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  اريا اختياجبار  ؛حجاب
  

  سيد علي اصغر غروي
   ۱۲/۱۱/۹۱: شنبه، مورخ س، روز پنجسايت جر: منبع

  
ر ي، کدام غيعفت يا بي يحجاب يب«و » اخالق يحجاب در ترازو«تحت عنوان  يي است بر دو مقاله يي هير حاشيمتن ز

 .است يحتماً اخالق يالقد نهم که مقدمه هر امر اخيقت تأکين حقيدر مدخل بحث بر ا. »است ياخالق

از مسائل،  يي کوشند در پاره ير عرب ميدر جهان اسالم، از عرب و غ يمدتها است محققان ارجمند و صاحب نظر
است، و از پس آن  يشتر متضمن احکام فقهيک کتاب بياند که قرآن  ن باور شدهيقرآن را روزآمد کنند، و بعضاً بر ا

ا يخود را از کف داده  يت ساختارياز هو ي، بخشيخيک گذرگاه تاريه با عبور از اش سازند، که در هر دور چند پاره
که فقط به  يکتاب. کتاب مقدسـ مانده، قرآن  يک نام از آن باقيده، تنها ين بنهاده، و اکنون که به ما رسيبه عمد بر زم

بر  يمحدود يع، آثار معنوث المجمويتواند من ح ين تقدس ميد باشد، و هميجهت مقدس بودنش مورد احترام با
ر، با يحق. د از آن توقع داشته باشندين مقدار نبايجز هم يزيمان آورندگان به آن هم چيروانش داشته باشد، و تابعان و ايپ

قائلم، و هر چند  يمکاتب اعتقاد ۀهمه مردمان و هم يکه برا ين ساحت دارم، و با احتراميکه در ا يبضاعت اندک
عرض کردم، بهتر » ا نوشتاريقرآن گفتار «ر نسازم، همانگونه که در مقاله يمجادالت خود را درگ نيکنم در ا يکوشش م
قرآن دارد، اجازه دفاع به خود متهم  يحکم محاکمه و صدور حکم هم برا يادينگونه جدلها، که تا حدود زياست در ا

ن باب، در متن يمراد خداوند در ا«: هد کهن يد و صحت ميين گفته مهر تأيات متن بر ايم خود آينيبب. هم داده شود
 ]۱[»ک قرائت از آن ممکن و متصور استيش از يشود، و ب يده نميات ديدر آ يست، و صراحتيمقدس منصوص ن

رت داشت، متوسل به تعدد يه با دلخواه ما مغايا آيدهد که هر جا، سخن  ين باب را ميا لغت عرب اجازه فتح ايآ
بِلسان عربِيٍّ : ۀمفهوم گزار! ميلغت، آنگونه که تکلم اهل لغت است، مراجعه کن يبه معنا يحتآنکه  يم، بيقرائتها شو

تواند داشته  يو محکم و متشابه م يو معنو يم ماديدر مفاه يک لغت ابعاد متعدديالبته ! ست؟يچ) ۱۹۵شعراء (مّبِينٍ 
 .ق داديکه بتوان آن را با بناء جمله تطب يباشد، اما به شرط

» يابتناءات فقه«، و ينيبرون د» يابتناءات اخالق«شتر مورد استناد قرار گرفته، جهت اثبات تخالف يکه ب يو موضوع
مات يق تعلين دو حکم در قرآن وجود ندارد، و از طريک از ايچ ي، ارتداد و سنگسار است، که البته هينيدرون د

ن يعدم دقت ا. ما شده است ينان، وارد متون فقهيط هم ان خصوص توسيدر ا ياتيهودان اسالم آورده، و جعل رواي
ن معنا ياز فقهاء بر ا يشمار ين و حتيد صةاز پژوهندگان عر ياريچون بس. است يشگفت ين مسأله، جايبزرگواران به ا

 .اند دهيد ورزيتأک

ن يشتر بانوان به ساحت دين دست، جذب بياز ا يت از طرح مباحثيم که اگر نيد واقف باشيز بايگر نيقت دين حقيبر ا
در انتخاب پوشش،  يرا اگر آزاديز. افتيم ين راه به هدف مقصود دست نخواهياست، حتماً از ا ين ورزيا دي، يدار
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ا متون مقدس آمده، لباس و پوشش يا در فقه يم، يدار يت به آنچه ما اظهار ميعنا يک، بيزنان و مردان باشد، هر  يبرا
 .نديگز يخود را بر م

. زبانان يفارس يعنياز عرصه پهناور جهان اسالم حضور دارند،  ياندک ۀن ما در محدوديم مستمعيخواهم بگو يم
چون در . شه جهان عرب نداشته استيبر اند يي گسترده يمنصور هم اثرات وضع يد و صبحينصر حامد ابوز يها شهياند

ست ين يو از زنان هم کس. ستين يحجاب اجبارنه ي، آن هم در مکه و مديجز عربستان سعود يچ کشور عرب زبانيه
، يحجاب زنان معتقد به حجاب تونس. ا آن را عمامه بداند و بر سر گزارديچد، يرا شال بداند و بر گردن پ» خمار«که 

بر  ياند و شال ک عمامه بر سر ننهادهيچ يم که هيا دهيره را ديو غ ي، پاکستاني، قطريمني، ي، مصريري، الجزايمراکش
 .اند خمار را دانسته ي، حدود معنا»نيمب يلسان عرب«اند، پس به  دهيچين نپگرد

منصور،  يا صبحيد ير حامد ابوزياند، و به سبب تعب رند، آزاد بودهياند حجاب برگ و آن دسته از زنان هم که نخواسته
 .اند ا خمار از سر بر نداشتهيشال بر گردن نبسته 

 يشود، بر اصول آزاد ين مباحث که ابداً موجب جذب زنان به اسالم نميطرح ا ينجانب، بهتر است به جاياز منظر ا
بندگان خود از  يتعال ياما خدا. ه از قرآن مشخص شدهيحکم حجاب در دو آ: مييبگو. ميبفشر يده در قرآن پايعق

مان آوردن به تمام يا ات کتاب،يم طبق آييبگو. ن نهنديا بر زميرند ين پوشش را برگيزنان را آزاد گذاشته است که ا
با پروردگار  يرس  حساب. آورد يمان مياز آنها ا يا بعضياز آنها آزاد است، هر کس بخواهد به همه  يا برخيات يآ

کند، بداند که  يروينخواهد که پ ياگر کس. ن کننده سعادت بشر استيتأم يت الهيت از هدايتبع .امتياست در روز ق
  .گردد يان آشکار ميدچار ز

  )۶۳زمر (لَّذين كَفَروا بِآيات اللَّه أُولَئك هم الْخَاسرون وا
 .انکاراننديشان همان زيهم ا يات الهيو آنان که کافر شدند به آ

 رونالْخَاس مه ةري اآلخف مأَنَّه مر۱۰۹نحل (الَ ج( 

 .انکاراننديشان در آخرت همان زير هم ايناگز

ا شوا مدبفَاعوه كأَلَا ذَل ةاميالْق موي يهِملأَهو مهوا أَنفُسرخَس ينالَّذ رِينالْخَاس ّقُلْ إِن ونِهن دّئْتُم م بِينالْم انرزمر ( الْخُس
۱۵( 

سانند که در انکاران آن کيهمانا ز) امبريپ يا(د، بگو يبپرست) ديا دوست داشته(د يا پس هر چه را جز خدا که خواسته
دا و روشن يپ(آشکار است  يانکارين همان زيکه ا) امبريپ يا(آگاه باش . اند امت خود و اهل خود را درباختهيروز ق
 )است

د و ينما يا نعمت را از او سلب نمين دنيرحمان در ا يخدا. ا آزاد است که هر گونه بخواهد عمل کندين دنيپس در ا
 يازمند رشد عقلين نيد، و ايد مصالح و مضار خود را فهم نماين انسان است که بايا .کند يعرصه عمل را بر او تنگ نم

 .نبرد ييد راه به جاياياست که تا بدست ن

ا لَهما ونْهم ها نُؤتنْيّثَ الدرح رِيدي ن كَانمو هثري حف لَه نَزِد ةرثَ الْآخرح رِيدي ن كَانم ةري الْآخيبٍ  فن نَّصيشور(م 
۲۰( 
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ا را، از يخواسته است حاصل دن يم، و هر کس که مييفزايخواسته است حاصل آخرت را بر حاصل او ب يهر کس که م
 .ستين يي مش و اما در آخرت او را بهرهيده يآن م

 )۳و ۲طه (ما أَنزَلْنَا علَيك الْقُرآن لتَشْقَى، إِلَّا تَذْكرةً لّمن يخْشَى 

 .م داشته باشديباشد مر آن کس را که ب يادآوري، جز آنکه يم قرآن را بر تو تا به رنج درافتيما فرو نفرستاد

  )۱۹مزمل (إِنّ هذه تَذْكرةٌ فَمن شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربِّه سبِيلًا 
، )است يادآوريا فقط ات خديکند، آ يحسن و قبح را درک م يبشر به طور فطر(است  يادآوري) ات فقطيآ(ن يا

 .ش گرفته استيپروردگارش در پ يرا به سو يپس هر کس که خواسته باشد راه

 يايهمه گو. ديز نگاه کنيمدثر ن ۵۴عبس و  ۱۱ات يبه آ. تکرار شده است ۲۹ه يناً در سوره انسان آيه عين آيهم
و  يشگاه خالق هستيه مجبور است، اما در پن خود ساختيانسان حتماً در برابر قوان. ق استيانسان در انتخاب طر يآزاد

د توجه داشته يم باييگو ينه شدن آن سخن مياز اخالق و ضرورت نهاد يو اساساً وقت. ت او کامالً آزاد استيقبول هدا
و اجبار . و اصول اخالق است ياز مبان يد عقول مستقله بشرييمورد تأ يها يم که قائل شدن و محترم شمردن آزاديباش

 .ساز است يگر و تباه رانيحاصل و سرانجام و يو ب ير اخالقيمان، غيده و ايه، خصوصاً در امر عقو اکرا

ا ين عدالت ييد و تبيدر تمج ييها م، دادهيکن يد و قرآن تلقيق و جديموجود در متون عهد عت يها ن را گزارهياگر د
. ن مسائل نپرداخته باشنديا يه ذکر حسن و قبح عقلآنکه ب يشود، ب يافت نميا فحشاء در آنها ي، عفت يا بدي يکيظلم، ن

گرانسنگ به شمارشان  يل از ارزشهاين دلينها را، تنها به اي، عفت و امثال اين بدان معنا است که ما عدالت، آزاديو ا
هم،  يلهاء ايم انبييگو يد نهاده شده، بلکه ميشان تأک ير متون نامبرده، بر حسن و خوبيا سايم که در قرآن يآور ينم

که به قول مرحوم بازرگان ) ۱۱۰کهف ( ي، أَنَا بشَر مّثْلُكُم يوحى الياله ير عقالء بشر، اما با استعانت از وحيبمانند سا
آنها را  يابيدست  يبشر و راهها يفطر يازهاي، ن«يخداوند ۀضمانت و پشتوان يخطاء، و دارا يان بر است و بيراه م«

د يبشر در انتخاب راه تأک ين راستا بارها بر اصل آزادياند، و در ا ساز متذکر شده يت تباههمراه با موانع و مشکال
 .ن آنها بگرود و هر کس نخواهد نگروديياند که هر کس بخواهد به آ  نهاده

 .را از رسائل اخوان صفا ترجمه کنم يي خود قطعه يدم در اثبات مدعايمناسب د

 )۲۸۷ص  ۳ج  -امةيالبعث و الق يات فيلعقلات ايالرسالة السابعه من النفسان(

است  يتعال ياء خدايشان از اولياز ا يکياما ) انتيالبته هر دو اهل د(ن دو شخص درگرفته ياست که ب ين محاوراتيا
 يهاشان را از دشمن ز از بندگان صالح او که خدا از آتش دوزخ نجاتشان داده و از اسارت آن آزادشان ساخته و جانيو ن

 .ن در آن راحت نموده استيهاشان را از درد معذَّب ده، و دليبخش يآتش خالصاهل 

اهل آن آتش  يدشمن رةهاشان به شرا از هالک شدگان معذب در آتش است به انواع عذاب، که دل يگريو د
ا واقع ين دنيان است که در هميسخن به م يدا است از آتشيپ) .هاش دردمند شده است هاشان به عقوبت سوخته و جان

 )باشد يبشر م يها يگردد و از آثار زشتکار يم

 ؟يا چگونه: دياز هالک پرس يناج

ن خدا، دشمن يد ۀش، نصرت دهنديص در گردآوري، دل بسته بر آن، حريم، طالب افزونيدر نعمت خدا: گفت
 !!شانيدشمنان خدا، در جنگ با ا
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 !انند؟ين دشمنان خدا کيا: ديپرس يناج

 !هر کس که با من در مذهب و اعتقادم مخالفت ورزد: هالک گفت

 !اگر از اهل ال اله اال اهللا باشد؟ يحت :ديپرس يناج

 !يآر: هالک گفت

 !کرد؟ ي، با آنها چه خواهيابياگر بر آنها ظفر : ديپرس يناج

 !خوانم يخود فرام يآنها را به مذهب و اعتقاد و رأ: هالک گفت

 !را نشوند؟يا پذاگر آن ر: ديپرس يناج

 !رم؟يم و خونها و مالهاشان را حالل سازم، و فرزندان و زنانشان را به اسارت گيشان درآياز درِ نبرد با ا: هالک گفت

 کرد؟ يچه خواه يابيشان قدرت نياگر بر ا: ديپرس يناج

نها را يا ةو هم )گ کنممر يشان تمنا يبرا(م ين کنم، و در نماز لعنتشان گويشان را نفريشبانه روز ا: هالک گفت
 !کنم يم يتعال يتقرب به خدا يبرا

 !شان رسد؟يبد يبي، واقعاً آسيو لعنتشان کن ينشان فرستينکه اگر نفرياز ا يا تو آگاهيآ: ديپرس يناج

ام شفاء  نهيت گفتم بانجام رسانم، در قلبم راحت و در نفسم لذت و در سيدانم، لکن اگر آنچه را برا ينم: هالک گفت
 !مينما يساس ماح

 !ن است؟يچرا چن يدان يم: دياز او پرس يناج

 !م بگويتو برا! دانم ينم: گفت

برون رفت از  يعنيکه لذت  يدان يم .و به قلب دچار عذاب و به روح گرفتار يماريرا تو به نفس، بيز: گفت يناج
نام دارد، نَار اللَّه الْموقَدةُ، الَّتي تَطَّلع  »حطمه«و آن  ياز طبقات دوزخ به زندان يکيز بدان که تو در يو ن! دردها است؟
 ةدلَى الْأَفْئو نفس تو  يابي يتا آنگاه که خود از آن خالص. که در دلها برتابد يي ، همان آتش برافروخته)۷تا  ۵همزه (ع

ثُمّ نُنَجِّي : فرموده است کهت وعده ين آيچنانچه بد. يدار کنيعزوجل را د يتا آنگاه که خدا. ابدي يياز عذاب آن رها
م و ستمگران را در يده ياند نجات م کرده يزگاريسپس آنان را که پره) ۷۲م يمر(الَّذين اتَّقَوا وّنَذَر الظَّالمين فيها جِثيّا 

 .ميساز يده رهاشان ميبرچسب) دوزخ(ن يبر زم) آتش(آن 

 !م بگو که چگونه است؟يمذهب و حال نفست براو  ياکنون تو از رأ: ديپرس يآنگاه هالک از ناج

که عددش بشمار و  يز در احسانياز خدا غوطه ورم و ن ينم که در نعمتيب ين مياما من خود را چن. يآر: گفت يناج
از  ياحد يم، برايبايبه آنچه خدا سهم ساخته و به اندازه آورده خشنودم، در برابر احکام او شک. شکرش بجا نتوانم آورد

نفسم در . ام مر آنان را نکرده يچ شريت هيندارم و ن يچ دغليشان هيا يخواهم، و در نهان برا ينم يدگان، بديآفر
م است ين ابراهين من ديشم، ديم پروردگار خويتسل. من درامانند يدگان از سويش، و آفريراحت است و قلبم در گشا

 :م که او بگفتيه السالم، همان گويعل

 )۳۶م يابراه(إِنَّه منِّي ومن عصَانِي فَإِنَّك غَفُور رّحيم فَمن تَبِعنِي فَ

 يي آمرزنده ينمود پس همانا تو هست يکرد همو از من است، و آن کس که مرا نافرمان يرويپس آن کس که مرا پ
 .صاحب رحمت
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 )۱۱۸مائده (فر لَهم فَإِنَّك أَنتَ الْعزِيزُ الْحكيم إِن تُعذّبهم فَإِنَّهم عبادك وإِن تَغْ: ديگو يه السالم ميعل يسيع

 .ميز حکيعز يشان پس همانا تو هستيامرزينان بندگان تو اند و اگر بيپس هم ا ياگر عذابشان ده

م آنها همانگونه که يم، بگذاريم و نه احکام خدا را جابه جا کنير معنا دهيين است که نه لغت را تغير بر اينظر حق
متشابه، در عوض خُلق و خو و منش و کنش  ۀمحکم و هم در گون نةدهند باشند، البته هم در گو يهستند و معنا م

 .ميامبر اسالم را گسترش دهيخصوصاً پ يرسوالن اله

و  يباش يبس بزرگ م ي، تو بر خُلق)۴قلم (وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظيمٍ : ديگو يامبر اسالم ميقرآن در خصوص اخالق پ
 .بس بزرگوار است يي نه گفتار فرستادهي، همانا او هر آ)۴۰حاقه (إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ : زين

طلب  يزيآنکه از آنها چ يد به نفع مردم، بينما يم ياقدام به عمل ياست که از سر کرامت و بزرگوار يانسان» ميکر«
است که رنج بردن شما مردم،  ين رسوليز ايو ن. مذکور است زير نيسوره تکو ۱۹ه يرسول در آ ين صفت برايکند، و ا

 :ن معنا استيسوره توبه ناظر بر ا ۱۲۸ه يآ. رؤوف دارد و صاحب رحمت و عطوفت است يبر او گران است و قلب

 ن رؤوف رّحيملَقَد جاءكُم رسولٌ مّن أَنفُسكُم عزِيزٌ علَيه ما عنِتُّم حرِيصٌ علَيكُم بِالْمؤمنِي

 :ديگو ياش م درباره يتعال يز چنان با مالطفت و نرمخو است که خدايو ن

 كلوح نيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مكُنتَ فَظًّا غَل لَوو منتَ لَهل اللّه نّم ةمحا ر۱۵۹آل عمران (فَبِم( 

 .لسمحةة السهلة ايبعثتُ بالحنَف: ز خود گفته استيون

 )۱،۲۳۶احمد حنبل، ج/ ۶۴، ۳۲، مناقب،يترمذ/ ۲۹مان يا - يبخار(ةُ السمحةُ يفياهللا الحنِ ينِ الَياَحبّ الد: زيو ن

 .ش و گذشت استياست که بر استقامت بناء شده و صاحب بخشا ينين نزد خدا دين ديتر يدوست داشتن

 :ديگو يو گذشت اساس است، م يندگيامت راه و بخشان خود که در آن استقيان با ديگر اديسه ديو در مقا

 )۲۶۶، ۵احمد حنبل، ج . (ة السمحةيفيبعثتُ بالحن ية و لکنّية و ال بالنصرانيهوديلم اُبعث بال يان

ها را  يبر راه راست دارد و کژ يام که پا مبعوث گشته ينيام، بلکه به د ت مبعوث نگشتهيت و نصرانيهوديهمانا من به 
ت، از ينِ مذکور در رواين بدان معنا است که آن دو ديو ا. نده و درگزرنده استيگرداند و بخشا يل ميمتما يراستبه 
 .رترنديگ ن اسالم سختيد

از خود وادار  يرويامبران خود اجازه نداده است بندگان خدا را به پيک از پيچ يبه ه يتعال ين گزشته خداياز ا
 :دير توجه کنيه زيبه آ. ت خداوند استيبه عبودآنها دعوت  ةفيتنها وظ. سازند

 )۷۹آل عمران... (من دون اللّه ما كَان لبشَرٍ أَن يؤتيه اللّه الْكتَاب والْحكْم والنُّبوّةَ ثُمّ يقُولَ للنَّاسِ كُونُواْ عبادا لّي

افتن بشر و احراز صفات يآن که موجب کمال  يو تعال ت به اصول مذکور، جوالنگاه اخالق و رشدين با عنايبنابرا
بر بشر منت نهاده و  يتعال ياست که خدا ين نعمتيو ا. است يه توسط او است، تنها و تنها در عرصه و بر مدار آزاديعال
 .ن معنا صراحت دارنديده بر ايات عديآ. ا منکوب کردن آن محق نداشته استيا محصور يرا در محدود،  يکس

م يه از قرآن کريدر دو آ. نه گردد، حتماً اهل نجات استيدر انسان نهاد يژگي، اگر سه وين، بنا بر قول الهيه بر اعالو
مائده؛ إِنّ الَّذين آمنُواْ والَّذين هادواْ والصَّابِؤون والنَّصَارى  ۶۹بقره و  ۶۲ات يآ .آن مذکور است ۀجيو نت يژگين سه ويا

 .للّه والْيومِ اآلخرِ وعملَ صَالحا فَالَ خَوف علَيهِم والَ هم يحزَنُونمن آمن بِا



۶ 
 

 
مان يان هر کس که ايحيگر مذاهب و مسيدگان ديهود شدند و گرويو آنان که ) به اسالم(مان آوردند يهمانا آنان که ا

 .ز مباشندين نيست و اندوهگيشان نير اب يان و آخرت و عمل به صالح آورد پس ترسيآورد به خدا و روز پا

شان مزدشان نزد يو ا(اند و عبارت فَلَهم أَجرهم عند ربِّهِم  جا شده ن جابهيو صابئ يبقره دو کلمه نصار ۶۲ه يدر آ
 .را افزون دارد) پروردگارشان محفوظ است

ا و هم در ين دنياعمال صالح و طالح خود را در ا ج و آثارين است که بشر تا مثقال ذره، نتاياء اين سخن انبيتر ياساس
 )۸و  ۷زلزلة (فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرّة خَيرا يره، ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرّة شَرّا يره . نديب يآخرت م

 .معنا است يفر بياگر انسان در ساحت عمل مختار و آزاد نباشد، موضوع آزمون و سزا و ک

لَوو  ا آتَاكُمي مف كُملُويبل نلَكةً وداحةً وّأُم لَكُمعلَج ۴۸مائده (شَاَء اللَّه( 

آزمون شما است در آنچه به  يبرا )ين گونه گونيا( يداد ول يک امت قرار ميخواست همه شما را  يچنانچه خدا م
ن قاعده به يا. رنديگ يمان به خدا و آخرت قرار مياو قطعاً انسانها در مراتب مختلف از عمل صالح و . شما داده است

 .گردد يز شامل ميامبران را نيت دارد که پيعموم يحد

 اتجرد مضَهعب فَعرو اللَّه كَلَّم نم منْهضٍ معلَى بع مضَهعلُ فَضَّلْنَا بسّالر لْك۲۵۳بقره (ت( 
 

و الَّذي جعلَكُم خَلَائف الْأَرضِ ورفَع بعضَكُم فَوق بعضٍ درجات ليبلُوكُم في وه: ديگو يو در خصوص عموم مردم هم م
 ا آتَاكُم۱۶۵انعام (م( 

 ياز شما را در مراتب، به بعض يو برخ) گريپس از نسل د ينسل(ن قرار داد يزم ينان رويو او است که شما را جانش
 .در آنچه شما را داده است دتانيازمايرفعت داد تا ب

 
 بحث جةينت

قرآن، آياتش که از محکمات است بر حسب لغت معنا شود و متشابهات آن نيز بر حسب تمثيالت و تعابير رايج در  .۱
 .زبان، و البته نه تنها زبان عربي، که غالب لغتهاي شايع در جهان، تفسير و تأويل گردند

دار باشند، به طور کامل يا ناقص، با آزادي و نه به  را، البته اگر بخواهند دين مسلمانها و غير مسلمانها دين خود. ۲
 .يي را به آنها داده است اجبار و نه به اکراه برگزينند، زيرا خداي آفريدگار هستي چنين اجازه

دم را عبد و هاي خداي تعالي در قرآن، هيچ کس حتي پيامبران حق ندارند به نام دين و خدا، مر بر حسب آموزه.  ۳
 .خود سازند دةبن

هايي است که از حقوق مسلم و انساني آنها است و  آنچه مسلمانها در حال حاضر بدان سخت نيازمندند، آزادي.۴
 .خداي تعالي به احدي از بندگانش، اجازه نداده است تحت هيچ عنواني، اين حق را سلب نمايد

آور سالم و  گير، روان، تعالي بخش صفات انساني، پيام ديني آسان پيامبر اسالم و نيز خداي تعالي دين اسالم را. ۵
 .اند صلح و آشتي دانسته

  


