
  الصالة لوالد عليا وشفاء يده
ا إىل عليا  رؤ تشــددها للذهاب لكي تصــلي لوالد عليا ليشــفى كما ســبق  رأتهذا النهار صــباحا وقبل ذها

ا يف الرؤ  . ومن وســـــط عند رؤيته ارتعاببنور عظيم خفق قلبها  وإذا رأتوذكر ذلك، ولكن ال بد من الذكر هنا ا
ض  إلهالنور مسعت صـــــــو عميقا وكصـــــــوت املطر املدرار يقول   األرض  العميان ســـــــتمتلئ نقاذ أســـــــرعالعظمات ا

ثرت جــدا  جبربوتــك وتثبــت مملكتــك إىل االبــد. وعنــدهــا نظرت راس الكــاهن العظيم وبيــده مبخرة يقــدم خبورا. وقــد 
لكاد تســـــتطيع التنفس. فســـــقطت فتقدم حنوها وخبر عليها فامتأل صـــــ درها بدخان البخور واصـــــبحت من جراء ذلك 

ضــــهاومســــك بيدها  فأتىعلى وجهها على األرض ســــاجدة.  لرب ال ختايف أ قائدك العظيم ال فأ  قائال: تشــــجعي 
يك ليسـتطيع ان يضــلك عن الطريق. فمســكت يده وقبلتها. فوضــع يده على رأســها وصــلى قائال: بركات الرب ع أحد

ايب ها أ اضـــع  وقوة الرب تظللك وســـتكونني اما لشـــعوب كثرية تشـــددي وتقوي واذهيب إىل االبنة عليا ال ختايف وال 
ت  تتجاوزي صــــــــــــــ أنكيف فمـك كلمات تذيب اجلليد، اتريدي ان تذهيب؟ اجابت نعم  رب اذهب. قال هلا ولو  عو

ا فيه خطر اضــــــــــطرب قلبها وقالت خبو كثرية وذهابك يف خطر عظيم ولكن ال ختايف أ معك. ومل ف  ا مسعت ان ذها
حيت ضـــــ إذاكيف اذهب طاملا االمر خطري جدا. قال نعم توجد صـــــعوبة ولكن االن تبني جســـــارتك واطاعتك للرب 

له ولده وعوض عليه بدال منه، اي اوجد له كبشــــــــا.  أبقيبنفســــــــك. ابراهيم اطاع صــــــــوت الرب وضــــــــحى بولده وهللا 
ت؟ قال أ رتبت لك هذه ويوجد أمامك صــــعو ت وانت ماذا تقويل. قالت ســــائلة أأســــتطيع ان اجتاوز هذه الصــــعو
املا مضحية بكل نفسي. قال ط إينخدمة. فقالت اه هذه اخلدمة صعبة جدا. نعم  وأصعب أعظماخلدمة الصعبة وهي 

 واثقة ّيف من غري أانتك. قال احلرا أستطيعانت مضـحية اريين االن تضـحيتك. قالت كيف تريد مين ان اذهب وا ال 
. قالت نعم  رب. ما يل  ســـــواك  رب. مث قال هلا انظري إىل الغرفة ماذا  أحدالذي يقوي ويضـــــعف االنســـــان إال أ

ترين فيها؟ فنظرت ولكنها مل تر شــــــــــــيئا اال نورا عظيما. فقالت نعم  رب ا ارى نورا ميلئ الفضــــــــــــاء، قال مثلما انت 
ســـــأجعل هذا النور ان يبقى أمامك واجعل هذا النور ان يتفجر يف البيت الذي انت ذاهبة اليه. قالت ظرة هذا النور 

 إين. قالت يف جانبك قفي ال ختايف وأبقىقوة حىت اذهب. قال أ اقويك االن وارافقك  أعطينفلتكن ارادتك  رب، 
هـا أ ذاهــب معـك. وكـان الطقس مـاطرا جــدا ال اخـاف مـا دمـت انـت جبــانيب، االن اقوم واذهـب. قـال ال ختـايف قفي 

 املذكورة وبعد الرؤ  رأتوكانت والديت يف ذلك تشــعر يف ضــعف شــديد يف جســدها، وكانت قوة هللا عليها. فخافت و 
الظهر كانت تشـــعر يف ضـــعف يف جســـدها ولكن كانت ترى انه ال بد من اطاعة الرب والذهاب إىل عليا رغم ضـــعف 

ا صـــــــــحا اجلو وامتنعت االمطار جســـــــــدها ورغم حالة الطقس  املاطر جدا. وملا حان الوقت املعني من قبل الرب لذها
ا  فذهبت إىل بيت عليا (اجملد هلل). وعندما قرعت الباب فتحت هلا فتاة صـــــــغرية هي اخت عليا الصـــــــغرية، مث حلقت 

ىل غرفة فقالت لت والديت إعليا. وملا شـاهدت والديت اضـطربت وخافت مث قالت تفضـلي ام سـليم ادخلي بسرعة فدخ



هنا  أنكدي عليا اه لو علم وال فأجابتاخاف عليك. فقالت والديت ملاذا؟  طويال ألينهلا عليا من فضــــــلك ال متكثي 
بعت عليا كالمها قائلة: لو علمِت ماذا جرى يل بعد ان ذهبِت املرة  الســـــــــــــتدعى الشـــــــــــــرطة. فضـــــــــــــحكت والديت مث 

د ما ال تعلمني ألنك حلد االن هذه اول مرة حتضــري بع إنكاعلم. فقالت عليا ال ال  إينوالديت نعم  فأجابتاملاضــية. 
ـا بكـل مـا  إينوالـديت بلى  فـأجـابـتجرى.  ، اي عن حادثة ابوها وكيف تيبســــــــــــــت يده وك رأتاعلم واخرب ل يف الرؤ

اهـذه االمور. فعنـدئـذ تعجبـت عليـا وقالت كيف عرفِت كيف عرفِت؟  لتف فأخرب ل عن الرؤ ومث قالت صــــــــــــــيوالديت 
فقالت  اخاف ان اواجهه. فمنذ ضـــربين مل يواجهين ابدا. إيندخلِت وصـــليِت فيد ابيِك ســـتشـــفى. فقالت عليا  إذاهلا: 

صــلي. عندئذ . فعلمتها والديت كيف تألجله أصــليوالديت ال، جيب ان تصــلي االن له. فقالت عليا أ ما بعرف كيف 
اوالديت اصفر وجهها.  رأتامي. وملا اتت ام عليا و  أخربدعيين اوال  إذاعليا قالت  الديت مسعت يف عليا كيف و  فأخرب

ــالرؤ كــل مــا جرى معهــا. فــذهبــت ام عليــا إىل زوجهــا اي والــد عليــا واخربتــه عن الرؤ اليت   إذاكيف انــه ا والــديت و رأ
ديت وملا رأى يهما يدخال. فدخلتا عليا ووالوالديت وعليا دخلتا إىل عنده وصـــليتا فان يده ســـتشـــفى. فأجاب الرجل دع

ض وجلس يف الفرشــــــة وكانت يده اي ســــــاعده كلها متيبســــــة. فرحب بوالديت وقال هلا أريد اســــــألك ســــــؤاال.  والديت 
ابقا ولكن مالك هللا اعرفها ســــــ أكنكيف تعرفت على عليا؟ فقالت والديت أ مل   أخربيينوالديت تفضــــــل. قال  فأجابت

ا اتت  ارســـــــلين اليها. ومث اخربته كيف مسعت عندما كان يضـــــــرب عليا وكيف انه يده تيبســـــــت بســـــــبب ذلك وكيف ا
فتشـــــفى يده. وســـــريى عندئذ قوة هللا وشـــــفاء يده حاال. فقال لوالديت حســـــنا أريد منك ان تصـــــلي. مث  ألجلهلتصـــــلي 

ح لك غرييكانت يدي مل تشـــــــــــَف فســـــــــــرتين ا  إذاالتفت إىل ابنته عليا وقال هلا: انظري  عليا  . حينئذ ركعتا نه ال ذ
لصـالة. ومث قالت لعليا ان متسـك يده وتصلي. ولكن عليا ترددت من مسك يده خوفا منه.  وصـليتا وابتدأت والديت 
ا شفيت حقا، وملا رأى  ولكنها اخريا مسـكتها وصلت. وملا صلت شفيت يده فورا. فأبتدأ حيركها مينة ويسرة ليتأكد ا

زوجها مغمى عليه وقالت مات الرجل مات الرجل. ولكن  رأت. فصــــرخت والدة عليا عندما ارتعابعليه  أغميذلك 
اوت رعبا ومل تســـــتطع احضـــــار املاء ومل  والديت قالت ال ختافوا انه مل ميت. فطلبت والديت ماء ولكن ام عليا كانت قد 

ظيم أ نيــه وجلس. فقــال  عليــا اجرك عيبَق فيهــا قوة. عنــدئــذ والــديت صــــــــــــــلــت بــدال من املــاء وعنــدئــذ الرجــل فتح عي
أخطـأت اليـك  بنيت ظلي على اميانك وهللا يهديِك يف االميان احلقيقي، وهللا يهدينا يف االميان احلقيقي وال نكون من 

 أرســــــلطاهرة ما  امرأة نكأاملشــــــركني. مث التفت إىل والديت وقال:  ابنيت مباركة انت هللا جيعلك بركة لفعل اخلري. لوال 
بع كالمه قائال: صـــــــل  حبرارة ان  حىت هللا يغفر يل ويرمحين مث طلب منها ألجليهللا مالكه لِك وعرفِك بكل شــــــيء. و

تعود والديت وتزورهم حاال حاملا يرجعوا من بريوت وقال ان البيت دائما مفتوح أمامك. وال بد من الذكر هنا ان والديت 
للغة الكردية وهذا مما روح هللا يصـــلي  وإذاملا صـــلت له صـــلت  ذلك  أثرو ابو عليا ومسع هذه الصـــالة بلغته  أدهشا 

  فيه جدا. 
 


