
 
هدؾ اصلی دشمن از تحریم التصادی جنگ نظامی و شبیخون فرهنگی    

 

 

اش مجاهد حضرت علی )ع( در اینباره میفرمایند: پاداش انسان عفیؾ و پاکدامنی که لدرت انجام گناه را دارد ولی خود را آلوده نمیکند کمتر از پاد

ه ها شود .شهید در راه خدا نیست انسان پاکدامن نزدیک است فرشته ای از فرشت  

 

  

 

 

 درس دهم  

یا  جامعه مانند کشتی است و مردمان آن همچون سرنشینان کشتی که سرنوشت آنان به هم گره خورده است بنابراین اگر کسی بخواهد لوانین الهی و

است که یکی از مسئولیتهای افراد جامعه نسبت به هم توصیه اجتماعی را زیرپا گذارد نمیتوان به سادگی از کنار خطا و گناه وی گذشت به همین دلیل 

 یکدیگر به کار خیر و پسندیده و بازداشتن هم از کار ناپسند است این کار همان )) امر به معروؾ و نهی از منکر(( است.

مومنان در اینباره مسئولیت بیشتری دارند زیرا  مومنان ولی یکدیگرند .  یعنی همدیگر را دوست دارند و همانگونه که از خوشبختی خود لذت میبرند 

خوشبختی دیگران برایشان نیز شیرین و شادی اور است آنان میدانند که رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تنها با عمل به دستورات الهی یعنی انجام 

 اعمال نیک و ترک گناهان امکان پذیر است به همین دلیل هم خود به این دستورات عمل میکنند و هم دیگران را به انجام آنها دعوت میکنند .

ر را ( امر به معروؾ و نهی از منکر خداوند در لرآن کریم در این باره میفرمایند : مردان و زنان مومن دوستدار و یاور یکدیگرند ) و از این رو یکدیگ

 میکنند .

 آثار ترک امر به معروؾ و نهی از منکر: 

 

 

 

 

 امام کاظم )ع( در باره امر به معروؾ و نهی از منکر میفرمایند :

شما هم اگر دعا کنند حتما" امر به معروؾ و نهی از منکر کنید وگرنه شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد و در اینصورت بهترینهای 

 دیگر مستجاب نخواهد شد .

 امیر المومنین حضرت علی )ع( در رابطه با جایگاه بسیار باالی امر به معروؾ و نهی از منکر میفرمایند: 

عمیك است. خداوند همه کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در ممایسه با امر به معروؾ و نهی از منکر مانند لطره در برابر دریایی پهناور و 

صیتها عذاب سبحان الوام پیش از شما را عذاب نکرد مگر بدلیل اینکه امر به معروؾ و نهی از منکر را ترک کردند پس بیخردان آنها را بدلیل انجام مع

.    کرد و خردمندان را بدلیل نهی نکردن از زشتی ها  

 

چیزی جز نابودی باورهای دینی مردم و دور 

 کردن آنها از اسالم نیست 

 مدرسه شاهد باهنر

مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت میشوند                     -1  

کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج پیدا میکند                  -2

تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش میشود                  -3

ی فاسد بر مردم مسلط میشوندانسانها -4   

آنمدر گناه و فساد در جانعه فراوان میشود که رحمت و برکت خداوند  -5

 از آن جامعه برداشته میشود و جامعه مستحك عذاب الهی میگردد

 



 
 شیوه های امر به معروؾ و نهی از منکر : 

 

 

 

   

 

 

 

چند نکته مهم درباره امر به معروؾ و نهی از منکر     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس یازدهم

د در کلمه جهاد در زبان عربی به معنای تالش و کوشش است، اما در فرهنگ اسالمی معنای مبارزه)جنگ( مسلحانه با دشمنان اسالم را می دهد. جها

کریم را به خود اختصاص داده است.راه خدا در دین اسالم از چنان اهمیتی برخوردار است که حدود یکصد آیه از آیات لرآن   

 خداوند درباره این عبارت ارزشمند در لرآن می فرماید :

 اِنَّ هللا اشتری من المومنین                                              خداوند از مؤمنان، جان ها

اموالشان را خریداری کرد   انفسهم و اموالهم                                                         

اشتباهش ادامه ندهد هدؾ ما در نهی از منکر این است که انسان خطا کار به  

گاهی نیز شخص خطاکار متوجه زشتی رفتارش نیست در اینصورت ما باید با 

مهربانی و با برخورد خوب او را متوجه اشتباهش کنیم و با احترام از او بخواهیم 

 که دیگر آن خطا را تکرار نکند 

یم باید آنجا در بعضی موارد نیز برای اینکه ناراحتی خود را از انجام گناهی نشان ده

 را ترک کنیم 

گاهی همین که دیدن یک گناه روی خود را برگردانیم و با فرد خطاکار بسردی رفتار 

 کنیم برای جلوگیری از آن اشتباه کافی است 

برای حفظ آبروی افراد تا حد امکان نباید خطاهایشان -1

 را در حضور دیگران به آنها بازگو کنیم 

برای اینکه تاثیر امر به معروؾ و نهی از منکر -2

بیشتر شود خوب است خودمان به آنچه دیگران را به آن 

یم و کاری را که از آن نهی میکنیم توصیه میکنیم عمل کن

 انجام ندهیم 

هر امر به معروؾ و نهی از منکری یک موفمیت  -3

است زیرا اگر به نتیجه برسد عالوه بر رسیدن به 

رضایت و پاداش الهی به اصالح اطرافیان و جامعه خود 

کمک کرده ایم و اگر به نتیجه نرسد به وظیفه خود عمل 

اب خداوند بهره برداریم کرده ایم و از اجر و ثو  


