
 
 
 
 

 
  

 فيما يتعلق بالزواج
 

 رسولنا على والسالم 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
 
كل عن  األجرهللا يعطي  "يقول نبينا الكريم . م من مسافات بعيدة إكراما هلل . جئت هذه المناسبة كم. شكرا لحضور عنكم جميعا  يرضى هللا 

 مجئتمقامه عن كل خطوة يخطوها .  ، ويرفع ذنوبه، ويغفر  له األجرشخص زيارة أخيه المسلم ، يكتب هللا  نوىإذا  ."يخطوها  خطوة

 . . شكرا لكمم جميعا عنكيرضى . هللا  من مسافة بعيدة ما شاء هللا

الزواج  " ول نبينا الكريم. يق . إنها أول مؤسسة وهي ضرورة م. الزواج هو مؤسسة مهمة في اإلسال مناسبة ههذ تالحمد هلل لقد أصبح

. يحتاج المسلم إلى اختيار  . الشيطان ال يحب هذه المؤسسة ويفعل كل شيء ليهدمهاصالحة ". ألن الزواج ضروري ألمة  نصف الدين

تستمر . ما هو أكثر أهمية من ذلك هو أن  نفسه ويحميدينه ،  يحميشخص صالح حتى يستطيع المرء أن يعيش حياة جيدة مدى الحياة ، 

 . األجيال الصالحة

. المسلم الصالح ليس مفيدا للمسلمين فقط بل للبشرية جمعاء.  األجيال الصالحة تفيد األهل أوال  ، ثم تفيد المسلمين ، ثم تفيد البشرية جمعاء

.  ، ثم هم ضارون لكل الناس والديهم ، ثم للمسلمينل. هم أوال  ضارون  ولكن عندما يكونون سيئين ، ال سمح هللا ، فإنهم يضرون بالجميع

تُْنَكُح  " في موضوع اختيار المرأة للزواج له حديثيم صلى هللا عليه وسلم . نبينا الكر عند الزواج أن يكونوا حذرينالناس  علىلذلك ، 

ينأَها ، فَاْظفَْر بأذَاتأ  دأ َها ، َولأ َجَمالأ َها ، َولأَحَسبأَها ، َولأ َمالأ َْربَعٍ : لأ بَْت يََداَك اْلَمْرأَةُ ألأ ينأ تَرأ  ". الد أ

مر االكثر اهمية في الزواج هو . واألرأي او تصرف سيئ ، فهي حميدة وليس لديها  دينصاحبة . عندما تكون عليك بذات الدين 

هناك خالف . بالطبع في بعض األحيان  لذلك داعي؟ ال التعامل بالحسنى يمكنك  بينما. لماذا القتال كل يوم اإلستمرار بالتعامل بالحسنى 

.  صغيرة مورأ يمكن أن تحدث هذا السببل.  بعضهم البعض مئة في المئة مع هم التطابق. ألن البشر ال يمكن لادون جدبذلك  وال يمكنك

. يحتاج كال الطرفين ليست موجودة . تحدث هذه األشياء وال يمكننا القول أنها  أي شيءحدوث دون من ال يوجد شخص يمكن أن ينسجم 

 . بعضهما البعض والتوافق التعامل مع

. اآلن هناك بعض األشخاص الذين  إن شاء هللا الصالحة ةجالزو واألعزب يرزقهنرجو من هللا أن يمنح أمة محمد األجيال الصالحة 

غبون في الزواج بالزواج ، أو ال يسمح . ال يسمح لألشخاص الذين ير تزوج حتى يتمكن اآلخرون من خدمة أنفسهم واإلسالمتيقولون ال 

ألشخاص ل القول. يمكن أن يكون عدد قليل من الناس استثناء  ، لكن  . ما يفعلونه ال يناسب السنة مع بعضهما البعض بالتأقلمللزوجين 

الناس به ، فلن يتزوجوا  إذا انخدع.  تتزوج أوال  أن . خدمة اإلسالم جيدا ليس هذا  " اإلسالم اخدموا.  ال تتزوجوا " الذين يتبعون أنفسهم

 . أو لن يكون الجيل جي د ا المعصيةوفي النهاية سيقعون إما في  لسنوات

يَا َمْعَشَر الشَّبَابأ َمْن  " يقول نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم .ي وسنة النبعز وجل كما قلنا ، الزواج أمر هللا 

ْع فَعَلَْيهأ بأالصَّْومأ اْستََطاعَ منُكم اْلبَ  ْلفَْرجأ ، َوَمْن لَْم يَْستَطأ ْلبََصرأ ، َوأَْحَصُن لأ ْج ، فَإأنَّهُ أََغضُّ لأ َجاٌء اَءةَ فَْليَتََزوَّ ". لذلك ، فالزواج هو فَإأنَّهُ لَهُ وأ

من و . لينا جميع ا أن نتبع السنة إن شاء هللا. هللا يسه ل ع هو خارج السنة ، ال سمح هللا واتزوجت. الشخص الذي يقول للجميع ال  أمر هللا

 هللا التوفيق .

 الفاتحة .
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