» ‐ 310812ﻟﺒﺎس« در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﻮرت و زﯾﺒﺎﯾ اﺳﺖ
ﺳﻮال

آﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﻟﺒﺎسِ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪنِ ﻋﻮرت اﺳﺖ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس زﯾﻨﺖ و زﯾﺒﺎﯾ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎﺑﻨ آدم ﻗَﺪْ اﻧْﺰﻟْﻨَﺎ ﻋﻠَﻴﻢ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻳﻮارِي ﺳﻮآﺗﻢ ورِﻳﺸًﺎ وﻟﺒﺎس اﻟﺘﱠﻘْﻮى ذَﻟﻚَ ﺧَﻴﺮ ذَﻟﻚَ ﻣﻦ آﻳﺎتِ اﻟﻪ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺬﱠﻛﺮونَ ) (۲۶ﻳﺎﺑﻨ آدم
 ﻳﻔْﺘﻨَﻨﱠﻢ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنُ ﻛﻤﺎ اﺧْﺮج اﺑﻮﻳﻢ ﻣﻦ اﻟْﺠﻨﱠﺔ ﻳﻨْﺰِعُ ﻋﻨْﻬﻤﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﻤﺎ ﻟﻴﺮِﻳﻬﻤﺎ ﺳﻮآﺗﻬِﻤﺎ اﻧﱠﻪ ﻳﺮاﻛﻢ ﻫﻮ وﻗَﺒِﻴﻠُﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺗَﺮوﻧَﻬﻢ اﻧﱠﺎ
ﺟﻌﻠْﻨَﺎ اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦ اوﻟﻴﺎء ﻟﻠﱠﺬِﻳﻦ  ﻳﻮﻣﻨُﻮنَ ]اﻋﺮاف ۲۶ :ـ [۲۷
)ای ﻓﺮزﻧﺪان آدم ،ﻫﺸﯿﺎر ﺗﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﯿﻨﺪازد ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ را از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن را از
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻮرتﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ او و ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﺷﻤﺎ را از آنﺟﺎ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﻤﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺑﯿﻨﺪ .ﻣﺎ
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ را دوﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﻤآورﻧﺪ(.
ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﮥ ﮐﺮﯾﻤﻪ از آن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻢ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪۀ ﻋﻮرت و ﻫﻢ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣرود را در
ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ ،ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ای ﺑﻨآدم از ﻓﻀﻞ واﻻی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎﺳ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻋﻮرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻟﺒﺎﺳ دﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺪﯾﺮ زﯾﺒﺎ ﻣﺳﺎزﯾﺪ.
و ﻟﺒﺎس ﺧَﺸﯿﺖ و ﻓﺮوﺗﻨ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﺮ ﻟﺒﺎسﻫﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ را از ﻋﺬاب اﻟﻪ در اﻣﺎن ﻣدارد.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨآدم ﻧﻬﺎدﯾﻢ ـ از ﻫﺮ ﻧﻮﻋ ﺑﺎﺷﺪ ـ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ
او ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﻣﻌﺼﯿﺖ او دوری ﮐﻨﻨﺪ.
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اﯾﻦ ﻧﺪا را ﺑﺮای اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ،ﺑﺮای ﺑﻨآدم ﺗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ :ای ﻓﺮزﻧﺪان آدم ،ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪاش در ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺤﻨﺖ ﻧﯿﻨﺪازد ﮐﻪ زﺷﺖ را زﯾﺒﺎ و زﯾﺒﺎ را زﺷﺖ
ﺳﺎزد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺤﺮوم و وارد دوزخ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﮥ او ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﯿﻔﺘﯿﺪ و ﻣﺠﺎزات
ﻧﺸﻮﯾﺪ…
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ ،آدم و ﺣﻮا را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮویاش از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﻟﺒﺎس آﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻋﻮرتﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدد .و ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت ،ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻦ آدﻣﯿﺖ و اﺧﻼل در ﺳﻄﺢ
]واﻻی[ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ.
اﻧﱠﻪ ﻳﺮاﻛﻢ ﻫﻮ وﻗَﺒِﻴﻠُﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺗَﺮوﻧَﻬﻢ) او و ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﺷﻤﺎ را از ﺟﺎﯾ ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﻤﺑﯿﻨﯿﺪ( ﻗﺒﯿﻠﮥ او :ﯾﻌﻨ ﮔﺮوه و
ﺟﻤﺎﻋﺖ او و ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺑﻠﯿﺲ ،ﺳﺮﺑﺎزان او از ﺟﻨﯿﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﻌﻠﯿﻠ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻬ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﺘﻨﮥ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن،
زﯾﺮا اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻤداﻧ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن در رگﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻣﺮ ﭘﻨﻬﺎن او و ﻧﯿﺮﻧ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در دام او
ﻧﯿﻔﺘﯿﺪ.
اﻧﱠﺎ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦ اوﻟﻴﺎء ﻟﻠﱠﺬِﻳﻦ  ﻳﻮﻣﻨُﻮنَ )ﻣﺎ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ را دوﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﻤآورﻧﺪ( :ﻣﺎ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ را
رﻫﺒﺮان ﮐﺴﺎﻧ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ دور رﯾﺨﺘﻦ ﻋﻘﻞ و ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻏﻮای آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ« )اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ.(۱۴۰۲ /۳ :
ﻋﻼﻣﻪ ﺳﻌﺪی در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) (۲۸۵ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﻟﻪ ،آدم و ﻫﻤﺴﺮش و ذرﯾﻪاش را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو آورد ،آﻧﺎن را از
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺸﺎن در زﻣﯿﻦ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺷﺎن در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﭘﺮ اﺳﺖ از اﻣﺘﺤﺎن و اﺑﺘﻼ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
در آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آنﮐﻪ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ و
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻦ دﻓﻦ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻘﯿﻘ آﻧﺎن اﺳﺖ
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺷﺎن اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﻟﺒﺎﺳ ﺿﺮوری و ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن زﯾﺒﺎﯾ اﺳﺖ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده
اﺳﺖ.
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و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر دﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ازدواج و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ اﻟﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺮوری و ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﻤﻠﺶ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﺎری دﻫﻨﺪۀ آﻧﺎن ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدت و ﻃﺎﻋﺖ او ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻟﺒﺎس اﻟﺘﱠﻘْﻮى ذَﻟﻚَ ﺧَﻴﺮ) و ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮا ،آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ( ﯾﻌﻨ ﺑﻬﺘﺮ از ﻟﺒﺎس
ﺣﺴ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮا ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﺎره ﻧﻤﺷﻮد و زﯾﺒﺎﯾ ﻗﻠﺐ و روح اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻟﺒﺎس ﻇﺎﻫﺮی ،ﻫﺪﻓﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﻮرتِ آﺷﺎر در وﻗﺘ از اوﻗﺎت ﯾﺎ زﯾﺒﺎ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻮدی ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ،ﻋﻮرت آﺷﺎر ﻣﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ،ﻋﯿﺎن ﺷﺪﻧﺶ زﯾﺎﻧ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪه وارد ﻧﻤﺳﺎزد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺒﻮدن ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮا را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦﺟﺎ ﻋﻮرت ﺑﺎﻃﻦ او آﺷﺎر ﻣﺷﻮد و ﺧﺎری و رﺳﻮاﯾ ﺑﻪ
ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ذَﻟﻚَ ﻣﻦ آﻳﺎتِ اﻟﻪ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺬﱠﻛﺮونَ )اﯾﻦ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﺪ( ﯾﻌﻨ :آنﭼﻪ درﺑﺎرۀ ﻟﺒﺎس ﺑﺮاﯾﺘﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪ
ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ و ﻟﺒﺎس ﻇﺎﻫﺮ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
و اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻨ آدم از اﯾﻦﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرﺷﺎن ﮐﺮد ،ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻳﺎ ﺑﻨ آدم ﻻ
ﻳﻔْﺘﻨَﻨﱠﻢ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنُ )ای ﻓﺮزﻧﺪان آدم ،ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﯿﻨﺪازد( ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮاﯾﺘﺎن زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺗﺮﻏﯿﺒﺘﺎن ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺑﻊ او ﺷﻮﯾﺪ ﻛﻤﺎ اﺧْﺮج اﺑﻮﻳﻢ ﻣﻦ اﻟْﺠﻨﱠﺔ) ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺷﻤﺎ را از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ( و آﻧﺎن را از ﺟﺎﯾﺎه واﻻ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ آورد و او ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و
در اﯾﻦ راه از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺗﺎ آنﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪازد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ و
در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻟﺒﺎس ﺟﻨ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و از ﻣﻮاﺿﻌ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻫﺠﻮم ﻣآورد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
زﯾﺮا او ﻫﻤﻮاره ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارد و او و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ از ﺟﻨﯿﺎن ﺷﻤﺎ را از ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﺎن را ﻧﻤﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﺎ
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ را اوﻟﯿﺎی ﮐﺴﺎﻧ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﻤآورﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪم اﯾﻤﺎن ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻘﺪ
وﻻﯾﺖ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا:
اﻧﱠﻪ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻪ ﺳﻠْﻄَﺎنٌ ﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا وﻋﻠَ رﺑِﻬِﻢ ﻳﺘَﻮﻛﻠُﻮنَ ) (۹۹اﻧﱠﻤﺎ ﺳﻠْﻄَﺎﻧُﻪ ﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺘَﻮﻟﱠﻮﻧَﻪ واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻫﻢ ﺑِﻪ ﻣﺸْﺮِﻛﻮنَ ]ﻧﺤﻞ۹۹ :
ـ [۱۰۰
)او را ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺴﻠﻄ ﻧﯿﺴﺖ ) (۹۹ﺗﺴﻠﻂ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ وی
را ﺑﻪ دوﺳﺘ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ او )اﻟﻪ( ﺷﺮک ﻣورزﻧﺪ.«(.
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ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﻬﻢ درﺑﺎرۀ اﻣﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎرۀ ) (309147را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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