
تردد معظم السیدات دعاء تسھیل الوالدة حینما یقترب میعاد وضع الجنین، وفي الحقیقة تعتبر تلك اللحظة من أصعب اللحظات التي
تمر بھا النساء، حیث تشعر بالكثیر من األلم نتیجة ضغط الطفل على منطقة الحوض واستعداده للخروج من الرحم، وبصفة عامة
تعاني المرأة طوال فترة الحمل حیث تتغیر حالتھا الصحیة والنفسیة على مر الشھور، وال تشعر بالراحة اال عقب الوالدة بمدة من

الزمن.

دعاء تسھیل الوالدة مكتوب كامل ومستجاب
تشعر المرأة بالسعادة حینما تزور الطبیب ویبشھرھا بخبر الحمل، وفي الحقیقة تكون الحیاة أجمل عندما یكون الزوج معھا حیث تجد

من یساندھا في فرحتھا، ویفضل أن یكون ھو الداعم األول لھا طوال مدة الحمل عالوة علي ذلك علیھ أن یحتوي ضعفھا في فترة
الوالدة حتي تتجاوز االكتئاب الذي یعقبھا، ومن الجید أن تكثر المرأة من دعاء تسھیل الوالدة والذي یتمثل فیما یلي:

اللھم یا رب سھل علي أمر والدتي واجعلھ طفال سلیما معافى من كل األمراض، اللھم أبعد عنھ األسقام واجعلھ من●
الصالحین، اللھم أدم على حیاتي نعمة اإلنجاب واصرف عني السوء.

اللھم یسر لي أمر والدتي واجعلھا تمر على خیر، اللھم اجعل طفلي سلیما خالي من المعضالت، اللھم ارزقني بره یا هللا●
اللھم واجعلھ بابي إلى الجنة، اللھم قر عیني برؤیتھ صالحا.

اللھم ال سھل إال ماجعلتھ سھال وأنت تجعل الحزن إذا شئت سھال، یا خالق الكون ومخلص النفس من النفس یسر لي أمر●
والدتي.

اللھم اجعل ساعة والدتي یسیرة سھلة، اللھم ھون علي حیاتي وارزقني ھدوء البال وراحة الفكر، والسالمة من الفتن یا●
رحمن.

دعاء تسھیل الوالدة وفتح الرحم بسرعة

یعتبر المخاض وما یلیھ من فترات وھن من أكثر األمور التي تخاف الحامل منھا، وفي الواقع تشعر المرأة بأنھا علي وشك الوالدة
بمجرد الدخول إلى الشھر التاسع، حیث یبدأ األلم في االنتشار، كما أنھا تشعر بالخوف واالضطراب وتحتاج لمن یقف بجانبھا في

تلك األثناء، ومن الجید تردید دعاء تسھیل الوالدة وھو كالتالي:

اللھم برحمتك التي وسعت كل شيء یسر لي فتح الرحم واجعل طفلي ینزلق منھ دون أي ضرر، یا رب أنت أعلم بالشدة●
التي أمر بھا، اللھم ارزقني السالمة واھدني إلى طریق الحق واصرفني عن الضالل.

اللھم یا رب العباد یا خالق الكون اجعل والدتي بردا وسالما، یا رب ال تتركني وحیدة في ھذه المحنة وكن معي في كل●
لحظة.

اللھم اجعل لحظات والدتي سریعة وخفف عني الوجع وكن لي سندا وعونا یا هللا، اللھم عوضني عن كل سنوات الحرمان●
برؤیة ابنى سلیما.

یا من إذا نودي أجاب أسألك أن تعطیني من خیرات الدنیا ونعیم األخرة، وأن تقیني العین والحسد، یا رب انتظر طفال●
جدیدا أسألك أن تیسر لي فتح الرحم وأن تخرجھ لي وھو بخیر حال.

دعاء تسھیل الوالدة وحفظ الجنین

تتمنى كل أم أن یحفظ هللا لھا الجنین ویقیھ من السوء ویخرجھ الرحمن إلى الدنیا سلیم معافى وخالي من األمراض، وفي حقیقة األمر
تشعر األم بالتعاسة عندما یخرج االبن إلى الدنیا وھو مصاب بالمرض أو كان یعاني من مشكلة یطول عالجھا، ولكنھا تظل صامدة

مساندة ولیدھا طوال تلك الفترة، ویتعین على الحامل قول دعاء تسھیل الوالدة وھو كالتالي:

ال إلھ إال هللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحد، یا رب أنت المنان بدیع السماوات●
واألرض ال یعجزه أمر في األرض وال في السماء أسألك أن تیسر أمر والدتي.

أسألك یا رب في ھذا الصباح الطیب المبارك أن ترزقني طفال خالي من العیوب، وأن تجعل والدتي یسیرة، اللھم ال●
تحوجني إلى أحد من خلقك وكن لي معینا في كل شدة، أسألك اللھم العزیمة والسالمة أینما كنت.

یا حي یا قیوم برحمتك أستغیث أصلح لي شأني كلھ وال تكلني إلى نفسي طرفة عین، اللھم كن معي في ھذا المشھد العظیم●
وارزقني الولد الصالح المعافى من كل األمراض، اللھم یسر لي كل صعب.



اللھم برحمتك التي وسعت كل شيء أخرج لي جنیني سالما متعافا، اللھم اصرف عنھ الشیطان واجعلھ من الصالحین●
المتقین، اللھم اجعلھ نصیرا ألمة محمد.

أدعیة تسھیل الوالدة

یعتبر الحمل من أصعب األمور التي تمر بھا أي امرأة موجودة على األرض، حیث تشعر بالتعب وثقل الجسم من بدایة الحمل حتى
نھایتھ، ولكنھا تنسى تلك الفترة تماما بمجرد أن ترى ولیدھا بین یدیھا، وفي الواقع تشعر األم بالرحمة ناحیة طفلھا وھذا ما یناسیھا

أمر الحمل واأللم الذي مرت بھ، ومن الجید قول دعاء تسھیل الوالدة والذي یتمثل فیما یلي:

اللھم أنت المیسر ارزقني التیسیر في كل أمري، اللھم یا خفي األلطاف نجني مما أخاف، اللھم سھل علي والدتي، اللھم یا●
مغیث أغثني من الھم والحزن وسوء القضاء، وأبعد عن قلبي كل أمر یقلقھ، یارب یسر لي والدتي.

اللھم یا مفرج كل كرب ویا كاشف الغم والھم عن المھمومین، اللھم فرج كربي ویسر أمري وكن معي في والدتي، اللھم●
ارحمني وكن لي نصیرا في كل خطوة أخطوھا اللھم اصرف عن حیاتي العجز والكسل.

اللھم إلیك أشكو ضعف قوتي وقلة حیلتي، فكن معي في شدتي وقني شر البالء، اللھم ال تحوجني للقاسیة قلوبھم وال●
تجعلني ألجأ لغیرك، یا رب قد اشتدت علي الوالدة فیسرھا لي وأكرمني بطفل معافى.

یا رب قد نزل الطلق بي واشتد علي الوجع وضاقت بي الدنیا ولم أعد أحتمل األلم، اللھم اخرج لي جنیني سریعا وكن بھ●
رحیما، یارب ھون علي كل شدة وأخرجني من الضیق إلى أوسع طریق یا أرحم الراحمین.

دعاء تسھیل الوالدة لزوجتي

الزوج الجید ھو الذي ال یتخلى عن زوجتھ في فترات الضعف والمرض، بل یقف بجانبھا في كل حین ویمنع عنھا أي أذى یحاول
االقتراب منھا، ویفضل أال یبتعد عنھا خالل فترة الحمل ألنھا من أصعب الفترات التي تمر بھا المرأة، وفي الحقیقة لن تشعر الزوجة

بأن زوجھا یقدرھا ویحبھا من قلبھ إال إذا كان داعما لھا في كل المواقف التي تمر بھا، ویفضل تردید دعاء تسھیل الوالدة حینما
تحین تلك اللحظة وھو كالتالي:

أسالك یا رب العباد أن تدبر لزوجتي أمر والدتھا وطمئن قلبھا بطفل معافى، اللھم اجعلھ من البارین بي وبھا وأكرمھ من●
خیر ما تكرم المتقین یا جبار.

اللھم أبعد عن حیاة زوجتي العسرى ویسر لھا والدتھا، اللھم وفقھا لكل خیر ما دامت علي قید الحیاة، اللھم ارزقنا الثبات●
وراحة الفكر، واعف عنھا یا خالق الكون.

اللھم أصلح لزوجتي شأنھا كلھ وال تكلھا إلى نفسھا، أرجوك یا رب برجاء العبد الضعیف الذي ال حول لھ وال قوة أن●
تیسر لھا والدتھا.

اللھم سھل على زوجتي الغالیة أمر والدتھا، وأن تبعد عن طفلي كل شر وأن تسعدنا في حیاتنا یا هللا.●

دعاء تسھیل الوالدة تویتر

اللحظة التي یخبر الطبیب الزوجة بأن لدیھا مشاكل صحیة ولن تتمكن من اإلنجاب، تعد من أصعب اللحظات التي تمر علیھا طوال
فترة حیاتھا، وفي الحقیقة یعد الحرمان من الذریة من أكثر األمور التي تحتاج إلى الصبر، ویتعین على كل امرأة رزقھا هللا بالحمل

أن تردد دعاء تسھیل الوالدة والذي یتمثل فیما یلي:

اللھم یا مسھل كل صعب ویا ملین كل قاسي ویا من ھو على كل شيء قدیر، یسر لكل امرأة حامل والدتھا وكم معھا یا●
رحیم.

اللھم أخرج كل حامل مما ال تطیق وارزقھا الیسرى والسالمة في والدتھا، وكن لھا معینا على شدتھا یا رحمن.●
اللھم احفظ كل امرأة تحمل بین طیات رحمھا طفل صغیر، واخرجھ منھا سالما، اللھم سھل علیھا أمر والدتھا وعوضھا●

خیرا عن كل لحظة وجع.

دعاء تسھیل الوالدة الطبیعیة

إنجاب األبناء من أھم األمور التي یھتم بھا المتزوجون عقب مرور فترة من الزواج، وفي الحقیقة یقلق الزوجین حینما یمر العام یلیھ
العام دون أن یكون لدیھم طفل یمأل البیت بالبھجة والسعادة، وبصفة عامة فإن وجود ابن صغیر في المنزل یجعل الحیاة مختلفة ولھا

مذاق جمیل، ویتعین على كل امرأة حامل قول دعاء تسھیل الوالدة وھو كالتالي:



یا رب أنت على كل شيء قدیر أسألك أن تھون علي والدتي وأن تخلصني من كل ألم على خیر، یا رب یسر لي أمري●
وارزقني الولد الصالح الذي یذكرني في حیاتي وبعد مماتي.

یا رب قد اشتد األلم وضاقت بي الدنیا فكن معي یا رحمن، أسألك یارب أن تیسر لي والدتي وأن تجعل طفلي یخرج سلیما●
كامال، اللھم استجب دعائي وأسعد قلبي برؤیتھ معافى.

یا رب انتظر قدوم طفال بعد مرور العدید من األعوام على زواجي فكن معي یا رحمن، یا من تخلق النفس من النفس یسر●
لي والدتي وأبعد عني ضیق الوالدة وارزقني صالح الحال وبر الولد.

اللھم برحمتك التي وسعت كل شيء ھون علي ألم الطلق واحفظ لي جنیني من السوء، یا رب ال تحجب لي دعوة وال تھتك●
لي سترا واجعلني من المقربین لك، اللھم اجعل ذریتي صالحة وارزقھا البر والتقوى.

دعاء تسھیل الوالدة ألختي

یفضل االھتمام بالمرأة الحامل طوال مدة الحمل، عالوة على تقدیم مأكوالت صحیة لھا حتى یخرج الجنین وھو مكتمل وخالي من
أي نقص أو تشوھات، ومن الجید االھتمام بالحالة النفسیة وتجنب وضعھا في ضغوطات تجعلھا تشعر بالحزن، وبصفة عامة تؤثر

الحالة النفسیة السیئة على صحة الحامل، ویفضل قول دعاء تسھیل الوالدة للمرأة التي أوشكت على اإلنجاب وھو كالتالي:

اللھم یسر ألختي والدتھا وأخرج لھا جنینھا سلیما معافى، اللھم اجعل خلقتھ تامة واكتب لھ القبول في األرض، اللھم سھل●
علیھا كل عسیر، اللھم وفقھا في مستقبلھا واجعل أبنائھا بارین بھا.

یا رب احفظ أختي وقر عیناھا بجنین سلیم جمیل الخلقة وطیب النفس، یارب أسعدھا كما أسعدتني وھبھا صالح الحال،●
اللھم إني أستودعك قلب طفلھا ونبضھ وكل جوارحھ فاحفظھ من السوء یا هللا.

اللھم أخرج ابن أختي من رحمھا وھو في أفضل حال، اللھم قر أعیننا جمیعا برؤیتھ معافى، اللھم خفف علیھا األلم واجعل●
الوالدة سھلة وبسیطة وخالیة من المخاطر علیھا.

دعاء تسھیل الوالدة الطبیعیة للبكر

تخاف بعض السیدات حینما تكون حامل ألول مرة وتبدأ في سؤال من حولھا عن الوالدة وتطور شھور الحمل، ومن الجید أن تھتم
الحامل بصحتھا وباألخص في فترة الحمل األولى، ألن الوحم یكون شدید وغالبیة النساء ال تستطیع األكل في تلك الفترة، ومن الجید

تردید دعاء تسھیل الوالدة والذي یتمثل فیما یلي:

اللھم ھون على أختي الشدة التي تعاني منھا، واجعل طفلھا جمیل الخلق والخلقة، یارب یسر لھا ساعة المخاض واكتب لھا●
الراحة والسكینة.

اللھم احفظ من تحمل في رحمھا جنینا من كل مرض، اللھم أخرجھ في أحسن صورة، یارب أتم لھا شھورھا الباقیة على●
خیر.

اللھم أبعد عن رفیقة دربي السوء وسھل لھا كل أمورھا علي خیر، وقھا شر كل ذي شر، یارب اجعل والدتھا ھینة سھلة●
یا جبار.

یارب یسر لصدیقتي الغالیة والدتھا وكن لھا سندا في كل لحظة تختنق فیھا، اللھم ھبھا صالح الحال، واجعل ابنتھا معافاة●
وسلیمة ال تشكو من مرض.

دعاء تیسیر الوالدة القیصریة

الوالدة القیصریة من األمور الشاقة التي تمر علي أي سیدة حامل، فحینما یخبرھا الطبیب أن والدتھا لن تكون طبیعیة وسوف یتم
فتح البطن جراحة تشعر بالخوف من ھذا األمر، وتلجأ إلى هللا متضرعة كي یخفف عنھا األوجاع ویجعل أمر الوالدة یمر على خیر

دون مشكالت أو فواجع، ومن الجید قول دعاء تسھیل الوالدة والذي یتمثل فیما یلي:

یارب لي صدیقة طیبة القلب وحنونة، اللھم كن معھا في كربھا ویسر لھا والدتھا، یارب قد ضاقت بھا الدنیا ونزل بھا●
البالء وال ملجأ إال أنت یا رحمن.

اللھم اجعل لحظة الوالدة تمر على صدیقتي الغالیة كأنھا حلم جمیل، اللھم ھون علیھا ما تخاف منھ وأخرجھا من كل كرب●
بلطفك یا رحیم.

یارب ھون الحمل على كل امرأة واجعل والدتھا سھلة، یارب ال تضیق علیھا أمر وال تجعل الشر یقترب منھا، اللھم یسر●
لھا كل عسیر وارزقھا الفالح في كل أمر.



اللھم ھون على شریكة عمري ألم الوالدة، واصرف عنھا البالء وشر القدر، اللھم ھون علیھا كل صعب.●

دعاء تیسیر الوالدة لبنتي

تشعر األم بالخوف على ابنتھا حینما یقترب موعد الوالدة الخاص بھا، وال یھدأ لھا بال إال بعد أن تطمئن علیھا وعلى المولود، وفي
الواقع تعتبر األم الداعم األول لألبناء حتى بعد أن یكبروا ویصیروا أمھات وأباء، كما أن قلبھا ال یسع األبناء فقط بل یكون فیھ متسع

لألحفاد، ویفضل أن تقول األم دعاء تسھیل الوالدة البنتھا وھو كالتالي:

اللھم احفظ ابنتي الغالیة وسھل علیھا والدتھا، یارب احفظ جنینھا من كل ذي شر وارزقھ برھا في الحیاة وعند الممات.●
اللھم أسعد قلبي برؤیة ابنتي الغالیة تمشي علي األرض وھي بخیر حال، اللھم اجعل والدتھا یسیرة وأبعد عنھا الشقاء.●
یارب ارزق ابنتي الغالیة الصحة وعوضھا بطفل سلیم، یارب أعنھا على تربیة أوالدھا واجعلھم بارین بھا حتي الممات،●

اللھم ال تحوجھا ألحد من خلقك واھدھا للحق.
یارب لي ابنة جمیلة المظھر طیبة القلب تحب الجمیع، وترید الخیر لكل الناس، اللھم عوضھا عن كل لحظة صعبة رأتھا●

في حیاتھا خیرا یا رحمن.

دعاء تسھیل الوالدة لزوجة أخي

تحتاج المرأة لمساندة جمیع األحبة خالل فترة الحمل، ومن الجید دعمھا نفسیا باستمرار وعدم تركھا للتفكیر حتى ال تشعر بالخوف
كلما اقترب توقیت الوالدة، وفي الحقیقة تكون الحامل بحالة جیدة كلما وجدت المحیطین بھا یقدمون لھا الحب، ومن الجید روایة

قصص إیجابیة عن مسألة الحمل والوالدة لھا، عالوة على تردید دعاء تسھیل الوالدة من أجلھا وھو كالتالي:

اللھم ھون على زوجة أخي كل لحظة ألم مرت بھا وأبعد عنھا الضیق الذي تشعر بھ، اللھم برحمتك ارزقھا من خیر ما●
ترزق بھ عبادك الصالحین، اللھم سھل علیھا أمر المخاض یا جبار.

اللھم اكتب لزوجة أخي السالم واألمن واألمان ونجھا من كل شر، اللھم سھل علیھا والدتھا وقر عینھا بولد صالح یساندھا●
وقت الشدة، اللھم عوضھا عن كل المشاعر السیئھ التي مرت بھا وكن لھا خیر معین یا رب العباد.

یا رب قد ضاقت الدنیا بزوجة أخي فارزقھا الصبر وأبعد عنھا كل من یرید لھا السوء وقھا شر الفتن، اللھم اجعل والدتھا●
تمر على خیر ویسر لھا كل شدة یا رحمن.

طرق تسھیل الوالدة الطبیعیة

یفضل قول دعاء تسھیل الوالدة حینما یقترب میعادھا وال یشترط أن تقولھ الحامل فقط بل یتعین علي جمیع األحبة قولھ من أجلھا،
وفي الواقع ھناك العدید من السبل التي تیسر حدوث الوالدة الطبیعیة، وھي كالتالي:

الماء الدافئ

یساھم الماء الدافئ في تیسیر موضوع الوالدة، باإلضافة إلى ذلك یخفف من ألمھا، ویفضل الجلوس في حوض ماء لفترة●
طویلة ألنھ یحفز استرخاء العضالت ویجعل الحامل تتحمل االنقباضات التابعة للوالدة.

التمارین الریاضیة

التمارین الریاضیة لھا دور كبیر في تسھیل الوالدة، كما أنھا تجعل المرأة أكثر تحمال لھا، وفي الحقیقة تساعد الریاضة في●
خفض القلق الذي یرافق المرأة مع اقتراب وقت الوالدة.

تحفیز الحلمات

یساھم تحفیز الحلمات في حدوث انقباضات الرحم التي تسھل مسألة الوالدة، عالوة علي ذلك تساعد في تیسیر خروج●
الحلیب عقب الوالدة مباشرة.

تدلیك الظھر



یساھم تدلیك الظھر في جعل الجسد یفرز مسكنات جسدیة تجعل المرأة ال تشعر باأللم، كما أن الشاي األحمر یقوم بنفس●
المھمة.

استخدام اإلبر

یساھم الوخز باإلبر في تحفیز الھرمونات التي تشجع انقباض الرحم وجعل المرأة تلد سریعا دون الشعور بالكثیر من●
األلم.

أطعمة تسھل الوالدة

یتعین على الحامل قول دعاء تسھیل الوالدة خالل الشھر األخیر من الحمل، وبصفة عامة ھناك الكثیر من األطعمة التي تیسر الوالدة
وھي كالتالي:

أطعمة التوابل

األطعمة المفعمة بالتوابل لھا دور بارز في حدوث انقباضات الرحم وتیسیر الوالدة، باإلضافة إلى ذلك تخفف الوجع الناتج●
عن الطلق.

التمر

یعتبر التمر من أكثر األغذیة الممتلئة باأللیاف، والتي تساھم بدورھا في تحفیز التقلصات التي تحدث مع اقتراب الوالدة،●
لذا یفضل تناولھ باستمرار خالل تلك الفترة.

عرق السوس

یفضل أكل عرق السوس في الفترة األخیرة من الحمل، ألنھ یؤدي إلى حدوث انقباضات في الرحم ویعجل بالوالده.●

الثوم

الثوم لھ دور فعال في تحریك األمعاء والدفع بالخارج للفضالت، ویترتب على ذلك الشعور بالتقلصات الرحمیة التي●
تساعد على الوالدة.

البابایا

تتضمن البابایا عناصر جیدة تساعد على حدوث دفع قوى، یجعل الجنین یخرج سریعا دون أن یتأخر، أبرزھا●
األكسیتوسین والالتكس.

فوائد الوالدة الطبیعیة

یمكن تردید دعاء تسھیل الوالدة من أجل أي امرأة حامل في العائلة، وبصفة عامة یفضل أن تلد المرأة طبیعي، ألن ھناك الكثیر من
الفوائد المرتبطة بالوالدة الطبیعیة، وھي كالتالي:

اإلفاقة السریعة

تفوق المرأة سریعا عقب الوالدة ویبدأ األلم في الزوال عن الجسم في غضون ساعات قلیلة.●

استنشاق الھواء

یستنشق الطفل الھواء مباشرة عقب خروجھ من بطن األم، عالوة على ذلك ال تفقد المرأة الكثیر من الدم أثناء الوالدة.●

قوة المناعة



انزالق الطفل بطریقة طبیعیة یجعل الجھاز المناعي أقوى، عالوة على ذلك یخرج الطفل برئة سلیمة وخالیة من●
المشكالت.

سالمة األم

الوالدة الطبیعیة تجعل المرأة أكثر سالمة من الناحیة الجسدیة، كما تكون نسبة والدتھا بصورة طبیعیة أكبر في الوالدات●
التالیة.

دعاء تسھیل الوالدة من أبرز األدعیة التي ترددھا السیدات المقبالت على وضع جنین عقب مرور تسعة أشھر من الحمل، وفي
الواقع تعاني السیدات من مشكالت عدیدة طوال تلك الفترة أبرزھا عدم الرغبة في تناول الطعام، وھناك العدید من الطرق التي

تساعد على تیسیر الوالدة أھمھا ممارسة الریاضة وتحفیز الحلمة باإلضافة إلى استخدام اإلبر التي تحفز خروج الجنین.


