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 دفع اندوه و خوفادعیه     

 :ادعیه منتخب کافی: دعاهای امامان در دفع اندوه و غم و خوف و دفع ضرر جن و انس

از آن در هراسى، به قبله  د وآمدى برايت رخ دا از امام باقر علیه السّالم روايت شده: زمانى که پیش  .1

  :بگو رو کن، و دو رکعت نماز بخوان، آنگاه هفتاد مرتبه

اِِحِني اِمِعنَي َو َیا َاسَرَع الحَاِسِبنَي َو َیا َارَحَم الرَّ اِظِرین َو َیا َامَسَع السَّ     َیا َابَصَر النَّ

 .برسان، و ای مهربان ترین مهربانانای بیناترین بینایان، و ای شنواترین شنوایان و ای سریعترین حسا

 

 .گويى حاجت خود را با آن ذکر کن و در هر مرتبه که مى 

يا باليى يا شدّتى   از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله روايت شده: به هر که همّى يا غمى يا اندوهى .2

  :برسد، بگويد

لُت لََعَ  كَّ ُ َرِّبى ََل ُاشِرُك ِبِه َشیئًا، ََتَ وُت    الحَىه اّلله  .الَِّذى ََل ََيُ

 خدا پروردگار من است، هیچ چیز را شریک او نمی دانم، توکل کردم بر خدای زنده ای که هرگز نمی میرد

 

افكندند، جبرئیل نزد او آمد  از امام صادق علیه السّالم نقل شده: چون برادران يوسف، او را به چاه .3

برادرانم مرا در اين چاه افكندند، پرسید دوست  :يوسف گفتکنى؟   و گفت: اى پسر در اينجا چه مى

داد: اين امر بسته به مشیّت خداى عزّ و جلّ است، اگر بخواهد مرا  دارى از آن بیرون آيى؟ پاسخ
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چاه بیرون آورم،  فرمايد: مرا به اين دعا بخوان تا تو را از  آورد، جبرئیل گفت: حق تعالى مى  بیرون مى

 :است، گفت: بگو گفت آن دعا کدام

 

 َ ُهمَّ ِاّنه َاْسَئُلَك ِبَانَّ َلَك اْلحَْمَد َل ِالَه ِاَله َاْنَت اْل مواِت َواََل َالله اُن َبدیُع السَّ   ْرِض نه

اى، پدیدآورنده  خواهم به اینكه ستایش براى توست، معبودى جز تو نیست، بسیار عطاکننده   خدایا از تو مى

 آسمانها و زمینى،

 

الِل  ٍد َو َاْن َواَِل  ُذواْلجَ ٍد َو آِل ُمحَمَّ َى لََع ُمحَمَّ لى ا َاَنا فیِه َفَرَجًا َو َمْخَرَجاً  ْْكاِم َاْن ُُتَ َعَل ىل ِِمه  َتجْ

 .صاحب شكوه و بزرگوارى، بر محمّد درود فرستى، و از آنچه در آنم، برایم گشایش و راه خروجى قرار دهى

 

سید، و او را از چاه بیرون آورد، به همان صورتى که داستانش در قرآن مجید در نتیجه کاروان از راه ر

  .آمده

 :از حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: هرگاه از امرى ترسیدى بگو .4

َك ََل َیكِِف ِمنَك َاَحٌد،َو َانَت َتكِِف ِمن ُكلى َاَحٍد ِمن َخلِقَك َفاكِفِِن كذا و كذا ُهمَّ ِانَّ  .َالله

خدایا! هیچ کس به جای تو کافی نیست و تو به جای همه بندگانت کافی هستی، پس مرا از چه و چه کفایت  بار

 .فرما

 



 دفع اندوه و خوفادعیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                 موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

3 www.ahlolbait.com 

 

 :گويى  و در حديث ديگرى فرمود: مى

 

مواِت  یا ٌء ِِف السَّ ٍء َوَلَیْكِف ِمْنَك ََشْ ِن ِمْن َاْمِر الد   اكِفیًا ِمْن ُكلى ََشْ ْرِض ِاْكِفِن ما َاََهَّ ََ ْنیا َواَْل
ٍد َو آِلِه  َواَْل ِخَرِة َو   َصلى لََع ُمحَمَّ

کار دنیا و آخرت، آنچه به  کفایت کننده از هرچیز، و چیزى از تو در آسمانها و زمین کفایت نكند، مرا از اى

 درود فرست اندیشه برده کفایت کن، و بر محمّد و خاندانش

 

 :ه از او بترسد وارد شود بگويدو حضرت صادق علیه السّالم فرمود: هرکه بر سلطانى ک

 

ُه  جَّ ُ َعَلْیِه َو آِلِه َاََتَ ٍد َصلَّى اّللَّ حَمَّ ُح َو ِِبُ ِ َاْسَتْنجِ ِ َاْسَتْفِتُح َو ِباّللَّ   ِباّللَّ

 کنم،  طلبم، و به محمّد )درود خدا بر او و خاندانش( رو مى  جویم، و به خدا کامیابى مى  به خدا گشایشى مى

 

ُهمَّ  حُو ما تَشآُء َو ُتْثِبُت َو ِعْنَدَك ُام  اْلِكتاِب َالله َك ََتْ ْل ىل ُحُزوَنَتُه َفِانَّ  َذلىْل ىل ُصُعوَبَتُه َو َسهى

کنى و اثبات   درستى که تو محو مى اش را برایم هموار فرما، به  اش را برایم رام کن، و ناهموارى  دشوارى خدایا

 توست تاب نزدبخواهى، و امّ الك  نمایى آنچه  مى

 

 :و نیز بگويد
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ْلُت َو ُهَو َرب   َحْسِبَ  كَّ ُ َل ِالَه ِاَله ُهَو َعَلْیِه ََتَ ِتِه ِمْن  اّللَّ ِ َو ُقوَّ ْم َو  اْلَعْرِش اْلَعظمِي َو َاْمَتِنُع ِبحَْوِل اّللَّ َحْوِِلِ
 ْ ِِتِ

  ُقوَّ

بزرگ است، به حول و قوّت   مرا بس است، معبودى جز او نیست، بر او توکّل نمودم، و او پروردگار عرش خدا

 دارم،  را از حول و قوّت ایشان باز مى خدا، خود

 

 ِ  ِباّللَّ
َة ِاَله  َو َاْمَتِنُع ِبَربى اْلَفَلِق ِمْن َشرى ما َخَلَق َو َل َحْوَل َو َل ُقوَّ

 .کنم، و جنبش و نیرویى نیست جز به خدا  دم از شرّ آنچه آفرید خود را حفظ مى  و به پروردگار سپیده

 

 :پیش می آيد  روايت شده: اين دعاى امام باقر علیه السّالم است، در امرى که .5

 

ْر ُمْن  ِن َوَزكى َعَملى َو َيسى ٍد َواْغِفْرىل َواْرَِحْ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلى لََع ُمحَمَّ   َقَلب َواْهِد َقْلبَالله

را پاك فرما، و مرگم را  درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد، و مرا بیامرز، و به من رحم کن، و عملم خدایا

 آسان نما، و قلبم را هدایت کن،

 

ْض َوْجه ىت َو اْغِفْر َخطایاَى َو َبیى ْت ُحجَّ ِه َو َثبى   ىَو آِمْن َخْوِف َو عاِفِن ِف ُعْمرى ُكلى

را سپید   و ترسم را ایمنى بخش، و در تمام عمرم عافیت ده، و حجّتم را پا برجا فرما، و خطاهایم را بیامرز، و رویم

 کن،
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َّ ِف ِرْزقى َفِاّنه َضعیٌف  َواْعِصْمِن ْع لََعَ ْل َمْطَلب َو َوسى ِئ ما ِعْندى  ِف دیِن َو َسهى َو َتجاَوْز َعْن َسیى
  ِبحُْسِن ما ِعْنَدَك 

ناتوانم، و از بدى آنچه   بخش، زیرا من ام بر من وسعت  در دینم پایدارم بدار، و مطلبم را آسان نما، و در روزى و

 درگذر، نزد من است، به خوبى آنچه نزد توست

 

ْعِن َظًة ِمْن  َوَلَتْفجَ ْع ىل َِحامًي َوَهْب ىل یا ِاِلى َلحْ ْفىس َوَلَتْفجَ ظاِتَك َتْكِشُف ِب  ِِبَ ا َعِنه ََجیَع ماِبِه َلحَ
  اْبَتَلْیَتِن

من ببخش، که به وسیله آن همه  مرا به مصیبتى در وجودم دچار مساز، و اى معبود من توجّهى از توجّهاتت را و

 کنى،  اى برطرف آنچه را که به آن گرفتارم کرده 

 

َّ ما ُهَو َاْحَسُن عاَدِتَك ِعْندى َفَقْد َضُعَفْت  َو  ِبا لََعَ ْت حیَلىت َواْنَقَطَع ِمْن َخْلِقَك  َتُرد  ىت َو َقلَّ ُقوَّ
لى َعَلْیَك ، َرجآئى َو َلْ  ك  َق ِاَله َرجآُؤَك َو ََتَ  ََيْ

نیرویم سست گشته، و چاره  به سبب آن آنچه که بهترین شیوه تو به من است به من بازگردانى، به راستى که و

 .جز امید به تو، و توکّل بر تو یمام کم شده، و امیدم از بندگانت بریده، و برا 

 

َتِلَیِن َبِن َو ََتْ َّ َاْن ُتَعذى ِن َو ُتعاِفَیِن َكُقْدَرِتَك لََعَ َّ یا َربى َاْن َتْرَِحَ   َو ُقْدَرُتَك لََعَ

پروردگارم اینكه به من رحم کنى، و سالمت کاملم دهى، مانند قدرتت بر من است که   و قدرتت بر من نمانده، اى

 م کنى، گرفتارم نمایى،عذاب



 دفع اندوه و خوفادعیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                 موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

6 www.ahlolbait.com 

 

یِن َو َلْ َاْخُل ِمْن ِنَعِمَك ُمْنُذ َخَلْقَتِن ْنعاِمَك ُيَقوه َِ جآُء َِل   ِاِلى ِذْْكُ َعوآِیِدَك ُیْؤِنُسِن َو الرَّ

نماید،از وقتى که مرا   ات نیرومندم مى بخشى   دهد، و امید به نعمت من، یاد نعمتهایت آرامشش مى  معبود

 آفریدى، از نعمت هایت فارغ نبودم،

 

آب   َفَاْنَت  اى َو اْلحاِفُظ ىل َوالذه ِدى َو َمْفَزعى َو َمْلجَ ُل ِبِرْزقى  َرِّبه َو َسیه حمُي ِّب َو اْلَُتَكفى َعِنه َوالرَّ
  ُقْدَرِتَك ُكل  ما َاَنا فیِه َفْلَیُكْن  َو ِف َقضآِئَك َو 

ام، و   دار روزى  مهربان بر من، و عهده ام، و  کننده  و پناهم، و پناهگاهم و نگهدارم، و دفاع  م و آقایمپروردگار تویى

 در قضا و قدرتت هرچه من در آنم،

 

ْرَت َو َحَتْمَت َتْعجیُل  یا دى َو َمْوَلَى فامي َقَضْیَت َو َقدَّ ا َاَنا فیِه ََجیِعِه َواْلعاِفَیُة ىل َف  َسیى ِاّنه َخالىص ِِمه
َك  َل َاِجُد   ذِلَك َاَحدًا َغْْيَ

ِ
  ِلَدْفع

خالصى و عافیت من از همه  آقا و موالیم، در آنچه کردى، و تقدیر نمودى، و حتم فرمودى، باید شتاب در اى

 یابم،  احدى جز تو را نمى آنچه که به آن گرفتارم باشد، من براى دفع اینها

 

الِل َواَِل َوَل َاْعَتِمُد فیِه ِاَله َعَلْیَك َف    ْْكاِم ِعْنَد َاْحَسِن َظِنه ِبَك َو َرجآئى َلَك ُكْن یاَذا اْلجَ

 گمانم و امیدم به تو،  کنم، اى صاحب عظمت و اکرام، نزد بهترین  و در آنها بر کسى غیر از تو اعتماد نمى
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َّ  َواْرَحْم  عى َواْسِتكاَنىت َو َضْعَف ُرْكِن َو اْمُنْن ِبذِلَك لََعَ لََع ُكلى داٍع َدعاَك یا َاْرَحَم  َو  َتَضر 
ُ لََع  اِِحنَي َو َصلَّى اّللَّ ٍد َو آِلِه  الره  ُمحَمَّ

خواند منّت   اى که تو را مى  کننده بر من و هر دعا  ام رحم کن، و به آن  به زارى و بیچارگى و سستى پایه و

  نشخدا بر محمّد و خاندا ترین مهربانان، و درود  گذار، اى مهربان

 

هرگاه اين کلمات را  :فرمود  از حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: حضرت سجاد علیه السّالم مى .6

 :گرد آيند باکى ندارم  بگويم، اگر جن و انس به زيان من

 

ِ َو ِف َسبیِل  ِبْسِم  ِ َو ِاىَل اّللَّ ِ َو ِمَن اّللَّ ِ َو ِباّللَّ ِة َرُسو اّللَّ ِ َو لََع ِملَّ ُ َعَلْیِه َو آِلِه اّللَّ ِ َصلَّى اّللَّ   ِل اّللَّ

 (به نام خدا، و به خدا، و از خدا، و به سوى خدا، و در راه خدا، و بر آیین رسول خدا )درود خدا بر او و خاندانش

 

ْاُت َظْهرى َو ِالَ  ْهُت َوْجهى َو ِاَلْیَك َاْلجَ ُهمَّ ِاَلْیَك َاْسَلْمُت َنْفىس َو ِاَلْیَك َوجَّ ْضُت َاْمرىَالله   ْیَك َفوَّ

گرم شدم، و کارم را به تو وا   تو متوجه نمودم، و به تو پشت  خدایا خویشتن را تسلیم تو کردم، و رویم را به جانب

 گذاشتم،

 

ُهمَّ اْحَفْظِن ِبِحْفِظ اَْلَياِن ِمْن َبنْيِ َیَدىَّ َو ِمْن َخْلِف َو َعْن ََيیِن َو َعْن ِِشاىل   َالله

 را به حفظ ایمان حفظ کن، از پیش رویم، و از پشت سرم، و از سمت راست و چپم،خدایا م 
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َة ِاَله ِبَك  ُه َل َحْوَل َوَلُقوَّ ِتَك َفِانَّ  َو ِمْن َفْوقى َو ِمْن َتحْىت َو ما ِقَبلى َواْدَفْع َعِنه ِبحَْوِلَك َو ُقوَّ

یرویت از من دور کن، زیرا جنبش و نیرویى جز تو و از باالى سرم و زیر پایم، و آنچه نزد من است، به حول و ن

 نیست

 

 :وارد شده: براى دفع اندوه و ترس از سلطان، دعای اهل بیت را بخوانند .7

 

ٍء َو یا یا َن ُكلىََشْ ٍء َو یا ُمَكوى ٍد َو  اكِئنًا َقْبَل ُكلىََشْ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ٍء َصلى لََع ُمحَمَّ َعْل ِّب َكذا اْف  باِقیًاَبْعَد ُكلىََشْ
 َو َكذا

بر محمّد و خاندان محمّد  هر چیز، و اى پاینده پس از هر چیز،  بخش  هستى پیش از هر چیز، و اى هستى اى

 درود فرست، و با من چنین و چنان کن

 

 .بجاى کذا و کذا حاجت را بخواه

از حضرت امام محمّد تقى علیه السالم مروى است که براى فرج و گشايش امر مواظبت کن  .8

  بخواندن

ِن ٍء َوَلَیْكِف ِمْنُه َشْْي ٌء ِاْكِفِن ما َاََهَّ ََشْ  َیا َمْن َیْكِف ِمْن ُكلى

 ناى که از هر چیز کفایت می کند و هیچ چیز از او کفایت نمی کند، مهمات امور مرا کفایت ک
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به فرزند خود اى پسرك من  از حضرت امام زين العابدين علیه السالم منقول است که مى فرمود .9

به او نازله اى وضوى کامل بگیرد و دو رکعت نماز  هرگاه برسد مصیبتى به يكى از شماها يا نازل شود

 :در آخر آن گذارد يا چهار رکعت و بگويد

ٍة  َیا َمْوِضَع ُكلى َشْكوى َو یا ٍَ َو یا عاِلَ ُكلى َخِفیَّ وى َو یا شاِهَد ُكلى َماَل  ساِمَع ُكلى َنجْ

 اى موضع هر شكایت و اى شنواى هر راز و اى حاضر هر انجمن و اى داناى هر پنهان

 

ىَّ  َو  ٍة یا َخلیَل ِاْبراهمَي َو یا َنجِ
ٍد  یا داِفَع ما َيشآُء ِمْن َبِلیَّ ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ُموىس َو یا ُمْصَطِِفَ ُمحَمَّ  َصلَّى اّللَّ

و اى جلوگیر هرچه بخواهد از بالها اى خلیل ابراهیم و اى انتخاب کننده موسى و اى برگزیننده محمد صلى اهلل 

 علیه و آله

 

ُتُه ُدعآَء اْلَغریِب اْلَغر ْت فاَقُتُه َو َقلَّْت حیَلُتُه َو َضُعَفْت ُقوَّ   یِق اْلُْضَطرى َاْدُعوَك ُدعآَء َمِن اْشَتدَّ

بخوانمت خواندن کسى که به سختى نیازمند شده و ما چاره اش کم و نیرویش سست گشته خواندن دور از 

  وطن غریق درمانده اى

 

اِِحنَي  ُد لَِكْشِف ُهَو فیِه ِاَله َاْنَت یا َاْرَحَم الره   الَّذى َلَيجِ

  ن مهربانانکه نیابد براى برطرف شدن گرفتاریش جز تو اى مهربانتری
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پس بدرستى که نمى خواند اين دعا را احدى مگر آنكه برطرف مى کند حق تعالى از او نازله را ان 

  . شاء اهلل تعالى

از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که براى رَفع همّ و غمّ غسل مى کنى و دو  .10

 : رکعت نماز مى گذارى و مى گوئى

ْنیا َواَْلِخَرِة َو َرحیَمُهمایا فاِرَج اِْلَ    مى َو یا اكِشَف اْلَغمى یا َرِْحَن الد 

  اى گشاینده اندوه و اى زداینده غم اى بخشاینده دنیا و آخرت و مهرورز در آن دو

 

َمُد الَّذى َلْ َیِلْد َو َلْ ُي  َحُد الصَّ ََ ُ اْلواِحُد اَْل ى یا َاّللَّ ى َواْكِشْف َغمه ْج ََهه   َلْد َفرى

  بگشا اندوهم و برطرف کن غصه ام را اى خداى یگانه یكتاى بى نیازى که فرزند نگیرد و

 

ْرّن َو اْذَهْب ِبَبِلیَّىت  َو َلْ َیُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد ِاْعِصْمِن َو َطهى

  نفرزند کسى نیست و نیست برایش همتایى هیچكس ، نگاهم دار و پاکم کن و گرفتاریم را برطرف ک

 

 و بخوان آية الكرسى و معوذتین را

 :روايت شده که براى رفع همّ مى گوئى در سجده صد مرتبه .11
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ِن َوَل َتِكْلِن ِاىل ِتَك َاْسَتغیُث َفاْكِفِن ما َاََهَّ وُم یا َل ِالَه ِاَله َاْنَت ِبَرِْحَ  َنفىِس  َیا َحى  یا َقی 

نیست به رحمت تو پناه برم پس کفایت کن آنچه برایم اهمیت دارد و اى زنده اى پاینده اى که معبودى جز تو 

  وامگذارم به خودم

 

هر وقت که  از حضرت موسى بن جعفرعلیه السالم منقول است که به سماعه فرمود که اى سماعه .12

  :از براى تو حاجتى باشد نزد حق تعالى پس بگو

ْاِن َو َقْدرًا ِمَن اْلَقْد  ٍد َو لََعِ َفِانَّ َِلُما ِعْنَدَك َشْانًا ِمَن الشَّ ُهمَّ ِاّنه َاْسَئُلَك ِبحَقى ُمحَمَّ   ِر َالله

خدایا از تو خواهم به حق محمّد و على زیرا آن دو را نزد تو منزلتى است از منزلتها و مقامى است از مقامها پس 

  به حق

 

َى لََعَ  ذِلَك  َفِبحَقى  لى ْاِن َو ِبحَقى ذِلَك اْلَقْدِر َاْن ُُتَ ٍد َو َاْن َتْفَعْل ِّب َكذا َو َكذا اْلشَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ  ُمحَمَّ

  پس بحق آن منزلت و به حق این مقام که درود فرستى بر محمّد و آل محمّد و بكنى درباره من چنین و چنان

 

من ممتحنى مگر  بدرستى که چون روز قیامت شود نماند ملك مقرّبى و نه پیغمبر مرسلى و نه مؤ پس

وآلِهِما در آن روز. فقیر گويد: که ابن  آنكه او محتاج است بسوى محمّد و على صلواتُ اللَّهِ عَلیهما

م از حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم که فرمود وقتى سؤال کرد ابى الحديد نقل کرده از حضرت

نماز  علیه و آله که دعا کند براى من به مغفرت فرمود دعا خواهم کرد پس برخاست و رسول صلى اهلل

اَللّهُمَّ بِحَقِّ عَلِی  گذاشت و دست به دعا برداشت گوش دادم به دعاى آن حضرت شنیدم مى گويد
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را من گفتم يا رسول اللَّه اين چه دعائى  علىّ نزد تو بیامرز علىّ عِنْدَكَ اِغْفِرْ لِعَلِی يعنى خدايا به حقّ

  نزد او کردى فرمود آيا کسى گرامى تر از او هست نزد خدا که من او را شفیع خود کنم بود که

مؤ لف گويد: که ما در باب اوّل در ذکر ادعیه سجده شكر ذکر کرديم بعض دعاهائى که مناسبت با 

 .اين فصل داشت

 

 


