
یشعر كل من الفتاة والرجل اللذان وفقھما هللا وكان بینھما قبول بعد الرؤیة الشرعیة بالسعادة الكبیرة، وباألخص إن كانت العائلتین
متفقتین وصارت األمور مثلما یتمنیان، في الحقیقة یفضل أن یھتم األحباب المحیطین بھم بقول دعاء كتب الكتاب للعروسین حینما

یأتي ھذا الیوم.

بارك هللا لكما وبارك علیكما وجمع بینكما في خیر، اللھم اجعل زواجھا مبارك واجعلھا سندا لھ، اللھم ارزق الزوجین●
الراحة وھدوء البال، اللھم وفقھم لما تحب وترضى وارزقھم الذریة الصالحة التي تمأل حیاتھم بالسعادة.

اللھم اجعلھ عقد قران مبارك، اللھم وقھم شر الفتن وارزقھم الصبر والبر والتقوى، اللھم ألف بین قلوبھم واجعل حیاتھم●
ممتلئة بالمودة والرحمة، اللھم قھم شرار الخلق ومس الضر واجعل حیاتھم آمنة مستقرة.

اللھم اجعل عقد قرانھم مباركا خالي من المشكالت، اللھم اجعل حیاتھم ھنیئة وقھم شر البالیا، یا رب اجعل زواجھما●
ممتلئ بالمودة والرحمة واصرف عنھم الشیطان ووساوس النفس وكید الحاقدین.

دعاء عقد القران اللھم بارك

یفضل أن یدخل الرجل من الباب حینما یحب فتاة ویرغب أن یعیش معھا حیاتھ ویبتعد عن الطرق الملتویة التي تفتح باب الشیطان،
لذا علیھ أن یتجھ إلى بیت أبیھا ویطلب یدھا ومن الجید أن یكون الزوج مخلص من البدایة وأن یكون مقدرا النعم التي أنعم هللا بھا

علیھ، ویفضل أن یردد األحباب دعاء عقد القران للعروسین وھو كالتالي:

اللھم بارك للعروسین وأتم عقد قرانھم على خیر، اللھم وفقھم واجعل زواجھم مبارك خالیا من الھموم والمشاكل، اللھم●
اصرف عنھم الحاسدین ارزقھم األمن واألمان واجبر بخاطرھم أینما تولوا.

اللھم بارك للزوجین واھدھم للحق وأبعد عنھم البالء، یا ربي اجعل أیامھم سعد وھناء وسرور واجعل زواجھما مباركا،●
اللھم وأنعم علیھم بأبناء صالحین وقھم شر تقلبات الزمن وسوء الحال.

اللھم اجعل عقد قران العروسین یمر بأفضل وضع اللھم ارزقھم األمن والطمأنینة أینما وضعوا أقدامھم، وارزقھم البركة●
في الصحة والعمر، وارقھم من خیرات الدنیا ونعیم اآلخرة.

دعاء عقد القران للزواج

السعادة الحقیقیة بالنسبة للرجل حینما یجد زوجة صالحة تعینھ على الحیاة وتحفظھ في غیبتھ وتقف سند معھ حینما ینزل بھ البالء،
ومن جھة أخرى تحفظ مالھ وولده وتبتعد عن اإلسراف والتبذیر الذي یجعل الحیاة شاقة بین كال الزوجین، ومن الجید أن یدعو األھل

للشخصین المقبلین على الزواج الكثیر من الدعوات، كالتالي:

اللھم بارك لھما واجمعھما على الخیر دائما، اللھم ارزقھم السعادة والتوفیق وحسن الحال، اللھم اجعل حیاتھما مباركا وقھم●
شر المرض وسوء الحال واجعل السعادة تسكن دارھم.

اللھم بارك للزوجین وارزقھم الفرح والسرور، اللھم اجعلھم من المتقین األخیار الذین یحلون ما أحللت ویحرمون ما●
حرمت واكتب لھم الستر وراحة البال، اللھم وارزقھم المحبة واأللفة، وأبعد عنھم من یبغون لھم الفراق.

اللھم وفق الزوجین وألف بینھم على خیر، اللھم اجعل زواجھما خیرا وأغدق علیھما بالصالح والفالح، اللھم أنزل علیھم●
فیضا من السعادة والسرور واجعل حیاتھم مستقرة خالیة من االضطرابات، اللھم ارزقھم البركة والنور وأبعد عنھم شر

القدر.

دعاء تھنئة كتب كتاب للعروسین

یفرح األبوین واألھل وكل العائلة حینما یتزوج أحد أفرادھا حیث ترتفع الزینة بین البیوت وتبدأ المباركات من األحباب وكل من لھ
عالقة باألسرة ویھتم أصدقاء العریس بتجھیز الدعوات وكل ما یتطلبھ العرس، ومن الجید أن یھتم المقربین بالدعاء للعروسین حینما

یتم عقد القران كالتالي:

اللھم بارك للزوجین ویسر لھم حیاة طیبة خالیة من الھم والحزن، واجعل حیاتھم ممتلئة بالحب وارزقھم السرور●
والسالمة، اللھم اكتب لھم التوفیق والرزق الحالل وحسن الحال، اللھم اجعل حیاتھم طیبة.

مبارك علیكم عقد القران أسأل هللا تعالى أن یمنحكم الھدایة وأن ینعم علیكم بالذریة الصالحة وأال یجعلكم من األشقیاء وأن●
یرزقكم المال الحالل الطیب الذي یغنیكم عن سؤال الناس.



مبارك علیكم كتب الكتاب، اللھم بارك للعروسین وأنعم علیھم بالھدایة والتوفیق، واجعل الحیاة زیادة لھما في كل خیر،●
اللھم ال تحرمھم من السعادة وھبھم من خیرات الدنیا ونعیم اآلخرة.

دعاء عقد قران ابنتي

یفرح األبوین حینما تكبر الفتاة ویبدأ الشباب في التقدم لھا حیث یشعر األب أن ثمرتھ نضجت وحان وقت حصادھا، وفي الحقیقة
ینفطر قلب األب حینما تذھب الفتاة من بیتھ إلى بیت زوجھا ولكن السعادة تدخل قلبھ حینما یرى أبنائھا یمشون على األرض، ومن

الجید أن یقف األحباب مع الفتاة في أیام زواجھا ویتعین على الوالدین والمقربین الدعاء لھا بما یلي:

اللھم أكرم ابنتي العروس في لیلتھا وارزقھا الھدایة والتوفیق اللھم ھبھا الطمأنینة وراحة البال، اللھم أكرمھا بصالح●
الحال، وأنعم علیھا بالذریة التي تثلج قلبھا، اللھم اجعل حیاتھا مفعمة بالمودة والحب.

اللھم أسعد ابنتي الغالیة وارزقھا من حیث ال تحتسب، اللھم اجعلھا أحب الناس إلى زوجھا، اللھم ألف بینھا وبین قلب●
زوجھا، اللھم احفظھا بعینك التي ال تنام واكفھا بركنك الذي ال یرام.

اللھم وفق بین ابنتي وبین زوجھا، اللھم اجعلھا قرة عین لھ، واجعلھ قره عین لھا واجمعھما دائما في الخیر، یا رب أسعدھا●
بقدر حبي لھا وأتم عقد قرانھا على خیر، اللھم اكتب لھا التوفیق من عندك.

أھمیة الزواج في الشریعة اإلسالمیة

یفضل قول دعاء كتب الكتاب للعروسین حینما یقترب میعاد عقد القران وبصفھ عامة الزواج لھ أھمیة عظیمة في اإلسالم تتمثل فیما
یلي:

إنجاب األبناء

ییسر الزواج على الزوجین إنجاب األبناء بطریقة مشروعة أمام الجمیع، وبصفة عامة یتباھى النبي صلى هللا علیھ وسلم●
بأمتھ یوم القیامة، حیث قال: "تكاثروا فإني مباه بكم األمم یوم القیامة".

نیل الثواب

یحصل المسلم على الثواب العظیم حینما یقبل على الزواج بطریقة مشروعة، وقد قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: "●
وفي بضع أحدكم صدقة".

قضاء الوطر

الطریقة الشرعیة الوحیدة لقضاء الوطر ھو الزواج، وفي الحقیقة یأتي الزواج موافقا لسنة األنبیاء والفطرة السلیمة التي●
فطر هللا الناس علیھا.

التحصین

الزواج ھو الحل الوحید لتحصین الفرج والبعد عن المحرمات التي حرمھا هللا سبحانھ وتعالى، باإلضافة إلى ذلك یساند●
المسلم في غض بصره.

تحقیق النسب

تحدث المصاھرة بین الناس والتعارف بین األسر والعائالت من خالل الزواج، عالوة على ذلك تحدث الروابط وتتحقق●
األلفة واالستقرار بین الزوجین.

یفضل تردید دعاء كتب الكتاب للعروسین حینما یكون أحد أفراد العائلة مقبال على الزواج، وبصفة عامة تنتشر السعادة بین األسرة
وتظھر المحبة الحقیقیة حینما یأتي وقت عقد القران والزواج، وفي الواقع الزواج لھ أھمیة كبرى في اإلسالم حیث ییسر إنجاب



الذریة ویستطیع الشخص تحصین نفسھ بھ، ومن جھة أخرى ینال األجر ألنھ قرر قضاء الوطر بطریقة شرعیة أحلھا هللا سبحانھ
وتعالى.


