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سيسنرف ابابلا ةسادق ةلاسر

نيسمخلاو عساتلا يملاعلا مويلا ةبسانم يف

2022 تاوعدلا لجأ نم ةالّصلل

ةّيرشبلا ةرسألا ءانبل نووعدم

 

،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

رهاوظ اًبلاغ دهشن اهعمو ،مايألا هذه يف انيلع بهت ةدرابلا عمقلاو برحلا حاير تلاز ام
ةحّلملا ةجاحلاب رعشن انّنأل :ةّيدونيس ةريسم انأدب ةسينك اننوكب ،نحنو ،باطقتسالا
لاجرلا عيمج عم .نيرخآلا عم ةمساقملاو ةكراشملاو ءاغصإلا داعبأ ةيمنتب اًعم ريسلا ىلإ
اهحارج ديمضتو ،ةّيرشبلا ةرسألا ءانب يف مهاسن نأ ديرن ،ةنسحلا اياونلا يوذ ءاسنلاو
عساتلا يملاعلا مويلا ةبسانم يف ،روظنملا اذه نم .لضفأ لبقتسم وحن اههيجوتو
يف ،“ةوعدلل” عساولا ىنعملا يف مكعم لّمأتأ نأ ّدوأ ،تاوعدلا لجأ نم ةالّصلل نيسمخلاو
.ملاعلا ىلإو هللا ىلإ يغصت ةّيدونيس ةسينك قايس

 

ةلاسّرلا يلماح اًعيمج نوكن نأ ىلإ نووعدم

طقف قفألا اذه يفو ،ةّيساسألا ةسينكلا ةوعد يه ،اًعم ريسلا يأ ،ةّيدونيسلا ةريسملا
ّنأ مَلعَن ،هسفن تقولا يف .ةفلتخملا تامدخلاو بهاوملاو تاوعدلا مّيقنو فشتكن نأ نكمي
،كلذل .خيراتلا يف ليجنإلا ةرذب رثنتو اهتاذ نم جرخت يهف ،ةراشبلا لمحل ةدوجوم ةسينكلا
كارشإب ،كلذ لبقو ،ةّيوعّرلا تالاجملا عيمج دوهج رفاضتب ديدحّتلاب ةنكمم ةلاسّرلا هذه ّنإف
حبصأ ،هللا بعش يف وضع ّلك" ،عقاولا يف .هسفن لمعلا يف عوسي ّبّرلا ذيمالت عيمج
يف هتفيظو تناك امهم ،دَّمعم ّلك .(19 ،28 ىتم عجار) اًلسرم اًذيملت ،اهلان يتلا ةيدومعملاب
حرف ،يلوسرلا داشرإلا) "ةراشبلل طيشن لماح وه ،ةّيناميإلا هتئشنت ىوتسمو ،ةسينكلا
ربتعتف ،نيّيناملعلاو ةنهكلا نيب لصفت يتلا ةّيلقعلا نم رذحن نأ بجي .(120 ،ليجنإلا
،اًعم ةّيحيسملا ةلاسّرلا لمحن نأ انيلع .اهل نيذفنم نيّيناملعلاو ةلاسّرلا يلماح ةنهكلا



.ةرِّشبم ةعامج اهّلك ةسينكلا .اًعم ةاعرو نيّيناملع ،دحاولا هللا بعش اننوكب

 

ةقيلخللو ضعبل انضعب اًسارح نوكن نأ ىلإ نووعدم

ّبّرلا نوعبتي نيذلا ىلإ طقف ريشي يذلا ،قّيضلا ىنعملاب “ةوعد” ةملك مهفُت اّلأ يغبني
ديحوت ةداعإل حيسملا ةلاسر يف ةكراشملا ىلإ نووعدم انّلك .ّصاخ سيركت قيرط يف عوسي
َيقتلي نأ لبق ىتح ،ناسنإ ّلك ،ماع هجوبو .هللا عم اهتحلاصملو ةتّتشملا ةّيرشبلا
انم دحاو ّلك :ةّيساسأ ةوعد ،ةايحلا ةيطع عم هللا هحنمي ،ّيحيسملا ناميإلا لبقيو حيسملا
ةرارشلا هذهو ،اًصاخو اًديرف اًركف انيف هللا رَّكف انم دحاو ّلك ،انّبحأو هللا اندارأ ،ةقيلخ
،انتايح ةريسم يف اهيمنن نأ ىلإ نووعدم نحن ،ةأرما ّلكو لجر ّلك بلق نكست يتلا ،ةّيهلإلا
نوكن نأ ىلإ نووعدم نحن .لدابتملا لوبقلاو ّبحلا اهشعني ةّيناسنإ ةيمنت يف مهاسن نأو
حارجب ينتعن نأو ،رخآلا عم ةمساقملاو قفاوتلا رصاوأ ينبن نأو ،ضعبل انضعب اًسارح
كرتشملا ةقيلخلا تيب يف ةدحاو ةرسأ نوكن نأ ،راصتخاب .اهلامج فلتي ال ىتح ةقيلخلا
لب ،دارفألل طقف تسيل “ةوعدلا” ،عساولا ىنعملا اذهب .هرصانع ماجسناو عّونت يف ،بيجعلا
.عاونألا فلتخم نم تاعومجملاو تاعامجلاو بوعشلل اًضيأ يه

 

هللا ةرظن لوبق ىلإ نووعدم

دفني وهف ،انيلإ هللا اههّجوي يتلا ةصاخلا ةوعدلا جردنت ،ىربكلا ةكرتشملا ةوعدلا هذه يف
.توملا ةبتع ىتح زواجتي يذلا ءالتمالا ىلإ ،يئاهنلا اهفده ىلإ اههّجويو هّبحب انتايح ىلإ
.اهيلإ رظني لاز ام وهو انتايح ىلإ رظني نأ هللا دارأ وحنلا اذه ىلع

ةّمهمو ،لاثمت اهلخاد يف ةرخص ّلك" :ةيلاتلا تاملكلا يتورانوب ولجنأ لكيام ىلإ بسنُت
نم رثكأو كلذك انيلإ رظني هللا ّنإف ،نانفلا ةرظن هذه تناك اذإ ."هفشتكي نأ يه تاحنلا
يفو ؛هلإلا ةدلاو اهيف ىأرف ةرصانلا ةاتف ىلإ رظن امك انيلإ رظني وهف ،ريثكب كلذ
راشعلا يفو ؛هتسينك اهيلع ينبَيس يتلا ةرخّصلا ،سرطب ىأر انوي نب ناعمس دايّصلا
سلوب ىأر ،ةّدشب نيّيحيسملا دهطضا يذلا ،لوؤاش يفو ؛ىتم يليجنإلاو لوسّرلا ىأر يوال
انلعجتو ،انرّيغتو ،انرّرحتو ،انُّسَمَتو ،اًمئاد انيلإ لصت ،ّبح ةرظن ،هللا ةرظن .ممألا لوسر
.اًددج اًصاخشأ

اًرمأ تسيل ،ةسادقلا لثم ،ةوعدلاف .انوعديف انيلع عقي هللا ُرَظَن :ةوعد ّلك ةيمانيد يه هذه
عجار) ،يل ٍراج ّلك يف ةسادقلا دجوت امك .سانلا نم ليلق ددع ىلع اًروصقم اًّيئانثتسا
ىلإ رظني هللا نأل ،عيمجلل اًضيأ يه ةوعدلا كلذك ،(9-6 ،اوجِهَتباو اوحرَفِا ،يلوسرلا داشرإلا
.عيمجلا وعديو عيمجلا

اهيف ىري نأ فرعيف ،ةضيبلا ىلإ رظني ،ميكحلا لجرلا" :ىصقألا قرّشلا نم ٌلَثَم لوقي
هيف ىري نأ فرعيف ئطاخلا ىلإ رظنيو ؛ةريبك ةرجش اهيف ىريو ةرذبلا ىلا رظنيو ؛اًرسن
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دقو ،تاناكمإ ىري هللا انم ٍدحاو ّلك يف :انيلإ هللا اهب رظني يتلا ةقيرطلا يه هذه ."اًسيدق
نأ عيطتسن ىتح للك الب انتايح لاوط لمعيو ،انسفنأ انل ةفورعم ريغ اًنايحأ نوكت
.ماعلا ريخلا ةمدخ يف اهعضن

هّنأل ،انسفنأ نم جرخن “هيديب” انلعجي يذلا ّيهلإلا تاحنلا نف لضفب ،ةوعدلا دَلوُت اذكه
نم انرّرحت يتلا ،ةصاخ ،هللا ةملك .اهنوكن نأل نووعدم نحن يتلا ةفحتلا انيف تحني
ىلإ نذإ غصنلف .ديدج نم انقلختو انرينتو انرهطت نأ ىلع ةرداق ،تاذلا لوح زّكرمتلا
يغصن نأ اًضيأ مّلعتنلو !انل هللا اهديري يتلا ةوعدلا ىلع انسفنأ حتفن ىتح ،ةملكلا
ةردابم يفتخت نأ نكمي مهلاثم يفو مهحئاصن يف هّنأل ،ناميإلا يف انتاوخأو انتوخإ ىلإ
.اهكلسنل ةديدج ٍقرط ىلع انلدت يتلا ،هللا

 

هللا ةرظن ىلع بيجن نأ ىلإ نوّوعدم

،ّيليجنإلا سقرم لاق .عوسي يف ةديرف ةقيرطب ةَقاّلَخلاو ةّبحُملا هللا ةرظن انيلإ تلصو
ةئيلملا هذه عوسي ةرظن .(21 ،10) "هَّبحَأف عوسي ِهيلِإ َقَّدَحف" :ّينغلا باّشلا نع همالك يف
عدنلو انيف رّثؤت ةرظنلا هذه عدنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .اّنم ٍدحاو ّلك دنع فقت ةّبحملاب
رعشي ىّتح ،ضعب ىلإ انضعب اًضيأ رظنن نأ مّلعتنلو !انسفنأ نم دعبأ ىلإ انلمحي عوسي
كانه ّنأ نوفشتكيو مهب بَّحرُم هّنأب – اوناك اًّيأ - مهب يقتلنو مهعم شيعن نيذلا صاخشألا
.مهتاّيناكمإ ّلك ريوطت ىلإ مهوعديو ةّبحمب مهيلإ رظني اًدحأ

نيبو اننيب ،ةوعّدلا نع اًراوح حبصي ءيش ّلك .ةرظنلا هذه لبقتسن امدنع انتايح رّيغتت
رثكأ حبصن انلعجي ،قمعب هانشع اذإ ٌراوح وهو .نيرخآلا نيبو اننيب اًضيأو ،عوسي ّبّرلا
يف ،هتمحرو حيسملا ةمعنل ةادأ نوكن يكل ،تونهكلا ىلإ ةوعّدلا يف :هيلع نحن ام رثكأف
ىلإ ةوعّدلا يف ،ةديدج ةّيناسنإب ةءوبنو هلل اًدمح نوكن يكل ،ةسّركملا ةايحلا ىلإ ةوعّدلا
ةمدخو ةوعد ّلك يف ،ماع لكشبو .ةايحلل نيّبرمو نيدلاوو ةلدابتم ةّيطع نوكن يكل ،جاوّزلا
ريخلا ةمدخل ،هللا نيعأب ملاعلا ىلإو نيرخآلا ىلإ رظنن نأ ىلإ انوعدت يتلا ،ةسينكلا يف
.مالكلاو لامعألاب ،ةّبحملا رشنو

.سوريسنيس زيدنانريه ويروجيرج هيسوخ روتكّدلا ةربخ ىلإ ريشأ نأ انه ّدوأ ،ددّصلا اذه يف
يف اًّيناكسيسنرف حبصي نأ دارأ ،اليوزنف يف ساكاراك يف اًبيبط لمعي ناك امنيب
هل حمست مل ةّيحصلا هتلاح نكل ،اًنهاكو اًبهار حبصي نأ يف رّكف ،ٍذئدعب .ةثلاّثلا ةنبهّرلا
اًصوصخ هتايح ىضمأ اهيف يتلا ،ّبّطلا ةنهم ديدحّتلاب تناك هتوعد ّنأ كلذ نيح َمِهَف .كلذب
ازنولفنأ ءابوب نيباصملا ىضرملل ،ظّفحت نود نم ،هسفن سّركف .ءارقفلا لجأ نم
ثداحب يّفوت .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تقولا كلذ يف رشتنا يذلا ،“ةينابسإلا” ىّمسُملا
يف ةريبك ،تاضيرملا ىدحإل ءاود يرتشي ناك ثيح ةّيلديصلا نم جراخ وهو ،ةراّيس مادطصا
اًمازتلا اهب مزتلنو عوسي ّبّرلا ةوعد لبقن نأ هينعي امل يلاثم ٌدهاش هّنإ .اهجلاعي ناك نّسلا
.ةنس لبق هبيوطت َنِلعُأ .اًلماك
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اًّيوخأ اًملاع ينبن يكل ةكراشملا ىلإ نوّوعدم

نحن لب ،طقف انب ةصاخ ةوعد ىلإ نيّوعدم انسل يأ ،طقف نيّوعدم انسل ،نيّيحيسم اننوكب
اهّنكل ،ةليمج اهدحو ةعطق ّلك ،ءاسفيسفلا عطق لثم نحن .انريغ عم ،اًعم نوّوعدم اًضيأ
ءامس يفو هللا بلق يف ةمجن لثم عشي اّنم ٍدحاو ّلك .ةروص لّكشت اًعم تعمُج نإ طقف
اًءدب ،ةّيرشبلا قيرط ءيضتو هّجوت بكاوكلا نم تاعومجم لّكشن نأل نوّوعدم انّنكل ،نوكلا
امل ةادأو ةمالع يه ،تافالتخالا شيع يف :ةسينكلا ّرس وه اذه .اهيف شيعن يتلا ةئيبلا نم
نأ ةرداق ،ةّيدونيس رثكأ اًمئاد حبصت نأ ةسينكلا ىلع بجي اذهل .اهّلك ةّيرشبلا هيلإ ىَعدُت
ةكراشملا مهنكميو ،ةّصاخلا مهتمهاسم عيمجلل نوكي هيف ،عّونتو ماجسنا يف اًعم ريست
.ةّيلاعفب هيف

،ةايحلا نم كاذ وأ لكّشلا اذه رايتخا ةلأسم طقف سيل رمألاف ،“ةوعّدلا” ىلع مّلكتن امدنع
ةعامج وأ ةكرح وأ ةّينيد ةلئاع ةّيصخش ةّيبذاج عبتن وأ ،ةنّيعم ةمدخل انتايح صّصخنف
يف اهلمحي عوسي ناك يتلا ةريبكلا ةّوخألا ةّطخ ،هللا ملح قيقحت يه ةلأسملا لب ،ةّيسنك
يف ةوعد ّلك .(21 ،17 اّنحوي) "اًدِحاو مهِعَمجَأِب اونوكيِل" :اًلئاق بآلا ىلإ ىّلص امدنع هبلق
لعجت نأ :وهو كرتشم فده قيقحت يف مهاست ،عمتجملا يف اًضيأ عسوأ ىنعمبو ،ةسينكلا
سدقلا حوّرلا اّلإ هقّقحي نأ عيطتسي ال يذلا ةفلتخملاو ةديدعلا اياطعلا نيب مغانّتلا اذه
،نيّيناملعلا نينمؤملاو ،تاسّركملاو نيسّركملاو ،ةنهكلا .ءاسّنلاو لاجّرلا نيب هادص دّدرتي
،اًلايخ تسيل ةّبحملا يف ةدحّتم ةريبك ةّيرشب ةرسأ ّنأ دهشن يكل ،اًعم لَمعَنلو رِسَنِل
.هللا انقلخ هلجأ نم يذلا عورشملا يه لب ،ايبوتوي

ثادحأ طسو يف ،ةوعّدلا هذهل ةباجتسا اًمئاد هللا بعش دادزي ىّتح ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،ِّلصنل
هناكم دجي نأ اّنم ٍدحاو ّلك عيطتسي ىّتح ،سدقلا حوّرلا رون ىلإ لهتبنل .ةّيواسأملا خيراّتلا
!ريبكلا طّطخملا اذه يف هدنع ام لضفأ يطعيو صاخلا

 

دحألا يف ،2022 ويام/رايأ 8 موي ،نارتاللا يف انحوي سيّدقلا اكيليزاب يف ،امور يف َيطعُأ
.حصفلل عبارلا
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