
ـالة الر٣٦٢س 
 

 ]٢[ دراسة أفشن المتعمقة للقرآندراسة أفشن المتعمقة للقرآن  
 

(Arabic – Afshin was calling Spirits by using Qur'an) 
 

. . مملهلهللاا" :  اِهللاِبزاء ِحض أعن ِمداًاِح و كانحين يقوُل Afshin Javidا نَعِم إذا سشُِهدنْال نَ.. أحباِئى 
 باإلسالم  باإلسالم ى أدينى أديناِتاِتيي ح حتُتُشْشْ ِع ِعوقدوقد  ..اللكاللك ج ج جّل جّلككوِدوِدججى وى و ِف ِفكك أشُ أشُ أن أنى بتاتاًى بتاتاًنِِنههلى ِذلى ِذ إ إقَقَا تطرا تطرمم. .  بك بكننمِِم أو أوماًماًاِئاِئى دى دنِِنإنّإنّ

 . "ههبدبدى أعى أع الِذ الِذإلهىإلهى   ولمرضاِتك يا ولمرضاِتك ياككبيِلبيِلى سى سان ِفان ِف إنس إنس أى أى أقتَل أقتَل أن أناٍداٍددد على استع على استعكنتُكنتُوو. . ىىاِناِن قلبى وكي قلبى وكيبكّلبكّل
 

  نَاذِلإنذكري ابع بمن جاء بسفر أعمال الرسل األكصحاح الس وِسىسالِذ.عن شَاول الطر ى كاناضياً ر 
اول  شَ المدعواب الشّك ذِل رجلىدنْ ِعمهابوا ثي خلعِةاء الكهنَؤس رنريض ِم بتحوِده اليضعفب ١.فانوسِتبقتل اس

جاء بنفس   فقد.فانوسِت قتل اسدعاول بة شَ قص تنتِهلمو. اةي الحقَ حتى فارِةارج بالِحفانوسِت اسونجمرذوا يوأخَ
وع السفر األصحاح التاسع أنسي بالرظه ر٢. لهشَاول وَل وتحإلى ر رل آخَج.ذا التغْ وهمَل شَييراس مهضاً أي 

فأصبحي دعى بولس الرو. ولسقدكتب ع ِه نفِسنِه إلى تلميِذِهالِت برسوثاوس ب تيماألصى ى ا الِذا الِذأنَأنَ":  يقوُلاح األولح
   ٣."انانم إيمم إيمددى عى ع ِف ِفهٍلهٍل بج بجى فعلتُى فعلتُ ألنّ ألنّتُتُممحِِحى رى رنِِن ولكنّ ولكنّفترياًفترياًمم و وطهداًطهداًضضمم و وفاًفاًددجج م مالًالً قب قبكنتُكنتُ

 

 :Afshin Javid  ِمن االختبار الشَيق لألخ العزيزثانيةالحلقة الأ  أحباِئى نقراآلنو

 
 حِفثَد ِدى أحام بي األيا كنتُنمأقوم ضير  بتحروح معألكتِسني بة أكثرقو .ظتُ الح ِت أنلكى وح الِت الر

حضتْرى ِم أقومقِدن ى ِلِترلسيِةطرعلي اه.اولتُ فحأن أص ارفه.و ِتفَ أوِقأن لكالع ة ِممليناِس أساه.و نَهاكاتٌ آي 
قرآنيمِكة يتخْ اسندهذا الغَا لامهضر.ولكن مح الِتاوى ببالفشلتْاء .و حثَدعكس ا كنتُ أتوقعم .فكلم ِتأتُا قر لك 
أى كأنِّو  كنتَاِتاآليعو ِتدلكالر وحتُ ولسأص وازداَ.ارفه ِه هِذتْدالر تْ  .ىنّ ِماباًوح اقتروازداَدسطرةي  ِتلك

بكّل  ف.م اهللااسب أدعو و.اتهمدى استخْن األولى الِتا عهوِلفعى مى ِف أقواٍت آيمِد استخْذتُخَأ ف. على المكانالروح
  ٤.ة بالفشل ثانيتْاء بالِتاوحالم  كّل ولكن.وح الرلك ِتِفر لصول اِهللاس رٍدمح مِةمكانيإب باهللا ونا اؤِم أنَتأكيٍد

 

ى ِن كأنّتُسسحأ و.يئاً شَ أفعَلا أن فيهعستِطأ لم حلٍةرم إلى صلتُو و.ىنّابا ِمر اقتوح الرلكِتلقد ازدادتْ  
 الِتى نشَأتُ ِةى الفارسيِت بلغَتكلمأ ذتُ وأخَالقرآن أغلقتُ ف.ىلِنينتِش ن مسلي وميقِةج عى لج ِفارقٌغَوأنِّنى  .اختنقُ
: تُخْرصى وارِح جبكّلو .ىأِعنّى رب: وقلتُ] الرب [ِةبيرى بالعِنى تعالِت] خدا [ةة الفارسي الكلمتُمد واستخْ.عليها

ىأِعنّى رب.و ِمستُعوتاً صأا  كمنتمتس مِنونَعى ِلقاَلو .ى اآلن :قْ وانِطتكلمباس م يوعس. هذا ما حثَد.كنتُ لقد  
 باً طاِلخُرص يه أتظنّ،اِةج للنَ يتلهفُريقُغَال  كانفإن .اةجنّالق  بطوِهى إليلِق يمِهِدبأحإذا  و.ةدج النّطلبريق ي بغَهبأشْ
 نو ِمنج حتى ي.ةنَمِك مٍةعرى سق بأقص الطوك ذِلكِسم يوفَ سه أنّى الطبيِعنِم. ؟اِةج النّاِق أطون ِمناًعي معاًونَ

 .اتم الكِللك بِتطقتُاذا نَرى لم ال أدحتى اآلن و.قّ الح أنتَتَى إذا كنِنداِع س.وعسا يي: اقته و قلتُ لقد.قرالغَ
قبَلولكن إلى ِنَل أِص أن ِةهايِهى هِذاِت كلم،شَ كّل كان ٍءىقد ص اراً طبيعي .لقدص اره دوءع ى المكان ِفجيب.  

 

ى وقلبى قِل ع يكنلم. ن اؤِمى لمِنال ولكنّى الح ِفوعس بين آلما اختبرتهرى مي غَراختب إذا ى أنّهى اعتقاِدِف 
متأهبين لقبول اإليمان بيوعس.ولكن م ا حثَدى ِفعلِن جى حيةر . فلقدانداالنِد كّلتُشْه ذتُ وأخَ.اشهأتس ُلاءفَ كي 
ى ى عيسيأِت و،ين النبيسل وخاتم الرظمو أعه داًمح م أننِم، وأوةاويمان الس األديري خَو وه،باإلسالم ناؤِمى أنِّن
لياِعسأنَ. ؟ىِندا أعلماألم أن علقُت ال يرانى بإيم.ِم أفضَلتُ كنْ فأنا وقتذاك نوأنَ. باإلسالموامن آ كثيرين ا حتى اآلن 
لمار ماًسِل مأ يقرالقرآن ة كّل مرشَ عامِةرأي .مِك ال ينأن يكون األم متعلقاًر ولكنّ.انى بإيم أ هبعِمد ذِلن بكثيرك .  

                                                        
               إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع         ،                  ٦٠ – ٥٤: ٧أعمال الرسل  ١
          ٢٢ – ١: ٩أعمال الرسل  ٢
   ١٣: ١ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٣
٢٠ – ١٣: ١٩أعمال الرسل  ٤  
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 ُلِص طريق نَ وبأى؟ الحقيقى اإللهو هنم: اءُلأتس  وأنَاماًو يرشَة ععب أرِةدى لم وأصِلوم أصدأتُ بكلذِل 
تُ كنْ.؟ِهإليشَأ ابقاً سبهاإليم باِهللاان بٍل  كجاٍل عِق له ماِحة وة وقاِعددى غَ ِفبِلة الجِةاياع االتس.وأم امكقٌ طر 
ختِلمفة للوصِةول إلى قمِم أوتُ وكنْ.بل الجنأنّه ي وجى األفضُل ِه طريقٌدو مؤكدة عغَن ياره.ولكن ال ي نَمذِلع ك 
 .ِهديِق تصن ِمرٍةيى ح ِفتُحصبابقاً أ س فيِهتُفكر ٍءى شَ وكّل بِه آمنتٍُءى شَكّلف  اآلنإما .ىر أخْ طرقوِدج ونِم
ودأتُباءُل أتس :مأنتَن ؟ا اُهللا ي .ُل طريق أِصوبأىتنَ. ؟ إليكاستُياماً تمم وِنا علمى إيوتنَ.اه كّلتُاسي ا كنتُ م 
  أنتَنم: سيط هذاى البؤاِلسة عن اب إج قلبى أريد كّلنِم و. اهللاام أمديٍد جنى ِم نفِستُعض و واآلن.ابقاً س فيِهِقداعت
؟ا اُهللاي .أصُل طريٍقوبأى ؟ إليك .ولمماً  ِةدوي شَرة ععبأرأصوأصِلوم ى مكاٍن ِفالساًى جد ال أغَاِح ويره . 
 

 وبعماً  دوي شَرة ععبأرقضا ِفيتهى صوالةٍِم وصلم أجد إج اب نة عىؤاِلس .فصقائالً إلى اِهللاتُخْر  :ا ي
. وِمن بكأإنِّنى داِئماً . اللهم. ىلِتشِك محّل يعن سؤاِلىة اب إجريدأى ِن ألنّ. معىوداًجو م كنتَأناسمعِنى اليوم  .اُهللا

 ِنى بتاتاً أنقَ إلى ِذها تطرماللكجّل ج وِدكجِفى و اِتى أد. أشُكيِعشْتُ ح اِنىوقدباإلسالم بكّل قلبى وكي ين .
 ٍفوِقى م ِفا إهللاى يعتِنض وكنّ لِك. سبيِلك ولمرضاِتك يا إلهى الِذى أعبده ِفىاستعداٍد أن أقتَل أى إنسانوكنتُ على 

محو. ريقدتُ جلسأم اماِئ كصلياً أ اًمصنتِظماست رجة ِمابف نكلمى بشَِن تجبٍءى. ِمونالي وداًاِعم فصوفَ سأختار  
 . ىاِتيى حى ِفحلو ِلا ي م كّلمُلوأع ىى بنفِسطريِق

 

 قد ل.ى طريق اإلسالم ِفتُرى ِسِنى ألنِّن تدينَ أننكمِكال يو ِةونَينُ للدماًو ياكنَ ه وأنا اُهللا يكوِدج بوا أعلمأنَ 
دثتَأحيئاًى شَِع موض ى ِفِنعى حرةي. جئتُوإليك  أسألكع ن طريق الوصو ول إليكلمى بشَِن تجبوأنتَ اُهللاأنتَ .ءى  
كيفَ تدينِنى  .ٌلاِدعيومِةينونَ الد وقدى ِفعلتِن جى حيٍةرولم ِش تر؟ى إلى الطريقِند. وبعدكّل قلتُ أن م ا أريدأن  

   .!اهنْ ع التعبيرنمِك ال يٍةجيب عٍةقو بور اِهللاض بحمتألتْى اِترج ح بأنأةفج تُرعشَ. ىِلاِخا بدم ع بِهحأفِص
 

 دثنَا.. زيزى القارئعحاألخي  Afshin Javid ثِة الثاِللقِةى الحِف ن ع بالر نيبو نَهيب ارار الِذى دالِحو
 وعسوقدياتهيتْ حرغَيو شَتههبطريقٍة أد له رظه .  

 

 واآلنأد عأِخوك ى كىتشترك ى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمآِت.. اوىبقلٍب..ئاِطا الخَ أنَى إليك ر نكِس م
 . الحاِدى والخَمسينورِهمزى م ِف النبىداو دكِدب كقول ع.ا اُهللاا يمه ال تحتقر ألنك.كالِل جامق أمِحنس موحربو
اجياًرص فحكغُ وفرانك.ِن زدباًى قرقلبى ِف . إليك ى شَألنوق لمرفِتعكأكثر وللس ى طريِقر ِفيالِتى ِفأر .كص ى فع

  .  من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: متِكالً على وعِدك يا من قلتَ. وبذل نفسه من أجلنا الِذى أحبنَا .ربنا يسوعاسم 
 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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   جـداًتَوـعل                                        
 

 هــاإلل برــا الـهأي          داًـ ج     تَوـــــعل  ) ١(
 اءـماألرض وفى الس ىـ ف                     جـداًتَــو علـــ     

جـداًتَ      علـــــو                          ـ ليـث ِم   سه ـإل    لك 
      جـداًتَعلـــــو                              أي هـا الــراإللــهب   

 رارــالق                                              
 

مـ لداًـجـ ِع    .     كـ لاًزك        ـعل يـو اسموقَـ فكالس ءـام 
 

)٢ (  ــجاللك       ّلـ ك       ى    ــغط يذا الو وِدـج 
 وِددـا حـمونَ  د                مــظي ع        كــ فإنّ      
 وِددـى السـ   أعل                     كـامـأم       فُــال تِق      
 وِدـج السّلـ ككـ  ل                          دكــحو        تَوــعل      
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