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خود را  یگناه رو   کی دنید با  که  یر  هم است که انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد. گایه نیاز منکر ا هدف ما در نیه
   اشتباه از آن ییر جلوگ یبرا م،یرفتار کن یو با فرد خطاکار به رسد میبرگردان

 
 است.  کاف

خوب، او را متوجه اشتباهش   برخورد  و با  با مهربای   د یصورت ما با نیدر ا ست؛یرفتارش ن شخص خطاکار متوجه زشتر  یر  ن گایه
ام از او بخواه میکن  نکند.  آن خطا را تکرار  گر یکه د  میو با احیر
 . میآنجا را ترک کن د یبا م،ینشان ده خود را از انجام گنایه ناراحتر  نکهیا یبرا یر  موارد ن بعض   در 

 است(
 
 )ذکر یک مورد کاف
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5/0  
بر بندگان را  یکه مهرورز   است او آن قدر مهربان. و همه کس را در برگرفته است یر  او همه چ خداوند مهربان است و مهربای  

 )بسیار آمرزنده و مهربان( است دهیو خود را دوستدار آنان نام بر خود واجب کرده
91  

5/0  20 )ره(امام خمیت   
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ش پ  در صوریر  ثروتمند و  انیم رسد و فاصله طبقایر  یم یر  ن ازمندانیکند، ثروت به دست ن  دا یکه انفاق مال در جامعه گسیر
مهربان  گر یکدیشود؛ مردم نسبت به  کن یم  شهیاز فقر از جامعه ر  ناش   یاز گناهان و جرم ها یادیشود؛ بخش ز  کمیر یم  یر فق

  دو شود. )ذکر  در جامعه حاکم یم تیآرامش و امن تیکنند و در نها  یم یشیر یب تیشوند و احساس مسئول تر یم
 
 مورد کاف

 است(
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 یار یانجام بس و زشتر  ابد ی نادرست و ناپسند در جامعه رواج یم یشوند؛ کارها تفاوت یم یی  گرانیمردم نسبت به رسنوشت د
و دستورات  میشود. تعال ها به عنوان کار معروف و خوب شناخته یم زشتر  برخ   رود، تا آنجا که حتر  یم یر  کارها از ب  نیاز ا
شوند و کم کم آنقدر گناه و فساد در جامعه فراوان  فاسد بر مردم مسلط یم یشود و انسان ها مردم فراموش یم انیدر م نید
  یم شود که رحمت و برکت خداوند از آن جامعه برداشته و جامعه مستحق عذاب الیه یم

 
 است( شود. )ذکر دو مورد کاف
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 ادامه پاسخ ها در صفحه دوم
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  خونیو شب جنگ نظایم ،یاقتصاد میدشمن از تحر  هدف اصیل

 
مردم و دورکردن  ت  ید یباورها یجز نابود ییر  چ ،فرهنگ

 . ستیآنها از اسالم ن
24 

1 

  د یاعتماد به دوست، نبا یر  ر عد ارسار به دوست:  از گفت   تمایم ی   پره 
 

 ار ی. چه بسمییخود را به او بگو  همه ارسار زندگ
 کنند.   ارسار دوست خود اقدام یم یخورد و افراد به افشا ها به هم یم اتفاق افتاده است که دوستر 

ا م یهمواره برا ا یدوست ما هرگونه خواسته ما را برآورده سازد و  میانتظار داشته باش د ینبا از دوست:  جا یتوقع ب نداشت   
 از دوست خود دارند؛ تا  کطرفهی یو فداکار  ثار یز افراد، توقع اا خود بگذرد. برخ   یر  کند و به خاطر ما از همه چ  یفداکار 
 کند.   تیهم از آنان حما و ناحقر  اطلکه انتظار دارند در هر امر ب  ی  جا
 از عالق ی   پره

 
 نیشود. ا لیتبد یدیشد ار یبس یممکن است به رسعت به عالقه ها ،دوران نوجوای   یها دوستر  : افرایط ە
  خاطر یم شای  یموجب اضطراب و پر  افرایط ینوع عالقه ها

 
فرد همواره  را یزند؛ ز  انسان را برهم یم شود و آرامش زندگ

 . ستدور شدن از او  ا ینگران از دست دادن دوست خود 
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1 
خواه  –گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود اهل   –اهل فکر و اندیشه باشد    دوستانش باشد خیر

 
)ذکر دو مورد کاف

 است(
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