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 آمدهای ناخوشایند و هنگام غم و اندوهدر پیش هفمت صحیفه سجادیه دعا 
 ج

ة   مَّ اَلُم ِإَذا َعَرَضْت َلُه ُُمِ ْو  َو ََكَن ِمْن ُدَعاِئِه َعَلْیِه السَّ
َ
 ة  َو ِعْنَد اْلَكْرِب ْت ِبِه ُمِلمَّ  َنَزلَ أ

 ای بر او نازل یم شد و هنگام رنج و اندوه از دعاهای امام علیه الّسالم است هنگایم که ُممی برایش رخ یم داد، یا حادثه
 

 ِبِه َحدُّ الشَّ 
ُ
َرُج ِإََل َر ا َمْن ُیْلَتَم َی ِد َو َداِئ َیا َمْن ُتحَلُّ ِبِه ُعَقُد اْْلََكاِرِه َو َیا َمْن َيْفَثأ  ْوِح اْلَفَرِج ُس ِمْنُه اْلَمخْ

دى كه از گردد، اى خداونسختيها به تو آسان مىشود و اى خداوندى كه گره كارهاى فرو بسته به تو گشوده مى

 تو خواهند رهايى از تنگناها را

 

َبْت ِبُلْطِفَك اْْلَْسَباُب َو َجَر  َعاُب َو تََسبَّ ْت ِلُقْدَرِتَك الصِّ َمَضْت لََعَ   اْلَقَضاُء َو دَرِتَك ی ِبُق َذلَّ
 ِإَراَدِتَك اْْلَْشَیاُء 

تو  به قدرت . قضاوارمايه گردد و به لطف تو اسباب كارها ساخته آيدو يافتن آسودگى را به قدرت تو دشوارى خ

 :جارى است و هر چيزى بر وفق اراده تو پديد آمده است

 

ِی  َرة  َو ِبِإَراَدِتَك ُدوَن ََنْ ِتَك ُدوَن َقْولَِك ُمْؤََتِ ِشیَّ  ة  ْنَزِجَر َك ُم َفِهَي ِِبَ

اش رندهار بازداه گفتنيست، به اراده تو بازداشتنى است و ب اش نيازبه مشيت تو فرمانبر است و به گفتار آمرانه

 .نياز نيست
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اِت َل  ْنَت اْْلَْفَزُع ِِف اْْلُِلمَّ
َ
اِت َو أ ْنَت اْْلَْدُعوُّ ِِلُْمِهمَّ

َ
ْنَها ِإلَّ ا َدَفْعَت َو َل َیْنَكِشُف ِم ْنَها ِإلَّ َم ِم َدِفُع َیْن  أ

 َما َکَشْفَت 

انى و ه تواش برز آنكوانند و در سختيها به او پناه جويند. هيچ باليى از سرما نرود جتويى آن كه در مهمات بخ 

 .هيچ اندوهى از دل ما رخت نبندد مگر آنكه تواش از ميان بردارى

 

ََلَّ ِِب َما
َ
َدِِن ِثْقُلُه َو أ

َّ
َظ  َقْد  َو َقْد َنَزَل ِِب َیا َربِّ َما َقْد َتَكأ ُلُه ََبَ  ِِن ََحْ

ام كه بر ده ر افتاپروردگار من، بر من محنتى رسيده كه بار گرانش مرا از پاى در آورده است و به رنجى داى  

 .خود هموار نتوانم كرد

 

ْهَتُه ِإَلَ  َّ َو ِبُسْلَطاِنَك َوجَّ ْوَرْدَتُه لََعَ
َ
 َو ِبُقْدَرِتَك أ

 .اى سوى من روانه داشتهاى و به تو خود به قدرت خويش آن محنت و رنج بر من وارد آورده  

 

ْهَت َو َل َفاِتَح  ْوَرْدَت َو َل َصاِرَف ِْلَا َوجَّ
َ
َ َفاَل ُمْصِدَر ِْلَا أ  ا ِْل

َ
 َق ِْلَا َفَتحَْت َت َو َل ُمْغِل ْغَلْق أ

تو كه  آن در را اند واى كس دفع نتواى كس بازگرداندن نتواند و آنچه را تو روانه داشتهآنچه را تو وارد آورده 

 .اى كس بستن نتوانداى كس گشادن نتواند و آن در را كه تو گشاده بسته
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ْرَت َو َل َناِصَر ِْلَْن َخَذْلَت  َر ِْلَا َعسَّ  َو َل ُمَیسِّ

 .چون كسى را به رنج افكنى كس راحتش نرساند و چون كسى را خوار دارى كس عزيز نگرداند 

 

ٍد َو آِلِه َو ا مِّ ِبحَْولَِك ِسْر َعِنِّ ُس  َو اْک ْولَِك ْفَتْح ِل َیا َربِّ َباَب اْلَفَرِج ِبَط َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  ْلَطاَن اْْلَ

درت به ق وپس درود بفرست بر محمد و خاندانش. اى پروردگار من، به فضل خويش در آسايش بر من بگشاى  

 خويش سطوت اندوه را بر من بشكن

 

َظِر ِفمَي  ِنْلِِن ُحْسَن النَّ
َ
 َو أ

ِ
ْنع ِذْقِِن َحاَلَوَة الصُّ

َ
 ِفمَي   َشَكْوُت َو أ

َ
 ْلُت  َسأ

 نام بچشا ام به رحمت نظر كن و مرا حالوت استجابت در هر چه خواستهو در آنچه زبان شكايت گشوده 

 

ًة َو َفَرجًا َهِنيئًا َو اْجَعْل ِل ِمْن ِعْن  َر  ِدَك َو َهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َرَْحَ  اً جًا َوِحّی َمخْ

 .شاىو از نزد خويش رحمتى و گشايشى خوشگوار بر من ارزانى دار و راه رهايى در پيش پاى من بگ 

 

ِم َعْن َتَعاُهِد ُفُروِضَك َو اْسِتْعَماِل ُس  ِت َو َل تَْشَغْلِِن ِباِلْهمِِتَ  َك نَّ

 چنان مكن كه به سبب اندوه از انجام دادن فرايض و مستحبات تو بازمانم، 
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ُت ِبحَْمِل َما َح َفَقْد ِض  َّ  َدَث ْقُت ِْلَا َنَزَل ِِب َیا َربِّ َذْرعًا َو اْمَتََلْ ْن لََعَ
َ
ًا َو أ  َت اْلَقاِدُر لََعَ َکْشِف َما ََهّ

 ُمِنيُت ِبِه 

صيب ندوه كه ناز آن اطاقتم و پيمانه شكيباييم كه من اى پروردگار، در برابر اين محنت كه بر من وارد آمده بى 

 اينك لبريز است. تنها تويى كه توانى آن اندوه را از ميان بردارىمن گرديده 

 

ْسَتْوِجْبُه 
َ
 َما َوَقْعُت ِفیِه َفاْفَعْل ِِب َذلَِك َو ِإْن ََلْ أ

ِ
 َعِظِي ا اْلَعْرِش الْ َیا َذ  ْنَك ِم َو َدْفع

العرش  شم. يا ذان نباآشايسته  ام دفع كنى. پس مرا از بند بال وارهان اگر چهو آن بال را كه بدان گرفتار آمده  

 .العظيم
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