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احتجاب یدعا  
 

 دیو فوا لیدعا را با فضا نیالسالم ا هیعل نیرالمؤمنیمهج الدعوات از ام فیبن طاووس در کتاب شر دیس

خدا را به اسماء  یکردند که اگر کس ادیو آله و سلم قسم  هیهللا عل یکند که رسول خدا صل ینقل م یادیز

گناهان، رفع غم و  رزشازجمله آم یهر حاجت یمستجاب است و برا شیدعادعا بخواند  نیموجود در ا

و  ،یو تشنگ یوضع حمل، رفع گرسنگ یمجنون و آسان یاز ظالمان ، شفا تیو کفا یاندوه و ظلم و تعد  

تمام در  یهمت ایاست که اول یا هیاحتجاب از ادع یدعا… ر مؤثر است و  ایبس ،یحفظ خانه ازآتش سوز

اد در موقع خواب دیمرحوم س شتند.خواندن آن دا من إحتجب بشعاع نوره... را  ایاللهم  یدعا دنیهاشم حد 

هللا  رحمه یریکشم میعبدالکر دیهللا س تیمرحوم آ .خواندندیقنوت نماز م زدرین یو گاه کردندیقرائت م

به آن  شانیکنم و خود ا یتو را عاق م یدعا را ترک کن نیپدرم به من گفت اگر خواندن ا فرمودند: یم

خواندند و سزوار است که در هر مرتبه خواندن دعا  یدر روز ، هفت بار آن را م یبودند و گاه دیمق

. بپردازند یصدقه مختصر 

.(324ص  ،2ج ) قرب نوافل، زهراپاشنگ،  

 
ْحَمِن  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه الره  

 اءِ یَمْن تََسْر بََل بِاْلَجالِل َو اْلِکْبرِ  ایَمِن اْحتََجَب بُِشعاِع نُوِرِه َعْن نَواِظِر َخْلقِِه؛  ایاْسئَلَُک  یاللهم ان       

ِد َمْجِدِه؛  یف اءِ یبِاْلَجالِل َو اْلِکْبرِ  یَمْن تَعال ایقُْدِسِه؛  یَواْشتََهَر بِالتهَجبُِّر ف تِها  تِ ِن اْنقادَ مَ  ایتَفَرُّ اْْلُُموُر بِاَِزمه

السهماَء بِالنُُّجوِم الط الَِعِة َو  نَ یه َمْن زَ  ایلَِدْعَوتِِه؛  بات  يَمْن قاَمِت السهماواُت َو اْْلََرُضوَن ُمج ایطَوعاً ِْلَْمِرِه؛ 

َو  َرةِ يَمْن اَناَر الشهْمَس اْلُمن ایبِلُْطفِِه؛  ْظلِمِ اْلمُ  لِ يْ َسواِد الله  یف رَ يَمْن اَناَر اْلقََمَر اْلُمن ایلَِخْلقِِه؛  ةً یَ َجَعلَها هادِ 

قَةً بَ  ْکَر بِنَْشِر َسحائِِب نَِعِمهِ  ایَو النههار لَِعظََمتِِه؛  لِ يْ الله  نَ يْ َجَعلَها َمعاشا لَِخْلقِِه َو َجَعلَها ُمفَرِّ ،َمْن اْستَوَجَب الشُّ  

ْحَمِة ِمْن ِکتابَِک؛ َو بُِکلِّ اِْسٍم لََک ُهَو َسمه  یِمْن َعْرِشَک َو ُمْنتَهَ  اْسئَلَُک بَِمعاقِِد اْلِعزِّ       بِِه نَْفَسَک اَِو  تَ يْ الره

اف   یف تههُ ِکتابَِک اَْو اَْثبَ  یِعْنَدَک؛ َو بُِکلِّ اِْسم ُهَو لََک اَْنَزْلتَهُ ف بِ يْ ِعْلِم اْلغَ  یاْستَاثَْرَت بِِه ف  نياْلحاف نيقُلُوب الص 

ُدور َعن اْلبَ  یَ َحْوَل َعْرِشَک فَتَراَجَعِت اْلقُلُوُب اِل ةً لََک  ةِ يه َو تََحقُِّق اْلفَردانِ  ةِ يه بِاِْخالص اْلَوْحدانِ  انِ يالصُّ ُمقِره

 یَعلَ  مِ يبِها لِْلَکل تَ يْ تََجله  یماِء الهتاَْنَت َو اَْسئَلَُک بِاْلَسْ  اِْل  َو اِنهَک اَْنَت َّللاُ اَْنَت َّللاُ اَْنَت َّللاُ؛ ْل اِلهَ  ِة؛یه بِاْلُعبُودِ 

ِت اْلِجباُل ُمتََدْکِدَکةً لَِعظََمتَِک َوَجاللَِک َو  ِم؛ياْلَجبَِل اْلَعظ ا بَدا ُشعاَع نُوِر اْلُحُجِب ِمْن بَهاِء اْلَعظََمِة َخره فَلَم 

،راِهبَةً ِمْنَک؛ فاَل اِلهَ اِْل  اَْنَت فاَل اِلهَ اِْل  اَْنَت، فاَل اِلهَ اِْل  اَْنتَ  کَ َو َخوفًا ِمْن َسْطَوتِ  بَتِکَ يْ هَ   

ِحْکَمتَِک َو َشواِهُد  رُ يبِِه تَْدب یال ذ نَ یالن اِظر ونِ يُ ُجفُوِن عُ  مِ يفَتَْقَت بِِه َرْتُق َعظ یَو اَْسئَلَُک بِاْلْسِم الهذ     

اِت َسرائِِر اْلغُ  یبِفِطَِن اْلقُلُوب َو اَْنَت ف نَکَ ْعِرفُویَ  ائِکَ يُحَجِج اَْنبِ  ةِ اَْسئَلَُک بِعِ  ،وبِ يُ َغواِمِض َمِسر  ذلَِک اْلْسِم  زه

ٍد َو اَْن تَْصِرَف َعن   یعل یَ اَْن تَُصلِّ  ٍد َو آِل ُمَحمه  عيَو اْلُموِمناِت َجم نياْلُموِمن عيَو َجم یَو َعْن اَْهِل ُحزانَت یُمَحمه

قاِق َو  ایَو اْلعاهاِت َو اْلْعراِض َو الْمراِض َو اْلَخطااآلفاِت  ْرِک َو اْلُکْفِر َو الشِّ نُوِب َو الشهکِّ َو الشِّ َو الذُّ

اللَِة َو اْلَجْهِل َو اْلَمْقِت َو اْلَغَضِب َو اْلُعْسر َو الض م قِ يالنِّفاِق َو الضه َو ُحلُوِل النِّْقَمِة َو  رِ يَو فَساِد َو  الضه

جاِل؛ انهَک َسم ٍد َو آلِِه  یَعل لِما تَشاُء َو َصلِّ  ف  يالدُّعاِء، لَط عُ يِشماتَِة اْْلَعداِء َوَغلَبَِة الرِّ اَْرَحَم  ایُمَحمه

اِحم ةَ اِْل  بِاهللِ اْلَعلِ  ن،يالر  .مياْلَعظ یِّ وْل َحوَل َو ْل قُوه  
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و در  یا دهیپوش یکه لباس جالل و بزرگ یکس ی. ایخلق پنهان دگانیکه به پرتو نورت از د یکس یخواهم، ا یاز تو م ایخدا

. ییو به مجد و عظمت تنها یدار یبرتر یائیو کبر یکه به بزرگ یکس ی. ایمشهور شده ا ییو قدس به قدرت نما یپاک نیع

 ی. اندیاجابت دعوت تو بر پا یبرا نیکه آسمان ها و زم یکس یهستند. ا ادکه همه امور با رغبت تحت امرت منق یکس یا

شب تار  یاهیکه ماه تابان را در س یکس ی. ایخلق قرارداد یکه آسمان را با ستارگان درخشان آراسته آنان را راهنما یکس

در آن  و معاش خلق را یدروز و شب قرار دا نیجداکننده ب تیرا به بزرگ دیکه خورش یکس ی. ایبه لطفت روشن کرد

ی.سزاوار شکر شد تیکه به واسطه پراکنده کردن ابر نعمت ها ییخدا ی. اینهاد   

و  یدیکه بدان اسم خود را نام یرحمت از کتابت و به هر اسم تیعزت تو از عرشت و نها گاهیخواهم به جا یاز تو م     

توست که آن را در  یکه برا یو به هر اسم ینزد خودت مستتر کرد بیو در علم غ یدیآن را به خود مخصوص گردان

اند و به حول آن حلقه  دهیکه به دور عرش تو صف کش یآنان قلوبدر  یکه  بجا گذاشت یو به اسم یکتاب خود فرو فرستاد

و  یکتاپرستیها برگشته اند، به جهت اخالص در  نهیآن منصرف، به درون س انیحامل اسماء( از ب یزده اند پس آن دل ها )

 ییتو خدا ریو غ ،ییخداتو  ،ییتو خدا ،ییتو خدا ندیتو اقرار دارند و گو یکه به بندگ یتو، درحال تیه جهت تحقق وحدانب

حضرت  یبرا یکه به آنها جلوه کرد ییخواهم به نام ها یاز تو م ست،ین ییتو خدا ریو غ ست،ین ییتو خدا ریو غ ست،ین

 ،یحاصل از بزرگ ییبایبر کوه بزرگ )طور(، پس آن گاه که اشعه نور پنهان شده تو آشکار شد به خاطر ز متیکل یموس

و خوف از قهر و غلبه تو  تیکه از ترس از بزرگ یتو منهدم شد، در حال بتیو جالل و ه یگو بخاطر بزر ختیکوه فرو ر

. ستیاز تو ن ریغ ییپس خدا ست،یاز تو ن ریغ ییپس خدا ست،یاز تو ن ریغ ییحالت به آنها دست داد، پس خدا نیا  

 

76ص  ،یابن طاووس، مهج الدعوات و منهج العبادات، کتابخانه سنائمنبع:  
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