
 بسمه تعالی

پیام های آسمانی پایه نهم یازدهم سؤاالت درس  

 

 کن  خودت را امتحان

 به نسبت مردم (مورد چهار). دیکن انیب را منکر از ینه و معروف به امر ترک یمنف آثار (1

 یزشت و ابدی یم رواج جامعه در ناپسند و نادرست یکارها شوند، یم تفاوت یب گرانید سرنوشت

 و معروف کار عنوان به ها یزشت یبرخ یحت که آنجا تا رود، یم نیب از کارها نیا از یاریبس انجام

 قدر آن کم کم و شود یم فراموش مردم انیم در نید دستورات و میتعال شود، یم شناخته خوب

 و شده برداشته جامعه آن از خداوند برکت و رحمت که شود یم فراوان جامعه در فساد و گناه

 .گردد یم یاله عذاب مستحق جامعه

 انیم در را منکر از ینه و معروف به امر گاهیجا السالم هیعل یعل حضرت سخن به توجه با( 2

 و معروف به امر با سهیمقا در خدا، راه در جهاد یحت و کین یکارها مهه .دیکن انیب کین اعمال

 را شما از شیپ اقوام سبحان خداوند. است قیعم و پهناور ییایدر برابر در قطره مانند منکر،از  ینه

 را آنها  خردانِ یب پس. کردند ترک را منکر از ینه و معروف به امر نکهیا لیدل به مگر نکرد، عذاب

 .ها یزشت از نکردن ینه لیدل به را خردمندان و کرد عذاب ها تیمعص انجام لیدل به

 سؤاالت متن 

 یول مؤمنان رایزچرا موئمنان نسبت به امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت بیشتری دارند؟  *

 .کنند یم تیمسئول احساس هم سرنوشت به نسبت و دارند دوست را گریهمد یعنی گرند؛یکدی

 انسان گرید یخوشبخت و یکامران برند، یم لذت خود یخوشبختو   سعادت از که گونه همان آنها

 .است آور یشاد و نیریش شانیبرا زین ها

https://t.me/joinchat/AAAAAE28uK8EJc7r6KDOZw


 حتماً * امام کاظم )ع( در باره ی عاقبت انجام ندادن امر به معروف و نهی از منکر چه می فرماید؟

 در و شد خواهند مسلط شما بر جامعه افراد نیشرورتر وگرنه دیکن منکر از ینه و معروف به امر

 .شد نخواهد مستجاب گرید کنند، دعا اگر هم شما یها نیبهتر صورت نیا

 یزشت متوجه خطاکار شخص یگاه* شیوه های برخورد با افراد گناه کار باید چگونه باشد؟ 

 با و میکن اشتباهش متوجه را او خوب برخورد با و یمهربان با دیبا ما صورت نیا در ست؛ین رفتارش

 خود یناراحت نکهیا یبرا زین موارد یبعض در .نکند تکرار را خطا آن گرید که میبخواه او از احترام

 .میکن ترک را آنجا دیبا م،یده نشان یگناه انجام از را

 بر عالوه برسد جهینت به اگر رایز ؟است تیموفق کی ،یمنکر از ینه و معروف به امر هر* چرا 

 جهینت به اگر و میا کرده کمک خود جامعه و انیاطراف اصالح به یاله پاداش و تیرضا به دنیرس

 .میا برده بهره خداوند ثواب و اجر از و میا کرده عمل خود فهیوظ به نرسد

 

 چند نکته مهم:

 .میکن بازگو آنها به گرانید حضور در را شانیخطاها دینبا امکان حد تا افراد، یآبرو حفظ یراب*

 را گرانید آنچه به خودمان است خوب شود شتریب منکر از ینه و معروف به امر ریتأث نکهیا یراب* 

 .مینده انجام میکن یم ینه آن از که را یکار و میکن عمل میکن یم هیتوص آن به


