«دعای حضرت امام سجاد' هنگامیکه
برای وی مهمی دست میداد یا رنجی فرود میآمد
و اندوهناک میشدند»
اى كىس كه گره هر خ
س ت� به دست تو گشوده شود و اى كه تندى شداید به عنايتت ىمشكند،ای که راه یب�ون
گ
گ
تن� و ت ن
رف� بهسوی آسایش از تو خواسته شود ،دشواریها به لطف توآسان گردد و وسایل زند�
شدن از
جر�ن یگ�د و مهه ی ز
چ� به اراده تو روان شود ،نت�ا به
و اسباب حیات به رمحت تو فرامه آید و قضا به قدرتت ی
خواست تو �آنکه فرمان دیه مهه ی ز
چ� فرمان ب�د و هر ی ز
چ� حمض ارادهات ب�آنکه ن� نک� از اکر ب�یستد ،در ت�ام
ب
ّ
بال� ب�طرف
بال� که تو دفع نک� ی
دشواریها تو را یمخوانند و در بلیات و گرفتاریها به تو پناه جویند ،یغ� از ی

بگشا�.
نگردد و گریه نگشاید مگر تواش
ی
ت
خ
ها� ب� من محهلور شده که �ملش
بال� ب� من فرود آمده که س ت� و ثقل آن مرا درمهشکسته و گرفتاری ی
ایهل ،ی
ب�ای من دشوار است و آن را تو از ب�ب قدرتت ب� من وارد کردهای و به اقتدار خود متوجه من ن�ودهای ،ایهل،
ن
یز
آ�ه تو فرستادهای دیگری ب�زنگرداند و بسته تو را کیس نگشاید و ی ز
چ�ی
چ�ی را که تو آوردهای کیس بن�د و چ
ن
آ�ه را تو دشوار ن�ودهای کیس آسان نکند و آن را که تو ذلیل کردهای ی�وری
را که تو
بگشا� دیگری نبندد و چ
ی
نباشد ،پس ب� حممد و آلش درود فرست.
غ
ایهل در آسایش را به ی
رو� ب�ز کن و به قدرتت صولت سلطان � را در میدان حیات من بشکن و مرا در موردی
ش� نی� اجابت ب چ�شان و از سوی
که از آن شکوه دارم به عنایت و احسانت اکمیاب کن و به درخواست من ی
گشای� خ
ش
نصی� فرما و ب� یا� نج�ات و خالیص رسیع از گرفتاریها مقرر کن.
خودت رمحت و
دلواه ب
"صحیفه سجادیه"

