
دعاء الزوج للزوجة مكتوب مستجاب، من األمور التي شرعھا هللا سبحانھ وتعالى الدعاء بظھر الغیب لألحباء والمقربین، ولیس
ھناك أقرب من الزوجة لقلب زوجھا لیدعو لھا بكل خیر في الدنیا واآلخرة، خاصة إذا كانت صالحة، أو الدعاء لھا بالھدایة وصالح

الحال.

دعاء الزوج للزوجة مكتوب مستجاب

قال هللا في كتابھ الكریم عن الزواج: "ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك
آلیات لقوم یتفكرون"، فالزوجة ھي السكن والطمأنینة، والزوجة الصالحة ھي من نعم الدنیا لقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:

"الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة".

وُیمكن تردید دعاء الزوج للزوجة مكتوب مستجاب من القرآن والسنة كالتالي:

74اآلیةالفرقانإماماً".للمتقینواجعلناأعینقرةوذریتناأزواجنامنلناھبربنا"●
ْبنا الفواحَش ما ظھَر منھا وما● لماِت إلى النُّوِر وجنِّ "اللھمَّ ألِّْف بین قلوِبنا وأصلْح ذاَت بیِننا واھِدنا ُسُبَل السالِم ونِجنا من الظُّ

بطَن وبارْك لنا في أسماِعنا وأبصاِرنا وقلوِبنا وأزواِجنا وذریاِتنا وتْب علینا إنك أنت التَّواُب الرحیُم واجعْلنا شاكِریَن
ھا علینا"، دعاء عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم. لنعمِتك ُمْثنیَن بھا قابلِیھا وأَتمَّ

ھا ومن شرِّ ما جبلَتھا علیِھ"، دعاء عن الرسول صلى● " اللَّھمَّ إنِّي أسألَُك خیَرھا وخیَر ما جبلَتھا علیِھ، وأعوُذ ِبَك من شرِّ
هللا علیھ وسلم.

دعاء الزوج للزوجة مكتوب بالبركة والحفظ

من أجمل الھدایا التي ُیمكن للزوج أن یھدیھا لزوجتھ ھو الدعاء لھا بالبركة في حیاتھا والحفظ من كل سوء، وأن تراعي هللا سبحانھ
وتعالى في تعاملھا معھ، وُیمكن قول دعاء الزوج للزوجة مكتوب كالتالي:

اللھم بارك لي في زوجتي وأم أوالدي، واجعلھا خیر سند لي في الدنیا ورفیقة لي في الجنة بإذنك ورحمتك یا أرحم●
الراحمین، واجعلھا یا رب متمسكة بي وعونا لي في طاعتك، واجعلھا زوجة صالحة یا رب العالمین.

اللھم اني استودعتك زوجتي في ودائعك یا رب یا كریم فأنت خیر الحافظین، اللھم ال تریني فیھا ما أكره، وال تریني فیھا●
بأسا وال مكروھا.

اللھم إن زوجتي أقرب الناس على قلبي، وأحب الناس إلي، یسوئني ما یسوئھا، فال تحرمني منھا، اللھم اكرمھا بعطایاك●
وال تحرمھا فأنت الكریم الغني ونحن الفقراء إلیك.

اللھم أصلح لي زوجتي، واجعلھا من نساء المؤمنین الصالحین، واجعلھا اللھم مطیعة لك في جمیع أحوالھا.●
اللھم إني أشھدك أن زوجتي من عبادك الصالحین المتقین القانتین، فبارك لھا وبارك لنا وبارك علینا واتمم علیھا نعمتك یا●

رحمن یا رحیم.
اللھم الف بین قلوبنا واجمع ذات بیننا واھدنا سبل السالم، اللھم ارضنا وارضا عنا، وارزقنا الھدوء والسكینة في حیاتنا،●

وابعد عنا الشر، والكسل والحزن والھم، واجعلنا سندا وعونا لبعضنا البعض.
اللھم بارك لي في رزقي، اللھم بارك لي في زوجتي، اللھم بارك لي في أبنائي، اللھم ارزقنا الصبر على تربیتھم، وارزق●

زوجتي الخیر على كل شيء.
اللھّم ارزق زوجتي عیش األبرار، ومرافقة األخیار، اللھم أبعد عنھا شّر األشرار، وكید الفّجار، واحفظھا من كّل عین،●

اللھم أعنھا على طاعتك وحسن عبادتك، اللھم ضاعف حسناتھا، وتجاوز عن سیئاتھا، واحفظھا بما تحفظ بھ عبادك
األبرار، وحّصنھا من كّل سوٍء.

اللھم اجعل قلب زوجتي خالیاً من كل ھم وكدر، واجعلنا فرحة مستبشرة، شاكرة لك، واجعلھا یا رب من أھل الخیر في●
الدنیا واآلخرة.

دعاء الزوج للزوجة مكتوب بالرحمة والمغفرة

من وجوه العرفان والجمیل لعشرة الزوجة الطیبة، تذكرھا بعد وفاتھا من خالل الدعاء لھا  بالرحمة والمغفرة وأن یكون مأواھا
الجنة، ویصل الدعاء للزوجة لیغفر لھا هللا بإذنھ ورحمتھ ویرفع درجاتھا في الجنة، وُیمكن تردید دعاء الزوج للزوجة مكتوب

بالرحمة كالتالي:



اللھم إن زوجتي كانت خیر سند لي في الدنیا، وقرة عیني ونعم األم ألوالدي، اللھم ال تحرمھا النظر إلى وجھك الكریم یوم●
الحساب، والحقھا بالصالحین والصدیقین والمتقین في جنات النعیم.

اللھم ارحم زوجتي، وارزقھا داراً خیرا من دارھا، وأھال خیرا من أھلھا، اللھم إني راضي عنھا فاغفر لھا ذنوبھا وتجاوز●
عن سیئاتھا وادخلھا الجنة بإذنك دون عقاب أو سابقة عذاب.

یا رب یا رحمن یا رحیم، اللھم تقبل مني دعائي وخالص أعمالي، وزد بھا درجات زوجتي ورفیقتي في الجنة، یا كریم یا●
غافر الذنب وساتر العیوب یا قدیر.

یا رب یا مجیب الدعاء، إن حبیبتي ورفیقتي في الدنیا قد انتقلت إلى جوارك، فاحسن مثواھا، واجعل قبرھا روضة من●
ریاض الجنة وال تجعلھ حفرة من حفر النار.

اللھم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لزوجتي وتتجاوز عن سیئاتھا، اللھم ارحمھا وارزقھا الفردوس األعلى من●
الجنة.

دعاء الزوج للزوجة من أجل دوام األلفة

إن دعاء الزوج للزوجة بدوام مودتھم وعشرتھم من أعظم األمور، فالمودة واأللفة والرحمة ھي األساس المتین للعالقة بین الزوجین
وتكون من أسباب حفظھا واستمرارھا، وُیمكن للزوج كما للزوجة الدعاء بدوام المحبة واأللفة بینھما، والدعاء بالتالي:

اللھم یا رب ألف بین قلبینا واجعلھا محبة مخلصة لي، واجعلني محب مخلص لھا كما تحب وترضى، اللھم اجعلھا سندي●
وقت السراء والضراء نتقاسم أفراحنا وأحزاننا.

اللھّم أقرَّ عیني بزوجتي، وأقرَّ عینھا بي، وأقنعھا بي، وأقنعني بھا، وأرضنا بما رزقتنا، وبارك لنا فیھ، اللھمَّ مكِّن لي قلب●
زوجتي یا كریم.

اللھم اجعل بیني وبین زوجتي مودة ورحمة، وبارك لي فیھا ما حییت وبعد موتي، اللھم اجعلھا احب خلقك لي، واجعلني●
احب خلقك إلیھا، اللھم اسعدني بقربھا وابعد الشیطان من بیننا.

اللھم ابعد عن زوجتي كل سوء واجعل قلبھا عامر بحبك، واجعل بیتنا مبني على طاعتك كما تحب وترضى.●
اللھم كما جمعتني مع زوجتي في الدنیا، اجمعني بھا في اآلخرة في جناتك مع الصالحین والصدیقین.●
ة عیٍن لي، وأسعدنا ببعضنا، واجمع بیننا● ة عیٍن لھا، واجعلھا قرَّ اللھّم وفِّق بیني وبین زوجتي لكلِّ خیٍر، اللھّم اجعلني قرَّ

على خیٍر.
اللھم اني اسألك باسمك األعظم الذي سألت بھ أجبت، أن تجعل زوجتي قرة عیني ومصدر سعادتي، اللھم ابعد عنھا الحسد●

والعین واجعلھا لي كما أحب واجعلني لھا كما تحب.
یا بدیع السماوات واألرض، یا من تقول للشيء كن فیكون، اللھم اجعل زواجنا سعادة لقلبینا، وارزقني الخیر في زوجتي،●

وارزقھا الخیر في، اللھم اعنا على طاعتك وارزقنا البركة في زواجنا.
اللھم بارك لنا وبارك علینا، اللھم الف بین قلبینا واجعل عشرتنا طویلة مألھا المودة واللطف والرحمة.●

یكون دعاء الزوج للزوجة مكتوب مستجاب بإذن هللا تعالى، وھو من بین أعظم األدعیة وأجملھا، وجزء من رد الجمیل والعرفان
لرفیقة الدرب والسند، كما أن رضا الزوج عن زوجتھ والدعاء لھا سبب من أسباب دخولھا الجنة.


