
 
 

 متن دعای هفتم صحیفه سجادیه :

الش َدَائِدِ، وَ یَا مَنْ یُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَجِ. ذَل َتْ لِقُدْرَتِکَ الص ِعَابُ، وَ یَا مَنْ تُحَل ُ بِهِ عُقَدُ الْمَکَارِهِ، وَ یَا مَنْ یَفْثَأُ بِهِ حَد ُ 

کَ مُْْتَمِرٌَ،، وَ بِِِرَادَتِکَ وْلِی َتِکَ دُونَ قَتَسَب َبَتْ بِلُطْفِکَ الْأَسْبَابُ، وَ جَرَى بِقُدرَتِکَ الْقَضَاءُ، وَ مَضَتْ عَلَى إِرَادَتِکَ الْأَشْیَاءُ. فَهِیَ بِمَشِ

ا ََشَفْتَ هَا إِل َا مَا دَفَعْتَ، وَ لَا یَنْکَشِفُ مِنْهَا إِل َا مَدُونَ نَهْیِکَ مُنْزَجِرٌَ،. أَنْتَ الْمَدْعُو ُ لِلْمُهِم َاتِ، وَ أَنْتَ الْمَفْزَعُ فِی الْمُلِم َاتِ، لَا یَنْدَفِعُ مِنْ

هُ إِلَی َ. فَلَا مُصْدِرَ سُلْطَانِکَ وَج َهْتَا رَب ِ مَا قَدْ تَکَأ َدَنِی ثِقْلُهُ، وَ أَلَم َ بِی مَا قَدْ بَهَظَنِی حَمْلُهُ. وَ بِقُدْرَتِکَ أَوْرَدْتَهُ عَلَی َ وَ بِوَ قَدْ نَزَلَ بِی یَ

وَ لَا مُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ، وَ لَا مُیَس ِرَ لِمَا عَس َرْتَ، وَ لَا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ. فَصَل ِ  لِمَا أَوْرَدْتَ، وَ لَا صَارِفَ لِمَا وَج َهْتَ، وَ لَا فَاتِحَ لِمَا أَغْلَقْتَ،

رِ فِیمَا شَکَوْتُ، وَ لن َظَ، وَ أَنِلْنِی حُسْنَ اعَلَى مُحَم َدٍ وَ آلِهِ، وَ افْتَحْ لِی یَا رَب ِ بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِکَ، وَ اَْسِرْ عَن ِی سُلْطَانَ الْهَم ِ بِحَوْلِکَ 

نِی نْدِکَ مَخْرَجاً وَحِی اً. وَ لَا تَشْغَلْأَذِقْنِی حَلَاوٌََ الص ُنْعِ فِیمَا سَأَلْتُ، وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَ فَرَجاً هَنِیئاً، وَ اجْعَلْ لِی مِنْ عِ

سُن َتِکَ. فَقَدْ ضِقْتُ لِمَا نَزَلَ بِی یَا رَب ِ ذَرْعاً، وَ امْتَلَأْتُ بِحَمْلِ مَا حَدَثَ عَلَی َ هَم اً، وَ أَنْتَ  بِالِاهْتِمَامِ عَنْ تَعَاهُدِ فُرُوضِکَ، وَ اسْتِعْمَالِ

 .ذَا الْعَرْشِ الْعَظِیمِ  کَ، یَاالْقَادِرُ عَلَى ََشْفِ مَا مُنِیتُ بِهِ، وَ دَفْعِ مَا وَقَعْتُ فِیهِ، فَافْعَلْ بِی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ مِنْ

 :ترجمه دعای هفتم

گردد، و ای ها با تو آسان میشود، و ای آن َه سختیِ دشواریای آنکه گرهِ َارهای فرو بسته به سر انگشت تو گشوده می

 .آن َه راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست

د، و چیزها، به نیروی تو به انجام رس الهیو اسباب َارها فراهم آیند. فرمانِ ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تسختی

 .ی تو موجود شوندبه اراده

 .و خواستِ تو را، بی آن َه بگویی، فرمان برند، و از آنچه خواستِ تو نیست، بی آن َه بگویی، رو بگردانند

، ناه برند. هیچ بلایی از ما برنگردد مگر تو آن بلا را بگردانیها بدو پتویی آن َه در َارهای مهم بخوانندش، و در ناگواری 

 .و هیچ اندوهی بر طرف نشود مگر تو آن را از دل برانی

ام َه با اش مرا به زانو درآورده است، و به دردی گرفتار آمدهای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده َه سنگینی 

 .آن مدارا نتوانم َرد

 .ایای و به سوی من روان َردها تو به نیروی خویش بر من وارد آوردهاین همه ر 

 ای، هیچ َس برنگرداند. دری را َه توای، هیچ َس باز نَبَرد، و آنچه تو به سوی من روان َردهآنچه تو بر من وارد آورده 

َس آسان نکند،  ه تو دشوار َنی، هیچبسته باشی. ََس نگشاید، و دری را َه تو گشوده باشی، ََس نتواند بست. آن َار را َ

 .و آن َس را َه تو خوار گردانی، َسی مدد نرساند

پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسانِ خویش دَرِ آسایش به روی من بگشا، و به نیروی خود،  

ام، شیرینیِ بنگر، و مرا در آنچه از تو خواسته ام، به نیکیسختیِ اندوهم را درهم شکن، و در آنچه زبان شکایت بدان گشوده

استجابت بچشان، و از پیشِ خود، رحمت و گشایشی دلخواه به من ده، و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نِه و مرا 

 .به سبب گرفتاری، از انجام دادنِ واجبات و پیروی آیین خود بازمدار

طاقتم، و جانم از آن اندوه َه نصیب من گردیده، آَنده است؛ و این آمده، دلتنگ و بی ای پروردگارِ من، از آنچه بر سرم 

ن ام دور َنی. پس با من چنیتوانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدهدر حالی است َه تنها تو می

 .ی آن نباشم، ای صاحب عرش بزرگَن، اگر چه شایسته
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