
یحتفل المتزوجون كل عام بذكرى زواجھم، فإن ھذا الیوم ھو یوم ممیز، كتب هللا لھم فیھ أن یجتمعون بالحالل في بیت واحد لتأسیس
حیاة سعیدة، فیبحث الزوج عن دعاء لزوجتي في عید زواجھما لكي یدخل السرور على قلبھا، ومن أفضل الھدایا التي تقدم للمقربین

واألحباء ھو الدعاء لھم بدعوة جمیلة، ومن األدعیة التي یقولھا الزوج لزوجتھ بمناسبة عید زواجھم:

أسأل هللا أن یجعلھ عام مليء بالحب والبركة، أتمنى دائما أن تظل بقربي وبجانبي إلى األبد، فأنت أجمل وأحن زوج في●
العالم، أدعوك یارب أن یدیم علینا السعادة والمودة والمحبة طوال حیاتنا.

اللھم إني أسألك أن ترضى عن زوجتي، ویحفظك لي وألبنائنا، ویدیم محبتنا وودنا، ویجمعنا في اآلخرة كما جمعنا في●
الحیاة الدنیا.

اشكرك یا هللا على نعمك، وعلى حبي لزوجتي، فأدعوك یا رب بأسمك العظیم أن تبارك لي في عمرھا، وأن ترزقھا●
الخیر الوفیر.

یارب أدعوك أن تظل زوجتي بجواري باقي العمر، فكل عام وأنت زوجتي وحیاتي وعمري كلھ، یارب ارزقھا عمر●
مدید.

أدعوك یارب أن ترزق زوجتي زیارة بیتك الحرام.●

دعاء لزوجتي بالصحة والعافیة
تحمل الزوجات أعباء ومسؤلیات كثیرة في بیتھا، تجعلھا تشعر بارھاق وتعب مثل التنظیف وإعداد الطعام وتربیة األبناء، فأقل ما

یقدمھ الزوج لزوجتھ في ذكرى زواجھم أن یقول لھا دعاء لزوجتي في عید زواجنا بالصحة والعافیة، وأن یعینھا هللا على مسؤولیة
البیت واألوالد، ومن األدعیة المناسبة في ھذا الموضع:

یارب بارك لي في زوجتي، وابعد عنھا من كل داء، فھي صدیقتي ورفیقتي وحبیبتي، ال اتحمل أن یمسھا سوء.●
یارب إني أسألك لزوجتي الصحة والعافیة، وأن تشرح صدرھا وأن تزل ھمھا، وأن تجنبھا الذنوب والمعاصي وأھل●

السوء، وأن تجملھا في عیني وأن تجملني في عینھا، وأن ال تفرق بیننا، وأن تحفظھا لي برحمتك یا أرحم الراحمین.
یا هللا أسألك أن ترضى عن زوجتي، وأن ترزقھا الصحة والعافیة، وأن تعینھا على تربیة أبنائنا، فھي شریكة دربي التي●

حملت معي ھمي، وھونت علي الصعاب.
یارب إن زوجتي تشقى طوال الوقت على بیتي وأوالدي، وتبذل قصارى جھدھا لكي یصبحون في أفضل حال، اللھم●

جازھا خیر الدنیا، وارزقھا القوة على تحمل كل ھذا التعب.
یارب أبعد عن زوجتي كل ألم وأذى یمسھا، واعطھا من فضلك ورحمتك صحة جیدة، وعمر مدید.●

دعاء لزوجتي بالھدایة وصالح الحال
تحدث بعض المشاكل بین المتزوجین ألسباب مختلفة وھذا أمر طبیعي، لكن یجب على كل منھما المبادرة بحل ھذه المشكلة بأسرع
وقت، فإذا أتى موعد ذكرى زواجھما وھما على خالف یجب أن یبدأ الزوج بالصلح وأن یدعو لھا بالھدایة ویقول دعاء لزوجتي في

عید زواجنا حتى یزول الخالف في ھذه المناسبة السعیدة، ویمكن االستعانة باألدعیة التالیة:

یارب اھدني واھدي زوجتي، واجعلنا من أھل بیت صالحین، یارب اجعل حبي في قلب زوجتي كما جعلت حب عائشة في●
قلب النبي صلى هللا علیھ وسلم، ربي جملني في عینھا، واجعلھا سكنا لي واجعلني سكنا لھ، واجعل بیننا مودة ورحمة، إنك

على كل شيء قدیر.
یا هللا یا میسر كل عسیر أسألك بأسمك األعظم أن ترزقني أنا وزوجتي الھدایة وصالح الحال، وأسألك من فضلك أن●

ترزقنا الخیر والسعادة إنك أنت القادر على كل شيء.
أسألك یارب من فضلك أن تصلح حال زوجتي، وأسألك أن ترزقھا اللین والصبر والكرم وأن یدوم بیننا الود والمحبة، وأن●

تكون خیر معین لى على طاعتك یا أرحم الراحمین.
یا حي یا قیوم أسألك من فضلك یا كریم أن تجعل زوجتي قرة عین لي، وأن تجعلني قرة عین لھا، وأن ترزقنا المودة●

والرحمة وتثبت قلوبنا على طاعتك، واسألك من فضلك أن ترزقنا الذریة الصالحة یارب العالمین.



دعاء لزوجتي بااللفة والمحبة
یفضل في اإلحتفال بمناسبة عید الزواج أن یقول الزوج دعاء لزوجتي في عید زواجنا، ویطلب من هللا أن یزید الرابط بینھم وأن

یعیشون أیام سعیدة، وتزداد بینھم المحبة واأللفة، وال یقلل مرور السنوات من محبتھما لبعضھما، ومن أدعیة لأللفة بین الزوجین:

یارب اجعل قلبھا عامرا بحبك، ویسر أمورھا، وأبعد عنھا العین والحسد، یارب احفظھا بعینك التي ال تنام، یارب أصلح●
ذات بیننا وأخرج الشیطان من بیننا، یارب إن ھذا البیت بني على طاعتك فاحفظھ من كل سوء.

ربي ال ترني في زوجتي شرا أو سوءا، رب إني أسألك أن تحفظ زوجتي وتحفظ قلبھا ومحبتھا لي.●
یارب یا مؤلف القلوب ألف بین قلبي وقلب زوجتي على محبتك وطاعتك، رب اجعلني نورا بین عین زوجتي، یارب●

ارزقني حبھ وارزقھ حبي، وارزقنا حب وجھك الكریم وطاعتك، یارب اعصم قلبھا عن المعاصي والذنوب.
یارب ارزقنا الحب الذي یسعدنا، ربنا أسعد قلوبنا بحب بعضنا البعض.●

فضل دعاء الزوج لزوجتھ
یعتبر دعاء الزوج لزوجتھ أمر لھ فضل كبیر من هللا، فكل مناسبة تمر بینھم یجب أن یدعو لھا مثل دعاء لزوجتي في عید زوامثل

احتفاال بذكرى الزواج، وفي رمضان، وفي العید، وعند والدة طفلھما، وذلك تقدیرا لھا على مجھودھا التي تبذلھا من أجل نجاح ھذه
العالقة، ویتلخص الفضل في الدعاء لھا في النقاط التالیة:

إستجابة الدعاء

الدعاء في ظھر الغیب مستجاب، لذلك یستجیب هللا دعاء الرجل لشریكة حیاتھ، ویصلح ذات بینھما، ویجعلھما سكن●
ورحمة لبعض.

أجر ذكر هللا

یفوز اإلنسان بأجر عظیم عند ذكر هللا، والدعاء ثواب آخر فإن اللجوء إلى هللا تعالى، یعد إیمان بقدرتھ، وثقة با� ینال●
اإلنسان ثواب كبیر علیھا.

محبة الزوجة

تزداد محبة الرجل في قلب زوجتھ عندما تسمعة وھو یدعو لھا، فإن الدعاء دلیل على صدق المحبة.●

واجب الزوج تجاه زوجتھ
وضع هللا على الزوجة واجبات كثیرة نحو زوجھا وبیتھا، وكذلك وضع على الرجل واجبات نحوھا أیًضا، ودعاء الزوج لزوجتھ

واجب علیھ، فمن أحب إنسان یدعو لھ، وال یوجد أفضل من أن تدعو لھا دعاء لزوجتي في عید زواجنا، ومن الواجبات التي یلتزم
بھا الزوج:

المعاملة برفق

أمرنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بحسن معاملة المرأة وشبھھا بالزجاج الھش الذي یجب معاملتھ بلطف ولین.●

اإلنفاق علیھا

إنفاق الرجل على أھل بیتھ واجبة، ویؤجر الرجل على كل ما ینفقھ أیًضا.●

یدفعھا لعبادة هللا



على الزوج أن یأمر زوجتھ بطاعة هللا، وأن یشجعھا على الصالة والمواظبة علیھا، وأن یأمرھا بارتداء مالبس محتشمة●
ترضي هللا.

التزین لھا

یتزین الرجل لزوجتھ لكي یعفھا، ویسر عینھا برؤیتھ، فإنھا تفرح برؤیة زوجھا في أفضل حاالتھ ورائحتھ الزكیة تفوح●
في أركان المنزل.

احترام أھلھا

من حقوق الزوجة أن یحترم زوجھا أھلھا وحسن ضیافتھم، ویودھم، ویمنحھا حریة وصل الرحم مع أھلھا، حتى تبادلھ●
زوجتھ نفس المعاملة الطیبة مع أھلھ.

یقول لھا كلمات رومانسیھ ویالطفھا

قول الرجل لزوجتھ كالم جمیل یسر قلبھا ویجعلھا تشعر بسعادة، وتزید من غالوتھ في قلبھا.●

احترامھا أمام الناس

واجب على الزوج أن یحترم زوجتھ أمام األھل واألصدقاء والجیران، وال یسمح ألحد بإھانتھا، وحمایتھا واجب علیھ.●

شرع هللا للمسلمین الزواج وجعل الرجل والمرأة سكن لبعضھم، وواجب علیھما أن یعیشان حیاة یرضى هللا عنھا، وأن یحب كل
منھما اآلخر حتى یقدم لھ أجمل المشاعر الصادقة، وعلى الزوج أن یردد دعاء لزوجتي في عید زواجنا، وھي أیًضا تقول لھ دعاء

جمیل یسر قلبھ.


