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 نافعه برای گشایش کارحکایت      

 )نور اهلل مرقده( در کتاب دار السالم از شيخ خود مرحوم خُلد االسالم نورى مؤلف گوید:شيخ ما ثقة

مقدس، آخوند مالّ  آبادى نقل فرموده: که فاضل عالم ربانى، جناب حاج مالّ فتحعلى سلطان   مَقام

وجه در کارش گشایشى   به هيچ و بدحالى بود و محمّد صادق عراقى در نهایت سختى و پریشانی

یك وادى خيمه بزرگى با قبّه ای)گنبدى( برپاست،  فراهم نمی آمد تا آنکه شبى در خواب دید که در

گفتند: از کهف حَصين )دژ محکم( و غِياثِ مُضطَرّ مُستَکين ]یاری گر  پرسيد این خيمه از کيست؟

پس باشتاب  .و امام منتظر مرضىّ عجلّ اللّه فرجه می باشد درمانده[ امام قائم حضرت مهدى بيچاره

و از آن بزرگوار   داشت خدمت آن حضرت شرفياب شد و سختى حال خود را به آن جناب عرضه

عصر او را به سيّدى از اوالد خود ارجاع  دعایى براى گشایش کار و رفع اندوه خویش خواست، امام

اى که   د. آخوند از خدمت حضرت مرخص شده و به خيمهفرمو اش اشاره نمود و به او و خيمه 

اطمينان[عالم  فرموده بود رفت، دید که سيّد سَنَد و حِبر مُعتمد]دانشمند مورد حضرت به آن اشاره

، مشغول دعا  خيمه روى سجّاده نشسته آبادى است که در آن  امجد مؤیَّد، جناب آقا سيد محمّد سلطان

کرد و حکایت حال خود را براى او بازگفت. سيّد او را  ر سيّد سالمو قرائت است. آخوند به محض

روزى و رزق دعایى تعليم کرد. پس از بيدار شدن از خواب درحالی که  کار و وسعت  براى گشایش

دليلى که بيان  خاطر او بود قصد خانه سيّد کرد با آنکه آخوند پيش از این خواب با سيّد به آن دعا در

سيد رسيد او را به همان صورت   خدمت خوبى نداشت و او را ترك گفته بود، چون بهنمی کرد رابطه 

مصالّیش نشسته مشغول ذکر و استغفار است، به سيّد سالم  که در خواب دیده بود مشاهده کرد که در

 که گویا از داستان آگاه باشد! پس آخوند از سيّد را داد و لبخندى زد، چنان کرد، سيّد جواب سالمش

آموخته بود تعليم  راى گشایش امر خود دعایى خواست. سيّد همان دعایى را که در خواب به اوب
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هرسو به او روى آورد و از سختى و  آن دعا شد و در اندك مدتى دنيا از  کرد، آخوند مشغول به

اى تعریف می   رحمه اللّه عليه از سيّد به مدح شایسته تنگدستى بيرون آمد. مرحوم حاج مالّ فتحعلى

و   نایل شده و زمانى چند هم شاگردى او را نموده بود. سيّد در خواب کرد و چندى به زیارتش

   گذارد و هفتاد مرتبه به آخوند سه چيز را تعليم نموده بود اوّل: آنکه پس از فجر دست بر سينه بيدارى

 

 ّتاح  ف    یا

 شكالتاى گشاينده م

  .گوید

رسول صلّى اللّه  دوّم: به خواندن این دعا که در کتاب کافى است مداومت نماید. دعایى که حضرت

مبتال بود تعليم داد و از برکت خواندن  عليه و آله به فردى از صحابه خویش که به ناخوشى و پریشانى

 :زمانى از او برطرف گشت دعا ناخوشى و پریشانى در اندك  این

 

 

وت  ال  ْلت  لَع   اْلح ِيّ ال ِّذي ال َي   ك ّ ِ َت   ة  ِإال ِباَلل ّ و ّ ْول  و  ال ق    ح 

 هيچ نيرو و توانى نيست مگر آنكه به خدا متكى است،توكل دارم بر زنده جاودانى كه هرگز نمی ميرد
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ه   و   ْن ل  ْ ی ک  ل دا و  َل  ْذ و  خِ
ت ّ ْ ی  ِ ال ِّذي َل  ِریٌك ِف  اْلح ْمد  َلِل ّ ِلّ و  ش  ٌّ ِمن  الذ ّ ِِ  و 

ْن ل ه  ْ ی ک  ْْ ْلِك و  َل  ه    ا ْ ِِبّ ك 

ْکِبريا  .ت 

نيست براى او سرپرستى از خوار و  فرزندى نگرفته، و او را در فرمانروايى انبازى نيست و  سپاس خداى را كه و 

 .شمار شايد بزرگ  كه ناتوانى، و او را آنچنان

 

اوراد و اذکار  به دنبال نمازهاى صبح دعایى را که از شيخ بن فهد روایت شده، بخواند. این سوّم:آنکه

 .فوائدش غفلت نکرد را باید غنيمت شمرد و به خواندن آنها اهتمام داشت و از

 


