
ر ايام تعطيالتپيام نسيم براي آموزش درس پيام آسمان نهم دهديه     

  

  

  نكات طاليي درس �

ورده آنها به هم گره خ سرنوشتهستند که  سرنشينان كشتيجامعه مانند کشتی و مردمان آن ه�نند  �
است و اگر در جامعه شخصی بخواهد قوانین الهی یا اجت�عی را زیر پا بگذارد ، به سادگی از خطا 

  می توان گذشت.ـو گناه وی ن

در  نشینان یک کشتیرا ترک می کنند مانند سکوت رس  نهي از منكرو  امر به معروفَ              م ثل افرادی که  �
نشسA خود را به بهانه اینکه جای خودش می باشد سوراخ می کند و جان مقابل فردی است که جای 

  همه را در خطر می اندازد. 

  

 

 

  

  

  

  

  

 افراد جامعه بيشتر  است زيرا ....مسئوليت مؤمنان در امر به معروف و نهي از منكر از بقيه  

 کنند. می  مسئولیت نسبت به رسنوشت هم احساس و یکدیگرند    ّ ولی   �

 از خوشبختی خود لذت می برند و سعادت دیگر انسانها برایشان شیرین است.             �

 راینبناب دانند. می پذیر عمل به دستورات دین امکان تنها با آخرت را و رسیدن به سعادت دنیا �
 دارند. یم از ترک واجبات و انجام محرمات باز دیگران را. و کنند به دستورات دین عمل میخود 

  

  

 Aبی فایده دانس
 تذکر

 سكوت كنيم. ..................داليلي چون  نامناسب ديگران با رفتار برابر در نبايد ما

  .یکی از مسئولیت های افراد جامعه نسبت به هم امر به معروف و نهی از منکر است�
  یعنی توصیه یکدیگر به کار خیر و پسندیده امر به معروف

  به معنای بازداشA همدیگر از کار ناپسند است. و نهي از منكر

مسئوليت 

 همگاني

دهمدرس   
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  �جايگاه  ارزشمند  امر  به معروف و نهي از منكر در سخنان حضرت علي (ع)

  در    ّ                   و حت ی جهاد در راه خدا ش همۀ کار های نیک زر ا
  مانند قطره ای  نهی از منکر امر به معروف و مقایسه با

  عمیق است. پهناور و برابر دریایی در
 شوند. عذاب مي گناهانجام  بي خردان به دليل خردمندان به دليل نهي نكردن از زشتي ها و

 

  �شيوه هاي امر به معروف و نهي از منكر

                                                                           

   

  

  هدف در نهي از منكر ادامه ندادن انسان خطاكار، به اشتباهش است.�

به  امر تأثیرکنیم  نچه دیگران را نهی میآ کنیم و دوری از  می نچه دیگران را توصیهآ عمل به �
  .کند معروف و نهی از منکر را بیشرت می

رضایت و پاداش الهی و کمک به اصالح اطرافیان و جامعه را در بر دارد امر به معروف و نهي از منكر �

  .ستا موفقيتاین فریضه یک  و
 

  

  

 گناه انجام نشان دادن ناراحتی از� گناهکار روی برگرداندن از�

 ترک محل گناه� فرد با رسد رفتار�

بی تفاوت شدن مردم  
به رسنوشت همدیگر

رواج  یافA کارهای 
A ناپسند و از بین رف
زشتی این کارها

ن فراموشی تعالیم دی
 و رواج یافA گناه و

فساد در جامعه

مستحق گردیدن 
جامعه به عذاب الهی 

مسلط شدن رشورترین 
افراد بر مردم و قبول 

نشدن دعاها

آثار ترك امر به معروف 

 و نهي از منكر


