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 َراِعي اْلِمْعيَاَر النَّبَِويَّ فِي أَْعَراِسنَا لن

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

۪ٓ َوِمن   َواجا   اَن فُِسكُم   ِمن   لَكُم   َخلَقَ  اَن   ٰايَاتِه   ِلتَس كُـنُ۪ٓوا اَز 
  َمَودَّة   بَي نَكُم   َوَجعَلَ  اِلَي َها

َمة   ي اِنَّ  َوَرح  يَات   ٰذِلكَ  ف  م   ََلٰ  ِلقَو 
 .يَتَفَكَُّرونَ 

 الن َِكاحِ  َخي رُ : َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  ّللٰاُ  َصلَّي  ّللٰاِ  َرسُولُ  َوقَالَ 
   .أَي َسُرهُ 

ِكَراُم!  ِلُموَن ال   أَيَُّها ال ُمس 
َوُسنَّةُ  َوَجلَّ  َعزَّ   ِ َّللاَّ أَْمُر  هَُو  َواَج  الزَّ سنن  إِنَّ  نا  َرُسولِ   من 

قَي َِمةٌ   بِدَايَةٌ  َوهَُو  َوَسلََّم.  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ   الطَُّمأْنِينَةِ و  السَّعَادَةِ   تجلبُ َصلَّى 

و  الدُّْنيَا  فِي  َرُسولُنَا  إلى َتُوِصُل  َواْلبََرَكِة  قَاَل  َوَكَما  اْْلِخَرةِ.  فِي  اْلَجنَِّة 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، هَُو َوِسيلَةٌ " ينِ اْلَحبِيُب َصلَّى َّللاَّ  1".ِلِحْفِظ نِْصِف الد ِ

بَِمثَابَِة   فَِهَي  َواجِ،  الزَّ ُخطَُواِت  ُل  أَوَّ ِهَي  الَّتِي  َواْْلَْعَراُس  الن َِكاُح  ا  أَمَّ

يُْعلَُن  وبذلك  َمَراِسَم تُقَاُم فِي َحْضَرةِ أَْحبَابِنَا َوبِِرْفقَِة تََمن ِيَاتِِهْم اْلَجِميلَِة.  

تَأِْسيِس   اْلفََرحِ فَ   َجِديدَةٍ.العَائِلٍَة  الَعْن  قَِة يَتِمُّ  اْلُمتَعَل ِ اْْلَماُل  ُز  َوتَتَعَزَّ ؛ 

  ، ويستقيُم الْ البَ   الحياء، وينعمُ   الحياة، ويحفظُ   تنتظمُ وبذلك  بِاْلُمْستَْقبَِل.  

في أحضان  الجيل  يتربى  ، والصالح  والنسلُ   العفافُ   الحال. ويتحققُ 

 . .حانية كادحة وأمومةٍ  بين أبوةٍ  ،شرعية يةٍ جْ زِ 

ِلُموَن  َفَاِضلُ أَيَُّها ال ُمس   ! اْل 

فَاِف َوَمَراِسِم  إِنَّ ِدينَنَا يُوِصي بِتَْسِهيِل كُل ٍ ِمْن تَْجِهيَزاِت الزَّ

بَِسيَطةً  أَْعَراُسنَا  تَكُوَن  بِأَْن  يُوِصي  أَنَّهُ  َكَما  َواْلعُْرِس.  الن َِكاحِ  َعْقِد 

َعْن   رَ   التَّبَاِهي،َوبَِعيدَةً  قَاَل  أَْعَماِلنَا.  َكافَِّة  فِي  اْلَحاُل  هَُو  ُسولُنَا  َكَما 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: "   2َخْيُر الن َِكاحِ أَْيَسُرهُ" اْْلَْكَرُم َصلَّى َّللاَّ

اُء!  َِعزَّ ِلُموَن اْل   أَيَُّها ال ُمس 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َويَُوافُِق   ْف فِي أَْعَراِسنَا بَِما يُنَاِسُب ِرَضا َّللاَّ ِلنَتََصرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكَما هَُو اْلَحاُل فِي َسائِِر أَْعَماِلنَا.  ناُسنَّةَ َرُسولِ  ِ َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

لََها   ِ نَُحو  أَْن  دُوَن  أَْعَراِسنَا  قَاَمِة  ِِلِ َوْلنَْجتَِهدْ  َزَواِجنَا.  بِتَْسِهيِل  َوْلنَقُْم 

َوُمبَاهَاةٍ. َولْ   ِلتَْبِذيٍر  َواْلَحَراَم.  اْلَحََلَل  أَْعَراِسنَا  َوْلنَُراِعي  ِمْن  نَْجعَْل 

 َوِسيلَةً َكْي نَْشكَُر َربَّنَا َعزَّ َوَجلَّ 

  لَكُمْ  َخلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ "الَِّذي قَاَل فِي اْلقُْرآِن اْلَكِريِم  

 3"َوَرْحَمةً  َمَودَّةً  بَْينَكُمْ  َوَجعَلَ  إِلَْيَها ِلتَْسكُنُوا أَْزَواًجا أَْنفُِسكُمْ  ِمنْ 
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