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 2003ديسوبر 

 "كين هام": بقلن 

 

 

ًِب ػٍٝ اٌٛاليبد اٌّزحذح األِشيىيخ ٚدِش أثشاج ِشوض " ِٓ اٌخبسج"ِٕز عٕزيٓ ِضذ شٓ ػذٚ  ٘جٛ

اٌؼبطّخ ِٚزغجًجب " ٚاشٕطٓ"ِٛلًؼب خغبئش فبدحخ ػٍٝ ِجٕٝ اٌجٕزبجْٛ ثـ" ٔيٛيٛسن"اٌزجبسح اٌؼبٌّٝ ثـ

 شخض3000فٝ لزً حبٌٝ 
(1)

 . 

 

عبػذد ٘زٖ اٌٙجّبد ثبٌطجغ ػٍٝ صيبدح ٚػٝ إٌبط ثخطش اإلس٘بة إٌّزشش ػبًٌّيب  ِّب أدٜ إٌٝ إػالْ 

. ػٍٝ ٘زا اٌشش اٌش٘يت " اٌحشة"اٌٛاليبد اٌّزحذح األِشيىيخ 

 

طحيح أٔٗ يّثً  .  اٌيَٛ ٘ٛ اإلس٘بة 1ٌىٓ فٝ ٔفظ اٌٛلذ يجت أال يٕخذع إٌبط ثفىشح أْ اٌؼذٚ سلُ 

. ِظذس رٙذيذ وجيش ٌٍغالَ ٚاالعزمشاس حٛي اٌؼبٌُ ٌىٓ ٕ٘بن ػذٚ أوجش ػٍٝ وً إٔغبْ أْ يزؼبًِ ِؼٗ 

 

أٔب عؼيذ ألٔٝ ٌُ أوٓ ِٛجًٛدا ثّشوض اٌزجبسح اٌؼبٌّٝ ، : " عجزّجش لبي ٌٝ أحذُ٘ 11ثؼذ ٘جّبد 

" . ال رمٍك ، فذٚسن لبدَ: "، فجبٚثزٗ لبئاًل " ٚإال وٕذ فٝ ػذاد األِٛاد

 

ال أحبٚي أْ أعزخف ثّب حذس فٝ رٌه اٌيَٛ اٌفظيغ ، فٍمذ وبْ ِأعبح س٘يجخ رشوذ آثبًسا أٌيّخ ػٍٝ ػذد 

. وجيش ِٓ األعش اٌزٝ ِبصاٌذ رجزش أحضأٙب حزٝ يِٕٛب ٘زا 

 

. اٌحميمٝ فٝ اٌؼبٌُ ٘ٛ اٌّٛد ٔفغٗ ٌٚيظ اإلس٘بة " اٌؼذٚ"يٕجغٝ ٌٕب أْ ٔفُٙ أْ 

 

(26 : 15وٛسٔثٛط األٌٚٝ ) "آخش ػذٚ ُيجطً ٘ٛ اٌّٛد"يٛضح اٌىزبة اٌّمذط أْ 
 (2)

 . 

 

ثبٌشغُ ِٓ فضع إٌبط ِٓ ػذد إٌفٛط اٌزٝ ٌميذ ِظشػٙب فٝ ِشوض اٌزجبسح اٌؼبٌّٝ ٚاٌجٕزبجْٛ إال  

أْ ِب حذس أثٕبء رٍه اٌٙجّبد ٌٓ يخزٍف ػّب  (أٚ ال يشيذْٚ حزٝ أْ يؼزشفٛا)أٔٗ يجذٚ أْ اٌىثيشيٓ ٔغٛا 

آالف ِٓ اٌجشش عيّٛرْٛ ٚاألششاس عيظٍْٛ :  أٚ فٝ أٜ يَٛ آخش 2003 عجزّجش 11عيحذس فٝ 

. فمط ثً فٝ وً ثٍذ آخش " أِشيىب"يشرىجْٛ اٌفظبئغ ٌيظ فٝ 



فٝ  " أِشيىب"ػٍيٕب أْ ٔضغ فٝ االػزجبس أْ ِضيذ ِٓ األشخبص ٌلزٍٛا ثٕٛع آخش ِٓ اإلس٘بة فٝ 

ػّٓ ُلزٍٛا فٝ اٌٙجّبد اإلس٘بثيخ فٝ رٌه اٌيَٛ  (وّب يحذس فٝ أٜ يَٛ ِٓ اٌغٕخ) 2001 / 11 / 9

فٝ وً يَٛ )رأٌُ ٚثىٝ ػٍٝ األطفبي اٌزيٓ ُأجٙضٛا فٝ رٌه اٌيَٛ " أِشيىب"وُ شخض فٝ : اٌّأعبٜٚ 

؟  (ٚأٜ يَٛ

 

ًّب فٝ اآلساء ٕ٘ب ِٓ ٚجٙخ إٌظش اٌمِٛيخ  سثّب إرا أداْ إٌبط لزً األجٕخ اٌجشيئخ . ٔجذ رضبسًثب ضخ

إرا أسضذ اٌشة طشق إٔغبْ جؼً أػذاءٖ ":  ٌزغيشد األِٛس جًذا 9 / 11وّب أدأٛا اإلس٘بثييٓ يَٛ 

 . (7 : 16أِثبي ) "أيًضب يغبٌّٛٔٗ

 

ٍُ ششيش، ٚوً إٔغبْ ِحىَٛ 11ِب حذس يَٛ   عجزّجش ُيؼذ ثّثبثخ رزويش ٌىً ٚاحذ ِٕب ثإٔٔب ٔؼيش فٝ ػبٌ

 . (23 : 3سِٚيخ ) "إر اٌجّيغ أخطأٚا ٚأػٛصُ٘ ِجذ اهلل"... ػٍيٗ ثبٌّٛد 

 

ِٓ أجً رٌه وأّٔب ثئٔغبْ ٚاحذ دخٍذ اٌخطيخ إٌٝ اٌؼبٌُ ٚثبٌخطيخ "ٚٔمشأ أيًضب فٝ سعبٌخ سِٚيخ 

 . (12 : 5سِٚيخ ) "اٌّٛد ٚ٘ىزا اجزبص اٌّٛد إٌٝ جّيغ إٌبط إر أخطأ اٌجّيغ

 

البرج الذى سقط هنذ ألفى عام  

أٚ أٌٚئه اٌثّبٔيخ ػشش " أشبس اٌشة يغٛع إٌٝ اٌزيٓ ُلزٍٛا ػٕذِب عمط اٌجشج ػٍيُٙ (4 : 13ٌٛلب )فٝ 

اٌزيٓ عمط ػٍيُٙ اٌجشج فٝ عٍٛاَ ٚلزٍُٙ أرظْٕٛ أْ ٘ؤالء وبٔٛا ِزٔجيٓ أوثش ِٓ جّيغ إٌبط اٌغبوٕيٓ 

  "فٝ أٚسشٍيُ؟

 

 .  "وال ألٛي ٌىُ ثً إْ ٌُ رزٛثٛا فجّيؼىُ وزٌه رٍٙىْٛ": لذ رجذٚ إجبثزٗ غشيجخ ٔٛػًب ِب إٌٝ اٌجؼض 

 

وبْ اٌشة يغٛع يزوشُ٘ أْ ِب حذس ٌٍزيٓ ُلزٍٛا ػٕذِب عمط ػٍيُٙ ثشج عٍٛاَ عيحذس أيًضب ٌىً ٚاحذ  

ُِٕٙ أٜ أُٔٙ عيٛاجْٙٛ اٌّٛد فٝ إٌٙبيخ ٌزٌه أٚطبُ٘ أْ يزٛثٛا أٚ ثّؼٕٝ آخش أْ يزأوذٚا أْ لٍٛثُٙ 

. ِشضيخ ٌذٜ اهلل حزٝ حيٓ يّٛرْٛ يؤخزْٚ إٌٝ ِحضش خبٌمُٙ إٌٝ أثذ األثذيٓ 

 

دػٛٔب ٔظً .  عجزّجش ٚال ٔزجبً٘ خطش اإلس٘بة إٌّزشش فٝ وً ِىبْ 11ٔؼُ ، دػٛٔب ال ٕٔغٝ وبسثخ 

أْ ٔزٛة ػٓ ٘جّبرٕب اإلس٘بثيخ اٌششعخ ػٍٝ األجٕخ اٌزٝ ٌُ رٌٛذ ثؼذ ، ثً ٚأوثش ِٓ رٌه دػٛٔب ال ٕٔغٝ 

أْ اٌّٛد ٘ٛ اٌؼذٚ اٌحميمٝ ٚإٔٔب وٍٕب فٝ حبجخ ألْ ٔفُٙ ِؼٕٝ اٌّٛد ـ ِظذسٖ ٘ٛ اٌخطيخ ـ  



 

ٚإٔٔب ِحىَٛ ػٍيٕب ثمضبء أثذيخ ال ٚجٛد هلل فيٙب إال إرا حظٍٕب ػٍٝ ٘جخ اٌخالص اٌّجبٔيخ اٌزٝ يمذِٙب اهلل 

.  (9 : 3ثطشط اٌثبٔيخ ) "يزأٔٝ ػٍيٕب ٚ٘ٛ ال يشبء أْ يٍٙه أٔبط ثً أْ يمجً اٌجّيغ إٌٝ اٌزٛثخ"ألٔٗ 

 

 _____________________

: ِشاجغ ِٚالحظبد 

 

"     ثٕغٍفبٔيب"رحطّذ اٌطبئشح اٌشاثؼخ اٌّخطٛفخ فٝ  (1)

وّب ٔشٜ فٝ )فىيف سأٜ اهلل اٌؼبٌُ اٌٍّٝء ثبٌّٛد ٚاٌّؼبٔبح " آخش ػذٚ"إرا وبْ اٌّٛد ٘ٛ  (2)

؟ ٘زا اٌغؤاي ِٓ أوثش األعئٍخ اٌّؼمذح " حغٓ"اٌّضػِٛخ أٔٗ " ِالييٓ اٌغٕيٓ"ػجش  (اٌحفشيبد

" ِالييٓ اٌغٕيٓ"اٌزٝ يٛاجٙٙب اٌمبدح اإلٔجيٍييٓ اٌزيٓ يحبٌٚٛا اٌزٛفيك ثيٓ وٍّخ اهلل ٚٔظشيخ 

.      ٚيشفضْٛ فىشح وٛٔيخ اٌطٛفبْ 

 

 

 

 

 


