
یقف الزوج بجانب زوجتھ أثناء حملھا لما تمر بھ من ألم وإرھاق وخوف من یوم الوالدة، ویبحث عن دعاء لزوجتي الحامل انھا
تقوم بالسالمة لكي یردده طوال الوقت ویستجیب هللا تعالى لھ وتضع زوجتھ طفلھا وتتمتع بصحة جیدة وتستطیع أن تلبي متطلبات

طفلھا وترعاه رعایة تامة، ومن األدعیة التي یقولھا الزوج لزوجتھ الحامل:

أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات، وصلح علیھ أمر الدنیا واآلخرة، أن یحل علي غضبك، أو أن ینزل بي●
سخطك، لك العتبى حتى ترضى، وال حول وال قوة إال بك، ربي إنك أنت األعلم بما حل بزوجتي في أمر والدتھا، فسھلھا

لھا ویسرھا یا أرحم الراحمین.
یا حي یا قیوم یا حي یا قیوم یا حي یا قیوم، ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر،●

اللھم أخرج المولود بقدرتك، یا حي یا قیوم برحمتك أستغیث، یا أرحم الراحمین.
ربي ال تحملھا ما ال طاقة لھا بھ.●
یا هللا إن زوجتي تنتظر لتلقي طفل بریئ بأحضانھا ف یارب إني أضعھا في ودائعك التي التفنى یارب سھل والدتھا و●

ھون علیھا.

دعاء الوالدة القیصریة
تخاف السیدات الحوامل من الوالدة القیصریة ألنھا أكثر خطورة من الوالدة الطبیعیة، وتطلب ممن حولھا أن یدعو لھا لكي تمر
عملیة الوالدة بخیر، ولذلك یدعو الزوج دعاء لزوجتي الحامل انھا تقوم بالسالمة من الوالدة القیصریة، وتدعو لھا أیًضا والدتھا

ووالدھا وأخواتھا، وجمیع األقارب واألصدقاء، ومن األدعیة التي تساعد على تسھیل الوالدة القیصریة والتعافي، منھا بسرعة ما
یلي:

یارب اجعل والدتي بردا وسالما علي وعلى جنیني، یارب في تدبیرك ما یغني عن الحیل، وفي كرمك ما ھو فوق األمل،●
وفي سترك ما یسد الخلل، وفي عفوك ما یمحو الزلل، فبقوة تدبیرك وعظیم كرمك أسألك یا هللا أن تدبرني بأحسن

التدابیر، وتیسر لي أموري بأحسن التیاسیر، وتنجیني مما یخیفني، أنت حسبي وال أفتقر إال إلیك وأنت ربي.
یارب إلیك أشكو ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وھواني على الناس، یا رب العالمین، أنت إلھ المستضعفین، وأنت أرحم●

الراحمین، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعید یتجھمني أم عدو ملكتھ أمري، إن لم یكن بك غضب علي فال أبالي غیر أن
عافیتك ھي أوسع لي.

ربي إني أسألك باسمك الرحمن أن ترحمني وتخفف عني.●
یارب إني أبرأ إلیك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك.●

دعاء تسھیل الوالدة وفتح الرحم
تسھیل الوالدة ھبة من هللا یرزق بھا من یشاء، وبعض السیدات تعاني من ألم المخاض العسیر لمدة أیام، ومن واجب الزوج أن یردد

دعاء لزوجتي الحامل انھا تقوم بالسالمة وییسر هللا علیھا الوالدة، وعلى الزوجة الدعاء � بأن یمنحھا القوة ویسھل علیھا والدتھا،
ومن األدعیة التي تقال لتیسیر الوالدة:

یا هللا لم یبقى الكثیر ألحمل قطعة من روحي، یارب سھل والدتي وھون علي كل ألم قد تشعر بھ.●
ربي ال سھل إال ما جعلتھ سھال، وأنت إن شئت جعلت الحزن سھال، یارب أسألك حسن الخلق وھون الطلق، یا خالق●

النفس من النفس.
ربي إني أسألك حسن الخلق وھون الطلق، یا خالق النفس من النفس، یا مخلص النفس من النفس، یا مخرج النفس من●

النفس، خلصني
یا هللا یا من تقول للشيء كن فیكون، قل لوجعي أن یھون.●
یارب اجعل ألمي بردا وسالما، كما جعلت النار بردا وسالما على إبراھیم.●

دعاء الوالدة القیصریة لزوجتي



یدعو كل زوج دعاء لزوجتي الحامل انھا تقوم بالسالمة وأن تمر والدتھا بسالم، وفي حالة دخولھا العملیات للوالدة القیصریة یزداد
خوف الزوج علیھا فھي من العملیات الكبرى التي یتعرض لھا اإلنسان ویكون بھا نسبة من الخطورة لمن یخضع لھا، ومن أدعیة

الوالدة القیصریة للزوجة:

یارب یسر علیھا حملھ، ووالدتھ، ورضاعتھ، وتربیتھ، واجعلھ مطیعا لك، بارا بنا، ذخرا لإلسالم والمسلمین.●
یا مخلص النفس من النفس، ویا مخرج النفس من النفس یسر لزوجتي والدتھا، یارب یا مسھل الشدید ویا ملین الحدید ویا●

منجز الوعید، یا من ھو كل یوم في أمر جدید، أخرجني من حلق الضیق إلى أوسع الطریق، بك ادفع ما ال أطیق وال حول
وال قوة إال بك، وصلي یارب على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

یارب ارزقني طفل حنان من لدنك وزكاة، واجعلھ رب صالحا، وبارا بوالدیھ، یارب یسر حملھ ووالدتھ ورضاعتھ●
وتربیتھ، واجعلھ مطیعا لربھ، متعاونا مع إخوتھ، نافعا ألمتھ.

اللھم ھون علي زوجتي والدتھا، وھون علیھا شق جسدھا، وھون علیھا ألم جرحھا، واحفظھا لجنینھا.●

ثواب المرأة على الحمل والوالدة
ذكر هللا تعالى في كتابھ الكریم آیات عن الحمل والوالدة، ووصف الحمل بالوھن على وھن، والوالدة من أصعب األوجاع التي تشعر
بھا السیدات، لذلك یبحث كل زوج عن دعاء لزوجتي الحامل انھا تقوم بالسالمة حتى تمر بفترة الحمل والوالدة على خیر ویھون هللا

على زوجتھ مشقتھا، وھناك ثواب وأجر كبیر من هللا للمرأة على تحمل ھذا األلم وھو:

دخول الجنة

الجنة تحت أقدام األمھات، وھذا ھو أكبر فوز تفوز بھ من حملت ووضعت حملھا، وأصبحت أم جیدة ألوالدھا، وزوجة●
صالحة في بیتھا.

األجر المضاعف على العبادات

تعتبر صالة السیدة الحامل أكبر ثواب من صالة الغیر حامل، وثوابھا یعادل عتق رقبة أي تحریر عبد من عباد هللا.●

تنال ثواب الصائم الذي یجاھد في سبیل هللا

تؤجر السیدة الحامل بثواب الرجل الصائم الذي یقاتل في سبیل هللا بالحق وھو أجر كبیر.●

واجب الزوج نحو زوجتھ الحامل
یجب على الزوج أن یكون متعاون مع زوجتھ في فترة الحمل، وأن یقول دعاء لزوجتي الحامل انھا تقوم بالسالمة باستمرار، وأن

یقف بجانبھا طوال الوقت ویكون سنًدا لھا، ومن واجبات الزوج نحو زوجتھ الحامل:

الدعاء لھا

یجب أن یستمر الزوج في الدعاء لزوجتھ منذ بدایة الحمل، فإن ھناك بعض السیدات تواجھھم مشاكل كثیرة في الحمل،●
ولكي یحفظھا هللا من كل سوء ھي وجنینھا، یجب أن نطلب من هللا أن یرعاھم ویتم الحمل والوالدة على خیر.

مساعدتھا في أعمال البیت

مساعدة الزوج لزوجتھ الحامل واجب علیھ، وھي أیًضا سنة عن رسول هللا كان یفعلھا في كل وقت ولیس وقت حمل●
زوجاتھ فقط.

تحمل تقلباتھا المزاجیة والنفسیة



تصاب الحامل بتقلبات نفسیة ومزاجیة نتیجة الھرمونات التي تتغیر أثناء الحمل، وبعض الزوجات تدخل في حالة من●
االكتئاب، ومن واجب الزوج أن یتحمل تصرفاتھا ویعاملھا برفق ولین مقدًرا للحالة التي تمر بھا.

تقدیر األلم الذي تشعر بھ

یقلل بعض األزواج من ألم زوجتھ وھي حامل، ویستمر في طلب أشیاء كثیر تتسبب في إرھاق لھا، وھذا لیس صحیح●
فیجب أن یعرف الزوج أن الحمل رحلة مؤلمة لزوجتھ وعلیھ تقدیر ھذا األلم.

ندعو هللا أن یھون على كل حامل حملھا، ویسھل والدتھا، وننصح الزوج بقول دعاء لزوجتي الحامل انھا تقوم بالسالمة، وأن تدعو
الزوجة لنفسھا، فال یوجد سوى هللا الرحمن الرحیم الذي یھون على اإلنسان المشقة واأللم.


