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اِع ِإَذا َدَعاِن  َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّنِِ فَِإِّنِ َقرِيٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 (  ۱۸۶فَ ْلَيْسَتِجيُبواْ ِل َوْليُ ْؤِمُنواْ ِب َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن )بقرة : 
نزديکم و دعاي چون بندگان من دربارۀ من از تو بپرسند، پس همانا من 

کنم؛ پس بايد دعوت مرا دعاکننده را هنگامي که مرا بخواند اجابت مي

 بپذيرند و به من ايمان آورند شايد آنان راه يابند.

َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوّن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَدِت 
  ( ۶۰)غافر: َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن 

فرمايد: مرا بخوانيد، تا شما را اجابت کنم؛ همانا بگو پروردگار شما مي

ورزند به زودي با خواري وارد دوزخ کساني که از عبادت من تکبر مي

 خواهند شد. 
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 پیشگفتار
ای است که در مسير حرکت برای رسيدن به مقصد، گرفتار نسان به گونهاشخصيت 

کند. در اين مواقع نياز به همراهی دلسوز و شود و مقصد را فراموش میسرگرمی می

 مهربان دارد که به او يادآوری کند و او را از اين غفلت بيرون آورد. يکی از مهم ترين

مان نسبت به کودکان و جوانان همين مسمسؤليت
ّ
له است و ئهای پدران، مادارن و معل

 . خداوند از روی لطف، آنها دارندوليت بزرگ را در برابر انسانئپيامبران الهی همين مس

ی دنيا ها که سرگرم زندگها را از خواب غفلت بيدار کنند و به آنبزرگواران را فرستاده تا آدم

کن مظاهر يتری داريد؛ لاند يادآوری کنند که مقصد شما دنيا نيست. شما مقصد مهمشده

های مشترک امزندگی دنيايی شما را به خود سرگرم کرده است. به همين دليل يکی از ن

 
ا
 پيامبران، منذر يعنی هشدار دهنده و بيدار کننده است. مولوی يادآوری می کند که اصول

 کنند که شاکرآورند و تنها کسانی از آن رهايی پيدا میهای دنيوی خداوند، غفلتنعمت

 نعمت باشند:

  شاهداِم شکرِ نعمت آرد غفلت و شکر انتباه                            صيد نعمت کن به 

 تشکر، جاِن نعمت و نعمت چو پوست                   زانِک شکر آرد ترا تا کوی دوس
ها در اند، وجود سختیهايی که سرگرم دنيا شدهيکی ديگر از الطاف خداوند برای انسان

فريادی ها ناگاه بر سر آنهاند بست تا در زمانی که سخت در دام غفلت گرفتار آمدها هازندگی آن

خراشی است ها به منزله طبِل گوشايد. سختیبکشد و هشدار دهد که چرا از مقصد غافل شده

ای که ماری زهرآگين در رفتهخوابای را بيدار کند. انسان بهرفتهخوابخواهد انساِن بهکه می

ست و چه بيچاره است انسانی که خوابش چنان عميق باشد که صدای آن ا حال نيش زدن به او

 طبِل بيدار کننده را نشنود و همچنان در خواب غفلت گرفتار بماند.  

ت
ّ
های ديگر دنيا گرفتار ويروس خطرناک کرونا شده اين روزها که جامعه ما همانند همه مل

کی و همينطور تمام مردم جامعه واجب های بسياری ايجاد کرده است بر جامعه پزشاست و سختی

های مختلف درمانی و بهداشتی استفاده کنند تا هر چه زودتر شرِّ اين ويروس است که از راه

ت
ّ
تا های جهان کوتاه شود. اّما نکته مهم اينجامنحوس از سر مل

ّ
دار و های دينست که مل

ز شّر اين دشمن خطرناک يک فرصت خداپرست برای مبارزه با اين جرياِن ترسناک و برای رهايی ا

بسيار مهّم و اثرگذار ديگر هم در اختيار دارند که بايد از آن استفاده مطلوب بکنند. ابزاری که اگر 
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های پزشکی را دو چندان بلکه ده چندان تواند اثربخشی درمانبه درستی از آن استفاده شود می

ترين نقش دعا، داوند سبحان نيست. آری! مهمکند. اين ابزار چيزی جز دعا و مناجات به درگاه خ

بردن ترس و اضطراب، تقويت اميد و بازگرداندن آرامش در روح جامعه دينی است. با چنين از بين

دعا را برای جامعه اسالمی امری ضروری و  واجب می داند و  الّسالمعليهنگاهی است که امام صادق 

1ترين عبادت است.فرمايد: دعا، بالمی يخ طوسی می گويد: دعا به معنای خشوع و تضّرع و ش 

توّسل و اميد به درگاه خداوند سبحان است و به منزله سفره ای آسمانی است که تمام انبيا و 

های با ايمان را تا مقام قرب الهی بال تا به وسيله آن جان انسان صالحان به دور آن گرد آمده اند

2ببرند.  

ه يک دشمن ناپيدا بر جوامع بشری سايه افکنده و فضايی از بنابراين در چنين شرايطی ک

ها ايجاد کرده است، تنها خداپرستان هستند که ننا اميدی و اضطراب را در زندگی آ ترس و

ست اله در اين ئخود را از هرگونه ترس و استرسی رها کنند. راز مسوردن به دعا، توانند با روی آمی

 ،بخشی را جستجو کرد. بيان قرآنور و امنيتآراه آرامش يستباکه برای رهايی از استرس می

کِر که بشر برای رسيدن به آرامش يک راه بيشتر ندارد و آن ذکر خداست: أل بذ داردحکايت از اين 

 ام می گيرد. ست که دل ها آر ا ذکر خدا اللِه تطمئنُّ القلوب تنها با

های بلندی را در ايران اسالمی که آرماناز اين رو بر جوامع دينی و بخصوص جامعه بزرگ 

اند واجب است که در اين شرايط سخت اجتماعی، ضمن رعايت تمام اصول پزشکی و پيش گرفته

د و ترين ابزاری که در اختيار دارند استفاده کامل ببرنترين و اثربخشدرمانی و پيشگيری، از بزرگ

گر بخشايشگر خود را به درگاه آن رحمتهای نياز با يک پويش همگانی، هر کسی پيوسته دست

ها، هم ایبلند کند و برای خود، خانواده، همسايگان، خويشاوندان، دوستان و آشنايان، هم محله

ی همه مردم جهان دعا کند. هدينان و بميهنان، همها، همشهری
ّ
 طور کل

هايی که در تدست آمده استفاده کنيم و غفلههمچنين شايسته است همگی از اين فرصت ب

 ؛ايمايم را شناسايی کنيم و خودمان را از آن رهايی ببخشيم. اگر از خدا فاصله گرفتهزندگی داشته

اگر  ؛از همدلی با اعضای خانواده غافل شده بوديم راگ ؛اگر آخرت را فراموش کرده بوديم

اگر آفت  ؛تاده بودهای ما با مهربانی فاصله افاگر ميان دست ؛تهيدستان را فراموش کرده بوديم

اگر از حال  ؛رنگ کرده بوديمها را کماگر دوستی ؛مان سايه افکنده بودغرور بر شخصيت

                                                      
 / باب 325/  3تکملة الوسائل / ج.  1
 .2، ص1، جطوسی، محمد بن الحسن، مصباح المتهّجد و سالح المتعّبد.  2
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ی هر نقطه سياهی که بر آيينه وجودمان خهمسايگان بی
ّ
دآرايی وخبر مانده بوديم و به طور کل

سبحان ما را از  کند را شناسايی کنيم  برای زدودن و از بين بردن آن تالش کنيم تا  خداوندمی

 مندان دنيا و آخرت قرار دهد.سعادت

اينک بيش از هر زمان ديگر به استفاده از ابزار حيات بخش دعا و مناجات با آفريدگار مهربان 

نيازمنديم. معاونت فرهنگی و دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی مفتخر است با استفاده از منابع 

 السالمعليهمکه در آن از دعاهای اهل بيت  هی به روشناییرامتعبر حديثی، اين مجموعه ارزشمند 

تا راهی باشد به سوی روشنايی.  گرد آمده را فراهم نموده و در دسترس عموم مردم جامعه قرار دهد

اميد است که با بهره گيری از مضامين بلند اين دعاها، در جهت تقويت و گسترش فرهنگ دعا 

پنهان و آشکار  زمينه الطاف مضاعف الهی را فراهم کنيم و هر صورت فردی و جمعی؛ هخوانی ب

ت بزرگ ايران از شّر اين دشمن خطرناک و ناپيدا رهايی يابند. هچه زودتر مردم جهان ب
ّ
خصوص مل

مجموعه راهی به از همکاران پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه و اعضای محترم هيأت علمی 
 مند همکاری کرده اند صميمانه سپاسگزری می کنم.که در توليد اين اثر ارزش روشنایی

 
 
 ه رب  العالمینو آخردعوانا ان الحمد لل

      معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی

  ۱۳۹۸اسفند 
 

 





 

 

 کلیاتی در باره دعافصل اول: 
1کندیبه آنها نم يیچ اعتنايبندگان نباشد خداوند ه یاگر دعا د رحمت ي. در واقع دعا کل

2است. یکيو چراغ تار 3سالحدعا   4و سپر مؤمن  5ن استيها و زمن و نور آسمانيستون دو   . 

6ستين دعاتر از یگرام یتعال ینزد خدا یزيچ  يیلت از او بالئرا دعا به درگاه خدا و مسيز ؛

7.کندیآن مانده را دفع م یبه آن تعلق گرفته و فقط اجرا یکه قضا و قدر اله  یدعا شفا 

8است یهر درد . 
ا و آخرت در دست او است به تو اجازه داده است تا او ين دنيکه ملکوت و خزا یبدان آن کس

ت يتا عطا یو اجابت دعا را ضمانت کرده است و به تو فرمان داده است که از او بخواه یرا بخوان

ننهاده و تو را به آوردن واسطه و  یان تو و خودش حجابيبزرگوار است. م ٔ  هنديرا او بخشايز ؛کند

9ادار نکرده است.و  ینجايم  

 ست؟یدعا چ
دعا در لغت به معنای دعوت و خواندن است و در اصطالح دينی به معنای مناجات و راز و 

های ای که فقير و نيازمند است با پروردگاری که غنی مطلق است و گنجينهنياز عبد و بنده

تش را به و درخواس سؤالآسمان و زمين به دست اوست برای جلب توجه او تا دعاکننده 

 پيشگاه والی آن ذات ليزال ارائه دهد.

                                                      
 77. سوره فرقان، آيه  1

 37، حديث 300، ص 93. بحار النوار، ج  2

 9938. غررالحکم، حديث  3

 4، حديث 486، ص 2. اصول کافي، ج 4

 1، حديث 486، ص 2. اصول کافي، ج 5

 23، حديث 294، ص 93. بحار النوار، ج  6

 2، حديث 469. اصول کافي، ص  7

 2008، حديث 12، ص 2. مکار الخالق، ج  8

 1، حديث 204، ص 77. بحار النوار، ج  9
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 ر وجود دارد:يعناصر ز سؤالدر دعا و 

و  عجولاما  1درخواست خير داردکه ی دارد. انسان یاک طرف انسان است که خواستهيدر 

.3دار استار و نيتر، فقو از همه مهم 2شتابزده است

بر همه  .5ب و شهادت استيعالم به غ ؛4ستا است که شنوا و دانا یگر خداونديدر طرف د

اّول  .9تمام ملک از آن اوست .8ز استيعز .7بندگانش غالب و قاهر است یبر تمام .6ز تواناستيچ

 نگذاشته است. یظهور کس یبرا يیکه جا یطور 10ظاهر است و باطن ؛است و آخر

.11اجابتش کندن خواست انسان است که خداوند وعده داده، هر کس بخواندش ين بيدر ا

 برآوردن حوائج یهالهیوس

 کندمیان ياش را بکه خواسته یخواند دعا کرده و هنگامیکه انسان خداوند را م یهنگام

از خداوند بخواهد.  یزيممکن است انسان دعا کند، بدون آن که چ کرده است. سؤال

صورت گرفته رد دعا يگیح که خداوند مخاطب قرار ميد و تسبيهنگام مناجات و تحم

با تنها خواستن البته خواهد. یانسان م سؤالخواند و در یاست. در دعا انسان فقط م

 .درخواست خود را بيان کندزبان حال انسان با ممکن  ؛ستيزبان ن
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مستقل نداشته بلکه  یوجودموجودات،  ین روياز ا. است خداوند متعالمعلول  همه عالم

طلبند: های خود را از خداوند میودات نيازها و درخواستهمه موجبه وجود حضرت حقند.  یمتک

ْرِض 
َ ْ
َماَواِت َواْل ُه َمْن ِفي الَسّ

ُ
ل
َ
1َيْسأ تواند نيازهای موجودات را برآورده کند؛ ؛ تنها خداوند است که می

 سؤالرا هر چند با زبان درخواست نشده باشد  یحوائج انسان یتمام یتعال ین جهت خدايبه هم

 ن کُ م مِّ کُ ااتءَ وَ است: ده و فرموده ياز خود نام
ِّ

 ا َس مَ  ل
َ
 ن  إِ  آوَه حُص ل تُ  اللِه  َة عَم وا نِ دُّ عُ ن تَ إِ  وَ  وُه ُم لتُ أ

  اَن نَس اِل 
َ
 ل

َ
 ظ
ُ
2ار  ف  کَ  وم  ل  

و سائل بوده و به زبان فطرت  یها که از شمردنش عاجزند داعها در تمام نعمتانسان یعني 

 بلکه تمام موجودات سائلند و از او مسئلت دارند.کنند. نه تنها انسان یم سؤالدعا و 

 شروط استجابت دعا
. در 3دهمیرا آن هنگام که دعا کند جواب م یاد دعوت هر دعوت کنندهيفرمایخداوند م

ز هست و يان علل آن نيه همان طور که متعرض حکم مساله اجابت دعا است متعرض بين آيا

ک بودن ينزد ،د و شرط بودن دعايقیند و علت اجابت بيوبنده ا ،فهماند علت که دعا کنندگانیم

شود مستجاب یاجابت آن خوانده م یکه خدا برا یدعاهائ یخدا به بندگان است، پس تمام

 .4است

 ر است:يه فوق استجاب دعا منوط به دو شرط زيدر آ

  دعا باشد.قتيحقدعا 
ا
 ا

 .دعا از خدا باشد 

رو تنها بندگان هيچ قيد و شرطی نگذاشته است؛ از اينبنابراين خداوند برای اجابت دعای 

شرطی که وجود دارد اين است که بنده خالصانه به درگاه الهی روی بياورد و دعا کند.

                                                      
 ۲۹. الرحمن،  1

 34سوره ابراهيم، آيه  .   2

 186. سوره بقره، آيه  3

 45، ص 2. ترجمه تفسير الميزان، ج  4
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 قت دعایحق
حقيقت دعا يعنی احساس فقر و نياز قلبی و درونی همراه با تضرع و درخواست از آفريدگاری 

کننده هر رآورنده هر درخواستی است و جوابکه عزيز و متعالی است؛ آفريدگاری که ب

ای است. آنچه در دعا حائز اهميت است احساس نياز و درخواست قلبی است؛ از کنندهسؤال

تواند نام دعا به خود بگيرد که همراه با درخواست شود در صورتی میرو آنچه بر زبان جاری میاين

 قلبی و احساس نياز درونی و باطنی باشد.

 یقیر حقیغ یدعا
پس  .است یارندهوحاجتش برآ یکند که براین معنا را درک ميانسان با فطرت خود ا

که در  یامور است و رکن یکه سر نخ تمام ین شعور و درک را دارد که آن مبدئيانسان ا

 ین اسباب ظاهرير ايدارد، غ یتحقق و وجود هر حاجت از حوائجش بدان اعتماد و دلگرم

که  ین اسباب نداشته باشد، به طوريدرک آن است که اعتماد کامل به ان ياست و لزمه ا

ش يظاهر یهارا مستند به سبب یزيماند و هر چنغافل  یقياز آن سبب تام و حق پيوسته

 پندارد.ن
 یکند و حاجت یسؤالشود، حال اگر ین نکته مين دقت و توجه ملتفت به ايانسان با کمتر یآر

از پروردگار  سؤالش سؤال ،کندیکشف م نن برآورده شديگردد. از ا بطلبد و حاجتش هم برآورده

به  یق اسباب ظاهرياز طر ،ص دادهيخود آن را تشخ یکه داشته از راه شعور باطن یبوده و حاجت

از اسباب  ین حاجت را از سببيافاضه شده است و اگر هم یده و از آنجا به ويدرگاه پروردگارش رس

ن که آن سبب، يکند به ایش حکم ميو باطن یخواسته که شعور فطر یبخواهد، از کس یظاهر

که  یباشد. مثالیکرده که آن سبب برآرنده حاجتش میال ميست، بلکه خيبرآرنده حاجتش ن

ورزد، تا آن یرا دوست دارد و به آن اهتمام م یزيشود انسان چیار مين است که بسيا آوردتوان یم

تر و او مهم یاست که برا یمزاحم و مضر به منافع همانند که يبیمآورد و یکه آن را به دست م

 یزيشود که از چیار ميرد و بسيگیتر را مدارد و محبوبیر از آن دست بر ميتر است، ناگزمحبوب

 به همان چ یزد، وليگرینفرت دارد و به خاطر حفظ منافعش از آن م
ا
خورد و یز بر ميتصادفا
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خت سودمندتر و بهتر يگرین ميکه به خاطر آن از ا یپنداشت از منافعیم ند برخالف آن چهيبیم

ْم  است.
ُ
ک

َ
ر ّ ل

َ
ا َوُهَو ش ْيئا

َ
وا ش ْن ُتِحُبّ

َ
ْم ۖ َوَعَسٰی أ

ُ
ک

َ
ا َوُهَو َخْير  ل ْيئا

َ
َرُهوا ش

ْ
ْن َتک

َ
1َعَسٰی أ  

ش است، يخو ین که طالب بهبودين ايزد و در عيگریتلخ م یدن دوايض از نوشيکودک مر

خواهد و یرا م یش صحت و سالمتيو فطر ین انسان با شعور باطنيکند، ایه مياز خوردن دوا گر

به زبان فطرت درخواست آن را دارد، هرچند که به زبان سر و با عملش خالف آن را درخواست 

 کند.یم

و شعور  یک نظام به حسب فهم فطريش دو نظام دارد. يشود انسان در زندگیپس معلوم م

رش دچار يش از خطا محفوظ است و در مسيل، نظام فطريگر به حسب تخيد یو نظام یباطن

شود که یشود. چه بسا میار دستخوش خبط و اشتباه ميش بسيليشود و اما نظام تخیاشتباه نم

 یرا درخواست م یزيش چياليبه حسب صورت خ یآدم
ا
ن يداند که با همیطلبد و نمیم کند و جدا

 خواهد.یمخالف آن م یگريز ديدرست چ ،و طلبش سؤال

به آن  یهم هست و وقت ید لبد به آن راضينمایرا به نفع خود مسئلت م یزيچ یکس یوقت

ه ستمگر يعل یباشد، وقت یز راضيد هر چه که از هر جهت مثل آن است نيو خشنود باشد با یراض

از انتقام  ید به طور کليکرده، بان که ظلم يخواهد به خاطر ایکند و انتقام مین ميخودش نفر

ه ين عليباشد و آن را دوست بدارد. پس اگر خودش هم ستمگر باشد نفر یگرفتن از ستمگر راض

فهماند که انتقام از ین کردنش ميم او با نفريه خودش هم هست. چون گفتين عليستمگرش نفر

، که هرگز دوست ددوست بدار  ن انتقام را نسبت به خودش هميدارد. حال اگر ایستمگر را دوست م

ر خودش درخواست کرده بود و اگر دوست يغ یشود که آن را برایگرفتار م يیدارد، به بالینم

در  یتعال یبوده و خدا یزبان یاز او سرنزده، بلکه فقط گفتار يیو دعا ینيقت نفريندارد در حق

 بِ َو َيدُع اِلنَساُن » ن باره فرموده:يا
 

 ُج َع  اُن نَس اِل  اَن کَ  وَ  رِ يالَخ بِ  هُ ئَ آَع ُد  رِّ الش
ا
 3«.2ول

 دعا از خدا
در هنگام ش را يدعا خداوند همدعا کند و خدا را فراموش نکند،  یدر حال خوش یاگر کس

که پروردگار خود را در حال  یکند. چون کسیرا فراموش نم یکند و ویمستجاب مسختی 

                                                      
 ۲۱۶. سوره بقره، آيه  1

 11سوره اسراء، آيه  .  2

 55تا  50، ص 2. ترجمه تفسير الميزان، ج  3
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در فراهم  یکه اسباب ظاهر ن پنداشتهيفراموش کند، به طور قطع چن یرفاه و خوش

در حال شدت  یوقت ین پنداريند، آن وقت صاحب چنيساختن رفاه او مستقل از خدا

تنها در شدت  یتعال ین است که خداين خواندش ايا یخواند معنایپروردگار خود را م

ست؛ بلکه در هر حال چه شدت ين طور نيا یتعال یرب و مدبر او است و حال آن که خدا

دگار يعالم و آفر ین پندار نه در حال رفاه خدايجه صاحب ايت دارد. در نتيربوب و چه رخا

که در حال  یرا خوانده است. آن کس یگريخود را خوانده و نه در حال شدت، بلکه د

ش دست يندارد، در حال شدت هم انقطاع کامل برا یدعا نداشته و با خدا کار یخوش

از  یتواند به کلیاست، نم یچشمش به اسباب ظاهردهد، باز هم که دعا کند گوشه ینم

کردن خداوند به همين دليل است که قرآن کريم مؤمنان را از فراموش د کند.يآنها قطع ام

َه ۚ ِإَنّ دارد. باز می
َّ
ُقوا الل َمْت ِلَغٍد ۖ َواَتّ َدّ

َ
ْر َنْفس  َما ق

ُ
َتْنظ

ْ
َه َول

َّ
ُقوا الل ِذيَن آَمُنوا اَتّ

َّ
َها ال ُيّ

َ
َه َخِبير   َيا أ

َّ
الل

وَن 
ُ
1.ِبَما َتْعَمل  

 رابطۀ استجابت دعا و برآورده شدن حاجات
حاجت متفاوت است. خداوند وعده فرموده که  همان طور که ذکر شد دعا با درخواسِت 

ن موضوع با برآورده شدن حاجت متفاوت است. يکن ايکند. لیهرکه بخواندش اجابتش م

 را:يخواسته است را ندهد، ز ین از وکه انسا یخداوند ممکن است آن حاجت
 .شناس او مغايرت داشته باشد.درخواستش به زبان باشد و با فطرت و سرشت حقيقت. ۱

 عطا کند. یخداوند بهتر از آن خواسته به وممکن است . ۲

 شدن آن حاجت به ضرر او باشد.. ممکن است برآورده۳

 عبادت و دعا
  وَ  فرمايد:قرآن کريم می

َ
 ق

َ
 بُّ َر  ال

ُ
  یم ادعونک

َ
 ِج ستَ ا

َ
 ب ل

ُ
  ن  م اِ ک

 
 یتباَد ن ِع َع  وَن رُ کبِ ستَ ي َن يذال

 دُخ يَس 
ُ
  2َن يراِخ َد  َم ن  هَ َج  وَن ل

                                                      
 ۱۸. سوره حشر، آيه  1

 60سوره غافر، آيه  .  2
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ن دعا را عبادت يدهد و عم عالوه بر ایکند و هم وعده اجابت میهم دعوت به دعا ماين آيه 

د يفرمایآن م یبلکه به جاکنند، یکه از دعا به درگاه من استکبار م ید کسانيفرمایخواند و نمیم

 خواند.یرا دعا م ان عبادتين بيکنند و با ایکه از عبادت من استکبار م یکسان

 دعا و علل و اسباب
 ر وجود دارد:يهمان طور که ذکر شد در دعا عناصر ز

  استنيازمند ک طرف انسان يدر. 

 است.  نيازبی گر خداونديدر طرف د 

  خواسته انسان 

 دن حوائجبرآور  یهالهيوس 

1ست.يدر آن ن یليدارد که تبد یخداوند سنت دارد. آتش  یالهيوس ین سنت هر کاريدر ا 

کن انسان به يشود، لیز بدون اسباب برآورده نميکند. حاجت انسان نیراب ميسوزاند و آب سیم

 تواند به اسباب بنگرد:یچند صورت م

 اسباب باشد. یچشم و دست انسان به سو 

  خدا باشد. یسوچشم و دست به 

 اسباب باشد. یخدا و دست به سو یچشم به سو 
کند یانسان از اسباب استمداد م یعنيدر دعا انسان به خداوند چشم دارد و به اسباب دست. 

 د ندارد.يبه اسباب ام یول

بدون علت  یچ گاه معلوليبر علت و معلول بوده و ه یمبتن ینظام هستم: يگوئیح ميدر توض

ان ير کرده که امور جز از راه اسباب به جرين تقديچن یتعال ین که خدايشود.  گو ایجاد نميا

د به اسباب يز باين است که خدا سببش کرده. بندگان خدا نيکن سبب هر چه باشد چنيفتد ولين

کن ي. لاست ت را به اسباب دادهيباشد که سبب یاعتماد نکنند، بلکه همه اعتمادشان بر خدا

اسباب آن را  یر مجرايدارند از غ یاثرند و هر وقت هر حاجتیلغو و ب یاسباب به کلنپندارند که 

جا است. چطور ممکن است یب ین توقعيست و چنيح نيصح یزين چيطلب کند. چون چن

به کار  یاديز یهان دعا کردنش سببين که اهل دعا در همياثر باشند، با ایاسباب و علل ب

                                                      
 62قرآن مجيد، سوره احزاب، آيه .  1
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ن و در راه به دست آوردن حاجت خود همه ارکان وجود خود را به کار ل قلب و زبايبرد، از قبیم

 ها سببند.نيرند و همه ايگیم

دهد یکند، اگر میبدن خود م یکند با ابزارهایر که هر چه مين معنا را در انسان در نظر بگيا

ن انسان يهمشنود. پس یشنود با گوش میند و اگر ميبیند با چشم ميبیدهد و اگر میبا دست م

د و انتظارش به دست من ياست که تمام ام یاگر از خدا از کار افتادن اسباب را بخواهد مثل کس

ا همه اعتمادش به چشم من باشد تا به او بنگرد يبه او بدهد و  یزيش دراز شود و چيباشد تا به سو

وجود من غافل باشد. از  ین حال به کليا همه رکونش به گوش من باشد تا سخن او بشنود و در عيو 

ست انسان عاقل دست و چشم و يوانه است. چون ممکن نيغافل و د ین کسيمعلوم است که چن

 از صاحب آن غافل باشد. یند و به کليگوش را بب

ابد، قدرت يیان مير اسباب جريم امور تنها از مسيگوئین که ميد دانست ايگر بايد یاز سو

م يديسازد، همان طور که دیار را از او سلب نميکند و اختیمد نيخدا را مق یر متناهيمطلقه و غ

له يکند به وسین که مجبور است هرچه مين ايار نشد، در عيدر انسان باعث سلب قدرت و اخت

د ين بدان جهت است که تحديم و ايدانیمختار م یخود کند، باز هم او را موجود یبدن یاعضا

دن و يرا بدن شک انسان قادر به دادن و گرفتن و ديفاعل، زد فعل است نه يقت تحديمذکور در حق

د به يشود. پس تقین اعمال جز با دست و چشم و گوش انجام نميکن خود ايدن هست، ليشن

 اسباب از آن فعل است نه فاعل.

 یتيالطالق است. اما فعل خصوص یز قادر علين طور است. او نيهم هم یواجب تعال یخدا

ن حال ياز افعال خدا است، در ع ید که خود فعليوجود اسباب است. مثالا زدارد که متوقف بر 

 یطيشود که از فالن پدر و مادر متولد شده باشد و در فالن زمان و مکان و در شراید ميز یوقت

ن و چنان موجود شده باشد. مادام که مشخص نشود موجود يچن ین و چنان نبودن موانعيچن

د مشروط يش تنها در ذهن است. پس به وجود آوردن زيکه جا است، یکل یشود، بلکه انسانینم

 جاد.يفاعل ا یجاد است نه به خداين توقف مربوط به فعل ايا یط هست ولين علل و شرايبه همه ا

ن باور غلط را به يت و رکون و اعتماد به اسباب، رفته رفته ايجهل به مقام حق و سلطنت ربوب

 مؤثرند و ايدهد که اسباب هم حقیانسان م
ا
را  یرساند که هر معلولیم ین پندار را به حديقتا

ن پندار غفلت دارد و يشود که انسان از ایبداند و چه بسا م یمستند به علت معهود و اسباب عاد

خود  یک براين اسباب هر ين مقدار را معتقد است که ايکن ايندارد. ل ین اعتقاديا اصالا چني

 یکير باعث نزديم حرکت و سينيبیرد، مثالا ما ميآن را بگ یگر جايد یبشود سبیدارد که نم یجائ
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شود و حرکت را سبب یل مين اعتقاد از ما زايد ايشرفت در توحيپ یبا کم یشود ولیبه مقصد م

ن يا یرا دارد ول یخدا است و حرکت جنبه واسطگ یقيم مؤثر حقيگوئیم و مينيبیمستقل نم

ست که حرکت، ين طور هم نيا یخدا است ول یقيکه درست است مؤثر حقماند یمان مياعتقاد بر ا

کند و اگر حرکت و یآن را پر نم یگر جايز دياست که چ یچ اثر نداشته باشد، بلکه واسطه مؤثريه

م مسببات از اسباب يشود. سخن کوتاه آن که ما معتقدیبه مقصد حاصل نم یکير نباشد نزديس

 یاز آن خدا یر واقعينباشند و تأث یقت سبب واقعيه اسباب در حقکنند، هرچند کیخود تخلف نم

است که علم  ین اعتقاد توهميمسبب السباب باشد و اسباب تنها جنبه وساطت داشته باشند و ا

 یه منافات دارد. علم به مقام خدايرد، چون با سلطنت تامه الهيپذیسبحان آن را نم یبه مقام خدا

ر و ين مقرر کرده که مثالا در هنگام تحقق سيچن یتعال یکه خدا درست است :ديگویسبحان م

ن يچن یدا گردد، وليز پيز محقق شود و در هنگام وجود آتش حرارت نيبه مقصد ن یکيحرکت، نزد

 یآتش بود حرارت و سوزاندن هم حتم یا وقتيآتش بود حرارت هم باشد و  یست که تنها وقتيهم ن

با به کار انداختن نظام اسباب و مسببات قدرتش محدود نشده بلکه  یتعال یباشد و خالصه خدا

ندازد و اثر را بدون فالن واسطه يها را از وساطت بتواند واسطهیهمچنان قدرتش مطلقه است. م

ست يا خوردن نيسوزاند و یم آتش هست اما نمينيبیجاد کند. همچنان که در مورد معجزات ميا

 هست. یرابيو س یريس یول

ه محال است. هرجا يم تخلف مسببات از اسباب عاديال کنين توهم باعث شده که خيمچنه

هرجا  ز هست،يبه مقصد ن یکيز هست، هرجا حرکت هست، نزديو سقوط ن ینيجسم هست، سنگ

کن درست است که ناموس يها. لنيهم هست و مانند ا یرابيو س یريدن هست، سيخوردن و نوش

ان مسببات حق است يسبحان و م یان خدايگر وساطت اسباب ميد یتت و به عبار يت و معلوليعل

 یشود که ما حدوث حوادث را منحصر در صورتین ناموس باعث نميست و اما اياز آن ن یزيو گر

ن که ين اين کتاب و سنت و در عيو همچن یو نظر یا باشد. بلکه بحث عقليم که اسبابش مهيبدان

ن، امور محال ين بيکن در ايد. لينمایکند، انحصار آنها را انکار میاسباب را اثبات م یاصل واسطگ

که ممکن الوجود  یزيداند، از محل بحث ما خارجند چون چیکه عقل تحقق آنها را محال م

جاد آن، فرض ممکن الوجود يست، بلکه ممتنع الوجود است. فرض تعلق گرفتن قدرت خدا به اين

م: يگوئید، مين معنا روشن گرديشود. حال که ایالوجود نمشدن آن است و ممتنع الوجود ممکن 

ست و عادت ين ین که آن چه محال ذاتيم به ايکند تا معتقد شویمان به خدا ما را وادار ميعلم و ا
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ا هم يدر مورد آن مستجاب است، که قسمت عمده از معجزات انب یداند، دعایآن را محال نم

1ن استجابت دعا است.يمربوط به هم  

 اجابت دعا و قرب فرد به خداوند
ای ی ممکن است پيش آيد که بين برآوردن حاجت و قرب فرد به خداوند چه رابطهسؤال

شود نزد اش برآورده میای دارد و زود خواستهوجود دارد؟ آيا هر کس از خداوند خواسته

 تر است؟خداوند مقرب
 ای دارند، در اين دنيا به چند دستههايی که از خداوند خواستهگوييم: انساندر پاسخ می

 شوند:تقسيم می

 اند:خواهند که خود چند دستهالف( کسانی که آخرت را بدون توجه به دنيا می

 اند.کسانی هستند که با انجام واجبات و ترک محرمات به قرب فرايض نايل آمده    

 يل آمدهکسانی هستند که با انجام مستحبات و ترک مکروهات به قرب نوافل نا-

 اند. 

ء احب الی مما بشی الی عبد من عبادی قربان الله جل جالله قال: ما ي« فی حديث»

سمعه الذی يسمع به و بصره  کنت فاذا احببته هاحبّ  بالنافله حتی الّی  قربافترضت عليه و انه ليت

2«ان سالنی اعطيتهاجبته و يبصر به و لسانه الذی ينطق به و يده التی يبطش بها ان دعانی الذی  

شود. به درستی تر از آنچه بر او واجب کردم نزديک نمیداشتنیام به من به چيزی دوستبنده

شود تا اين که دوستش بدارم و چون دوستش بدارم گوشش با انجام نوافل به من نزديک می

گويد و خن میبيند و زبانش که با آن سشوم که با آن میشنود و چشمش مییشوم که با آن ممی

اش کند و اگر درخواستی داشته باشد برآوردهگيرد. اگر دعا کند اجابتش میدستش که با آن می

  کنم.می

  کند.اينان هر آن چه از خداوند بخواهند، خداوند اجابت می

 خواهند.ب( کسانی که آخرت را با دنيا می

ها در های اخروی آنخواستههای دنيوی داشته باشند که با اين گروه ممکن است خواسته

کند. عالوه بر آن، اينان آخرت را هايشان را برآورده نمیتضاد باشد، لذا خداوند بعضی از خواسته

                                                      
 50 - 60، ص 2. ترجمه تفسير الميزان، ج  1

 352، ص 2الکافی، ج .  2
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خواهد که تحقق آن شرايط ای میهای آخرت نيز شرايط ويژهخواهند. استفاده از نعمتنيز می

ف، از جمله برآورده نشدن حاجاتشان، ها را به طرق مختلجز با امتحان ميسر نيست. لذا خداوند آن

 کند.امتحان می

 خواهند.ج( کسانی که دنيا را می

َح يرِ يَمن َکاَن فرمايد:می ۱۶و  ۱5خداوند دربارۀ اين گروه در سورۀ هود آيات 
ْ
نْ  اَة يُد ال ا يالدُّ

 يَوزِ 
َ
ُهْم فِ يَنَتَها ُنَوفِّ ِإل

َ
ْعَمال

َ
 يَها َوُهْم فِ يِهْم أ

َ
 * ْبَخُسوَن يَها ل

َ
ْول

ُ
ذِ أ

 
 يِئَك ال

َ
ُهْم فِ يَن ل

َ
 الن   یَس ل

 
اُر اآلِخَرِة ِإل

 فِ 
ْ
 يَوَحِبَط َما َصَنُعوا

ْ
ا َکاُنوا  م 

 
وَن يَها َوَباِطل

ُ
 ْعَمل

ُه فِ يرِ يَمن َکاَن فرمايد:می ۲0در سورۀ شوری آيۀ 
َ
ُد يرِ يِثِه َوَمن َکاَن َحرْ  یُد َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد ل

نْ  ُه فِ  ايَحْرَث الدُّ
َ
ِص  یُنؤِتِه ِمْنَها َوَما ل  ٍب ياآلِْخَرِة ِمن ن 

 برند. ای از آن نمیشود ولی در آخرت بهرهپس نتيجۀ عمل اينان در دنيا داده می 

 و خواستن دعا آداب
دارد.  یز آدابياز خداوند ن دعا و خواستندارد،  یگران آدابيکه مسئلت از د یهمان طور

طبق روايات شايسته است رعايت شود تا دعا زودتر به اجابت برسد به  که یاز آداب یبعض

 قرار زير است:

 1م در آغاز دعايگفتن بسم الله الرحمن الرح  

 2د خداونديتمج  

 3، در ابتدا و انتهای دعاصلوات فرستادن بر محمد و خاندانش  

 4ع قرار دادن صالحانيشف  

 5اعتراف به گناه  

                                                      
 131، حديث 52. الدعوات للراوندي، ص  1

 21، حديث 317، ص 93. بحار النوار، ج  2

 22، حديث 54، ص 94. بحار النوار، ج  3

 19، حديث 22، ص 94. بحار النوار، ج  4

 23، حديث 318، ص 93. بحار النوار، ج  5
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  .1و سماجت در دعا یوتنخضوع و فر  یعنيتضرع و ابتهال  

 2به جا آوردن دو رکعت نماز  

 3يیچ دعايکوچک نشمردن ه  

 4اد نشمردن خواستهيز  

 5در خواهش یبلند همت  

 6دعا کردن به همه  

 7یدعا کردن به صورت پنهان  

 8یگروه یدعا  

 9ن بودن به اجابت دعايخوشب  

 1انتخاب زمان مناسب 0  

 ضهيفر یهنگام ادا 

 هنگام بارش باران 

 نياز اعجاز خدا در زم یاشدن نشانهدار يهنگام پد 

                                                      
 1981، حديث 8، ص 2. مکارم الخالق، ج 1

 21، حديث 315، ص 93. بحار النوار، ج  2

 31، حديث 209. الخصال، ص  3

 1424، حديث 657. امالي الطوسي، ص  4

 1، حديث 205، ص 77. بحار النوار، ج  5

 17، حديث 313، ص 93بحار النوار، ج  . 6

 205. سوره اعراف، آيه  7

 2، حديث 487، ص 2. اصول کافي، ج  8

 3، حديث 473، ص 2. اصول کافي، ج  9

 22، حديث 28، ص 2. عيون اخبار الرضا، ج  10
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 سحرگاهان 

 اشادت کنندهيع یمار برايب یدعا 
 1در دعا یپافشار  

 د در دعا ترک شود عبارتند از:يکه با یامور

 2و ناروا یناشدن یزهايچ یدعا برا  

 3شتاب داشتن  

  4موختنآصالح کار خود را به خدا  

 5ستمگران و کافران یدعا برا  

 موانع اجابت دعا
ر ياز دو شرط ز یکيچه باعث عدم استجابت دعا است فقدان  که ذکر شد آن یطورهمان 

 است:

 از خدا خواستن 

 از خدا خواستنيحق 
ا
 قتا

 شود دو شرط فوق نقض گردد عبارت است از:یاز عوامل که باعث م یبعض

 6گناه  

 7ستم  

                                                      
 1، حديث 204، ص 77. بحار النوار، ج  1

 4، حديث 198. معاني الخبار، ص  2

 1، حديث 474، ص 2 . اصول کافي، ج 3

 24، حديث 178، ص 71. بحار النوار، ج  4

 114و  113. سوره توبه، آيات  5

 ؛ دعاي کميل11، حديث 329، ص 73. بحار النوار، ج  6

 40، حديث 337. الخصال، ص  7
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 1با حکمت خداوند یناسازگار  

 ط استجابت دعایشرا
 ر است:ياستجابت دعا محقق گردد به شرح ز شود که دو شرطیآن چه باعث م

 2شناخت  

 3شناخت یعمل به مقتضا  

 4و استفاده از روزی حالل درآمد یپاک  

 5در هنگام دعا همراه با تضرع حضور و رقت قلب  

 میم و چگونه بخواهیچه بخواه
کند از او چه بخواهند و چگونه بخواهند. یبندگانش را مستجاب م یحال که خداوند دعا

 م:ييگویم سؤالن ياسخ به اپ یبرا
ر ا اجمال( و اگيل يخواهد ابتدا به آن علم داشته باشد )به صورت تفضید هرچه را ميانسان با

دن به يرس یانسان برا یکند. از طرفیل شده و آن را طلب ميص دهد به آن متمايکمال خود تشخ

ن يد چنين بايشود. بنابراک يبرسد که مسجود مال يیتواند به جایخلق شده و مخداوند قرب 

دارد که به  یلوازم یزيد توجه داشت که وصول به هر چيکن بايل ،را از خداوند طلب کند یمقام

 یجهان در رشتة کشت یدن به مقام قهرمانيرس ید به آن لوازم تن داد به عنوان مثال برايناچار با

خواهد به مدارج یکه م یا کسيد. يبرآ یفراوان یهاانجام داد و از پس امتحان ینات سختيد تمريبا

 تالش را به تن خود بمالد. ید پيبال برسد با یعلم

ست. يسر نيدارد که بدون گذر از آنها وصال محبوب م یطيز لوازم و شرايدن به مقام قرب نيرس

ز کرد. حسادت، يد پرهيد پرواز کرده و از مکث و توقف باين سبکبال باياست بنابرا یآن جا قلة هست

                                                      
 3478. غرر الحکم، حديث  1

 4، حديث 368، ص 93. بحار النوار، ج  2

 40. سوره بقره، آيه  3

 149اد القلوب ديلمي، ص . ارش 4

 31، حديث 321، ص 93. بحار النوار، ج  5
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د کنار گذاشت و به دستورات او به يفرموده را با ینه و عداوت و کالا هر آن چه خداوند نهيل، کبخ

 طور کامل عمل کرد.

ن طلب شناخت و يا هزد. لزمير او است بپرهيد او را بخواهد و از خواستن هرچه غيانسان با

 ر او را خواستن خود را به ثمن بخس فروختن است. يعرفان او است. غ

هر کس به اندازه خواست او است و خواست هر کس به اندازه دانش او، پس خداوندا ارزش 

 .ستميقش نيل  ،چه و بگذرم از آن ستا مقيده تا بخواهم آن چه را ل  یبه من دانش

 یگاه او را در عالم هستيکه جا یرا کسيخواستن از خدا مستلزم شناخت حضرت حق است. ز

 از خداوند طلب نميرد، حقيگینشناخته و خداوند را با مخلوقاتش اشتباه م
ا
 ین رويکند. از ایقتا

کنند و بنا ید ميح و تمحين در دعاها ابتدا مقام خداوند را متذکر شده و او را تسبيحضرات معصوم

قدرت د استجابت است و استجابت يرا دعا اميشوند. زیبه درخواست اسماء او را متذکر م

چ نوع يخواستن نشانة فقر است و خواستار هدر دعا بايد ادب عبد بودن را رعايت کرد.  خواهد.یم

تنها از آن  يیو ثروت نشانگر عدم خواهش است. دارا يیرا دارايست. زيل نيخود قا یبرا يیدارا

 تراف کرد.طلب شونده اع یذات یخود و غنا ید به فقر ذاتيدر دعا با ین رويطلب شونده است از ا

السالم  که هم چه خواستن و هم چگونه خواستن برای نمونه به دعای حضرت امام سجاد عليه

 جوئيم.آموزد تمسک میرا می

ان ندارد بر محمد و آل او درود فرست و ما را از کفر در يعظمت او پا یهایآن که شگفت یا 

بر محمد و آلش درود و رحمت  ،ندارد یناياو پا یآن که مدت پادشاه یذاتت باز دار. ا یبرابر بزرگ

ندارد بر محمد و  یانيرحمتش پا یهانهيآن که گنج یما را از عذاب نگهدار و ا یهافرست و گردن

1قرار ده. یاما در رحمت خود بهره یآلش درود و رحمت فرست و برا  

باشد حال ده يست. چگونه بر تو پوشيده نين بر او پوشيدر آسمان و زم یزيکه چ يیخدا یا

ر ي. چگونه آن چه را تدبیندان یاو چگونه آن چه را ساخته یاآن را تو خلق کرده !آن که خداوندا

دهد. چگونه یات ادامه ميت به حيزد آن کس که با روزيباشد. چگونه از تو بگر یاز تو مخف یکنیم

ن خلقت يتر. خاشعیهابد. پاک و منز ي يیست، از تو رهاياو ن یبرا یکه جز در مملکت تو راه یکس

ها به طاعتت است. ن آنيترحضرتت عامل یها بران آنيترن آنها به تو است و خاضعيترعالم

                                                      
 5. صحيفه سجاديه، دعاي  1
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. شرک یپرستد. پاک و منزهیر ترا ميخورد و غیاست که رزق تو را م یها نزدت کسن آنيخوارتر

 ست.يگران و انکار رسولنت نقصان سلطنت نيد

ب کند يت را تکذيکه توانائ یت را برگرداند. کسيتواند قضایکه حکم تو را نپسندد نم یکس

دار يکه د یگذرد. کسیط تو در نملرا بپرستد از تسو ر تيکه غ یتواند باز دارد. کسیخود را از تو نم

ات و چه تو. چه بزرگ است مرتبه یگردد. پاک و منزهینم یا عمرش طولنيرا نپسندد در دنو ت

 .ین است. پاک و منزهيه سخت است قوت تو و امرت نافذترت و چيغالب است پادشاه

ات دانست و چه آن که به تو کافر شد مقرر گانهيدگانت چه آن که يا مرگ را برهمة آفريخدا

ر تو ي. غیروت است. پس بلندمرتبه و پر برکتيتو در ص یچشد به سوی. هر کس مرگ را میفرمود

 ق کردم و کتابتيمان آوردم و رسولنت را تصديبه تو ا. یندار یکيچ شريو ه يیست. تنهاين يیخدا

 زار شدم.يد بير ترا پرستيگر کافر شدم و از هر کس غيد یرا قبول نمودم و به تمام معبودها

گذرانم. به گناهان و خطاها و از یکنم و روزگار میاندک صبح و شب م یا با کرداريخدا

! عملم هالکم کرده است و یکنم. الهیود اقرار مخ یبر نفسم معترفم و به خوار یتجاوزها و تعد

 یخواهم ایر محروم کرده است. پس از تو ميها مرا از خنفسم تباهم ساخته است و شهوت یهوا

هوده مشغول ساخته و بدنش به خاطر سکون يدراز او را به ب یکه آرزو یخواستن کس !من یمول 

آخرت اندک است.  یاش براشهيرفتار و اندها گنعمت یاديش غافل است. دلش بر اثر زيهارگ

ا بر او تسلط يره گشته و خواهش نفس گرفتارش کرده است. دنيکه آرزو بر او چ یدرخواست کس

1ه انداخته است.يافته و مرگ بر او ساي  
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  دوم: ادعیه رفع بال و گرفتاریفصل 

 دعای هفتم صحیفه سجادیه
آمد و يا مصيبت و هايی که مشکلی پيش میالسالم در زماناين دعا را امام سجاد عليه

در اين روزهای خواندن آن را  معظم انقالب اسالمیرهبر  خواند کهشد میباليی نازل می

 کردند: هيمردم توصبه سخت 

ٌة َو ِعْنَد  ٌة أَْو نَ َزَلْت بِِه، ُمِلمَّ و َكاَن ِمْن ُدَعائِِه َعَلْيِه السَََّلُم ِإَذا َعَرَضْت َلُه ُمِهمَّ
اْلَكْرِب: ََي َمْن ُُتَلُّ بِِه ُعَقُد اْلَمَكارِِه، َو ََي َمْن يَ ْفثَُأ بِِه َحدُّ الشََّدائِِد، َو ََي َمْن 

َعاُب، َو َتَسب ََّبْت بُِلْطِفَك يُ ْلَتَمُس مِ  ْنهُ اْلَمْخرَُج ِإََل َرْوِح اْلَفرَِج. َذلَّْت ِلُقْدَرِتَك الصِِ
اْْلَْسَباُب، َو َجَرى ِبُقدَرِتَك اْلَقَضاُء، َو َمَضْت َعَلى ِإرَاَدِتَك اْْلَْشَياُء. َفِهَي 

َزِجرٌَة. أَْنَت اْلَمْدُعوُّ ِبَِشيَِّتَك ُدوَن قَ ْوِلَك ُمْؤَتَِرٌَة، َو ِبِِرَاَدِتَك  ُدوَن ََنِْيَك ُمن ْ
َها ِإَلَّ َما َدفَ ْعَت، َو ََل  لِْلُمِهمَّاِت، َو أَْنَت اْلَمْفزَُع ِف اْلُمِلمَّاِت، ََل يَ ْنَدِفُع ِمن ْ

َها ِإَلَّ َما َكَشْفَت َو َقْد نَ َزَل ِب ََي َربِِ َما َقْد َتَكأََّدّن ثِْقُلُه، َو أَلَّ ِب  يَ ْنَكِشُف ِمن ْ
ْهَتُه ِإَِلَّ. َفََل ُمْصِدَر  َما َقْد ََبََظِّن ََحُْلُه. َو ِبُقْدَرِتَك أَْوَرْدتَُه َعَليَّ َو ِبُسْلطَاِنَك َوجَّ
ِلَما أَْوَرْدَت، َو ََل َصاِرَف ِلَما َوجَّْهَت، َو ََل فَاِتَح ِلَما أَْغَلْقَت، َو ََل ُمْغِلَق ِلَما 

َر ِلَما َعسَّْرَت، َو ََل ََنِصَر ِلَمْن َخَذْلَت. َفَصلِِ َعَلى ُُمَمٍَّد َو  فَ َتْحَت، َو ََل  ُمَيسِِ
آلِِه، َو افْ َتْح ِل ََي َربِِ ََبَب اْلَفرَِج ِبَطْوِلَك، َو اْكِسْر َعّنِِ ُسْلطَاَن اْْلَمِِ ِِبَْوِلَك، 

َحََلَوَة الصُّْنِع ِفيَما َسأَْلُت، َو َهْب َو أَنِْلِّن ُحْسَن النََّظِر ِفيَما َشَكْوُت، َو أَِذْقِّن 
ِل ِمْن َلُدْنَك َرَْحًَة َو فَ َرجًا َهِنيئاً، َو اْجَعْل ِل ِمْن ِعْنِدَك ََمَْرجًا َوِحِياً. َو ََل 
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 َتْشَغْلِّن َِبَِلْهِتَماِم َعْن تَ َعاُهِد فُ ُروِضَك، َو اْسِتْعَماِل ُسنَِّتَك. فَ َقْد ِضْقُت ِلَما نَ َزلَ 
ِب ََي َربِِ َذْرعاً، َو اْمَتََلُْت ِبَْمِل َما َحَدَث َعَليَّ ََهِاً، َو أَْنَت اْلَقاِدُر َعَلى َكْشِف 
َما ُمِنيُت بِِه، َو َدْفِع َما َوقَ ْعُت ِفيِه، فَافْ َعْل ِب َذِلَك َو ِإْن َلَْ َأْستَ ْوِجْبُه ِمْنَك، ََي 

 َذا اْلَعْرِش اْلَعِظيِم.

 صحیفه سجادیه فتمه دعای ترجمه
 آنکه گرِه کارهاي فرو بسته به سر انگشت تو گشوده مي اي

ِ
شود و اي آن که سختي

گردد و اي آن که راه گريز به سوي رهايي و آسودگي را از تو بايد ها با تو آسان ميدشواري

 خواست.
اِن الهي به به قدرت تو به نرمي گرايند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آيند. فرم هاسختي

آن که بگويي، فرمان خواسِت تو را، بي و ي تو موجود شوندنيروي تو به انجام رسد و چيزها، به اراده

 آن که بگويي، رو بگردانند.برند و از آنچه خواسِت تو نيست، بي

د پناه برند. هيچ باليي از ما برنگرد اوهها بآن که در کارهاي مهم بخوانندش و در ناگواري تويي

 مگر تو آن بال را بگرداني و هيچ اندوهي بر طرف نشود مگر تو آن را از دل براني.

اش مرا به زانو درآورده است و به پروردگار من، اينك باليي بر سرم فرود آمده که سنگيني اي

 ام که با آن مدارا نتوانم کرد.دردي گرفتار آمده

 اي.اي و به سوي من روان کردههمه را تو به نيروي خويش بر من وارد آورده اين

اي، هيچ کس اي، هيچ کس باز َنَبرد و آنچه تو به سوي من روان کردهتو بر من وارد آورده آنچه

برنگرداند. دري را که تو بسته باشي َکس نگشايد و دري را که تو گشوده باشي، َکس نتواند بست. 

مدد  يرا که تو خوار گرداني، کس آن کار را که تو دشوار کني، هيچ کس آسان نکند و آن کس

 نرساند.

بر محمد و خاندانش درود فرست. اي پروردگار من، به احساِن خويش َدِر آسايش به روي  پس

 اندوهم را درهم شکن و در آنچه زبان شکايت بدان گشوده
ِ

ام به من بگشا و به نيروي خود، سختي

 نيکي بنگر و مرا در آنچه از تو خواسته
ِ

 واستجابت بچشان و از پيِش خود، رحمت ام، شيريني
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مرا به سبب گرفتاري،  و گشايشي دلخواه به من ده و راه بيرون شدن از اين گرفتاري را پيش پايم ِنه

 از انجام دادِن واجبات و پيروي آيين خود بازمدار.

ب من طاقتم و جانم از آن اندوه که نصيپروردگاِر من، از آنچه بر سرم آمده، دلتنگ و بي اي

تواني آن اندوه را از ميان برداري و آنچه را گرديده، آکنده است و اين در حالي است که تنها تو مي

عرش  صاحبي آن نباشم، اي ام دور کني. پس با من چنين کن، اگر چه شايستهبدان گرفتار آمده

 بزرگ.

 

 دعای منقول از امام صادق برای رفع گرفتاری در هر صبح و شام
آن حضرت فرمودند: از اين  کندینقل م السالمعليهصادق  امام جعفر داود رقی از حضرت 

1دعا دست برندار و سه مرتبه در صبح و سه مرتبه در شب آن را بخوان.  

 «.اْجَعْلِّن ِف ِدْرِعَك اْلَِْصيَنِة الَِِّت ََتَْعُل ِفيَها َمْن تُرِيدُ  اللَُّهمَّ »
کند و هر کسی را که بخواهی  ششی که از هر بال و آفتی حفظ می! من را در آن پوخداوندا»

 «.دهی، قرار بدهدر آن قرار می 

 

 مشكالت و رفع گرفتاري براي گشایشدعای منقول از امام جواد 
مشهور است در  السالمهيعلذکر را که به ذکر امام جواد  نيالجنان ا حيصاحب مفات 

برطرف  مشکالت و رفع گرفتاري و براي گشايش گويد:ینقل کرده و م الجنانحيمفات

 بسيار سودمند تعليم فرموده الّسالمعليهجواد  تداوم بر اين ذکر که حضر ت شدن غم و اندوه،

 است:

 َيْكِفي ِمْنُه َشْي ٌء اْكِفِّن َما َأََهَِّّن  َمْن َيْكِفي ِمْن ُكلِِ َشْي ٍء َو َلَ  َيَ 
 شيپ ميبراکه ) یمشکل نينکند! در ا آن که از هرچيز کفايت کند و از او چيزي کفايت اي

 ( مرا کفايت فرما.است آمده

                                                      
 5۳4، ص: ۲الکافي، ج.  1
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 برای رفع غم و اندوه اسالمعلیهر باقامام محمد  حضرت  دعای منقول از
امام مهج الدعوات از حضرت  : سّيد ابن طاووس در کتابديگو یالجنان م حيصاحب مفات

ي  جبرئيل به محضر رسول خدا الّسالم روايت کرده کهعليه باقرمحمد 
ّ
 وآله عرضهعليهاللهصل

  بگو: پس بسيار ؛تو دوست نداشتم داشت: هيچ پيامبري را به اندازه

تَ َهي َو الرُّْجَعي  ْعَلي َو ِإنَّ إلَْيكَ َِبْلَمْنَظِر اْْلَ  ِإنََّك تَ َري َو َلَ تُ َري َو أَْنتَ  اَللَُّهمَّ  اْلُمن ْ
أَُعوُذ ِبَك َأْن أَُذلَّ  انَّ َلَك اْلَمَماَت َو اْلَمْحَيا َو َربِِ  َو اْْلُوَِل وَ  ةَ ِخرَ آلانَّ َلَك ا وَ 

 أَْو ُأْخَزي
انداز برتري و نهايت و بازگشت همه به سوي شوي و تو در چشمبيني و ديده نمي! تو ميخدايا

آورم از اينکه خوار پروردگارا به تو پناه مي .مرگ و زندگي از آن تو استآخرت و دنيا و  و است تو

 شوم. يا رسوا

 تمامی حوائج دنیا و آخرت دعا برای
ه عليهبن شعيب از ابیمحمد بن سنان از يعقوب

ّ
کند که  برای جميع السالم نقل میعبدالل

 حوائج دنيا و آخرت اين دعا خوانده شود.

ُكْرَبِِت َو ََي َصاِحِب ِف ِشدَِّت َو ََي َولِيِِي ِف نِْعَمِِت َو ََي ِغَياِثي ِف ََي ُعدَِّت ِف  
1َرْغَبِِت   

و ای  ميهاو ای سرپرستم در نعمت ميهاای پشت من در گرفتاريم و ای ياورم در سختي

 دادرسم در رغبتم.
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 دعای حضرت امیرالمؤمنین در مواجهه با بالها

الِلُهمَّ بَك أُساوُر، َوبَك أحاوُل، َوبَك أحاوُر، َوبَك أصوُل، َوبَك أنتصُر، َوبَك 
أموُت، َوبَك أحيا، أسلمُت نفسي إليَك، وفِوضُت أمري إليَك، َل حوَل وَل 
قوَة إَل َبهلل العليِِ العظيم. الِلُهمَّ إنَك خلقَتّن ورزقَتّن وسرتَتّن عن العباِد بُلطِف 

أغنيَتّن، وإذا َهويُت رَدْدَتّن، وإذا عثرُت قِوْمَتّن، وإذا َمرِْضُت َشَفيَتّن، خِولَتّن  ما
1وإذا دعوُت أجبَتّن، َي سيدي، ارَض عِّن فقد أرضيَتّن  

گردم و به ياری تو سخن کنم و به ياری تو به دنبال مطلوبم میخدايا به ياری تو حمله می

شوم. خودم را ميرم و با قدرت تو زنده میرت تو میشوم و با قدگويم و به ياری تو چيره میمی

ا تو تسليم تو کردم و امورم را به تو واگذار کردم. نيرويی نيست جز نيروی خدای بلند مرتبه. خداي

نيازم کردی. هرگاه سقوط کنم به م از بندگان و به لطف خودت بیآفريديم و روزيم دادی و پوشاندي

دهی و چون گردانی و چون بيمار شوم شفايم میبلغزم استوارم میجای اول بازم گردانی و هرگاه 

 خواندمت اجابت کردی؛ ای موليم چنانچه مرا از خودت راضی کردی خود نيز از من راضی باش.

 

 دعایی منقول از امیرالمؤمنین برای رفع بیماری
  تيمرحوم آ

ّ
 یدايشد که افراد ز ريوبا فراگدر دوران ما  فرموندیم یاحمد خوانسار ديه سالل

 نياز ا خواندندیرا م ؛بنايصيقل لن »که  یاز افراد یخانواده ما و بعض یول ؛فوت شدند

که از  ميکنیم ديکأ را ت «بنايصيقل لن »لذا به تمام دوستان خواندن  .بال محفوظ ماندند

 یهایماريرفع حوادث بخصوص ب یالسالم نقل شده است و براهيعل نيرالمؤمنيام

 است: هيهفت آ نيشده است، که ا هيتوص رداريواگ

                                                      
 5، ح74، ص ۱عيون أخبار الرضا)ع( للشيخ الصدوق)ره(: ج.  1
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 اْلُمْؤِمُنونَ  فَ ْليَ تَ وَكَّلِ  اَللَِّ  َوَعَلى    َمْوََلَنَ  ُهوَ  لََنا اَللَُّ  َكَتبَ   َما ِإَلَّ  ُيِصيبَ َنا َلنْ  ُقلْ . ۱
 (۵۱، توبه)

 مانيما و البته اهل ا یاوست مول  د،يما خواسته به ما نخواهد رس یهرگز جز آنچه خدا برا بگو

 .بر خدا توکل کرد ديدر هر حال با

 َعَلى   فَ ُهوَ  ِبَْيٍ  ََيَْسْسكَ  َوِإنْ   ُۖهوَ  ِإَلَّ  َلهُ  َكاِشفَ   َفََل  ِبُضرٍِ  اَللَُّ  ََيَْسْسكَ  َوِإنْ . ۲
 (۱۷ ،نعاما) َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِِ 

کس جز خدا نتواند تو را از آن ضرر برهاند و اگر از او به تو  چيرسد ه یاگر از خدا به تو ضرر و

 .تواناست زياز آن منع کند( که او بر هر چ تواندیکس تو را نم چيرسد )ه یريخ

ُمْستَ َقرََّها َوُمْستَ ْوَدَعَها   ُكلٌّ  َويَ ْعَلمُ  رِْزقُ َها اَللَِّ  َعَلى ِإَلَّ  اْْلَْرضِ  ِف  َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما. ۳
 (۶ ،ِكَتاٍب ُمِبنٍي )هودِف  

( یبر عهده خداست و خدا قرارگاه )منزل دائم شيجز آنکه روز ستين نيجنبنده در زم چيه و

 خدا ثبت است. یو همه احوال خلق در دفتر علم ازل داندیو آرامشگاه او را م

ِإَلَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها   ِإنَّ َرِبِِ َلى اَللَِّ َرِبِِ َوَربُِِكْم   َما ِمْن َدابٍَّة عَ  تَ وَكَّْلتُ  ِإّنِ . ۴
 (۵۶ ،َعَلى  ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم)هود

به دست  یاهر جنبنده اريام که زمام اختبر خدا که پروردگار من و شماست توکل کرده من

 .اوست و البته پروردگار من )در کار بندگان( به راه راست است

ُكمْ  يَ ْرزُقُ َها اَللَُّ  رِْزقَ َها َُتِْملُ  ََل  َدابَّةٍ  ِمنْ  وََكأَِيِنْ . ۵  اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  َوُهوَ     َوِإَيَّ
 (۶۰، عنکبوت)

ها و هم به شما خداست که به آن نيخود نکشند، ا یکه خود بار روز واناتيح اريچه بس و

 محتاجان( و دانا )به احوال بندگان( است. یدعا یو او شنوا ) رساندیم یروز

 ِمنْ  َلهُ  ُمْرِسلَ  َفََل  َُيِْسكْ  َوَما  َْۖلَا ُمُِْسكَ  َفََل  َرَْحَةٍ  ِمنْ  لِلنَّاسِ  اَللَُّ  يَ ْفَتحِ  َما. ۶
 (۲،. )فاطراْلَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ    بَ ْعِدهِ 
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 کس نتواند آن را ببندد و آن در که او ببندد چيه ديمردم بگشا یکه خدا از رحمت به رو یدر

 با حکمت و اقتدار یهمتایب یو اوست خدا د،يد بگشاکس جز او نتوان چيه

فَ َرأَيْ ُتْم َما َتْدُعوَن أَ  ُقلْ     اَللَُّ  لَيَ ُقوُلنَّ  َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلتَ ُهمْ  َولَِئنْ . ۷
ُ ِبُضرٍِ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِِِه أَْو  أَرَاَدّن ِبَرَْحٍَة َهْل ُهنَّ ِمْن ُدوِن اَللَِّ ِإْن أَرَاَدّنَ اَللَّ

ُلوَن، )زمر  ِتهِ ُمُِْسَكاُت َرَحَْ  ُ ۖ َعَلْيِه يَ تَ وَكَُّل اْلُمتَ وَكِِ  ( ۳۸ ، ُقْل َحْسِبَ اَللَّ
است؟ البته جواب دهند: خدا  دهيو آسمانها را که آفر نيکه زم یمشرکان بپرس نياگر از ا و

اهد اگر خدا بخو ديخوانیکه جز خدا م يیهمه بتها ايآ د،يکنی. پس به آنها بگو: چه تصور مدهيآفر

تان ب ساندر  یاگر خدا بخواهد مرا به رحمت ايآن را رفع کنند؟  توانندیبرساند آن بتان م یبمن رنج

ل است، که متوکالن عالم بر او توک یآن رحمت را از من باز دارند؟ بگو: خدا مرا کاف توانندیم

 .کنندیم

 :ديبخوان وسپس

أَْمَتِنُع ِِبَْوِل  وَ  ِم،يتَ وَکَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِ  هِ يْ اَلِلُ َل إِلَ َه ِإَلَّ ُهَو َعلَ  یَ َحْسبِ 
ا َخَلَق َو أَُعوُذ  َاَللَِّ َو قُ وَّتِِه ِمْن َحْوْلِِْم َو قُ وَِِّتِْم َو َأْسَتْشِفُع ِبَربِِ اَْلَفَلِق ِمْن َشرِِ م 

1مِ ياَْلَعظِ  یِِ َلَ قُ وََّة ِإَلَّ َِبَللَِّ اَْلَعلِ  ِبَا َشاَء َاَللَُّ   

 دعایی برای جمیع حوائج دنیا و آخرت
کند که برای هر حاجت دنيايی و عبدالله نقل میمحمد بن سنان از يعقوب بن شعيب از ابی

 اخروی اين دعا را بخوانيد:

                                                      
 ۳۳7صفحه  ۸۳النوار جلد  بحار.  1
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ََي َولِيِِي ِف نِْعَمِِت َو ََي َغاَيِِت ِف   ُعدَِّت ِف ُكْرَبِِت َو ََي َصاِحِب ِف ِشدَِّت وَ َي
أَْنَت السَّاتُِر َعْوَرِت َو اْلُمْؤِمُن َرْوَعِِت َو اْلُمِقيُل َعثْ َرِت فَاْغِفْر ِل َخِطيَئِِت ََي  َرْغَبِِت 

1أَْرَحَم الرَّاَِحِنيَ   
ی نعمت من ای ذخيره روز غم و اندوه من و ای ياور و مونس هنگام سختيهای من ای ول

سازی و از هر بيم و خطر دلم را من تويی که عيب های مرا مستور می  ای منتهای آرزوی

گذری پس به کرمت گناهم را بيامرز ای بخشی و از خطا و لغزشهايم در می آرام می 

  مهربانترين مهربانان عالم.

  

 های دائمیدعایی برای رفع بیماری
از ابن عباس روايت کرده: نزد امير مؤمنان نشسته ، «مهج»سّيد ابن طاووس در کتاب 

شخصی رنگ پريده آمد و گفت: ای امير مؤمنان، من هميشه بيمارم و دردهای  .بودم

عايی هايم ياری جويم، فرمود: به تو دبه من دعايی بياموز که با آن بر بيماري .بسياری دارم

یآموزم، که جبرئيل وقتی حسن و حسين بيمار بودند به می
ّ
هپيامبر صل

ّ
آله وعليهالل

 آموخت، و آن دعا اين است:

َتىن بَِبِليٍَّة َقلَّ  ِاْلى ُكلَّما اَنْ َعْمَت َعَلىَّ نِْعَمًة َقلَّ َلَك ِعْنَدها ُشْكرى َو ُكلََّما ابْ تَ َلي ْ
َقلَّ َصِْبى فياَمْن َقلَّ ُشْكرى ِعْنَد نَِعِمِه فَ َلْم ََيْرِْمىن َو َي َمْن  َلَك ِعْنَدها َصِْبى

َو َي َمْن رَاىن َعَلى اْلَمعاصى فَ َلْم يَ ْفَضْحىن َو َي َمْن َراىن  ِعْنَد َبَلَّئِِه فَ َلْم ََيُْذلىن
َصلِِ َعلى ُُمَمٍَّد َو آِل ُُمَمٍَّد َواْغِفْر َل َذْنىب َو  َعَلى اْلَْطاَي فَ َلْم يُعاِقْبىن َعَلْيها
  َشْيٍئ َقديرٌ اْشِفىن ِمْن َمَرضى اِنََّك َعلى ُكلِِ 

                                                      
 5۹0, صفحه  ۲الکافي , جلد .  1
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ام برای تو در کنار آن نعمت اندك بود ای معبود من، هر زمان به من نعمت دادی سپاسگذاری

يش و هر زمان مبتالی به باليم نمودی، صبرم برای تو نزد آن اندك بود، ای که شکرم کنار نعمت ها

 و ای لی مرا وا نگذاشتيش اندك بود، وکم بود، ولی از نعمت محرومم نکرد و ای که صبرم نزد بال

بر . داها ديد، ولی بر آنها عذابم نکر که مرا بر گناهان ديد، ولی رسوايم نساخت و ای که مرا بر خط

بر  ام شفا ده، به درستی که تومحّمد و خاندان محّمد درود فرست و گناهم را بيامرز و از بيماری 

 هرچيز توانايی.

که رنگش نيکو و سرخ شده بود؟  ا ديدم، درحالیابن عّباس گفت: پس از يك سال آن مرد ر 

ترسيدم  که شفا يافتم، و بر سلطانی که از او میو گفت: اين دعا را بر هيچ دردی نخواندم مگر آن

 وارد نشدم، مگر آن
ّ

 شرش را از من بازگرداند. که خدای عّز و جل

 دعای دفع بال از امام صادق
 خواند بعداز نمازصبح و مغرب هفت مرتبه بهرکس السالم فرمود: عليهامام صادق 

 «ميالعظ یَلحول وَل قوه اَل َبهلل العل ميبسم هللا الرَحن الرح»
1.هفتاد نوع بال را زااو دفع کند یحق تعال   

 شدن حاجاتدعا برای برآورده
رضا عليه السالم:  هر کس بعداز نماز صبح اين دعا رابخواندحاجتی طلب نکند مگر  امام

 .ان شود برای او و کفايت کند حق تعالی آنچه را که مهم او استآنکه آس

َو أُفَ وُِِض أَْمرِي ِإََل اَللَِّ ِإنَّ اَللََّ َبِصٌي  اَللَِّ َو َصلَّى اَللَُّ َعَلى ُُمَمٍَّد َو آلِهِ  ِبْسمِ 
ُ َسيَِِئاِت َما َمَكُرواَِبْلِعَباِد فَ َوقَاُه  ِإَلَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ََل ِإَلَه ( ۴۵-۴۴ غافر،) اَللَّ

َنا ِإِّنِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ  َناُه ِمَن اْلَغمِِ َو َكَذِلَك نُ ْنِجي اْلُمْؤِمِننيَ  فَاْسَتَجب ْ  َلُه َو ََنَّي ْ
ُ َو نِْعَم اْلوَِكيُل فَانْ َقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اَللَِّ وَ ( ۸۸-۸۷ اء،ياَلنب) َفْضٍل َلَْ  َحْسُبَنا اَللَّ

                                                      
 ۴۳الجنان ص حیمفات.  1
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َشاَء اَللَُّ ََل َحْوَل َو ََل قُ وََّة ِإَلَّ  َما(. 174-173 عمران، آل) َسْسُهْم ُسوءٌ َيَْ 
ُ ََل َما َشاَء النَّاسُ  َما َِبَللَِّ  ُ َو ِإْن َكرَِه النَّاسُ  َما َشاَء اَللَّ الرَّبُّ ِمَن  َحْسِبَ  َشاَء اَللَّ

ُ  َحْسِبَ  وِقنيَ اْلَمْربُوِبنَي َحْسِبَ اْْلَاِلُق ِمَن اْلَمْخلُ  الرَّازُِق ِمَن اْلَمْرُزوِقنَي َحْسِبَ اَللَّ
َمْن َكاَن  َحْسِب  َمْن ُهَو َحْسِب َحْسِب َمْن َلَْ يَ َزْل َحْسِب  َحْسِب  َربُّ اْلَعاَلِمنيَ 

ُ ََل إَِلَه ِإَلَّ ُهوَ  َو ُهَو َربُّ اْلَعْرِش  تَ وَكَّْلتُ  َعَلْيهِ  ُمْذ ُكْنُت َلَْ يَ َزْل َحْسِب َحْسِبَ اَللَّ
 اْلَعِظيمِ 
گذارم که او به حال بندگان  کار خود را به خدا می و نام خدا و درود خدا بر محمد و آل او به

خدايی جز تو ای ذات يکتا  و بصير است پس خدا حفظ کرد هر بدی را که مکر دشمنان بر انگيزد

او را مستجاب کرديم و او را از دريای غم  ما دعای پس نيست پاك و منزهی تو و من از ستمکارانم

ما را کافی است و او بهترين وکيل است  خدا. نجات داديم و اينچنين مؤمنان را نجات خواهيم داد

خدا خواست  آنچه. به نعمت خدا و فضل خدا چنان برخوردار شوند که ديگر هيچ بدی به آنها نرسد

شود نه آنچه مردم  خدا خواست می آنچه. يستشود و هيچ قدرت و توانايی جز قدرت خدا ن می

رب العالمين مرا کافی از  خدای. شود هر چند مردم نخواهندخدا خواست می  آنچه. بخواهند

روزی دهنده مرا کافی از روزی  خدای. ديگران است خدای آفريننده عالم مرا کافی از خلق است

است آنکه مرا کافی  کافی. خواران است خدايی که پروردگار عالم است مرا کافی از ديگران است

ام و هستم مرا کافی است است آنکه تا بوده  کافی. است کافی است آنکه هميشه مرا کافی است

ام و اوست پروردگار عرش رده او توکل ک بر. کافی است مرا خدای يکتايی که جز او خدايی نيست

 با عظمت.

 و اندوهبرای رفع حزن  السالمی امام رضا علیهدعا
 وقتی به تو حزنی وارد شد هفت مرتبه بگو:

 ََل َحْوَل َو ََل قُ وََّة ِإَلَّ َِبَللَِّ اْلَعِليِِ اْلَعِظيمِ  ِبْسِم اَللَِّ الرََّْحِن الرَِّحيمِ  
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َهچنني وقتی گرفتار شدی َي رَنی به تو وارد مرتبه بگو.  ۷۰اگر رفع نشد 
شد َي از چيزی ترسيدی َي غمی دست داد پس از بعضی از برادران خود 

 کمک ِبواه و اين دعارا ِبوان
ََي َحيُّ ََي قَ يُّوُم ََي َحيُّ ََل ََيُوُت ََي َحيُّ ََل إَِلَه ِإَلَّ أَْنَت َأْسأَُلَك ِِبَنَّ َلَك اْلَْْمَد  

 ََي َذا اْلَََْلِل َو اْْلِْكرَامِ  بَِديُع السَّماواِت َو اْْلَْرضِ   ِإَلَّ أَْنَت اْلَمنَّانُ ََل إَِلهَ 
کنيد به سجده رويد و مست راست صورتت را بر زمني اپفشاری میو چون 

 بگذاريد سپس مست چپ صورت را و در هر حالت بگو:
لِِ َذلِيٍل َقْد َو َحقَِِك بَ َلَغ ََمُْهوِدي َفَصلِِ َعَلى ََي ُمِذلَّ ُكلِِ َجبَّاٍر َعِنيٍد ََي ُمِعزَّ كُ  

 ُُمَمٍَّد َو َعَلى آِل ُُمَمٍَّد َو فَ رِِْج َعّنِِ 
و حقتان به تَلش ای خوارکننده هر ستمگر سرسخت. ای عزيزکننده هر ذليل 

من رسيده است. پس بر ُممد و آل ُممد درود و رَحت فرست و از من رفع 
 کنيد.

 ه از امری َنراحت شديد بگو:هنگامی ک
ُ َو نِْعَم اْلوَِكيلُ  َحْسِبَ اَللَّ

1  . 
 کند مرا و چه خوب وکيلی است.خداوند کفايت می 
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 مشكل بزرگالعابدین برای رفع هر دعایی از امام زین
شهادتش در حالی که خون از او جاری  موقع فرمايد: پدرمالسالم میالعابدين عليهامام زين

 بود مرا به قلبش چسباند و فرمود: پسرم اين دعا را از من به خاطر داشته باش که مادرم فاطمه

هعليهاالسالم به من آموخت و پيامبرصلی
ّ
به آن حضرت ياد وآله به ايشان آموخت و جبرييل عليهالل

 ين دعا را بخوان.فع غم و امر عظيم اشدن حاجات و امور مهم و ر داد که برای برآورده

َحِکيِم  ِبَحِق 
ْ
ُقْرآِن ال

ْ
اِئِليَن َيا َمْن  طه َو ِبَحِق  يس َو ال ی َحَواِئِج الس 

َ
َعِظيِم َيا َمْن َيْقِدُر َعل

ْ
ُقْرآِن ال

ْ
َو ال

ُروِبيَن َيا مفرج ]ُمَفرِّ 
ْ
َمک

ْ
[ َعِن ال

ا
سا ِميِر َيا منفس ]ُمَنفِّ ُم َما ِفي الض 

َ
َمْغُموِميَن َيا َراِحَم َيْعل

ْ
[ َعِن ال

ا
جا

ٍد َو آِل  ی ُمَحم 
َ
 َعل

ِّ
ْفِسيِر َصل ی الت 

َ
 َيْحَتاُج ِإل

َ
ِغيِر َيا َمْن ل ْفِل الص  ِبيِر َيا َراِزَق الطِّ

َ
ک

ْ
ْيِخ ال

 
ٍد َو الش ُمَحم 

ا.
َ

ا َو َکذ
َ

 ِبي َکذ
ْ

َعل
ْ
1اف   

 ،يیندگان تواناخواه یازهايه بر نک یا م،يحق طه و قرآن عظو به ميو قرآن حک سيحق به

غم از  ندهيگشا یخارج کننده غم و اندوه از گرفتاران، ا یا ،یدانیکه آنچه در باطن است م یا

 ،یندار ريبه تفس ازيکه ن یا ر،يدهنده به کودک صغ یروز یا رمرد،يرحم کننده به پ یغمناکان، ا

 چنان کن.و  نيمحّمد و خاندان محّمد درود فرست و با من چن بر

 

 کاظماز امام موسی هاو سختی دعایی برای رفع شدائد
کند که رسول خدا فرمود وقتی السالم از پدرش و از جدش نقل میامام موسی کاظم عليه

 شويد اين دعا را بخوانيد:گرفتار می

اللَُّهمَّ ِإِّنِ َأْسأَُلَك ِِبَقِِ ُُمَمٍَّد َو آِل ُُمَمٍَّد َأْن ُتَصلَِِي َعَلى ُُمَمٍَّد َو آِل ُُمَمٍَّد َو َأْن 
2تُ ْنِجَيِّن ِمْن َهَذا اْلَغمِ   

خواهم به حق محمد و آل محمد که بر محمد و آل محمد درود و رحمت بار خدايا از تو می

 جات دهی.بفرستی و مرا از اين غم ن
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 دعایی از امام جعفر صادق هنگام گرفتاری
فتار امام جعفر صادق به عبدالله بن عبد الرحمن فرمود به تو ياد ندهم دعايی را که وقتی گر 

يت ايد ما اهل بگيرد يا امر مهمی برايمان پيش میشويم يا سلطان بر ما شدت میکرب می

 خوانيم؟ آن را می

ٍء َصلِِ َعَلى ٍء َو ََي ََبِقي بَ ْعَد ُكلِِ َشيْ ٍء َو ََي ُمَكوَِِن ُكلِِ َشيْ َشيْ  ََي َكائِناً قَ ْبَل ُكلِِ 
1َو افْ َعْل ِب َكَذا َو َكَذاُُمَمٍَّد َو أَْهِل بَ ْيِتِه   

بخش هر چيز و ای باقی بعد از هر شيی  بر محمد و و ای هستی ای موجود قبل از هر شيی  

 ان کن ....آل محمد درود و رحمت فرست و چن

 

 هیسجاد فهیپنجاه و چهارم صح یدعا
 خواند.ها و اندوها میکردن غماسالم اين دعا را برای برطرفامام سجاد عليه

ن ْ  َيَ فَارَِج اْْلَمِِ، َو َکاِشَف اْلَغمِِ،  َيَ . ۱ َصلِِ  َمُهَما،يَو اْآلِخرَِة َو َرحِ  ايَ َرَْحَاَن الدُّ
 .یَو اْکِشْف َغمِِ  ،ی، َو افْ رُْج َهَِِ َعَلى ُُمَمٍَّد َو آِل ُُمَمَّدٍ 

، «َلُه ُکُفواً َأَحدٌ  ُکنْ يَ َو ََلْ  وَلدْ يُ َو ََلْ  ِلدْ يَ ََلْ » َمنْ  َيَ َصَمُد  َيَ َأَحُد  َيَ َواِحُد  َيَ . ۲ 
ْرنِ  یاْعِصْمنِ  َو ُقْل ُهَو  نْيِ َو اْلُمَعوَِِذتَ  یِِ اْلُکْرسِ  ةَ يَ . َو اقْ رَأْ آیتِ يَّ َو اْذَهْب بَِبلِ  ،یَو َطهِِ

ُ َأَحٌد، َو ُقْل:  اَللَّ
َأْسأَُلَک ُسَؤاَل َمِن اْشَتدَّْت فَاقَ ُتُه، َو َضُعَفْت قُ وَّتُُه، َو َکثُ َرْت ُذنُوبُُه،  ی. اللَُّهمَّ ِإنِِ ۳

 َيَ  َک،ْيَ غَ  َو ََل ِلَذْنِبِه َغاِفراً  ،َيً َو ََل ِلَضْعِفِه ُمَقوِِ  ثاً،يلَِفاقَِتِه ُمغِ  دُ یَِ ُسَؤاَل َمْن ََل 

                                                      
 287؛ ص 92بیروت( ؛ ج -بحار األنوار )ط .  1



 42                                                                                                                   راه روشن         

َفُع بِِه َمِن  ناً يقِ يَ َأْسأَُلَک َعَمًَل ُتُِبُّ بِِه َمْن َعِمَل بِِه، َو  امِ َذا اْلَََْلِل َو اْْلِْکرَ  تَ ن ْ
 نَ َفاِذ أَْمرَِک. یفِ  نيَ قِ يَ بِِه َحقَّ الْ  َقنَ ي ْ اْست َ 

ٍد َو آِل ُُمَمٍَّد، َو اْقِبْض َعَلى ا۴  َو اْقَطْع  ،یلصِِْدِق نَ ْفسِ . اللَُّهمَّ َصلِِ َعَلى ُُمَمَّ
ن ْ   یَشْوقًا ِإََل ِلَقاِئَک، َو َهْب لِ  یِعْنَدَک َرْغَبتِ  َمايَو اْجَعْل فِ  ،یَحاَجتِ  ايَ ِمَن الدُّ

 .کَ يْ ِصْدَق الت َّوَکُِّل َعلَ 
ِکَتاٍب َقْد َخََل، َو أَُعوُذ ِبَک ِمْن َشرِِ ِکَتاٍب َقْد َخََل،   ْيِ . َأْسأَُلَک ِمْن خَ ۵ 

لِ  نيَ قِ يَ َلَک، َو  نيَ َلَک، َو ِعَباَدةَ اْْلَاِشعِ  نَ يَأْسأَُلَک َخْوَف اْلَعاِبدِ   َک،يْ َعلَ  نيَ اْلُمتَ وَکِِ
 .کَ يْ َعلَ  نيَ َو تَ وَکَُّل اْلُمْؤِمنِ 

 یَمَسائِِلِهْم، َو َرْهَبتِ  یفِ  اِئکَ يَ ِمْثَل َرْغَبِة أَْولِ  یأَلَتِ َمسْ  یفِ  ی. اللَُّهمَّ اْجَعْل َرْغَبتِ ۶ 
ِمْن  ئاً يْ َمْرَضاِتَک َعَمًَل ََل أَتْ رُُک َمَعُه شَ  یفِ  یَو اْستَ ْعِمْلنِ  اِئَک،يَ ِمْثَل َرْهَبِة أَْولِ 

 ََمَاَفَة َأَحٍد ِمْن َخْلِقَک. ِنکَ يدِ 
 َهايفِ  یَو َلقِِنِِ  ،یُعْذرِ  َهايَو أَْظِهْر فِ  ،یَرْغَبتِ  َهاي فِ فََأْعِظمْ  ی. اللَُّهمَّ َهِذِه َحاَجتِ ۷

 .یَجَسدِ  َهايَو َعاِف فِ  ،یُحجَّتِ 
َو  یفَ َقْد َأْصَبْحُت َو أَْنَت ثَِقتِ  َک،ْيُ . اللَُّهمَّ َمْن َأْصَبَح َلُه ثَِقٌة َأْو َرَجاٌء غَ ۸ 

ِت اْلِفََتِ  یَعاِقَبًة، َو ََنِِنِ  َهايِْ ِِبَ  یاْْلُُموِر ُکلَِِها، فَاْقِض لِ  یفِ  یَرَجائِ  ِمْن َمَضَلَّ
 .نيَ أَْرَحَم الرَّاَِحِ  َيَ ِبَرَْحَِتَک 

ُ َعَلى سَ ۹   .نَ يُُمَمٍَّد َرُسوِل اَللَِّ اْلُمْصَطَفى َو َعَلى آِلِه الطَّاِهرِ  ِدَنَ يِِ . َو َصلَّى اَللَّ
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 هیسجاد فهیپنجاه و چهارم صح یدعا ترجمه
 ا،يو آخرت و رحمت آورنده در دو دن ايرحمن دن یاو برطرف کننده غم، اندوههنديزدا یا.۱

 ،یبر محمد و آلش درود فرست، و اندوه مرا برطرف ساز، و غم دلم را بزدا
 یهمتا یو کس یانشده دهيو زائ یاکه نزاده یکس یااز،ينیب یاکتا،ي یاگانه،ي یا.۲ 

 نيو معّوذت یةالکرسيو آ -را برطرف کن.  ميآر، و گرفتار یمرا حفظ کن و به پاک ست،يحضرت تو ن

 فلق و ناس( و قل هوالله را بخوان و بگو: یها)سوره

سست  شيرويسخت، و ن ازشيکه ن یهمچون خواهش کس خواهمی. خداوندا، از تو م۳ 

 یو برا ،یادرسيخود فر ازين یکه برا یهمچون خواهش کس افته،ي شياست، و گناهانش افزا

صاحب جالل و اکرام، از  یاابد،يیجز تو نم یاآمرزنده تشيمعص یو برا ،یارودهندهيضعفش ن

 ريکه هر کس در مس ینيقيو  ،یآورد دوستش دار یهرکه آن را بجا هدارم ک یتو درخواست عمل

 .یخاطر نفع رسان نيگردد او را بد نيقيتو به آن آراسته به حّق  یقضا

 ازميو ن ر،يبگ یثبات و استوار -آلش درود فرست، و جان مرا در حال . خداوندا بر محمد و 4

در سر داشته باشم، و مرا صدق  تيتا شوق لقا زيقطع کن، و رغبتم را به رحمتت برانگ ايرا از دن

 توکل بر خودت مرحمت فرما.

 سرنوشت گذشته به تو پناه نيسرنوشت گذشته را مسئلت دارم، و از بدتر ني. از تو بهتر5 

توکل کنندگان، و توکل مؤمنان را از تو  نيقيپروردگارا، ترس بندگان، و عبادت خاشعان، و  برم،یم

 درخواست دارم.

و ترسم را  شان،يیمانند رغبت عاشقانت در گدا اميی. خداوندا رغبت و شوق مرا در گدا۶ 

تو را  نياز د یزيود آن چدار که با وجخود چنان به کار یقرار ده، و مرا در رضا ائتيمانندترس اول

 ترک نکنم. یادهيبه خاطر وحشت از آفر

کن، و عذرم را در آن آشکار فرما، و  ميمن است، پس رغبتم را در آن عظ ازين ني. خداوندا ا7 

 حجتم را در آن بر زبانم گذار، و جسمم را در آن سالمت بخش.

داشته باشد، پس من روز  یديتو اعتماد و ام ريکه به غ ی. خداوندا هر کس روز کند در حال۸ 

 انيکه پا یمقّدر فرما یابرنامه ميبرا -پس  ،يیتو دميها اعتماد وامکه در همه کار یکردم در حال

 یاتيبخش، به حق مهربان اميیکننده رهاگمراه یهاتر باشد، و از فتنهآن از همه فرخنده

 مهربانان نيمهربانتر

 حق، و بر خاندان پاکش باد. دهيداوند بر سرور ما محّمد فرستاده و برگز. و درود و برکات خ۹
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 دعای پانزدهم صحیفه سجادیه
 خواند.اسالم در هنگام بيماری يا نزول بال و محنت اين دعا را میامام سجاد عليه

 َو کاَن ِمْن ُدعاِئِه عليه
َ

ْو َنَزل
َ
ْو َبلّية   السالم ِاذا مرَض ا

َ
  ِبِه َکْرب  ا

 َو َلَك اْْلَْمُد َعلى بََدىن، ما ََلْ اََزْل اََتَصرَُّف فيِه ِمْن َسَلَمةِ  َلَك اْْلَْمُد َعلى للَُّهمَّ اَ 
اَْدرى، َي ِاْلى، َاىُّ اْْلاَلنْيِ َاَحقُّ َِبلشُّْكِر  َفما ما َاْحَدْثَت ىب ِمْن ِعلٍَّة ىف َجَسدى،

ِة الَّىت َهنَّاَْتىن فيهاَِبْلَْْمِد َلَك؟ َا َوْقتُ  اَْوَل اْلَوقْ َتنْيِ  َلَك؟، َو َاىُّ  حَّ  طَيِِباتِ  الصِِ
ما َوف َّْقَتىن  َمَعها َعلى َوقَ وَّيْ َتىن رِْزِقَك، َوَنشَّْطَتىن َِبا َِلبِْتغآِء َمْرضاِتَك َو َفْضِلَك،

َِبا، َوالنَِِعِم الَّىت َاُْتَْفَتىن َِبا، ََتْفيفاً َُمَّْصَتىن  الَّىتبه  و اْلِعلَّةِ طاَعِتَك، اَْم َوْقتُ َلهُ ِمنْ 
ِمَن السَّيِِئاِت،  فيهِ  بِِه َعَلىَّ َظْهرى ِمَن اْلَْطيئآِت، َو َتْطهياً ِلَما انْ َغَمْستُ  ثَ ُقلَ  ِلما

َلِل ذِلَك ما النِِْعَمِة؟ َو ىف خِ  بَِقديِ  َوتَ ْنبيهًا لَِتناُوِل الت َّْوبَِة، َوَتْذكيًا ِلمْحوِاْْلَْوبَةِ 
اَْلَْعماِل، ما َل قَ ْلٌب َفكََّر فيِه، َوَل ِلساٌن َنَطَق بِِه،  زَِكىِِ  َكَتَب َِلَ اْلكاتِباِن ِمنْ 

، َو ِاْحساًَن ِمنْ  جارَِحةٌ  َوَل ِاََلَّ. اَللَُّهمَّ  َصنيِعكَ  َتَكلََّفْتُه، َبْل اِْفضاًَل ِمْنَك َعَلىَّ
ٍد َو الِهِ  َفَصلِِ َعلى ْر َل ما َاْحَلْلَت ىب،  ما ، َو َحبِِْب ِاََلَّ ُُمَمَّ َرضيَت َل، َو َيسِِ

ْرىن ِمْن َدَنسِ  ْمُت، َواَْوِجْدىن َحَلَوةَ  ما َو َطهِِ  َاْسَلْفُت، َواْمُح َعىِن َشرَّ ما َقدَّ
ُمَتَحوََّل َعْن َعْفِوَك، وَ  ِاَل َواَِذْقىن بَ ْرَد السََّلَمِة، َواْجَعْل ََمَْرجى َعْن ِعلَّىت اْلعاِفَيِة،

ِة  َكْرىب ِاَل  ِمنْ  ََتاُوزَِك، َو َخَلصى َصْرَعىت ِاَل دَّ َرْوِحَك، َو َسَلَمىت ِمْن هِذِه الشِِ
ْمِتناِن، فَ َرِجَك، ِاَل ْحساِن، اْلُمَتَطوُِِل َِبَْلِ ِِ ُل َِبَْل اْلَكرُي،  اْلَوِهابُ  اِنََّك اْلُمتَ َفضِِ

 ُذواْلََْلِل َواَْلِْكراِم.
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 و از آن برخوردار بودم، وستهيتو را سپاس بر نعمت تندرستی بدن که همواره و پ ا،يخدابار

 نياز ا کيدانم که کدام خدای من نمی ای؛ایآورده ديکه در جسمم پد ماریيسپاس تو را بر آن ب

 ايآ تر؟ستهيدو وقت حمد تو را شا نيا از کيدو حال برای شکر به درگاهت سزاوارتر است، و کدام 

به سبب آن برای به دست آوردن  و ایرا بر من گوارا ساخته اتزهيپاک هاییزمان سالمت که روز

داده تا به طاعتت  رويسبب آن تندرستی به من نبه  ای،دهيبه من نشاط بخش تيو نعمتها تيرضا

ای، دادههائی که به من تحفه سازی، و نعمتآن پاک می به که مرا ماریيبه هنگام ب اي ابم،ي قيتوف

 ی،ينما پاک امکه در آن فرو رفته ئاتیيّ دهی، و مرا از س فيام تخفاز آن گرانبار شده که تا گناهانی را

 از گناه بزرگم را م،ينعمت قد ادآوریيو با  م،يگناه را به توبه از دل بشو دیيدهی که پل ميو آگاه

است  نيکنی امی تيکه به من عنا هااز جمله تحفه ماریيب نيو در خالل ا م،يام محو نماپرونده

اند که فکر آن به خاطری نگذشته، و بر زبانی نوشته ایزهيپاک اعمال که فرشتگان به حساب من

بر من  تو همه از باب تفضل و احسان نياز اعضاء در انجامش رنجی نبرده، بلکه ا کي چينرفته، و ه

درنظرم محبوب  ایدهيپسند ميبر محمد و آلش درود فرست، و آنچه را برا اينوشته شده. بارخدا

پاک کن، و شّر  گذشته آسان ساز، و مرا از آلودگی اعمالایساز، وتحمل آنچه را برمن وارد نموده

ت عافاعمال گذشته
ّ

تندرستی را به من  یيو گوارا فرما، ابميکام تيام را از من بزدای، و از لذ

 نيو از ا ابم،يراه خالص  تو شيمرض به سوی عفو و بخشا نيی کن که از بستر ابچشان، و لطف

 نيو از ا ابم،يراحت تو خالص  به اندوه و گرفتاری نيو از ا افته،يبه گذشت تو انتقال  ریينگيزم

داری، و استحقاق ما احسان روا میکه همانا تو بی ابم،ي سالمت تو شيدشواری به فرج و گشا

و دارای جالل و  ست،ين انیيرا پا تيکه عطا میيای کربخشنده و کنی،نثار می غيدرنعمت بی

 اکرامی.

 

 فرازهای پایانی دعای کمیل
ََي َربِِ اْرَحْم َضْعَف َبَدىِن ، َورِقََّة ِجْلِدى ، َوِدقََّة َعْظِمى ، ََي َمْن بََدَأ َخْلِقى 

 َهْبىِن َِلبِْتداِء َكَرِمَك َوساِلِف ِبِرَِك ىِب .َوذِْكرِى َوتَ ْربَِيىِت َوِبِرِى َوتَ ْغِذَيىِت ، 
که آغازگر  یاستخوانم رحم کن. ا یپوستم و نرم یجسمم و نازک یپروردگارا! بر ناتوان

اکنون مرا ببخش به همان کرم  ،یابوده امهيبر من و تغذ یکيو پرورش و ن اديو  نشيآفر

 احسانت بر من، نهيشينخستت و پ
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اْرَحْم َمْن َرْأُس َماِلِه الرََّجاءُ َو ِسََلُحُه  َدَواءٌ َو ذِْکرُهُ ِشَفاءٌ َو طَاَعُتهُ ِغىًن  ََي َمِن امْسُهُ 
ََي َساِبَغ النَِِعِم ََي َداِفَع النَِِقِم ََي نُوَر اْلُمْستَ ْوِحِشنَي ِف الظَُّلِم ََي َعاِلمًا ََل  اْلُبَکاءُ 
ُ َعَلى َرُسولِِه  مٍَّد َو افْ َعْل ِب َما أَْنَت أَْهُلهُ َصلِِ َعَلى ُُمَمٍَّد َو آِل ُمَُ يُ َعلَّمُ  َو َصلَّى اَللَّ

  (َکِثياً )َو َسلََّم َتْسِليماً  (َأْهِلهِ )َو اْْلَئِمَِّة اْلَمَياِمنِي ِمْن آِلِه 
 اشهيکه سرما یاست، رحم کن به کس یشفا و طاعتش توانگر ادشيکه نامش دوا و آن یا

 یبالها، ا یدورکننده یها، انعمت یزندهيفرور یاست، ا زانيرو سازوبرگش اشک ديام

ناآموخته، بر محّمد و خاندان محّمد  یدانا یا ها،یکيوحشت زدگان در تار بخشیروشن

و بر  امبرشيو درود و سالم فراوان خدا بر پ ديدرود فرست و با من چنان کن که تو را شا

 ش.امامان خجسته از خاندان

 از آفات ییرها دعای
 ميو آلهما( تعل همايمؤمنان)صلوات الله عل ريها را به ام( آنوآلههيعلاللهیخدا)صل رسول

گانه نقل کرده، فرمودند که در ابواب نوزده« خصال»صدوق در کتاب  خيفرموده و ش

 :يیگویم

 َسَنَد َمْن َلَسَنَد َلُه َو َي ِعماَد َمْن َلِعماَد َلُه َو َي ُذْخَر َمْن َلُذْخَر َلُه َو َي َي
ِحْرَز َمْن َلِحْرَز َلهُ َو َي ِغياَث َمْن َلِغياَث َلُه َو َي َكرَي اْلَعْفِو َو َي َحَسَن اْلَبَلِء 

اْلَغْرقى َو َي ُمْنِجَى اْْلَْلكى َي  ُمْنِقذَ َو َي َعظيَم الرَّجاِء َو َي ِعزَّ الضَُّعفاِء َو َي 
لُ َي ُمْنِعُم َي ُمْفِضُل، اَْنَت الَّذى َسَجَد َلَك َسواُد اللَّْيِل َو نُوُر النَّهاِر ُُمِْسُن َي َُمْمِ 

ُ َي َاَللَُّ  َي  َو َضْوءُ اْلَقَمِر َو ُشعاُع الشَّْمِس َو َدِوىُّ اْلماِء َو َحفيُف الشََّجِر، َي َاَللَّ
ُ، اَْنَت َوْحَدَك َلَشريَك َلَك.  َاَللَّ

پشتوانه  یندارد، ا یارهيکه ذخ یکس رهيذخ یندارد، ا یگاههيکه تک یکس گاههيتک یا

 یکه دادرس یدادرس کس یندارد، ا یکه پناه یپناه کس یندارد، ا یاکه پشتوانه یکس
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بخش نجات یعّزت ناتوانان و ا یو ا ديبزرگ ام یآزمون و ا کوين یو ا ميکر یندارد و ا

فزون بخش،  یبخش، انعمت یکار، ا بايز یا کوکار،ين یا ن،شدگان و هالک شدگاغرق

 یآب و صدا یو صدا ديروز و پرتو ماه و شعاع خورش یشب و روشن یکيکه تار يیتو

 یاگانهيخدا، تو  یخدا، ا یخدا، ا یسجده کرد؛ ا تيدرخت برا یهاخش برگخش

 .ستين تيبرا یکيشر

 :يیگویم پس

کلمه کذا و کذا حاجت خود را ذکر   یجاافْ َعْل ِب َكذا َو َكذا )به اَللَُّهمَّ 
 (یکنیم

 (یکنیو چنان حاجت خود را ذکر م نيکلمه چن یجاو چنان کن )به نيبا من چن ايخدا

 مستجاب شود. یالله تعالشاءخاست تا ان یخود برنخواه یکه از جا همانا



 

 

 

 

 

 (۱) اهی هب روشناییر 
گام سختیرد السالم اهل بیت علیهماز دعااهی  ای گزیده کالت فردی و اجتماعیهن  اه و مش
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