
  :اين دعا رادر عقب نمازهاى صبح بخواند   :سوم
ـٍد َو آلِـِه َو  ْمـِري ِإلَـى اللَّـِه ِإنَّ اللَّـَه بَـِصيٌر بِاْلِعبَـاِد فَـَوقَـاُه اَ فَــوُِّض اُ ِبْسِم اللَِّه َو َصـلَّى اللَّـُه َعَلـى ُمَحمَّ

   ،اللَُّه َسيَِّئاِت َما َمَكُروا
گذارم كه او به     به نام خدا و درود خدا بر محمد و آل او  و كار خود را به خدا مى                  

  حال بندگان بصير است پس خدا حفظ كرد هر بدى را كه مكر دشمنان بر انگيزد 
َناُه ِمَن اْلَغمِّ َو َكَذِلَك نـُْنِجي ،ْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ اَ ِإال ال ِإَلَه  يـْ َنا َلُه َو َنجَّ  فَاْسَتَجبـْ
   َحْسبُـَنا اللَُّه َو نِْعَم اْلوَِكيلُ ،اْلُمْؤِمِنينَ 

و خدايى جز تو اى ذات يكتا نيست پاك و منزهى تو و من از ستمكارانم  پس مـا                    
اى او را مستجاب كرديم و او را از درياى غم نجات داديم و اينچنين مؤمنان را                 دع

  نجات خواهيم داد  خدا ما را كافى است و او بهترين وكيل است 
َقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َو َفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوءٌ  َة ِإال بِا ، فَانـْ  َمـا ،للَّـهِ  َما َشاَء اللَُّه ال َحْوَل َو ال قـُوَّ

   ،َشاَء اللَُّه ال َما َشاَء النَّاسُ 
به نعمت خدا و فضل خدا چنان برخوردار شوند كه ديگر هـيچ بـدى بـه آنهـا         

شود و هيچ قدرت و توانايى جز قدرت خـدا نيـست              نرسد  آنچه خدا خواست مى     
  شود نه آنچه مردم بخواهند  آنچه خدا خواست مى
 ، َحــْسِبَي اْلَخــاِلُق ِمــَن اْلَمْخلُــوِقينَ ، َحــْسِبَي الــرَّبُّ ِمــَن اْلَمْربُــوبِينَ ،َه النَّــاسُ َمــا َشــاَء اللَّــُه َو ِإْن َكــرِ 

  ،َحْسِبَي الرَّاِزُق ِمَن اْلَمْرُزوِقينَ 
شود هر چند مردم نخواهنـد  خـداى رب العـالمين مـرا               آنچه خدا خواست مى   

ست  خـداى روزى     كافى از ديگران است خداى آفريننده عالم مرا كافى از خلق ا           
  دهنده مرا كافى از روزى خواران است

 َحـْسِبي َمـْن َكـاَن ، َحـْسِبي َمـْن لَـْم يـَـَزْل َحـْسِبي، َحْسِبي َمْن ُهَو َحْسِبي،َحْسِبَي اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمينَ 
   ،ُمْذ ُكْنُت َلْم يـََزْل َحْسِبي

اسـت آنكـه    خدايى كه پروردگار عالم است مرا كافى از ديگران است  كافى             
مرا كافى است كافى است آنكه هميشه مرا كـافى اسـت  كـافى اسـت آنكـه تـا                     

  ام و هستم مرا كافى است بوده
  . َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َو ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ ،َحْسِبَي اللَُّه ال ِإَلَه ِإال ُهوَ 

ام و  هكافى است مرا خداى يكتايى كه جز او خدايى نيست  بـر او توكـل كـرد            
  .اوست پروردگار عرش با عظمت

  : شاني روايات به اين سايت مراجعه كنيدهت دريافت نج
AbbasDavudi.ir  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  : فرمايد امام صادق عليه السالم مى ) الف
اى از بندگانم فقط به مـن متمـسك          هر بنده : السالم وحى كرد   خداوند به حضرت داود عليه    

و در افتنـد    شود و من نيت او را صادق بيابم، اگر آسمان و زمين و تمام آنچـه در آنهاسـت بـا ا                     
اى از بندگانم به كسى جز مـن متمـسك شـود و ايـن                و هر بنده  . دهم برايش راه گريز قرار مى    

كنم،  معنى را در نيت او بيابم، اسباب آسمانى را از دست او قطع و زمين را زير پايش سوراخ مى               
 . و برايم مهم نيست كه در كجا هالك شود

  : فرمايد مىحضرت  در روايتي ديگر نيز آنو )      ب
  : فرمايد در كتابى خواندم كه خداى تعالى مى

قسم به عزت و مجد و جاللم، قسم به رفعتم بر عرش، هر كس به كـسى جـز مـن اميـدوار                       
كنم، و از مقام قربم طـرد و از درجـه            باشد اميدش را به يأس مبدل و در بين مردم خوارش مى           

بندد؟ در حالى كه شدائد در دسـت مـن           سازم، در شدائد به غير من اميد مى        وصلم دورش مى  
كوبد در حـالى كـه كليـد تمـام           است؟ به غير من اميدوار است و در خيالش در ديگرى را مى            

ام به روى كسانى كه مـرا بخواننـد بـاز اسـت؟ چـه               درهاى بسته در دست من است و در خانه        
 را نـزد خـود   كسى در مهمى به من اميد بست كه اميدش را قطع كردم؟ مـن آرزوى بنـدگانم               

هايم را از كسانى كه از تنزيه من خـسته   محفوظ داشتم و آنها به حفظ من راضى نشدند، آسمان  
شوند پر كردم و به آنها دستور دادم كه در به روى بندگانم نبندند و بندگان بـه قـول مـن                       نمى

 كنـد؟   تواند خالصـش   داند كه هر كس به مصيبتى دچار شود كسى نمى          اعتماد نكردند، آيا نمى   
دهم؟ آيا   با درخواست، جواب سائلم را نمى ؛كنم كه قبل از درخواست عطا مى     من  پندارد   آيا مى 

داند؟ آيا جود و كرم از من نيـست؟ آيـا عفـو و رحمـت در                  ام مرا بخيل مى    من بخيلم كه بنده   
ها و زمين آرزومند باشند و به هر كدام به قـدر آرزوى              دست من نيست؟ اگر تمام اهل آسمان      

شود چگونه كم شود از ملكى كه قـيم آن مـنم؟ پـس               اى از ملكم كاسته نمى     همه عطا كنم ذره   
واى به حال كسانى كه از رحمت من نااميدند، واى به حال كسانى كه مراعـات مـرا نكردنـد و                     

  .مرتكب معصيت من شدند
  : حضرت امام محمد باقر عليه السالم فرمود)      ج
كند جز آنكه خـدا      ر حاجت خود براى خداى عزّ و جلّ اصرار نمي         بخدا قسم بنده مؤمن د    « 

  ».سازد حاجتش را روا مي
  : حضرت امام جعفر صادق عليه السالم فرمود)    د
پـسندد و آن را بـراى خـود      خداى عزّ و جلّ اصرار در درخواست بعضى از مردم را بـر بعـضى نمـى                « 

  »و سؤال كنند و آنچه نزد او است بخواهنددوست دارد، خداى عزّ و جلّ، دوست دارد كه از ا

ل و
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مـا  .  كساني در عالم هستي هستند كه صاحب و دلبسته ندارند ولي ما كه اينگونه نيـستيم                ـ2
  . دهد ترين افراد است و جواب شيعيان و محبين خود را بال درنگ مي آقايي داريم كه مهربان

  .دو روايت دقت فرماييدبه اين 
  روايت اول 

 امـام از او      اي نشست،  سالم كرد و در گوشه    و  السالم وارد شد     ر امام حسن عليه    ب يمرد فقير 
اي « : اي انگـور برداشـت و بـه امـام گفـت             برايش انگور آورد مرد فقير خوشه       و پذيرايي كرد 

دهم كـه بـه فريـاد     فرزند اميرمؤمنان تو را به آن خدائي كه اين نعمت را به تو داده قسمت مي           
دست دشمن رهايي بخشي چرا كه دشمن من بسيار ستمكار است و به پير و               من برسي و مرا از      

  »كند جوان، خرد و كالن رحم نمي
  »دشمنت را معرفي كن تا شرّش را از سر تو كم كنم«   : امام فرمود

  »دشمن من فقر و نداري است«  : مرد فقير گفت
  »يم بياورهر چه موجودي دار«   :كارش را صدا زد و به او فرمود حضرت خدمت

 آن مرد تشكر كرد و       خدمتكار رفت و پنج هزار درهم پول آورد و جلوي مرد فقير گذاشت،            
 براي   قبل از اينكه خداحافظي كند امام او را قسم داد كه هر گاه اين دشمن به تو رو آورد حتماَ                   

  .دادخواهي نزد ما بيا
  روايت دوم 

هزار درهم از آنحضرت درخواست   اش  بدهي ايو بر ، آمد السالم ، عليه  حسين  نزد امام عربي
  .حضرت آن مبلغ را به او مرحمت فرمود كرد و آن
  .شروع به شمردن نمود  پولها را گرفتمرد عرب    كه وقتي
 و بد   خوب  كه  داري اي كه چيزي فروختهمگر « :   او گفت بهناراحت شد و عبداهللا  ابي  خادم

  »؟ شماري  و پولها را ميكني مي
  ». ام آبرو ريخته   من بلي« :  گفتمرد عرب 
 او    بـه   مههزار در « : السالم وقتي اين جمله شنيد به خادمش فرمود         امام حسين عليه    حضرت

 نـزد    اينكـه  ، براي  بده  و هزار درهم  آبرو ريخته  اينكه ، براي بده   و هزار درهم  قرضش ، براي بده
  ».   است  نرفته  ديگري جاي  و ما آمده

ـ 3 اند تا در هنگام مشكالت دو كـار زيـر را همـراه بـا       بزرگان دين سفارش نموده 
تالش و كوشش و از روي اخالص و ايمان و تدبر؛ براي رفع آن مشكل انجـام دهـيم تـا                     

  .گشايشي در كارمان ايجاد شود
اللهم صـل علـي محمـد و آل محمـد و عجـل      « ] وعجل فرجهم[ يكصد صلوات همراه با   ـ1
  اهللا عليها قسم بـدهيم كـه در         بگوييم و خداوند را به حق مصائب حضرت زينب سالم         » م  فرجه

  .الفدا تعجيل بفرمايد عصر روحي له ظهور امام             

  .الجنان در انتهاي تعقيبات نماز صبح آمده است  اعمال زير را انجام بدهد كه در مفاتيحـ2
م ربانى جناب حاج مال فتحعلـى        خود عال  استاداإلسالم نورى در كتاب دارالسالم از        ثقة
اهللا عليه نقل فرموده كه فاضل مقدس آخوند مال محمد صادق عراقى             تآبادى رحم  سلطان

شد  نمىحاصل   سختى و پريشانى و بد حالى بود و به هيچ وجه براى او گشايشى                نهايتدر  
  . خيمه بزرگى سر پا استمكانيتا آن كه شبى در خواب ديد كه در يك 

 از كهف حصين و غياث مـضطر مـستكين          «:گفتند   ».ن خيمه از كيست   اي«  :پرسيد
  »باشد حضرت قائم مهدى و امام منتظر مرضى عجل اهللا فرجه مى

پس به تعجيل خدمت آن حضرت مـشرف گرديـد و سـختى حـال خـود را بـه آن                     
حضرت عرض كرد و از آن بزرگوار دعايى براى گشايش كار و رفع غم خويش خواست 

ا حواله فرمود به سيدى از اوالد خود و اشاره فرمود به او و بـه خيمـه او                   آن حضرت او ر   
 به همان خيمـه كـه حـضرت بـه آن اشـاره             و رفتآخوند از خدمت آن حضرت بيرون       

در آن خيمـه در روى       آبـادى  سـيد محمـد سـلطان      جنـاب    ديد  وارد شد و    فرموده بود   
  .مشغول دعا و قرائت استو نشسته اي  سجاده

د سالم كرد و حكايت حال را براى او نقل كرد پس سيد براى گشايش                سي هآخوند ب 
امر و وسعت رزق او را دعايى تعليم نمود پس از خواب بيدار شد در حالى كـه آن دعـا                     

بخدمت سيد رسيد او را به همان       وقتي  . برود سيد   ي  خانهبه  در خاطر او بود و قصد كرد        
 .نشسته مشغول ذكـر و اسـتغفار اسـت        نحو كه در خواب ديده بود ديد در مصالى خود           

داد و تبسمى نمود مثل آن كه از قضيه مطلـع باشـد             او را   سيد جواب سالم    و  سالم كرد   
 پس سيد همان دعـايى را كـه در          .پس آخوند براى گشايش امر خويش دعايى خواست       

  . در بيداري نيز به او تعليم دادخواب به او تعليم فرموده بود
 شد به اندك زمانى دنيا از هر طـرف بـه او روى آورد و از                 آخوند مشغول به آن دعا    
بـود در خـواب و بيـدارى سـه          تعليم داده   آخوند  به  چه سيد    آن .سختى و بدحالى بيرون آمد    

  . كه بعد از نماز صبح بايد انجام شودچيز است
  .بگويد» ـ اي گشاينده  يا فتاح«  دست بر سينه گذارد و هفتاد مرتبه   :اول
     : مواظبت كند به خواندن اين دعا      :دوم

َة ِإال بِاللَِّه تـَوَكَّْلُت َعَلى اْلَحيِّ الَِّذي ال َيُموُت َو اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َلْم يـَتَِّخْذ َولَـدا  ال َحْوَل َو ال قـُوَّ
ْرُه َتْكِبيرا َو َلْم َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َو َلْم َيُكْن َلُه َوِليٌّ ِمَن الذُّلِّ وَ     َكبـِّ

هيچ توانايى و قدرتى جز به خواست خدا نيست توكل كردم بر خدايى كه زنده ابـدى اسـت و                    
هرگز نميرد  و ستايش مخصوص خدايى است كه فرزند نگرفتـه و شـريكى در ملكـش وجـود                    

 2 3  .كنم نياز است و من او را به بزرگى ياد مى نهايتش از يارى هر كس بى نداشته  و قدرت بى


