


































































































































الخاتمة

في إرشادات واحتياطات للزالزل
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أوالً: قبل حدوث الزالزل

منزل   في  كن  السَّ عند  وكذلك  للزالزل.  مقاومًا  ليكون  منزلك  بتصميم  االهتمام  1ـ 
فعليك أن تختار الذي اتبع قواعد الزالزل في تأسيسه وتصميمه.

آلخر  منزل  من  تختلف  وهي  منزلك،  في  أمنًا  األكثر  بالمنطقة  معرفة  على  كن  2ـ 
بحسب تصميمه ومحتوياته. والجدران المدعمة بالحديد ُتعّد األكثر أمنًا، ومن المفّضل 

الوقوف بجانبها ألّنها أخر ما يسقط في المنزل. 

سخانات  وكذا  المطابخ.  في  واألرفف  والمكتبات  الكبيرة  الخزائن  بتثبيت  اهتم  3ـ 
المياه وما ُيشبهها.

4ـ احفظ السوائل الخطرة القابلة لالشتعال أو الحارقة في أماكن خاصة.

ثانيًا: أثناء حدوث الزالزل

كن: * في حالة كنت بداخل السَّ

ممكن  وقت  بأسرع  اختبئ  ولكن  المنزل  من  الهروب  تحاول  وال  الهدوء  إلزم  1ـ 
الموقد  مثل  النار  مصادر  إطفاء  وحاول  األبواب  إطارات  أو  الطاوالت  تحت  بالجلوس 

وغيرها إذا كنت قريبا منها حتى ال تسبب حريقا .

أو في أي مكان آخر. وأما  المنزل  باألطفال وطمئنهم سواء كنت في  دائمًا  اهتم  2ـ 
المرضى وكبار السن واألطفال فيجب مساعدتهم قدر اإلمكان.

3ـ اجعل األغراض الشخصية مثل مفاتيح البيت والسيارة وبطاقات الهوية واألموال 
دائًما في متناول اليد. 
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كن في طابق أرضي، فعليك الخروج فورًا، والبقاء بعيدًا عن المبنى. أما  4ـ في حال السَّ
في حال السكن في طابق مرتفع، فالزم المنزل، وال تغادره، واحتمي تحت طاولة، أو  عليك 
الوقوف بين حائط وخزانة، أو التمركز في زاوية لتوفير فرصة نجاة في حال انهيار المبنى، 

وتفادي سقوط أّي شيء على الشخص .

5ـ في حال كان أحد أفراد العائلة نائمًا فيجب إيقاظه على الفور بأية وسيلة، ويمكن 
استخدام الهواتف في ذلك. وإذا كنت في دورة مياه، فعليك الخروج فورًا.

كن: * في حالة كنت خارج السَّ

1ـ ابتعد عن المباني واذهب في اتجاه األماكن الخالية مثل الحدائق والساحات . 

2ـ تجنب استخدام المصاعد فهي ُعرضة للعطل والسقوط أثناء الزالزل.

3ـ  إذا كنت تقود سيارة فتوقف فورًا في مكان مكشوف، بعيد عن اإلشارات واللوحات 
ض  معرَّ هو  ما  وكل  والمباني،  الكهرباء  وأعمدة  األشجار  عن  أيًضا  وابتعد  اإلعالنية، 

للسقوط، كما ُيفّضل عدم التوقف على الجسور أو تحتها.

ثالثًا: بعد ُحدوث الزالزل

كن في حالة إنشائية سيئة وقد ينهار ، فحاول الهروب منه بحذر  1ـ إذا الحظت أن السَّ
قف عليك أثناء هروبك. شديد، وتَجنَّب سقوط حائط السَّ

2ـ تأكد من صالحية الَوَصالت الكهربائية، وتوصيالت الغاز قبل أن تقوم باستعمال 
أي نوع من النار في المنزل.

3ـ كن مستعًدا نفسيًّا للهزات األرضية الالحقة وال تستغرب حدوثها.

إلخوانك  عوًنا  وُكن   ، نجاتك  على  فاشكره  البالء  هذا  من  تعالى  الله  نجاك  إذا  4ـ  
المنكوبين بكل ما تستطيع جهد وَمال وُدعاء. 

والله تعالى خيُر حافٍظ، وهو أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

***
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أهم المصادر والمراجع 

»اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان« : ترتيب األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت     
ط1،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  األرنؤوط،  شعيب  عليه:  وعلَّق  أحاديثه  وخرج  حققه  هـ(،   739

1408 هـ - 1988م، 18 جزء.
»إْحَكام األحكام شرح ُعمدة األحكام« لإلمام تقي الدين ابن دقيق العيد  )ت  70هـ (، بتحقيق     

1372هـ   ، ط1   ، المحمدية  السنة  مطبعة   ، شاكر  محمد  أحمد  ومراجعة   ، الفقي  حامد  محمد 
=1953م ، 1- 2ج .

»أحكام الجنائز وبدعها« : محمد ناصر الدين األلباني )ت 1420هـ(، المكتب اإلسالمي، ط4،     
1406 هـ - 1986 م .

»إحياء علوم الدين« : أبو حامد الغزالي )ت 505هـ(، دار المعرفة - بيروت، 4 مج .    
»األذكار من كالم سيد األبرار المسمى حلية األبرار وشعار األخيار« لإلمام النووي )ت 676هـ(،    5

تحقيق محي الدين مستو، دار ابن كثير - دمشق ـ بيروت، ط2، 1410 - 1990.
»إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري« : للقسطالني )ت 923هـ(، المطبعة الكبرى األميرية،    6

مصر، ط7، 1323 هـ، 10مج .
التليدي ، ط1 ، دار    7 عبد الله  »أسباب هالك األمم وسنة الله في القوم المجرمين والمنحرفين«: 

البشائر اإلسالمية، ط1، 1986م.
الدمام، ط2،      للنشر والتوزيع -  الجوزي  ابن  الوابل، دار  الله  يوسف بن عبد  الساعة«:  »أشراط 

1411هـ/1990م .
»إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان« البن قيم الجوزية )ت 751هـ( ، تحقيق : محمد حامد الفقي،     

القاهرة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، 1939م . )جزآن( .
المكتب    0  األلباني،  الدين  ناصر  محمد  تحقيق  235هـ(  )ت  شيبة  أبي  ابن  بكر  أبو  »اإليمان«: 

اإلسالمي، ط2، 1403 هـ - 1983م. 
»البداية والنهاية« : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت 774هـ(،  مكتبة المعارف      

بيروت، 1410هـ - 1990م ، 15 مج
»بذل الماعون في فضل الطاعون«: الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقالني )ت 852هـ(،      

تحقيق أحمد عصام الكاتب، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1411هـ = 1991م.
»التصريح بما تواتر في نـزول المسيح« : محمد أنور شاه الكشميري )ت 1353هـ( تحقيق عبد      

الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية ـ حلب ، ط3 ، 1401هـ - 1981 م.
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القرآن«:  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، ت       البيان عن تأويل آي  » تفسير الطبري: جامع 

310هـ . حققه وعلَّق حواشيه محمود محمد شاكر، وراجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر . 
القاهرة : دار المعارف، ط1 ، 1954-  1958م ، 1- 13ج .

مصر:    5  774هـ(،  )ت  الدمشقي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم«:  القرآن  »تفسير 
مطبعة عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ، 4 مج. 

بن سورة ) ت 279هـ(،    6  بن عيسى  أبو عيسى محمد  الترمذي«:  ُسنن  حيح وهو  الصَّ »الجامع 
وأوالده  الحلبي  مصطفى  مطبعة  والثاني،  األول  الجزآن  شاكر،  محمد  أحمد  وشرح  بتحقيق 

بالقاهرة، ط1، 1356- 1359هـ / 1937 - 1940م.
»الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي« )الداء والدواء( : البن قيم الجوزية )ت 751هـ(  -  17

ط1، المطبعة السلفية، 1346 هـ = 1928م.
»حلية األولياء وطبقات األصفياء« ألب نعيم األصبهاني )ت 430هـ ( ، ط2 ، مصر : مطبعة      

السعادة، 1394 = 1974م ، 10 مج.

»كتاب الدعاء« لإلمام الطبراني )ت360هـ( تحقيق محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، دار      
البشائر اإلسالمية - بيروت، ط1، 1407 هـ- 1987م، 3مج. 

أحاديثها:    0  وتخريج  وتحقيقها  بنشرها  اعتنى  751هـ(  )ت  الجوزية  قيم  البن  التبوكية  الرسالة 
أشرف عبد المقصود عبد الرحيم ، مصر - اإلسماعيلية ، مكتبة اإلمام البخاري، القاهرة ، ط1 ، 

1408هـ = 1987م .
»رياض الصالحين« : اإلمام  يحيى بن شرف النووي )ت 676هـ(، تحقيق شعيب األرناؤوط، -  21

ط7، مؤسسة الرسالةـ بيروت ، 1407هـ = 1987م.
 »زاد المعاد في هدي خير العباد« البن قيم الجوزية )ت 751هـ( ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه -  22

وعلق عليه : شعيب األرناؤوط ، وعبد القادر األرناؤوط ، لبنان - بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط1، 
1399هـ = 1979م، 6 مج. 

حبيب       تحقيق:  181هـــ(،  )ت  اللَّه  عبد  أبو  المروزي،  المبارك  بن  اللَّه  عبد  اإلمام  »الزهد«: 
الرحمن األعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1386هـ.

لمحمد       والثاني(،  األول  )المجلد  وفوائدها«  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  »سلسلة 
ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت ودمشق، الطبعة الثانية، 1399 هـ = 1979م.

ـ بيروت،    5  »ُسنن أبي داود: اإلمام أبو داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر 
دون تاريخ، 4 مج.
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الترمذي )ت 279هـ(، تحقيق: أحمد    6  الترمذي«: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة  »سنن 

 ،)5  ،4 )جـ  عوض  عطوة  وإبراهيم   ،)3 )جـ  الباقي  عبد  فؤاد  ومحمد   ،)2 )جـ1،  شاكر  محمد 
مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2، 1395هـ = 1975م.

»صحيح مسلم« : أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت 261 هـ(، تحقيق محمد فؤاد    7 
عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط1، 1374 هـ - 1955م، 5 مج.

الدين األلباني، المكتب اإلسالمي،        محمد ناصر  الجزء األول:  الترغيب والترغيب«  »صحيح 
ط1، 1402هـ = 1982م. 

آبادي       العظيم  الحق  شرف   : القيم«  ابن  »شــرح  ومعه:  داود،  أبي  سنن  على  المعبود  عون   
بالمدينة  السلفية  المكتبة  الرحمن عثمان،  الجوزية )751هـ(؛ تحقيق عبد  قيم  ابن  )1329هـ( - 

المنورة، ط2، 1388 - 1968م.، 14مج . 

»فتح الباري بشرح صحيح البخاري« : أحمد بن علي بن حجر، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي،    0 
إشراف محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ.

»الفتوحات الربانية على األذكار النووية« لمحمد بن عالن الدمشقي ) ت 1057هـ (، دار الفكر      
بيروت 1398هـ = 1978م ، 8 ج ، مصورة عن نسخة جمعية النشر والتأليف األزهرية . 

»الفوائد«  البن قيم الجوزية )ت 751هـ( ، تخريج وحواشي : أحمد راتب عرموش ، لبنان -      
بيروت ، دار النفائس ، ط4 ، 1403هـ = 1983م .

»في سبيل موسوعة علمية«، للدكتور أحمد زكي ، القاهرة: دار الشروق، ط1، 1982م.-  33

»فيض القدير شرح الجامع الصغير«: محمد عبد الرؤوف المناوي )ت 1031 هـ(، ت: أحمد      
عبد السالم، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1391هـ = 1972م. 

»كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة« لجالل الدين السيوطي )ت 911هـ ( اعتنى به وعلق عليه:    5 
عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار - المدينة المنورة، ط1، 1402هـ = 1982م.

»كل شيء عن: البراكين والزالزل« لفريدريك هـ. بو، ترجمة الدمرداش عبد المجيد سرحان،    6 
دار المعارف بمصر ، ط5 ) منقحة( ، 1412هـ = 1992م.

األلباني،    7  الدين  ناصر  محمد  تحقيق  )ت728هـــ(  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  الطيب«:   »الكلم 
المكتب اإلسالمي - بيروت، ط1، 1385هـ = 1965م

»الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري « : محمد بن يوسف الكرماني، المطبعة البهية      
المصرية، ط1 ، 1356هـ - 1937م، 25 ج. 
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المصري       اإلفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  ألبي  العرب«:  »لسان 

)ت: 711هـ(، دار صادر، بيروت، ط 1، 1955م.
 »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )ت 807هـ(، -  40

تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414هـ = 1994م.
»المجموع«: اإلمام النووي )ت 676هـ(، تحقيق، ط دار الفكر بيروت، بدون تاريخ .     
بن       الرحمن  عبد  وترتيب  جمع   : 728هـ«  ت  تيمية  بن  أحمد  اإلسالم  فتاوى شيخ  »مجموع   

محمد بن قاسم. القاهرة : مكتبة ابن تيمية بدون تاريخ، 37 مج .
»المدهش« : للحافظ ابن الجوزي )597هـ( ، دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 1981م.     
 »المصنف في األحاديث واآلثار« : ألبي بكر أبي شيبة، تحقيق: عامر العمري األعظمي، الناشر:      

مختار أحمد الندوي السلفي، الدار السلفية ـ ط1، 1401هـ = 1981م. 
دار    5   ، صديق حسن خان )ت1307هـ(  األذكار«:  األدعية من  المأثور من  بالعلم  األبرار  »نـزل 

المعرفة بيروت، ط1، 1971م.
الزاوي، ومحمود محمد    6  البن األثير، تحقيق طاهر أحمد  »النهاية في غريب الحديث واألثر« 

الطناحي، ط1، بيروت - المكتبة العلمية، 1399هـ = 1979م.

المجالت والدوريات:*  

 جريدة األهرام: بتاريخ 1992/10/18م.   7 
 جريدة األهرام: بتاريخ 10/19/ 1992م.     
 جريدة األهرام: بتاريخ 1992/10/31م .     
جريدة الجمهورية: بتاريخ 1992/10/16م.   50
جريدة الجمهورية: بتاريخ 1992/10/25م.    5
مجلة أكتوبر: بتاريخ 1992/10/25م    5
مجلة العلم واإليمان ) تونس( : عدد9 ، شهر أكتوبر سنة 1976م .    5

***
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