
 

 

 های سهل انگاری و سبک شمردن نماز پیامد

 *انکریمفاالسالموالمسلمینالیجحجت

 مقدمه
ترین رکن عبادی دین است که با تمام معارف دیهن ارتبهاط دارد. جایگهاه ویهژه  نماز، ستون و مهم

روز نمهاز  بهار در طهول شهبانه  نماز در برنامه عبادی مؤمنان بر کسهی پوشهیده نیسهت. آنهان پهنج
ین واجبات الههی تر روست که نماز از مهم گویند؛ از این خوانند و با سرمنشأ هستی سخن می می

تهرین  رود؛ چنانکه در سهوره انبیها از نمهاز و زکهات بهه عنهوان مهم در ادیان توحیدی به شمار می
ًة َيْهنُدوَن ِبَأْمِرننا َو َأْوَحْيننا ِإَلنْيِهْم ِفْعنَل »عبادات و کارهای خیر یاد شده است:  َو َجَعْ ناُهْم َأِئمَّ

َّلِة َو إيتاَء  ََ لْلَخْيرلِت َو ِإقاَم للصَّ كاِة َو كاُنول َلنا عاِبندي هها را پیشهوایانی قهرار دادیهم کهه  و آن 1؛للزَّ
ها انجام کارهای خیر و برپا داشهتن نمهاز و دادن  کردند و به آن )جامعه را( به دستور ما هدایت می

، از گ ارش این آیهه از سهیره انبیها«. کنندگان ما بودند زکات را وحی کردیم و آنان فقط پرستش
شهود و ذکهر نمهاز و زکهات  ارهای خیر برای الگوگیری شامل همه عبادات و معامالت میانجام ک

برای توجه دادن به جایگاه این دو در میان عبادات است؛ زیرا نماز عامل ت کیه نفس و بازدارنهده از 
   2ها و زکات عامل اصالح جامعه است. زشتی

انگاری  های سهبک شهمردن و سههل یامدها و پ با توجه به جایگاه نماز، بایسته است به آسی 
 کند.  های زیر بیان می رو این مهم را درمحور نماز پرداخته شود. نوشتار پیش

 اهمیت و جایگاه نماز
کهه نشهان از  3ها بار و با الفاظ مختلف در قرآن مطرح شده است اهتمام به نماز و برپاداشتن آن ده
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ههای گونهاگون دربهاره  ی ه حدود هشتاد آیه ه با تعبیراهمیت نماز دارد.  قرآن مجید در آیات فراوان
نمهازان را سهخت تهوبی   اقامه نماز یا حدود و احکام آن سخن گفته یا از نمازگ اران، تمجید و بی

کرده است. در سوره اعلی نی  مطال  بسیار مهمی که در کت  انبیهای پیشهین بهه عنهوان عوامهل 
ی»ها، خواندن نماز اسهت:  له آنرستگاری ذکر شده است، ذکر شده که از جم َْ َتَزكَّ َو   َقْد َأْفَ َح َم

ی ... ِ  َفَص َّ ُحِ  لَْلُولی  َذَكَر لْسَم َربِّ حقا کهه رسهتگار   1؛ُصُحِ  ِإْبرلِهيَم َو ُموسی  ِإنَّ هذل َلِفي للصُّ
د های زشت( پاك کرد و رشد بخشهی شد کسی که خود را )از عقاید فاسد و رذایل اخالقی و عمل

و زکات داد و نام پروردگار خود را یاد کرد و خضوع نمود و نماز خواند. همانا ایهن )امهور ت کیهه و 
ههای آسهمانی گذشهته  بهت اسهت، در  فالح، تذکر و نماز و ایثار آخرت بر دنیها( در همهه کتاب

به اعجاز الهی در گهواره بهه سهخن  . هنگامی که حضرت عیسی «های ابراهیم و موسی کتاب
...َو َأْوصناِني »، اعالن کرد که خدا مرا تا زنده هستم؛ به نماز و زکات سهفارش کهرده اسهت: آمد

ا كاِة ما ُدْمُت َحيا َّلِة َو للزَّ    2«.ِبالصَّ
فرمهوده  در احادیث نی  از نماز به عنوان ستون دین یاد شده اسهت؛ چنانکهه پیهامبر اکهرم

ْما»است:  اِقفِن و اقو ُو اَع َو ََل أاِلا»نی  در آخرین وصهایایش فرمهود:  دقامام صا 3«. ُصه َُ ا ْأَْع أبُّ ََ
َ
 

ْنِبَيأاِءا أاَفاا ْأَ ََ اَ  اَ اِةيَا ِخأ و َو ََل ا ُصه له َِ اَ ا ِ اَعزه ىا َُّه َُ ترین اعمهال نه د خداونهد و  نمهاز محبهوب 4؛ِإ
أَ اِفأ»اش فرموده است:  نامه نی  در وصیت امام علی«. آخرین سفارش پیامبران است أَ ا َُّه يا َُّه

ْما اِقفِن و اقو ُو َهااَع ِلاَ اِإنه َُ َع ُْ ا  َهااَخْي و َِ اَفِننه ََل خدا را خدا را )در نظر داشته باشید( درباره نمهاز کهه  5؛  ُصه
 «.بهترین عمل و ستون دین شماست

فرمییودنبییفسییتوندیییناسییتنمییا 
  

میقییناسیتنمیا  یلي ش نیسیتکی س 
 

البتییی قبیییورده ییی حیییو یییردد
  

6ا ییراجیییناسییتنمییا بییامهییرالییف
 

 محافظت از نماز 
ها و اب ار مراقبت و محافظت از آن را نی  فهراهم خواههد  هر کس اهمیت چی ی را درک کند، زمینه
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رو ههر  کرد. برای مثال حفظ جان و سالمتی برای همه افراد حتهی حیوانهات مههم اسهت؛ از ایهن
گیهرد.  حتمالی برای حفهظ آن انجهام میها و خطرات ا کاری الزم باشد، مانند پیشگیری از آسی 

هها دارد، بهرای  هر فردی امور ارزشمندی دارد که به اندازه ارزش و جایگهاهی کهه در میهان ارزش
کند. در برابر کسهانی کهه اهمیهت چیه ی را درک نکننهد، در حفهظ آن  ها تالش می مراقبت از آن

کننهد و  ه از نماز خود محافظهت میکنند. قرآن نی  هم از کسانی یاد کرده است ک انگاری می سهل
رو در میهان عبهادات فقهط  نمایند؛ از ایهن انگاری می هم از کسانی که در خواندن نماز خود سهل

نَّلِة لْلُوْسنِی»نماز است که امر به محافظت بر آن شده اسهت:  نَ ولِت َو للصَّ َو   حاِفُظول َعَ ی للصَّ
ِ  قاِنتيَ محافظهت نماییهد و بهرای خهدا و از روی خضهوع و  2وسطیبر نمازها و نماز  1 ؛ُقوُمول ِل َّ

آیهد؛ از  عمل به این دستور مهم فقط از عهده مؤمنان راستین بر می«. اطاعت، برای خدا بزاخی ید
در سوره معارج  3رو  در سه آیه قرآن، محافظت از نماز یکی از صفات مؤمنان ذکر شده است. این

ََ ُهنْم َع نی»ست که هم بر نمازشان پیوسته و پایدارند: نمازگ اران راستین را کسانی دانسته ا نذي   للَّ
و  هم بر نمازشان )از نظر رعایت حال واجه  و مسهتح ف و کمهال اجه اء و  4«َصَّلِتِهْم دلِئُموَن 

ََ ُهْم َع ی»کنند:  شرایط( مواظبت می ذي مقصود از محافظت بر نماز،  5«.َصَّلِتِهْم ُيحاِفُظوَن   َو للَّ
 6اقبت شدید نسبت به آن و به تاخیر نینداختن از وقت آن است.اهتمام و مر

وقتهی بهه نمهاز  توان دید. امهام سهجاد می محافظت بر نماز را در سیره امامان ب رگوار
   8نی  همین حالت  گ ارش است. درباره امام حسن 7افتاد. ایستاد، لرزه بر اندامش می می

ا نماز دارای  مقارنهات، شهرایط، واجبهات و ارکهانی محافظت بر نماز ابعاد مختلفی دارد؛ زیر
ها آسی  برسد؛ از نظر فقهی نماز باطل است. بنابراین محافظت بهر  است که اگر به هر یک از آن

بهاالتر از  9شهود. نماز با مراعات شرایط و شهناخت احکهام آن و پرهیه  از مهبطالت حاصهل می
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ر روح نماز و خشوع قلبی در آن و توجهه بهه محافظت بر نماز از نظر فقهی و ظاهری، محافظت ب
پروردگار جهان است؛ چنانکه خشوع در نماز از  صفات مومنان و از موجبات رسهتگاری اسهت: 

ََ ُهْم في» ذي 1«.َصَّلِتِهْم خاِشُعوَن   َقْد َأْفَ َح لْلُمْؤِمُنون للَّ
مراد از خشوع در نمهاز، توجهه قلبهی بهه  

مهردی را دیهد  در روایت آمده است پیامبر اکرم 2ست.خدا و احساس خواری  و ترس از خدا
کند. آن حضرت به مرد تهذکر داد کهه اگهر قلهبش خاشهع  که در حال نماز با ریش خود بازی می
 نی  فرموده است:  امام صادق 3شود. باشد، اعضای بدنش او نی  خاشع می

که چرا تهو دانی  ای موسی!  آیا می»وحی کرد:  خداوند به حضرت موسی بن عمران
ه ملق  شدی؟ موسی را برای همکالمی خود برگ یدم و تو به کلیم عهرض کهرد:  اللف

ای موسهی! مهن بنهدگانم را »خداوند به او وحی کرد: «. دانم نه، راز این مطل  را نمی»
مورد بررسی کامل قرار دادم. در میان آنان هیچ کس را به اندازه تو در برابر خود متواضع 

اَسى»سزس فرمود: «. مو فروتن نیافت َ اااَفاامو ْيَتاااِإنه َّه ََ أَ  طااِإَن ا َكاَعََّأىا ُتُّ   4؛َ َتْعَتاَخأده
ات را بهر زمهین  نهی و چهره ات را روی خاك می گ اری، گونه ای موسی! هر گاه نماز می

 گذاری. می

 انگاری در نماز  سهل
و قهدر متهیقن آن، سهبک  5اسهت« تهاون»و « استخفاف»انگاری در نماز، ترجمه  منظور از سهل

متفهاوت اسهت؛ زیهرا « تهارک»رو بها عنهوان  توجهی به قضا شدن نماز است، از این شمردن و بی 
انگار تقیدی ندارد و گاهی  ست که کامال  نماز را کنار گذاشته است. از آنجا که سهل تارک، کسی ا
مل عواقه  تهرک نمهاز کند، در اصل ترک نماز با تارک مشترک، و ممکن اسهت شها آن را ترک می

انجامد؛ بنهابراین بایهد  انگاری درمان نشود، به ترک کلی نماز نی  می شود. از سویی اگر این سهل
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اعتنهایی  آ ار ترک کلی نماز برای او بیان شود. بر این اساس به کسی که کارها را آسان شهمرد و بی
   1شود. میانگاری اطالق  گویند و به عمل چنین کسی سهل انگار می کند، سهل

کنند و به انجام دادن کاری در زمان خود  در عرف به کسانی که اهمیت موضوعی را درک نمی
گویند؛ به این معنا که کار مهم  انگار می کار و سهل مباالت، الابالی، اهمال حساسیت ندارند،  بی

اهمیهت  رهای کمکند و خود را به کا گذرانی می گیرد، جدیت در انجام کار ندارد، وقت را آسان می
داننهد نمهاز از  کند تا کار مهم را انجهام ندههد. برخهی افهراد بها اینکهه می اهمیت سرگرم می یا بی

کننهد. چنهین  انگاری می هایی در انجهام آن کوتهاهی و سههل ضروریات دین است، ولی به بهانهه
ن ناصهالح انبیها یهاد اند. قرآن از گروهی به عنوان جانشینا های پیشین نی  بوده افرادی در میان امت

کرده است که به رغم اهتمام انبیا به نماز، آنان نماز را ضایع کردنهد و در پهی  شههوات و هواههای 
أا»نفسانی رفتند:  اَغيا َُ أْا َْ اَفَسْاَفاَفَّْ ٍِ َها 

ا ا ُشه َبعو اَ ا ته َلََ ا ا ُصه تاعو
َ
ا  ٌِ اِمْناَكْعِدِةْماَخَّْ َِ امها  2؛َفَخََّ

ای روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمودند  ایستهپس از آنان، فرزندان ناش
مراد از ضایع کردن نمهاز، سهبک شهمردن و «. و به زودی )مجازات( گمراهی خود را خواهند دید

 انگاری در ادای آن است.  سهل
 انهدازد، کلمهات نمهاز را درسهت ادا کسی که نماز را از وقت خود بهدون عهذر بهه تهأخیر می

آورد، هنگهام خوانهدن نمهاز ذههن و دل او در  کند یا افعال نماز را درست و کامل به جا نمهی نمی
نقهل  انگاری کرده اسهت؛ چنانکهه از پیهامبر جای دیگری مشغول است و در نماز خود سهل

پلیهدترین »و  3«اش را کامل به جا نیاورد، نماز نخوانده است کسی که رکوع و سجده»شده است: 
   4«.رین افراد کسی است که از نمازش بدزددو  دزدت

گونه که شایسته است،  شد و سجده خود را آن روایت شده است مردی وارد مسجد پیامبر
أِئْنا»فرمود:  ای سب  به جای آورد. در این حال پیامبر انجام نداد و سجده َُ أَ  ِطا او ُْ أِ ا  ْْ أَ اَكَن َْ َن

ََلتو وا ََ اَةَذ اَ اَةَ َذ ا ٍَ ُواا-َما َي اَعََّىاَغْيِ اِقفِنيَُ مانند نوك زدن کالغ به زمین نوک زد. اگر با ایهن   5؛اَتنه
 «.  حالت بمیرد، به دین محمد از دنیا نرفته است

                                                           

 نگار. ا ، ذیل واژه سهلنامه لغ اکبر دهخدا،  . علی1
   .78، ص 14 ، ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 2
 . 87، ص جامع االخبار. محمد بن محمد شعیری، 3
ََلِت . »4 ََ ْسَ َقا ُسُّ ه ِقاَمْناَسَ َقاِمْنا

َ
ا  ُه ، روضة الواعظین و بصنیرة المتعظنین؛ محمد بن احمد فتال نیشابوری، « ِإ

  .319، ص 2 ج 
 . 39، ص 1، ج االمالی؛ محمد بن علی صدوق، 269، ص 3 ، جالکافیمد بن یعقوب کلینی، . مح5
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 نویسد:  استاد شهید مطهری می
یکی از گناهان، استخفاف نماز یعنی سب  شمردن نماز است. نمهاز نخوانهدن، یه  »

اهمیهت  ا خفیف شمردن، استخفاف کردن و بیگناه ب رگ است و نماز خواندن و نماز ر
 1«. تلقی کردن، گناه دیگری است

 انگار  وای بر نمازگزاران سهل

َْ »کاران نسبت به نماز فرموده است:  در سوره ماعون درباره اهمال ََ ُهنْم َعن نِذي ََ للَّ ي َفَوْيٌل ِلْ ُمَص ِّ
در روایات نی  آمده اسهت «. سهو باشند وای بر نمازگ ارانی که از نمازشان در 2؛َصَّلِتِهْم ساُهوَن 

انگاری در نمهاز راه را بهرای سهلطه شهیطان بهاز  سههل 3که مقصود، غفلت از وقت نمهاز اسهت.
تا هنگامی که فرزنهد آدم نمازههای پنجگانهه را در »فرموده است:  خدا کند؛ چنانکه رسول می

که نمازها را تباه سهاخت، بهر وقت خود انجام دهد، شیطان از او ترس و وحشت دارد؛ ولی آنگاه 
   4«.سازد کند و او را در گناهان ب رگ وارد می او جرأت پیدا می

 انگاری نماز آثار سهل

انگاری در نماز، ترک آن از سوی کسانی است که وجوب آن را قبول دارنهد،  یکی از مصادی  سهل
انهد. در روایتهی از  ک نکردهکنند؛ چهون اهمیهت نمهاز را در پایه آن را ترک می های بی ولی به بهانه

زیهرا مطهاب   5کسی که عمدا  نمازش را ترک کند، دین خود را ویهران کهرده اسهت؛ پیامبراکرم
حدیث دیگری از آن حضرت، مرز میان مسلمانی و کافری ترک نماز است؛ چه عمدا  باشد و چهه 

ها را تهرک عمهدی  ز آننی  در مقام بیان گناهان کبیره، یکی ا امام صادق 6انگاری. از روی سهل
کند، از پیمان خدا و پیمهان رسهول او  کنماز ذکر کرده است؛ زیرا هر کس از روی عمد نماز را تر

پیمهان  زیرا وقتی کسی اسالم را پذیرفت، در حقیقت بها خهدا و پیهامبر 7 بی اری جسته است؛

                                                           

 .511، ص 23 ، ج آثار استاد شهید ملهری مجموعه  . مرتضی مطهری،1
 .5و  4. ماعون: 2
 . 112، ص تحف العقول شعبه حرانی، ؛ حسن بن علی ابن621، ص 2 ، ج الخصال. محمد بن علی صدوق، 3
 .269، ص 3 ، ج الکافییعقوب کلینی، . محمد بن 4
 .74، ص جامع االخبار. محمد بن محمد شعیری، 5
 .80، ص1، ج المحاسن ؛ احمد بن محمد برقی،231، ص ثواب األعمال و عقاب األعمال . محمد بن علی صدوق،6
؛ محمد 392، ص 2 ، ج علل الشرائع؛ محمد بن علی صدوق، 287، ص 2 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 7

 .564، ص 3 ، ج من ال بحضره الفقیه بن علی صدوق،



 

 

 

 
   219 سبک شمردن نماز انگاری و های سهل پیامد

 

 رماز رسهول اکه بسته است که دستورات دینی را عمل کند. نقهل اسهت حضهرت فاطمهه
هر مرد و زنهی نمهاز خهود را سهب  »درباره ج ای سبک شمردن نماز پرسید، حضرت پاس  داد: 

کند. شش خصلت در دنیا، سه خصلت هنگهام  بشمارد، خداوند او را به پان ده خصلت دچار می
بهر  1«.شهود مرگ، سه خصلت در قبر و سه خصلت در قیامت و هنگهامی کهه از قبهر خهارج می

تهوان بهه دو بخهش دنیهوی و اخهروی  انگاری را می آ ار سههل خدا سولاساس این فرمایش ر
 تقسیم کرد: 

 انگاری   آثار دنیوی سهل. 1

ناپذیری برای انسهان در دنیها و آخهرت دارد؛ چنانکهه پیهامبر  انگاری در نماز، عواق  جبران سهل
ا»فرموده است:  اکرم َُ ْبَكَعً اِمَناااِإ

َ
اِطااا  نو ااا ُذُّ َعاَةبو ْنَيااَةْبأَلاااِفيِكَهاااافو اَتأْ َكااا ُدُّ َِ َنیاا ْلِْخأَ 

َ
اَ ا  َِ أََل اا ُصه

َدْفِنا ُِ َا 
ُْ ِايَب َااا  ُْ َ اِنَكَ اَ ا  ُْ يَنا  ُِ َي

ُْ چهار گناه است که قبل از آخهرت در دنیها نیه  عقوبهت دارد:  2؛َ ا 
ان در انگار گونهه نیسهت کهه سههل بنابراین این«. ترک نماز، اذیت پدر و مادر، قسم دروغ و غیبت

توجهی بهه نمهاز، پیوسهته  ٬نماز باید منتظر قیامت باشند تا عقوبت خود را درک کنند؛ بلکه آ ار بی
توجه هستند و احساس نیهازی  همراه انسان است؛ هر چند متوجه آن نباشند. همین که به نماز بی

سهت: ترین عذاب است. آن حضرت در سخن ارزشمند دیگری فرموده ا به آن ندارند، خود ب رگ
برکتی در روزی؛ چنانکه در  برکتی در عمر، بی انگاری نماز در دنیا شش چی  است: بی آ ار سهل»

ها سبک شهمردن نمهاز  روایتی از بیست خصلت به عنوان عوامل فقر یاد شده است که یکی از آن
دههد،  است، از دست دادن سیمای شایستگان، محرومیت از پاداش کارهای نیکی کهه انجهام می

   3«.ت نشدن دعا و  محروم شدن از دعای شایستگاناجاب

 انگاری نماز آثار اخروی سهل. 2
 در قبرـ 

بنهابراین آ هار اخهروی  4، قبر اولین من ل از منازل آخرت اسهت.مطاب  حدیثی از رسول اکرم
شود و بر اساس فرمایش آن حضرت آ هاری کهه در قبهر بهه  اعمال در قبر و عالم برزخ آشکار می

                                                           

 .21، ص83، ج بحاراالنوار؛ محمدباقر مجلسی، 22، ص فالح السائل و نجاح المسائلطاووس،  . علی بن موسی ابن1
 .40، ص 16 ، ج مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. حسین بن محمدتقی نوری، 2
 .315، ص 73، ج ربحاراالنوا. محمدباقر مجلسی، 3
 .133، ص 6. همان، ج 4
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گمارد که  ای بر او می خداوند فرشته»شود، سه چی  است:  انگاری در نماز حاصل می سب  سهل
 1«.گردد می کقبرش تاری»و  « گرداند قبر را بر او تنگ می» ، «گیرد بر او سخت می پیوسته 

 در قیامتـ 

 انگاری در نماز،  در روز قیامت و هنگام بیرون آمدن از قبر گریبانگیر شهخص برخی از آ ار سهل
گمارد که او را در برابهر چشهم مهردم بهه صهورت  ای بر او می خداوند فرشته»شود:  انگار می سهل

کنهد و او  خداوند به او نظر نمی»و  « گیرند در حسابرسی بر او سخت می»، «کشد روی زمین می
   2. «خواهد داشت کسازد و عذابی دردنا نمی کرا پا

نماز خهود را تبهاه مکنیهد؛ زیهرا کسهی کهه »در حدیث دیگری فرموده است:  پیامبر اکرم
گردد و خداوند  قطعا  او را با منافقهان وارد دوزخ  نمازش را تباه سازد، با قارون و هامان محشور می

 گهردد؛ چنانکهه پیهامبر انگاری در نماز موج  سل  شفاعت می از سوی دیگر سهل 3«.کند
ا»فرموده است:  ا ْسَتاااَمِناااَشَفاَعِتيااََلَفَنالو َِ اَشأَفاَعِتيااِكَصََلِتِ اااَخ ِ  اََلَفَنالو َُ اََلَ  َُّه َحْا ُْ اَعََّيها   اَ اََلاَفِ قو

ِ ا َُ اََلَ  َُّه َحْا ُْ اَعََّيها  ْسِ َ  اَ اََلاَفِ قو ُو ُْ کسی که نمازش را سبک بشمارد، بهه شهفاعت  4؛َمْناَشِ َطا 
ه خدا سوگند! شفاعت مهن بهه من نخواهد رسید و کنار حوض کو ر بر من وارد نخواهد شد؛ نه ب

گهردد، نهه بهه خهدا  رسد و کنار حوض کو ر بر مهن وارد نمی آور بنوشد، نمی کسی که ماده مستی
 ترین چی  در قیامت است. مند این درحالی است که نماز، سود«. سوگند

جنیهد را   گوید: سعید بن محمد معروف بهه ابن یکی از علمای ب رگ به نام جعفر خالدی می 
همهه ایهن »پاسه  داد: «. خداوند با تهو چگونهه رفتهار کهرد؟»الم خواب دیدم. به او گفتم: در ع

اشارات و عبارات و رسوم و علوم )صوفیانه ( که داشتم، به حالم سودی نبخشید؛ ج  چند رکعهت 
   5«.خواندم نمازی که در سحرگاهان می

                                                           

 .22، ص فالح السائل و نجاح المسائلطاووس،  . علی بن موسی ابن1
 . همان.2
 . 31، ص 2 ، ج عیون أخبار الرضا. محمد بن علی صدوق؛ 3
 .683، ص 12 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 4
 «.نماز و نمازگ اران چهل داستان درباره».  مرک  تعلیمات اسالمی واشنگتن، 5

https://ketaab.iec-md.org/NAMAAZ/40_daastaan_namaaz_behtaashi_02.html. 
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 انگار  نفرین نماز به سهل
شود؛ به صهورتی زشهت یها زیبها در  و بدی که انجام میهر عمل خوب 2و روایات، 1آیات مطاب 

اگر نماز در وقت خود و با حدود و شرایطش به جا آورده »رو در حدیثی آمده است:  آید. از این می
گوید: مرا حفظ کردی، خدا تو را حفهظ کنهد.  آید و به صاحبش می شود، به صورتی نورانی در می

د و شرایط آن به جا آورده شهود، بهه صهورتی زشهت و اگر در غیر وقت خود و بدون مراعات حدو
   3«.گوید: مرا ضایع ساختی، خدا تو را ضایع کند شود و می سیاه به صاحبش برگردانده می
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