
 
 
 
 

 
  

 

 الزلزلة
 

 سولنار على السالمو الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

بعدم  مرل ما يأه يحدث ، وكب . يفعل ما يشاء ، وكل ما يأمر وتحت سيطرته بمشيئتهلق هللا عز وجل الكون وكل شيء لقد خ

الصدقة  ". الصدقةبإال  القدرال يمكن منع  " . يقول نبينا صلى هللا عليه وسلم . كل ما سيحدث هو مكتوب حدوثه ، ال يحدث

 . هاومهمة ، فال تتجاهل

م ، ويجب لقرآن الكريزلزلة واردة في اال. سورة  . كانوا يسمونها زلزلة ، وفوق ذلك حدث زلزال تنفالكثير من الاآلن هناك 

بًدا ما ا ال نعرف أكل يوم ، ألنن دقصتأن ي. يجب على الجميع  تحمينا أيضاصدقة ال.  تالوتها من أجل الحماية من الزالزل

الل شهر ألنه حدث خ إلى حد ما كان خفيف، لكن يُعتقد أنه كارثة كبيرة كان لزلزال هذا ا.  الذي سيصيبنا ، أو كيف سيصيبنا

 مر هوإكراما ل ليه وسلمصلى هللا ع نبينا الكريمولكن بحكمة هللا ورحمة  اقوي . كان نبينا صلى هللا عليه وسلم مولدد ، مولال

 .خفيفا 

 ،الكوارث ه من مات في هذ. ل هللا أجرهم سيعطيهم، ماتوا . فالذين  تتدمرجميعاً ، ألن المدينة كلها كان يمكن أن حفظنا هللا ي

. حفظنا  يهللا.  بالفعل أنه حدثطالما ،  اآلن. ال يمكن فعل شيء حيال ذلك  يغفر هللا ذنوبهم ويدخلون الجنةسطبعا ، كالزالزل 

ية ، لم التقليد يةاإلسالم . في الماضي ، خالل العهد العثماني ، خالل العصور . لقد فقد الناس عادات معينة إلى الصدقة واانتبه

طوابق.  ى من ثالثةيء أعلشيكن الناس يشيدون المباني العالية. كانوا يحترمون البيئة المحيطة والمآذن ، وبالتالي لن يبنوا أي 

 نجاة .الموجودين في الطوابق السفلية التوجد اليوم "ارتفاعات شاهقة" ، وعندما ينهار مبنى يصعب على الناس 

هللا كيف  ناا. أر اآلخرة، وكذلك من أجل  الدنيا هللناس من أجل تنسيق وتنظيم حياتهم في هذفاإلسالم جعل كل شيء جمياًل 

 ، يفعلون، نعم  ." عل ذلك، ويمكنني ف ذابه"يمكنني القيام  . يقول الناس . لو اتبع الناس اإلسالم ، لكانوا مرتاحين نفعل ذلك

 .بعد ذلك  وهذا ما يحدث لهم

تعلقة عليمات المم اتباع الت. على األقل يمكنه وأوامر وتعليمات اإلسالم ارشادعوا . نرجو أن يتب الناس يهدي هللا.  حفظناهللا ي

شاهقة ال بنية ال. هذه األ كيف نمشي ، وكيف نفعل كل شيءسالم ، والتي تعلمنا كيف نجلس ، بكيفية عيش الحياة وفقًا لإل

 ،نقل أربعة لوابق أو طى في اإلسالم هو ثالثة . فكما قلنا ، الحد األقص . اإلسالم ال يحب هذا تتناسب مع المنظور اإلسالمي

 . من هللا التوفيقو . . حفظنا هللا لكن فوق ذلك خطرو

 الفاتحة .
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