
 

 

    

 الكوارث الطبیعیة ھي درس
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

!" مني ال یوجد شيء أكبر  " ویقولاإلنسان  یتكبر. عندما  تقدیر عظمتھختلفة من الوسائل للناس لمعرفة ویقدم أنواعا م وجلعز هللا 
اسیطر "أنا  ونقولیو البشرؤكد ی. في حین  كلھا خلق هللا،  الریاح، ھذه األعاصیر.  بعض من خلقھ ویبحثون عن مكان للھروببیزعجھم 

 .للھروب "، ثم یبحثون عن مكان  على العالم كلھ

فعل  ھذا،  . انھا لیست طبیعیة كارثة طبیعیة ویسمونھا، یقول البشر شیئا آخر  . ومع ذلك إیمانھم لتقویة. وسیلة للناس  ھذا درس كبیر
.  عظم ولكن ھناك أكبر منھاأل. ھذا  كم / ساعة 300سرعة ت بجاء ایقال أنھ. یشاء كما  یخضعھا. :  عبد. الطبیعة ھي أیضا  من هللا
.  . هللا قادر على كل شيءستزیلھا ، بل فوالذ إسمنت وال تبقي ال . لن  مبنىاي ترك تلن  اكم / ساعة فإنھ 500-400 بسرعة تإذا كان

 : یقول في القرآن الكریم لوج ؟ هللا عز ستفرونأین الى .  هللا واقدر.  اتقوا هللا

وا إِلَى هللاِ   فَِفرُّ

  . یقول . في حین أن ھناك طریقة أسھل . وھم یحاولون نقل مالیین الناس من ھناك هللا توجھوا نحو،  إلى هللا اھربوا".  ففروا إلى هللا" 
،  . عندما یحدث زلزال قبل ثالثة أیام أو قبل أسبوع قالوا أنھا قادمة". ما یثیر االھتمام أیضا ھو أنھم  هللا اھربوا نحو،  إلى هللا ففروا "

، مع ھذا  . ومع ذلك ھم النقاذ الناسی، وھذا ال یكف اثنتیندقیقة أو  قبلفقط  یتم إنذارھم. یمكن أن  فمن حكمة هللا أنھ یضرب على الفور
 . انھا على وشك ان تكون ھنا ". ھنا تصل الىعلى وشك أن  ا: "إنھین ، وتدریجیا قائل ، ببطء طءالناس یعیشون في خوف بب ونیجعل

".  یفركون أنفھم على األرض . إنھ لیس رحیما على من یعارضونھ ویجعلھم " رحیم على من یخافھ عز وجل. هللا  . اتقوا هللا هللا عظیم
 ومن هللا التوفیق .  . أكبر. هللا  . هللا أكبر . هللا أكبر ناحفظیهللا 

	الفاتحة .
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