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  اختبارن ن  أفِش أفِشاختبار""ععضوضوس ١١[[  "" بحزب اهللا بإيران بحزب اهللا بإيرانابقٌابقٌ س[[  
 

(Arabic – Afshin Javid's Testimony [Iranian] Hezbollah [Formerly]) 

 
 : إليكمم أقدى أنِندِعسي.. ىأحباِئ
  

اختباألخار  :Afshin Javid  ِفى أربلقاتع ح: 
 

  ثم. للقرآنقِةمتع المِهِتاسرِد و.نا بإير اِهللاِبز إلى ِحِهاِمم انِضعن  ثم....ىىم شيِعم شيِعسِلسِل كم كمهِِهأِتأِتشْشْ نَ نَنن ع ع فيها فيهاثُثُدديتحيتح  ::األولىاألولى
ناستخْع ِهاِمدلب عاِتض اآليلجلِبِة القرآني األر اح الِتوى يدعوهلتز ا الجنودةهبالقو . 
  

 .ظم األعِة السلطان األعلى والقوباِح ص....وعوعسس ي يببا الرا الر فيه فيهههاجاجى وى و الِت الِتأِةأِةججفافا الم المعنعنا ا  فيه فيهيتحدثُيتحدثُ  ::الثانيةالثانية
 

 .اتهي حتْريغَ وتهشَهأد  بطريقٍة لهرى ظهالِذ .... يسوع يسوعالربالرب  ننييبب و وههنَنَيي ب بارارى دى دار الِذار الِذوو الِح الِحعنعن   أفشن أفشنيتحدثُيتحدثُ: : ثةثةالثاِلالثاِل
 

الرالرابعةةابع : :يحدثنَحدثنَيا أفشنا أفشنفيه ا ا  فيهنعناستخْ استخْع دوعام ام دسي بوعالرسي بالر  لهِم....له الص النّ أجل خَنفوس وتحِما ريرهسلطان إبليسن . 
أفشن ل ارواختباِةلحيالج ِةديدم ع وعسي بالر. 

 

 : Afshin Javid زيز ق لألخ العيار الشَ االختبن هى الحلقة األولى ِمِهوهِذ
 

 لقدِل وِفتُد القِةنِطى الم جِمِةنوبي نان إير Iran .ِمنلٍةاِئ عتدين ِةانَ بالدياإلس ةالمي.و جدأ ى كانحدِة القاد 
 قِةِطنْإلى الم جدى راجان هاق وإيرر الِعIraq ني بِبرالع الح انِددعب و.اليم اإلسالمى تع ِف وفقيهاًبإيران اإلسالميين

المِفطِةتوس انى إير.ِمتُا بلغْ ولم نالع ر اثنِتمىشْ عةَرنَ سة اضى طردجأن ي كبطاِئر رىارِتة لزي.و يِضحى  ِلر
هتْ وكانَ.ى ميالِدة عيِدديه ِلديته القرآنى كتاب .إلى ذِلافِة وباإلض أهداِنك ى سجة خَاداصِدستخْة يمها المسلمون 
 تْة كانَح والسب. فى العراقKarbala .بالءرى كس ِف المقداِب الترنة ِمصنوعة ماد السجِهوهِذ .ِفى صالِتهمة يعالشّ
  .انى إيرة ِفسى مقدرة أخْدينَى مِه وMashhad .دهشْ مِةدينَ منِم
 

  تْكانَلقدبد اية ِلة قويمى باإلسالمرفِتع.  شْإبذلكى اِفردالِذج ى كانكريصاً على ذِل ح.أ وبال شك  ن 
اإلعدشَ ِلادٍءىا بِع مٍةنايي هيل أفضَلاًصئ فر ممقِة على الطريِهسِتارالص ِةحيح المتْ وكانَ.ةتوقعىة  نصيحدى  ِلج
 اتككنَ وسركاتكح وكنفاسأ لتكن: ى ِل وقاَل.روض الِتى ينص عليها الدين متمماً كّل الف ِهللا أعيشَى أننّ يتمهأنّ
طوعاِهللاشيئِة م وإر ِهِتاد.دأتُ فبأد رسالقرآن ج ياًد.ِمتُا بلغْ ولم نالع مر اثنتىشْ عةَرة وِننَ سف اشتركتُص 

 تُ بلغْحين و.انى إيرات ِفنو ثالث سِةدالقرآن لمة اسر ِداصلتُووHezbollah . .ىاإليراِن  اِهللاِبزى ِح ِفعضواً
  .اتملي عتّى ِس ِف اشتركتُ تقريباًِفصِنة ونَ سةَرشْ عسمخَ رم العنِم
 

 إناًد واِحاًر أمكان ُلشِغ يا تفكيرى وقته.و وهأقِن أن خْ شَ كّلعص ليتباَهللاع  وم الفراِئيتمض الِتى نص 
ينا الدهعلي.ى  وكاندجعلى االًاِص ح ِةلجنسياألم ِةريكيا ِمى أنَِن فاختارنب يِهحفاِدأميع ن ج ألذهبريكا إلى أم 

United States  ألِعظ هناك.وأكلم الم ينسيحيمن اإلسال ع.ى  إندجتوِف قد ىو أنَاه ا أنفذ ما أوى بهاِنص.و و ه
ظ النّ أِعأناسوا ِهللاعيشُ ليأخْ بطريقٍة ولكن ىر.  ِمبعد ذلك انتقلتلقد نان إلى باكستان إير Pakistanلِد رِةاس 
أخْاليم طائفٍةتع ى ِمرنِه اإلسالم وة لمى السنيِةدس نة وفنص.ا بِمتُلغْ ولم نالع مر سبعشْ عةَرنَ سة سإلى تُافر 

Malaysia.ِع وندما ذهإلى تُب MALAYSIAِف كان ى حزِتوى ثالثة جوازفَات سرةر مزو. فقبِفض ىوا على 
Kuala Lumpur ووضى ِفوِنعى السنج.  

 

 كانىِع م ِف هناكى السنجب عضو.قاءِد األص سئولونسألونَالم ا عن األشياء الضة الِتروريى يحتاجا كّله 
 . القرآنمهنْ ِمتُا فطلبأما أنَ . أو ما شَابه ذِلكثالبيل الِمالبس على س من ِمِهاِتن احتياج عأَلنّا سجين ِم س فكّل.نّاِم
 اِدد تعن ععلومو ما ه وكم.نج السكوحياً لذِلداً راماً وقاِئى إموِن اختارة حيننَ سةَرشْ ععبر سم العن أبلغ ِمتُوكنْ
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المِفسلمين المى العأن  مِم %٩٠ ِمنهنتقريباً% ١٠ & نِّة السه ِمم الشّن ةيع.والس وننّيؤِم ال ينونالشيع ة  أن
يتمسكونحيح باإلسالم الص. م ِمغْوبالرأنِّنن ى اتبة وكنْفة الشّ الطاِئعِم أبلغُتُيعي نالع مر سبعشْ عةَرة نَ س فلقدتّاثب 
ةكفاء.نَى أوِن واختارِما أكثر نآخَرصخْ شَ أى نّ سىالقاِئ ألكون دوِح الرلذِلى كالس نج.ِم ونور الِت األما ى اعتدته
ى ايقِنفإذا ض . القرآننا ِمه عليُلصى أح الِت بالقوِةعِت استم وكنتُ. أيامِةرشَ عة كّلر م كلهأ القرآن أقرى كنتُأنِّن
أحأصلى ِضكنتُاص خَ األشْد هستخِْدماًدالقرآن  مفي اب بأذىص.  
 

 لقد ى مكاِنإى  ِفكانِم أغْأنضع نَيو أىِمطلب ن زى ِفالِئمى السنجالمكان  ترك ليملواعم ا يريدا نَأو ون
ال أراهأ وكنتُ. مستطيعأخْ أن برهبكّلم م نَا صعثنَأ وهاءع مدتو ِهِداجم و.ىِعم كانب عضهم ينّ ِمطلبة ى كتاب
خَات صلوةاصله كانوا و .مينَملوستعا لِحهمِتايِمهم األذىن .وم تُا اعتدأ  أنعملهه و استحضارأر واح معنة ي
يدونَعا ِفهذِل.ى اإلسالم الجن استخْب كداٍتام آيم عِمنٍةي القرآن ألن ِهوهِذ .ى فتأتيِنأهاقراألر وِف تنَاحأا ذ مطلبه. 
نِْعودا مأمارسع ملية تحِمضير الجن نالم فروض أنِط أسيعلى ِتر لكاألر احو.وإن آخُ لم ذ المبادرة بالسيِةطر 
عليهِتا تقوم لكاألر واح بالسيالِذ علىِةطر ى قامبتح ضيرهالمكانعلىا و ضاً أي.وهذا م ِفعلوم ى عالم األراحو. 
 

أة فاجالم  ِتلكلتهوح فلقد .ِهاِنبسى ح ِف تكن لمفاجأٍة منع  أفشنا األخُدثنَحيِفى الحلقِة التاليِة  ..أحباِئى  
السةعيدإلى ر إذ .رل أخَجو اجه أفشنالر بي سل فى البدءى الِذوع ميكن ي عرفه. ولكن  أفشنِمسعص لقد و .وته
عفَر الربي سوع نفسأ بذلك .ألفشن هدرك أفشن منو  هاِحصبِة السلطان األعلى والقواألع ظم.   
 

 واآلنأد عوكزيزى القارئ عأن تشترك ى ِتى ِفِع ملكالِتالِة الص ى رفعها داودى ِف النبىم زع  التاِسورِهم
والثالثينب عأ: ائِة الِمدانَبا السماوى ..ِناختبرا اُهللاى ينّ امتِح. قلبىرفْ واعأفكارىرفْى واع .وانظر إن ِف كان  ى
مين ليفتدينَا ِمن الهالِك باذال دمه الث الِذى أحبنَا .فع صالِتى فى اسم ربنا يسوعأر .اً أبديى طريقاًِن واهِد باطٌلطريقٌ

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

 :سالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى ِتلك الرإن أردتَ سماع.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm                        للإلى اإلنجيإلى اإلنجي  استمعاستمع    

  

  ريـةريـةـد     نشيـد    الحـد     نشيـد    الحأنشأنش                
 
 ة الخطي  من    تق والِع  ة    ري الح    نشيد    أنشد) ١(

 ـوعس ي        ىرِن حر    أبدية        سعادة         نلت
    

  القــرار                             
 

    ىرِنحر           ي ـوع   س  ىرِن حر        ي ـوعس 
 ـوعس ي        ىرِنحر   إبليس      ـة بودي ع    ن    ِم

  
)٢ (هو   و حده     محذنوبى  كل  وغفر   مات      وبىب  

ه     وفى  جنب وبى    أخفى عي  ى  رِن حر       ي ـوعس 
 

 ـىحِنى      قلبـى   حزين  فرحملى    ثقيـل   ريحِن) ٣(
وبر    وحـه  قد م سرِنِنحى       ـى      حر   ي ـوعس 

 

 ـى أحواِلـرب مد ربـى ى      ما فيش شىء يشغل باِل) ٤(
  يسـوع ى         ى       حررِناِلا طومى على الس    عزِم

 

 ىنِّستِم بيبى  ح جـىءى       مأعيـش حيـاِتى  متهنِّ) ٥(
  يسـوع ى         رِنـى      حر    نفسـى  تهـلل  وتغنّ
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