بسمه تعالی
سؤاالت درس دوازدهم پیام های آسمانی پایه هفتم
خودت را امتحان کن
 -1با توجّه به آیات قرآن کریم ،مهم ترین فایده حجاب براى بانوان چیست؟ مهم ترین فایده حجاب ،در
امان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو و هوسران است.
 -2مسئولیت مشترک مردان و زنان براى حفظ پاکى جامعه چیست؟ حفظ حیا و عفت و پوشش مناسب هم
برای مردان و هم برای زنان است .رعایت حیا و عفت در لحن گفتار و مراقبت در اعمال و رفتار هم برای
مردان و هم برای زنان است.
فعالت کالسی
به نظر شما چرا خداوند در این آیات هریک از مردان و زنان را به صورت جداگانه مخاطب خود قرار داده و
این راهنمایى را براى هر دو گروه تکرار کرده است؟ اگ گروه مردان و هم گروه زنان سفارش خدا را جهت
حفظ نگاه و خود داری از گناه رعایت کنند ،جامعه سالم می شود و مردم پاک می مانند.
نکات متن
* چه رابطه ای بین رعایت نکردن حجاب از طرف زنان و اذیت و آزار مردان هوس ران وجود دارد؟ بیشترین
آزار و اذیت ها درباره دختران و زنانى است که پوشش مناسبى ندارند و خود را در معرض دید مردان نامحرم
قرار مى دهند .این افراد بدون آنکه خودشان توجه داشته باشند با تحریک انسان های سُست اراده و مریض،
خود را در دامى مى اندازند که سرانجامی جز حسرت و پشیمانی ندارد.
* سفارش اسالم به مردان و زنان در خصوص رعایت حیا وعفت و پوشش چیست؟ دین اسالم ،هر کارى که
مردان یا زنان را به گناه اندازد ،حرام مى داند .پوشیدن لباس هاى تنگ و بدن نما ،سخن گفتن با لحنى که
دیگران را تحریک کند ،پوشیدن لباس هایى که انسان را در جامعه انگشت نما مى کند و انجام هر رفتارى
که توجّه نامحرمان را به سوى انسان جلب کند حرام است و در تمام این موارد فرقى بین مردان و زنان
نیست.
* آیه قرآنی[ :ای پیامبر] به مردان مؤمن بگو چشم های خود را [از نگاه به نامحرم] فروگیرند ،و دامان خود
را [از گناه] حفظ نمایند ،که این برای آنان پاکیزه تر است؛ زیرا خداوند به آنچه می کنند آگاه است.

* آیه قرآنی :و به زنان مؤمن [نیز] بگو چشم های خود را [از نگاه به نامحرمان]فروگیرند ،و دامان خود را [از
گناه] حفظ نمایند ،و زینت خود را آشکار نکنند ،جز آن مقدار [مانند گردی صورت] که نمایان است.
* حفظ پوشش به تنهایى براى سالمت جامعه کافى نیست و تمام افراد چه مرد و چه زن باید با رفتار و
گفتار خود ،حیا و عفّت را رعایت کنند.

