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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 هفتمدعای 

 دعای آن حرضت هنگام حوادث مهم

 یها یهه سخت ییخدا یو ا يابد یهه گه  مشالت  اال به او گشايش م ییخدا یا

 ،بهون شدن از غم و اندو  و رسيدن به حقيقت که آن یگهدد، ا یجهان به او آسان م

ها در هم  یشود، در بهابه قدرتت امواج دشوار  یاز او درخواست م یو خهّم یشاد

و به ن�ويت قلم تقديه به لوح قضا  و به لطف حرضتت همه چيز نظام يافته شالند یم

يّتت به به طبق مش ها آنو همه چيز به طبق خواست تو تحقق يابد، پس  به را  افتد

 بازمانند.�ودنت  یا  نه نه اراد  ی و به پايه هنند یفهمانت پ�و 

تا  ها فقط به تو پنا  آورند یو در گهفتار  خوانند یها خلق تنها تو را م در محنت

 یپهوردگار من بار  یها بهطهف نگهدند. ا یخواست و لطف و ههمت نباشد آن گهفتار 

ام هه پشتم را خم  شد  یبه دوشم فهود آمد  هه تاب و توانم را ربود  و گهفتار محنت

من  ی و با اظمتت آن را روانه یبا دست قدرتت مها دچارش ساخت که یدرحالههد ، 

باز  یهس ینو آنچه را روانه ه بهنگهداند یهس ی، پس آنچه را هه تو وارد ساز یههد

و آنچه را دشوار  نبندد یهس یو آنچه را باز هن نالند باز یهس یو آنچه را ببند ندارد

 .نن�يد یيار  یهس یو آناله را به خود واگذار  آسان نالند یهس یهن

و در ِ وسعت و آسايش را به قدرتت به رويم  پهوردگارا درود به محمد و آلش فهست

و در آنچه به درگاهت  و زنج� ّهم و غم را از اطهاف من به قدرتت بگسل یبگشا

هه از حرضتت دارم هامم را ش�ين  ییو در تقاضا شالايت بهدم خاطهم را خشنود ساز

و از لطف خود از هه  انايت فهما ییفهما و از درگاهت مها رحمت و گشايش گوارا

از انجام  یباشد بهايم قهار د ، مبادا هه به اثه گهفتار  یمگشا  گه هه  یرا  گهيز  یمشالل

 یو به جا ا  یبندگو مها از هار متزمت وظايف نم بازما یهه مقهر فهمود یوظايف

 مشغول نگهدان. یآوردن سنن و احالامت به هيچ هار ديگه 
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ام تن  و دل په از ّهم و غم گهديد  و تو به  هه به من رسيد  سينه یخدا از حوادث یا

را به ههمت زايل  ی، تو آن گهفتار ییام و به آن گهفتارم توانا دفع آنچه بدان مبتت گشته

داايم  ،مههبانان اال ینته مههبان یگهدان، ههچند من مستوجب اين لطف تو نباشم، ا

 .»يا ذاالعهش العظيم«آن نيستم  ی را اجابت فهما گهچه شايسته

 اللهم عجل لولیک الفرج
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