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 آورد می روی او به اندوه و غم که وقتی یا بیماری هنگام دعا    
 

ٌة  ْو َبِلیَّ
َ
ٌب أ ْو َنَزَل ِبِه ََكْ

َ
اَلُم ِإَذا َمِرَض أ  َو ََكَن ِمْن ُدَعاِئِه َعَلْیِه السَّ

 از دعاهای امام علیه الّسالم است هنگامي که بامیر مي شد یا اندوه و یا گرفتاری به آن حضرت رو مي آورد:
 

ْحَدْث 
َ
ُف ِفیِه ِمْن َساَلَمِة َبَدِِن َو َلَك اْلَحْمُد لََعَ َما أ رَّ ََتَ

َ
َزْل أ

َ
ُهمَّ َلَك اْلَحْمُد لََعَ َما ََلْ أ ة  َاللَّ

ِِ ِمْن ِعلَّ َت 
  ِِف َجَسِدي

يز حمد باد تو را به اى خداوند، حمد باد تو را، به سبب آن مايه از تندرستى كه همچنان از آن بر خوردارم. و ن 

 سبب اين بيمارى كه در تن من پديد آورده اى.
 

ْوََل ِباْلَحْمِد َلَك 
َ
يُّ اْلَوْقَتْْيِ أ

َ
ْكِر َلَك َو أ َحقُّ ِبالشُّ

َ
يُّ اْلَحاَلْْيِ أ

َ
ي أ ْدِري َیا ِإََلِ

َ
  َفَما أ

يك از اين دو وقت به شكر تو  اى خداوند، ندانم كدام يك از اين دو حالت سزاوارتر به سپاسگزارى توست و كدام 

 اولى است،
 

ا اِلْبِتَغاِء َمْرَضاِتَك َو َفْضِلَك  ْطَتِِن ِِبَ َباِت ِرْزِقَك َو نَشَّ َتِِن ِفیَها َطیِّ
ْ
ِتي َهَنأ حَِّة الَّ  َوْقُت الصِّ

َ
ِِن أ َ ْْ  َو َقوَّ

ْقَتِِن َلُه ِمْن َطاَعِتَك    َمَعَها لََعَ َما َوفَّ

تندرستى كه مرا از نعم پاكيزه و گواراى خود روزى من ساختى و به طلب خشنودى و فضل آيا آن روزگاران  

 بخشيدى،  دادى و نيرو مى داشتى و براى فرمانبردارى خود توفيق مى  خويش به تالش وا مى 
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ا َتخْ  ْتَحْفَتِِن ِِبَ
َ
ِتي أ َعِم الَّ ا َو النِّ ْصَتِِن ِِبَ ِتي َمحَّ ِة الَّ ْم َوْقُت اْلِعلَّ

َ
ِطیَئاِت أ َّ َظْهِري ِمَن اْلخَ   ِفیفًا ِِلَا َثُقَل ِبِه لََعَ
اى، تا بار  اى و اين دردها را چونان نعمتى بر من ارمغان داشته  يا اكنون كه بيمارم و مرا به اين بيمارى آزموده  

  كند سبك گردانى گناهانم را كه بر پشتم سنگينى مى 
 

ْعَمِة  َو َتْطِهريًا ِِلَا اْنَغَمْسُت ِفیِه  ِْو اْلَحْوَبِة ِبَقِدمِي النِّ ْوَبِة َو َتْذِکريًا مِِلَ َئاِت َو َتْنِبیهًا ِلَتَناُوِل التَّ یِّ  ِمَن السَّ
ام پاكيزه سازى و مرا به توبه هشدار دهى و ياد كرد نعمت قديم را سبب   و از گناهانى كه در آن غرقه گشته 

 زدودن گناهان كنى؟
 

َر ِفیِه َو اَل ِلَساٌن َنَطَق ِبِه  َو ِِف ِخاَلِل َذِلَك  ْعَماِل َما اَل َقْلٌب َفكَّ َما َکَتَب ِِلَ اْلَكاِتَباِن ِمْن َزِکيِّ اْْلَ
َفْتُه    َو اَل َجاِرَحٌة َتَكلَّ

اند، اعمالى  اى خداوند، در خالل اين احوال بسا اعمال پسنديده است كه آن دو فرشته در نامه عمل من نوشته  

دلى در آن انديشيده و نه هيچ زبانى از آن سخن گفته و نه هيچ اندامى براى آن تحمل رنجى كرده كه نه هيچ 

 است،
 

َّ َو ِإْحَسانًا ِمْن َصِنیِعَك ِإَِلَ    َبْل ِإْفَضااًل ِمْنَك لََعَ
 ها فضل و بخشايش تو بوده است در حق من و احسان و انعام تو بوده است براى من. بلكه همه اين 

 
ِِ َاللَّ  ْحَلْلَت 

َ
ْر ِِل َما أ ْب ِإَِلَّ َما َرِضیَت ِِل َو َيسِّ د  َو آِلِه َو َحبِّ  ُمَحمَّ

  ُهمَّ َفَصلِّ لََعَ
اى و بر   بار خدايا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و در دل من بياراى آنچه را كه تو خود براى من خواسته 

 اى. ه من آسان ساز آنچه را كه تو خود بر سر من فرستاد
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ِذْقِِن 
َ
ْوِجْدِِن َحاَلَوَة اْلَعاِفَیِة َو أ

َ
ْمُت َو أ ْسَلْفُت َو اْمُح َعِنِّ َشرَّ َما َقدَّ

َ
ْرِِن ِمْن َدَنِس َما أ  َبْرَد َو َطهِّ

اَلَمِة   السَّ
ام از من بزداى و حالوت  مرا از لوث گناهان پيشين پاك گردان و بدي هايى را كه زين پيش مرتكب شده  

  ا در من پديد آور و خنكى سالمت را به من بچشانعافيت ر
 

اُوِزَك  ِِل َعْن َصْرَعِتي ِإََل َتجَ ِتي ِإََل َعْفِوَك َو ُمَتَحوَّ َرِجي َعْن ِعلَّ   َو اْجَعْل َمخْ
كنى بهبود مرا با عفو خويش دمساز كن و برخاستن از بسترم را با اغماض و  و اكنون كه مرا شفا عنايت مى  

  وأم فرماىگذشت خويش ت

 
ِ ِإََل َفَرِجَك 

َّدَّ ِِ ِإََل َرْوِحَك َو َساَلَمِتي ِمْن َهِذِه الشِّ
  َو َخاَلِصي ِمْن ََكْ

و بيرون شدن از چنبر اندوهم را با رحمت خود قرين گردان و رهاييم را از اين محنت با گشايش خويش همراه  

 كن.
 

ْحَساِن اِْلَُتَطوِّ  ُل ِباْْلِ
َك اِْلَُتَفضِّ اِم ِإنَّ َْكَ اَلِل َو اْْلِ

اُب اْلَكِرمُي ُذو اْلجَ   ُل ِبااِلْمِتَناِن اْلَوهَّ
بخشى. تويى تو بخشاينده كريم و صاحب  كران مى  كنى و نعمتهاى بى  تويى تو كه به فضل خويش احسان مى  

 جالل و بزرگوارى.
 


