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 دعا، سپر مومن ازدید گاه قرآن

 
 اواب نیار ظهیرالدینپوه

 
 چکیده .1

هرگاه انسان درغایت تد نس وآلود گی به گناه قرار دارد، لذا نیازاشد به وسایل شرعی وجوددارد 
که انسان جهت رفع نیازمندی خویش ازآن دربرآورده شدن حوایج شرعی وانسانی خویش اسستفاده 

کی ازاین وسایل شرعی که نماید، تاازگیرماندن دردام دسایس شیطانی درامان بماند، حال ی
جوازآن مورداتفاق همه است دعا است، که درقرآنکریم هم درمواضع متعدد به آن اشاره شده 
وبرای آن شرایط وارکان درنظرگرفته شده وبرای کسانکه ازآن انکارواباورزد عواقب چون داخل 

 . .شدن درجهنم بیان شده است
فضیلت دعاء، آثاردعاء، اوقات إجابت دعاء، اسباب  بناٌء دراین مقاله تعریف دعاء، شرایط دعاء،

آن درروشنای آیات قرآنکریم وسنت نبوی صلی هللا علیه وسلم به بحث گرفته شده تاباشد دراین 
بخش ممد واقع شده وبااستفاده ازاین مقاله ودرنظرگرفتن این شرایط وآداب ازخرافات وشرکیات 

 دردعاء درامان بمانیم.
 

 شرایط، آداب دعا، فضیلت دعا، اوقات اجابت دعا، اسباب آن. مومن ، ا،دع کلید واژه ها:
  
 مقدمه .2

حمد وثنا وستایش خاص هللا جل جالله رااست. اوتعالی راسپاس می گوییم وازاو استعانت 
واستغفار می طلبیم، وازبدی های درون وزشتی های نهان به او پناه می بریم، هرکه را هللا متعال 

گمراه کننده ی نیست وهرکه رهللا متعال گمراه کند اورا هدایت گری نیست. هدایت کند اورا 
یگانه است واورا شریکی نیست.  وگواهی می دهم که معبودی به حق جزهللا جل جالله نیست،

وگواهی می دهم که محمد صلی هللا علیه وسلم بنده ورسول اوست. دورود وسالم فراوان براو وآل 
: نقطه اوج عبادت، دعا ست، دعا اسلحه وتکیه گاه انسان است. دعا برآرنده ویاران اوباد. اما بعد

نیاز بنده به پروردگار است. اما چه بسا که شیطان این اسلحه رابرضد آدمی بکار می برد. آن 
هنگام که بنده بجای یا هللا مد د، یا پیر مد د، یاشیخ عبدالقادر جیالنی مدد ویا فالن مدد می گوید. 

ا هللا به فریادم برس، می گوید؛ یا فالن ولی وفالن شیخ وپیر ادرکنی، آن زمان است که وبجای ی
هللا قادر وتوانا ندامی دهد: من ازتمام شریکان بی نیازترم هرکسی درهرعملی برایم شریک 
مقررکند من آن عمل را تماًما به شریک خود واگذار می کنم. من ازهمه شرکاء بی نیازترم، هللا 

له چنین دعای را قبول نمی کند وآن دعارا به همان کسان واگذار می کند که ازآن ها جل جال
وحاجت کند وحوائج خودرا با او درمیان  خواسته شده. بنده باید با ذات اقدس الهی مناجات وعرض

بگذارد، زیرا اوتعالی نه امیر گذاشته ونه حاجبی ودربانی، ونه وزیری گماشته ونه وکیل ومعرفی. 
ه خواهد گوید. بیا وهرچه خواهد گوید بخواه کبر وناز وحاجب ودربان دراین درگاه نیست. هرک

هرکس در هرجا که خواهد می تواند با جناب او سخن گوید، اوتعالی به هردل وهرزبانی آگاه 
است، نه مترجم می خواهد ونه واسطه ورشوه. وهرگزنفرموده مقربین مرا بخوا نید ویاکسی را 

بیاورید، بلکه فرموده، ایمان وتقوی وزاری خودرا وسیله دانید وبوسیله این ها  اهواسطه وهمر
َ یَُها اْلِذیَن ئاَمنُواْ اتَقُواْ اًلًل  بجوئید نه آنکه این هارا بخوانید، چنانکه در سوره مائده فرموده:} ٰیأ

 .(35َواْبتَغُوا إِلیه اْلوِسیلَةَ{ )سورة المائده،آیت: 
ازهللا بترسید وبسوی اووسیله بجویید. ونفرموده )ادعوا الوسیله( وسیله  ترجمه: ای مومنان 

رابجویید.شبانه روز پنج مرتبه ازروی جود وکرم بند گانش رابه درگاه خود می خواند تا به ا و 
تقرب جویند وبااو تجدید عهد بندگی کنند، عجب پروردگار کارساز بنده نواز دانای راز بی نیازی 

ثم شکًراله. است فشْکًراله
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 اهمیت تحقیق .3
دعاهم باید مطابق با قرآن وسنت باشد زیرا یکی ازحقوق هللا 
جل جالله بربنده این است که اورابه همان نحوی که خود 

وچنانکه او خواسته اورا بندگی  اووفرستادۀ اودستورداده بخواند،
کند وازبرنامه وقانون اوتخلف نکند وبه همان اسماء وصفات که 

عال معرفی کرده اورا صدازند، متأ سفانه بسیاری ازمردم هللا مت
رامی بینیم که بعضی ازاذکار را ورد خود ساخته و به خواندن 

مبادرت می ورزند، درحالیکه خواندن این  آن ها صبح وشام
اذکار نه ازآیات قرآنی بوده ونه ازاحادیث نبوی، ونه هم درکدام 

، وحتی درخواند ن حدیث واثری خواندن آن ها ثابت شده است
بعضی ازاین اذکار مبالغه وگزاف گوی های زیادی بعمل آمده 
است، وبمنظور تشویق وترغیب خواننده روایات واسناد بی 
اساس وبی محتوای ساخته وبافتۀ عده ی ازمردم بی خرد ونادان 
درآن ها مندرج وثبت شده است، واز طرف دیگر بعضی 

نشرات شان چیزد  ازچاب خا نه ها که هدف شان جزفروش
یگری نیست آن را به نشر سپرده اند. مقاله حاضر) دعا 
سپرمومن ازدید گاه قرآن ( حاوی آداب دعا، شرایط دعا، اوقات 
اجابت دعا، واسباب آن، واینکه چرادعا قبول نمی گردد؟ 
وچرامسلمانان بر دشمنان شان پیروز نمی شوند؟ودعا های که 

امید آنکه این کار فقط برای رضا بندۀ مسلمان ازآن منع شده، با
وخشنودی هللا متعال وپیروی ازسنت پاک پیامبر صلی هللا علیه 

 وسلم باشد.
 
 روش تحقیق .4

درعلوم مختلف روشهای مختلف برای تحقیق واستنباطات وجود 
دارد، همچنان روشهایکه علوم مختلف اسالمی ازآنها برای 

روش عقلی این  -1تحقیقات خوداستفاده میکنند وجود دارد مثل، 
روش را روش استد اللی، قیاسی وبرهانی نیز می گویند وعلوم 

روش  -2که به این روش ارتباط دارند علوم عقلی می گویند.
نقلی، همچون تاریخ، حدیث) علم حدیث، درایه( رجال علوم 

 -3القرآن اخالق اسالمی وغیره ازاین روش استفاده میکنند. 
شهودی ومبنی قرار دادن آن روش شهودی اعتماد برشناخت 

برای تفسیر عالم وشناخت هللا متعال روشی است که درعرفان 
روش ترکیبی  -4 به عنوان روشی اساسی پزیرفته شده است.

منظور ازروشی ترکیبی ترکیب سه روش فوق یادوروش ازآن 
روش عقالی این روش ازجمله ویژگیهای فقه  -5ها می باشد. 

امل ترین روش های تحقیق درعلوم واصول فقه می باشد جزء ک
است من دراین مقاله ازروش نقلی استفاده کرده ام به امید قبول 
شدن دعاهای شرعی همه مسلمین به خصوص ملت مسلمان 

 افغانستان.
 
 دعا درلغت واصطالح .5

دعا درلغت: حاجت خواستن، استغاثه به خداوند جل جالله، استد 
مطلق خواندن ازآن  عای برکت، ) لغت نا مه دهخدا( وگاهی

 منظور است.
دراصطالح: دعا عبارت است از: خواستن حاجت ازهللا متعال. 
یا صدازدن ومدد خواستن درحل مشکالت خود ازهللا متعال. 
واژه دعا ودیگر مشتقات آن درقرآن کریم به چند ین معنا به کار 
رفته است که ازجمله آن ها، خواندن، دعا کردن، خواستن ازهللا 

الله، ندا دادن، صدازدن، دعوت کردن به چیزی یابه جل ج
عباد ت کردن وغیره می  سوی کسی، استغاثه ویاری خواستن؛

 باشد.
 

 فضیلت دعا .6
دعا کردن یکی ازبهترین اعمالی است که هم هللا جل جالله 
درقرآن کریم وهم پیامبر اکرم صلی هللا عله وسلم دراحادیث 

این دعا بهترین توشه ی شریف تاکید بسیار نموده اند.بنابر
روزآخرت وبزرگترین مراد ومقصود مؤ منان ونیکوکاران به 

 شمار می رود، ودرعین وقت عبادت مهمی است.
 
 فضیلت دعا ازقرآن کریم .7

هللا متعال می فرماید:} وقاَل ادْ ُعوا نِی أَْستَِجْب لُکْم إًن الِذیَن 
نَم دَاِخِریَن{ )سورة المومن، یَْستَکبُِروَن َعن ِعبادَتِی َسیَدْ ُخلُوَن َجهَ 

 (.60آیت: 
ترجمه: وپروردگارشما فرمود: مرا باخلوص دل بخوانید 
تادعای شمارا مستجاب کنم وآنان که از دعا وعبادت من روی 

وارد  گردانند وسرکشی کنند، زود با ذلت وخواری در دوزخ
 می شوند.

َ لََک عباِدی َعنِی فَإِنِی قَ  ِریٌب أُِجیُب دَْعَوةَ ومی فرماید:} َوإذا َسأ
الًدا ِعی إذا دَعاِن فَْلیَْستَِجیبُوا ِلی وْلیُؤِمنُوا بِی لعَلًُهْم یَْر ُشدُون{ 

 (.86)سورة البقرۀ، آیت: 
ترجمه: وچون بندگان من ازدوری ونزدیکی من ازتوپرسند، 
بدانند که من به آن ها نزدیکم وهرکه مرا بخواند، دعای اورااجا 

تی دعوت مرا بپزیرند وبه من ایمان بیاورند، بت کنم. پس بایس
 باشد که راه سعادت یابند.

 
 فضیلت دعا از سنت مَطَهْر نبی اکرم صلی هللا علیه وسلم .8

 (.1481:8) رسول اکرم فرموده اند:) الدُ َعاُء ُهَو الِعبَادَةُ(
 ترجمه: دعا همان عبادت است.

یٌی َکِریٌم یَْستَْحیِی ِمْن وفرموده اند) إًِن َربَُکْم تَبَاَرَک وتَعالی حَ 
 (.2239:1) َعْبِدِه إِذاَرفََع یَدَْیِه إِلَْیِه أَْن یَُردًُهَما ِصْفًرا َخائِبَتَْیِن(

ترجمه: پروردگار تبارک وتعالی شما دارای حیا وکرم است 
وازبنده ی خود شرم می کند که هرگاه دو دستش رابه سوی او 

 بلند کند، آن را خالی برگرداند.
احادیث دیگر نیز در صحاح سته وکتب معتبر حدیث وجود و

شده که بنابر عدم  دارد که درآن فضیلت وامتیاز دعا بیان
گنجایش این رسا له ما به تور مشت نمونه خروار این دوحدیث 

 را ذکرکردیم.
 
 شروط دعا .9

واخالص در دعا هللا جل جالهلل می فرماید:} قُِل اًلًلَ  اول توحید
فَاْعبُدُوا ماِشئْتُْم ِمْن دُونِِه قُْل إَِن الََخاِسِریَن  ۱۴ِلًصالَهُ ِدینِیأَْعبُدُ ُمخْ 

الَِذیَن َخِسُروا أنفَُسُهْم َوأَهِلیِهْم یَْوَمالِقٰیَمِة أاََل ٰذاِلَک ُهَوالُخْسراُن 
 (15-14{ سورة الزمر،آیت:۱۵اْلُمبِینُ 

ترجمه: بگو من هللا یکتارا می پرستم ودینم راخاص وخالص 
برای اومی گردانم. شماهم ای مشرکان هرکه رامی خواهید جز 

 هللا بپرستید.
هللا جل جالله می فرماید:} لَهُ دَْعَوةُ اْلَحِق َوالَِذیَن یدْ ُعوَن مْن 
دُونِِه اَلیَْستَِجیبُوَن لَُهْم ِبَشیٍء ِإاَلَکٰبِسِط َکَفیِه إِلَی اْلماِءِلیَْبلَُغ فَاهُ 

ِلِغِه  ٍل{) سورة الرعد، َوَماُهَو بِبَٰ َوَمادَُعاُء اْلَکافِِریَن إاِلفِی َضلَٰ
 (.14آیت:

ترجمه: دعوت هللا ورسول، به حق وحقیقت است، ولی دعوت 
غیرهللا همه دوروغ است. هیچ حاجتی را ازخلق برنیاورند 
مانند، آن کس که دست برچاه آبی فروبََرد که بیاشامد ودستش به 

 وگمراهی دعوت نمی کنند.آب نرسد. وکافران جزبه حرمان 
 اینکه خورد ن وآشامید ن وپوشید ن ازحالل باشد شرط دوم:
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درحدیث آمده:) ذکَرالنَبُِی صلی هللا علیه وسلم الَرُجَل یُِطیُل 
الَسفََر، أَْشعََث أْغبََر،یَُمدُ یَدَیٌِه إِلَی الَسَماِء، یَاَرب، یارب، َوَمْطعََمهُ 

َمْلبَُسهُ ِحِراٌم، َوُغِذَی بِاْلَحَراِم، فَأَنَی حَراٌم، َوَمْشَربُهُ حَراٌم، وَ 
 (.1015:5یُْستََجاُب ِلذَاِلَک؟( 

ترجمه: رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم ازمردی یاد کردند که 
سفرخود راطوالنی می کند وباموی پریشان ورویی گردآلود دود 
ستش رابه سویی آسمان بلند کرده، می گوید: الها، الها، درحالی 

ه غذایش حرام، آبش حرام، لباسش حرام، وتغذیه شده به حرام ک
است. پس چگونه هللا متعال دعای اورا اجابت کند) یعنی هللا 

 دعای چنین بندگانی را اجابت نمی کند(.
 

  آداب دعا .10
دعاباید باحمد وسپاس وستایش هللا تبارک وتعالی ودرود -۱

ابه پایان برسد. برپیامبراکرم صلی هللا علیه وسلم شروع وباآن ه
پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم به کسی که قبل ازدرود 
فرستادن برایشان، دردعا کردن عجله کرد فرمود) َعَجْلَت أَیَُها 
اْلُمَصِلی، إِذا َصلَْیَت فَقَعَدْ َت فَاْحَمِدهللاَ بَِما ُهَو أَْهلُهُ وَصِلی علَی، 

 (.3476:1ثُْم ادُْعهُ()
عجله کردی. هرگاه نماز خواندی ونشتی،  ترجمه: ای نمازگذار

هللا رابه آنچه سزاوار است ستایش کن وبرمن دورود بفرست، 
 سپس هللا را دعاکن( 

وبه کسی که هللا جل جالله راستایش نمود وبرایشان دورود 
 ( .3476:5فرستاد، فرمود:) أَیَُها الُمَصِلی ادُْع تَُجْب()

 اجابت می شود.ترجمه :ای نمازگذار دعاکن که دعایت 
دردعا وخواهش ازهللا متعال، عزم واراده کند ویقین داشته  -۲

 باشد که هللا متعال دعایش را می پذ یرد.
رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم فرمودند:) إِذادََعاأََحدُُکْم فَْلیَْعِزِم 

تَْکِرهَ لهُ( ِشئَْت فَأَْعِطنِی، فَإنَهُ الَُمسْ  اْلَمْسأَلَةَ، والیَقُولََن: اللهم إنْ 
(7-5 ) 

ترجمه:هرگاه یکی یکی ازشما دعا کرد، دردعا کردن 
عزمواراده کند ونباید بگوید: الها اگر خواستی به من بده؛ 
زیراکسی هللا جل جالله را به انجام دادن کاری مجبور کرده 

 نمی تواند.
دراجابت دعا عجله نکند. پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم  -۳

ْستََجاُب ِِلََحِدُکْم َمالَْم یَْعَجْل، یقُوُل: دعوُت فَلَْم فرمودند:) یُ 
 یُْستََجْب( متفق علیه. 

ترجمه: دعای یکی ازشما قبول می شود تا وقتی که عجله نکند 
 ونگوید: دعا کردم ولی مستجاب نشد.

دردعا سجع ) سخن با قافیه( نگوید یعنی باتکلف دعا نکند  -۴
تفسیر تعدی وتجاوز دردعا،  وصدای خودرابلند نکند. ودر

دراین آیه سجع گفته شده است:} ادْ ُعوا َربَُکْم تََضُرًعا َوُخْفیَةً إِنَهُ 
 ( 55اَلیُِحُب اْلُمْعتَِدیَن{) سورة اِلعراف، آیت:

ترجمه: پرورد گارخودرا باتضرع وزاری بخوانید که هللا 
 هرگزستمکاران وتجاوزکنند گان را دوست ندارد.

رحمه هللا فرمود:)... فَاْنُظِر  ی هللا عنه به عکرمهابن عباس رض
الَسجَع ِمَن الدَُعاِء فَاْجتَنِْبهُ، فَانِی َعِهد ُت ِرُسوَل هللاِ صلی هللا علیه 

  (.6337:7وسلم َوأَصَحابَهُ ال یَفعَلُوَن االذاِلَک()
ترجمه: بنگرازسجع دردعا دوری کن؛ زیرا عهد من بارسول 

وسلم واصحاب اوچنین بود، که از سجع هللا صلی هللا علیه 
 دوری می کردند.

درحال دعا روبه قبله بودن همراه بابلند کردن دودست،  -۵
ووضو داشتن به خصوص دردعای طلب باران. چنان که 
درحدیث هم چنان آمده:) دَعا َرُسو ُل هللاِ صلی هللا علیه وسلم 

 (. 1014:7َب ِرداَء هُ( )واْستَْسقََی، ثُم اْستَْقبََل اْلِقْبلَةَ َوقَلَ 
ترجمه: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای طلب باران دعا 
کرده، روبه قبله ایستادند وعبای خودرا زیرورو) معکوس( بر 

 تن کرد ند.
خشوع وحضور دل دردعا همراه با صدای کوتاه. هللا متعالی  -۶

اِت َویَدْ ُعوننا َرَغبًا می فرماید:} إِنَُهْم کانُواْ یَُساِرُعوَن فِی الَخیرَٰ 
 (.90َوَرَهبًا َوَکانُوا لَنَا َخِشِعیَن{) سورة اِل نبیاء،آیت: 

ترجمه: زیرآن ها درکارهای خیر عجله می کرد ند ودرحال 
امید وبیم مارا می خوا ند ند وهمیشه به درگاه ما متواضع 

 وفروتن بودند
وَن أََصَم والَ وهمچنان درحدیث شریف آمده:) إِنَُکْم لَْیَس تَدْ عُ 

 (.23:5َغائِبًا، إِنَُکم تَدْ ُعونَهُ َسِمیعًا قَِریبًا َوُهَو َمَعُکم( )
شما کر وغایب را نمیخوانید، بلکه شنو نده ی نزدیک  ترجمه:

 را میخوا نید که باشما ست.
اینکه دردعا کردن همچنان التماس وزاری نماید. عایشه  -۷

َکاَن ذاَت یَْوٍم، أَو ذَاَت لیلٍَة، رضی هللا عنها می گوید) حتی إِذا 
دعا َرُسوُل هللاِ صلی هللا علیه وسلم، ثَُم دََعا، ثَُم دََعا( ) 

6391:7.) 
ترجمه: شبی یاروزی بود ورسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

 پروردگار را خواند سپس اورا خواند، سپس اورا خواند. 
اوتوسل جوید. هللا در دعا کردن با نام های هللا جل جالله به  -۸

ی فَادُْعوهُ بَِها َو ذَُرواْ  ِ اِْلَسَماُء الُحْسنَٰ جل جالله می فرماید:} َوًلِلَ
ئِِه َسیُجَزوَن َماَکانُوا َیْعَملُوَن{ ) سورة  یَن یُْلِحدُوَن فِی أَْسَمٰ ِِ الَذَ

 (. 180اِلعراف، آیت:
ترجمه: وهللا دارای زیبا ترین نام ها است، اوتعالی را باآن 
بخوانید، وآنان را که درنام های اوبه تحریف دست می زنند، وا 

 گذا رید که به زودی به کردار بد شان مجازات خواهند شد. 
ودرحدیث شریف آمده ) دَخَل رُسوُل هللا صلی هللا علیه وسلم 

لُهَم اْلَمْسِجدَ فَإِذا ُهَوبَِرُجٍل قَدْ قََضی َصاَلتَهُ وُهَو یَتََشَهدُ وُهَو یَقُوُل الَ 
إِنِی أَسأَلَُک یَا هللاُ اِلََحدُ الَصمدُ الَذی لَْم یَِلدْ ولَْم یُولَدْ ولَْم یَُکْن لَهُ 
ُکفًُوا أَحدٌ أْن تَْغِفْر ِلی ذُنُوبی إِنَک اْلغفُوُر الرحیُم. فقال: قَد ُغِفَرلَهُ 

 (35: 15قد ُغِفَرلهُ( )
شد ند  ترجمه: روز رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم وارد مسجد

که مرد نماز خوانده ودرتشهد اخیر نشسته ومی گوید: 
پرورددگارا من ازتو می خواهم ای هللا یگانه بی نیاز که کسی 

وهیچ کس اورا همتا نیست اینکه گناهانم را  را نزاده وزاده نشده
ببخشای چراکه توبخشندۀ مهربان هستی. آن حضرت صلی هللا 

 ه شد، بخشیده شد، علیه وسلم فرمودند: بی گمان بخشید
به اعمال نیک وصالح خود به هللا جل جالله توسل جوید.  -۹

درحدیث صحیح ازرسول هللا صلی هللا علیه وسلم آمده است) 
قَصةُ ثالثِة رهٍط، مَمْن َکانُوا قْبلَنَا، آواُهم الَمبِیُت إلی غاٍر فسدَْت 

ِسالً بَمزیِد بَِرةٍ الغَاَرَصخَرةٌ من الَجبَِل؛ فدعا اِلَوُل ُمتَوَ  علیِهمُ 
بأْبَویِه، والثانی بِِعَفتِِه عن الَزنی مع ِعَظِم الدَاعی إِلیِه، والثالُث 
بِحفِظِه اِلمانةَ وَردَها تا َمةً مثَمرةً لصحبِها، فانفَرَج فی دعوةٍ کَل 

-3واحٍد منُهْم شیٌء منها، فلَما انفرَجْت کلُها خرُجوا یمُشوَن() 
41) 

صلی هللا علیه وسلم ثابت است که سه نفر ترجمه: ازرسول هللا 
ازمردم پیش ازاسالم، به غاری پناه بردند. سنگی راه ورودی 
غاررابست. آن هابه هللا جل جالله متوسل شد ند، اولین نفربه 
فرمانبرداری وطاعت پدر ومادر، دومی به پاکی وعفت خود 
اززناکاری باوجود سبب آن ونفرسوم به امانت داری 

دن تمام امانت ها وسودآن. وبدعای هرکدام ازآن ها، وبرگردانی
اند کی ازراه ورود باز می شد. با عای آخرین یعنی سوم کامالً 
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 راه بازشد، ازغاربیرون آمد ند ورفتند.
دردعاکردن، به دعاهای کامل وجامع روی آورد وبرآن ها  -۱۰

درنگ وتأمل کند. درحدیث شریف آمده:) کاَن رسوُل هللاِ 
 (56-6ُب اْلجواِمَع ِمَن الدُعاِء، ویدَُع ماِسَوی ذَاِلَک() یْستَحِ 

ترجمه: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دعایی را مستحب 
میدانست که کامل وجامع بود ) شامل دنیا وآخرت ودعایی 
باعبارات کوتاه ومعنای بسیار( وآن حضرت دعاهای غیراین 

 راترک میکرد.
اید. مطا بق روایت حضرت دعاهاراباید سه بارتکرارنم -۱۱

 گذشت7عایشه رضی هللا عنه که درشماره 
گریه وناله وزاری به هللا جل جالله: ) عن عبدهللاِ بِن  -۱۲

َعمروْبِن اْلعاِص أََن النَبی صلی هللا علیه وسلم تاََل قَْوَل اًلَلِ جل 
َمْن تَبِعَِنی جالله فِی إِبراِهَم } َرَب إِنَُهَن أَضلَْلَن َکثِیًرا مَن النَاِس فَ 

فَإِنَهُ ِمنِی{ اآلیه. وقاَل ِعیسی علیه السالم} إِْن تُعَِذْبُهْم فَإِنُهْم 
 ِعبَادَُک وإْن تَْغِفْرلَُهْم فَإِنََک أَْنَت اْلعَِزیُز اْلَحکیُم{ فََرفََع یَدَْیِه وقَالَ 

ُ جل جالله یَاِجْبِریُل اذْهَ  الَُهَم أُمتِی أَُمتِی وبََکی فقَالَ  ْب إِلی اًلَلٰ
فَسأَلَهُ  ُمَحَمٍد وَربَُک أَْعلَُم فََسْلهُ فأَتاهُ ِجْبِریُل علیه الَصالةُ والَسالمُ 

 ُ فأَْخبََرهُ رُسوُل هللاِ صلی هللاُ علیِه وَسلََم بَِماقَاَل. وُهَوأَْعلَُم. فقَاَل اًلَلٰ
َک یَاِجْبِریُل اذْ َهْب إِلی ُمَحَمٍد فقُْل إِنَا َسنُْرِضیَک فِی أَُمتِ 

  (35-9والَنَُسوُءَک() 
ترجمه: ازعبدهللا بن عمرو بن العاص روایت است که وقتی 
پیامبراکرم صلی هللا علیه وسلم فرمودۀ هللا جل جالله درمورد 
ابراهیم علیه السالم ) پروردگارا این بتها بسیاری ازمردم 
راگمراه ساخته اند پس هرکه ازمن پیروی کند، اوازمن است( 

السالم فرموده:) اگرآنان راعذاب کنی، بندگان  وعیسی علیه
توهستند واگر ازایشان گذشت کنی تو خود دانی وتوانی چراکه 
تو توانا وکاربجای( راتالوت نمودند دودست شان را بلند نموده 
فرمودند اللهم أمتی أمتی وگریه نمودند. هللا متعال فرمود: ای 

اگاه تر است واز او  جبریل نزد محمد برو بگو پروردگارت
بپرس چه چیز تورا به گریه آورد؟ جبریل علیه السالم نزد آن 
حضرت علیه السالم آمد ایشان سبب گریه رابه جبریل 

هللا جل جالله داناتر است. سپس هللا متعال  بازگونمود درحالیکه
فرمود: ای جبریل برو وبه محمد بگو ماتورا درمورد امتت 

 مگین نخواهیم کرد.راضی می سازیم وتورا غ
دعا درهمه احوال واوضاع: پیامبراکرم صلی هللا علیه  -۱۳

وسلم می فرماید:) َمْن َسَرهَ أَْن یَْستَِجیَب هللاُ لَهُ ِعْندَ الَشدَائِِد 
  (54: 16فَْلیتْکثِر الدَُعاَء فِِی الرخاِء()  َوالَکْربِ 
وقت  آنکه خوشش آید اینکه هللا جل جالله دعایش را در ترجمه:

 سختی وشدت ورنج قبول کند پس باید دروقت آسایش دعای زیاد
 بکند.

عدم دعابر اهل واوالد واموال: پیامبراکرم صلی هللا علیه  -۱۴
وسلم می فرمایند:) اَل تَدْ ُعوا َعلَی أَْنفُِسُکْم واَل تَدْ ُعوا َعلَی 

وا ِمَن هللاِ َساَعةً یُْسأٌَل أَْواَلِدُکْم َواَلتَدْ ُعوا َعلَی أَْمَواِلُکْم اَل تَُوافِقُ 
 (12 -4فِیَها َعَطاٌء فَیَْستَجشیُب لَُکْم( )

ةرجمه: برنفس های خود وبراوالد واموال خوددعای بد نکنید 
تا موافق نشوید به ساعتی که هللا تعالی درآن ساعت چون ازعطا 

 یی سوال شود برای شما اجابت کند.
یزی نطلبید: پیامبراکرم به جز هللا جل جالله ازکسی دیگرچ -۱۵

صلی هللا علیه وسلم به ابن عباس رضی هللا عنه چنین توصیه 
نمودند:) یَاُغاَلُم إِنِی أَُعِلُمَک َکِلَماٍت، اْحفَِظ هللاَ تَِجدْهُ تَُجاَهَک، 

 إِذاَسأَْلَت فَاْسأَِل هللاَ، وإِذا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن باهللِ، واْعلَْم أََن 
اْجتََمَعْت َعلَی أَْن یَْنفَعُوَک بَِشیٍء لَْم یَْنَفعُوَک إِاَلبَِشیٍء قدْ اِلُمةَ لَْو 

َکتَبَهُ هللاُ لَک، ولَْو اْجتََمعُوا َعلَی أَْن یضُضُروَک بَِشیٍء لْم 

ُرفِعَِت اِلَْقاَلُم وَجفَِت  یَُضُروَک إاَِل بَِشیٍء قدفکتضبَهُ هللاُ علَیَک،
 (21-3الُصُحُف() 

چند سخن ارجمند را برایت تعلیم می دهم. هللا  ترجمه: ای پسر
را حفظ کن تا تورا حفظ کند. بیاد هللا باش اوتعالی رادربرابرت 
می یابی. اگرچیزی می خواهی ازهللا بجو، وبدان که اگر تمام 

نمی توانند  مردم جمع شوند تابه تونفعی برسانند، نفع رسانده
جمع شوند تابه تو مگرچیزی را که هللا برایت نوشته است واگر

ضرری برسانند، ضرری رسانده نمی توانند مگرآنچه راکه هللا 
برایت نوشته ومقدر کرده است، قلم هابرداشته شده وصحیفه ها 

 خشک گردیده است.
به گناهان خود اعتراف کند وازهللا جل جالله آمرزش  -۱۶

بخواهد: ازشداد بن اوس روایت است که پیامبر اکرم صلی هللا 
وسلم فرمودند: سید استغفار این است که بگوید:) سیِدُ  علیه

ااِلْستِْغفاِر أَْن تَقُوَل اللَُهًم أَْنَت َربِی الَإِلَهَ إاِلَ أَْنَت َخلَْقتَنِی َوأَنَا َعْبدُ 
َک وأَنَا َعلَی َعْهِدَک وَوْعِدَک َما اْستََطْعُت أَُعوذُ بَِک ِمْن َشِرَما 

َمِتَک علَی وأَبُوُء بِذَْنبِی اْغِفْر ِلی فَإِنهُ الَیَْغِفُر َصنَْعُت أَبُوُء لَک بِنِعْ 
الذُنوَب إاِلَ أَْنَت قاَل، ومْن قَالَها ِمَن النََهاِر ُموقِنًا بَِها فََماَت مْن 
یَْوِمِه قْبَل أَْن یُْمِسی فُهَو مْن أَهِل الَجنَِة، ومْن قَالََها مَن اللَْیِل وهَُو 

 (. 124:17َل أَْن یُْصبَِح فُهَو مْن أَْهِل الَجنَِة()ُموقٌِن بَِها فَماَت قبْ 
ترجمه: پروردگارا توالِه منی معبود برحقی جزتو نیست 
مراآفریدی ومن بندۀ توام وبرعهد وپیمان تو بقدر توان ایستاده 
ام، ازشروزشتی آنچه انجام داده ام بتو پناه می جویم، به نعمت 

پس مرا بیامرز،  برخویش وهم برگناهانم اعتراف دارم،
زیراگناهان راجزتو کسی نمی آمرزد. آنکه درروزان رابگوید 
درحالیکه به آن یقین دارد ودرهمان روز پیش ازانکه شب کند 
بمیرد، اوازاهل بهشت است وانکه درشب آن را بگوید 
درحالیکه به آن یقین دارد وپیش ازآنکه صبح کند، بمیرد، 

 ازاهل بهشت است.
قوق مردم را به ایشان برگرداند وازکسانیکه توبه کند وح -۱۷

درحق شان ظلم وتجاوز کرده بخشش بخواهد تا دعایش رهللا 
متعال قبول کند. پیامبراکرم درمورد مردی که دو دست خودرا 
بطرف آسمان بلند کرده ویارب یارب می گوید، فرمودند: 
درحالیکه طعام ازحرام ولباس اوازحرام وباحرام تغذیه شده 

 (.23:11نه دعایش مستجاب گردد؟) چگو
بنده مسلمان باید اوقات واحوالی که درآن دعا مستجا ب  -۱۸

می گردد راغنیمت بشمارد ازهللا قادر وتوانا جل جالله بااظهار 
عاجزی وبیچارگی ومراعات آداب دعا آنچه را می خواهد طلب 

 نماید. 
علیه مطابق دستورات قرآن کریم واحادیث نبی اکرم صلی هللا 

وسلم این ها است شرایط وآداب دعا که باید مسلمانان برای 
اجابت وقبول شدن دعاهایشان درنظربگیرند تاباشد دعاهایشان 

 برای رفع حاجات ومشکالت شان کارگرواقع گردد.
 

 ساعات واحوالیکه درآن دعا قبول می گردد .11
یٌرِمْن لَْیلَةُ اْلقدِرخَ  دعا درشب قدر: هللا جل جالله می فرماید:}-۱

 (.3أَلِف َشْهٍر{ سورة القدر، آیت: 
ترجمه: شب قدر بهتر ازهزارماه 
است...................................................................

............ 
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم درپاسخ به سؤال عایشه رضی 

وِلی: اللُهَم هللا عنها که پرسید: درشب قدرچه بگوید، فرمود:) قُ 
 (45:14إِنََک َعْفٌو تُِحُب العَْفَو فَاْعُف َعنِی( )

ترجمه: بگو بارالها تو بخشایش رادوست داری، پس 
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 مراببخشای وبیامرز.
دعای نیم شب وبدنبال نمازهای فرض: رسول اکرم صلی  -۲

 هللا علیه وسلم فرمودند:) ینِزُل ربُنَا تَبَارَک وتَعَالی ُکَل لیلٍَة إِلَی
الَسَماِء الدُنیَا، ِحیَن یْبِقی ثُلُُث اللْیِل اآلِخِر، یَقُوُل: َمْن یَدْ ُعونِی فَأَ 
َ لُنی فَأُعِطیَهُ، مْن یْستَْغِفُر نِی فضأَْغِفَر لَهُ(  ْستَِجیَب لَهُ، َمْن یْسأ

(7:5 ) 
ترجمه: هللا تبارک وتعالی هرشب هنگامی که یک سوم ازشب 

ا فرود می آید ومی فرماید: چه کسی باقی می ماند، به آسمان دنی
مرامی خواند تا اورااجابت کنم وچه کسی ازمن چیزی می 
خواهد تا به او عطانمایم وچه کسی مرا استغفار می کند تا 

 گناهان اورا ببخشایم.
دعا دربین اذان واقامت: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  -۳

(. 241:2ِن َواإِلقَامِة( )فرمودند:) الَ یَُردُ الدُ عاُء بْیَن اِلَذا
 ترجمه: دعا بین اذان واقامة رد نمی شود.

دعا دروقت آذان برای نمازهای فرضی ودروقت جهاد  -۴
ورویاروی بادشمن: ازسهل بن سعد رضی هللا عنه روایت است 
که پیامبراکرم صلی هللا علیه وسلم فرمودند:) ثِْنتَاِن الَتَُرداِن 

عاُء ِعندَالنِداِء َوِعندَ اْلبَأْ ِس ِحیَن یُْلِحُم َبْعُضُهْم أَوقَلََما تَُرداِن: الدُ 
 (.45:10 بْعًضا()

ترجمه: دو دعا رد نمی شوند یا فرمود: کم رد می شوند: دعا 
دروقت آذان ودروقت جنگ)جهاد(، هنگامیکه برخی بابرخی 

 دیگر درآویز می شوند.
وسلم  ساعت اجابت دعا درروز جمعه: پیامبرصلی هللا علیه -۵

َساَعةٌ الَیَُوافقَُها عْبدٌ مسِلٌم و هَُو  –یوم الجمعة  –فرمودند:) فِیِه 
 ( 5:7)قَائٌم یَُصِلی یَْسأَُل هللاَ تَعَالَی إاِلَ أَْعطاهُ إِیاهُ(

ترجمه: درروز جمعه لحظه ای است که اگربندۀ مسلمان درآن 
الله لحظه دعا کند وازهللا جل جالله طلب چیزی نماید، هللا جل ج

 حتماً دعای اورا اجابت می کند.
دعا درساعتی ازشب: پیامبراکرم صلی هللا علیه وسلم  -۶

فرموده اند:) إَِن فِی اللَْیِل لََسا َعةٌ الَ یَُوافِقَُها َرُجٌل ُمْسِلٌم یَْسأَُل هللاَ 
إاِل أَْعَطاهُ إِیَاهُ و ذاِلَک ُکَل  َخْیًرا مْن أَمِر الدُْنیَا َواآلِخَرةِ 

 (125:5)لٍَة(لیْ 
ترجمه: همانا درشب لحظه وسا عت است که هرگاه مرد 
مسلمان آن رادریابد وخیری ازکاردنیا وآخرت راازهللا متعال 

 طلبد، آن رابه وی می دهد وآن درهرشب می باشد.
دروقت نوشیدن آب زمزم: ازپیامبراکرم صلی هللا علیه وسلم  -۷

 َما ُشِرَب لَهُ(روایت شده که فرمودند:) َماُء َزمَزَم، لِ 
(883:4) 

ترجمه: آب زمزم به هرنیت وقصدی که نوشیده شود سودمند 
 است.

هنگام خواندن این دعا بعد ازتکبیر احرام درنماز:) اًلَلٰ أَْکبُر  -۸
ِ َکثِیًرا َوُسْبحاَن اًلٰلِ بُکَرةً َوأِصیالً(. عن اْبِن ُعَمَر  َکبیرا َواْلَحْمدُ ًلِلٰ

ُن نَُصِلی مَع رُسوِل اًلٰلِ صلی اًلٰلُ إذْ قَاَل رُجٌل مَن قَاَل بْینََما نَحْ 
ِ کِثیًرا وُسْبَحان اًلٰلِ بْکَرةً وأ ِصیالً.  القَوِم اًلٰلُ أْکبَُرکبِیًرا واْلحْمدُ ًلِلٰ
فقَاَل رُسوُل اًلٰلِ صلی هللا علیه وسلم مِن القَائُِل کِلمةً کذَاوکذَا قاَل 

َل اًلٰلِ قاَل َعِجبُت لَها فُتَِحْت لَها أَْبَواُب رُجٌل مَن القَوِم أنَا یارُسو
الَسماِء. قاَل اْبُن ُعمَر فََما ترْکتُُهَن ُمْنذُ َسِمْعُت رُسوَل اًلٰل صلی اًلٰل 

 (.1386:5علیه وسلم یقُوُل ذَاِلَک( )
ترجمه: ازعبدهللا بن عمررضی هللا عنه روایت است که فرمود: 

هللا علیه وسلم نمازمی خوا ندیم  دراثنائیکه ماباپیامبراکرم صلی
مردی ازحاضرین گفت: )هللا اکبرکبیًراوالحمدهلل کثیًراوسبحان 
هللا بکرة واصیال( رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم فرمو دند 
گویندۀ این سخن کیست؟ مردی ازحاضرین گفت: من یارسول 

هللا، فرمودند: تعجب نمودم ازاین کلمه چون دروازه های آسمان 
روی آن بازگردید. ابن عمر رضی هللا عنه فرمود: پس  به

ازآنکه سخن پیامبر اکرم صلی اله علیه وسلم درمور داین کلمه 
 شنیدم هرگز آن را ترک نکردم.

دروقت خواندن سوره فاتحه درنماز وحضورقلب ودقت  -۹
وتدبر به آنچه خوانده می شود: مطابق حدیث رسول هللا صلی 

رمودند: هللا تبارک وتعالی فرمود: )قَسْمُت هللا علیه وسسلم که ف
الَصالةَ بینِی وَبیَن عْبدی نِْصفَیِن ولعبدی ماسأَل فإإذاقاَل اْلعبدُ 

 (904:5..........الخ( )
ترجمه: هللا تبارک وتعالی می فرماید: من سوره فاتحه را بین 
خود وبنده ا م ازوسط نصف کرده ام وسهم بنده ام آن قسمت 

ازمن می خواهد، وقتی بنده می گوید: }الحمدهلل  است که درآن
رب العلمین{ هللا بزرگ می فرماید: بنده ام مراستایش کرد، 
وقتی می گوید} الرحمن الرحیم{هللا جل عظمته می فرماید: بنده 
ام مرامورد تمجید وسپاس قرارداد، وقتی بنده می گوید }ٰمِلک 

ربزرگداشت، ووقتی یوم الدین{ هللا بزرگ می فرماید: بنده ام م
که می گوید:} ایاک نعبد وایاک نستعین{ هللا بزرگ می فرماید: 

من وبنده ام است، وبنده ام هرچه رابخواهد به اومیدهم.  این سهم
وقتی بند بگوید:} اهد نا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت 
علیهم غیر المغظوب علیهم والالضآلین{ هللا بزرگ می فرماید: 

 بنده ام است وهرچه رابخواهد  این سهم
 به اومیدهم.

دروقت سجود: رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم فرمودند:)  -۱۰
أَقَرُب مایَُکوُن اْلعْبدُ مْن ربِِه وهَو َساِجدٌ، فأَکثُِروا الدُعاَء( 

(28:17) 
ترجمه: نزد یک ترین جای بنده به هللا جل جالله درحال سجود 

 ید.است پس درآن بسیار دعا کن
درارتباط ساعات واحوالیکه درآن دعاقبول می شود مطابق آیات 

اوقات  29قرآن کریم واحادیث نبوی صلی هللا علیه وسلم علما 
اوقات  ۱۰را نوشته اند که بخاتری عدم گنجایش این مقاله تنها 

آن رانوشته ام. واقعا اگردعاهای ماباشرایط وآداب که برای دعا 
 علیه وسلم آمده ودراقات که برای دراحادیث نبی اکرم صلی هللا

اجابت آن است نمایم سپربزرگ برای مومن وراه حل تمام 
مشکالت مومن است، باتاسف که درجوامع اسالمی وجامعه 
افغانی ما درحالیکه مردم خودراسخت پابند دعا میدانند 
ودرارتباط دعا خیلی پافشاری می کنند ولی ازشرایط وآداب 

که این عدم آگاهی ایشان سبب ایجاد  شرعی ان آگاه نستند
 بدعات درنفس دعا واوقات آن می گردد.

 
 نتیجه .12

. به نام خالق یکتا بعد ازمطالعه ومراجعه دقیق به قرآن کریم 
وسنت نبوی صلی هللا علیه وسلم به این نتیجه می رسیم که 
مطابق فرموده رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به یقین که دعا 

دت است ولی باتاسف که درجوامع امروزی ما روح ومغذ عبا
مردم م کمتر آگاهی ازتعریف، شرایط، آداب، اوقات اجابت 
دعادارند که این عدم آگاهی سببی ایجادخرافات وافراط وتفریط 
دردعا گردیده به یقین اگربه قرآن وسنت مراجعه شود وتمام 
 حدود آن درنظرگرفته شود دیگراین بهران افراط وتفریط وجود

نخواهد داشت که باید توجه جدی شود تابتوانیم ازاین وسیله ی 
شرعی درحل مشکال ت بشری وانسانی مان به شیوی مشروع 

 ازاین وسیله کاربگیریم.
 

 مناقشه .13
عده ازدانشمندان الهی وغیرالهی به این مطلب رسیده اند که تنها 
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درسایه مذهب، دین دعا، ونیایش باهللا متعال است که می توان 
وان سالمی داشت. دراین جا به عنوان نمونه نظریه چند تن از ر

دانشمندان روانکا وروانپزشک راکه معتقد اند بی دینی وعدم 
 ارتباط باهللا این آثار را نداشته وندارد ذکرمی کنم.

: مهم ترین مطلبی که من دکترتوماس هایس لوپ می گوید
م، این درطول چند ین سال تجربه وآزمایش به دست آورده ا

است که بهترین وسیله برای درمان بی خوابی نمازونیایش 
است. بااین قید که من پزشکم واین سخن رامی گویم که 
نمازونیایش بهتر ین وسیله است که تاکنون برای توسعه 

 اطمینان وتسکین اعصاب وآسایش ونشاط شناخته شده است.
دکترآلکسیس کارل طبیب ونویسنده مشهور فرانسوی می 

دعا ونماز، قوی ترین نیرویی است که انسان ها می ید: گو
توانند ایجاد کنند؛ نیرویی که چون قوه جاذبه زمین، وجودی 
حقیقی دارد. درحرفه پزشکی خودمردانی رادیده ام که پس 

یک ازمعالجات درایشان مؤثرنیفتاده وازدارو مأ  ازاینکه هیچ
ومالیخولیا یوس شدند، بانیروی دعا وعبادت ونماز ازبیماری 

 رهای یافتند.
: درآمریکا به دیل کارنگی روانشناس مشهور غرب می گوید

دقیقه یک نفر خود کشی می کند  35طور متوسط درهر 
ودرهردودقیقه یک نفر دیوانه می شود. اگراین مردم ازتسکین 
خاطروآرامش که دین وعبادت به آدمی می بخشد نصیبی 

ی ها وبسیاری ازدیوانگی داشتند، ممکن بود ازاغلب این خودکش
 هاجلوگیری شود.

وقت دعا مورد قبول درگاه  امام شاولی هللا دهلوی می گوید:
حق قرارگیرد بالکیف در پروردگاررا دق الباب می کند، هللا 
متعال دردل انسان القا می کند که برو حاجت آن انسان را حل 
 کن درعوض من چند برابربرایت مزد می دهم، می گوید که من

 بارها این را درزندگی خود تجربه کرده ام.
 بعد ازتحقیق ومطالعات که دراین باب نظریه من هم دراین باب

کردم این است که بهترین وسیله رسیدن به هللا متعال وحل 
مشکالت دعا ونیایش است، چرا درقرآن کریم می بینیم که 
 درسخت ترین شرایط انبیاء کرام، صحابه کرام هم ازاین وسیله

کارگرفته اند، درقرآن کریم شیوه وآداب دعا هم درواقعات 
 مختلف ذکر شده، که نشاندهنده اهمیت دعا است.

 
 گیرینتیجه  .14

بعد از تحقیق ومطالعه دراین بخش که درقرآن کریم بحث دعا، 
موارد دعا، اداب دعا، وسیله دردعا، نتیجه وکاربرد دعا 

رد نداشته، دستور درموارد که هیج وسیله دگر دران موارد کارب
قرآن کریم به دعا درحاالت شداید ورخا، دراحادیث هم تعریف 
دعا، اداب دعا، کاربرد دعا درمواقع مختلف با انجام دادن دعا 
توسط پیامبر اکرم) صلی هللا علیه وسلم( ویارانش، که حتی 
درغزوه پیامبر اکرم)صلی هللا علیه وسلم( به حد بادستان بلند 

ابوبکر صدیق) رضی هللا عنه( برایشان درمند دعاکرد، که دل 
شد وگفت یارسول هللا چرا تااین حد خودرا متاثرمی سازی حتما 
دعای ترهللا متعال قبول می کند، درافعال واقوال دانشمندان 
اسالمی هم می بینیم که آنهادراین باب توجه خاص کرده اند 
درمورد تعریف اداب وموارد ومکانهای قبول شدن دعا 
تصنیفات داشته اند، مسلمانان را برای حل مشکالت شان بردعا 
مطابیق سنت رسول هللا) صلی هللا علیه وسلم( دستورداده اند[ 
تشویق کرده اند. در اقوال وافعال دانشمندان غیر اسالمی هم می 
بینیم که آنها درباب دعا ونیایش درمواقع که هیج وسیله پزشکی 

رده اند که این بهترین شیوه دگری کاربرد نداشته اذعان ک

ووسیله نجات، تسکین وارامش خاطر است. لیذا باید مطابیق 
وسنت نبوی) صلی هللا علیه وسلم(ازاین وسیله  دستورقرآن کریم

شرعی برای حل مشکالت خود کابگیریم امابااحتیاط کامل که 
 دراین امرخطیر مبتالبه شرک نشویم که سبب هالکت ماگردد.

 
Abstract 
Whenever man is in a state of affliction and is guilty of sin, 

so needs to have the means of secularization, in order to 

satisfy man's need for it to be fulfilled by his religious and 

secular principles, to abandon his evil desires, one of these 

instruments of wisdom, It is prayer, which has been 

mentioned in numerous verses of holy Quran, and for which 

it is contemplated, and for those who deny it, the 

consequences of the intrusion of my temperament are 

expressed.  

Mighty Allah: "I ask you to ask my Lord to accept me. For 

those who want to stop me, they will enter my mind for 

me." 

Therefore, in this article, the definition of prayer, the 

conditions of prayer, the virtue of prayer in discussing the 

verses of the Qur'an and the prophet of the Prophet (pbuh) 

are discussed in this section and, using this article and 

considering these terms and conditions, we should stay 

away from the perspectives and traditions of the drama. 
 

 مآخذ .15
 قرآن کریم. .1
.الترمذي السلمي، محمد بن عیسى)ب ت( سنن الترمذي  .2

 بیروت –لعربي الناشر : دار إحیاء التراث ا
م( ارواء الغلیل ۱۹۷۹ق۱۳۹۹االلبانی،محمد ناصرالدین، )  .3

 فی تخریج احادیث منار السبیل . نشر: المکتبة
معجم  الطبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب، ) ب ت ( .4

 نشر: دارالحرمین، القاهره االوسط طبرانی.
م( سلسلة ۱۹۹۵ق۱۴۱۵االلبانی، محمد ناصر الدین، )  .5

 یحه وشیء من فقها. نشر: مکتبةاالحادیث الصح
النیسابوري، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري  .6

 ، )ب ت(صحیح مسلم. الناشر : دار الجیل بیروت
 ۳۸۵الدارالقطنی، ابوالحسن علی بن احمد بن مهدی،المتوفی .7

 دارالفکر،بیروت سنن الدار القطنی. نشر: )ب ت (
 البخاری الجعفی) البخاری، محمد بن اسماعیل ابوعبدهللا .8

کثیر  م( صحیح البخاری. نشر: دارابن۱۹۸۷ق۱۴۰۷
 الیمامه

سجستانی، ابوداود سلیمان بن االشعث) ب ت( سنن ابی   .9
 داود. نشر: دارالکتب العربیه، بیروت

البیهقی، احمد بن الحسین بن العلی)ب ت( السنن الکبری  .10
 للبیهقی نشر: جامع الحدیث.

ت( حصن المسلم من اذکار  القحطانی، سعید بن علی )ب .11
الکتاب والسنه الناشر: وزارة الشئون اال سالمیه واالقاف 

 والدعوه واالرشاد المملکه السعودیه.
( دعاهای جامع نشر: 1391-9-1الجرسي، خالد الجرسی)  .12

 مکتبه قلم
ابن حنبل، احمد بن حنبل ابو عبدهللا الشیبانی) ب ت(  .13

 قاهرهمسنداإلمام احمد نشر: موسسة قرطبه ال
( 1990-1411الحاکم النیشاپوری، محمد بن عبد هللا) .14

 مستتد رک الحاکم الناشر: دارالکتب العلمیه بیروت
ابوعبدهللا، محمد بن یذید) ب ت( سنن ابن ماجه الناشر:  .15

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 51 ~ 

 دارالفکر بیروت.
البخاری، محمد بن اسماعیل بن ابراهم) ب ت( ادب المفرد  .16

 .الناشر: دارالبشا ئر االسالمیه بیروت
الضبی، محمد بن فضیل) ب ت( الد عا الناشر: موقع جامع  .17

 ( 1413الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد)  الحدیث
 .بیروت -الدعاء الطبرانی الناشر : دار الكتب العلمیة 

http://www.allstudyjournal.com/

