
یجوز قول دعاء الزواج من شخص معین في وقت استجابة الَدعوات، وفي الحقیقة قد یرغب الفرد بطلب فتاة معینة للزواج، ألنھ
یرى فیھا الھدوء والراحة لمستقبلة ولكنھ ال ُیقدم على ھذا األمر بسبب ضیق الحال أو أنھ لم ینھي دراستھ فیظل یدعو هللا أن تكون

من نصیبھ، ویفضل أن یختار المسلم الزوجة الجیدة صاحبة األخالق واألصل الطیب التي تحفظ لھ المال وترعى لھ الولد.

دعاء الزواج من شخص معین مكتوب
یشعر الفرد أن الدنیا أعطتھ الحظ الوافر حینما یتمكن من الزواج من فتاة صالحة تعینھ على الحیاة وتجعل حیاتھ مملوءة بالخیر،
عالوة على ذلك تقف بجانبھ وقت الشدة وحینما یصاب بمرض یمنعھ من الحركة، والزوجة الجیدة ھي التي تنظر لزوجھا فتسره

وتعطیھ األمل دائما مھما نزلت بھ المصائب وأحاطت بھ المحن، وفي الواقع یمكن قول دعاء الزواج من شخص معین وھو كالتالي:

اللھم ارزقني زوجة صالحة تعینني على الحیاة، اللھم اجعلھا طیبة تحفظني في أھلي ومالي وولدي، اللھم ارزقنا صالح●
الحال وطیب النفس وجمل حیاتنا بالستر.

یارب ارزقني الشریك السوي الذي یعزني ویرفع قدري، اللھم أتم لي أموري القادمة على خیر، اللھم وفقنا للخیر●
والصالح.

اللھم إني أحب فالنة بنت فالن وأتمناھا زوجة لي، اللھم اجعلھا من حظي ونصیبي، وارزقنا الذریة الصالحة التي تسعد●
قلوبنا، اللھم التوفیق في كل أمور حیاتي.

أسألك اللھم في ھذا الصباح أن ترزقني الزوجة التي تساعدني على تجاوز األزمات وتحفظني في مالي وولدي، اللھم●
الصبر والستر وھدوء البال والرزق الطیب الحالل.

دعاء للزواج من شخص تحبھ مجرب

الحب شعور یسكن القلب وال یكون للفرد دخل فیھ فھو یأتي فجأة ویخترق القلب مثل السھم السریع الذي أطلق دون قصد، وبصفة
عامة یرى المتحبان أنھما ال یستطیعان االفتراق عن بعضھما لذا یسعى كالھما كي یبقیان مع بعضھما طول العمر، لذا یستطیعان

قول دعاء الزواج من شخص معین والذي یتضمن ما یلي:

اللھم أكرمني بزوج یخاف عقابك ویبتعد عن المحرمات، ویكون سندا لي وسبیل لالبتعاد عن الحرام، اللھم أسعدنا
بفضلك ورحمتك وكن لنا معینا على طاعتك.

اللھم ارزقني بمن أحب واجعلھ زوجا تقیا وال تجعلني أتعلق بالحرام، واغنني بفضلك وكرمك بالحالل، اللھم ھبني
الرزق الواسع واجعلني من المحافظین على الفرائض والسنن.

یارب أن تعلم أني أحب فالن وأتمناه زوجا لي، اللھم یسر لنا أمرنا وجنبنا العسرى وأبعد عنا كل من یبغى لنا
السوء، اللھم عوضنا خیرا یا رحمن، وھب لنا من كل ضیقا مخرجا.

یارب أنت تعلم بما یطویھ قلبي فاختار لي وال تخیرني، اللھم قدر لي قدرا جمیال یحمل الخیر لي وألحبابي وكن لنا
نصیرا على كل حاقد ال یرید لنا الخیر، اللھم استرنا وأرض عنا.

مقاصد الزواج في اإلسالم
یمكن تردید دعاء الزواج من شخص معین والتضرع � بالتوفیق في ھذا األمر، وفي الحقیقة شرع هللا الزواج لكافة البشر منذ خلق

آدم علیھ السالم، وبصفة عامة ھناك العدید من المقاصد التي أقرھا اإلسالم في الزواج وھي كالتالي:

اتباع السنة

الشخص الذي یقبل على الزواج برغبة منھ یصبح متبعا لسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وكذلك المرسلین الذین سبقوه.●

فطرة هللا

الشعور بالغربة في إیجاد الشخص المالئم الذي یجعل الحیاة مملوءة باأللفة والمودة من الفطرة السلیمة التي تجعل●
الشخص ینفذ مقصد من مقاصد الزواج.



قضاء الوطر

الزواج یشجع على قضاء الوطر بالطریقة المشروعة التي أحلھا هللا، ویعین الشخص على االبتعاد عن المحرمات.●

اإلنفاق

یحقق الزواج مقصد مھم وھو تحصین المرأة وجعلھا عفیفة ال تقترب من المحرمات، ومن جھة أخرى یقوم الزوج●
باإلنفاق علیھا.

المودة والرحمة

یحقق المسلم مع زوجتھ المودة والرحمة، وباألخص إن اتقي هللا فیھا، وكانت ھي ترغب في السیر على دروب الحق.●

إنجاب الذریة

الزواج یساند في إنجاب ذریة صالحة تساعد على تزوید األمة اإلسالمیة، وما أجمل أن تكون حافظة لكتاب هللا وتسیر●
وفق تعالیم النبي الكریم صلى هللا علیھ وسلم.

ال سھل)دعاء لالختبارات النھائیة مكتوب قصیر (اللھماطلع على:

الدعاء بالزواج من شخص معین وهللا یستجیب

الزواج ھو األمر الذي اعتاد علیھ جمیع من في األرض، فھو یساعد على بقاء النسل واستمرار الحیاة، ولن تكتمل حیاة أي عائلة إال
بزواج أفرادھا وتكوین أسر صغیرة تتحول مع الوقت ألسر كبیرة، وھكذا تدور عجلة الحیاة ولن تقف الدنیا برحیل أحد أو وفاتھ بل

تستمر، ویستطیع المحب قول دعاء الزواج من شخص معین والذي یتمثل فیما یلي:

حصني من الحرام وأتمم فرحتي على خیر، اللھم ال تجعل، اللھماللھم إنك تعلم أنني أتمنى ھذا الشخص من كل قلبي●
للشیطان سبیال علینا واجعلني زوجة صالحة لھ، وارزقنا الخیر الذي یكفینا مدى الدھر.

عن كل ما مررنا بھ من أحدث براحة بال ال تنتھي، اللھم، وأن تعوضنایارب أسألك أن تتم زواجي من فالن على خیر●
اصرف عن حیاتنا الھم والحزن وال تجعل البالء یعیش بیننا.

القدر وخیر الزواج وخیر الذریة، اللھم قني شر نفسي وشراللھم خیراللھم احلل عقدتي واجعل لي نصیب مع فالن،●
صحبة السوء، یارب انصفني أمام الشامتین والحاقدین.

وحسن الحال، أسألك أن تتم زواجي من فالن على خیر، وأنیارب لجأت إلیك بحولي وقوتي طالبا منك العفو والغفران●
تصرف عنا كل من یبغى انفصالنا، اللھم أشغلھ بنفسھ.

دعاء تعزیة للمیتاطلع على:

أدعیة التوفیق في الزواج

التوفیق ھبة من عند هللا جل في عاله وھنیئا ألي فرد نال قدر منھ، ویفضل طلبھ من الرحمن في كل وقت وحین، وما أجمل أن
تكون كافة أمور العبد میسرة بحیث یستطیع فعل أي أمر سریعا وال یجد الكثیر من العقبات والمشكالت في حیاتھ، بل یتمكن من

تجاوز أي أمر شاق وباألخص حینما یتقدم إلى فتاة كي یطلب یدھا، ویمكن قول دعاء الزواج من شخص معین وھو كالتالي:

یا من یجیب دعوة المضطر إذا دعاه أسألك أن توفقني في زواجي، وأن تھبني السعادة والسرور مع زوجتي المصون،●
اللھم أنعم علینا باالطمئنان واجعل لنا الحظ الجمیل في كل شيء.

یارب أتمم زواجي على خیر وامنحني وزوجتي الراحة والسرور، یارب ھب لي عمال صالحا یقربني إلیك، واجعل لي●
حظا من التوفیق في كل أمري، یارب ارزقني وإیاھا صالح الحال، وأكرمنا بالولد الصالح.

اللھم وفقني في زواجي واجعلھا زوجة صالحة تخافك وتخشاك في كل حین، یارب ارزقنا األلفة والمودة ونقاء النیة●
وطیب خاطرنا، وال تجعلنا عبئا على أحد.
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یارب اجعل التوفیق حلیفا لي في أمر زواجي، ویسر لي فرحتي وال تجعل للعسرى سبیال على حیاتي، اللھم ارزقني●
الصالح والفالح في كل أمر أبتغیھ یا جبار.

دعاء النجاح والتوفیق في االمتحاناتاطلع على:

دعاء الزواج للرجل

یتمنى الرجل إیجاد فتاة جیدة تكون قادرة على تحمل المسؤولیة كي یتخذھا زوجة لھ، وفي حقیقة األمر یتعین على الشاب المقبل على
ذلك األمر التفكیر جیدا قبل اتخاذ ھذا القرار وعلیھ أن یختار زوجة جیدة تساعده على عیش حیاة أفضل، بحیث تعطیھ من الحب ما

یجعلھ سعیدا في حیاتھ مبتعدا عن المحرمات التي تھلك الحیاة، ومن الجید قول دعاء الزواج من شخص معین وھو كالتالي:

اللھم ارزقني زوجة تقیة متعطرة بالوضوء، اللھم كن معي في االختیار واصرف عني مباھج الدنیا وأبعد الفتن عن●
حیاتي، اللھم اجبر قلبي واصرف عن حیاتي الحزن والمشاكل.

یارب أنعم على حیاتي بالزوجة الصالحة ویسر لي أمري كلھ، اللھم اجعلھا ممن یحفظون غیبتي ویخافونك دائما وأبدا،●
اللھم التقى والعفاف والغنى لي ولھا.

اللھم ارزقني الحالل واصرف عن طریقي الحرام، اللھم ارزقني زوجة حنون طیبة تقیة تحب هللا ورسولھ، اللھم یسر لي●
أمر الزواج واجعلني زوجا صالحا لھا، وقنا شر كل شیطان ماكر.

اللھم ھب لي زوجة صالحة تحفظني وترعاني، اللھم بارك لي في حیاتي وعجل لي بالخیرات وأبعد عني الشرور وضیق●
الحال، واھدني إلى سبیل الرشاد ما حییت.

الدعاء بالزواج من شخص معین للعزباء

یعتبر الزواج من أھم األمور التي تساعد على استقرار العائالت، ألن الرجل یحتاج إلى سكون النفس وھدوء البال بعد یوم طویل
وشاق، وما أجمل أن تستوطن المودة والرحمة حیاة الزوجین، وأن ینجبا ذریة صالحة أعینھم على االستقرار وما أجمل أن یھتم

كالھما بتربیتھم تربیة حسنة، ویمكن قول دعاء الزواج من شخص معین وھو كالتالي:

یارب أن تعلم أني أرتاح لشخص ما وأرغب بأن یكون لنا نصیبا في الزواج منھ، اللھم یسر لنا أمرنا وارزقنا الحالل،●
اللھم اعصمنا من الحرام وأبعد عنا الشھوات.

یارب یسر لي الزواج ممن أحب واجعلنا ممن یحلون الحالل ویبتعدون عن الحرام، اللھم ال تكشف لنا ستر وال ترد لنا●
دعوة، وارزقنا حسن العلم والعمل والختم یا رحیم.

یارب كن معي وأتم زواجي من فالن على خیر، اللھم ارزقني السعادة معھ واجعلنا من السائرین في دروب الحق●
المبتعدین عن طریق الضالل، اللھم فیضا كبیرا من الرزق الحالل الذي یغنینا عن سؤال الناس.

یارب اجعل نصیبي في الزواج مع من أحب، اللھم ال تفرق جمعنا وال تشتت شملنا وارزقنا التوفیق في كل أمر نرید●
تحقیقھ، اللھم اصرف عنا كل ظالم وقرب إلینا من یرید لنا الخیر.

أدعیة للزواج من شخص معین بسرعة

یفضل االھتمام بمسألة اختیار الزوجة وعدم االنصیاع وراء األھواء وفرض شروط غیر مقبولة عند انتقاء زوجة، وفي الحقیقة تقام
البیوت على المودة والسكینة وُتھدم حینما یكون أحد الشریكین أناني ویرغب في تحقیق السعادة لنفسھ فقط على حساب اآلخر،

ویفضل قول دعاء الزواج من شخص معین كالتالي:

یارب ارزقني الزواج ممن أحب واجعلنا من السعداء، اللھم اجعلھا زوجة صالحة تراضیني عند غضبي وتذكرني بالدعاء●
عند مرضى، اللھم اجعل لنا النصیب األوفر من األلفة والحب الذي یدوم.

اللھم أتم زواجي على خیر وأسعد قلبي وقلب من أحب، یارب اجعلنا من المتقین الذین یتبعون سنة النبي الكریم، اللھم●
ارزقنا حبك وحب كل عمل یقربنا إلیك یا رحمن.

اللھم عجل لي بالزواج ممن أحب واجعل حیاتنا ھادئة مستقرة، اللھم أبعد عن حیاتنا القلق واجعلنا من المھتدین، اللھم ال●
ترد دعائي وكن لي معینا على كل أمر یقلق راحتي.
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فوائد الزواج في االسالم
یستطیع أي شخص قول دعاء الزواج من شخص معین یرى فیھ الخیر، وفي الحقیقة ینطوي الزواج على فوائد عدیدة للرجل والمرأة

على حد سواء، أبرزھا ما یلي:

عبادة �

یعتبر الزواج من أھم العبادات التي یطیع بھا المسلم ربھ، فحینما یفعل الحالل مع زوجتھ یأخذ األجر، وعندما یرتكب●
الحرام خارج المنزل یكون علیھ وزر.

تقویة العالقات

تصبح العالقات بین األمة اإلسالمیة أكبر ویزداد التعارف بین الناس، حینما تحدث مصاھرة بین العائالت.●

االستقرار النفسي

الزواج لھ دور كبیر في حدوث استقرار نفسي لكال الزوجین، وبذلك ترتاح النفس ویستطیع الفرد أن یتقدم في حیاتھ●
العلمیة ویتمكن من تزوید اإلنتاجیة ونفع مجتمعھ.

غض البصر

الزواج یعین الفرد على غض بصره وتجنب فعل المحرمات التي یرفضھا الشرع والدین، ومن جھة أخرى یشعر بالرضا●
عن زوجتھ.

راحة البال

الزواج یساعد الفرد على الشعور براحة البال كما یجعلھ یركز في حیاتھ فقط، وال یتطلع لما في ید غیره.●

دعاء الزواج من شخص معین من أكثر األدعیة التي یرددھا المحبین في تلك األیام، وفي الواقع یتعین على كل شخص یبغي الزواج
اختیار الفتاة التي یعلم أنھا قادرة على تحمل المسؤولیة وحفظ المال والولد وكذلك الزوج في غیبتھ، وبصفة عامة الزواج لھ مقاصد

كثیرة منھا حفظ النسل وتحصین النفس، عالوة على حدوث االستقرار الذي یبغیھ الفرد.


