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چرا شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت، او را گام به گام به سمت گناه می کشاند و حیله تسویف چه مشکلی براي فرد ایجاد می کند؟  . 1

از رحمت خدا مأیوس شود و بگوید دیگر توبه ام پذیرفته نیست - عادت به گناه از رحمت خدا مأیوس شود و بگوید دیگر توبه ام پذیرفته نیست - نا امیدي از توبه

متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند - عادت به گناه متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند - نا امیدي از توبه

در بین موارد زیر کدام یک می تواند بهترین دریافت معرفتی از ماجرایی باشد که بین بُشر بن حارث و امام کاظم (ع) اتفاق افتاد؟  . 2

شرط کمال انسان توبه است و اینکه انسان سعی در جبران گناهان خویش و اصالح، داشته باشد. 

الزمۀ کمال، بندگی است که مستلزم ترك گناه در محضر خدایی است که صاحب اصلی هستی است. 

بندگی خدا تابع توبۀ حقیقی است و  توبۀ حقیقی مستلزم تغییر نگاه انسان نسبت به اعمال خویش است. 

راه جبران خطاي انسان، توجه به امام است که والیت الهی به او سپرده شده و باب حقیقی توبه است. 

بُشربن حارث با کدام تذکر امام کاظم (ع) بود که به خود آمد و دست از معصیت بر داشت؟  . 3

تذکر امام در باب عدم آزادگی بشر و اینکه یک انسان آزاده تن به بردگی نفس نمی دهد.

تذکر امام در باب عدم بندگی بُشر و اینکه بندة خدا هیچ گاه بندة گناه نخواهد شد. 

تذکر امام در باب عدم آزادگی بُشر و اینکه یک انسان آزاده در محضر خدا گناه نمی کند.

تذکر امام در باب عدم بندگی بُشر و اینکه بندة خدا حرمت صاحب خود را نگه می دارد.

فرمان رواي قواي انسان در انقالب علیه خویش  .................. است و در این انقالب قرار است که انسان از ستم  .................. ، خود را نجات دهد.  . 4

عقل - نفس  فطرت - نفس  عقل - شیطان  فطرت - شیطان 

«تسویف» که از حیله هاي دشمن قسم خوردة انسان به شمار می رود، به چه معناست و سر انجام گرفتاري انسان در این دام چیست؟  . 5

گناه به امید توبه - انسان را از رحمت الهی مأیوس می سازد. امروز و فردا کردن - انسان را از رحمت الهی مأیوس می سازد. 

گناه به امید توبه - میل به توبه در انسان خاموش می شود. امروز و فردا کردن - میل به توبه در انسان خاموش می شود. 

جنبۀ پاك کنندگی توبه را چه می نامند و کدام عبارت این مرحله را توضیح می دهد؟  . 6

نِب َکَمن ال ذنَب لَه» تخلیه - «التِّائُب ِمَن الذَّ نِب َکَمن ال َذنَب لَه»   تزکیه -  «التِّائُب ِمَن الذَّ

نوَب َجمیعًا» تخلیه -  «اِنَّ اَهللا َیغِفُر الذُّ نوَب َجمیعًا»   تزکیه -  «اِنَّ اَهللا َیغِفُر الذُّ

قدم گذاشتن انسان در وادي حرمت شکنی معبود، نتیجه بی توجهی به کدام هشدار الهی است و دانستن کدام مطلب منجر به جان دادن روي گردانان از  . 7
خدا از شوق رفتن به سوي او می شود؟

«َأِن اْعُبُدونِی»- چگونگی انتظار آن ها را کشیدن از سوي خدا  نُوَب َجِمیًعا» - چگونگی انتظار آن ها را کشیدن از سوي خدا  َ َیْغِفُر الذُّ «ِإنَّ اهللاَّ

نُوَب َجِمیًعا»- از هم گسستن بند بند وجودشان از محبت خداوند  َ َیْغِفُر الذُّ «ِإنَّ اهللاَّ «َأِن اْعُبُدونِی»- از هم گسستن بند بند وجودشان از محبت خداوند 

عالوه بر پشیمانی از گناه چه کارهاي دیگري الزم است تا توبۀ انسان کامل شود؟  . 8

تصمیم بر تکرار نکردن گناه و انقالب درونی و جبران حقوق مردم  تصمیم بر تکرار نکردن گناه و توبه اجتماعی و جبران حقوق الهی 

تالش در جهت دور شدن از گناه و جبران حقوق الهی و حقوق مردم  تالش درجهت دور شدن از گناه و انقالب درونی و توبه اجتماعی 

به ترتیب وجود کدام خصوصیت موجب سهولت توبه درجوانی می شود و زوال میل به توبه در انسان موجب کدام امر می گردد؟  . 9

انعطاف پذیري- پریشانی و پشیمانی انعطاف پذیري- تسویف و تأخیر

ثبات خوي ها و خصلت ها- پریشانی و پشیمانی ثبات خوي ها و خصلت ها- تسویف و تأخیر

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 7 متوسط
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تکرار چه عبارتی باعث می گردد میل به توبه در انسان خاموش شود، و کدام روش شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت است؟  . 10

آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب- آهسته و قدم به قدم به سمت گناه کشاندن.

به زودي توبه خواهم کرد- آهسته و قدم به قدم به سمت گناه کشاندن.

به زودي توبه خواهم کرد- یأس و نومیدي بسیار

آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب- یأس و نومیدي بسیار.

کدام قضاوت صحیح است نسبت به کسی که در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که: «چقدر بد شد، کاش این کار را نمی کردم، چرا به  . 11
فرمان خدا بی توجهی کردم»؟

از آنجایی که چنین انسانی قلبًا توبه نکرده پس توبه اش مقبول نیست.  توبه براي چنین شخصیتی انجام شده است و گناه او بخشیده می شود.

چنین انسانی واقعًا در دل «استغفراهللا» را نگفته است و ذکر زبانی کافی نیست.  توبه انجام شده است اما باید براي بخشیده شدن آن گام هاي بعدي را بردارد. 

خداوند به پیامبر (ص) پیام می دهد که خطاب به بندگانی که زیاده به خود ستم روا داشته اند، کدام عبارت قرآنی را بیان کند؟  . 12

 «اّن اهللا یحٌب التوابین و یحّب المتطّهرین»   «التقنطوا من رحمۀ اهللا اّن اهللا یغفر الذنوب جمیعًا»  

 «التائب من الّذنب کمن ال ذنب له»   «التوبۀ تطهر القلوب و تغسل الذنوب»  

ضرورت توبۀ اجتماعی چه زمانی است؟ حساسیت مردم به انحرافات اجتماعی و پایداري در برابر آنها چه پیامدي دارد؟  . 13

جامعه از مسیر توحید و اطاعت خدا خارج شود - گسترش نیافتن و ماندگار نشدن گناه 

جامعه از مسیر توحید و اطاعت خدا خارج شود - آسان شدن ممانعت از گناه 

مردم حقوق الهی از دست رفته را جبران نکنند - آسان شدن ممانعت از گناه 

مردم حقوق الهی از دست رفته را جبران نکنند - گسترش نیافتن و ماندگار نشدن گناه 

کدام حیلۀ شیطانی بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کار می رود؟ اینکه شیطان گام به گام و آهسته انسان را به سمت شقاوت می کشاند، مولد  . 14
چیست؟

تسویف - خاموشی میل به توبه در انسان و عادت کردن او به گناه 

تسویف - عدم توجه به قبح گناه و زشتی آن و اقدام نکردن به توبه 

مأیوس کردن از رحمت الهی - عدم توجه به قبح گناه و زشتی آن و اقدام نکردن به توبه 

مأیوس کردن از رحمت الهی - خاموشی میل به توبه در انسان و عادت کردن او به گناه 

با تدبر در سخن خداوند به حضرت داود(ع) خداوند نسبت به روي گردانان از وي چه رویکردي دارد؟ و در چه صورتی بند بند وجودشان از محبت  . 15
الهی از هم می گسست؟

انتظار براي توبه آن ها - علم به شوق خداوند نسبت به بازگشت آنان   انتظار براي توبه آن ها - علم به ناامید نشدن از رحمت الهی 

شوق بازگشت به سوي خداوند - علم به ناامید نشدن از رحمت الهی شوق بازگشت به سوي خداوند - علم به شوق خداوند نسبت به بازگشت آنان

در چه صورتی لطف و مهربانی خداوند مشمول فرد تائب جبران کننده معاصی خود می شود؟ حقیقت توبه چیست؟  . 16

تالش حداکثري توبه کار - پشیمانی قلبی از گناه  تالش حداکثري توبه کار - تصمیم بر عدم  تکرار گناه 

به جا آوردن قضاي عبادات ترك شده - تصمیم بر عدم  تکرار گناه به جا آوردن قضاي عبادات ترك شده - پشیمانی قلبی از گناه

کدام مورد زیر به انسان این امکان را می دهد که از مسیري که به غلط رفته بازگردد و آثار زیان بار را جبران نماید؟  . 17

توانایی انقالب علیه خود  دانی توانایی انقالب علیه خود عالی 

قدرت و استعداد کشف راه درست زندگی  امید به رحمت الهی 
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بروز و ظهور رحمت الهی درجایی که بندة توبه کار در تالش براي جبران حق اهللا می باشد، چگونه است و راهکار مناسب براي فرد تالشگر در جبران  . 18
حقوق مردم در صورت عدم امکان دسترسی به آنها چیست؟

اگر خدا ببیند شخص تالش کرده و نتوانسته همۀ گناهان را جبران کند، او را عفو می کند - تصدق و دعاي خیر براي آنها

اگر خدا ببیند شخص تالش کرده و نتوانسته همۀ گناهان را جبران کند، او را عفو می کند - وقف اموال از طرف آنان

با تحقق توبه، تمام گناهان و حقوقی که برگردن فرد می باشد، یک جا بخشیده می شود-تصدق و دعاي خیر براي آنها

با تحقق توبه، تمام گناهان و حقوقی که برگردن فرد می باشد، یک جا بخشیده می شود- وقف اموال از طرف آنان

گرفتاري جوان به دام «تسویف» چه زیانی برایش ایجاد می کند؟ چگونه می توان به این جوان نهیب زد و او را بیم داد؟  . 19

ناامیدي از رحمت الهی - توفیق توبه همواره میسر نیست!   ناامیدي از رحمت الهی - در توبه همیشه باز است. 

خاموشی میل به توبه - در توبه همیشه باز است. خاموشی میل به توبه - توفیق توبه همواره میسر نیست!

خداوند چه کسانی را به سوي خود و به راه راست هدایت می کند؟  . 20

َس بُنیانُه َعلی تقَوي ِمَن اِهللا» ا الَّذیَن آمنوا باهللا َو اْعَتِصُموا بِِه»   «آَمَن بِاِهللا َو الَیوِم األِخِر َو َعِمَل َصالحًا» «َأ َفَمن َأسَّ  «َأنَّ َأهَل القَري آمنوا َو َأتَّقوا» «َفَأمَّ

مناسب ترین زمان توبه چه زمانی است؟ قبولی تکرار توبۀ واقعی در کدام عبارت قرآنی مشهود است؟  . 21

ریَن جوانی- ُیِحبُّ الُمَتَطهِّ ِحیُم   جوانی- ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ِحیُم سراسر عمر- ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ریَن سراسر عمر- ُیِحبُّ الُمَتَطهِّ

برترین زمان براي بازگشت عبد به دامن رحمت الهی چه اوقاتی است؟ در صورت عدم دسترسی به فردي که حقوقش تضییع شده، راه احقاق حقوق  . 22
ضایع شده اش چیست؟

دورانی که تغییر و دگرگونی و تثبیت خوي ها و خصلت ها اتفاق می افتد - استغفار و اظهار ندامت 

دورانی که تغییر و دگرگونی و تثبیت خوي ها و خصلت ها اتفاق می افتد - صدقه  دادن و دعاي خیر براي آنها 

دورانی که توبه آسان تر و جبران گذشته راحت تر است - صدقه دادن و دعاي خیر براي آنها 

دورانی که توبه آسان تر و جبران گذشته راحت تر است - استغفار و اظهار ندامت 

ضرورت اعطاي سرمایه هاي مالی و جانی از سوي انسان هاي بزرگ به چه هنگام تبیین می شود و رسالت آنان در جامعه  همراه با چه ثمراتی است؟  . 23

پایبندي مردم به انجام وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر - ممانعت از گسترش گناهان فردي و اجتماعی 

پایبندي مردم به انجام وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر - ممانعت از خاموشی کامل نور هدایت 

بی فایده شدن اقدامات دلسوزان جامعه و ریشه دواندن تدریجی انحراف از حق - ممانعت از گسترش گناهان فردي و اجتماعی 

بی فایده شدن اقدامات دلسوزان جامعه و ریشه دواندن تدریجی انحراف از حق - ممانعت از خاموشی کامل نور هدایت 

وعده و بشارت خداوند متعال در قرآن کریم به بندگان خود که بسیار به خود ستم روا داشته اند چیست و دلیل آن چه می باشد؟  . 24

گناهان آنان را به حسنات تبدیل می کند - او آمرزندة مهربان است.

همۀ گناهان را می بخشد - او آمرزندة مهربان است. 

گناهان آنان را به حسنات تبدیل می کند - کسانی را که زیاد توبه می کنند، دوست دارد.

همۀ گناهان را می بخشد - کسانی را که زیاد توبه می کنند دوست دارد.

هر یک از گناهان زیر به ترتیب مبین کدام گناه است؟ راه اصالح و معالجۀ جامعه چیست؟   . 25
- دروغ 

- ترك عبادت هایی مانند نماز و روزه 
- رشوه گرفتن

فردي، اجتماعی، فردي - امر به معروف و نهی از منکر  فردي، فردي، اجتماعی - دعوت یکدیگر به خیر و نیکی 

فردي، اجتماعی، فردي - دعوت یکدیگر به خیر و نیکی فردي، فردي، اجتماعی - امر به معروف و نهی از منکر
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از روش هاي شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته به سمت گناه می کشاند تا در این فرآیند تدریجی، متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام گزینه 4  . 1
به توبه نکند. 

حیلۀ شیطانی تسویف به معناي امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است و به عبارت دیگر فرد گناهکار دائمًا به خود می گوید: «به زودي توبه می کنم» و این گفته را آن قدر تکرار
می کند، تا اینکه میل به توبه در او خاموش شود.

در ماجراي بُشر بن حارث، امام در صدد بیان این نکته بودند که یک بنده اي که عالم را ملک خدا و خدا را صاحب خویش می داند، در محضر او بساط گناه را پهن نمی کند. گزینه 2  . 2
امام به خدمتکار بشر گفت: اگر او بندة خدا بود حرمت صاحبخانه را نگاه داشته و این باسط را پهن نمی کرد. گزینه 4  . 3

در میان مخلوقات، انسان موجودي است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی، می تواند در برابر موانع درونی نیز ایستادگی کرده و حتی علیه خود انقالب کند؛ بدین معنا که هم گزینه 4  . 4
می تواند با پیروزي از عقل، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و هم می تواند با پیروي از نفس امّاره و انجام گناه، از فرمان هاي خداوند سرپیچی کرده و به خود ستم روا دارد. 

شیطان انسان را به «تسویف» می کشاند. «تسویف» از ریشۀ «سوف» و به معناي امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است. به عبارت دیگر، فرد گنه کار دائمًا به خود می گوید گزینه 3  . 5
که «به زودي توبه می کنم.» و این گفته را آن قدر تکرار می کند، تا آنجا که دیگر میل به توبه در او خاموش می شود.

گناه، آلودگی است و توبه، پاك شدن از آلودگی هاست. توبه گناهان را از قلب خارج می کند و آن را شست وشو می دهد. به همین جهت این عمل را «پیرایش» یا «تخلیه» نیز می گویند.  گزینه 2  . 6

امام کاظم (ع) در پاسخ آن زن خدمتکار گفت: «معلوم است که آزاد است. اگر بنده می بود، بندگی می کرد و حرمت صاحب خود را نگه می داشت و این بساط را پهن نمی کرد.»  گزینه 2  . 7
حرمت شکنی، تابع بنده نبودن است که در واقع بی توجهی به عبارت شریفه «َأِن اْعُبُدوِنی» می باشد. 

خداي متعال به حضرت داود (ع) فرمود: «اي داود! اگر آنان که از من روي گردانده اند می دانستند که چگونه انتظار آنها رامی کشم و شوق بازگشتشان را دارم، بدون شک از شوق آمدن به سوي من
جان می دادند و بند بند وجودشان از محبت من از هم می گسست» 

عالوه بر پشیمانی از گناه الزم است.1- تالش در جهت دورشدن از گناه 2- و جبران حقوق الهی و حقوق مردم صورت پذیرد تا مراحل تکمیلی توبه تحقق پذیرد.  گزینه 4  . 8

انعطاف پذیري موجب سهولت توبه در جوانی می شود، به خاموشی گراییدن و زوال میل به توبه موجب تسویف و تأخیر می شود. گزینه 1  . 9

در تسویف، فرد گناهکار دائمًا به خود می گوید: «به زودي توبه می کنم» و این گفته را آن قدر تکرار می کند، تا اینکه دیگر میل به توبه در او خاموش می شود.  گزینه 2  . 10
روش دیگر شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته به سمت گناه می کشاند تا در این فرآیند تدریجی، متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند . 

همین که انسان بعد از انجام گناه، در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که: «چقدر بد شد!کاش این کار را نمی کردم، چرا به فرمان خدا بی توجهی کردم؟» توبه انجام گزینه 1  . 11
شده و گناه بخشیده می شود. امام باقر (ع) می فرماید: «براي توبه کردن پشیمانی کافی است.»

خداوند به پیامبرش (ص) پیام می   دهد که  «قل یا عبادي الّذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من رحمۀ اهللا اّن اهللا یغفر الذنوب جمیعًا انّه هوالغفور الرحیم».   گزینه 2  . 12

اگر جامعه در برخی از ابعاد از مسیر توحید و اطاعت از خداوند خارج شود، نیازمند (ضروري است) بازگشت به مسیر توحید و اصالح یعنی نیازمند توبه اجتماعی است. اگر مردم در گزینه 2  . 13
برابر گناهان اجتماعی حساسیت نشان دهند و در برابر آن بایستند به آسانی می توانند مانع گسترش گناهان شوند. 

- حیله تسویف بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کار می رود.  گزینه 2  . 14
روش دیگر شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته به سمت گناه می کشاند تا در این فرآیند تدریجی متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند. 

خداي متعال به حضرت داود (ع) فرمود: اي داود اگر روي گردانان از من می دانستند که چگونه انتظار آن ها را می کشم و شوق بازگشت آن ها را دارم، بدون شک از شوق آمدن گزینه 3  . 15
به سوي من جان می دادند و بند بند وجودشان از محبت من از هم می گسست.

خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است اگر ببیند که شخص توبه کار تالش خود را کرده و نتوانسته همۀ گناهان را جبران کند، بقیه موارد را خود جبران نموده و عفو می کند.  گزینه 2  . 16
امام باقر(ع): براي توبه کردن پشیمانی کافی است. همین که انسان بعد از انجام گناه در دل و قلب احساس پشیمانی کند، گناهش بخشیده می شود.

در میان مخلوقات، انسان موجودي است که توانایی انقالب علیه خود  دانی را دارد. این، بازگشت از مسیري است که چندي به غلط پیموده شده و آثار زیان باري برجاي گذاشته است.  گزینه 2  . 17

توبه کننده تالش می کند حقوقی را که با گناه خود ضایع کرده جبران نماید؛ دسته اي از آنها حقوق الهی است که مهم ترین آن، حق اطاعت و بندگی است. توبه کننده باید بکوشد گزینه 1  . 18
کوتاهی خود را در پیشگاه خدا جبران کند. البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر ببیند که شخص توبه کار تالش خود را کرده و نتوانسته همه گناهان را جبران کند. بقیه موارد را خود

جبران نموده و او را عفو می کند. 
دستۀ دیگر، حقوق مردم است. توبه کننده باید تالش کند اگر ستمی بر مردم کرده است، آن را جبران کند و اگر به آنان دسترسی ندارد، به نیابت آنان صدقه دهد و برایشان دعاي خیر و طلب

آمرزش کند. 

تسویف (به تاخیر انداختن توبه) یک حیلۀ شیطانی است که بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کار می رود. شیطان به او می گوید تو هنوز جوانی و فرصت توبه داري!  گزینه 3  . 19
این دام شیطان سبب عادت جوان به گناه و باعث می شود که میل به توبه در او خاموش شود و ترك گناه برایش سخت گردد! 

)، اما توفیق توبه همواره مسیر نیست و باید لحظه هاي توفیق را شکار کرد (انذار و بیم).  درست است که در توبه همیشه باز است (این یک بشارت است، رد گزینه هاي  و 
ا الَّذیَن آمنوا باهللا و اعتصموا ِبِه َفَسید فُلُهم فی رحمٍۀ منُه و َفضٍل َو یهدیهم إلیه صراطًا مستقیمًا»  ذکر می شود که کسانی که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند، به زودي در آیۀ شریفۀ  «َفَأمَّ گزینه 2  . 20

[خدا] آنان را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش درآورد، و ایشان را به سوي خود، به راهی راست، هدایت کند.  

- سراسر عمر ظرف زمان توبه است، اما بهترین زمان براي توبه دوره اي است که امکان توبه، بیشتر و انجام آن، آسان تر و جبران گذشته، راحت است و دورة جوانی این ویژگی را گزینه 4  . 21
دارد. 

ریَن ابین َوُیِحبُّ الُمَتَطهِّ َ ُیِحبُّ التَّوَّ - تکرار توبه اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود. خداوند می فرماید: ِإنَّ اهللاَّ
بهترین زمان براي توبه، دورانی است که توبه آسان تر و جبران گذشته راحت تر است.  گزینه 3  . 22

فردي که حق الناس برعهدة اوست در صورتی که به صاحبان حق دسترسی ندارد، به نیابت از آنان صدقه دهد و برایشان دعاي خیر و طلب آمرزش نماید. 

اگر مردم در انجام وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جایی نرسد و به تدریج انحراف از حق بیشتر و بیشتر شود، نیاز به گزینه 4  . 23
فعالیت هاي اساسی پیدا می شود. تا آنجا که ممکن است نیاز باشد؛ انسان هاي بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند تا مانع خاموشی کامل نور هدایت شوند. 

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «بگو اي بندگان من که بسیار به خود ستم روا داشته اید، از رحمت الهی نا امید نباشید، خداوند همۀ گناهان را می بخشد، چراکه او آمرزندة مهربان گزینه 2  . 24
است.»
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دروغ و ترك عبادت هایی مانند نماز و روزه از گناهان فردي و رشوه گرفتن از گناهان اجتماعی به شمار می        روند.  گزینه 3  . 25
راه اصالح و معالجۀ جامعه از این بیماري ها، انجام دادن وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است. 
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