
تردد السیدة الحامل دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین من أجل أن یحفظ هللا لھا طفلھا وأن یخرجھ لھا بسالم وأمان، وفي الحقیقة
عاطفة األمومة موجودة عند كل سیدة، حیث تتمنى كل واحدة منھن أن تصیر أم وأن یحفظ هللا لھا ابنھا وأن تراه أمام عینیھا یكبر

ویكون بحال أفضل دائما، ویتعین على األبوین تربیة األبناء تربیة صالحة حتى یجنیان ثمار صالحھ في الدنیا واآلخرة.

دعاء لتثبیت الجنین في الرحم
حینما تعلم األم أنھا أصبحت حامل تفرح كثیرا وتتمنى أن یثبت هللا جنینھا داخل الرحم حتى تكتمل تسعة أشھر ویخرج إلیھا سالما
معافى من كل األسقام، وفي الحقیقة تشعر المرأة بالحزن حینما یخبرھا الطبیب أن الجنین لدیھ مرض ما وأن وجوده سیكون عبئا
علیھا، فبعض األمھات یرفضن إجھاضھ وأخریات یستمعون إلى كالم الطبیب، ومن الجید قول دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین

وھو كالتالي:

یا رب لك الحمد كما ینبغي لجالل وجھك وعظیم سلطانك، أسألك یا رب أن تثبت لي حملي وأن تحفظ لي جنیني وأن تبعد●
عني اإلجھاض وأن تجعلھ ذریة صالحة، یارب أتم لي أمر حملي علي خیر.

أسألك یا رب أن تثبت لي حملي وأن ترزقني طفل سلیما معافا من كل األمراض، اللھم احفظ لي جنیني وأبعد عنھ السوء●
واجعلھ من الصالحین، أسألك یا رب أن تھدیھ إلى صراطك المستقیم.

اللھم ال تصعب علي أمرا وال تحني لي رایة، اللھم أتم حملي على خیر وارزق جنیني الصحة والعافیة، اللھم أصلح لھ●
أمره كلھ وارزقھ الصالح والفالح والتوفیق في الدنیا واجعلھ من ورثة جنات النعیم في اآلخرة.

أدعیة للحامل في الشھور األولى

تعتبر الشھور األولى في الحمل ھي الشھور األصعب لدى أي سیدة أكرمھا هللا عز وجل وعلمت أنھا حامل، ففي ھذه المرحلة تعرف
المرأة نوعیة الجنین، عالوة على ذلك یطلب منھا الطبیب الراحة التامة وتجنب حمل األشیاء الثقیلة، باإلضافة إلي عدم بذل الكثیر

من الجھد، حتى یثبت الحمل وال تتعرض لفقد الجنین، ویفضل قول دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین وھو كالتالي:

یا حنان یا منان یا خالق السماوات واألرض أسألك الرحمة والمغفرة وصالح الحال، یا رب احفظ لي جنیني بحفظك●
واحمیھ بعینك التي ال تنام واحفظھ بركنك الذي ال یرام، اللھم  وأخرجھ لي سالما أمنا یا جبار.

یا من ال تضیع عنده الودائع، أستودعك جنیني الذي یطویھ رحمي، اللھم أتم لي أموري على خیر حال واجعل طفلي●
صالحا بارا بي بوالدیھ، اللھم ال تصعب علي أمرا وال تحوجني للقاسیة قلوبھم.

اللھم احفظ جنیني بما تحفظ بھ عبادك الصالحین وكن لي معینا في كل شدة اللھم ال تشمت بي األعداء وال تجعل حاجتي●
عند أحد من خلقك ویسر لي أمري كلھ، ال إلھ إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمین.

دعاء لحفظ الجنین

یعتبر خبر الحمل من أجمل األخبار التي تنتظرھا أي امرأة تزوجت حدیثا، وفي الحقیقة تعتبر الحیاة مراحل متتالیة خلف بعضھا،
حیث تولد الفتاة وتكبر وتترعرع بین والدیھا ثم تلتقي بشریك الحیاه وتتزوج، وعقب ذلك تنتظر قدوم األبناء، وبصفة عامة تصبح
الحیاة صعبة حینما ال یكون الزوجین لدیھم أبناء یملون علیھم الحیاة ویتعین على كل امرأة قول دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین

حینما تعلم بخبر حملھا وھو كالتالي:

یا من تقول للشيء كن فیكون كن رحیما بقلبي، یا رب جئت ببابك وأنا ضعیف لیس لي سواك فأنت رب المستضعفین●
وأنت ربي، اللھم احفظ لي طفلي وأخرجھ لي سالما من كل سوء.

أستودعك اللھم جنیني الذي یطویھ رحمي فاحفظھ من كل شر، اللھم أمسكھ من السقوط، اللھم أخرجھ إلي وھو بخیر حال،●
اللھم أبعد عنھ األسقام والوباء وكن معھ دائما وأبدا.

یا رب قد أخبرنا الطبیب بخبر كنت انتظره منذ سنوات، أسألك یا رب أن تحفظ لي جنیني وأن تتم حملي على خیر وأال●
تریني فیھ مكروه، اللھم أسعدني وأبیھ برؤیتھ أمام أعیننا معافى.

دعاء لحفظ الجنین من التشوھات



یسعد جمیع من في العائلة حینما یعلمون أن من تزوجت حدیثا أصبحت حامل، ولكن یتبدل ھذا الفرح إلى حزن حینما یخبرھا الطبیب
أن الطفل لدیھ تشوھات وأن نسبة تواجده على قید الحیاة بعد الخروج من البطن قلیلة جدا، ویتعین على كل سیدة تعرضت لھذا األمر

أن تحمد هللا كثیرا على ما أعطى وعلى ما أخذ، عالوة على ذلك علیھا أن تتضرع إلى هللا كي یعوضھا وتقول دعاء لتثبیت الحمل
وحفظ الجنین وھو كالتالي:

اللھم احفظ جنیني من التشوھات وأخرجھ لي سالما معافى من كل مرض، یا من خلقت اإلنسان في أحسن تقویم أخرجھ لي●
في أحسن صورة، اللھم اكتب لھ النجاة من أمر عسیر واجعل حیاتھ أفضل مما أتوقع.

اللھم بقدرتك ورحمتك التي وسعت كل شيء یسر لي حملي ووالدتي، واجعلني أم صالحة لذریتي إلى یوم الدین، اللھم●
ثبت لي حمل وارزقني طفال صالحا وعافھ من كل األسقام.

اللھم نجي طفلي من التشوھات واألمراض واجعلھ نافعا ألمتك، اللھم اصرف عنھ األوجاع وقر عیني برؤیتھ صالحا●
متفوقا ناجحا في حیاتھ، اللھم اصرف عنھ كل أمر یشق علیھ واجعلھ من المھتدین.

دعاء لحفظ الجنین من الموت

علم المرأة بأن الجنین الذي بین أحشائھا قد توفي من أصعب األمور التي تتعرض لھا طوال الحیاة، فحینما تعلم أنھا حامل تستعد بكل
قوتھا الستقبال الجنین، حیث تتحمل كل اآلالم التي تشعر بھا طوال تلك الفترة، وُتصبر نفسھا بأن كل ھذا سیزول بمجرد أن تلد

الطفل وتراه أمام عینیھا، ومن األفضل أن تكثر المرأة من قول دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین بمجرد أن تعرف أنھا حامل، وھو
كالتالي:

أدعوك یا رب دعاء المفتقر الذلیل الذي یرجو رحمتك ویخاف عقابك، أسألك أن یا خالق الكون أن تتم لي حملي على●
خیر، وأن تنجي طفلي من السقوط، اللھم ثبتھ حتى ینھي شھور الحمل كاملة وارزقھ السالمة واألمان.

اللھم احفظ جنیني الذي في رحمي واكتب لھ طول العمر، اللھم ارزقھ حسن العمل واجعلھ من السعداء في الدنیا واآلخرة،●
اللھم ارزقھ رزقا حالال طیبا مباركا فیھ وال تجعلھ یحتاج إلى أحد من خلقك.

اللھم ارزق جنیني بركة العمر الطویل وأتم حملھ على خیر، اللھم ارزقھ جمال الخلق والخلقة واجعلھ من المھتدین لدین●
الحق، اللھم ال تجعل للحاقدین سلطانا علیھ وأصلح لھ الحال.

دعاء لحفظ الجنین من السحر

تخاف المرأة الحامل على جنینھا من أي سوء وال ترغب باالقتراب من أي شيء یجعلھا تفقده، وفي الحقیقة یتأثر الجنین إذا مرت
المرأة على سحر أو أصیبت بھ، لذا یتعین علیھا أن تقرأ األذكار باستمرار وأن تتلو القرآن طوال فترة الحمل، حتى یحمي هللا الطفل

من أي ضرر، ومن جھة أخرى علیھا تردید دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین وھو كالتالي:

اللھم یا ھادي المضللین ویا معطي المحتاجین، اللھم یسر لي أمري وخفف لي حملي، اللھم ارزقني طفال سلیما واحفظھ●
من السقوط، اللھم أبعد عنھ السحر والساحرین والمكر والماكرین.

یا رب أنت الحلیم الجواد الذي تعطي بدون حساب، أسألك أن تعطیني الرزق الحالل الطیب، وأن تحفظ لي جنیني اللھم●
اصرف عنھ السحرة والسحر وأخرجھ إلى الدنیا مطمئن.

یا رب قد ضاق بي الحال ولیس لي إال سواك أدعوه دعاء المضطر، أسألك أن تحفظ جنیني، وتبعد عنھ السقوط اللھم قر●
عین أبیھ برؤیتھ جمیل الخلقة طیب الخلق

حرز لحفظ الجنین في بطن أمھ

تعتبر الذریة من أجمل األشیاء التي یكرم هللا بھا العبد في الحیاة الدنیا، وما أجمل أن تكون صالحة على مر األعوام، وفي الحقیقھ
ینال العبد في حیاتھ وبعد مماتھ من صالح ذریتھ، ففي الحیاة یستمعون لھ ویطیعونھ في كل ما یطلبھ منھم، وبعد الممات یكثرون من
الدعاء لھ، ویتعین على كل أب أن یعلم أبنائھ القرآن الكریم، حتى یفوز في الدنیا واآلخرة ومن الجید أن تردد األم دعاء لتثبیت الحمل

وحفظ الجنین حینما تعلم أنھا تحمل جنین في بطنھا وھو كاألتي:

اللھم احفظ جنیني من الشیطان الرجیم وارزقھ خصال األطھار، واجعلھ من المتوكلین علیك، اللھم اصرف عنھ الداء●
واجعلھ بارا بي، اللھم اجعلھ من المتبعین سنھ نبیك صلى هللا.



اللھم احفظ جنیني وارزقني بره في حیاتي ودعائھ بعد وفاتي، اللھم اجعلھ كارھا للمحرمات واحفظھ من العلل واآلفات،●
اللھم اجعلھ من حفظة كتابك وارفع قدره یا رحمن.

اللھم احفظ لي جنیني الغالي وألھمھ رشده، اللھم اصرف عنھ المصائب، اللھم أبعد عنھ من یبغون لھ الشر واخرجھ لي●
معافى من كل أذى.

دعاء تحصین الجنین من الحسد

ترفض الكثیر من األمھات تعریف من حولھا أنھا تحمل جنین في بطنھا خوفا علیھ من نظرات الحاسدین، وباألخص حینما ال تكون
قد حملت منذ زمن بعید، ویتعین على كل مسلم أال یعلن النعم التي أكرمھ هللا بھا أمام الناس، فاألشیاء التي یعرفھا البشر تزول

سریعا، وال تبقى طویال، ومن الجید أن یقضي كل عبد حاجتھ دون أن یعلم اآلخرین، ویجب على كل أم حامل تردید دعاء لتثبیت
الحمل وحفظ الجنین وھو كالتالي:

اللھم یا رب العباد یا مجیب دعوة المضطرین، أسألك أال تحرمني سعة الرزق وھدوء البال، اللھم ارزقني طفال سلیما●
خالي من التشوھات، اللھم أبعد عنھ الحسد والحاسدین وكل من یبغي لنا الشر.

اللھم ال تخیب رجائي وال تحرمني وأنا أدعوك، اللھم احفظ لي طفلي واجعلھ یتم شھور الحمل على خیر، اللھم احفظ لي●
أمھ وارزقھا األمن والسالم اللھم احفظھم من الحسد.

اللھم إني أسألك برحمتك وقدرتك على الخلق أن تفرج ھمي وتكشف غمي، یا رب أنت تعلم أن لي حاجھ عندك فحقق لي●
مطلبي واحفظ لي النعم التي رزقتني بھا، اللھم اصرف عن جنیني الحسد واھده إلى سبیل الرشاد.

دعاء لتثبیت الحمل وحفظھ

مرور المرأة بتسعة أشھر حمل یعد من أقسى األوقات علیھا، ولكنھا ال ترى تلك القسوة ألنھا تعلم أن النھایة ستكون جمیلة،
وباألخص إن جاء الطفل إلى الدنیا وھو معافى من األمراض، حیث یزول كل األلم الذي كانت تشعر بھ وكل الوھن الذي الحقھا في

كل تلك الفترة، وال ترى أمامھا إال السعادة والمستقبل الجمیل لولیدھا، ومن الجید أن تھتم األم بصحتھا وتردد دعاء لتثبیت الحمل
وحفظ الجنین دائما وھو كالتالي:

یا رحمن الدنیا واألخرة ورحیمھما كن معي في شدتي واحفظ لي جنیني الذي یسكن بجوار فؤادي، اللھم سھل خروجھ إلى●
الدنیا على خیر، اللھم طھره من األسقام.

اللھم اجعل جنیني من المھتدین، واجعل لھ من كل ضیق مخرجا، واجعلھ یأتي إلى الدنیا بسالم، اللھم قر عیني برؤیتھ●
خالي من السوء، اللھم اصلح لھ أمره وال تجعلھ من الفقراء واصرف عنھ الھم والغم.

یا ربي مددت یدي إلیك طالبا عونك راغبا فیما عندك، أسألك بكل اسم ھو لك أن تقبل توبتي، وأن ترحم ضعفي وأن●
تمحوا خطیئتي، یا رب اجعل لي نصیبا من كل خیر واحفظ لي حملي.

دعاء لتثبیت الحمل بإذن هللا

یأذن هللا تعالى للمرأة بحدوث الحمل سریعا بعد الزواج أو بعد فترة طویلة منھ، وفي الحقیقة یعتبر بقاء الجنین في الرحم آیة من آیات
هللا تعالى، ویتعین على العباد التفكر فیھا وشكر هللا على النعم التي أنعم هللا بھا علیھم، ویعتبر كال من المال والبنون من أقوى النعم

التي یسعى كل البشر للحصول علیھا، ألن المال ھو من ییسر حیاة جیدة للعباد، أما البنون ھم من یسندون والدیھم عند الكبر، ویفضل
تردد المرأه دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین وھو كالتالي:

أسالك اللھم أن تثبت لي حملي وأن تخرج لي طفلي بحالة جیدة، اللھم أبعد عن جنیني الشقاء واجعلھ آمنا مطمئنا في بطني●
وبعد أن یخرج إلى الدنیا.

یا رب ال تشمت بي األعداء وال تسلط على حیاتي من ال یخافك وال یرحمني اللھم ثبتنا على الحق واحفظ لي جنیني●
واجعلھ من عبادك المتقین.

اللھم اجعلني من المھتدین المتقین واصلح لي في ذریتي، اللھم احفظ لي جنیني، اللھم أكمل فرحتي بخروجھ إلى الدنیا سلیم●
معافى.

دعاء للحامل وجنینھا



یصبح الوضع صعب حینما یطلب الطبیب من األم الحامل أخذ فترة كبیرة من الراحة، حتى ال تعرض نفسھا لمخاطر اإلجھاض،
وفي الواقع تصاب بعض النساء بمشكالت أثناء فترة الحمل تجعلھا تنام كثیرا على ظھرھا، حیث یطلب منھا الطبیب أال تتحرك

نھائیا، حتى یثبت الحمل ویصیر الطفل بصحة جیدة إلى أن تنتھي تلك الفترة ویخرج بسالم، وفي ھذه الحالة یتعین على األم
االستماع إلى كالم الطبیب، عالوة على قول  دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین وھو كالتالي:

اللھم احفظ ألختي حملھا واجعلھ یمر على خیر حال، اللھم أبعد عنھا المحن واحفظھا من كل شر یلحق بھا، اللھم ارزقھا●
طفال ذكیا واجعل مستقبلھ أفضل.

یا رب أكرم أختي بوالدة سھلة، ال تجعل طفلھا من األشقیاء وارزقھ رزقا حالال، اللھم اصرف عن ذریتھا الحرام، أسألك●
یارب أن تبعد عنھا الضیق وسيء األسقام.

اللھم إنك وھبت ألختي جنینھا من غیر حول منھا وال قوة اللھم احفظھ وأبعد عنھ أي مكروه، اللھم ال تجعل ابتالءھا فیھ●
واجعلھ من السعداء في الدنیا واآلخرة.

دعاء إلحیاء نبض الجنین

أصعب كلمة تمر على األم حینما تذھب إلى الطبیب ویخبرھا أن نبض الجنین توقف تماما، في تلك اللحظة تشعر أن الدنیا توقفت
معھا وخاصة إن كان ھذا الجنین أتى بعد أعوام من العالجات واألدویة والذھاب إلى األطباء، وبصفة عامة لن یستطیع العبد تغییر

قدر كتبھ هللا علیھ، وفي ھذه الحالة یتعین على األم أن تكون صامدة وأن ترد دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین وھو كالتالي:

یارب أشعر بالقلق على جنیني، وأسالك أن تحفظھ وأن تتم حملھ على خیر، اللھم أحي نبضھ وقر عیني برؤیتھ كامال●
متكامال، یا رب نجھ من السوء.

أسألك یا من تقول للشيء كن فیكون أن تجعل روح جنیني ال تفارقھ یا رب أنت تعلم أنني أنتظر قدومھ على خیر فال●
تخیب رجائي وارزقني رؤیتھ معافى.

یارب كن معي وال تجعلني شقیا وال حزینا، اللھم أكرمني برؤیة طفلي خارجا إلى الدنیا سلیم الجسم خالیا من العیوب●
ومعافى من األمراض، اللھم ارزقھ العفو والعافیة.

طرق طبیعیة لتثبیت الحمل

یفضل قول دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین حینما تعلم األم أنھا حامل، باإلضافة إلى ذلك یتعین علیھا معرفة الطرق الطبیعیة التي
تثبت الحمل، وھي كالتالي:

التمارین الریاضیة

التمارین الریاضیة لھا دور كبیر في تثبیت الجنین داخل الرحم، لذا یفضل أن تطبقھا األم باستمرار وال تتوقف عنھا طوال●
فترة الحمل.

حمض الفولیك

یفضل أن تھتم األم بتناول حمض الفولیك كما یحدده الطبیب، وفي الحقیقة یفضل أن تستخدمھ المرأة التي ترغب في●
الحمل قبل ذلك.

تجنب التوتر

التوتر یجعل المرأة تشعر بالكثیر من االضطرابات طوال فترة الحمل، لذا یتعین علیھا االبتعاد عن القلق والتوتر ألنھما●
یجلبان اإلجھاض.

الوجبات الصحیة

تحتاج المرأة الحامل إلى قدر متوازن من الوجبات الصحیة طوال فترة الحمل، ومن الجید أال تھمل المرأة في صحتھا وأن●
تكثر من تناول األكالت التي تساعد على نمو الجنین باإلضافة إلى فیتامین ج.



تجنب التدخین

التدخین یدمر الصحة ویؤثر على الجنین، لذا یتعین على المرأة أن تبتعد عنھ وإن كانت تخطط إلى الحمل أو كان لدیھا●
جنین في بطنھا.

الوزن الصحي

یفضل أن تبتعد المرأة عن المأكوالت التي تجعل وزنھا یزداد بطریقھ غیر طبیعیھ طوال فترة الحمل، وأن تحافظ على●
وزن صحي حتى تمر مرحلة الوالدة بسالم.

عالمات عدم ثبات الحمل

یتعین على كل من لدیھ سیدة حامل قول دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین من اإلجھاض، وبصفة عامة ھناك عالمات تشیر إلى عدم
ثبات الحمل، وھي كالتالي:

نزیف مھبلي

تجد المرأة دماء قلیلة في البدایة ثم یتطور األمر إلى ظھور الكثیر من الدماء، وھذا یدل على حدوث معضلة للجنین.●

مغص

تشعر المرأة بمغص شدید في بطنھا قد یستمر إلى ساعات طویلة، وفي الحقیقة یكون مصحوب بألم حاد أسفل البطن.●

الشعور بالوھن

تشعر المرأة بالتعب الشدید والوھن المستمر، عالوة على ذلك یرافقھا ألم في منطقة الظھر وأسفل الحوض.●

ارتفاع الحرارة

تجد المرأة ارتفاع شدید في حرارتھا، بحیث ال تتمكن من خفضھ بالكمادات، بل تحتاج الرجوع إلى الطبیب حتى یصف●
لھا األدویة المناسبة.

كیفیة الوقایة من اإلجھاض

یفضل تردید دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین حتى یحمیھ هللا تعالى من المشكالت التي تجعلھ یولد مبكرا، وبذلك تضطر األم إلى
إدخالھ الحضانة حتى یكتمل، ویمكن وقایة الطفل من اإلجھاض بالطریقة التالیة:

تجنب الكحول

یفضل أن تتجنب األم تناول الكحولیات، عالوة على ذلك علیھا أن تبتعد عن المخدرات تماما، وأن تخفف من تناول●
الكافیین.

الذھاب للطبیب

یتعین على المرأة الحامل الرجوع للطبیب إذا شعرت بالوھن أو األلم في أي منطقة من مناطق الجسم خالل فترة الحمل.●

تجنب األثقال

یتعین على المرأة الحامل االبتعاد عن حمل األغراض الثقیلة أو فعل أنشطة شاقھ یترتب علیھا حدوث ألم في الظھر أو●
البطن.



األمراض المعدیة

یفضل أن تبتعد المرأة عن األشخاص الذین یعانون من أمراض معدیة، ألن الجنین في تلك الفترة ال یتحمل أي أمراض،●
عالوة على ذلك تكون مناعة المرأة ضعیفة.

یجب على األم الحامل قول دعاء لتثبیت الحمل وحفظ الجنین بمجرد أن تعلم أن لدیھا طفل صغیر في رحمھا، وفي الحقیقة تمر أشھر
الحمل علي األم بصعوبة وكل ما تنتظره في تلك الفترة ھو خروج جنینھا معافى وخالي من األمراض الشاقة التي تحزن النفس

وتجعل فكر األم مشتت وممتلئ باألفكار السلبیة، ویفضل أن تتابع الحامل مع الطبیب دائما طوال فترة الحمل.


