التاريخ2018 .07 .20 :

أماَ أعراسنا الَتي تعتَ َبر ال َخط َو َة األولى ل َ
لز َواج فه َي
المَ َراسم الَتي تَتم بحضور محبينا ب َد َعواتهم وأمن َياتهم
ال َجميلَة .األعراس هي المَ راسم التي يعلَن من خللها َعن
تَأسيس ال َعائلة و َجمع عم َرين في َمكان واحدَ .حيث يَتم
تَقوية األماني وتَبادل األفراح .ويَتم التَضرع َهلل تعالى من أجل
األجيال ال َخي َرة والص َحة واألل َفة َ
والرحمَ ة.
إخواني األعزاء!

آداب العرس

كان ال َحبيب المصطفى صلى اهلل عليه وسلم مثال

إخواني األعزاء!
باَرَك اهلل لَكم فى جمعَتكم
َ

لل َجميع في كل حال من أحواله ،ف َقد كان يَدعوا لمَ ن يَتَ َز َوج

النبي ال َكريم صلى اهلل عليه وسلم في العاَم َ
َز َوجَ َ
الثاني

قائل "با َر َك هلل في عرس َك"  3وسمَ حَ بقيام األعراس واألفراح

للهج َرة إلى المدينة اب َنتَه فاطمَ َة من ابن َعمه َعلي بن أبي

التي تَجري ضمنَ حدود المَ سموح به منَ الحدود َ
الشرع َية.

طالب .كان ص َداق َفاطمَ َة رضي اهلل عنها ع َبا َرة َعن قط َعة منَ

ومن س َنة النبي صلى اهلل عليه وسلم باألعراس أن تَكو َن

المخمَ ل ووعاَء َماء ووسا َدة ممتَلئَة باألعشاب ذات َ
الر َوائح

بَعي َدة عَن الرياء وطَلب أن تَ كو َن بَسي َ
طة ومعتَدلَة .ألنَه من

ال َجميلَة .و َقد كانت َوليمَ ة َزواج فاطمَ َة رضي اهلل عنها

أ َهم َمعايير اإلنسان المؤمن هو اإلبتعاد َعن التَفريطَ .حيث

متَواض َعة كما هو الحال في ص َداق َها  .و َعلَى َ
الرغم من ذلك

يَجب على ال َعبد َع َدم اإلفراط في َ
السعا َدة وال َغضب والحزن

خاطَب َ
الرسول األعظَم صلى اهلل عليه وسلم الحضو َر قائل

وال َف َرح.

"ماَ َرأيناَ عرسا أ َحسنَ من عرس فاَطمَ َة" .1
أيها المسلمون المحترمون!
َ
الزواج هو أمر اهلل وس َنة نَبينا عليه الصلة والسلم .وهو
َ
عبا َرة َعن بدايَة ذات قيمة للوصول إلى َ
والس َعا َدة
الرا َحة
وال َب َر َكة وال َج َنة في الدنيا واآلخرة .و َكمَ ا قال رسول اهلل صلى

أيها المؤمنون األعزاء!
طَلب القرآن الكريم عَن المؤمنينَ ب َدعم بَعضهم
ال َبعض َعن تَأسيس ال َعائلت و َقد أن َبأناَ َ
النبي الكريم صلى
اهلل عليه وسلم َ
هلل تعالى يساعد ك َل َمن َع َق َد الن َي َة على
أن ا َ
الزواجَ .
َ
ألن األساس في اإلسلم هو تَيسير الزواج .ألنه

اهلل عليه وسلم َعن َ
الزواج أنَه َوسيلَة من أجل "حمَ ايَة نصف

يَتَ َو َجب َعلَينا ألَ نَنسى القاع َد َة األساس َي َة "العرس األك َثر

الدين" .2

بَ َر َكة ه َو األ َقل كل َفة"  4ألنه في أكثر الحالت يؤدي لل َخسائر

المَ اديَة والمَ ع َنويَة .اإلسراف في َمصاريف األعراس في يَومنا

ل يقوم اإلنسان المؤمن بالتَراخي والتَراجع َعن مبادئه

الحالي يَزيد من َمشاكل وهموم العائلت .يَستَصعب

الدين َية بح َجة "سعادة األطفال" .ول يَقوم أيضا بح َجة ال َبحث

َ
الزواج بسبب المَ صاريف َ
الراغب في َ
الشباب َ
الزائدة و َقد

عن السعادة باستخدام الكحول التي تذهب ال َعق َل أو

يَد َفعهم ذلك لتَ َفادي َ
الزواجَ .فسداد الديون ل َفت َرة طَويلة بَع َد

الناريَة التي تَقضي على َ
ِاستخدام األسل َحة َ
السعادة وت َحولها

الرا َحة في َ
الزواج يؤدي لحدوث المَ شاكل و َع َدم َ
َ
الس َن َوات

إلى حزن ول يَس َعى لتَ َخطي حدود الخصوص َية .ول يَتَ َد َخل

للزواجَ .م َع العلم َ
األولى َ
أن األصال َة في العرس هو العرس

على حقوق اآل َخرينَ أثنا َء المَ َرح ول يزعج اآل َخرين .ويَعيش

ال َبسيط والحكم َة في التَواضع.
أيها المؤمنون األفاضل!
َ
الصحابي
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ناصحا

حياتَه وهو مدرك َ
هلل تعالى يراقبه في كل لَحظَة في َحياته.
أن ا َ
ويَشكره ويَس َعى ل َنيل رضاه.
إخواني!

الذي تَ َ
زوجَ "أ َولم ولَو بشاة"  .5لَك َن الغايَ َة من ولئم األعراس

تَ كثر في هذه ال َفترة األفراح واألعراس لذلك يَجب

هو َجمع األصدقاء والتآلف ول ب َد من مراعاة َعدم تَحول هذه

َعلَينا اإلبتعاد عن كل تَصرف أو َعمَ ل َقد يؤثر على أفراحنا.

الولئم إلى ولئ َم إسراف ورياء وبَه َر َجة َ
َ
النبي الكري َم
ألن

وعدم اإلسراف في المصاريف واإلفراط في السفاهة وعدم

صلى اهلل عليه وسلم أ َم َرنا أن ل ن َفر َق بَينَ ال َغني وال َفقير وأل

النغمار بحياة الترف والتصرفات التي تسيء إلينا .ويتوجب

نَدع َو ال َغن َي َف َقد دو َن أن نَدع َو ال َفقي َر ألن الوليم َة التي ل

علينا أل ننسى أن الحياة ليس ت عبارة عن َرقص و َف َرح" .وَمن

يد َعى إليها ال َفقير كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هي

ٰايَاتهَٓ َان َخلَ َق لَكم من َانفسكم َازوَاجا لتَسك نَٓوا ِالَيهَا َو َجع ََل

"أ َسوأ َوليمَ ة"

.6

أعزائي المسلمين!

بَي َن كم َمو ََدة َورَحمَ ة ۜ "

.8

َدعونا نَج َعل أعراسنا فرصة و َوسيلة لشكر اهلل تعالى.

يَتَ َو َجب علينا نَحن المؤمنين اللتزام بالتَصرفات
اإلسلمية التي تَليق ب َنا خ َ
لل َمراسم األعراس والخط َبة
والختَان .ويجب العتدال في األفراح وعدم التَخلي َعن
َمبادئ اإلسلم .قال اهلل تعالى في كتابه الكريم "يََٓا َايهَا الَذينَ
ٰامَنوا َل تحَرموا طَيبَات َمَٓا َاح ََل ٰ
اهلل َل
اهلل لَكم و ََل ت َعتَدوا ۜ ِا َن ٰ َ

يحب المعتَدينَ " .7
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