
 توبه



  انقالب درونی در راستای تعالی:  ماهیت توبه 

 پس چرا لفظ الزم است؟

 انتخاب خیر یا شرامکان : 

 مبانی توبه  رابطه دو خود با هم 

 باید هر دو را رشد داد

 توبه: 

 طغیان: 

حرکت ما برای رسیدن به وضعیت مطلوب و جلوگیری از پسرفتمکانیزم  توبه چیست ؟ 

 ظواهر مقدمه و ورودی بواطن

 جسم هم مانند روح دارای وظیفه است

 اختیار 

 مرکب بودن انسان

 حرکت جوهری 

 خود دانی

 خود عالی

 با هم تعارض می کنند

 کاری به هم ندارند

 غلبه خود دانی بر خود عالی

 غلبه خود عالی بر خود دانی



 اثر و نتیجه توبه ایشان

 توبه انواع 
 توبه عوام: 

 توبه خواص: 

 (علیهم السالم)بیت دلیل توبه پیامبران و اهل  توبه أخصّ: 

 پسینی: 

 پیشینی: 

 حسنات األبرار سیّئات المقرّبین

(نجم 9): جایگاه معنای توبه و 

 معرفت و اثر وضعی

 معنای ذنب و استغفار

 ماآموزش : 

 از غیر خدا به خدا

 از ترک اولی به اولی
 از معصیت به طاعت

 رفع

 انواع توبه دفع

 ا



 امکان توبه 

 جوانی: بهترین زمان برای توبه 

 تا ساعت معاینه: 

 عمل باید شدید باشد: 

 صاف بودن محل اصابت ضربه: 

 قبول توبه 

 به لحاظ زمان توبه

 به جهت شخص توبه کار

 به جهت عمل الزم التوبه

 (عادت به گناه)توان مبارزه موجود باشد 
 (توجیه گناه)گناه کامال رسوخ نکرده باشد 

 توان

 مرگ
 نهال

 عزم بر عدم تکرار

 پشیمانی

 اعاده حق الناس

 اعاده حق اهلل

 چشاندن سختی طاعت

 آب کردن گوشتهای حرام
 شرایط توبه 

 تحقق ارکان توبه

 به لحاظ زمان توبه 

 به لحاظ خودعمل
 قبول

 کمال



 آثار توبه 

 أنین المذنبین أحبّ إلیّ من تسبیح المسبّحین •
 
 
 
 
 

 

 

 

 حسناتاهلل سیئاتهم یبدلّ •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چون باب توبه باز است•
 
  

 مراتب و مراحل
 

 بزرگی و بزرگواری روح

 محو اثر گناه
 محو خود گناه

 تبدیل سیئه به حسنه

 جای نفرین دعا کنیم
 

 کسی را فروتر از خود ندانیم

 بین دو عمل نه دو فردمقایسه 
 

 دارند“ أنین المذنبین”مسبّحین همه 
 

 است این حالت پیش نیایدتسبیح ممکن با اخالص همراه است اما در “ أنین المذنبین”



 توبه در قرآن 
 

 از کجا معلوم فرصت توبه پیدا کردیم و مرگ زودتر فرا نرسید؟ 

 کمّا
 

 کیفا

  برویم گناه کنیم، بعد توبه کنیم تا سوز و گداز پیدا کنیم؟: شبهه 

 نکات تکمیلی 

 اگر لذت گناه به دل نشست و دیگر توان برگشت پیدا نکردیم چه می شود؟

  در توبه یا توبه تدریجی؟تدریج 

 کی توبه کنیم؟ 
     

 .بالفاصله بعد از گناه، توبه واجب فوری است
 

 سأستغفر لکم: کالم حضرت یعقوب

 .  ازگناه برادران یوسف سالها گذشته بود
 

 .حضرت می خواستند استغفار کنند و آنها خودشان باید توبه می کردند

(نور31): 

 (تحریم 8): 



امیدوار کننده ترین آیه قرآن 

مسلمانان 
 

 
شیعیان  : 

هر دو، خداوند توّاب است  ما توبه می کنیم یا خدا؟ 
 میزان حرکت خدا به سمت عبد

 
 

 توبه را خدا عنایت می فرماید توفیق

 غفورٌ رحیمٌ » معنای» 

4. 

 
 : تاکید ها (زمر  53)

 (ضحی 5)

 . 3 . 2 جمله اسمیّه . 1

 (( علیه السالم)مطابق روایت امام باقر )

 بازگشت


