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مسئولّیت همگانی

و سندیده خیر و پافراد جامعه نسبت به هم، توصیٔه یکدیگر به کار مسئولیت های یکی از : امر به معروف و نهی از منکر 
.است « امر به معروف و نهی از منکر» هامن این کار . استبازداشنت هم از کار ناپسند 

ر املُِؤمنوَن َو املُِؤمناُت بَعُضُهم أَِولیاُء بَعٍض یَأُمروَن باملَعرو ف َوینَهوَن َعِن املُنکََو 
ومردان و زنان مؤمن،دوستدار و یاور یکدیگرندو از این رو یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کنند

آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر

مردم نسبت به رسنوشت دیگران بی تفاوت می شوند؛ کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج
به عنوان کارزشتیها ، تا آنجا که حتی برخی می رودو زشتی انجام بسیاری از این کارها از بین می یابد 

تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش می شود و انسان های. معروف و خوب شناخته می شود
فاسد بر مردم مسلط می شوند و کم کم آن قدر گناه و فساد در جامعه فراوان می شود که رحمت و برکت

خداوند از آن جامعه برداشته و جامعه مستحق عذاب الهی می شود

ادامه درسنامه
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امر به معروف و نهی از منکرشیوه های 

ود را دیدن یک گناه روی خکه با گاهی همین . اشتباهاتش ادامه ندهداین است که انسان خطاکار به هدف ما در نهی از منکر 
ار متوجه زشتی نیز شخص خطاکگاهی .استکافی آن اشتباه رفتار کنیم، برای جلوگیری از رسدیبرگردانیم و با فرد خطاکار به 

خواهیم که ، او را متوجه اشتباهش کنیم و با احرتام از او بخوببرخوردبا و مهربانیرفتارش نیست؛ در این صورت ما باید با 
کنیمرکتبعضی موارد نیز برای اینکه ناراحتی خود را از انجام گناهی نشان دهیم، باید آنجا را در .نکنددیگر آن خطا را تکرار 

چند نکت  مهم

برای اینکه تأثیر امر به -2.کنیمبرای حفظ آبروی افراد، تا حد امکان نباید خطاهایشان را در حضور دیگران به آنها بازگو -1
را که از ، عمل کنیم و کاریمی کنیمرا به آن توصیه آنچه دیگران معروف و نهی از منکر بیشرت شود، خوب است خودمان به 

ر بامر به معروف و نهی از منکری، یک موفقیت است؛ زیرا اگر به نتیجه برسد، عالوه هر -3.ندهیم، انجام می کنیمآن نهی 
 خود عمل وظیفهٔ نرسد،به به رضایت و پاداش الهی به اصالح اطرافیان و جامعٔه خود کمک کرده ایم و اگر به نتیجه رسیدن 

کرده ایم و از اجر و ثواب خداوند بهره برده ایم
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