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آﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺮآن روی ﺳﺮ در ﻫﻨﺎم دﻋﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
راﻓﻀﯿﺎن ﻫﺮ روز ﺷﻔﺘ ﺟﺪﯾﺪی ﻣآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺑﺪﻋﺘ ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮ روی ﺳﺮ در
ﻫﻨﺎم دﻋﺎ در ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ و ﻧﺎم آن را دﻋﺎی رﻓﻊ ﻗﺮآن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .آنﻫﺎ در اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺟﺎت ﺧﻮد را ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ!
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر رواﯾﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﻫﺒ در ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ) (۱۴۴ /۳از ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻪ ﺛﻘﻔ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻋﻠ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﻪ ﺻﺪای ﺑﺮگﻫﺎی آن را
ﺷﻨﯿﺪم ،ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را در اﯾﻦ ]ﻗﺮآن[ ﺑﻮد از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ از آﻧﺎن
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام و از ﻣﻦ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل دارﻧﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﺮ اﺧﻼﻗ ﺟﺰ اﺧﻼق
ﺧﻮدم وا داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻢ ﮐﺴ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐﻦ ،و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎ ،و دلﻫﺎﯾﺸﺎن
را ﭼﻨﺎن ذوب ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﻤ در آب ذوب ﻣﺷﻮد.
ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ:
اوﻻ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻋﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و روش دﻋﺎﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و در ﻫﯿﭻ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ
ﺿﻌﯿﻔ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺑﺮگﻫﺎی ﻗﺮآن را ﺑﺮ روی ﺳﺮﺷﺎن ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از ﻫﯿﭻﯾ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و ﻋﻠ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و دﯾﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ـ
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رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪی آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺜﺮت دﻋﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴ ﻧﻤداﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر از آنﻫﺎ ﻧﻘﻞ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
دﻋﺎ از ﮔﺮاﻣﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدات اﺳﺖ ،و اﺻﻞ در ﻋﺒﺎدات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻔ اﺳﺖ )ﯾﻌﻨ ﺑﺎﯾﺪ در روش ﻋﺒﺎدات در
ﻫﻤﺎن ﺣﺪی ﮐﻪ ﻧﺺ آﻣﺪه اﯾﺴﺘﺎد( و ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز در دﻋﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ روش و ﺷﯿﻮهی ﺟﺪﯾﺪ در آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهی
دﻋﺎﯾ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ در ﻗﺮآن و ﻧﻪ در ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی آداب دﻋﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ آداﺑ را ذﮐﺮ ﻧﺮدهاﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳ
ﻧﺪارد.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﮐﺎر ﻋﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻤﯿﺸ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺳﻨﺖ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺳﺨﻦ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻨﺎﯾ دارد ﮐﻪ ﻋﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه و
ﺷﺎﯾﺘﺶ را ﺑﻪ ﻧﺰد اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺑﺮد و در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺤﻔ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دادن آﻧﺎن و ﺑﯿﺎن ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘﺸﺎن
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ از آﻧﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻢ و در رواﯾﺖ دﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪا آﻧﺎن ﻧﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ
]ﮐﺘﺎب[ اﺳﺖ در اﻣﺖ ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰم .ﭘﺲ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی ﻗﺮآن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﯿﻌﻪی ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻪ ـ ﮔﻤﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﻣﺼﺤﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺺ ﻗﺮآن را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺗﻮان از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻧﺠﺎم داﺋﻤ و ﺳﻨﺖ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻫﻤﻪی دﻋﺎﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ،و اﮔﺮ
اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﻋﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ ﻧﺪاد ﯾﺎ دوﺑﺎره اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﺪاده اﺳﺖ؟
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺷﺪت اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾ ﺷﺐ ﻣﺨﺼﻮص در ﺳﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ دﻋﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﯾﺎ ﮐﺴ از اﺻﺤﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؟
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮ روی ﺳﺮ در ﻫﻨﺎم دﻋﺎ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،و آداب دﻋﺎ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ آداب ﺷﺮﻋ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه و روش ،روش ﻣﺤﻤﺪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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