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 ِلنَكُْن َعلَى َوْعيٍ بَِمْسُؤوِليَّتِنَا تَُجاهَ اْلَكَواِرثِ 

 

 
 أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن اْلِكَراُم!

إِنَّنَا قَْد ُخِلْقنَا َداِخَل ُمِحيٍط َوُخِلْقنَا ُمْحتَاِجيَن إِلَى بِيئٍَة 

ي   تحيط بنا، ا، َويَْعنََِ بَِة لَنَََ ا َ بِالنسِبََْ َوإِنَّ ُمِحيَطنَا يَْعنِي اْلَحيَََ

.  تَِهادَ حََْ وِ وَ  لَْوَن اْلَحيَا ِ َوتَنَاغُِمَها َوَرَغِدَها َوتََمابُِكَهاكذلك 

َد   ِ َعزَّ َوَجلَّ َوِهَي أََمانَةٌ لَََ َوإِنَّ اْلَكائِنَاِت ِهَي ِمْن ُصْنعِ َّللاَّ

ْنَباِن. َوِلَهذَ  ِذِ  اْْلِ ي هَََ ا البَّبَِب، فَإِنَّنَا بِِصفَتِنَا اْلُمْبتَْخلَِفيَن فََِ

اِت  ائِِر اْلَمْخلُوقَََ اِ  َوبَََ اْْلَْرِض، ُمْلَزِميَن بِِحَمايَِة َكافَِّة النَََّ

ا.  ِة تَُجاَههَََ ِة َواْلَمْرَحمَََ أْفَََ التََّحلسِي بِالرَّ اْلَحيَِّة َوَغْيِر اْلَحيَِّة َوبََِ

ا َجْنبََا  َوإِنَّنَا ِعْنَدَما  َع ُمِحيِطنَََ ا مَََ نَِفي بَِمْبُؤوِليَّتِنَا َهِذِ ، نَْحيَََ

ْيَ   َرُر لَََ يَْلَحقُُُ الَََّْ ْن بَََ إِنَّ مَََ ََّ فَََ ٍب. َوإِ ََْ ى َجن البئيىََة إِلَََ

 .كذلكَحْبُب بَْل َجِميعُنَا َوُمْبتَْقبَلُنَا ف

اُء!  أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن اْْلَِعزَّ

اِت مََن  ْقِليَل  التَ   إن ي اْْلَْرَواَِ َواْلُمْمتَلَكَََ ائِِرنَا فََِ َخبَََ

يٍَّة  اَراٍت أَْرََِْ انَاٍت َواِْنِهيَََ ِعْنَد ُمَواَجَهِة اْلَكَواِرِث ِمْن فَيََََْ

ِزَل َوَجفَاٍف َوأَْوبِئٍَة ُمْعِديٍَة،   ََ َ َوَحَرائَِق َوَز ْن   َ يمكن إ مََِ

ِزَمِة. َوذَ  ِة ِخََلِل اِتسَِخاِذ التََّدابِيِر اْلَلَّ َواِدَث الطَّبِيعَََ ِلَك ِْلَنَّ حَََ

ِ َعزَّ َوَجلَّ   َْى بُنَِّة َّللاَّ َوانِيُن وفق  تَْحُدُث بُِمْقتَ اُ  َواْلقَََ النسِظَََ

إِنَّ  اِلي، فَََ ِة. َوبِالتَََّ بَِب َوالنَّتِيجَََ ِة البَََّ ْمَن ِعََلقَََ ِْ لَِهيَّةُ، َو اْْلِ

ََ يُْمِكُن لَُُ أَْن يُْهِمَل َمْبُؤوِليَّ اَ  اْلُمْؤِمَن  اَب أَمَََ تَُُ َويَْفتََح اْلبَََ

ََ يُْمِكُن لَُُ أَْن يَتَِّخذَ ُخطَُواٍت ِمْن  اْلَكَواِرِث َجَهارا  نََهارا . َو

ا   َشأْنَِها أَْن تُْفِبَد تََواُزَن َهِذِ  اْْلَْرِض. َوذَِلَك ِْلَنَّ قِْبما  ُمِهمََس

َي بِبَََ  َواِرِث هََِ يسِئَِة ِلْلكَََ اِن ِمْن النَّتَائِجِ البَّ ْنبَََ اِ  اْْلِ بَِب أَْخطَََ

ْر ِن  ََُ ي اْلق وُل فََِ لَّ يَقََُ زَّ َوجَََ ا عَََ ِ. َوإِنَّ َربَّنَََ ُِ الََذَّاتِيس َوإِْهَمالََِ

ِد  "اْلَكِريِ :   َْ اَيَْ بَ ا َكسََ ِر بِمََ رِِّ َواْلبََْْ َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبََ

 1"…النَّاِس 

 !اْْلَفَاِضلُ   أَيَُّها اْلُمْؤِمنُونَ 

ي إِنَّ   وُل فََِ لََّ  يَقََُ ُِ َوبَََ ُ َعلَيََْ َربُولَنَا اْلَكِريَ  َصلَّى َّللاَّ

ََ َحِديٍث لَُُ: " ْيثَُما كُْن َْ  َ وُن   2."اِتَِّق َّللاَّ ا نَكََُ ِلذَا، فَتَعَالَْوا بِنَََ

ى  َعلَى َوْعيٍ بَِمْبُؤوِليَّاتِنَا الَّتِي تَقَُع َعلَى َكاِهِلنَا. َوْلنَكُْن َعلَََ

ِل اِْبتِْعَداٍد َوجُ  ْن أَجََْ ُهوِزيٍَّة ِلُمَواَجَهِة النََّواِزِل َواْلَكَواِرِث مََِ

 َحيَا ٍ  ِمنٍَة.
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