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Risale-i Nur'dan Düğün Kartlarına Yazılabilecek
Vecizeleri Yazar mısınız?
* Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyanetine bakıp taklit eder; refikasını
hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Bahtiyardır o kadın
ki, kocasının diyanetine bakıp "Ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim" diye
takvâya girer. Veyl o erkeğe ki, saliha kadınını ebedî kaybettirecek olan
sefahete girer. Ne bedbahttır o kadın ki, müttakî kocasını taklit etmez, o
mübarek ebedî arkadaşını kaybeder. Binler veyl o iki bedbaht zevc ve
zevceye ki, birbirinin fıskını ve sefahetini taklit ediyorlar, birbirine ateşe
atılmasında yardım ediyorlar.
* Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mâbeyninde bir emniyet-i
mütekabile ve samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder.
* Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve
fıtratlarındaki ulvî seciyeleri de, bozulmaktan kurtulmanın çare-i yegânesi,
daire-i İslâmiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur.
* Kadın, kocasında fenalık ve sadakatsizlik görse, o da kocasının inadına, kadının
vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askeriyedeki itaatin
bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zîr ü zeber olur.
* Refîkaya samimi muhabbet ve merhamet edersen, o da sana ciddi
hürmet ve muhabbet eder. İkiniz ihtiyar oldukça, o hal ziyâdeleşir,
mesûdâne hayatını geçirirsin.
* Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek
ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce bir tahassungâh ise, aile hayatıdır.
* Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.
* Aile hayatının hayatı ve saadeti; samimî ve ciddî ve vefadarâne hürmet ve hakiki
ve şefkatli ve fedakârâne merhamet ile olabilir.
* Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.
* Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşrû dairedeki keyfe
iktifâ ediniz; o, keyfinize kâfidir.
* Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı İmân ile hayatlandırınız
ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz.
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* Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut
bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve
lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavin ve yardımcı
olsunlar.
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