يالنّص اً ِمننَص أجد ة لمةَ اإلسالميا العقيدتُ فيهسراِت الِتى دنَوكّل الس اكتشَفتُ أن لقد
رشَع أى اَهللا أور اً آخَرنبي داً أومحور اهللامضبح  .ى اَهللا قاَل اُهللا لهري أن ا طلبمِعند ى النبىوسم أن ومكتوب : إن

وأدركتُ أن اَهللا بحضورِه إلى . ولكنّه رأى المالك جبريَل. كما أن محمداً لم ير اَهللا. رأيتِنى يا موسى موتاً تموتُ
اِحد وليلغَرض و رِتى فذِلكجآلخَرح سيطِة. سِه البجعلى و ِمى ِمناس وحم وه ضوهذا الغَر . هضاُهللا غَر وإذا أتم

لذِلك . أو أثر لتحزن أسرِتى عليِه. ولن يتواجد ِلى جسد ليدفن. هذا ِمنّى، فلن يكون ِلى وجود على اإلطالق
وِفى ِتلك اللحظِة أحسستُ بيٍد كلها حنَان تلِمس كِتِفى . ساِمحِنى. ساِمحِنى. ساِمحِنى. يا رب: صرخْتُ للمرِة الثانيِة

  . "لقد سامحتك وغَفرتُ لكلقد سامحتك وغَفرتُ لك": وسِمعتُ صوتاً يقوُل ِلى. برِفق
  

  فكتأس اناً وكانألتَ غُفركنْتَ قد أخْطأت وس ٍة إناحبر رقبوالًستشْعاحلكنِّنى.  مبارتي رأشْع بْل .  لم
وأنَا أعلم أن ِمن تعاليم . ألنِّنى شَعرتُ بأنِّنى حصلتُ على الغفران ِفعالً. انتابتِنى حيرة أكثر ِمن حيرِتى األولى

لكنِّنى ِفى ذِلك الوقِت أنَا . ونَةاإلسالم أنّه ِمن الممِكن أن تحصَل على الغُفران ولكن ِعلمك بِه لن يأتيك إال يوم الدين
مع ِعلِمى أن ذِلك مضاد لتعاليم . وإدراِكى كان كاِمالً أن ذِلك الغُفران قد ِنلته. آمنتُ أنِّنى حصلتُ على الغُفران

أنَا هو الطريقُ أنَا هو الطريقُ ": فأجابِنى بالقول. ؟من أنتَ الِذى ِفى إمكاِنك أن تغِفر ِلى اليوم: لذِلك تجرأتُ وسألته. اإلسالم
هْل الغفران ِمن الجاِئز أن يكون لنَا ِعلم سابقٌ بِه قبَل : وسألتُ نفِسى. وكنتُ مندِهشاً ِلما سِمعتُ. "والحقّ والحياةوالحقّ والحياة

   ١."اُهللا الحىاُهللا الحى. . أنَا يسوع المسيحأنَا يسوع المسيح": فأجابِنى. ؟ما اسمك: فعدتُ أسأله. إن ذِلك لم أسمع عنْه إطالقاً. ؟يوم الدينونة
  

ووقعتُ . يسوع المسيح بنفِسِه أحسستُ كأن العمود الفقرى قد أزيَل ِمن مكاِنِه ِفى جسِدى ِعندما عرفِنى  
أنتحب ولم أكن أعلم لماذا حدثَ ِمنّى أخَذتُ أبِكى و. على األرض منبِطحاً على وجهى ِعنْد قدميِه وأمسكتُ بهما

اِتى. ذِلكاسسإح ا ولكنِّنى لكى أِصفَ لكمتْ بِه : بالتقريب أقوُل وقتهرختلفة الِتى مالم شَاِعرالم َل كلُّ ِمنكمليتخي
ا كأحِصنَِة سباق تجرى أمام كانَتْ كله. أوقات السرور وأوقات الغَضب. أوقات الفرح وأوقات الحزن. طواَل حياِتِه

بأنِّنى كنْتُ مخْدوعاً طواَل شَعرتُ وقتها باألسِف والغَضِب ألنِّنى أحسستُ . عينَى مسرعة الواِحدة بعد األخْرى
  .  قّ الِذى أخْرجِنى ِمن عالم الباِطلولكن كانَتْ تغْمرِنى ِفى الوقِت ذاِتِه سعادة فاِئقة ألنِّنى عثرتُ على الح. حياِتى

كان ِمن حِقى أن استمِتع بها لو لم أكن ِعشْتُ جاِهالً . كم كان حزِنى شَديداّ ألنِّنى افتقدتُ امتيازات كثيرة  
 لقد .بى أن أكون فيِه ِمن بدِء حياِتىسعيداً ألنِّنى وجدتُ نفِسى أنِّنى ِفى المكان الِذى كان الِئقاً ولكنِّنى كنتُ . بالحقّ

                                                        
                                   ٦: ١٤ إنجيل يوحنا ١
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: وبعد مِضى الساعتين قاَل ِلى. لم أكفّ عن البكاِء مع إحساِسى بالسعادِة والفرح. بقيتُ لمدِة ساعتين ِفى محضرِه
رأيتهم بكّل . فهم وآخَرين لم أعرفهموِفى لحظٍة رأيتُ أمام عينَى صور أشْخَاص أعر. "انظر حواليكانظر حواليك. . أفشنأفشن"

اهمفقلتُ. خَطاي :با رِة. يبالخَطي ثينأنَاس ملو نيوقاَل ِلى. إنِّنى أعيشُ ب إلى فنظر :" أغِفر الً أنهس كان كم أغِفر الً أنهس كان كم
ثم فكرتُ مرة أخْرى وقلتُ . نَا ِفى إيرانوهذا تعبير شَاِئع ِعند. كان سهالً كأنِّنى أشرب كوب ماٍء: قلتُ له. "لك؟لك؟
اء: لهِب المشُر ط ِمنأبس ولة": فقاَل ِلى. إنّههبنفس الس مله أغِفر أن ولةوأنَا أستطيعهبنفس الس مله أغِفر أن وأنَا أستطيع" . فَ ولكنوالِذى س نم

   .اذهب وأنَا سأكون معك:  فقاَل ِلى. ألخْبرهم٢ارِسلِنى:  كنْتُ وقتها صغير السن وغَير نَاِضج فقلت١ُ.يخَبرهم؟
  

 عن استخْدام الرب يسوع المسيح لهAfshin Javid وِفى الحلقِة الرابعِة وِهى األخيرة، سوفَ يحدثنَا    
لطان إبليسس ا ِمنريرهالِة وتحا. لخَالص النفوس الضأيضاً لتوصيل األخب بالر همائلِتِهوكيفَ استخْدِة لعارر الس .

  .      وكيفَ أمنوا جميعاً بالرب يسوع فاِدى الخُطاة
  

أشكرك ِمن أجل نورك .. أبانَا السماوى:  واآلن أدعوك عزيزى القارئ كى تشترك مِعى ِفى ِتلك الصالِة  
 واليقين بالخَالص ِمن .إلى اإليمان والسالم. حيرٍة وشكوكلها ِمن على حياِتى فبدو. ى أشْرقَ على قلبى فجددهالِذ

هبِنى ِحكمة . ق والحقِّ والحياة من هديتِنى إلى معرفِة الطريأشكرك يا.  والتبرير وضمان الحياِة األبدية.الخَطايا
 وبذل  الِذى أحبنَا. الفاِدىى اسم ربنا يسوعصالِتى ِففع أر .وِنعمة كى أِعلن الحقّ لكّل من يشتاقُ إلى معرفِة الحق

.  من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: متِكالً على وعِدك الصاِدق يا من قلتَ .واثقاًَ ِمن استجابتك. دمه الطاِهر ِمن أجِلنَا
  
  

ـمنـِس أراـا  أنَـ أنَ   .  . ؟ لن  
  
  

   ترسلنى            ألهـِدى دوامـاً قلـوب الخُطـاة   ِشئتَ  إن  رب أيا) ١(
   الورى             وأمحـو  ظـالم  هـِذِه  الحيـاة  قلب   بحبك وأروى

  
  القـرار

  ها صوته  يدوى هنا                    من يذهبن  ِمن أجلنا
ـِِدىمن أرِسـلن؟  أنَا أنَا            ـا سيأنَا أنَا!          ه  

 يا مخلِصى الحبيب
  

    لكرِمك قبَل أن يجىء الغُـروب  ترسلِنى              ِشئتَ    إن   رب أيا) ٢(
اِة    فشمسى          إلى    الحينتهالم    ماً   إلهى  إليكتـؤوب    ويو   

  
     ألهزم  يوماً  جيـوشَ  الظـالم ـى         أيا  رب  إن  ِشئتَ  ترسلِن) ٣(

   زؤام   ولو  أدى  ذاك   لمـوٍت  سيـِدى             سأمِضى  أجاِهد   يا
  

    ألهـِدم حاالً حصـون الِشريـر    أيا  رب   إن  ِشئتَ   ترسلنى        ) ٤(
     وأطِلـقُ  نفس حزيـٍن  أسيـر       الردى     وأعِطى الرجاء ألسرى

  
 
 

                                                        
  ١٤: ١٠ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
  ٨ – ١: ٦ سفر إشعياء ٢
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 ةالحلقة الرابع
 
  

  الحالحيــياة الجــديدياة الجدننــة ألفشة ألفشد   
 

(Arabic – Afshin and the New Life) 
 

لقد قاَل الرب .  حتى يعلنه على المأل مهما كانتْ الصعاب.لحقّ ال يألو جهداً وال يهدأإن الِذى يعرفُ ا  
وال وال . . بلبلة على جة على جوعوعضضووة مة مدينَدينَن تخفى من تخفى مأأ  مكنمكن ال ي ال ي..المالم الع الع نور نورنتمنتمأأ" :ميِذِه ِفى موِعظِتِه على الجبِليسوع لتال

يوِقوِقيددونِس ِسون راجاًاجاًرو و يضيضعونَونَعهتَ تَه حالِم الِمتَتَح كيال بْلال بْلكيعلى الم نَنَ على المارةةار..في ىىضِِض فيءءلج لج ميع الذينىى ِف ِفميع الذينالب الب يتتي . .فليئْْئضِِضفلينور نور كمكمهكذا قد هكذا قد امام  
إن أفشن الِذى استمعنَا إلى اختبارِه، ِعندما . "اتاتوومم الس السىى ِف ِفىى الِذ الِذاكماكمببأأوا وا ددججمم وي وي..ةةنَنَسس الح الحالكمالكمممععأأا ا وورريي  ىى لك لك..اساسالنّالنّ

عرفَ الطريقَ والحقّ والحياة لم يتوان، بْل سارع فى الحال إلى جميع زمالِئِه حيثَ كان مسجوناً ِفى سجن بمدينة 
Kuala Lumpur االيزيِفى م Malaysia .بي انَهإيم مله عِلنرليسيح بكّل جالم وعأةس .نْهع ا قالوهأ بمبعي ١.ولم     

  
يحدثنَا فيِه عن استخدام Afshin Javid حلقة األخيرة ِمن االختبار الشَيق لألخ العزيز واآلن أحباِئى نقرأ ال

  .ازلة ِمن ِعنِْد أبى األنوار ن،وقد كان مؤيداً بقوٍة علوية وِحكمٍة ِمن فوق. الرب له لتوصيل األخْبار السارة
  

 يسوع المسيح واستمتعتُ بحضرِتِه والحديِث معه لمدى ساعتين بعد أن ظهر ِلى الربAfshin :يقوُل   
وال يغيب عن أذهاِنكم أن . خَرجتُ ِمن حجرِتى وأخْبرتُ كّل معارِفى بالسجن أنِّنى آمنْتُ بيسوع المسيح. تقريباً

طالما . لياً بالسجن فليس ما يضيرِنى أن يحكموا باستمرارى فى السجنوما يطمِئنِنى أنِّنى حا. ماليزيا بلد إسالمية
اة. أنَا فيِه اآلنيقّ والحالطريقُ والح وه وعسي ميع أنالج امأٍة أمربكّل ج صاً . فأخَذتُ أعِلنِقص مأتُ أحِكى لهدوب

: وأن شَيئاً غَير عاِدى أصاب عقِلى وقالوا. والجميع اعتبروِنى مجنوناً. عما فعله يسوع حينَما كان على األرض
  . كيفَ يحدثُ هذا؟. أليس هذا أفشن الِذى كان باألمس قائدنَا الروِحى ِفى اإلسالم واليوم يِعلن أنّه صار مسيحياً؟

  

وال نَستبِعد أنّه بعد فترٍة ِمن الزمن . جن كان له تأثيره على عقِلِهربما وجود أفشن ِفى الس: وقالوا أيضاً  
ن مسة عشَر سجيناً أو ِعشْروومرات كثيرة كان يتجمع حوِلى ما بين خَ. يصير بوذياً أو هندوسياً أو شيئاً أخَر

. ِعندما تجسد على األرض عوا القصص الِتى كنْتُ أحكيها لهم عن الرب يسوعليسم. وأحياناً أكثر ِمن هذا العدد
. ِمن أى مصدر استقيتُ أنَا ِتلك الِقصص؟: وحدثَ يوماً بينما كنتُ عاِئداً إلى حجرِتى أن سألتُ نفِسى هذا السؤال

تُ أعلمألنِّنى لس .أن بسألتُ الر ا فيِهثمأ مس ألقرقدالم الكتاب رِسَل إلىِفى .  ي ا كنْتُ أسيرم التاِلى بينَمووِفى الي
 رمينجم مضم الِذى يالِقس ِمن اءج ونينجسِد الموإذا بأح وعسي بالر نع مأقابله الذين جن وأكلمقاِت السطر

  . قفَ أماِمى ذِلك السجين ونظر إلى نظرة اندهشْتُ لهاوو. وزاً عليهم لقضايا القتلمحج
  

تخَيل أنك تبلغُ ِمن العمر سبعة عشَر عاماً وأنْتَ داخل السجن وأحد المجرمين القتلة : عزيزى القارئ  
 دور الشّجاعِة ونَظرتُ إليِه ثم قلتُ ثيل بتمتُقمِفى الحال . ماذا تفعل؟. يِقفُ فى طريِقك وينظر إليك بطريقٍة غَريبة

؟: لهاذا تريدة. مة شَرقيٍة هنديخلفي ِمن كان لقد .هأسوطأطأ ر إلى تهتْ نظرراألسلوب تغَي بذِلك ا كلمتهتُ . ولمدفع
أله؟ :أساذا تريدبِه. ميج ِكتاباً ِمن جأخْر ثم إلى نظروقاَل ِلىوإذا بِه ي  :الِذى طلبته الكتاب وهذا ه . كان وقد

 كعادِتى  قبلة بشفتىقبلتُ الكتاب. فأخذتُ الكتاب ِمنْه ونَسيتُ أن أشكره ورجعتُ إلى حجرِتى. الكتاب المقدس
  . بتَ صالِتى بِتلك السرعةأشكرك ربى ألنك استج: وشكرتُ اَهللا قائالً. القديمة واحتضنته قريباً ِمن قلبى

  

ظنَنْتُ أن خَطأ حدثَ ألنّه كان مكتوباً . فتحتُ الكتاب المقدس فانفتح على ِسفر إشَعياء األصحاح الساِدس  
حدثَ ذِلك ولكن لستُ أدرى كيفَ . يا رب أشكرك ألنك أرسلتَ ِلى الكتاب الِذى طلبته: بلغٍَة ال أعرفها وقلتُ

يا رب أنتَ الِذى أرسلتَ : وقلتُ. وأحسست بدافع داِخلى يدفعِنى ألبتِدَئ الِقراءة. الخَطأ فِتلك اللغَة ال أجيد قراءتها
ما أريده هو أن : ىولكنِّنى سِمعته يقوُل ِل. لم يكن يستحيُل عليك أن ترِسله ِلى بالفارسية. ذِلك الكتاب ِخالَل ساعتين

الكتاب أ ذِلكا: قلتُ. تقرتهاءقر تُ أجيدرفُ هِذِه اللغَة ولسأ: فقاَل. أنَا ال أعأ. اقرأتُ أقردىىفف": فبس نِةنِة سو فاِةفاِة وع ع ززيااي 
                                                        

                           ١٦ – ١٤: ٥ إنجيل متى ١
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  ةٍٍةححجِنجِنأأتة تة  ِس ِسدٍٍداِحاِح و و لكّل لكّل فوقه فوقهاقفوناقفون و وافيمافيمررالسالس. . يكَليكَلأل الهأل اله تم تمالهالهذيذيأأع وع ورتِفرتِفمم و واٍلاٍل ع عىىسِِس على كر على كرالساًالساً ج جدديي الس الستُتُأيأي ر ركِِكالمِلالمِل
باثنيباثنين يىىطِِطغَغَن يو و ججهههوباثنَ وباثنَه يين يىىطِِطغَغَن يرجلي وباثنَ وباثنَهِِه رجلي يين ين يطيروهذا نَوهذا نَ. . طيرادادى ذاكوقاَل وقاَلى ذاك ::قد قد وسوسقد قد وسوسقد قد وسوسر ر ببالج نوِدنوِد الج  

ممججددهلْْل ِم ِمهءاأل األ كّل كّلء رضضر . .فاهتزأأ  تْتْفاهتزسساساتُاتُاسالع ِم ِمتِبتِب الع ننص ص ووت الصت الصارخ وامتأل البارخ وامتأل البيتُتُيد فقلتُفقلتُ. . اناًاناًخّخّ د::و و يهلكتُ هلكتُىىنّنّإإ  ىى ِل ِللٌٌلي   
  ىى ال الفطارفطار. . نودنود الج الجبب ر رككلِِلأتا المأتا الم ر ر قد قدىىنَنَيي ع عنن أل أل..ننفتيفتيجس الشّجس الشّ نَ نَبٍٍبعع شَ شَننيي ب بنناِكاِكا سا سنَنَأأن ون وفتيفتي الشّ الشّجسجس نَ نَانانسسنْنْإإ  ىىنّنّألأل
واِحاِحودِم ِمد ننالس الس ررافيمهِِه وبيِد وبيِدافيمج ج ممررة قدخَخَأأ  ة قدذهِم ِملقٍطلقٍطا بِما بِمذه ننعلى الم على الم ذبححذب  ووممسسبه إإ  :: وقاَل وقاَل..ىىا فِما فِم بهنهِِه هِذ هِذنقد قد م م ستْتْسشفتيك شفتيك   

فانتزعإإ  فانتزعثمثمككوكفر وكفر ع ع نخَ خَن طيتِِتطيكك  ثمثمس مِِم سعتُتُعص ص وتَتَوالس الس يالًالً قاِئ قاِئدِِديم م نأأ  نرلُُلسِِسرو و ممنني ي ذهذهبِم ِمب ن١."ىىرسلِنرسلِنأأ هانذا  هانذا ا فقلتُا فقلتُجلنَجلنَأأ  ن   
  

ألنِّنى أقرأ لغَة ال : ألمرين أوالًى كنْتُ ِفى حيرٍة ولكنِّن. بينما كنتُ أقرأ هِذِه اآلياِت فهمتها كِلمة كِلمة  
 إنّه وحده قاِدر .ألن ما قرأته حدثَ مِعى بالِفعِل حين ظهر ِلى يسوع المسيح ِفى الحجرة: ثانياً. أعرفها ولم أتعلمها

ٍء يظهرشَى يفعَل أى أنازإنج ستحيالً ألنّ أنم ستحيالتهالم إله ه .أصلى ألجِلكم أن اآلن وأريد . نم بينكم كان إن
إن الرب موجود اآلن ويمِكنه إعالن . إن الرب قاِدر على تحقيق ما تراه مستحيال.  ليعلم أن الرب يجيبهِطلبةلديِه 

أنا لما . إن يسوع المسيح أعلن ذاته ِلى بطريقٍة خَاصة:  بعد ذِلك قاِئالًويمِكنك أن تشْهد. نفِسِه لك بطريقٍة شَخصية
قلتُ لهم كّل شَىٍء عن يسوع المسيح وبدأتُ أشْرح لهم أن . ِصرتُ مسيحياً كانتْ كّل عاِئلِتى غَاِضبة على جداً

ولكنهم لم . ثبتّ لهم هِذِه الحقيقة بطريقٍة الهوتيٍة وبكّل الطرق الِتى أعرفهاوأ. المسيح هو اُهللا الِذى ظهر ِفى الجسد
. وأعلن الرب لهم بطريقِتِه الخّاصة. كّل واِحٍد الرب يسوع ليعِلن نفسه له حتى جاء اليوم المعين وسأل. يقبلوا

  . الرب يسوع كّل واِحِد ليأِتى لشَخِْصِه ولبوا جميعاً هِذِه الدعوة لقد دعا. حيينواآلن جميع أفراد عائلِتى صاروا مسي
  

وربما سلمته حياتك يوماً ما ولكنّك بدأتَ بعد ذِلك تسلك . ربما سِمعتَ عن يسوع ِفى حداثِتك: عزيزى  
تْ طريقهسلي ه. طريقاً آخَرإلي ودلتع اآلن وكعيد ه. إنّهاجعاً إلير ستقبلكِة ليبحالم انضأح و فاِتحوه . يقوُل لك إنّه

كم أنَا نَاِدم على .. ربى يسوع: ليتك تشترك مِعى ِفى ِتلك الصالِة. لقد أعددتُ لحياِتك خُطة أعظم لتحيا حياة أفضل
لتأخُذ  .فإنّى أتوجك مِلكاً وسيداً على كّل كياِنى. تعاَل لتسكن ِفى قلبى. ساِمحِنى ربى.  الِتى ارتكبتهاكّل الخَطايا

كبدأنَا ع ةَ علىادية والسى الِملكيبر .مكاس وس إلهى إنِّنى أرفعالقد ظيماِلى كّل . العفى أقواِلى وأفع كاسم دجوليتم
ام حاِتىأيار. يراألب يسيكار وقداألطه الئكِتكاِئر مس عم ركضحوأتمتع بم الِتى ِفأر. إلى أن ألقاكص مفعى اس 

   .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ. متِكالً على وعِدك الصاِدق.الرب يسوع فادينا ومخِلِصنَا
 

  
                          هـدف حىـاِتي   أن    ِض أرى رـىب  

  
  ـوعجـع   يسـوع   بـال   رى         أتبـع   يسـوِعى  أتبأنِّصممـتُ   ) ١(
  
)٢ (اِمالـم  خلِفالعأم  ـوعسـى  يـى         أتببـال   ر   ـوعسي   ـعجـوع  
  
)٣ (ـى أحببـتُ  رب قلبـى       كلِّ  ِمـن    أتببـال   ر   ـوعسي   ـعجـوع  
  
)٤ (ـدـى ف حياِته ـى         أرِض أنى رب أتب  ـوعسي   ـع بـال   ر جـوع  
  
)٥ (أتعالع الـم ال تثِنـابـى عـى        ِمز  أتب  ـوعسي   ـع بـال   ر جـوع  
  
)٦ (ى ِمأسعقلبـى  لن جـرى        ـذب غي    ـوعسإلى   ي      ـوعسإلى   ي     
  
)٧ (وِعللسسي  ِعنـد  ـا  ذاِهـبـى       م  بـال   رج  ـوع  بـال   ر جـوع 

                                                        
  ٨ – ١: ٦سفر إشعياء  ١


