
 فضيلت آراستگی یازدهم درس

 است.« مرتب و منُم كردن خود و بهتر كردن وضع ظاهری یا باطنی» آراستگی به معنای. 1

 طبيعی به آراستگی عالقه دارد. هر انسانی به طور. 2

پيشوایان ما هم در آراستگی باطنی خود تالش می كردند و آراسته به زیبایی های اخالقی همچون . ٨

 بودند و هم به آراستگی ظاهری خود توجه داشتند. حسن خلق و...ادب، سخاوت، 

 خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون بوی خوش است. دو ركعت نماز كه با بوی. ١

حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد، بلكه شامل زمان حضور  آراستگی ، اختصاص به زمان. ٦

 ن عبادت نيز می شود.در خانواده و از آن مهم تر، زما

. تكرار دایمی نماز در شبانه روز، این آراستگی و پاكی را در طول روز حفظ می كند و زندگی را ٥

 پاک و با صفا می سازد.

 و جامعه است. یكی از نياز های انسان، نياز به مقبوليت در جمع خانواده، همساالن. ٧

و جوان  شتری دارد و سبب می شود كه نوجواناین نياز، در دوره ی جوانی و نوجوانی نمود بي. ٣

 بيشتر به خود بپردازد و توانایی ها و استعداد های خود را كشف و شكوفا كند.

پوشيدن لباس های نامناسب یا به كار بردن كالم زشت و ناپسند یا گذاشتن سيگاری بر لب، این . ٣

 ه درست و سازنده است. قبيل اعمال نشانه ی ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از را

به وسيله ی آن، خود را در برابر تندروی ها و كندروی ها كنترل  عفاف حالتی در انسان است كه. 11

 می كند تا بتواند در مسير اعتدال و ميانه روی پيش رود و از آن خارج نشود.

 د.در عفاف باید در حد مطلوب و صحيح به برآورده كردن همه ی نياز ها توجه كر. 11

تبرِّج تندروی در آراستگی وابراز وجود و مقبوليت، به گونه ای كه آراستگی ظاهری به . 12

 شود. قرآن این كار را امری جاهالنه می خواند. خودآرایی برای جلب توجه دیگران تبدیل



انسان عفيف می داند كه زیاده روی )افراط( در آراستگی )علت(، سبب غافل شدن از هدف . 1٨

 ی و دورشدن از خدا می شود)معلول = نتيجه(.اصلی زندگ

 . عفت مقدم بر حيا است.1١

و پوشش باوقار تر می شود)معلول = نتيجه(  هر چه عفت بيشتر باشد)علت(، نوع آراستگی. 1٦

وبالعكس، هر چه رشته ی عفاف ضعيف تر باشد)علت(، آراستگی و پوشش سبک تر شده و جنبه ی 

 علول(. خود نمایی ميگيرد )نتيجه = م

مبادا خود را برای دیگران بيارایی)علت( كه در این صورت ناچار  »حضرت علی)ع( می فرمایند:. 1٥

 می شوی با انجام گناه به جنگ با خدا بروی )معلول = نتيجه(. 

لباس نازک و بدن نما نپوشيد؛ زیرا چنين لباسی نشانهی سستی و »امام صادق)ع( می فرمایند:. 1٧

 «ضعف دین است.

 زن مُهر زیبایی و جمال خلقت است.. 1٣

 های درونی وظاهری زن پشتوانه ی مهمی برای ازدواج زن و مرد و تحكيم خانواده است. زیبایی. 1٣

 زن كانون عفت، خانواده است.. 21

 زن عرضه ی نابه جای زیبایی توسط زن)علت(، عفت و حيا را از بين می برد )معلول = نتيجه(.. 21

 زیبایی پوشيدگی درس دوازدهم

 (٦٣)یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ 

 نند.ترك پوشش هاى خود را بر خود نزدیک»اى پيامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: 

 :2پيام.. : مخاطب این آیه پيامبر )ص( است.1پيام...  حدود حجاب توسط خداوند. مفهوم: تعيين

  خداوند به پيامبر )ص( امر می كند كه پيامش را به همسران و دخترانش و زنان باایمان برساند.

 ﴾٦٣﴿ذَلِکَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا 




