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َنةٍ الا  ْن أَْجلا َحَياٍة آَما َةا ما ي  َبايعا ثا الط   ْستاْعَداُد لاْلَكَوارا

 أَي َُها اْلُمْسلاُموَن اْلُمْحَتَرُموَن!
َ اهللَ تََعالَى يَُقوُل فاي اآليَةا ال َتاي َظَهَر " :َقَرْئُتَها إان 

ا َواْلَبْحرا باَما َكَسبَ  َاسا اْلَفَساُد فاي اْلَبر  ي الن  ْت أَْيدا
ُعونَ  لُوا لََعل َُهْم يَْرجا ي َعما يَقُهم بَْعَض ال َذا  1."لاُيذا

 َ اهلُل َعلَْيها َوَسل ََم فاي  يَويَُقوُل َرُسوُل اهللا َصل 
يثا اْلَمْذُكورا آناَفًا:  يُب الَحدا يَبةٍ تُصا ْن ُمصا "َما ما

ُ باَها َعْنُه، َحت َ  َ َر اهلل  َ َ َكف  ْوَكةا يَُشاُكَها."الُمْسلاَم إال  َ  2ى الش 

اء! َ ز  ُنوَن األَعا  أَي َُها الُمْؤما
ا  َ َ إان َا هللا  َ اهللَ َعز  ُك أَن  ُعوَن. َوإان ََنا لَُنْدرا  َوإان َا إالَْيها َراجا

ْنَيا َعلَى أَْوُجٍه  ُ ها الد  يَعًا فاي َهذا ُنَنا َجما َ يَْمَتحا َوَجل 
 َ يَدٍة. َوَل َشك  َ اإلاي أَ ُمْخَتلاَفٍة َوَعدا ُن َحق  َ ن ََنا نُْؤما َمانا أَن 

َرُة  ا الَحَياُة اآلخا َ ٍ َفاناَيٍة، أَم  َي َداُر َمَمر  ْنَيا ها ُ ها الد  َهذا
َيٍة. َوإان ََنا نَْشُكُر اهللَ َعلَى َما أَْنَعَم  ٍ بَاقا َي َداُر ُمْسَتَقر  َفها

ْن آَلٍء َوناَعٍم، َكَما أَن ََنا نََتجَ  ْبرا باها َعلَْيَنا ما َ ُل باالص  َ م 
ُق بااهللا،  . َوإان ََنا نَثا لا ََوازا ْنَد الَمَصائابا َوالن  ََباتا عا َوالث 

 َ َُل َعَلْيها َجل  ََنا َمَع َذلاَك نَْعَمُل َكَبَشٍر َجاَللُهُ َونََتَوك  ن  . لَكا
َنا فاي  َاتاَنا ال َتاي تََقُع َعلَى َعاتاقا َياما باَمْسُؤولاي  َعلَى القا

َةا.ُمَواَجهَ  ي  َبايعا ثا الط  لا َوالَكَوارا ََوازا  ةا الن 

اُء! َ ز   أَي َُها الُمْسلاُموَن اأْلَعا
ا  َ باُكل  َ َوَجل  َبايَعة َقْد َخلََقَها اهلُل َعز  ها الط  َ َهذا إان 
اتاَها إالَى أَْصَغرا نَْملٍَة فايَها؛  َ ْن أَْكَبرا َمَجر  يلاَها ما تََفاصا

َي ُكل َُها تَْحَت تََصر ُ  َ تََناُسَق َوها ا لَْحَظٍة َوآٍن. َوإان  ها فاي ُكل  فا
. ها ٌط باُحْكما اهللا َوَقَواناْينا ائاعا َوتََواُزناَها ُمْرتَبا َ َبايَعةا الر   الط 

لَةَ  َازا َث الن  َ الَكَوارا َ أَن  اُر فاي بَْعضا  َوَل َشك  ُتَؤث 
ٍن َوَسْلباي ٍ األَْحيَ  ، َكَما َعلَى َحَياةا الن َ  انا باَشْكٍل ُمْحزا اسا

ٍب. َوَقدْ  َبايَعةا َرْأَسًا َعلَى َعقا يَن الط   أَن ََها تَْقلاُب َمَوازا
يخا َعن َارا ثا  نََتَج َعْبَر الت  ها الَكَوارا ْن َهذا الَكثايرا ما

َلَقاٍت  َياَراٍت َواْنزا َل َوُسُيوٍل َواْنها ْن َزَلزا لا ما ََوازا َوالن 
. َوفاي َوَحَرائاَق، َخَساَراٍت فاي األَْروَ  احا َواألَْمَوالا

َل  ْن َزَلزا َث ما نَا َكَوارا ْشَنا فاي بااَلدا يبا عا ي الَقرا الَماضا
َها إالَى اآلن. ُر باأَلَما  َوُسُيوٍل َحْيُث َل َزالَْت ُقُلوُبَنا تَْعَتصا

اء! َ ز  ُنوَن األَعا  أَي َُها الُمْؤما
ا وهَ عُ دْ يَ  ةَ ي َ انا سَ نْ اإلا  َب اطَ خَ  دْ يم قَ را الكَ  آنَ رْ القُ  ن َ إا 

َها" :اَل ائا قَ  ُدوا فاي اأْلَْرضا بَْعَد إاْصاَلحا  ن َ كا لَ وَ  3" َوَل تُْفسا
 ها تا بَ ارَ حَ مُ با  ضا رْ ي األَ فا  مَ ائا القَ  نَ ازُ وَ الت َ  دَ سَ فْ أَ  انَ سَ نْ اإلا 
َ  ها عا طْ قَ ، با ةٍ ي َ ولا ؤُ سْ ى مَ نَ دْ أَ  ونَ دُ  ةا يعَ با لط َ لا   ارا جَ شْ ألا

، ةا ي َ صا خْ الش َ  ها عا افا نَ مَ وَ  ها حا الا صَ مَ  لا جْ أَ  نْ ما  اتا ابَ الغَ 
 ةا بَ رْ الت ُ  افا فَ ي جَ فا  ها با ب ُ سَ تَ با وَ  اءا وَ هَ الْ وَ  اءا لمَ لا  ها يثا وا لْ تَ با 
َ وَ  َ  شَ َل . وَ ضا رْ اأْل  جا ائا تَ الن َ  نْ ما  م َ هَ األَ  ءَ زْ الجُ  ن َ أَ  ك 



ا الس َ وَ  ةا ي َ با لْ الس َ  ا نَ ائا طَ خْ أَ  لا عْ فا با  يَ ها  ثا ارا وَ الكَ  ها ذا هَ لا  ةا ئَ ي 
 :دا دَ ا الص َ ذَ هَ ى با الَ عَ تَ  اهللُ  الَ قَ  دْ قَ ا. وَ نَ الا مَ هْ إا وَ 

نْ  أََصابَُكمْ  َوَما يَبةٍ  ما يُكمْ  َكَسَبْت  َفباَما ُمصا  َويَْعُفو أَْيدا
 4"َعْن َكثايرٍ 

اء! َ ز   أَي َُها الُمْسلاُموَن األَعا
ٌع َل  ها َواقا يَر اهللا َوَقَدرا َ تَْقدا ُن باأَن  َن يُْؤما َ الُمْؤما إان 
َ َحَوادا  ها أَن  ُك فاي الَوْقتا نَْفسا َث َمَحالََة. َوُهَو يُْدرا

ْفق َبايَعةا تَْحُدُث وا ْن ًا لا الط  َةا َولَكا ي  لَها َظاما َوالَقَواناينا اإلا ا لن 
اَلَقةا بَْيَن ال ْمَن َدائاَرةا العا َتايَجةا. َوَعلَْيها ضا َببا َوالن  َ س 

ُن َل يَْتُرُك الَعَمَل َواألَْخَذ بااألَْسَبابا َويَُقول  َفالُمْؤما
ث"َسَيحْ  . ُدُث َما َكَتَبُه اهلُل" بَاحا َهاُونا َ ََساُهلا َوالت  ًا َعْن الت 

َُب فاي َجْلبا ا ثا َوإاْحَداثاَها َقْصدَوَل يََتَسب  ًا لَكَوارا
ْعيا لا  َ َن يَْعَمُل باالس  َ الُمْؤما َبايَعةا. بَْل إان  إلاْضَرارا باالط 

َياَطاتا  ْحتا ُذ َشت َى اإلا َخا َ إاْتَقاٍن. َويَت  َعَملَُه باُكل 
َ إاَل بَْعَد أَْن  َ َوَجل  َُل َعَلى َرب اها َعز  ََدابايَر. َوَل يََتَوك  َوالت 

ي َةا َواْلمَ  لا األَْسَبابا الَماد ا ي يَْأُخَذ باَكاما ي َةا َويَُؤد ا ْعَنوا
َباي ُ  َة. َوَقْد أََشاَر الن  َاتاها َكاف  َصل َي اهلُل َعلَْيها  َمْسُؤولاي 

ْل"" إالَى َذلاَك باَقْولاها  َوَسل َمَ  ْلَها َوتََوَك  5اْعقا
 

ُنوَن  اءأَي َُها الُمْؤما َ ز   !األَعا
ْن  َمة ما زا َ َياَطاتا الال  ْحتا ََدابايَر َواإلا ْذ الت  َخا أَْجلا لاَنت 

ْعَداٍد فاي  ٍة. َوْلَنُكْن َعلَى َوْعٍي َواْستا َ ر  َنٍة ُمْسَتقا َحَياٍة آَما
ْص َعلَى َعَدما  ث. َوْلَنْحرا ل َواْلَكَوارا ََوازا ها الن  ُمَواَجَهةا َهذا
لا  َلزا َ َضةا لاُحُدوثا الز  َ قا الُمَعر  ل فاي الَمَناطا باَناءا الَمَنازا

َياَرا ْنها ُيولا َواإلا ُ ْص أَْيَضًا َعلَى َواْلس  َةا. َوْلَنْحرا ي  تا األَْرضا

ثا َوَحاَلتا  نَا فايَما يََتَعل َق بااْلَكَوارا يفا أَُسرا تَْثقا
ي َاتا  يرا ئ. َوْلَنْعَمْل َعلَى ُمَراَجَعةا ُمدا ََوارا الط 
ث  ئَاَسةا إاَداَرةا الَكَوارا َاباَعةا لارا الُمَحاَفَظاتا الت 

ئ  ََوارا ُدنا ال َتاي نَْقُطُنَها َوَذلاَك فاي المُ (AFAD)َوالط 
ةا  َ لاي  َ َْعلايما الَخاص ا بااإلاْسَعاَفاتا األَو  ْن أَْجلا الت  ما

ْعم. َ  َوالَمْعُلوَماتا َوالد 

يَن  يَنا ال َذا نا يعا ُمَواطا ْحَمَة لاَجما َ نَْسأَُل اهللَ الر 
ي َوَقَع فاي  ْلَزالا َمْرَمَرة ال َذا اباعا َفَقُدوا أَْرَواَحُهم فاي زا َ الس 

ْن أَُغْسطُ  ُ باَنا َغدَعَشر ما ي تَُمر  ْكَراُه ْس َوال َذا ًا ذا
ْن  يَن َفَقُدوا أَْرَواَحُهم ما يعا ال َذا ين، َولاَجما ْشرا العا
نَا  ثا ال َتاي َحَدثَْت فاي بااَلدا ا الَكَوارا يَنا فاي ُكل  نا ُمَواطا

َنا َهَذا. َونَْسأَُل اهللَ تَعَ  نَا يَْحَفَظَنا َوبااَلدا الَى أَْن إالَى يَْوما
لٍَة. َونَْسأَلُُه أَْن  ثٍَة َونَازا ا َكارا ْن ُكل  يَن ما َوبااَلدا الُمْسلاما
ث  ها الَكَوارا ْن َهذا َبرا ما ُروسا َوالعا ُ َ َعلَْيَنا باأَْخذا الد  يَُمن 
َُمْأنايَنة  ْلُؤَها الط  يَش َحَياًة ما َواْلَحَواداثا َوأَْن نَعا

ْقَراُر وَ  َاتاَنا َعلَى َواإلاْستا ي فايَها َمْسُؤولاي  األَْمُن نَُؤد ا
 أَْكَملا َوْجٍه.
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ةا  يناي َ ا اْلَخَدَماتا الد  ُة ل يراي َُة الَعام َ  الُمدا


