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اسباب،اوقات وجاهاي قبولیت دعاء
الحمد هلل رب العالمین أمر بدعائه ووعد أن یجب من دعائه وأشهد أن آلاله اال هو ،وحده الشریک له وال نعبد اال ایاه
وأشهد أن محمداًعبده ورسوله صلی هللا علیه وسلم وآله واصحابه ومن وااله وسلم تسلیما ً کثیراً.
اما بعد:
اخ ِرینَ }غافر)60(:
سیَ ْد ُخلُونَ َج َهنَّ َم دَ ِ
قال هللا تعالیَ {:وقَا َل َربُّ ُك ُم ا ْد ُ
عونِي أ َ ْست َِجبْ لَ ُك ْم إِ َّن الَّذِینَ یَ ْست َ ْك ِب ُرونَ َ
ع ْن ِعبَادَتِي َ
ان فَ ْلیَ ْست َِجیبُوا ِلي َو ْلیُؤْ ِمنُوا بِي لَعَلَّ ُه ْم
عنِي فَإِنِي قَ ِریبٌ أ ُ ِج ُ
یب دَع َْوة َ الدَّاعِ إِذَا دَ َ
سأَلَكَ ِعبَادِي َ
وقال تعالی َ { :وإِذَا َ
ع ِ
َی ْر ُ
شدُونَ }البقرة)186( :
مفهوم وحقیقت دعا:
والتبرؤ من الحول
در مورد مفهوم وحقیقت دعا خطابی میگوید.":حقیقته :إظهار االفتقار إلی هللا تعالی،
ُ
والقوة،وهوسمة العبودیة ،واستشعار الذلة البشریه وفیه معنی الثناء علی هللا عزوجل واضافة الجود والکرم إلیه".
یعنی مفهوم وحقیقت دعا عبارت است :ظاهر نمودن حاجت وافتقار به هللا متعال وبرائت وبیزاری نمودن از ارتکاب
به نیرو وقوت انسانی که در این تعریف معنی ثناء هللا جل جالله ونسبت جود وکرم بر هللا جل جالله شده است .
دعا بر اساس مفهوم فوق راز ورمز عبودیت وبندگی به شمار رفته وانسان را وادار می سازد تا به ذلت  ،ناتوانی
وبیچارگی خود اعتراف نماید ،ونیز در ضمن یک نوع اظهار ثنا وستایش پروردگار ووسیله بهتر برگرداندن هر
نوع جود وکرم بطرف او است.
اهمیت وفضیلت دعا:
آیه کریمه فوق به اهمیت وفضیلت دعا ونیایش ارتباط دارد.طوریکه هللا متعال در آیه اولی آن بندگانش را به
ربوبیت وی عقیده وباور دارند مأمور ساخته است تابه عبادت وی تن داده ،تمام حوائج وضروریات خویش را از
اوبخواهند؛ زیرا تنها او است که به فریاد بندگانش رسیده ودعاهای ایشان را اجابت مینماید ،ودر مقابل آنانی را که
از عبادت ونیایش دربرابر وی امنتاع می ورزند مستکبر خوانده ،ودر قیامت مستحق اتش دوزخ قرار داده است.
ودر آیت دوم بعد از اینکه هللا تعالی خود را به بندگانش بسیار نزدیک معرفی نمود شروطی را برای اجابت
وپذیرفتن دعاهای بندگانش تعیین کرده است،وآن شرطها عبارت اند از:
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-1اخالص در دعا که در کلمه (إذا دعان) به آن اشاره شده است،وآن اخالص همانا پرهیز نمودن از هرنوع ریاء و
شرک است که انسان در دعا وسایر عبادات کسی دیگری را با هللا تعالی شریک نداند.
سسْكَ ّللاُ
وبه عبارت دیگر انسان هرچه میخواهد تنها ازهللا متعال باید بخواهد؛ زیرا براساس این آیه کریمهَ {:وإِن یَ ْم َ
الر ِحی ُم}یونس:
ف لَهُ إِالَّ ُه َو َوإِن ی ُِر ْدكَ بِ َخی ٍّْرفَالَ َرآدَّ ِلفَ ْ
ص ُ
بِ ُ
ور َّ
یب بِ ِه َمن یَشَاء ِم ْن ِعبَا ِد ِه َو ُه َو ْالغَفُ ُ
ض ِل ِه یُ َ
ض ٍّر فَالَ َكا ِش َ
()107
ترجمه:واگر خدا به توزیانی برساند آن را بر طرف کننده ای جز او نیست واگر برای تو خیری بخواهد بخشش او
را رد کننده ای نیست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می رساند واو آمرزنده مهربان است.
رساننده هر نوع نفع وفائده ودور کننده ضرر ومصیبت  ،تنها هللا متعال است وبس .
امام قشیری رحمه هللا در تفسیر اخالص می نویسد( :ویصح أن یقال :اإلخالص :تصفیة الفعل من مالحظة
المخلوقین) .الرسالة القشیریة
ترجمه:امام قشیري در تفسیر اخالص چنین فرموده (:اخالص عبارت از خالص نمودن فعل ویاعمل است از لحاظ
نمود مخلوق (یعني در انجام آن عمل به جز هللا لحاظ مخلوق نشود).
 -1پذیرفتن تمام احکام ودساتیرهللا متعال که در جمله (فَ ْلیَ ْست َِجیبُواْ ِلي)به آن تصریح شده است .
 -2یقین وباور نمودن بر اینکه هللا تعالی جل جالله خواسته های بندگانش را اجابت مینماید طوریکه هللا درجمله
( َو ْلیُؤْ ِمنُواْ ِبي) به آن اشاره شده است.
پس با توجه به دو آیت فوق این حقیقت واضح وروشن میگردد که دعا ونیایش از برزگترین انواع عبادت بشمار
میرود،عظمت وبزرگی دعا را از اینجا میتوان درک کرد که روح وروان تمام عبادات که عاجزی وفروتنی است
در آن بشکل بسیار واضح وروشن موجود می باشد  ،وبه همین علت دعا ونیایش از بهترین انواع عبادات محسوب
میگردد.
درارتباط اهمیت وفضیلت دعاعالوه برآیات فوق،آیات وروایات متعدد دیگری وجود دارد که به آنها اشاره میگردد:
 -1روی آوردن به دعا یکی از خصلت های خوب پیامبران بوده وآنها بسبب آن از طرف خداوند مورد تعریف
عونَنَا
ارعُونَ فِي ْال َخی َْرا ِ
ت َویَ ْد ُ
وستایش قرار گرفتند  ،چنانچه هللا متعال درمورد ایشان فرموده است{:إِنَّ ُه ْم َكانُوا یُ َ
س ِ
َر َ
غبًا َو َر َهبًا َو َكانُوا لَنَا خَا ِشعِینَ }االنبیاء)90( :
ترجمه:آنان درکارهای نیک شتاب می نمودند ومارا ازروی رغبت وبیم می خواندند ودربرابرما فروتن بودند.
ودر آیه مذکور خداوند متعال پیامبرانش را توسط داشتن سه صفت مورد ستایش قرارداده است ،وآن اوصاف سه
گانه عبارت اند از:مسارعت درکارهای خیر ونیک،دعای مبنی برخوف ورغبت ،خشوع وفروتنی دربرابر
پروردگار .
اوصاف سه گانه مذکور نه تنها سبب مدح وستایش پیامبران بوده بلکه سبب غالب شدن ایشان بر دشمنان وفرود
آمدن نصرت پروردگار هم همین سه اوصاف بوده است؛ زیرا هرگاه غیز از این سه اوصاف ،اوصاف مهم
دیگری می بود خداوند متعال در مدح ایشان ازآن اوصاف یاد آور می شد.
 -2دعا ونیایش وعرضه نمودن تمام حوائج وضرورتها به خداوندمتعال ،سنت انبیا وپیامبران،عادت نیک وشایسته
اولیا وصالحین ،وظیفه مؤمنان متواضع وواقعی بوده است طوریکه هللا متعال جل جالله میفرماید:
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اب َر ِبكَ َكانَ
{أُولَـئِكَ الَّذِینَ یَ ْدعُونَ یَ ْبتَغُونَ إِلَى َربِ ِه ُم ْال َو ِسیلَةَ أَیُّ ُه ْم أ َ ْق َر ُ
عذَ َ
عذَابَهُ إِ َّن َ
ب َویَ ْر ُجونَ َرحْ َمتَهُ َویَخَافُونَ َ
ورا}االسراء)57( :
َمحْ ذُ ً
ترجمه:آن کسانی را که ایشان میخوانند(خود) بسوی پروردگارشان تقرب می جویند تا بدانند کدام یک از آنها به او
نزدیکترند وبه رحمت وی امید وارند واز عذابش می ترسند.
سبَّ ُحوا ِب َح ْم ِد َر ِب ِه ْم َو ُه ْم َال َی ْست َ ْك ِب ُرونَ  0تَت َ َجافَى
ونیز فرموده استِ {:إنَّ َما یُؤْ ِم ُن ِبآ َیاتِنَا الَّذِینَ ِإذَا ذُ ِك ُروا ِب َها خ َُّروا ُ
س َّجدًا َو َ
اجعِ یَ ْدعُونَ َربَّ ُه ْم خ َْوفًا َو َ
ط َمعًا َو ِم َّما َرزَ ْقنَا ُه ْم یُن ِفقُونَ }سجده)16(:
ع ِن ْال َم َ
ُجنُوبُ ُه ْم َ
ض ِ
ترجمه:تنها کسانی که به آیات ما می گروند که چون آن آیات را به ایشان یاد آوری کنند سجده کنان به روی در
امی افتند وبه ستایش پروردگار شان تسبیح می گویند وآنان بزرگی نمی فروشند؛ پهلوهایشان از خوابگاهها جدا
نمی گردد وپرودگارشان را از روی بیم وطمع می خوانند واز آنچه روزیشان داده انفاق میکنند.
{والَّذِینَ یَقُولُونَ
ودر ارتباط اینکه دعا یکی از اوصاف برجسته بنده های خاص خداوندجل جالله است فرموده استَ :
اجنَا َوذُ ِریَّاتِنَا قُ َّرة َ أ َ ْعی ٍُّن َواجْ َع ْلنَا ِل ْل ُمتَّقِینَ ِإ َما ًما}الفرقان)74( :
َربَّنَا هَبْ لَنَا ِم ْن أ َ ْز َو ِ
وکسانی اند که میگویند پروردگارا به ما از همسران وفرزندانمان آن ده که مایه روشنی چشمان ما باشد ومارا
پیشوای پرهیزگاران گردان.
 -3دعا ونیایش را هللا متعال جل جالله دین معرفی نموده فرموده است:
ب ْالعَالَ ِمینَ }غافر)65(:
{ فَا ْد ُ
صینَ لَهُ الدِینَ ْال َح ْمدُ ِ َّّلِلِ َر ِ
عوهُ ُم ْخ ِل ِ
ترجمه :ودرحالی که دین خود را برای او خالص گردانیده اید وی را بخوانید.
 -4پیامبر صلی هللا علیه وسلم دعا را نزد خداوند نسبت به هر چیز دیگر با ارزش تر قرار داده  ،فرموده
است(:لیس شیء اکرم علی هللا سبحانه من الدعاء)صحیح االدب المفرد للبخاری
ترجمه:هیچ چیزی نزد خداوند به اندازه دعا با ارزش تر نیست.
وعلت با ارزش بودن دعا نسبت به هر چیز دیگر این است که در برخی روایات آن مغز وهسته اصلی عبادت
خوانده شده است.
 -5هللا متعال در آیات متعدد بندگانش را به دعاء امر وتوصیه نموده است  ،چنانچه هللا تعالی فرموده است:
ض ِل ِه }النساء)32( :ترجمه:ازفضل خدا در خواست کنید.
{واسْأَلُواْ ّللاَ ِمن فَ ْ
َ
عونِي أ َ ْست َِجبْ لَ ُك ْم}غافر)60(:ترجمه:وپرودگارتان فرمود مرا بخوانید تا شمارا
ونیز فرموده
است{:وقَا َل َربُّ ُك ُم ا ْد ُ
َ
اجابت کنم.
عوا َّ
صینَ لَهُ الدِینَ َولَ ْو َك ِرهَ ْال َكافِ ُرونَ }غافر)14( :
ونیر فرموده است{:فَا ْد ُ
ّللاَ ُم ْخ ِل ِ
ترجمه:پس خدا را پاکدالنه فرا خوانید هرچند نا باوران را ناخوش افتد.
عا َو ُخ ْفیَةً إِنَّهُ الَ ی ُِحبُّ ْال ُم ْعتَدِینَ }االعراف()55
ض ُّر ً
ونیز فرموده است{:ا ْد ُ
عواْ َربَّ ُك ْم ت َ َ
ترجمه:پروردگار خود را به زاری ونهانی بخوانید که او از حد گذرندگان را دوست نمی دارد.
ورسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند(:من لم یسئال هللا یغضب علیه)صحیح االدب المفرد ،ترجمه:هر که از
پروردگارش سوال وطلب نکند پروردگارش بر وی غضب می کند.
 -6اهل بهشت وکسانیکه جنت را نصیب شدند دعارا علت نجات خود قرار دادند:چنانچه هللا تعالی جل جالله
ازایشان حکایت نموده فرموده است{:فَ َم َّن َّ
عوهُ إِنَّهُ ُه َو ْالبَ ُّر
ومِ 0إنَّا ُكنَّا ِمن قَ ْب ُل نَ ْد ُ
اب ال َّ
عذَ َ
علَ ْینَا َو َوقَانَا َ
ّللاُ َ
س ُم ِ
الر ِحی ُم}الطور)28(:
َّ
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ترجمه:پس خداوند برما منت نهاد ومارا ازعذاب گرم مرگبار حفظ کرد مادیرباز اورا می خواندیم که او همانا نیکو
مهربان است.
 -7پیامبرصلی هللا علیه وسلم دعاء را عبادت محض وخالص قرار داده فرموده است(:الدعاء هوالعباده)
عو ِني أ َ ْست َِجبْ لَ ُك ْم} ترجمه:دعا محض عبادت است ،وپروردگار تان در برابر آن وعده
خداوند کریم می فرماید{:ا ْد ُ
اجابت را نموده ،فرموده است  :مرا بخوانید؛ زیرا من هستم که دعای شمارا اجابت میکنم.
ودر یک حدیث دیگر فرمودند(:ان ربکم تبارک هللا وتعالی حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیده الیه ان یردهما
صفرا)الترغیب والترهیب.
ترجمه:پروردگارشما بسیاری حیاناک وسخی است ،حیایش می آید از اینکه دست بنده اش را زمانیکه بطرف وی
دراز کند ،خالی برگرداند.
 -8دعاء را پیامبر صلی هللا علیه وسلم خیر محض معرفی نموده  ،فرموده است (:ما من مسلم یدعو لیس بإثم وال
بقطیعة رحم اال أعطاه إحدى ثالث إما أن یعجل له دعوته وإما أن یدخرها له في اآلخرة وإما أن یدفع عنه من السوء
مثلها ) مسند احمد واألدب المفرد
ترجمه :نیست هیچ مسلمانی که از هللا تعالی چیزی را بخواند که در آن گناه ویا موجب قطع صله رحم نباشد مگر
اینکه هللا تعالی در برابر آن خواسته اش یکی از سه چیز را اعطاء میکند  :اول اینکه همان خواسته اش را زود
برایش میدهد ویا اینکه آن دعارا در آخرت برایش ذخیره میکند ویا اینکه مانند همان بدی ،بدی ویا مصیبتی را از او
دور مینماید .
حافظ این حجر عسقال نی میگوید دعای هر دعا کننده پذیرفته میشود البته شیوه ای اجابت تفاوت دارد،طوریکه گاهی
عین خواسته ای انسان را برایش داده میشود وگاهی عوض آن را در دنیا ویا در آخرت برایش داده میشود .
 -9پیامبر صلی هللا علیه وسلم دعارا نه تنها عبادت محض وخیر محض قرار داده بلکه آن را بهترین عبادت قرار
داده فرموده(:افضل العبادة هو الدعاء) .
 -10هللا متعال به پیامبرش توصیه نموده تا صحبت وهمنشینی اهل دعارا ترک ننموده سعی نماید تا بیشتروقت خود
سكَ َم َع الَّذِینَ یَدْعُونَ َربَّ ُهم بِ ْالغَدَاةِ َو ْالعَشِي ِ ی ُِریدُونَ َوجْ َههُ
را با ایشان سپری نماید طوریکه فرموده استَ {:وا ْ
صبِ ْر نَ ْف َ
ع ْن ُه ْم }الکهف)28(:
ع ْینَاكَ َ
َو َال ت َ ْعدُ َ
ترجمه :با کسانی که پروردگارشان را صبح وشام میخوانند وخوشنودی اورا میخواهند شکیبائی پیشه کن ودو دیده
ات را ازآنان برنگیر.
 -11همچنان هللا تعالی پیامبرش را ازرسانیدن هر نوع اذیت به اهل دعا منع نموده فرموده استَ {:والَ ت َْط ُر ِد الَّذِینَ
َيءٍّ فَت َْط ُردَ ُه ْم
سابِكَ َ
یَ ْدعُونَ َربَّ ُهم بِ ْالغَدَاةِ َو ْالعَشِي ِ ی ُِریدُونَ َوجْ َههُ َما َ
َيءٍّ َو َما ِم ْن ِح َ
علَیْكَ ِم ْن ِح َ
علَ ْی ِهم ِمن ش ْ
سابِ ِهم ِمن ش ْ
فَت َ ُكونَ ِمنَ َّ
الظا ِل ِمینَ }االنعام)52( :
ترجمه :مه ران از مجلس خود کسانی را که پروردگار خود را بامدادان وشامگاهان میخوانند در حالیکه خوشنودی
اورا میخواهند ،از حساب آنان چیزی برعهده تو نیست وازحساب تو چیزی برعهده آنان نیست تا ایشان را برانی
وازستم کاران باشی.
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یب
عنِي فَإِنِي قَ ِریبٌ أ ُ ِج ُ
سأَلَكَ ِعبَادِي َ
-12هللا تعالی خود را با اهل دعا بسیار نزدیک معرفی نموده فرموده استَ {:وإِذَا َ
ان }البقره)186(:
دَع َْوة َ الدَّاعِ ِإذَا دَ َ
ع ِ
ترجمه:وهر گاه بندگان من از تو در باره من بپرسند بگو من نزدیکم ودعای دعا کننده را به هنگامیکه مرا بخواند
اجابت میکنم .
در سبب نزول این آیت آمده است که صحابه از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم سوال نموده گفتند(:ربنا قریبٌ فنناجیه
 ،ام بعیدٌ فننادیه ؟فانزل هللا عزوجل هذه آالیه)ابن کثیر
ترجمه :آیا پروردگارما نزدیک است تا ما با وی مناجات نمائیم ویا اینکه دوراست تا به صدای بلند صدا کنیم ؟
درجواب ایشان هللا تعالی آیه فوق را نازل فرمود وفرمود که من به دعا گوینده علما نزدیک استم.
 -13کسی که دعا را بر خود الزم قرار دهد از شقاوت وبدبختی بدور میماند طوریکه هللا تعالی از پیامبرش زکریا
ش ِقیًّا}مریم)4( :
ب َ
عائِكَ َر ِ
علیه السالم حکایت نموده که او گفته بودَ {:ولَ ْم أ َ ُكن بِد ُ َ
ترجمه :وی پروردگارمن هر گز در دعای تو نا امید نبوده ام.
ش ِقیًّا}مریم)48( :
عاء َربِي َ
سى أ َ َّال أ َ ُكونَ ِبدُ َ
ونیز از ابراهیم حکایت نموده که گفته بودَ {:
ع َ
ترجمه :امید وارم که د رخواندن پروردگارم نا امید نباشم .
یب دَع َْوة َ
عنِي فَإِنِي قَ ِریبٌ أ ُ ِج ُ
سأَلَكَ ِعبَادِي َ
 -14هللا تعالی با دعاکنندگان وعدۀ اجابت را نموده ،فرموده استَ {:و ِإذَا َ
ان} البقرة.)186( :
الدَّاعِ إِذَا دَ َ
ع ِ
ض َ
سو َء } النمل.)62( :
یب ْال ُم ْ
ِف ال ُّ
ونیز فرموده است{ :أ َ َّمن ی ُِج ُ
عاهُ َویَ ْكش ُ
ط َّر ِإذَا دَ َ
یا[کیست] آن کس درمانده را چون وی را بخواند اجابت میکند وگرفتاری را برطرف میگرداند"
عونِي أ َ ْست َِجبْ لَ ُك ْم}غافر )60(:مرا بخوانید؛زیرا من هستم که دعای شما را اجابت
و نیزفرموده استَ {:وقَا َل َربُّ ُك ُم ا ْد ُ
میکنم
برخی از شروط و آداب دعا:
شکی نیست که دعا که یکی ازقوی ترین اسباب برای دفع مکروه ورسیدن به مطلوب به شمارمی رود برای
مسلمانان حیثیت سالح را دارد ،و سالح زمانی میتواند مؤثر تمام شود که ازکیفیت خوب برخورداربوده وبازوی که
سالح توسط آن استخدام میگردد نیزقوی باشد ،پس دعا هم زمانی میتواند سبب بر آورده شدن حاجت ،حاصل شدن
مطلوب و دور شدن مکروه گردد که شروط و آداب آن مراعات گردد ،در گذشته به برخی از شروط دعا اشاره شده
بود اکنو قبل از بیان کردن آداب دعا به برخی شروط دیگر آن نیز اشاره میگردد که مهم ترین آنها شروط ذیل اند:
-1
-2
-3
-4

دعا کننده باید این حقیقت را درک کند و بداند که قدرت و توانایی اجابت دعا را تنها هللا تعالی دارد بس.
دعا وحاجت خود را تنها ازهللا تعالی بخواند.
باید دعا کننده پیش از دعا عملی صالحه خود را وسیله گردانیده دعانماید مانند :ادای نماز ،خواندن صفات
هللا متعال ،درود برپیامبر علی السالم  ،دادن صدقه وخیرات وامثال آن.
خود داری نمودن از عجلت در اجابت دعا.
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-5
-6
-7
-8
-9

دعای خیر.
داشتن گمان نیک در مورد هللا تعالی.
دعا با حضور قلب.
حالل بودن غذا ،نوشیدنی ،و پوشیدنی.
خود داری نمودن از اعتدا و تجاوز در دعا.

آداب و اسباب اجابت دعا:
داشتن اخالص قلبی.
-1
افتتاح و ختم دعاء توسط حمد و ثنای پروردگار و درود بر محمد ﷺ.
-2
جزم و جدیت در دعا و یقین داشتن بر اجابت آن.
-3
الحاح و اصرار در دعا و ترک عجلت.
-4
دعا با حضور قلب.
-5
دعا در حالت های سختی و آسانی.
-6
پرهیز نمودن از دعای بد در حق خود ،مال و اوالد و سایر خویشاوندان.
-7
دعا نمودن با صدای نرم و آهسته.
-8
اعتراف نمودن بر گناه و تقصیر و طلب مغفرت و آمرزش از آنها ،و همچنان بخاطر آوردن نعمتهای
-9
الهی ،و ادا نمودن شکر آنها.
 -10پرهیز نمودن ا زتکلف و بکار بردن سجع و قافیه در دعا.
 -11خشوع و تضرع آمیخته با بیم و امید.
 -12برگردانیدن حق مردم به صاحبانش و توبه نمودن از گناهان.
 -13روی گردانیدن بطرف قبله درهنگام دعا.
 -14با ال نمودن دستها در هنگام دعا.
 -15داشتن وضوء در صورت امکان.
 -16اگر خواسته باشد در حق کسی دعا کند پس قبل از وی در مورد خودش باید دعا کند.
 -17دوری جستن از تمام گناهان.
اوقات و اماکن اجابت دعاء:
شبهای قدر.
-1
بخش آخری شب و هنگام دمیدن صبح.
-2
عقب نماز های فرض.
-3
درمابین اذان و اقامت.
-4
هنگام اذان نماز.
-5
درهنگام باریدن باران.
-6
وقت درگیری با دشمنان و پیش قدمی صفوف مجاهدین.
-7
ساعت مخصوص روز جمعه که بقول امام نووی از صبح جمع الی غروب افتاب ادامه دارد.
-8
هنگام نوشیدن آب زمزم.
-9
 -10درحالت سجده.
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-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24

درهنگام سفر حج و عمره.
دعا درحالت مرض.
دعا در روز عرفه در میدان عرفات.
دعای مسلمان در حق مسلمان غایب.
درهنگام افطار.
دعای مظلوم.
دعای والدین در حق فرزندان.
دعای شخص مجبور و در مانده.
دعا بعد از وضوء.
دعادر طواف.
دعادر مقام ملتزم.
دعا در شب پانزدهم ماه شعبان.
دعا در صفا ومروه.
دعا در وقت رمی جمرات.

وفي رسالة الحسن البصري الی اهل مکة أن الدعاء يستجاب هنالك في خمسة عشر موضعا  :في الطواف  ،وعند
الملتزم  ،وتحت الميزاب  ،وفي البيت  ،وعند زمزم  ،وعلى الصفا والمروة  ،وفي المسعى  ،وخلف المقام  ،وفي
عرفات  ،وفي المزدلفة  ،وفي منى  ،وعند الجمرات الثالث  ،فمحروم من ال يجتهد في الدعاء فيها .شرح فتح القدير
(، )508 /2األذكار  -النووي (ص)195 :

اقول قولی هذا استغفرو هللا لی ولکم ولسائر المسلمین ...
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