د افغانســـتان اســـــالمی امارت
د ارشــاد  ،حج او اوقافو وزارت
د مساجدو داراشاد او انسجام رياست
دارشاد او دعوت آمريت
د خطبو دتنظيم عمومي مديريت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دجمعې د خطبې الرښود مؤرخ1443/8/14 :هجری قمری مطابق1400/12/27هجری شمسی

د دعاء د قبليدو اسباب ،وختونه او ځايونه
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:
س َی ْد ُخلُونَ َج َهنَّ َم
قال هللا سبحانه وتعالیَ {:وقَا َل َربُّ ُك ُم ا ْد ُ
عو ِني أ َ ْست َِجبْ لَ ُك ْم ِإ َّن الَّذِینَ َی ْست َ ْكبِ ُرونَ َ
ع ْن ِع َبادَ ِتي َ
اخ ِرینَ }الغافر)60(:
دَ ِ
ان فَ ْل َی ْست َِجیبُوا ِلي َو ْلیُؤْ ِمنُوا بِي لَ َعلَّ ُه ْم
عنِي فَإِنِي قَ ِریب أ ُ ِج ُ
یب دَع َْوة َ الدَّاعِ ِإذَا دَ َ
سأَلَكَ ِع َبادِي َ
وقال تعالی َ { :و ِإذَا َ
ع ِ
یَ ْر ُ
شدُونَ }البقرة)186( :

ددعاء مفهوم او حقيقت:
والتبرؤ من الحول
ددعاء د حقیقت په اړه امام خطابي رحمه هللا داسې فرمایي(:وحقیقته :إظهار االفتقار إلی هللا تعالی،
ُ
والقوة ،وهوسمة العبودیة ،واستشعار الذلة البشریه وفیه معنی الثناء علی هللا عزوجل واضافة الجود والکرم إلیه".
یعنی دعاء په حقیقت کې خپل حاجت او فقر هللا جل جالله ته وړاندې کول دي او دهر ډول انساني قوت او طاقت
څخه ځان بیزاره کول دي ،دعاء د عبادت نښه او دبشري توان عاجزه ګڼل دي .په دعاء کې پر هللا تعالی ثنا ویل دي
او هللا جل جالله ته د سخا او مهربانۍ نسبت کول دي.
د پورتني مفهوم په اساس ویلو شو چې دعا دعبود یت او بندګۍ راز او رمز پروت دی او انسان دې ته اړ باسي چې
په خپلې نا توانې ،بې چارګۍ او ذلت باندې اعتراف وکړي .همدا راز په دعاء کې هللا تعالی لپاره د حمد او ثنا
اظهار دی .ددعاء په ذریعه د هللا تعالی د هر ډول جود او کرم خپل لوری ته را ګرځول دي.

د دعاء اهميت او فضيلت :
پورتني مبارک آیتونه د ددعاء په فضیلت او اهمیت باندې داللت کوي .لکه چې په لومړني آیت کې هللا هغه کسان
چې د هللا جل جالله په ربوبیت باور لري ،مکلف کړي دي؛ ترڅو دهغه بندګۍ ته تن کیږدي ،خپل ټول حاجتونه او
ضرورتونه له هغه څخه وغواړي؛ ځکه یواځې رب تعالی دی چې د خپلو بندګانو فریاد اوري او دعاګانې یې قبلوي
او بالمقابل هغه کسان چې د هللا جل جالله دعبادت څخه سرغړونه کوي؛ هغه یي مستکبرین او کبرجن بلي دي او
هغوی یي د دوزخ مستحق ګرځولي دي.
په دوهم آیت کې  ،پس له هغې چې هللا جل جالله ځان بندګانو ته د علم په بنا نږدې بللی دی  ،دبندګانو د ددعاګانو
لپاره یي یو لړ اسباب او شروط تعیین کړي دي چې دا اسباب او شرطونه په الندې ډول دي:
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 -1په دعاء کې اخالص؛ چې دی شرط او سبب ته په(اذا دعان) سره اشاره شوی ده.
اخالص د هللا جل جالله ته زارۍ او هر ډول عبادت کې د هر ډول ریاء او دمخلوق د شریکولو څخه ځان لری
ساتل دي .یا په بل عبارت سره مسلمان چې هر څه غواړي ؛ یواځې د هللا جل جالله څخه دې به یې غواړي؛ ځکه
يب بِ ِه َمن
ف لَهُ إِالَّ ُه َو َوإِن ي ُِر ْدكَ بِ َخي ٍّْر فَالَ َرآ َّد ِلفَ ْ
ص ُ
ّللاُ بِ ُ
سسْكَ ه
هللا تعالی فرمایلي ديَ { :وإِن يَ ْم َ
ض ِل ِه يُ َ
ض ٍّ هر فَالَ َكا ِش َ
الر ِحي ُم}يونس)107( :
ور َّ
يَشَاء ِم ْن ِعبَا ِد ِه َو ُه َو ْالغَفُ ُ
ترجمه :او که چیرې هللا تعالی تاته کوم تکلیف ورسوي  ،نشته لری کوونکی د تکلیف مګر یو هللا دی او که چیرې
وغواړي تاته د خیر رسول  ،نشته څوک منع کوونکی د هغه د مهربانۍ  ،رسوي خپله مهرباني هغه چاته چې خوښه
یي شي د خپلو بندګانو څخه او دی ( هللا جل جالله) بښونکی اوزیات مهربانه.
امام قشیری رحمه هللا د اخالص په تعریف کې فرمایي( :ویصح أن یقال :اإلخالص :تصفیة الفعل من مالحظة
المخلوقین) .الرسالة القشیریة
دا هم درسته ده چې وویل شي؛ اخالص :د مخلوق له مالحظاتو څخه پرته د کړنې پاک ساتل دي.
 -۲د هللا جل جالله د حکمونو منل چې د (فَ ْليَ ْست َِجيبُواْ ِلي) جمله په اړه تصریح کوي.
 -۳په دې عقیده او باور درلودل چې هللا جل جالله د خپلو بندګانو غوښتنې او دعاګانې قبلوي ،چې د( َو ْليُؤْ ِمنُواْ بِي) په
جمله کې همدې شرط ته اشاره شوی ده.
بنا ًء دې مبارکو آیتونو ته په کتو سره دا خبره په ډاګه کیږي چې دعاء او هللا جل جالله ته فریاد کول د عبادت تر
ټولو لوی عبادت دی ؛ د ددې عبادت لویي او عظمت له دې ځایه ښه معلومیږي؛ عاجزي او فروتني چې د ټولو
عباداتو روح دی په دعا کې زیات تمثیلیږي  .د همدې کبله په آحادیثو کې دعاء ته دعبادت مغز ویل شوی دی او
دعاء په عباداتو کې غوره عبادت دی.
د دعاء د فضیلت او اهمیت په اړه د پورته آیتونو څخه عالوه ګڼ شمیر آیتونه او آحادیث موجود دي چې د دعاء په
فضیلت داللت کوي؛ چې ځینې یې په الندې ډول دي:
 -1دعاء غوښتل او د هللا جل جالله څخه د خپلو حاجتونو سوال کول ،د پیغمبرانو د غوره خصلتونو څخه وو؛ چې
ت
ارعُونَ فِي ْال َخي َْرا ِ
هللا تعالی دپیغمبرانو ددې صفت ستاینه کړی ده .هللا جل جالله فرمایلي دي{:إِنَّ ُه ْم َكانُوا يُ َ
س ِ
عونَنَا َر َ
غبًا َو َر َهبًا َو َكانُوا لَنَا خَا ِشعِينَ }االنبياء)90( :
َويَ ْد ُ
ترجمه :بيشکه هغوی(زکريا ،يحيی عليهم السالم ) هغه کسان ؤ چې يو له بل څخه د نيکيو په کارونو کې يو له بل
څخه مخکې کيدل او رابللو به يې مونږ په رغبت کې او په ويری سره او مونږ ته عاجزي کوونکي ؤ.
په پورته آيت شريف کې هللا تعالی پيغمبران په دری صفتونو سره ستايلي دي؛ عبارت دی :لومړی؛ د نيکيو په
کارونو يو له بل څخه مخکې کيدل ،دوهم :په ويری او رغبت سره دعاء غوښتل .دريم :د خپل پروردګار په
وړاندې عاجزي کول.
دا دری صفتونه يواځې دا نه چې پيغمبران ورباندې وستايل شول؛ بلکې ددې المل شو چې پيغمبران په خپلود
ښمنانو برالسي شي او دهللا تعالی د کومک او مرستې باعث وګرځيدل.
دا ځکه چې که چيرې ددې څخه عالوه نور صفتونه په دوی کې موجود وای هللا تعالی به د هغه صفتونو يادونه هم
کړی وه.

2

-2دعاء ،زاري او دهللا جل جالله حضور ته د خپلو ټولو حاجتونو او ضرورتونو وړاندې کول د پيغمبرانو سنت ،
د اولياؤ غوره صفت ،د متواضعو او واقعي مؤمنانو طريقه ده .هللا جل جالله فرمايلي دي{:أُولَـئِكَ الَّذِينَ َي ْدعُونَ
ورا}االسراء)57( :
يَ ْبتَغُونَ ِإلَى َربِه ِه ُم ْال َو ِسيلَةَ أَيُّ ُه ْم أ َ ْق َر ُ
اب َر ِبهكَ َكانَ َمحْ ذُ ً
ع َذ َ
ع َذابَهُ إِ َّن َ
ب َويَ ْر ُجونَ َرحْ َمتَهُ َويَخَافُونَ َ
ترجمه :دا ( پيغمبران) هغه کسان دي چې دوی دعاء غواړي ( دخپل رب څخه) په داسې حال کې چې دوی په
دعا سره لټوي خپل رب ته د نږدې کيدو ذريعه؛ چې کوم يو به ددوی څخه خپل رب ته نږدې وي او ويريږي د هللا
تعالی د عذاب څخه؛ بيشکه ستا د رب د عذاب څخه ويرول شوي دي مؤمنان.
سبَّ ُحوا ِب َح ْم ِد َر ِبه ِه ْم َو ُه ْم َال
همدا راز هللا جل جالله فرمايلي ديِ {:إنَّ َما يُؤْ ِم ُن ِبآ َياتِنَا الَّذِينَ ِإ َذا ذُ ِ هك ُروا ِب َها خ َُّروا ُ
س َّجدًا َو َ
اجعِ يَ ْدعُونَ َربَّ ُه ْم خ َْوفًا َو َ
ط َمعًا َو ِم َّما َرزَ ْقنَا ُه ْم يُن ِفقُونَ }السجده)16(:
ض ِ
ع ِن ْال َم َ
يَ ْست َ ْك ِب ُرونَ  0تَت َ َجافَى ُجنُوبُ ُه ْم َ
ترجمه :بيشکه ايمان راوړي زمونږ په آيتونو هغه کسان کله چې دوی ته ددې آيتونو په وسيله پند ورکړل شي
پريوزي په سجده باندې او پاکي بيانوي سره د حمده د خپل رب خپل او دوی تکبر نه کوي .وړاندې ساتي خپل
اړخونه(بازوګان) د خوب د پريوتو له ځايونو څخه( قيام الليل کوي) ،رابلي خپل رب په حالت د ويری او اميد کې
او له هغه شيانو چې دوی ته مو درزق لپاره ورکړي دي نفقه ورکوي(دهللا تعالی په الره کې).
بله دا چي دعاء د هللا تعالی د خاصو بندګانو ډير قوي او برجسته عبادت دی ،هللا جل جالله فرماييِ {:إنَّهُ َكانَ فَ ِريق
اح ِمينَ { المؤمنون)109( :
الر ِ
ِ هم ْن ِعبَادِي يَقُولُونَ َربَّنَا آ َمنَّا فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْ
ار َح ْمنَا َوأَنتَ َخي ُْر َّ
ترجمه :بيشکه يو ډله زما د بندګانو څخه داسې وو چې داسې به ويل :ای ربه زمونږ! مونږ ايمان راوړی دی وبښه
مونږ ته زمونږ ګناهونه او پر مونږ رحم وکړه او ته ترټولو زيات رحم کوونکی يي.
صينَ لَهُ
 -3هللا جل جالله دعاء غوښتل د عبادت په توګه معرفي کړی ده او داسې يې فرمايلي دي { :فَا ْد ُ
عوهُ ُم ْخ ِل ِ
ال هدِينَ ْال َح ْم ُد ِ َّّلِلِ َربه ِ ْال َعالَ ِمينَ } غافر)65(:
ترجمه :او دعاء وغواړئ له هللا تعالی څخه په داسې حال کې چې خالص کوونکي ياست يواځې هللا تعالی ته
دعبادت ،ثنا دې وي خاص هللا تعالی لره چې پالونکی د مخلوقاتو دی.
-۴پيغمبرعليه السالم د هللا تعالی څخه ددعاء غوښتل د نور هرڅه څخه زيات با ارزښته ګڼلې ده او فرمايلي يي
دي (:ليس شیء اکرم علی هللا سبحانه من الدعاء)صحيح االدب المفرد.
ترجمه :هللا تعالی ته له دعاء څخه پرته بل څه زيات عزتمن نشته.
دعاء له دې امله دنورو په نسبت با ارزښته ده چې پيغمبرعليه السالم دعاء د عبادت مغز ګڼلی ده او دعاء يي د
ټولو عباداتو اصل ګرځولی ده.
ّللا
-۵هللا جل جالله په ګڼ شمير آيتونو کې د دعاء په غوښتلو امر او توصيه کړی ده .هللا تعالی فرماييَ {:واسْأَلُواْ ه َ
ض ِل ِه }النساء)32( :ترجمه :د هللا جل جالله څخه د هغه دمهرباني وغواړئ.
ِمن فَ ْ
عونِي أ َ ْست َِجبْ لَ ُك ْم}غافر)60(:ترجمه:او ووايې پروردګار ستاسو چې زما څخه
په بل آيت کې فرماييَ { :وقَا َل َربُّ ُك ُم ا ْد ُ
دعاء وغواړئ چې زه يي قبوله کړم.
صينَ لَهُ ال هدِينَ َولَ ْو َك ِرهَ ْال َكافِ ُرونَ }غافر)14( :
همدا راز فرمايي{:فَا ْد ُ
ّللا ُم ْخ ِل ِ
عوا َّ َ
ترجمه :پس وغواړئ له هللا تعالی څخه په داسې حال چې يواځې هللا تعالی ته عبادت کوونکي اياست .اګر که بد يې
بولي کافران.
عا َو ُخ ْفيَةً إِنَّهُ الَ ي ُِحبُّ ْال ُم ْعتَدِينَ }االعراف()55
ض ُّر ً
همدا راز په يو بل آيت کې فرمايي{:ا ْد ُ
عواْ َربَّ ُك ْم ت َ َ
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ترجمه :وغواړئ خپل پروردګار په عاجزی او په پټه سره  ،بيشکه هللا تعالی نه خوښوي له حده تيريدونکي.
 -۶جنتيان او هغه کسان چې د جنت خوښي يې په برخه شوي وي د خپلې کاميابۍ راز او دجنهم څخه د خالصون
وم () ِإنَّا ُكنَّا
اب ال َّ
الر دعاء په ګوته کوي .هللا تعالی د جنتيانو دحال څخه حکايت کوي{:فَ َم َّن َّ
ع َذ َ
علَ ْينَا َو َوقَانَا َ
ّللاُ َ
س ُم ِ
الر ِحي ُم}الطور)28(:
ِمن قَ ْب ُل نَ ْد ُ
عوهُ إِنَّهُ ُه َو ْالبَ ُّر َّ
ترجمه :هللا جل جالله پر مونږ احسان وکړ او مونږ يي د وژونکي عذاب څخه وساتلو؛ دا ځکه چې مونږ مخکې
په دنيا کې د هللا تعالی څخه د( عذاب نه د خالصون) دعاء غوښتله ،بيشکه هللا تعالی نيکوکار او مهربانه ذات دی.
-7پيغمبرعليه السالم دعاء خالص عبادت ګرځولی دی او فرمايلي دي(:الدعا هو العبادة) دعاء عبادت دی.
په يوبل روايت کې داسې راځي( :افضل العبادة هو الدعاء) دعاء غوره عبادت دی.
په يو بل حديث کې پيغمبرعليه السالم فرمايلي دي( :إن ربكم تبارك وتعالى حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه
إليه أن يردهما صفرا) سنن أبى داود-
ترجمه :بيشکه ستاسو رب حياناک او سخي ذات دی دخپل بنده څخه حيا کوي کله چې بنده خپل دواړه السونه ورته
پورته کړي ،د هغه السونه خالي پريږدي.
 -8پيغمبر عليه السالم دعاء دخير عمل معرفي کړی ده .په يو حديث شريف کې پيغمبرعليه السالم فرمايلي دي چې
دعاء محض او خالص عبادت دی (.ما من مسلم يدعو ليس بإثم وال بقطيعة رحم اال أعطاه إحدى ثالث إما أن يعجل
له دعوته وإما أن يدخرها له في اآلخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها ) مسند احمد واألدب المفرد
ترجمه :هيڅ داسې مسلمان نشته چې د هللا تعالی څخه داسې دعاء وغواړي چې ګناه په کې نه وي يا دصله رحمۍ
پری کيدل په کې نه وي ؛ مګر هغه له دريو خبرو څخه يوه ورکوي يا يې دعا ژر قبلوي ،يايې ددعا اجر آخرت ته
ساتي او ورڅخه دهغه ددعاء په څير مصيب لری کوي.
حافظ ابن حجر عسقالني رحمة هللا فرمايي :د هر دعاء کوونکي دعا قبليږي ؛ البته د قبليدو ډول يې متفاوت وي ؛
لکه داسې چې يا خو يې بعينه غوښتنه قبليږي او يا هم په دنيا او آخرت ورته بدل ورکول کيږي.
-9څوک چې د هللا څخه دعا نه غواړي هللا تعالی ورباندې په غضب کيږي.
پيغمبرعليه السالم فرمايي( :من لم يسأل هللا يغضب عليه)صحيح االدب المفرد ،ترجمه :هرڅوک چې له هللا تعالی
څخه سوال ونه کړي  ،هغه ورباندې په غضب کيږي.
 -10هللا جل جالله خپل پيغمبر ته حکم کوي چې د دعا خاوندانو ملګرتيا او ناسته پری نږدی او کوښښ وکړه چې
خپل زيات وخت ددعاء دخاوندانو سره تير کړی .هللا تعالی فرماييَ {:وا ْ
سكَ َم َع الَّذِینَ یَ ْدعُونَ َربَّ ُهم بِ ْالغَدَاةِ
صبِ ْر نَ ْف َ
ع ْن ُه ْم }الکهف)۲8(:
ع ْینَاكَ َ
َو ْال َعشِي ِ ی ُِریدُونَ َوجْ َههُ َو َال ت َ ْعدُ َ
ترجمه:خپل زړه د هغه کسانو سره وتړه چې خپل رب صباح بیګا غواړي او دخپل رب رضا غواړي او خپلې
سترګې ددوی څخه بلی خوا ته مه اړه وه.
-11همدا راز هللا تعالی خپل پیغمبرته حکم کوي چې ددعاء غوښتونکو ته هیڅ ډول ضرر مه رسوه .هللا جل جالله
سابِ ِهم ِ همن َ
سابِكَ
ي ِ ي ُِريدُونَ َوجْ َههُ َما َ
ش ْيءٍّ َو َما ِم ْن ِح َ
علَيْكَ ِم ْن ِح َ
فرمایيَ {:والَ ت َْط ُر ِد الَّذِينَ يَ ْدعُونَ َربَّ ُهم بِ ْالغَ َداةِ َو ْالعَ ِش ه
َيءٍّ فَت َْط ُر َد ُه ْم فَت َ ُكونَ ِمنَ َّ
الظا ِل ِمينَ }االنعام)52( :
َ
علَ ْي ِهم ِ همن ش ْ
ترجمه :او مه شړه د خپل مجلس څخه هغه کسان چې خپل رب په صباح او بيګا کې غواړي ( دعا ورته کوي) او
دخپل رب رضا غواړي ،نشته ستا په عهده د هغوی دحساب څخه کوم شی او نشته ستا دحساب څخه کوم شی د
هغوی په ذمه باندې ،که چيرې تا دوی دخپل مجلس څخه پاڅول ته به شی له ظالمانو څخه.
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مونږ او تاسو پوهيږو چې په دې ډول آيتونو کې هللا جل جالله خپل پيغمبر مخاطب ګرځوي خو مطلب ورڅخه د
پيغمبرعليه السالم امت وي.
يب َدع َْوة َ
ع ِنهي فَإِنِهي قَ ِريب أ ُ ِج ُ
سأَلَكَ ِعبَادِي َ
 -12هللا تعالی فرمايي زه د ددعا غوښتونکو سره نږدې يم .فرماييَ {:و ِإ َذا َ
ان }البقره)186(:
الدَّاعِ إِ َذا َد َ
ع ِ
ترجمه :کله چې ستا څخه زما بندګان زما په اړه پوښتنه وکړي ورته ووايه! زه دوی ته نږدې يم  ،دعا قبلوم د ددعا
کوونکو کله چې زما څخه څه وغواړي.
ددې آيت مبارک په شان نزول کې راځي :صحابه کرامو له پيغمبرعليه السالم څخه داسې پوښتنه وکړه (:ربنا
قريب فنناجيه  ،ام بعيد فنناديه ؟فانزل هللا عزوجل هذه آاليه)ابن کثير
ترجمه:آيا زمونږ رب نږدې دی چې ورته په ارامه آواز وکړو او که لری دی چې په دعا کې ورته په اوچت اواز
 ،اواز وکړو؟ هللا تعالی ورته داسې وفرمايل :چې زه علما ً دعاغوښتونکو ته نږدې يم.
 -13څوک چې پرځان دعا الزم وګڼي د بدبختيو څخه به په امان کې وي .هللا تعالی دخپل پيغمبر زکريا عليه السالم
ش ِقيًّا}مريم)4( :
عائِكَ َربه ِ َ
وينا نقلوي او فرماييَ {:ولَ ْم أ َ ُكن بِ ُد َ
ترجمه :او ای زما ربه! نه يم ستا په غوښتنه کې نااميده.
ش ِقيًّا}مريم)48( :
عاء َر ِبهي َ
سى أ َ َّال أ َ ُكونَ بِ ُد َ
همدا راز د ابراهيم عليه السالم په هکله فرماييَ {:
ع َ
ترجمه :اميدواره يم چې د خپل رب په دعا کې نا اميده نه يم.
-1۴په يو بل حديث شريف کې پيغمبرعليه السالم فرمايي( :من سره أن يستجيب هللا عز وجل له عند الشدائد
والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء) سنن الترمذی
ترجمه :څوک چې دا خوښه ګڼي چې هللا جل جالله يي په سختيو او مصيب کې دعاء قبوله کړي بايد په راحت کې
زياته دعاء وکړي.
ددعاء ځيني شرطونه او آداب :
په دې کې شک نشته چې دعاء د مشکالتو د منځه وړلو او دمصیبوتونو د دفع لپاره تر ټولو قوي ترین سبب دی او
دمسلمانانو لپاره د سالح حیثیت لري او سالح هغه وخت مؤثره تمامیږي چې د لوړ کیفیت څخه برخمنه وي او هغه
مټ چې سالح ورباندې استعمالیږي هم باید قوي او مضبوط وي.
بنا ًء دعا هم هغه وخت مؤثره ،د مشکالتو درفع کولو او د حاجتونو د پوره کولو لپاره مفیده تمامیږي چې ددعاء ټول
شرطونه او آداب مراعت شي.
په تیرکي مو ددعاء ځينې شرطونو ته اشاره وکړه مخکې له دې چې ددعاء آداب ذکر کړو ځينې شرطونه يې هم
ذکر کوو:
-1دعاء غوښتونکی باید له مخکې دا حقیقت درک کړي چې ددعا دقبلولو قدرت یواځې د هللا جل جالله دی او بس.
-۲دعاء غوښتونکی دعاء یواځې د هللا جل جالله څخه وغواړي.
-۳دعاء غوښتونکی باید کوښښ وکړي چې ددعاء څخه مخکې نیک عمل انجام کړي لکه لمونځ ،د هللا جل جالله
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اسماء او صفات وسیله کول ،په پیغمبرعلیه السالم درود ویل ،خیرات او صدقه او داسې نور.
 -۴ددعاء په قبلیدو کې د عجلې څخه ځان ساتل.
 -۵دخیر دعاء غوښتل.
 -6په هللا جل جالله باندې نیک ګمان ساتل.
-۷د زړه د حضور سره دعاء لوستل.
-8ددعاء غوښتونکي خوراک ،څښاک او جامې باید حاللې وي.
 -۹دعاء کوونکی باید په دعاء کې له حده تجاوز ونه کړي.
د دعاء آداب او د قبليدو اسباب:
قلبي اخالص درلودل.
.1
ددعاء شروع او ختم په حمد ،ثناء او په پیغمبرعلیه السالم درود ویلو باندې.
.۲
په یقین او جزم سره دعاء غوښتل او په دې یقین درلودل چې هللا تعالی ېې قبلوي.
.۳
په دعاء کې الحاح او اصرار او دعجلې څخه ځان ساتل.
.۴
د زړه دحضور سره دعا غوښتل.
.۵
په سختیو او آسانۍ دواړه حاالتو کې دعا غوښتل.
.6
خپل ځان ،اوالد ،مال اوخپلوانو ته د بد رد ویلو څخه ځان ساتل.
.۷
په نرم او اهسته آواز سره دعاء کول.
.8
د ګناهونو د مغفرت لپاره په دعا کې په خپلو ګناهونو اعتراف کول او دهغې د بښنې غوښتنه او د نعمتونو د
.۹
غوښتلو لپاره د هللا تعالی د نعمتونو شکر ویستل او داء کول.
 .10په دعا کې د سجع او قافیې او تکلف څخه ځان ساتل.
 .11په خشوع او خضوع سره دعاء غوښتل او ددعاء دقبلیدو امید درلودل.
 .1۲حق خپل حقدار ته سپارل او دګناهونو څخه توبه ویستل.
 .1۳ددعاء پر وخت قبلې ته مخ اړول.
 .1۴په دعاء کې الس اوچتول.
 .1۵دامکان په صورت کې په اوداسه سره دعاء غوښتل.
 .16که چیرې وغواړي چې بل چا ته دعاء وکړي اول باید دخپل ځان په اړه دعاء وکړي.
.1۷

د ګناهونو څخه ځان ساتل.

ددعاء د قبليدو وختونه او ځايونه:
.1
.۲
.۳
.۴
.۵
.6
.۷
.8
.۹
.10

د لیلة القدر شپه.
دشپې آخیرنۍ حصه چې سهار ته نږدې وي.
د لماسخوتن لمانځه وروسته.
د آذان او اقامت ترمنځ دعاء کول.
د آذان پر وخت دعاء.
د باران د وریدو پر وخت.
د اسالم ددښمنانو سره د مبارزې پروخت دعاء کول.
د جمعې په ورځ دعاء کول چې دامام نووي په قول باید دجمعې دسهارڅخه تر غروب پوری ادامه لري.
د زم زم اوبو څښلو پر وخت دعاء.
د حج او عمری سفر پر وخت دعاء.
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.11
.1۲
.1۳
.1۴
.1۵
.16
.1۷
.18
.1۹
.۲0
.۲1
.۲۲
.۲۳
.۲۴
.۲۵
.۲6

دمرض په حالت کې دعاء.
د سفر په حالت کې دعاء.
د عرفې په ورځ په عرفات په میدان کې دعاء غوښتل.
د یو مسلمان دبل غاېب مسلمان په حق کې دعاء غوښتل.
د روژه ماتي پر وخت دعاء غوښتل.
د مظلوم دعاء.
د مور او پالر دعاء اوالد ته.
د مجبور او پریوتي شخص دعاء.
د اودس څخه وروسته دعاء.
د بیت هللا په طواف کې دعاء.
د ملتزم سره دعاء.
د مقام ابراهیم سره دعاء.
د عرفې په ورځ په عرفات کې دعاء.
په صفا او مروه سره دعاء.
د جمرو د ویشتلو څخه وروسته دعاء.
په مزدلفه کې دعاء.

وفيييي رسيييالة الحسييين البصيييري رحميييه هللا اليييی اهيييل مکييية أن اليييدعاء يسيييتجاب هناليييك فيييي خمسييية عشييير موضيييعا :
فيييي الطيييواف  ،وعنيييد الملتيييزم  ،وتحيييت المييييزاب  ،وفيييي البييييت  ،وعنيييد زميييزم  ،وعليييى الصيييفا والميييروة  ،وفيييي
المسيييعى  ،وخليييف المقيييام  ،وفيييي عرفيييات  ،وفيييي المزدلفييية  ،وفيييي منيييى  ،وعنيييد الجميييرات اليييثالث  ،فمحيييروم مييين
ال يجتهد في الدعاء فيها.شرح فتح القدير (، )۵08 /2األذكار  -النووي (ص)19۵ :

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