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 در دفع شدائد تحل من یا دعای   

دعایى نقل كرده و فرموده است:سيّد ابنن اناووا اینن دعنا را بنرا        «مصباح» كفعمى در كتاب دهم:

تنگنى ككنر كنرده و     از ستم سلطان و نزول بال و چيرگى دشمنان و ترا و تنگدسنتى و دل   ایمن شدن

  صنحيف  سناّادی  اسنت  هنگ هرگناه از زینان آن ن  ككنر شند در هنراا بنود  آن را            دعاهاآن از 

 :بخوان.و دعا این است

َداِئِد   ِبِه َحدُّ الشَّ
ُ
 َیا َمْن ُتَحلُّ ِبِه ُعَقُد اْْلََكاِرِه َو َیا َمْن ُيْفَثأ

 او درهم شكسته شود،كه تيزى تيغ دشواريها به  كه گرفتاريهاى سخت تنها به وسيله او بازگردد،اى آن اى آن

 

َعاُب  ْت ِلُقْدَرِتَك الصِّ َرُج ِإََل َرْوِح اْلَفَرِج َذلَّ  َو َیا َمْن ُیْلَتَمُس ِمْنُه اْلَخْ
ات  سوى عرصه گشايش تنها از او درخواست گردد،در برابر توانايى  كه بيرون آمدن از رنجها و راه يافتن به اى آن

 سختيها رام شد،

 

َبْت ِبُلْط  ْشَیاُء َو تََسبَّ ْسَباُب َو َجَری ِبُقْدَرِتَك اْلَقَضاُء َو َمَضْت لََعَ ِإَراَدِتَك اْْلَ  ِفَك اْْلَ
 ات گذرد، و به لطف اسباب و وسائل فراهم گشت، و به نيرويت قضا جارى شد،و امور براساس اراده 

 

َرٌة َو ِبِإَراَدِتَك ُدوَن َنْ  ِتَك ُدوَن َقْوِلَك ُمْؤََتِ ِشیَّ اِت َفِهَي ِِبَ ُمِهمَّ ْتَت اْْلَْدُعوُّ ِْلْ
َ
 ِیَك ُمْنَجِجَرٌة ن

 اند، ات قبل از نهى كردنت باز داشته  ات فرمان پذيرند، و تنها به اراده بلكه به اراده  س اشياء تنها نه به گفتارتپ

 

اِت ال َیْنَدِفُع ِمْنَها ِإال َما َدَفْعَت َو ال َیْن  ْتَت اْْلَْفَجُع ِِف اْْلُِلمَّ
َ
 َكِشُف ِمْنَها ِإال َما َکَشْفَت َو ن

تنها تو براى رفع گرفتاريها خوانده شدى،و در بالهاى سخت پناهگاهى،چيزى از آن بالهاى سخت دفع نگردد جز 

 نشود مگر آنچه تو گشودى  آنچه تو دفع كردى،و چيزى از آن گشوده
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َدِِن ِثْقُلُه َو 
َّ
َّ َو َقْد َتَجَل ِِب َیا َربِّ َما َقْد َتَكأ ْوَرْدَتُه لََعَ

َ
ُلُه َو ِبُقْدَرِتَك ن َظِِن ََحْ ََلَّ ِِب َما َقْد ََبَ

َ
 ن

اش مرا به زحمت انداخته است،و دشوارى بر من فرود آمده كه به  پروردگارم مشكلى به من رسيده كه سنگينى 

 آرى آن را تو به قدرت خويش بر من فرود آوردى،  است دوش كشيدنش مرا گرانبار نموده 

 

ْغَلْقَت  َو 
َ
ْهَت َو ال َفاِتَح ِْلَا ن ْوَرْدَت َو ال َصاِرَف ِْلَا َوجَّ

َ
ْهَتُه ِإََلَّ َفال ُمْصِدَر ِْلَا ن  ِبُسْلَطاِتَك َوجَّ

اى نيست و از آنچه متوجه من  و با نيرويت متوجّه من ساختى، پس از آنچه مرا در آن وارد كردى بيرون كننده 

 باشد اى نمى   ارد و از آنچه تو بستى گشايندهاى وجود ند نمودى بازگرداننده 

 

ٍد َو آِلِه  ْرَت َو ال َتاِصَر ِْلَْن َخَذْلَت َفَصلِّ لََعَ ُمَحمَّ َر ِْلَا َعسَّ  َو ال ُمْغِلَق ِْلَا َفَتْحَت َو ال ُمَیسِّ
اى وجود ندارد و براى  كننده  ودى كسى را ياراى بستن نيست و بر آنچه تو سخت گرفتى آسانو از آنچه تو گش

 اش دريغ ورزيدى ياورى نيست،بر محمّد و خاندانش درود فرست،  كه تو از يارى آن

 

مِّ ِبَحْولِ   َك َو اْفَتْح َِل َیا َربِّ َباَب اْلَفَرِج ِبَطْوِلَك ،َو اْکِسْر َعِنِّ ُسْلَطاَن اْْلَ
 به روى من بگشا، و چيرگى اندوه را به نيروت از من برگير،  و گشايش را پروردگارا به كرم و فضلت

 

ْلُت َو َهْب َِل ِمْن َلُدْتَك َرَْحَ 
َ
 ِفَمَي َسأ

ِ
ْنع ِذْقِِن َحالَوَة الصُّ

َ
َظِر ِفَمَي َشَكْوُت َو ن ِتْلِِن ُحْسَن النَّ

َ
 ة  َو ن

بينى عطا فرما،و شيرينى رفتارت را نسبت به آنچه از تو خواستم  نمودم خوش و مرا در آنچه از آن به تو شكايت

 به من بچشان،و از پيشگاه خود مهر و گشايش گوارايى به من ببخش،

 

ِم َعْن َتَعاُهِد ُفُروِضَك  َرجا َوِحّیا َو ال تَْشَغْلِِن ِباالْهمِِتَ  َو َفَرجا َهِنیئا َو اْجَعْل َِل ِمْن ِعْنِدَك َمخْ
 و از محافظت در انجام واجبات، نجات فورى برايم قرار ده، هنزد خود رااز 
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ِتَك   [ َفَقْد ِضْقُت ِْلَا َتَجَل ِِب  َو اْسِتْعَماِل ُسَنِنَك ]ُسنَّ
 در زندگى مرا غافل مساز  و به كار گرفتن احكامت

 

ْتَت 
َ
ا َو ن َّ ََهّ ُت ِبَحْمِل َما َحَدَث لََعَ  اْلَقاِدُر لََعَ َکْشِف َما ُمِنیُت ِبِه  َیا َربِّ َذْرعا َو اْمَتََلْ

اى كه برايم رخ داده  پروردگارا از مشكلى كه بر من فرود آمده سخت به تنگ آمدم، و وجودم را به خاطر حادثه

 تنها تو توانايى براى برطرف ساختن آنچه به آن دچار شدم  اندوه فرا گرفته است،

 

 َما َوَقْعُت ِفیِه َفاْفَعْل 
ِ
ْسَتْوِجْبُه ِمْنَك َیا َذا اْلَعْرِش اْلَعِظِي َو َدْفع

َ
 ِِب َذِلَك َو ِإْن ََلْ ن

آن را برايم به انجام برسان،هرچند خود را سزاوار آن از سوى تو   و دفع آنچه در آن افتادم،پس به فضل خويش

 اى صاحب عرش بزرگ، دانم، نمى

 

ْر 
َ
ْتَت َقاِدٌر َیا ن

َ
نَي ]َو َذا اْْلَنِّ اْلَكِرمِي َفأ نَي آِمنَي َربَّ اْلَعاَْلِ اَِحِ  [ َحَم الرَّ

 كريمانه،تنها تو نيرومندى،اى مهربانترين مهربانان،دعايم را اجابت كن اى پروردگار جهانيان.  و داراى نعمت

 


