
 
 
 
 
 
 
 

 ازدواج   

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 دنبال خواهد می خود نفس هر از پس آنها .اند کرده عادت راحتی به امروز مردم مردم،

 به سخت چيز اما .راه ترين ساده خواهند می دارد،آنها وجود مشکل يک که است دليل همين به .ميروند

 .هستند آسان چيز دنبال

 

 يک حتی از قبل و کنند می ازدواج آنها که بينيد می شما .ازدواج از موضوع اين مثال، برای

 .است متنفر بيشتر ازش هللا که است( مجاز) حالل طالق .گرفتند طالق به تصميم آنها روزها اين سال،

 خيلی ديگر اما شوند، می پشيمان آنها بعد .است آسان خود نفس برای آن يعنی است، آسان مردم برای آن

 .است شده دير

 

 به صبر به نياز ازدواج .متفاوت نگرش و مختلف طبيعت با نفر دو :نيست آسان ازدواج البته،

 از پس اما ، خواهند نمی مشکل آنها .ندارند صبر: امروز مردم .بهم کنند عادت آرامی به آنها که طوری

 که هنگامی .کند پيدا شما برای مناسب فرد هللا که هنگامی تا کنيد صبر بايد شما .شود می تر سخت آن

 با راه، اين .هستند ناراحت شما  کی بدونی بايد و بودن، ساکن به نياز شويد می ناراحت کمی يک شما

 .آوريد می دست به درطول و صبر،

 

ل و عز   هللا  :کند می ستايش را صبر ج 

 

ه  إِن   عه  ٱّلل  بِِرينه  مه ـٰ  ٱلص 

 

 می رنج ندامت و پشيمانی را آن بعد تاب بی مردم .(۱۵۳:بقره سوره  ." )است شکيبايان با هللا"

 مهم چيز اگر کنيد صبر و نکنيد، بازرگش را چيز همه .است امروز مردم به ما نصيحت اين و .برند

 ."کنند می صبر که کسانی به ميرسند خوب چيزهای" گويند می آنها .است صبر با بهتر چيز همه .است

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .هستند منطقی غير گاهی نيز ها خانواده .کنند نصيحت فرزندانشون به ها خانواده دهيد اجازه

 که گويند می آنها به اما بدهند، ادامه همينجور ه و بکنند خوب بهم فرزندانشون که کنند نمی سعی آنها

 هللا که .شد خواهد مشکل شما برای آن از کنيد؟ ترک شما اگر افتد می اتفاقی چه .کنند ترک بالفاصله

 که کسانی .ميدهند انجام را نصيحت اين که کسانی به ميرسد خوب چيزهای .ببرد فکر راست به را مردم

 .ندهد اجازه هللا که انشاءهللا .است پشيمانی پايانش کنند نمی گوش

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۱۸


