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 ہللا تعالی ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول فرماتا؟
 

 
 ہللا تعالی ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول فرماتا؟

 

 :احلمد هلل

 :امام ابن قيم رمحہ اهلل کہتے ہںی

یک حيثيت [ ايیس داعئںی جن مںی اهلل یک پناہ حاصل یک جائے]داعئںی، اور تعوّذات"
اسلحہ یک طرح ہے، اور اسلحے یک اکرکردیگ اسلحہ چالنے والے پر منحرص ہویت ہے، رصف 
اسلحے یک تزیی اکرگر ثابت نہںی ہویت، چناچنہ اسلحہ مکمل اور ہر قسم کے عيب سے پاک 

ے بازو مںی قوت ہو، اور درميان مںی کویئ راکوٹ بھی نہ ہو تو ہو، اور اسلحہ چالنے وال
دشمن پر رضب اکری لگیت ہے، اور ان تینوں اشياء مںی سے کویئ ايک ناپيد ہو تو نشانہ 

 "متأثر ہوتا ہے

 53: از ابن قيم، صفحہ" ادلاء وادلواء "

اک داعئيہ مذکورہ باال بيان سے واضح ہوا کہ کچھ حاالت، آداب ، اور احاکم ہںی جن
الفاظ اور داع مانگنے والے مںی ہونا رضوری ہے، اور کچھ راکوٹںی، اور موانع ہںی جنیک 
وجہ سے داع قبول نہںی ہویت، چناچنہ ان اشياء اک داع مانگنے والے، اور داعئيہ الفاظ سے دور 

 ۔ہونا رضوری، لہذا جوں ہی يہ تمام اشياء موجود ہونیگ، داع قبول ہوجائے یگ

 :قبویلِت داع کيلئے معاون اسباب مںی چند يہ اسباب شامل ہںیچناچنہ 

داع کيلئے اہم اور عظيم ترین ادب ہے، اهلل تعایل نے بھی داع مںی : داع مںی اخالص -1
ينَ : )اخالص پر زور ديتے ہوئے فرمايا اور عبادت اهلل تعایل : ترمجہ( َواْدُعوُه ُُمِْلِصنَي ََلُ ادلِّ



 

3 

، اور داع مںی اخالص اک 92/االعراف ۔ایس کو پکارو[داع مںی]کيلئے خالص کرتے ہوئے 
داع کرنے واال يہ نظریہ رکھے کہ رصف اهلل عز وجل کو ہی پکارا : مطلب يہ ہے کہ 

جاسکتا ہے، اور وہی اکيال تمام رضوریات کو پورا کر سکتا ہے، اور داع کرتے ہوئے ریا 
 ۔اکری سے گریز کيا جائے

چونکہ گناہ داعؤں یک عدِم قبویلت کيلئے بنيادی : طرف رجوعتوبہ ، اور اهلل یک  -2
سبب ہے، اس ئلے داع مانگنے والے کيلئے رضوری ہے کہ مانگنے سے پہلے گناہوں سے 

َفُقلُْت : )توبہ و استغفار کرے، جیسے کہ اهلل عزو جل نے نوح عليہ السالم یک زباین فرمايا
َماَء َعلَيُْکْم ِمْدَراًرا ( 01)اًرا اْستَْغِفُروا َربَُّکْم إِنَُّه اَکَن َغفَّ  ْمَواٍل ( 00)يُرِْسِل السَّ

َ
َوُیْمِدْدُكْم بِأ

ْنَهاًرا 
َ
 ((09)َوَبنِنَي َوََيَْعْل لَُکْم َجنَّاٍت َوََيَْعْل لَُکْم أ

اور مںی نے ان سے کہا کہ اپنے پرورداگر سے معایف [ نوح عليہ السالم کہتے ہںی: ]ترمجہ
اهلل تعایل تم پر آسمان سے خوب بارشںی ( 01)ہ بڑا معاف کرنے واال ہے مانگ لو، بالشبہ و

اور تمہاری مال اور اوالد سے مدد کرے اگ، تمہارے یلے باغ پيدا کرے اگ ( 00)برسائے اگ 
 09-01/ نوح ۔اور نہریں جاری کرے اگ 

داع مسرتد ہونے ]اميد اور [قبویلت یک ]اعجزی، انکساری، خشوع،و خضوع،  -3
فرماِن باری تعایل : وف، حقيقت مںی داع یک روح، داع اک مقصود ، اور داع اک مغز ہےخ[اک

 (اُْدُعوا َربَُّکْم تَََضُّاًع وَُخْفَيًة إِنَُّه اَل ُُيِبُّ الُْمْعَتِدينَ :) ہے

اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفيہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے : ترمجہ
 33/ االعراف ۔والوں سے حمبت نہںی کرتا

دو : داع احلاح کیساتھ بار بار یک جایئ، داع کرنے مںی تنیگ، اور سسیت اک شاکر نہ ہو -4
تني بار داع کرنے سے احلاح ہوجاتا ہے، تني پر اکتفاء کرنا سنت کے مطابق ہواگ، جیسے 
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اور  کہ ابن مسعود ریض اهلل عنہ کہتے ہںی کہ نیب صیل اهلل عليہ وسلم کو تني ، تني بارداع
 ۔ابو داود اور نسایئ نے روايت کيا ہے ۔استغفار پسند تھی

خوشحایل کے وقت داع کرنا، اور آسودیگ مںی کرثت سے داعئںی مانگنا، اس بارے  -5
خوشحایل مںی اهلل کو تم ياد رکھو، زبوں حایل مںی : )مںی نیب صیل اهلل عليہ وسلم نے فرمايا

 ۔ت کيا ہےامحد نے اسے رواي(وہ تمہںی ياد رکھے اگ

داع یک ابتداء اور انتہا مںی اهلل تعایل کے اسمائے حسین، اور صفاِت باری تعایل اک  -6
 :واسطہ ديا جائے، فرمان باری تعایل ہے

ْسَماُء احْلُْسیَن َفاْدُعوهُ بَِها)
َ
ِ اأْل اور اهلل تعایل کے اچھے اچھے نام ہںی، تم انہی : ترمجہ( َوّلِِلَّ

 081/ االعراف ۔رواک واسطہ ديکر اُسے پکا

جوامع اللکم، واضح، اور اچھی داعئںی اختيار یک جائںی، چناچنہ سب سے بہرتین داع  -7
نیب صیل اهلل عليہ وسلم سے ثابت شدہ داعئںی ہںی، ويسے انسان یک رضورت کے مطابق ديگر 

 ۔داعئيہ الفاظ سے بھی داع مانیگ جاسکیت ہے

با : مںی يہ بھی شامل ہے کہ [ب نہںی ہںیيعین يہ واج]ایس طرح داع کے مستحب آداب 
وضو، قبلہ ُرخ ہوکر داع کریں، ابتدائے داع مںی اهلل تعایل یک محد وثناء خواین کریں، نیب صیل 

 ۔اهلل عليہ وسلم پر درود پڑھںی، اور داع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے

ت، اور مقامات تالش قبویلِت داع کے اماکن زیادہ قوی کرنے کيلئے قبویلت کے اوقا
 ۔کریں

فجر سے پہلے سحری اک وقت، رات یک آخری : چناچنہ داع کيلئے افضل اوقات مںی 
تہایئ اک وقت، مجعہ کے دن کے آخری ملحات، بارش ہونے اک وقت، آذان اور اقامت کے 

 ۔درميان واال وقت
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 ۔ہےاور افضل جگہوں مںی تمام مساجد ، اور مسجد احلرام کو خصویص درجہ حاصل 

اور ايسے حاالت جن مںی داعؤں یک قبویلت کے اماکنات زیادہ روشن ہوتے ہںی وہ يہ 
مظلوم یک داع، مسافر یک داع، روزہ دار یک داع، جمبور اور مشلک مںی پھنسے ہوئے شخص : ہںی

یک داع، اور ايک مسلمان یک اپنے بھایئ کے حق مںی اسیک عدم موجودیگ مںی داع کرنا شامل 
 ۔ہے

 : یک قبویلت کے راستے مںی بننے وایل راکوٹوں مںی در  ذيل امور شامل ہںیجبکہ داع

مثال کے طور پر داع مںی زیادیت ہو، يا اهلل : داع کرنے اک انداز ہی نامناسب ہو -1
اهلل تعایل سے ايیس داع : عزوجل کیساتھ بے ادیب یک جائے، داع مںی زیادیت سے مراد يہ ہے کہ

ائز نہںی ہے، جیسے کہ اپنے ئلے دائیم دنياوی زندیگ مانگے، يا مانیگ جائے جو مانگنا ج
گناہ اور حرام اشياء اک سوال کرے، يا کیس کو موت یک بد داع دے،چناچنہ ابو ہریرہ ریض 

بندے یک داع اس وقت تک : )اهلل عنہ کہتے ہںی کہ رسول اهلل صیل اهلل عليہ وسلم نےفرمايا
 مسلم(يا قطع رحیم یک داع نہ کرےقبول ہویت رہیت ہے، جب تک وہ گناہ 

داع کرنے والے شخص مںی کمزوری ہو، کہ اساک دل اهلل تعایل یک طرف متوجہ نہ  -2
داع اونیچ اونیچ آواز سے : ہو، يا پھر اهلل کیساتھ بے ادیب اک انداز اپنائے، مثال کے طور پر

ویلت کيلئے کویئ کرے، يا اهلل سے ايسے مانگے کہ جیسے اُسے اهلل تعایل سے داع یک قب
چاہت ہی نہںی ہے، يا پھر تکلّف کیساتھ الفاظ استعمال کرے، اور معین مفہوم سے توجہ 
 ۔باللک ہٹ جائے، يا بناویٹ آہ و بکا اور چيخ و پکار مںی مبالغہ کيلئے تکلّف سے اکم لے

مثال اهلل کے حرام کردہ اکموں اک : داع یک قبویلت کيلئے کویئ راکوٹ موجود ہو -3
کھانے ، پینے، پہننے، جائے اقامت اور سواری مںی حرام مال : ارتکاب کيا جائے، جیسے کہ

استعمال ہو، ذریعہ آمدین حرام اکموں پر مشتمل ہو، دلوں پر گناہوں اک زنگ چڑھا ہوا ہو، 
 ۔غلبہ ہو، اور قلب پر غفلت اک قبضہ ہو دين مںی بداعت اک
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حرام کمایئ کھانا،قبویلِت داع کيلئے سب سے بڑی راکوٹ ہے، چناچنہ ابو ہریرہ  -4
بیشک اهلل تعایل ! لوگو: )ریض اهلل عنہ کہتے ہںی کہ رسول اهلل صیل اهلل عليہ وسلم نے فرمايا

عایل نے متیق لوگوں کو بھی وہی پاک ہے، اور پاکزیہ اشياء ہی قبول کرتا ہے، چناچنہ اهلل ت
يِّبَاِت َواْعَملُوا َصاحِلًا ِإِّنِّ : )حکم ديا ہے جو رسولوں کو ديا ، فرمايا َها الرُُّسُل ُُكُوا ِمَن الطَّ يُّ

َ
يَاأ

پاکزیہ چزییں کھاؤ، اور نيک عمل کرو، بیشک تم جو ! اے رسولو: ترمجہ( بَِما َتْعَملُوَن َعِليم  
 30/املؤمنون ۔خبویب جانتا ہوں بھی کرتے ہو مںی اسکو

يَن آَمنُوا ُُكُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكمْ : )اور مؤمنني کو فرمايا ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
اے ايمان :ترمجہ( يَاأ

، پھر اسکے 079/ابلقرہ ۔ہم نے جو تم کو پاکزیہ اشياء عنائت یک ہںی ان مںی سے کھاؤ! والو
جس کے ملبے سفر یک وجہ سے : آدیم اک ذکر فرمايا بعد آپ صیل اهلل عليہ وسلم نے ايک

پراگندہ ، اور گرد و غبار سے اَٹے ہوئے بال ہںی، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان یک جانب اٹھا 
اساک کھانا بھی حرام اک، پینا بھی حرام اک، اسے غذا بھی حرام یک ! يا رب! يا رب: کر کہتا ہے

اس حديث کو مسلم نے !!(  داع کیسے قبول ہودی گیئ، ان تمام اسباب یک وجہ سے اسیک
 ۔روايت کيا ہے

نیب صیل اهلل عليہ وسلم نے اس شخص اک ذکر کرتے ہوئے کچھ امور بھی بيان فرمائے، 
کہ وہ مسافر ہے، اهلل اک : جن سے داع یک قبویلت کے اماکن زیادہ روشن ہوجاتے ہںی، مثال

ول نہںی ہویت کہ اس نے حرام کھايا، اهلل ہی حمتا  ہے، یلکن اسکے باوجود داع اس ئلے قب
 ۔تعایل ہمںی ان سے حمفوظ رکھے، اور اعفيت نصيب فرمائے

چناچنہ ابو : داع یک قبویلت کيلئے جدل بازی کرنا، اور مايوس ہوکر داع ترک کر دينا -5
تم مںی سے کیس : )ہریرہ ریض اهلل عنہ سے مروی ہے کہ آپ صیل اهلل عليہ وسلم نے فرمايا

داع اس وقت تک قبول یک جایت ہے جب تک قبویلت داع کيلئے جدل بازی نہ کرے، اور یک 
اسے خباری و "(مںی نے داعئںی تو بہت یک ہںی، یلکن کویئ قبول ہی نہںی ہویت: "کہہ دے

 ۔مسلم نے روايت کيا ہے
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! يا اهلل: "مثال کے طور پر يہ کہنا کہ : مشیئِت الہی پر قبویلت داع کو معلق کرنا -6
بلکہ داع کرنے والے کو چاہئے کہ وہ پر عزم، اکمل " اگر تو چاہے تو جمھے معاف کردے

تم مںی سے : )کوشش، اور احلاح کیساتھ داع مانگے، نیب صیل اهلل عليہ وسلم اک فرمان ہے
اگر تو چاہے تو جمھے معاف ! يا اهلل: "کویئ بھی داع کرتے ہوئے ہرگز يہ مت کہے کہ 

بلکہ خپتہ عزم کیساتھ مانگے؛ کيونکہ " ر تو چاہے تو جمھ پر رحم فرمااگ! يا اهلل"، "کردے
 خباری و مسلم(اهلل تعایل کو کویئ بھی جمبور نہںی کرسکتا

قبویلِت داع کيلئے يہ الزیم نہںی کہ ان تمام آداب کو بيک وقت ملحوِظ خاطر رکھے، 
ر ہی پایئ جایت ہے، اور تمام يہ تمام راکوٹںی بھی نہ ہو، کيونکہ ايیس صورت حال ناد

یلکن پھر بھی انسان کو اپین استطاعت کے مطابق ان آداب کو ملحوِظ خاطر رکھنے یک 
 ۔کوشش کرین چاہئے

 :يہ بات بھی ذہن نشني ہوین چاہئے کہ قبویلِت داع یک کیئ صورتںی ہںی

اهلل تعایل بندے یک داع قبول کرتے ہوئے اسے وہی عنائت کردے جسیک وہ تمنا کرتا  •
 ۔ہے

 ۔يا پھر اس داع کے بدلے مںی کیس رش کو رفع کرديتا ہے •

 ۔يا بندے کے حق مںی اسیک داع سے بہرت چزی میرس فرما ديتا ہے •

يا اسیک داع کو قيامت کے دن کيلئے ذخریہ کرديتا ہے، جہاں پر انسان کو ِاسیک  •
 ۔انتہایئ رضورت ہویگ

 . واهلل اعلم

 


