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 آداب دعا

حال زمان آن فرا رسیده است تا  ،پس از بررسی شرایط و موانع استجابت دعا

از گنجینه بی کران علوم اهل بیت علیهم  استجابت دعا،مختصری پیرامون آداب 

 السّالم بهره مند شویم.

وجودشان برای اجابت دعا شرط نیست بلکه  آداب دعا سلسله اموری هستند که 

حال اگر به ذهن کسی خطور کند که با  ،روند اجابت دعا را سرعت می بخشند

تعال رعایت آداب دعا را آن،چرا خدای موجود شرایط اجابت دعا و فقدان موانع 

برای بندگانش توصیه می کند؟! در پاسخ خواهیم گفت: از آن جائی که حضرت 

حق عزّ و جلّ بی نیاز مطلق است و خزائن ملک وجود در ید قدرت اوست)وهلل 

خزائن السّموات و االرض(در اجابت دعای بندگان،نیازی به رعایت آداب دعا از 

طع در توصیه پروردگار حکیم به این امور، برای سوی ایشان ندارد،پس به طور ق

که رعایت آن ها باعث تعالی  بندگان مصالح فردی و اجتماعی فراوانی مترتّب است

روح و تقرّب انسان به درگاه پروردگار عالم خواهد شد.در واقع یکی از بزرگ 

شدن همین است که بنده برای اجابت  ترین دالیل و حکمت های دعا کردن بندگان،

دعای خود باید مراحلی را طی کند که همه آن ها باعث کمال نفس او می شوند و 

به مراتب انسان را به این مقصود نزدیک تر خواهد  در این مسیر انجام آداب دعا،
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 کرد.به طور خالصه دعا کردن با رعایت شرایط و آداب دعا و همچنین ترک موانع،

ین جهت است که قرآن کریم و ائمّه و به هم یک کالس انسان سازی کامل است

 ،نسبت به دعا -همان طور که در مقدّمه و بخش اوّل ذکر شد-اطهار علیهم الساّلم

  دستور و سفارشات فراوانی داشته اند.

 در یک تقسیم بندی اوّلیّه،آداب دعا را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

 آداب مکانی -(1)

 آداب زمانی -(2)

 آداب عملی-(3)

 ابتدا از آداب مکانی در استجابت دعا آغاز می کنیم.

 

 (آداب مکانی.1)

خداوند تبارک و تعالی به برخی از مکان ها نظر و عنایت ویژه ای دارد.به همین 

جهت دعا کردن در این مکان ها را دوست می دارد و دعا کردن در این مکان ها 
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در این باره از ساحت مقدّس  دعا را به اجابت بسیار نزدیک می کند.به روایاتی که

 خاندان عصمت صلوات اهلل علیهم اجمعین وارد شده است توجّه فرمائید.

  مشاهد و قبور مطهّر ائمّه اطهار علیهم الساّلم.-1

وجود مقدّس چهارده معصوم سالم اهلل علیهم اجمعین اشرف از آن جائی که 

خاطر ذوات مقدّس ایشان مخلوقات عالمند و خداوند متعال تمامی کائنات را به 

وَ نَفَخَ فِیهِ    آدَمَلَمَّا خَلَقَ اهللُ»   صلّی اهلل علیه و آله:رَسُولُ اهللِ)قال خلق نموده است

الْتَفَتَ آدَمُ یَمِینَةَ الْعَرْشِ فَإِذَا خَمْسَةُ أَشْبَاحٍ فَقَالَ یَا رَبِّ هَلْ خَلَقْتَ قَبْلِی   مِنْ رُوحِهِ

داً قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَرَى أَسْمَاءَهُمْ فَقَالَ هَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ مِنْ مِنَ الْبَشَرِ أَحَ

وَ لَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَ لَا النَّارَ وَ لَا الْعَرْشَ وَ لَا الْکُرْسِیَّ وَ لَا   مَا خَلَقْتُکَ  وُلْدِکَ لَوْلَاهُمْ

لَا الْمَلَائِکَةَ وَ لَا الْجِنَّ وَ لَا الْإِنْسَ هَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ شَقَقْتُ لَهُمُ اسْماً السَّمَاءَ وَ لَا الْأَرْضَ وَ 

وَ أَنَا الْأَعْلَى وَ هَذَا عَلِیٌّ   أَسْمَائِی فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَ هَذَا مُحَمَّدٌ صلّی اهلل علیه و آله  مِنْ

علیه السّالم وَ أَنَا الْفَاطِرُ وَ هَذِهِ فَاطِمَةُ علیها الساّلم وَ أَنَا ذُو الْإِحْسَانِ وَ هَذَا الْحَسَنُ 

وَ هَذَا الْحُسَیْنُ علیه السّالم آلَیْتُ عَلَى نَفْسِی أَنَّهُ لَا یَأْتِینِی علیه السّالم وَ أَنَا الْمُحْسِنُ 

مِثْقالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ مَحَبَّةِ أَحَدِهِمْ إِلَّا أَدْخَلْتُهُ جَنَّتِی وَ آلَیْتُ   أَحَدٌ وَ فِی قَلْبِهِ

مِثْقالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ بُغْضِ أَحَدِهِمْ إِلَّا   بِعِزَّتِی أَنَّهُ لَا یَأْتِینِی أَحَدٌ وَ فِی قَلْبِهِ

أَدْخَلْتُهُ نَارِی یَا آدَمُ هَؤُلَاءِ صَفْوَتِی مِنْ خَلْقِی بِهِمْ أُنْجِی مَنْ أُنْجِی وَ بِهِمْ أُهْلِکُ مَنْ 

رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: زمانی که خدای متعال آدم را «. أُهْلِک
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ق کرد و از روح خود در او دمید،آدم به سمت راست عرش توجّه کرد.در این خل

هنگام پنج شبح مشاهده نمود،پس به درگاه الهی عرضه داشت: ای پروردگارم آیا 

قبل از من بشری خلق نموده ای؟! خداوند تعالی فرمود: نه.آدم عرض کرد: پس 

فرمود: ایشان پنج نفر از ایشان کیستند که اسمائشان را می بینم؟! خدای متعال 

فرزندان تو هستند که اگر نبودند تو را نمی آفریدم و نه بهشت و جهنّم و نه عرش و 

کرسی و نه آسمان و زمین و نه مالئکه و جنّ و انسان)هیچ کدام را نمی 

آفریدم(.ایشان پنج تن هستند که برایشان از اسماء خودم اسمی مشتقّ نموده ام،پس 

محمّد صلّی اهلل علیه وآله است و من أعلی هستم و این علی  من محمودم و این

علیه السّالم است و من فاطر هستم و این فاطمه علیها السّالم است و من صاحب 

احسان هستم و این حسن علیه السّالم است و من محسن هستم و این حسین علیه 

کند در حالی  السّالم است. به ذات خودم قسم خورده ام که کسی مرا مالقات نمی

که در قلبش ذرّه ای از محبّت احدی از ایشان باشد مگر این که او را داخل بهشت 

خودم می کنم، و به عزّتم قسم یاد کرده ام که کسی مرا مالقات نمی کند در حالی 

که در قلبش ذرّه ای از بغض فردی از ایشان باشد مگر این که او را داخل جهنّمم 

رگزیدگان از خلق من هستم،به وسیله)والیت و می کنم.ای آدم ایشان ب

هدایت(ایشان نجات می یابد هر کس که نجات می یابد و به وسیله)نپذیرفتن 

،پر واضح (1 والیت و هدایت(ایشان هالک می شود هر آن کس که هالک می شود.
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است که در میان تمام اماکن مقدّس عالم،از حیث رتبه و مقام و توجّه خداوند 

 نورانی اهل بیت علیهم السّالم و هر مکانی که منسوب به ایشان است، کریم،قبور

را به خود اختصاص می دهد،و در این میان بر اساس  جایگاه اوّل و نخستین

ار مرقد مطهّر سیّدالشّهدا علیه السّالم از جایگاه ویژه ای برخورد ،روایات

ن مِ وَ»مرحوم ابن فهد حلّی در کتاب شریف عدّة الدّاعی این گونه می فرماید: است.

و از مکان های اجابت دعا « لیه السّالمع ینِسَالحُ برِقَ ندَها عِفُشرَل أَبَ عاءِالدُّ نِماکِأَ

 .بلکه با شرافت ترین آن ها،نزد قبر مطهّر امام حسین علیه السّالم می باشد

   ا به ذکر یک روایت بسنده می کنیم:بیان شد، تنه برای اثبات مطلبی که

بَیْتَهُ  وَ قَدْ بَنَى اهللُ  مِثْلِی  مَنْ  الْکَعْبَةِ قَالَتْ  أَرْضَ  إِنَ» علیه السّالم قَالَ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اهللِ

وَ جُعِلْتُ حَرَمَ اهللِ وَ أَمْنَهُ   عَمِیقٍمِنْ کُلِّ فَجٍّ   [ عَلَى ظَهْرِی وَ یَأْتِینِی النَّاسُ ]بُنِیَ بَیْتُ اهللِ

 إِلَیْهَا أَنْ کُفِّی وَ قِرِّی فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا فَضْلُ مَا فُضِّلْتِ بِهِ فِیمَا أَعْطَیْتُ فَأَوْحَى اهللُ

رِ فَحَمَلَتْ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ وَ [ فِی الْبَحْ بِهِ أَرْضَ کَرْبَلَاءَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِبْرَةِ غُرِسَتْ ]غُمِسَتْ

تُ لَوْ لَا تُرْبَةُ کَرْبَلَاءَ مَا فَضَّلْتُکِ وَ لَوْ لَا مَا تَضَمَّنَتْهُ أَرْضُ کَرْبَلَاءَ لَمَا خَلَقْتُکِ وَ لَا خَلَقْ

ذَلِیلًا مَهِیناً غَیْرَ الْبَیْتَ الَّذِی افْتَخَرْتِ بِهِ فَقِرِّی وَ اسْتَقِرِّی وَ کُونِی دُنْیَا مُتَوَاضِعاً 

«.  مُسْتَنْکِفٍ وَ لَا مُسْتَکْبِرٍ لِأَرْضِ کَرْبَلَاءَ وَ إِلَّا سُخْتُ بِکِ وَ هَوَیْتُ بِکِ فِی نَارِ جَهَنَّم

از حضرت صادق علیه الساّلم روایت شده است که فرمودند: زمین کعبه گفت: 

من بنا نهاده است و  کیست مثل من؟ و حال آن که خداوند خانه اش را بر روی
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مردم از راه های دور به نزد من می آیند و من حرم الهی و مکان امن او قرار داده 

شده ام.پس خداوند به او وحی فرمود: بس کن و آرام بگیر.پس به عزّت و جاللم 

قسم، فضیلتی که به تو عنایت کردم در مقابل فضیلتی که به زمین کربال عطا کردم 

له آبی که بر روی سوزنی است که در دریا فرو برده شود و از آن به منزنیست مگر 

خارج گردد و اگر تربت کربال نبود،به تو فضیلتی نمی دادم و اگر آن چه زمین کربال 

در خود دارد)بدن مقدّس و مطهّر حضرت اباعبد اهلل الحسین الشّهید علیه 

به(که بدان افتخار السّالم(نبود اصالً تو را خلق نمی کردم و نه خانه ای)کع

کردی.پس آرام بگیر و ساکت باش و در مقابل زمین کربال پست و متواضع و ذلیل 

و در برابر آن بزرگی و تکبّر از خود نشان مده در غیر این صورت تو را و نرم باش 

2فرو می برم و در آتش جهنّم قرار می دهم.
 

 ر علیهم السّالم:و امّا روایات استجابت دعا در مشاهد مقدّس ائمّه اطها

بِأَرْبَعِ خِصَالٍ   قَتْلِهِ  مِنْ  لیه الساّلمع  الْحُسَیْنَ   سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَوَّضَأَنَّ اهللَ: » فَقَدْ رُوِیَ

لَا یُعَدَّ أَیَّامُ  جَعَلَ الشِّفَاءَ فِی تُرْبَتِهِ وَ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ تَحْتَ قُبَّتِهِ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ وَ أَنْ

روایت شده که خداى سبحان در قبال شهادت امام حسین  «.زَائِرِیهِ مِنْ أَعْمَارِهِمْ

علیه السّالم چهار خصلت به او داد: در خاک قبرش شفا قرار داد و دعا را در زیر 
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 کند و ائمه علیهم السالم را از فرزندان او قرار داد و روزهایى که گنبد او اجابت مى

 3آورد. کنند جزء عمرشان بحساب نمى زایرین زیارت قبرش مى

أَصَابَهُ وَجَعٌ فَأَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ أَنْ یَسْتَأْجِرُوا لَهُ أَجِیراً  لیه السّالمأَنَّ الصَّادِقَ ع»  وَ رُوِیَ:

فَوَجَدَ آخَرَ عَلَى الْبَابِ  فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیهِ لیه السّالمع  عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ  یَدْعُو لَهُ

إِمَامٌ مُفْتَرَضُ  لیه السّالمفَحَکَى لَهُ مَا أُمِرَ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَمْضِی لَکِنَّ الْحُسَیْنَ ع

قَوْلَهُ الطَّاعَةِ وَ هُوَ أَیْضاً إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ فَکَیْفَ ذَلِکَ فَرَجَعَ إِلَى مَوْلَاهُ وَ عَرَّفَهُ 

هِ تَعَالَى بِقَاعاً یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ فَتِلْکَ الْبُقْعَةُ لَ لَکِنْ مَا عَرَفَ أَنَّ لِلفَقَالَ هُوَ کَمَا قَا

روایت شد که امام صادق علیه السّالم بیمار شد، به کسانش «. مِنْ تِلْکَ الْبِقَاع

امام حسین علیه السّالم براى او  دستور داد که شخصى را اجیر کنند که در کنار قبر

دعا کنند. پس مردى از موالیان آن حضرت بیرون آمد و شخصى را در کنار در 

یافت و ماجرا را به او گفت آن مرد گفت من مى روم، ولى امام حسین علیه الساّلم 

امامى است که اطاعتش واجب است چنان که امام صادق علیه السّالم هم امامى 

تش واجب است پس چگونه براى شفاى امام صادق علیه السّالم در اطاع  است که

کنار قبر امام حسین علیه السّالم باید دعا کرد.غالم به پیش امام صادق علیه السّالم 

گوید ولى  آمد و سخن او را نقل کرد. حضرت فرمود: همین طور است که ایشان مى
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دعاها در آن اجابت  داند که خداى تعالى را مکان هایى است که ایشان نمى

 4شود،بقعه حضرت امام حسین علیه السّالم از آن امکنه است. مى

  قَبْرَ الْحُسَیْنِ  أَتَى  قُلْتُ لَهُ مَنْ» علیه السّالم قَالَ: قُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اهللِعَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْ

جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَا شُعَیْبُ مَا صَلَّى عِنْدَهُ أَحَدٌ علیه السّالم مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ وَ الْأَجْرِ 

 مِنْهُ وَ لَا دَعَا عِنْدَهُ أَحَدٌ دَعْوَةً إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ عَاجِلةً وَ آجِلَةً فَقُلْتُ لصَّلَاةَ إِلَّا قَبِلَهَا اهللُا

یُقَالُ لِزَائِرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما  جُعِلْتُ فِدَاکَ زِدْنِی فِیهِ قَالَ یَا شُعَیْبُ أَیْسَرُ مَا

از شعیب عقرقوفى از حضرت «.  فَاسْتَأْنِفْ عَمَلًا جَدِیداًدْ غُفِرَ لَکَ یَا عَبْدَ اهللِالسّالم قَ

محضر مبارک آن حضرت عرضه داشتم: فدایت شوم  صادق علیه السّالم، وى گفت:

ام حسین علیه السّالم برود چیست؟ ثواب و اجر کسى که به زیارت قبر حضرت ام

خواند مگر آنکه  حضرت فرمودند: اى شعیب احدى کنار قبر آن حضرت نمازى نمى

کند مگر آنکه خداوند متعال  پذیرد، و احدى در آنجا دعا نمى از او مى حق تعالى

عرض کردم: فدایت شوم: بیشتر  نماید. اش را در دنیا و آخرت برآورده مى خواسته

.حضرت فرمودند: اى شعیب کمترین چیزى که در باره زائر حسین بن على بفرمائید

گویند: اى بنده  شود این است که به وى خطاب کرده و مى علیهما السّالم گفته مى

 5اى را آغاز نما. خدا، حق تعالى تو را آمرزیده، پس امروز عمل جدید تازه
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لّی اهلل فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبِیِّ ص -لَکَ حَاجَةٌوَ إِنْ کَانَتْ »...عن ابی عبد اهلل علیه السّالم: 

وَ اسْأَلْ حَاجَتَکَ  -[ خَلْفَ کَتِفَیْکَ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ ارْفَعْ یَدَیْکَ ]یَدَکَ علیه و آله

و اگر حاجت دارى قبر مطهّر نبیّ اکرم صلّی  .«ى أَنْ تُقْضَى إِنْ شَاءَ اهللُفَإِنَّکَ أَحْرَ

علیه و آله را پشت سر قرار بده و رو به قبله بایست و دو دستت را بلند نما و اهلل 

6سپس حاجتت را از خدا بخواه که ان شاء اللَّه مستجاب خواهد شد.
 

مَنْ : » عَنِ الصَّقْرِ بْنِ دُلَفَ قَالَ سَمِعْتُ سَیِّدِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع یَقُولُ

الرِّضَا ع بِطُوسَ وَ هُوَ عَلَى   لَهُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَاجَةٌ فَلْیَزُرْ قَبْرَ جَدِّیَکَانَتْ 

 غُسْلٍ وَ لْیُصَلِّ عِنْدَ رَأْسِهِ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیَسْأَلِ اللَّهَ حَاجَتَهُ فِی قُنُوتِهِ فَإِنَّهُ یَسْتَجِیبُ لَهُ مَا

ثَمٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ إِنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ لَبُقْعَةٌ مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّةِ لَا یَزُورُهَا لَمْ یَسْأَلْ فِی مَأْ

صقر بن دلف گوید شنیدم از آقایم «. مُؤْمِنٌ إِلَّا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ

الم)حضرت هادی علیه السّالم(که میفرمود علىّ بن محمّد بن علىّ الرّضا علیهم السّ

هر که نزد خدا حاجتى دارد،قبر جدم حضرت رضا علیه السّالم را در طوس با 

غسل  زیارت کند و دو رکعت نماز باالى سر ایشان بخواند و حاجتش را در قنوت 

نماز از خدا بخواهد که به اجابت رسد، در صورتى که درگناه یا قطع رحم نباشد و 
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هاى بهشت است و مؤمنى آن را زیارت نکند جز  ى جاى قبرش یکى از بقعهبراست

 7اینکه خدا از دوزخ آزادش کند و به بهشت برد.

در باب استجابت دعا نزد قبور مطهّر حضرات اهل بیت علیهم السّالم روایات 

فراوانی وجود دارد که به جهت رعایت اختصار و اجتناب از طوالنی شدن مطلب،از 

 رف نظر کرده و به همین روایات مذکور بسنده می نمائیم.آن ها ص

 مکّه معظّمه.-2

مرحوم علّامه مجلسی در کتاب شریف بحار االنوار از مصنّفات و تألیفات علمای 

شیعه که خود ایشان آن را مطالعه و رؤیت نموده است نقل می کند که در پانزده 

 موضع از مکّه مکرّمه،دعا مستجاب است:

وَ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ عِنْدَ   أَمَّا الْمَکَانُ فَخَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً مِنْهُ بِمَکَّةَ عِنْدَ الْمِیزَابِوَ »

الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَیْنَ الْمَقَامِ وَ الْبَابِ وَ جَوْفِ الْکَعْبَةِ وَ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ وَ عَلَى الصَّفَا وَ 

و امّا مکان)هائی «. دَ الْمَشْعَرِ وَ عِنْدَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ وَ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْکَعْبَةالْمَرْوَةِ وَ عِنْ

که دعا در آن ها مستجاب است(پس پانزده موضع از آن ها در مکّه است: نزد 

علیه السّالم،حجر االسود،بین مقام حضرت ابراهیم مقام حضرت ابراهیم ،ناودان کعبه
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و درب خانه خدا، داخل خانه خدا،چاه زمزم،بر روی کوه صفا و علیه السّالم 

 8مروه،نزد مشعر،جمرات سه گانه و هنگام دیدن کعبه.

أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى یَقُولُ لِلْمَلَائِکَةِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ)یوم عرفة(یَا »وَ فِی الْخَبَرِ 

الْبِلَادِ شَعْثَاءَ غَبْرَاءَ أَ تَدْرُونَ   ادِی وَ إِمَائِی جَاءُوا مِنْ أَطْرَافِمَلَائِکَتِی أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى عِبَ

در «. مَا یَسْأَلُونَ فَیَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّهُمْ یَسْأَلُونَکَ الْمَغْفِرَةَ فَیَقُولُ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ

و در سرزمین عرفه( به مالیکه خبر است که خداى سبحان در آن روز)روز عرفه 

بینید که از گوشه و کنار دنیا  گوید اى فرشتگان من! آیا بندگان و کنیزانم را مى مى

خواهند؟ فرشتگان عرضه  دانید چه مى ژولیده موى و غبار آلوده آمدند آیا مى

فرماید: شاهد باشید که من  دارند از تو درخواست آمرزش دارند پس خداوند مى مى

 9را آمرزیدم.ایشان 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ »  :یَقُولُ لیه السّالمعَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُقْعَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

راوی می گوید از حضرت «.  مَلَکاً هِجِّیراً یُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِکُم  الْیَمَانِیِ  بِالرُّکْنِ  وَکَّلَ

السّالم شنیدم که می فرمودند:خداوند عزّ و جلّ در کنار رکن یمانی صادق علیه 

 10ملکی دارد که کاری جز اجابت دعای شما ندارد.

                                                           
 . 349ص  90بحار االنوار ج  8
 .55ص  الداعی و نجاح الساعیعدة  9

 .24ص  18ج   مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول 10



13 
 

 مسجد.-3

کَانَ أَبِی إِذَا طَلَبَ الْحَاجَةَ طَلَبَهَا عِنْدَ زَوَالِ »  علیه السّالم قَالَ: عَنْ ابی عبد اهلل

  إِلَى  شَیْئاً فَتَصَدَّقَ بِهِ وَ شَمَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ رَاحَ الشَّمْسِ فَإِذَا أَرَادَ ذَلِکَ قَدَّمَ

از امام صادق علیه السالم روایت «.  الْمَسْجِدِ فَدَعَا فِی حَاجَتِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل

شده است که آن حضرت فرمودند: پدرم وقتى نیازى داشت به هنگام زوال ظهر آن 

اى  خواست درخواست کند ابتدا صدقه کرد، وقتى مى د درخواست مىرا از خداون

رفت و براى حاجت خود دعا  کرد و به مسجد مى داد و بوى خوش استشمام مى مى

 11کرد. مى

 مسجد کوفه.-4

وَ هُوَ  لیه السّالمجَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع»قَالَ:  لیه الساّلمعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

مَا دَعَا فِیهِ مَکْرُوبٌ بِمَسْأَلَةٍ فِی حَاجَةٍ مِنَ   فِی مَسْجِدِ الْکُوفَة... قَالَ بِیَدِهِ فِی صَدْرِه

از امام صادق علیه السّالم روایت شده «.   الْحَوَائِجِ إِلَّا أَجَابَهُ اللَّهُ وَ فَرَّجَ عَنْهُ کَرْبَهُ

لمومنین علیه السّالم رسید در حالی که است که فرمودند: شخصی خدمت امیر ا

در حالى که  )امیر المومنین علیه الساّلم(حضرت داخل مسجد کوفه بودند... سپس

هیچ محزون  )مسجد کوفه(نمودند فرمودند: در این مسجد با دست مبارک اشاره مى
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و مکروبى براى حاجتى از حوائجش دعاء نکرده مگر آنکه حق تعالى حزنش را بر 

 12غمش را زائل و حاجتش را روا ساخته است.طرف و 

 مسجد سهله.-5

  بِالْکُوفَةِ مَسْجِدٌ یُقَالُ لَهُ مَسْجِدُ السَّهْلَةِ ... مَا أَتَاهُ»عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: 

از حضرت «. اللَّهُ کُرْبَتَهُ قَطُّ فَصَلَّى فِیهِ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ دَعَا اللَّهَ إِلَّا فَرَّجَ  مَکْرُوبٌ

صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند: در کوفه مسجدی است که به آن 

مسجد کوفه گویند ... هیچ انسان محزونی به آن جا نمی رود که بین عشائین)نماز 

مغرب و عشاء(نماز بخواند و به درگاه خدا دعا کند،مگر اینکه خداوند حزن و 

 13ر طرف خواهد کرد. اندوهش را ب

 کنار قبر پدر و مادر.-6

فَإِنَّهُمْ یَفْرَحُونَ بِزِیَارَتِکُمْ   زُورُوا مَوْتَاکُمْ»قالَ موالنا امیرُ المُؤمنینَ علیٌّ علیه الساّلم: 

امیر المؤمنین موال «. وَ لْیَطْلُبِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ بَعْدَ مَا یَدْعُو لَهُمَا

به درستی که ایشان به سبب زیارت  علیه السّالم فرمودند: امواتتان را زیارت کنید،
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و باید که انسان حاجتش را نزد قبر پدر و مادرش  شما خوشحال می شوند

 14بعد از آن که برایشان دعا کرد. بخواهد،

داللت  خاص،سفارش به دعا توسّط ولیّ خدا در حالت و یا مکانی  )ناگفته نماند،

 بر استجابت دعا دارد.(

بسیار بیش از این مقداری است  البتّه مکان هائی که دعا در آن ها مستجاب است،

 امّا به جهت رعایت اختصار از بیان موارد دیگر اجتناب می کنیم. که بیان شد،

 

 (آداب زمانی.2)

دعا وارد سفارشات زیادی از ناحیه اهل بیت عصمت علیهم السّالم در باب زمان 

البته این بدان معنا نیست که فقط در اوقات خاصّی حقّ دعا کردن داریم  شده است.

و یا این که در غیر آن اوقات دعا به  و در غیر آن اوقات دعا کردن جایز نیست،

بلکه خدای متعال برای دعای بندگان به درگاه خودش هیچ  هدف اجابت نمی رسد،

ا زمان هایی وجود دارد که درمیان ساعات مختلف امّ محدودیّتی قرار نداده است.

به  ای برخوردار می باشد. عمر نزد خدای تعالی بسیار عزیز است و از اهمّیّت ویژه
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ساعاتِ خاص، به گونه ای ویژه مورد عنایت خداوند قرار  دعاها در این همین دلیل

ر این می گیرد،و این بدان جهت است که بندگان به ارتباط با خدای متعال د

ساعات،بیش از ساعات دیگر توجّه نمایند و از برکات موجود در این لحظات 

 غافل نگشته و بی بهره نمانند. خاص،

از آن جائی که زمان های سفارش شده توسّط معصومین علیهم السّالم برای دعا 

لذا به  بسیار زیاد است و این مختصر را مجالی برای بیان همه آن ها نیست، نمودن،

ال یُترَکُ  ما ال یُدرَکُ کُلُّهُ»که به قول معروف:  ن قسمتی از آن ها می پردازیمبیا

 «.هر آن چه که امکان درک همه اش نیست،کلّش را یکجا رها نمی کنند-کُلُّهُ

 استجابت دعا.)زمان های(  الف(ساعات

 یک ششم از اوّل نیمه دوّم شب.-1

إِنَّ فِی اللَّیْلِ لَسَاعَةً مَا »  أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم یَقُولُ: عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ

 یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ثُمَّ یُصَلِّی وَ یَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ

مِنَ اللَّیْلِ قَالَ إِذَا مَضَى نِصْفُ اللَّیْلِ وَ هِیَ السُّدُسُ  سَاعَةِ هِیَ  وَ أَیُ  اللَّهُ  قُلْتُ أَصْلَحَکَ

از عمر بن اذینه روایت شده است که گفت از امام صادق «. الْأَوَّلُ مِنْ أَوَّلِ النِّصْف

فرمودند: در شب ساعتى است که هیچ عبد مؤمنى نیست  علیه السالم شنیدم که مى

خداوند درخواست کند جز آنکه خداى متعال که در آن ساعت نماز بگزارد و از 
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اجابت کند عرضه داشتم خداوند کارتان را اصالح کند،این ساعت کدام وقت از 

شب است،فرمودند: وقتى نیمه شب گذشت و یک ششم از اوّل نیمه دوّم شب 

 15 آمد.

 »ابن فهد حلّی در کتاب شریف عدّة الدّاعی در باره روایت باال چنین می نویسد: 

شکّى نیست که در آن هنگام مردم در خوابند ولى در نیمه اوّل شب مردم در همان 

حالت روز هستند و در پایان شب چه بسا مردم براى کسب و کار و سفرهایشان 

روند بنا بر این،جانِ شب همان وقت غفلت مردم است که دل براى  بیرون مى

اد با نفس و دورى از عبادت آمادگى دارد،به عالوه آنکه این هنگام با جه

رختخواب و جدایى جایگاه نرم و خلوت با مالک عباد و سلطان دین و معاد توأم 

 16. است.و مقصود از دل شب همین است و همین مضمونِ روایت عمر بن اذینه است

 سحر تا طلوع خورشید.-2

بُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ کُلَّ عَبْدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِ»عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السّالم قَالَ: 

دَعَّاءٍ فَعَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی السَّحَرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفَتَّحُ فِیهَا أَبْوَابُ 

ز امام باقر علیه السّالم ا«. السَّمَاءِ وَ تُقَسَّمُ فِیهَا الْأَرْزَاقُ وَ تُقْضَى فِیهَا الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ

منقول است که فرمودند: خدای عزّ و جلّ از میان مؤمنین هر بنده ای که زیاد دعا 
                                                           

 .478ص  2اصول کافی ج  15
 .74ص  آیین بندگى و نیایش )ترجمه عدة الداعی( 16
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می کند را دوست را دوست می دارد.پس بر شما باد به دعاد کردن در وقت سحر 

تا طلوع خورشید،پس به درستی که آن ساعتی است که درهای آسمان باز می 

 17شده و حاجت های بزرگ اجابت می گردد.شود،ارزاق در آن تقسیم 

رَوَى عَبْدُ الْعَظِیمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ 

السَّمَاءِ الدُّنْیَا کُلَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یُنْزِلُ مَلَکاً إِلَى »:قَالَ الرّضا علیه الساّلم:  قَال

هَلْ مِنْ سَائِلٍ   لَیْلَةٍ فِی الثُّلُثِ الْأَخِیرِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَیَأْمُرُهُ فَیُنَادِی

یْرِ أَقْبِلْ وَ یَا فَأُعْطِیَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ یَا طَالِبَ الْخَ

هِ طَالِبَ الشَّرِّ أَقْصِرْ فَلَا یَزَالُ یُنَادِی بِهَذَا حَتَّى یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ إِلَى مَحَلِّ

اهلل مِنْ مَلَکُوتِ السَّمَاءِ حَدَّثَنِی بِذَلِکَ أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلّی 

حضرت عبد العظیم حسنی از ابراهیم بن ابی محمود روایت می کند که «. علیه و آله

حضرت رضا علیه السّالم فرمودند: خداوند تبارک و تعالی ثلث)یک سوّم(آخر هر 

شب و اوّل هر شب جمعه،ملکی را به آسمان دنیا نازل می کند و به او دستور می 

سائلی هست تا به او عطا کنم.آیا توبه کننده  دهد تا)از جانب پروردگار(بگوید: آیا

ای  آیا استغفار کننده ای هست تا او را بیامرزم. ای هست تا توبه اش را بپذیرم.

طالب خیر! روی بیاور)یعنی از این فرصت استفاده کن(و ای طالب شرّ و بدی! از 

ندا  بدی هایت دست بکش)و از این امتیاز بهره ببر(پس  آن ملک پیوسته به سخن

                                                           
 .478ص  2اصول کافی ج  17
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پس زمانی که فجر طلوع نمود به محلّ خود  می دهد تا اینکه فجر طلوع می نماید،

این حدیث را پدرم از جدّم از پدران بزرگوارش  در ملکوت آسمان باز می گردد.

 18از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله برایم نقل نمودند.

سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى هَلْ مِنْ   اللَّهُ  یَقُولُ  رُ اللَّیْلِآخِ  إِذَا کَانَ»  قَالَ النّبیُّ صلّی اهلل علیه و آله:

دَاعٍ فَأُجِیبَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِیَهُ سُؤْلَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ 

د خداى نبیّ اکرم صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: وقتى آخر شب شو«. فَأَتُوبَ عَلَیْهِ

اى هست  اى هست که جوابش دهم؟ و آیا خواهنده فرماید آیا دعاکننده سبحان مى

اى هست که او را ببخشم؟ آیا تائبی  اش را به او دهم؟ آیا استغفارکننده که خواسته

 19هست که توبه وى را قبول کنم؟

«. للَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْأَسْحَارخَیْرُ وَقْتٍ دَعَوْتُمُ ا»  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی اهلل علیه و آله:

رسول خدا صلّی اهلل علیه وآله فرمودند: بهترین وقتی که در آن خدای عزّ و جلّ را 

 20می خوانید،سحر ها می باشد.

 نماز عشاء.-3
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مَنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْیَطْلُبْهَا فِی الْعِشَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ یُعْطَهَا »  قَالَ النَّبِیُّ صلّی اهلل علیه و آله:

از پیامبر صلّی اهلل علیه و آله وارد شده «. یَعْنِی الْعِشَاءَ الْآخِرَة  قَبْلَکُمْ  أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ

هاى   تامّ ز عشا از خدا بخواهد و به کسى ازکه: هر کس حاجتى دارد در نما

 21پیشین این وقت داده نشده یعنى وقت عشا.

 هنگام وزش بادها.-4

 هنگام ظهر.-5

کَانَ أَبِی إِذَا کَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ طَلَبَهَا فِی هَذِهِ »عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه الساّلم قَالَ: 

حضرت باقر علیه السّالم فرمود: پدرم هر زمان به «.  الشَّمْسالسَّاعَةِ یَعْنِی زَوَالَ 

یعنى هنگام زوال  -درگاه خداوند حاجتى داشت در این ساعت آن را میخواست

)و اول ظهر که خورشید از میانه آسمان بطرف مغرب متمایل می  -خورشید

 22شود(.

 هنگام بارش باران.-6

  است. مؤمن ی کهکشته ا هنگام ریخته شدن اوّلین قطره خون-7

                                                           
 .2ص  المجتنى من الدعاء المجتبى 21
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أَرْبَعِ سَاعَاتٍ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّیَاحِ وَ   اطْلُبُوا الدُّعَاءَ فِی»  لیه السّالم:قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

تُفَتَّحُ زَوَالِ الْأَفْیَاءِ وَ نُزُولِ الْقَطْرِ وَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الْقَتِیلِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ 

حضرت صادق علیه السالم فرمودند: دعا را در چهار هنگام  .«عِنْدَ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ

ها )یعنى هنگام ظهر(، و  بخوانید: هنگام وزیدن بادها، و)هنگام( برطرف شدن سایه

)نزد( نزول باران، و )هنگام( ریخته شدن اولین قطره خون مؤمن )در جهاد یا غیر 

 23اوقات درهاى آسمان باز می شود.آن( زیرا در این 

 در نماز وتر.-8

 بعد از ظهر.-9

 بعد از مغرب.-10

یُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِی الْوَتْرِ وَ بَعْدَ »  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم:

علیه السالم فرمودند: دعا در حضرت صادق «. الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

، گذشت( 2)که ذیل شماره چهار جاه باجابت رسد: در نماز وتر، و بعد از سپیده دم

 24و بعد از ظهر، و بعد از مغرب.
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 هنگام قرائت قرآن.-11

 هنگام اذان.-12

 .و آماده شدن مؤمنین برای شهادت هنگام جنگ)بین مؤمنین و کفّار(-13

 مظلوم.هنگام دعا نمودن -14

اغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ خَمْسَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ »عَلِیٍّ علیه السّالم قَالَ:   عَنْ

هُ لِلشَّهَادَةِ وَ عِنْدَ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ  عِنْدَ الْأَذَانِ وَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ وَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّیْنِ

روایت شده امیر المؤمنین علیه السّالم از «. ]فَإِنَّهَا[ لَیْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ الْعَرْشِ

جا غنیمت شمارید: نزد قرائت قرآن، و نزد گفتن  : دعا را در پنجفرمودنداست که 

نزد برخورد کردن دو صف )از  ،گذشت( 6أذان، و نزد آمدن باران)که ذیل شماره 

و هنگام دعا نمودن مظلوم،پس به درستی که  و شهادت مؤمنین و کفار( براى قتال

 25برای)اجابت( این دعاها پائین تر از عرش،حجابی نیست.

 هنگام رقّت قلب.-15
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الْقَلْبَ لَا یَرِقُّ حَتَّى  إِذَا رَقَّ أَحَدُکُمْ فَلْیَدْعُ فَإِنَّ»عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: 

حضرت صادق علیه السّالم فرمودند: هر گاه دل یکى از شما رقّت کرد )و «.  یَخْلُص

 26نرم شد( در آن حال دعا کند، زیرا دل تا خالص نشود)پاک نشود( رقّت نکند.

و نشانه رقّت دل گریه است، و   است  ضد قساوت  مجلسى )ره( گوید: رقّتعلّامه 

اینکه رقّت نشانه پاکى دل از دغلى و حسد و افکار باطله و خیاالتى است حاصل 

که انسان را از توجّه به خداى تعالى سرگرم کند، و خلوص و پاکى دل نشانه و 

27سبب اجابت دعا است.
 

 و ترسیدن قلب. جاری شدن اشک لرزش پوست،هنگام -16

وَ دَمَعَتْ عَیْنَاکَ وَ وَجِلَ قَلْبُکَ   اقْشَعَرَّ جِلْدُکَإِذَا »عن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: 

از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که «. دُونَکَ فَقَدْ قُصِدَ قَصْدُک  فَدُونَکَ

فرمودند: آنگاه که پوست بدنت لرزید و چشمانت پر از اشک گردید و قلبت هراس 

 28. ت حاصل شده است،آن حال را خوب نگهدار که مقصود برداشت

 بعد از ادای فریضه.-17
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  مَنْ»  قَالَ)موالنا ابوالحسن الرّضا علیه الساّلم( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی اهلل علیه و آله:

امام رضا علیه السّالم فرمودند که رسول «. فَرِیضَةً فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ  أَدَّى

و آله فرمودند: هر کس فریضه ای انجام دهد پس برای او نزد  خدا صلّی اهلل علیه

 29خدا دعای مستجابی است.

 هنگام ظاهر شدن نشانه ای از اعجاز الهی.-18

  ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ لَا یُحْجَبُ فِیهَا الدُّعَاءُ عَنِ اللَّهِ )تَعَالَى(: فِی»قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: 

امام صادق علیه «. وبَةِ، وَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ، وَ ظُهُورِ آیَةٍ مُعْجِزَةٍ لِلَّهِ فِی أَرْضِهأَثَرِ الْمَکْتُ

 السّالم فرمودند: در سه زمان دعا از خداوند پوشیده نمی ماند: بعد از ادای فریضه،

 30 به هنگام بارش باران و هنگام پدیدار شدن نشانه ای از اعجاز خدا در زمین.

 قبل و بعد از نماز.-19

«. الصَّلَاةِ وَ بَعْدَهَا مُسْتَجَابَة  الْمَسْأَلَةُ قَبْلَ»  قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ علیهما السّالم:

حضرت باقر علیه السّالم فرمودند: درخواست کردن)از خدای متعال(قبل از نماز و 

 31بعد از آن مستجاب است.
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 قامة.بین اذان و ا-20

نبیّ اکرم صلّی «. وَ الْإِقَامَةِ لَا یُرَدُّ  الْأَذَانِ  الدُّعَاءُ بَیْنَ»  قَالَ النَّبِیُّ صلّی اهلل علیه و آله:

 32اهلل علیه و آله فرمودند: دعای بین اذان و اقامه ردّ نمی شود.

 فاصله بین اتمام خطبه امام و مرتّب شدن صفوف مردم)برای نماز(.-21

 روز جمعه تا غروب خورشید.آخر -22

یَوْمَ الْجُمُعَةِ  -السَّاعَةُ الَّتِی یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ»عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: 

مِنْ مِنَ الْخُطْبَةِ إِلَى أَنْ یَسْتَوِیَ النَّاسُ فِی الصُّفُوفِ وَ سَاعَةٌ أُخْرَى   الْإِمَامِ  فَرَاغِ  مَا بَیْنَ

از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که «. آخِرِ النَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

ساعتی که دعا در آن مستجاب است،روز جمعه مابین فراغت امام از  فرمودند:

خطبه تا مرتّب شدن مردم در صفوفشان و ساعت دیگر آخر روز جمعه تا غروب 

 33خورشید می باشد.

 ز.بین دو نما-23

                                                           
 .36ص  الدعوات )للراوندی( 32
 .414ص  3اصول کافی ج 33
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در روایت است که: دعا بین دو نماز ردّ «. لَا یُرَدُّ  الصَّلَاتَیْنِ  الدُّعَاءُ بَیْنَ»وَ فِی الْخَبَر:ِ 

 34نمی شود.

 هنگام اقامه نماز.-24

 هنگام خواندن خروس.-25

 بعد از دعا کردن برای چهل مؤمن.-26

 بعد از صدقه.-27

اطْلُبُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُیُوشِ وَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَ »  لّی اهلل علیه و آله:عَنِ النَّبِیِّ ص

از نبیّ «. بَعْدَ الصَّدَقَةِ ... نُزُولِ الْغَیْثِ وَ صِیَاحِ الدِّیَکَةِ وَ بَعْدَ الدُّعَاءِ لِأَرْبَعِینَ مُؤْمِناً وَ

ب کنید هنگام رو به اکرم صلّی اهلل علیه و آله روایت است که فرمودند: دعا را طل

رو شدن سپاه ها، اقامه نماز، نزول باران، خواندن خروس، بعد از دعا کردن برای 

 35چهل مؤمن و بعد از صدقه ... .

 ب(روزهای اجابت دعا.

                                                           
 .349ص  90ج  بحار األنوار 34
 .349ص  90ج  بحار األنوار 35
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 جمعه.و روز(شب )-1

 شب جمعه:

اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَیُنَادِی إِنَّ »أَنَّهُ قَالَ:  لیه السّالمرَوَى أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

  مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَى آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَدْعُونِی  عَرْشِهِ  فَوْقِ  لَیْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ  کُلَ

لَیَّ مِنْ ذُنُوبِهِ قَبْلَ آلِخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُجِیبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَتُوبُ إِ

یَسْأَلُنِی الزِّیَادَةَ فِی   طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَدْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ رِزْقَهُ

شْفِیَهُ قَبْلَ طُلُوعِ رِزْقِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُوَسِّعَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَقِیمٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أَ

الْفَجْرِ فَأُعَافِیَهُ أَ لَا عَبْدُ مُؤْمِنٌ مَحْبُوسٌ مَغْمُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِهِ فَأُخَلِّیَ 

فَأَنْتَصِرَ لَهُ وَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ   أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَظْلُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ آخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ  سَرْبَهُ

ابوبصیر از حضرت  .«ُآخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَالَ فَمَا یَزَالُ یُنَادِی بِهَذَا حَتَّى یَطْلُعَ الْفَجْر

صادق علیه السّالم روایت می کند که آن حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی 

مؤمنى نیست که تا  دهد: آیا بنده هر شب جمعه از اول تا آخر شب این گونه ندا مى

 آیا بنده مؤمنی قبل از صبح مرا براى دین یا دنیایش بخواند تا من اجابتش کنم؟

من نیز توبه اش را نیست که تا قبل از صبح از گناهانش توبه کند و برگردد و 

و تا قبل از فجر، از  را تنگ کرده باشم ؟ آیا بنده مؤمنى نیست که روزیشبپذیرم

من بخواهد آن را زیاد کنم و من هم حاجتش را برآورده روزیش را زیاد و وسیع 

گردانم؟ آیا بنده مؤمن مریضى نیست که تا قبل از طلوع فجر از من بخواهد که 
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شفایش بدهم و من هم او را عافیت و تندرستى عطا نمایم؟ آیا بنده زندانى 

اهد از زندان آزادش کنم و من نیز آزادش گردانم؟ آیا گرفتارى نیست که از من بخو

ش را از ظالم بستانم بنده مؤمن مظلومى نیست که تا قبل از صبح از من بخواهد حقّ

آنگاه حضرت فرمود: همین طور  و من نیز او را یارى کرده حقش را برگردانم؟

 36.دهد تا صبح شود ذات اقدس الهى ندا مى

  سَوْفَ - فِی قَوْلِ یَعْقُوبَ لِبَنِیهِ»  لیه الساّلم:لِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْ

)فرزندان یعقوب از پدرشان  .«قَالَ أَخَّرَهَا إِلَى السَّحَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ  -رَبِّی  لَکُمْ أَسْتَغْفِرُ

آن حضرت این  خواستند که از خداوند متعال برایشان طلب آمرزش و بخشش کند،

بزودى برایتان از پروردگارم »یعنى:  ،37« سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی»گونه پاسخ دادند: 

 -در تفسیر همین آیه محمّد بن مسلم از امام صادق«.(تقاضاى مغفرت خواهم کرد

روایت نموده است که حضرت فرمودند: حضرت یعقوب ع این  -علیه السّالم

 38سحرگاه شب جمعه به تأخیر انداخت.استغفار را تا 

 روز جمعه:

                                                           
 .420ص  1ج  الفقیهمن ال یحضره  36
 .98سوره یوسف، آیه  37
 .422ص  1ج  من ال یحضره الفقیه 38
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إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ لَیَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ »رَوَى أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السّالم قَالَ: 

الْجُمُعَةِ لِیَخُصَّهُ  جَلَالُهُ الْحَاجَةَ فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهِ الَّتِی سَأَلَ إِلَى یَوْمِ

ابوبصیر از امام باقر یا امام صادق علیهما السّالم روایت می کند «. بِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَة

کند و خداوند عزیز و جلیل بر  بنده مؤمن از خدا حاجتى طلب مى که فرمودند:

 39اندازد. آوردن آن را تا روز جمعه به تأخیر مى

إِنَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَیِّدُ الْأَیَّامِ یُضَاعِفُ فِیهِ »  صلّی اهلل علیه و آله:الَ رَسُولُ اللَّهِ ق

الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ وَ یَسْتَجِیبُ فِیهِ الدَّعَوَاتِ وَ 

رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله «.  عِظَامیَکْشِفُ فِیهِ الْکُرُبَاتِ وَ یَقْضِی فِیهِ الْحَاجَاتِ الْ

 در آن روز حسنات دو برابر شده، .فرمودند: همانا روز جمعه سیّد روزهاست

گناهان محو می گردد،درجات باال می رود،دعاها مستجاب می شود،اندوه ها از 

 40بین می رود و حاجات بزرگ به هدف اجابت می رسد.

الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ   وَقْتِ  أَوَّلُ»  قَالَ: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السّالم

قَالَ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ  لّی اهلل علیه و آلهتَمْضِیَ سَاعَةٌ تُحَافَظُ عَلَیْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

علیه السالم روایت است که  امام باقر از  «. تَعَالَى عَبْدٌ فِیهَا خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّه

فرمودند: ابتداى وقت استجابت دعا در جمعه از هنگام زوال آفتاب یعنى ظهر تا 

                                                           
 .422ص  1ج  من ال یحضره الفقیه 39
 .2ص  3ج تهذیب األحکام )تحقیق خرسان( 40
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باشد پس بر آن محافظت شود، زیرا رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله  ساعتى بعد مى

اى هیچ خیرى را در ساعت مذکور از خدا نخواهد جز آنکه خداى  فرمود: هیچ بنده

 41کند. اعطاء مىتعالى به او 

 ایّام برخی ماه های سال مانند: ماه مبارک رمضان و رجب ... .  -2

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ »عَنْ سَیِّدِ الْوَصِیِّینَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السّالم قَالَ: 

  شَهْرُ اللَّهِ  إِلَیْکُمْ  صلّی اهلل علیه و آله خَطَبَنَا ذَاتَ یَوْمٍ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ

وَ دُعَاؤُکُمْ فِیهِ ... الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ ... هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیهِ إِلَى ضِیَافَةِ اللَّهِ  بِالْبَرَکَةِ وَ

علیه السّالم روایت شده است که فرمودند: روزی رسول   از امیرالمؤمنین«.مُسْتَجَاب

خدا به خدا صلّی اهلل علیه و آله خطبه ای خواندند،پس فرمودند: ای مردم! ماه 

همراه برکت و رحمت و مغفرت به شما روی آورده ... آن ماهی است که در آن به 

 42مهمانی خدا دعوت شده اید ... و دعایتان در آن مستجاب است.

یَا أُمَّ دَاوُدَ فَقَدْ دَنَا هَذَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ یُرِیدُ علیه السّالم »قَالَ ابوعبد اهلل علیه الساّلم: 

حضرت صادق «.  جَبٍ وَ هُوَ شَهْرٌ مُبَارَکٌ عَظِیمُ الْحُرْمَةِ مَسْمُوعُ الدُّعَاءِ فِیهشَهْرَ رَ

امام علیه -علیه السّالم فرمودند: ای امّ داود! همانا نزدیک شده است این ماه حرام

                                                           
 .364ص  1ج  مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد 41
 .93ص  األمالی )للصدوق( 42
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و آن ماه)رجب(،ماه مبارکی است که -السّالم از ماه حرام،ماه رجب را اراده کردند

 43د و دعا در آن شنیده می شود)اجابت می شود(.حرمت عظیمی دار

 روز اوّل محرّم.-3

دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا علیه السّالم فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ »عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ قَالَ: 

یَوْمَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی دَعَا فِیهِ فَقَالَ لِی یَا ابْنَ شَبِیبٍ أَ صَائِمٌ أَنْتَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْ

رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ  -زَکَرِیَّا رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ

ی فِی الْمِحْرابِ أَنَّ وَ هُوَ قائِمٌ یُصَلِّ -فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِکَةَ فَنَادَتْ زَکَرِیَّا

فَمَنْ صَامَ هَذَا الْیَوْمَ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ کَمَا   اللَّهَ یُبَشِّرُکَ بِیَحْیى

از ریّان بن شبیب روایت شده است که می گوید: در روز اوّل «.  اسْتَجَابَ لِزَکَرِیَّا ع

الساّلم وارد شدم،ایشان به من فرمودند: ای پسر شبیب آیا محرّم بر امام رضا علیه 

تو روزه ای؟ عرض کردم: خیر، پس فرمودند: به درستی که این روز روزی است 

پروردگار من از -دعا کرد پس عرضه داشت: که زکریّا در آن به درگاه پروردگارش

 جانب خودت فرزندانی پاک به من عنایت کن به درستی که تو شنوای دعا

هستی،پس خدای متعال دعایش را اجابت نمود و به مالئکه دستور داد )تا به زکریّا 

در حالی که او در محراب مشغول نماز بود: -بگویند(پس مالئکه به زکریّا ندا دادند

پس هر کس در این روز -به درستی که خداوند تو را به یحیی بشارت می دهد

                                                           
 .34ص  فضائل األشهر الثالثة 43
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خداوند دعایش را مستجاب می کند  روزه بگیرد و خدای عزّ و جلّ را بخواند،

 44همانگونه که دعای زکریّا ع را اجابت نمود.

در مورد روز هائی که در آن ها اجابت دعا از سوی ائمّه اطهار علیهم الساّلم 

ضمانت شده است، کالم بسیار است، ولی از آن جائی که بیان آن ها منجر به اطاله 

مله مفاتیح الجنان، ن جب ادعیه و اعمال، مِکالم می شود، خوانندگان گرامی را به کت

 و ... ارجاع می دهیم.  ، مصباح المتهجّدقبال االعمالزاد المعاد، إ

 

 .)اعمّ از رفتار و گفتار((آداب عملی3)

 .و اصرار در دعا عجله نکردن در استجابت دعا-1

دَعَا لَمْ یَزَلِ اللَّهُ تَعَالَى فِی حَاجَتِهِ مَا  إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا»  :قَالَ لیه الساّلمعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

از امام صادق روایت شده ااست که فرمودند: بنده وقتى دعا کند، خدا «.  لَمْ یَسْتَعْجِل

)أی ما لم یَترُکِ الدُّعاءَ  باشد مادامى که عجله نکند پیوسته در تدارک حاجت او مى

                                                           
 .285ص  44ج  بحار األنوار 44
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اطر عجله کردن، دعا کردن را ترک یعنی تا زمانی که به خ-لِسَبَبِ العَجلةِ

 46.(45کند.ن

در استجابت دعا،در کتاب  کردن مرحوم علّامه مجلسی رحمة اهلل علیه درباره عجله

أی ما لم یطلب العجلة  "ما لم یستعجل": »شریف مرآة العقول این گونه می فرماید

یستجیبه إلبطائه فی ه ال أنّ فیه فییأس إذا أبطأت حاجته فیعرض عن اهلل تعالى زاعماً

حقّه أو المعنى أنه استعجل فی الدّعاء و لم یهتمّ به و قام لحاجته قبل المبالغة، و 

... و الحاصلُ أنّه ال بدّ للدّاعی مِن أن یبالغ فی الدّعاء و یحسن  اإللحاح فی الدعاء

تا زمانی که در اجابت دعایش طلب عجله « 1» یعنی  "ما لم یستعجل"-«الظّنَّ

 ،، )در صورت عجله کردن( زمانی که برآورده شدن حاجتش طوالنی شودنکند

مأیوس می گردد و در نتیجه از خدای متعال روی گردان می شود در حالی که 

گمان می کند، چون استجابت دعایش به طول انجامیده، خدای تعالی دعایش را 

یا اینکه معنای عجله این است که در دعا کردن عجله می کند  «2» اجابت نمی کند.

و به دعا نمودن اهمیّت نمی دهد، و قبل از این که در دعا کردن، اصرار و پافشاری 

به دعا و عنایت الهی( اقدام به  ، )از دعا خسته شده و بدون توجّهاز خود نشان دهد
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باید در دعا کردن نتیجه این که دعا کننده  ... .تحصیل حاجتش می کند

47به)اجابت دعا از طرف( خدای متعال خوش بین باشد.مبالغه)پافشاری( کند و 
 

لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ بِخَیْرٍ وَ رَجَاءٍ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: 

رُکَ الدُّعَاءَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ یَسْتَعْجِلُ قَالَ یَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَیَقْنَطَ وَ یَتْ  یَسْتَعْجِلْ  جَلَّ مَا لَمْ

از امام صادق علیه السّالم روایت است که «. مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ مَا أَرَى الْإِجَابَة

فرمودند: پیوسته مؤمن در طریق خیر و امید است از جانب خدای عزّ و جلّ، تا 

که در صورت عجله کردن( پس نا امید می شود و دعا را زمانی که عجله نکند، )

ترک می کند.)راوی گوید: (خدمت حضرت عرض کردم چگونه عجله می کند؟ 

48حضرت فرمودند: می گوید: از فالن موقع دعا کردم و اجابت ندیدم.
 

، یَقُولُ اللَّهُ  لِحَاجَتِهِ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجَّلَ فَقَامَ»عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم، قَالَ: 

. از امام صادق «أَقْضِی الْحَوَائِجَ؟  الَّذِی  : أَ مَا یَعْلَمُ عَبْدِی أَنِّی أَنَا اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالى

علیه السّالم روایت شده است که فرمودند: همانا بنده هر گاه در گرفتن حاجت خود 

رد( برای تحصیل حاجتش حرکت کند، عجله کند، پس )به خاطر عجله ای که دا
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خدای تبارک و تعالی می فرماید: آیا بنده من نمی داند که من آن کسی هستم که 

 49حوائج را برآورده می کنم.

 یُلِحُّلَا   وَ اللَّهِ»  :یَقُولُ لیه الساّلمعَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عُقْبَةَ الْهَجَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع

ولید بن عقبه هجرى گوید: شنیدم «.  عَبْدٌ مُؤْمِنٌ عَلَى اللَّهِ فِی حَاجَةٍ إِلَّا قَضَاهَا لَه

اى در دعا، پافشارى و  حضرت باقر علیه السالم فرمودند: بخدا سوگند هیچ بنده

 50اصرار به درگاه خداى عزّ و جلّ نکند جز اینکه حاجتش را برآورد.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَرِهَ إِلْحَاحَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَى »علیه الساّلم قَالَ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

بَعْضٍ فِی الْمَسْأَلَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ أَنْ یُسْأَلَ وَ یُطْلَبَ مَا 

شده است که فرمودند: همانا خداى حضرت صادق علیه السالم روایت  از «.عِنْدَهُ

عزّ و جلّ خوش ندارد که مردم در انجام حاجت به همدیگر اصرار کنند ولى براى 

خودش آن را دوست دارد، خداى عزّ و جلّ دوست دارد که از او درخواست شود 

 51و آنچه نزد او است خواهش شود.

 تقدّم در دعا.-2
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مَنْ تَقَدَّمَ فِی الدُّعَاءِ اسْتُجِیبَ لَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ »قَالَ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم 

وَ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ صَوْتٌ مَعْرُوفٌ وَ لَمْ یُحْجَبْ عَنِ السَّمَاءِ وَ مَنْ لَمْ یَتَقَدَّمْ فِی الدُّعَاءِ لَمْ 

از حضرت «. تِ الْمَلَائِکَةُ إِنَّ ذَا الصَّوْتَ لَا نَعْرِفُهُیُسْتَجَبْ لَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ وَ قَالَ

صادق علیه السّالم روایت است که فرمودند: هر که در دعا کردن پیش افتد )یعنى 

رسیدن بال ندارد( زمانی که بالئى به او   همیشه دعا میکند و اختصاصى بهنگام

داى آشنائى است و از برسد، دعایش مستجاب می شود و فرشتگان می گویند: ص

باال رفتن به آسمان ممنوع نگردد، و کسى که پیش دستى در دعا نکند، چون بال به 

او برسد، دعایش مستجاب نمی شود، و فرشتگان می گویند: ما این صدا را نمی 

)و در روایت دیگری دارد مالئکه می گویند: اینَ کُنتَ قَبلَ الیَومِ یعنی قبل  شناسیم

 52.ودی؟(از این کجا ب

مَنْ سَرَّهُ أَنْ یُسْتَجَابَ لَهُ فِی الشِّدَّةِ فَلْیُکْثِرِ الدُّعَاءَ فِی »  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم:

: هر که را خوش آید )و خواهان ندعلیه السالم فرمودصادق حضرت «. الرَّخَاءِ

ى و آسایش باید در حال راحت ،اجابت رسده است( که دعایش در حال سختى ب

 53بسیار دعا کند.

 نام بردن حاجت در دعا.-3
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إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَعْلَمُ مَا یُرِیدُ الْعَبْدُ إِذَا »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: 

از حضرت «. دَعَاهُ وَ لَکِنَّهُ یُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ إِلَیْهِ الْحَوَائِجُ فَإِذَا دَعَوْتَ فَسَمِّ حَاجَتَکَ

است که فرمودند: خداى تبارک و تعالى می داند که صادق علیه السالم روایت شده 

اش هر گاه به درگاهش دعا می کند چه می خواهد ، ولی دوست دارد که  بنده

حاجت ها به درگاهش شرح داده شود، پس هر گاه دعا کردى حاجتت را نام 

 54ببر.

 پنهان کردن دعا.-4

وَةُ الْعَبْدِ سِرّاً دَعْوَةً وَاحِدَةً تَعْدِلُ سَبْعِینَ دَعْ»عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السّالم قَالَ: 

از حضرت رضا علیه السالم روایت شده است که فرمودند: دعاى «. دَعْوَةً عَلَانِیَةً

 55بنده در پنهانى، یک دعایش برابر با هفتاد دعاى آشکار است.

 آغاز کردن دعا با نام خدا.-5

نبیّ «. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم  لَا یُرَدُّ دُعَاءٌ أَوَّلُهُ»  آله: قَالَ النَّبِیُّ صلّی اهلل علیه و

اکرم صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: دعائی که با بسم اهلل الرّحمن الرّحیم آغاز شود، 

 56 ردّ نمی گردد)مستجاب می شود(.
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 .صلوات فرستادن-6

إِجَابَةٌ لِدُعَائِکُمْ، وَ زَکَاةٌ   عَلَیَ  صَلَاتُکُمْ»وَ آلِهِ:  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ

صلوات فرستادن شما بر من، دعای شما را مستجاب می کند و «. لِأَعْمَالِکُمْ

 57زکات)مایه پاکیزگی( اعمال شماست.

حَتَّى یُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ  الدُّعَاءُ مَحْجُوباً  لَا یَزَالُ»  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ:

دعا پیوسته در حجاب است تا اینکه بر محمّد و آل او )صلوات اهلل «. آلِ مُحَمَّد

 58علیهم اجمعین( صلوات فرستاده شود.

وَ آلِهِ  مُحَمَّدٍ  مَنْ کَانَ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْیَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى»  قال الصَّادِقِ علیه السّالم:

)صلوات اهلل علیهم اجمعین( ثُمَّ یَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ یَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَإِنَّ 

وَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَقْبَلَ الطَّرَفَیْنِ وَ یَدَعَ الْوَسَطَ إِذْ کَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ 

کسى که حاجتى به درگاه الهى دارد قبل از آن صلوات بر «. لَا تُحْجَبُ عَنْهُ آلِهِ

محمّد و آلش بفرستد، آنگاه حاجتش را بخواهد بعد دعایش را با صلوات بر محمّد 

تر از آن است که دو طرف  و آلش به پایان ببرد، چون خداوند عزیز و جلیل، کریم
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چون صلوات بر محمّد و آل محمّد از او  دعا را قبول کند و وسطش را رها نماید،

 59گردد(. ماند )و مستجاب مى پوشیده نمى

 و ستایش حق تعالی قبل از دعا. مدح-7

إِنَّ فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صلوات اهلل علیه إِنَّ »  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم:

دَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَجِّدْهُ قُلْتُ کَیْفَ أُمَجِّدُهُ قَالَ تَقُولُ: یَا الْمِدْحَةَ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ فَإِذَا 

یَا   بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ  یَحُولُ  الْوَرِیدِ یَا فَعَّالًا لِما یُرِیدُ یَا مَنْ  مِنْ حَبْلِ  مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَیَ

حضرت صادق علیه السالم «. ءٌ ا مَنْ هُوَ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْمَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى یَ

فرمودند: همانا در کتاب امیر المؤمنین علیه السّالم است که ستایش، پیش از 

درخواست است، پس هر گاه خداى عزّ و جلّ را خواندى )و به درگاهش دعا 

: می گوئى: کردى( او را تمجید کن، عرض کردم: چگونه تمجیدش کنم؟ فرمودند

اى کسى که به من از رگ گردن نزدیکترى، اى کسى که هر چه را بخواهى انجام »

دهنده آنى، و اى کسى که میان مرد و دلش حائل شوى، و اى کسى که در برترین 

 60چشم انداز و جایگاه ها هستی، و اى آنکه مثل و نظیر ندارد.

إِیَّاکُمْ إِذَا أَرَادَ »  أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم یَقُولُ: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَمِعْتُ

هِ أَحَدُکُمْ أَنْ یَسْأَلَ مِنْ رَبِّهِ شَیْئاً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ حَتَّى یَبْدَأَ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّ
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حارث بن «. بِیِّ ص ثُمَّ یَسْأَلَ اللَّهَ حَوَائِجَهُعَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمَدْحِ لَهُ وَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّ

مغیره گوید: شنیدم حضرت صادق علیه السالم می فرمودند: مبادا چون یکى از شما 

بخواهد از پروردگار خویش، چیزى از حاجات دنیا و آخرت را مسألت کند بدان 

علیه و آله سخن  مبادرت ورزد تا به ستایش او و صلوات بر پیغمبر اکرم صلّی اهلل

 61خود را آغاز کند، و سپس حاجات خود را بخواهد.

 اقرار به گناه قبل از دعا.-8

إِنَّمَا هِیَ الْمِدْحَةُ ثُمَّ الثَّنَاءُ ثُمَّ الْإِقْرَارُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: 

از حضرت صادق علیه السّالم «. جَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا بِالْإِقْرَارِالْمَسْأَلَةُ إِنَّهُ وَ اللَّهِ مَا خَرَ

منقول است که فرمودند: جز این نیست که )آداب دعا( همان مدح است، و سپس 

اى از  ستایش، و بعد اقرار به گناه، آن گاه درخواست، همانا بخدا سوگند هیچ بنده

  62گناه بیرون نشده جز با اقرار به آن.
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بیان آن چیزهائى است که داللت بر  ، مجلسى)ره( گوید: شاید مراد از مدحعلّامه 

 ستایش و ثناء،بزرگوارى ذات و صفات او دارد بدون مالحظه نعمت، و مراد به 

 63اعتراف به نعمتهاى او و شکرگزارى بر آنها است.

  دعا. به هنگام )خود را به حال گریه و حزن در آوردن(گریه و یا حتّی تباکی-9

إِنْ خِفْتَ أَمْراً یَکُونُ أَوْ حَاجَةً تُرِیدُهَا فَابْدَأْ » :لِأَبِی بَصِیرٍ لیه السّالمقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

وَ أَثْنِ عَلَیْهِ کَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِیِّ ص وَ سَلْ حَاجَتَکَ وَ تَبَاکَ   وَ مَجِّدْهُ  بِاللَّهِ

کَانَ یَقُولُ إِنَّ أَقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ  لیه السّالممِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ إِنَّ أَبِی عوَ لَوْ 

حضرت صادق علیه السالم بابى بصیر فرمودند:  .«الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ سَاجِدٌ بَاکٍ

ا( آغاز کن، ترس داشتى یا حاجتى خواستى به نام خدا )دعا ر  اگر از وقوع چیزى

و او را تمجید کن و ستایشش کن چنانچه شایسته آن است، و بر پیغمبر اکرم صلّی 

اهلل علیه و آله صلوات بفرست و حاجت خود را بخواه و خود را به گریه وادار کن 

اگر چه به اندازه سر مگسى باشد، همانا پدرم همیشه می فرمود: نزدیکترین حالى 

 64جلّ دارد آن زمانى است که در سجده باشد و گریان.که بنده بپروردگار عزّ و 

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم إِنِّی أَتَبَاکَى »عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: 

ه بن یسار گوید: بسعید «. فِی الدُّعَاءِ وَ لَیْسَ لِی بُکَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ
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گریه وادار ه کردم: من در حال دعا خود را ب حضرت صادق علیه السالم عرض

 65اندازه سر مگسى باشد.ه : آرى گر چه بنداگر چه گریه ندارم؟ فرمود ،کنم

 .)مخصوصاً چهل نفر(دسته جمعی دعا کردن-10

إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ جَمَعَ النِّسَاءَ وَ  السّالملیه کَانَ أَبِی ع»قَالَ:  لیه السّالمعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

حضرت صادق علیه السالم فرمودند: هر گاه پیش آمدى  .«الصِّبْیَانَ ثُمَّ دَعَا وَ أَمَّنُوا

پدرم را غمناک می کرد زنان و کودکان را جمع می کرد، سپس دعا می کرد و آن 

 66ها آمین می گفتند.

مَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ قَطُّ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ یدعوا »علیه الساّلم قَالَ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

حضرت صادق علیه السالم نقل شده که فرمودند:  از«. ]فَدَعَوْا[ إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنْ إِجَابَةٍ

اند که براى مطلبى به درگاه خدا دعا کنند  هیچ گاه چهار نفر با هم اجتماع نکرده

 67اند. با اجابت آن دعا از هم جدا شده جز اینکه

مَا مِنْ رَهْطٍ أَرْبَعِینَ رَجُلًا اجْتَمَعُوا فَدَعَوُا اللَّهَ عَزَّ وَ »  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم:

لَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَلَّ فِی أَمْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا أَرْبَعِینَ فَأَرْبَعَةٌ یَدْعُونَ ال
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فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا أَرْبَعَةً فَوَاحِدٌ یَدْعُو اللَّهَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً   عَشْرَ مَرَّاتٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُمْ

: هیچ چهل نفر ندحضرت صادق علیه السالم فرمود«. فَیَسْتَجِیبُ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ لَهُ

را در کارى نخوانند )و  و جلّ عا نزد هم اجتماع نکنند و خداى عزّمردى براى د

ها را مستجاب کند، پس اگر چهل نفر  دعا نکنند( جز اینکه خداوند دعاى آن

 ،را بخوانند و جلّ نبودند، و چهار نفر بودند )نزد هم جمع شوند و( ده بار خداى عزّ

نباشند و یک نفر باشد که چهل دعایشان را اجابت کند، و اگر چهار نفر هم  خداوند

 68ار براى او اجابت کند.مرتبه خدا را بخواند پس خداى عزیز جبّ

 )برای همه دعا کند(. عمومیّت در دعا-11

«. إِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ فَلْیَعُمَّ فَإِنَّهُ أَوْجَبُ لِلدُّعَاءِ»  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی اهلل علیه و آله:

  اهلل علیه و آله فرمودند: هر گاه یکى از شماها دعا کند پسرسول خدا صلّی 

 69عمومیت دهد )و همه را دعا کند( زیرا که آن به اجابت نزدیکتر است.

 اگر خدا بخواهد... مبحث آداب دعا ادامه دارد،
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