
 الزواج

. أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . الصالة والسالم على رسولنا دمحم  السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

سٌد األولٌن واآلخرٌن . مدد ٌا رسول هللا ، مدد ٌا ساداتً أصحاب رسول هللا ، مدد ٌا مشاٌخنا ، شٌخ عبد هللا الفائز 

 دمحم ناظم الحقانً ، دستور . طرٌقتنا الصحبة والخٌر فً الجمعٌة .الداغستانً ، شٌخ 

 هناك كونت عندما السبب هذال. ه نفسهم رٌدت ما كل ٌركضون خلف.  الراحة على فً أٌامنا هذه الناس اعتاد ، الناس

 . سهال أمرا سٌكون ما بعتت صعباأل األمور لكن. طرٌق  أسهل واأخذٌ أن ونرٌدٌ ، مشكلة

 الطالق.  األٌام هذهبعد  الطالق ناٌقرر ،  عاممرور قبل وحتى ٌتزوجان هماأن ترى.  الزواج مسألة ، المثال سبٌل على

 بعد ولكن ، الحقا على ذلك ونٌندم. نفسهم  على سهل أنه ٌعنً هذا ، لناسعلى ا سهل إنه.  هللاالحالل عند  ابغض هو

 . األوان فوات

 على التعود امله ٌتسنى حتى الصبر ٌتطلب الزواج.  مختلفة وعقلٌة مختلفة طبائعب نشخصا:  سهالا  لٌس الزواج ،طبعا 

 علٌك.  ذلك بعد أكثر تصعب علٌهم األمور ولكن ما هو صعب ٌرٌدون ال.  شكلٌاصبورٌن  الٌوم الناس.  البعض ابعضهم

ا هادئ تكون أن علٌك قلٌال نزعجٌ عندما. لك شخصا مناسبا  هللا ٌجد عندما صبورا كونت أن  أن  علٌه تنزعج  وعندما ،ا

 .ستستمران  ، الصبر مع ، الطرٌقة بهذه. ٌتحمل ذلك 

عه  الّله  إِن  هللا عز وجل ٌشٌد بالصبر "  ابِِرٌنه  مه  ". الص 

وكونوا  ،تضخموا األشٌاء  ال.  الٌوم لناسل نصٌحتنا هً وهذه. نٌب الضمٌر تأ ونوٌعان االحق ونٌندم الصبر عدٌمو

 ".الصابرٌن  ألولئك تأتً الجٌدة األشٌاء " ٌقولون.  الصبرب األمور تتحسن.  كبٌرة إذا كانت صابرٌن

التعاٌش مع أوالدهم ،  ونحاولٌ ال.  األحٌان بعض فً معقولة غٌر أٌضا هً األسر. األوالد اٌضا  أن تنصح األسر على

 الناس ٌجعل هللا. م لك بالنسبة مشكلة كونست ؟تخلٌتم عنهم  إذا سٌحدث ماذا.  فورا التخلً ٌرٌدون انهم ٌقولون ولكن

 . ذلك ٌفعلون ال الذٌن أولئك نهاٌة هو الندم. ٌقبلون النصٌحة  الذٌن ألولئك تأتً الجٌدة األشٌاء. بشكل صحٌح  ٌفكرون

ب ال أن هللا نرجو من   . هللا شاء إن أي شخص ٌجرا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

، زاوٌة أكبابا ، صالة الصبح 5102 الثانًتشرٌن   30 


