 ‐ 132081ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز
ﺳﻮال
آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﻤﭘﺬﯾﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻣﻄﻠﻮب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻧﻤﺎزش ﺧﺎﺷﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮ ااﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗَﺪْ اﻓْﻠَﺢ اﻟْﻤﻮﻣﻨُﻮنَ ) (۱اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻫﻢ ﻓ ﺻَﺗﻬِﻢ ﺧَﺎﺷﻌﻮنَ ]ﻣﺆﻣﻨﻮن ۱ :ـ [۲
)ﺑﻪ راﺳﺘ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن رﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ ) (۱ﻫﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺧﺎﺷﻌﻨﺪ(.
روی آوردن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﺧﺸﻮع در آن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و روح ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺗﻨ و آراﻣﺶ در ﻧﻤﺎز؛ در
ﺳﺠﻮد و رﮐﻮع و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه و ﭘﺲ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از رﮐﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و در آن ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺮد.
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز آﻧﻘﺪر رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮک زدن در ﻧﻤﺎز و آرام ﻧﺮﻓﺘﻦ در ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن ﻧﻤﺎز
ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻧﻤﺎزش آراﻣﺶ دارد وﻟ ﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯾﺎ ﺑﺮﺧ اﻓﺎر ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻣآﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﻬﺮهاش از ﻧﻤﺎزش ﻫﻤﺎن ﻗﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﻮده و در آن ﺧﺸﻮع داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن روی آورده ،و ﺛﻮاب آن را دارد ،و ﻫﺮ ﭼﻪ
در آن ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﮐﻨﺪ ﺛﻮاﺑﺶ را از دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎز روی آورد و در آن آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻪ ﺧﺸﻮع و ﻓﺮوﺗﻨ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺛﻮاﺑﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ ﯾﺎ
آراﻣﺶ او ﺧﻠﻞ وارد ﮔﺮدد ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ رﮐﻮﻋ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن آراﻣﺶ ﻧﯿﺮد و ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ و اﻋﻀﺎﯾﺶ در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﯿﺮﻧﺪ.
واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آرام ﮔﯿﺮد ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن رﺑ اﻟﻌﻈﯿﻢ را در رﮐﻮع و ﺳﺒﺤﺎن رﺑ
اﻻﻋﻠ را در ﺳﺠﺪه ،و رﺑﻨﺎ وﻟ اﻟﺤﻤﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ آن را ﭘﺲ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از رﮐﻮع ،و رب اﻏﻔﺮﻟ را در ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ.
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ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزش آراﻣﺶ ﻧﺪارد و ﺑﻠﻪ ﻧﻮک ﻣزﻧﺪ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻧﻤﺎزش را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدک ﻧﻤﺎز ﺑﺰار ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﻧﺰاردی و اﯾﻦ آراﻣﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺸﻮع اﺳﺖ و
ﺧﺸﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ـ در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد و ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه و ﻫﻨﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از رﮐﻮع ـ واﺟﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ آراﻣﺶ
ﻃُﻤﺄﻧﯿﻨﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺸﻮع ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﻤﺎﻧﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ در آن ﺣﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ
ﺑﺎزﮔﺮدد .وﻗﺘ ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺖ آرام ﺑﯿﺮد ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،وﻗﺘ از رﮐﻮع ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟ
ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده آرام ﮔﯿﺮد ،و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺖ آرام ﮔﯿﺮد و ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪی اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﮐﻤﺮ در ﺟﺎﯾﺸﺎن آرام ﮔﯿﺮﻧﺪ«.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ
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