 ‐ 220933ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻧ اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎز
ﺳﻮال

ﻣﻌﻨ ﺳﺒﺤﺎن رﺑ اﻟﻌﻈﯿﻢ و ﺳﺒﺤﺎن رﺑ اﻻﻋﻠ در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻨﺎم ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات در ﻣﻌﻨﺎی
آن ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﻣﻞ در ﺟﻼل و ﮐﻤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم رﮐﻮع ،و ﻋﻠﻮ و ﻣﻘﺎم واﻻﯾﺶ در ﻫﻨﺎم ﺳﺠﻮد اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﯾﻌﻨ ﭘﺎک داﻧﺴﺘﻦ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﮔﻔﺘ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻪ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ
را از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ ﭘﺎک و ﺑﻪ دور ﻣداﻧﻢ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺴﺒﯿﺢ را ﻣﻔﺼﻼ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (170072ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دارای ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻠ ﯾﻌﻨ ﻫﻢ در ذات ﺧﻮد واﻻ اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﺻﻔﺎﺗﺶ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻻزم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﻌﻨﺎی آﯾﺎت ﻗﺮآن و اذﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ آﯾﻪ ﯾﺎ ذﮐﺮی ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺧﻮدِ آن را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪای از واژهﻫﺎی ﻧﻤﺎز اﺳﺮار و ﺣﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻧ ﺧﺎﺻ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﺸﻮع ﻗﻠﺐ
و ﯾﺎد آوردن ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺳﻮد ﻣرﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﻀﻮر دل در ﺧﺸﻮﻋﺶ ﮐﻢ ﺷﻮد از ﺳﻮد و ﺧﯿﺮش ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻣﮔﺮدد.
ﯾﺎد آوردن ﻣﻌﺎﻧ و ﺣﻀﻮر دل ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﻗﻮال ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﻧ ﺑﺰرگِ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎز را ﻧﯿﺰ در ﯾﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﯾ از اﺳﺒﺎب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻮاس ﭘﺮﺗ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻪ را ﻣﮔﻮﯾﺪ و
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اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﭘﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﻌﺎﻧ ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﺶ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ؛ ﻣﺜﻼ در ﺣﺎل
رﮐﻮع :رﮐﻮع ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﻞ و ﻗﻮل ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻣﺎ در رﮐﻮع ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﺰرگ ﺑﺪارﯾﺪ .ﺧﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻠ اوﺳﺖ،
و ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧ رﺑ اﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ زﺑﺎﻧ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن او را ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺰرگ ﺑﺪارد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دل اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در رﮐﻮع ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﻮﻟ و ﻓﻌﻠ و ﻗﻠﺒ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ« )ﻓﺘﻮای ﻧﻮر ﻋﻠ
اﻟﺪرب.(۸/۲ :
اﺑﻦ رﺟﺐ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪه ﺑﺎ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺧﺎﮐﺴﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﺎ
ﺻﻔﺎت ﻋﺰت و ﮐﺒﺮﯾﺎء و ﻋﻈﻤﺖ و ﻋﻠُﻮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ذﻟﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ وﺻﻒ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻋﻠُﻮ و
ﻋﻈﻤﺖ و ﮐﺒﺮﯾﺎء ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻮ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻨﺪه در رﮐﻮﻋﺶ ﺳﺒﺤﺎن رﺑ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻮﯾﺪ و در ﺳﺠﻮد:
ﺳﺒﺤﺎن رﺑ اﻻﻋﻠ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ ﮔﺎه در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮدش ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺒﺤﺎن ذی اﻟﺠﺒﺮوت واﻟﻤﻠﻮت
واﻟﺒﺮﯾﺎء واﻟﻌﻈﻤﺔ )اﻟﺨﺸﻮع ﻓ اﻟﺼﻼة ۴۱ :ـ  ۴۳ﺑﺎ ﺗﺼﺮف(.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ :آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻨﺎم ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات در ﻣﻌﻨﺎی آن ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﻣﻞ
در ﺟﻼل و ﮐﻤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم رﮐﻮع ،و ﻋﻠﻮ و ﻣﻘﺎم واﻻﯾﺶ در ﻫﻨﺎم ﺳﺠﻮد اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﻣﻞ در ﻣﻌﻨﺎی آﯾﺎت و اذﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ،و ذﮐﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺴ ﮐﻪ در اذﮐﺎر رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ در ﻋﻈﻤﺖ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺟﻼل و ﺑﺰرﮔاش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺎﻣﻞ در ﺣﺪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻤﺎزش ﻣﮔﻮﯾﺪ و اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪی ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ
او را از ﻧﻤﺎزش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺪارد.
اﻣﺎم ﻏﺰاﻟ در اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ) (۱۵۰ /۱ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪان ﮐﻪ ﯾ از ﻧﯿﺮﻧﻫﺎی او )ﯾﻌﻨ ﺷﯿﻄﺎن( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﯾﺎد
آﺧﺮت و ﻓﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﻫﺎ از ﻓﻬﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﺧﻮاﻧ ﺑﺎز ﺑﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪان ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ را از ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎز ﺑﺪارد
وﺳﻮﺳﻪ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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