با توجه به ازدواج

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
هللا با همه شما ها راضی باشد .با تشکر از شما ها که برای ين فرصت (جشن) به خاطر هللا آمده
ايد .هللا با همه شما ها راضی باشد .حضرت پيامبر (ﷺ) مان ميفرمايد" :هللا برای هر قدم پاداش مينويسد".
اگر يک انسان در سفر به بازديد از برادر مسلمان خود بپردازد ،هللا برای هر قدم :سواب می دهد ،گناه ها
را می بخشد و او را به مرتبه باالتر می برد .ماشاءهللا شما ها از خيلی دور آمده ايد .هللا با همه شما ها
راضی باشد .متشکرم.
شکر از هللا که اين يک فرصت (جشن) بود .ازدواج يک موسسه مهم در عمل اسالمی است .اين
اولين موسسه است و الزم است .حضرت پيامبر (ﷺ) مان می فرمايد" :ازدواج نصف دين است ".چونکه
ازدواج برای خير يک آمت خوب الزم است .شيطان اين موسسه را دوست ندارد و هر چيز را در دست
دارد ،استفاده می کند ،تا آن را از بين ببرد .يک مسلمان الزم دارد يک شخص خوب را انتخاب کند تا
بتواند يک زندگی خوب برای يک عمر داشته باشد ،دين خود را حفظ کند و از خود محافظت کند .مهمتر
از آن اين است که خير برای نسلهای ادامه يابد.
نسل های خير اول برای والدين فايده دارد ،پس از آن برای مسلمانان فايده دارد ،پس از آن به نفع
تمام انسانيت فايده دارد .مسلمان خوب نه تنها برای مسلمانان بلکه برای کل انسانيت فايده دارد .اما هنگامی
که آنها بد هستند ،هللا محافظت کند (پناه بر هللا) ،آنها برای هر کس ضرر دارند .آنها اول برای مادر و پدر
شان ضرر دارند ،سپس به مسلمانان ضرر ميرسانند ،پس آنها برای همه انسانيت ضرر دارند .بنابراين،
هنگامی که انسان ازدواج می کنند ،الزم است دقت کند .حضرت پيامبر (ﷺ) مان در مورد انتخاب خانوم
برای ازدواج حديث شريفی دارد" :ازدواج برای چهار چيز است :برای زيبايی او ،به دليل خانواده اش،
به معنای مشروعيت ،برای ثروت او ،و برای دينش به معنای با يکی ديندار  .حضرت پيامبر (ﷺ) مان
فرمود :چهارمين را انتخاب کنيد.
ديندار را انتخاب کنيد .وقتی آنها ديندار هستند ،بردبار (حليم) هستند و حادثه بد نمی افتد .مهمترين
مسئله در ازدواج است که به زيبای ادامه بدهيد (همراه شوين) .چرا هر روز با هم مبارزه کنيم اگر ميتوانيم
به زيبای ادامه بدهيد (همراه شوين)؟ نياز نيست .البته گاهی اوقات شما يک تفاوت داريد و نميتوانيد بدون
بحث آن را داشته باشيد .چونکه انسان ها نميتواند صد درصد با هم جور باشند .به همين دليل می توانند

چيزهای کوچک رخ دهند .هيچ انسان نمی تواند جلو برود بدون اينکه هيچ چيز اتفاق بيفتد .اين اتفاقات
رخ می دهد و ما نمی توانيم بگوئيم که اتفاق نمی افتند .هر دو طرف الزم است يکديگر را اداره کنند و با
هم همکاری کنند.
انشاءهللا خداوند عز و جل به امت محمد نسل های خير عطا کند و مجرد ها ازدواج خوب داشته
باشد .اکنون بعضی از انسان ها می گويند که خوبتر ازدواج نکنند براينکه بتوانند برای خودشان و برای
اسالم خدمت کنند .آنها اجازه نمی دهند انسان های که می خواهند ازدواج کنند ،ازدواج کنند ،يا اجازه نمی
دهند که زن و شوهر که ازدواج کردن با همسرشان بين هم خوب رفتار داشته باشند .آنچه آنها انجام می
دهند ،با سنت مناسب نيست .چند نفر می توانند يک استثنا باشند ،اما گفتند به انسان ها که خودشان را
پيروی می کنند" :ازدواج نکنيد .به اسالم خدمت کنيد "،درست نيست .ابتدا خدمت به اسالم ازدواج است.
اگر آنها انسان ها را فريب دهند ،آنها سالها ازدواج نمی کنند و يا در نهايت گناه هم می کنند يا نسل خير
نخواهند داشت.
همانطور که گفتيم ،ازدواج فرمان هللا جل جالله (ﷻ) و سنت حضرت پيامبر (ﷺ) مان است.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان می فرمايد" :کسانی که می توانند ازدواج کنند ،الزم است ازدواج کنند و کسانی
که نمی توانند ازدواج کنند ،الزم است روزه بگيرند براينکه بتوانند نفس خودشان را نگر دارند .بنابراين
ازدواج فرمان هللا است .کسی که به همه می گويد که ازدواج نکنند ،دارد است سنت خارج می شود ،هللا
محافظت کنت (پناه بر هللا) .انشاءهللا خداوند آسان کند که همه سنت را پيروی کنند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۲۲جمادی اآلخر  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

