 ‐ 22722ﺣﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺮای دﻋﺎ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن
ﺳﻮال

در ﻣﺼﻼی داﻧﺸﺎه ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺮای دﻋﺎ اﺧﺘﻼف رخ داد .اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ اﺟﺰای ﻗﺮآن ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد
و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺰء ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪی ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺪف ﻣﻌﯿﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ روش دﻋﺎﯾ در ﺷﺮﯾﻌﺖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع ﺳﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦ ﺳﻮال از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه:
ﻧﺨﺴﺖ:
ﺣﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺗﻼوت ﻗﺮآن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﺣﺎﺿﺮان در ﯾ آن ﯾ ﺟﺰء را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺰء
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ) (۴۸۰ /۲آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺺ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»اوﻻ :ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺗﻼوت و ﻣﺪارﺳﻪی ﻗﺮآن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دﯾﺮان ﮔﻮش دﻫﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ
ﻣﺪارﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧاش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﺸﺮوع و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آن را دوﺳﺖ دارد و ﺑﺮاﯾﺶ
ﭘﺎداﺷ ﺟﺰﯾﻞ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد و اﺑﻮداوود از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﺮوﻫ در ﺧﺎﻧﻪای از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و آن را ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد ﻣﺪارﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﺷﻮد و رﺣﻤﺖ آﻧﺎن را در ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﻼﺋﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮو ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و
اﻟﻪ آﻧﺎن را ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اوﯾﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﮐﻨﺪ.
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و دﻋﺎ ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،ﺟﺰ آﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﻣﺪاوﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﯿﻐﻪی ﺧﺎﺻ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪ
ﮐﻪ اﻧﺎر ﺳﻨﺘ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوی ،زﯾﺮا اﯾﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه و ﺑﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺮﺧ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿ
اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﻋﻮت ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺬا اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﻣﺎداﻣ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻗﺮار داده ﻧﺸﻮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﻮزﯾﻊ اﺟﺰای ﻗﺮآن در ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮان ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺣﺰﺑ از ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾ از آﻧﺎن ﯾ
ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤآﯾﺪ.
و ﻗﺼﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﺮک ﻧﻮﻋ ﻗﺼﻮر ]و ﮐﺞﻓﻬﻤ [اﺳﺖ زﯾﺮا ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ و ﺣﻔﻆ و ﺗﺪﺑﺮ و ﻓﻬﻢ اﺣﺎم ﻗﺮآن و
ﻋﺒﺮت ﮔﯿﺮی و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺟﺮ و ﭘﺎداش و ﻋﺎدت دادن زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻼوت آن و دﯾﺮ ﻓﻮاﺋﺪ اﺳﺖ ،وﺑﺎﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ«.
دوم:
اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری )ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺑﻪ روﺷ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﺪ( اﺛﺮی در ﭘﺬﯾﺮش دﻋﺎ دارد ،دﻟﯿﻠ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﻤداﻧﯿﻢ و ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ .اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺬﯾﺮش دﻋﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎﮔﻮ اﺳﺒﺎب اﺟﺎﺑﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و ﻣﻮاﻧﻌﺶ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺣﺴﻦ ﻇﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻪ ﻧﺰد ﮔﻤﺎن ﺑﻨﺪهاش ﻫﺴﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮل ﺷﻤﺎرهی ) (5113را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﻪ :دﻟﯿﻞ از ﮐﺴ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮی از ﻣﻮر ﺷﺮﻋ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎدات ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﺒﻮدن دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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