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         نفس اماره                                                                                                
 

 ایستادگی دربرابرموانع بیرونی                                                              
 خوددانیایستادگی دربرابرموانع درونی                                                                

 ؟        خودعلیهانقالبزمقصودا-1                        حتی انقالب علیه خود                                                                          
کدام خودعلیه دیگری انقالب می کند                                                 باعقلپسندبدین معنا قیام علیه تمایالت نا                             

         درچه صورتیخودعلیهانقالب -2        نفس لوامه                               سرپیچی از فرمان خدا وستم به خودو                             
 ؟         پسندیده درچه صورتی ناپسند                                                                   باپیروی ازنفس اماره                             

خودعالی                                                                                                     

 
                                                                                                                                                     

(بازگشت)حقیقت توبه

همین که انسان دردل احساس 
ن پشیمانی کند وگوید کاش ای
ناه کاررانمی کردم توبه انجام وگ

بخشیده می شود

برای توبه کردن (ع)امام باقر
.پشیمانی کافی است

دنه گوی( استغفرهللا)البته دردل
بازبان 

ن بندگان بازگشت-1
ا از گناه به سوی خد
وقرارگرفتن 

درعفووغفران خدا

خداوندبازگشتش-2
به سوی بنده 

وگشایش درهای 
رحمت وآرامش قلب 

بنده اش

هفتم        بازگشتنمودار درس 

بهمرااشتیاق وآنانبابرای آنان،مدارایمانتظارمچگونگیمنازگردانانرویداود،اگرای:فرمودداودحضرتبهمتعالخدای
.گسستمیازهممنمحبّتازوجودشانبندبند ومردندمیمنسویبهآمدنشوقازشكدانستند،بدونهایشان میمعصیتترك

راه نیست بلکه گاه تصمیم های جدید همواره برای تکمیل پیمان های قبلی وپیمودن ادامه 
برای بازگشت از مسیری است که چندی به غلط پیموده شده وآثار زیانباری برجای گذاشته 

است این گونه تصمیم ها توبه نام دارد.

آزادیاعبد
توبه کرد وتازنده بودبه پیمان خویش  کاظم )ع( دست امام هفتم حضرت موسی به بُۡشربن حارث

لو ماندوفادار .ک مردان پرهیزگاروخداپرست درآمددرسه

انقالب
علیه
        خود
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.التائب من الذنب کمن الذنب له کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است:رسول خدامی فرماید

توبه وپاکی

د التوبه تطهرالقلوب وتغسل الذنوب توبه دل هارا پاک می کن:امیرالمومنین می فرماید
.   وگناهان را می شوید

گناه            آلودگی

توبه

پاک شدن از آلودگى هاست

د توبه گناهان را از قلب خارج مى کن
و آن را شست وشو مى دهد این عمل 

مى گویندتخلیه یاپیرایشرا 

ا خداوندبه پیامبرپیام میدهدقل ی-1
م عبادی الذین اسرفوا علی انفسه
ر التقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغف
الذنوب جمیعا انه هوالغفور 

(بخشش همه گناهان)الرحیم

خداوندمی فرماید کسی که -2
تبدیل ...)بازگردد وایمان آورد

(   به حسنات( سیئات)گناه

نکته5

توبه همراه -2
با ایمان وعمل 
صالح عالوه 
برپاک کردن 
گناه  گناهان 
رابه حسنات 
تبدیل می کند

بخشش -1
همه گناهان 
حتی شرک

درتوبه -4
همیشه باز اما 
توفیق توبه

همو اره میسر 
نیست

توبه -3
درجوانی 

آسان ترست 
وخداوندتوبه 
جوانان 

رادوست دارد

تکرارتوبه -5
اگرواقعی باشد نه 
تنهاموجب دورشدن 
از خدانیست بلکه 
موجب محبوب شدن 
وجلب رحمت خدامی 

شود

نکات 
پیرامون 
توبه

چیزی نزدمن محبوب تر از جوان(ص)پیامبر-3
(توبه درجوانی آسان تر)توبه کارنیست

وبه ت)ان هللا یحب التوابین ویحب المتطهرین-5
(واقعی جلب رحمت ومحبت خدا
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(حیله وفریب)حیله های شیطان

وعده توبه باگناه کن بعدتوبه کن ومایوس کردن ازرحمت الهی -1

شایدطمع زفیض کرامت مبرکه  خلق کریم      گنه ببخشدوبرعاشقان ببخ

(   حافظ)مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید        که حلقه ای زسرزلف یاربگشاید

ده دام وسبب عادت به گناه ش)بیشتربرای جوانان(به زودی( )سوف)کشاندن به تسویف-2
(وترک گناه مشکل می شود

دریجی انسان را گام به گام وآهسته به سمت گناه می کشاند تا در این فرایند ت-3
(رساندن به شقاوت.)متوجه زشتی وقبح آن نشده وتوبه نکند

مراحل تکمیلی
توبه

فردی

مهم ترین حق خداوند )جبران حقوق الهی-2
مادی )وحقوق مردم( اطاعت وبندگی
بی -تهمت-غیبت-دروغ(ومهمترازآن معنوی
نشرکتاب وشبکه برای-حرمتی به والدین

فسادیاضددین

عدم -1
من المستغفر)تکرارگناه

الذنب ویفعله 
م اما( )کالمستهزئ بربه
(رضاع 

اجتماعی

به بی توجهی-رشوه گرفتن-رباخواری
ظلم کردن وظلم -عفاف وپاکدامنی

اطاعت از غیرخدا-پذیری

مهم  ترین راه اصالح امربه معروف 
ونهی از منکر

ی
یر
 پ
ره
دو

دوره کم شدن 
انعطاف،تثبیت 

خوی ها وخصلت 
ها صفات ناپسند
مثل ریشه های 

نهال بعد قوی تر 
تبدیل به درخت

ی
ان
جو
ن 
را
دو

ه  بهترین زمان توب
ام امکان بیشتروانج

آن آسان تر 
وجبران گذشته 

راحت ترو

دوره انعطاف 
پذیری،تحول 
ودگرگونی 

به
تو
ن 
ما
 ز
ف
ظر
ر 
عم
م 
ما
ت

تاچه زمانی برای
توبه کردن مهلت

داریم؟
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 تست
سراسری حضرت علی )ع( درباره تخلیه فرمودند: ...ووجود کدام خصوصیت در جوانان توبه رابرای آنان آسان ترمی کند .115

 96*انسانی
             التائب من الذنب کمن ال ذنب له -تثبیت خصلت ها  -2  التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب-تثبیت خصلت ها-1
  التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب  -انعطاف پذیری-4            کمن ال ذنب لهالتائب من الذنب -انعطاف پذیری -3

 96مهم ترین بخش حق الناس وحقوق الهی به ترتیب چیست؟ سراسری تجربی .116
 توحید عبادی-حقوق مردم-4     توحید عبادی-حقوق معنوی-3توحیدذاتی   -مردم حقوق -2توحیدذاتی   -حقوق معنوی-1

 تست
(94خداوند به حضرت داود )ع( در مورد توبه کنندگان چه فرمودند؟ )سراسری ریاضی .117

 ای داود! معصیت گناهکاران به هنگام توبه بخشیده می شود.-1

 ای داود! توبه ی گناهکاران موجب غفران و بخشودگی گناهان است.--2

 هنگام توبه به قدری است که بند بند وجودشان از محبت من لبریز می شد.اشتیاق معصیت کاران به -3

 اشتیاق من برای ترک معصیت گناه کاران به قدری است که اگر آنان می دانستند از شوق آمدن به سوی من جان می دانند.-4

 تست
 95نام دارد؟سراسری هنرکدام روایت بیانگر خروج گناهان از قلب و شست و شوی دل با توبه است و این عمل چه .118

 پشیمانی -له ذنب ال کمن الذنب من التائب -2                پیرایش -التائب من الذنب کمن ال ذنب له-1

 پشیمانی -بربه کالمستهزی یفعله و الذنب من المستغفر - 4پیرایش    -المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزی بربه-3

 تست

(94گناهان از قلب و شست و شوی دل با توبه است و این عمل چه نام دارد؟)سراسری انسانی کدام روایت بیانگر خروج .119

 پیرایش -له ذنب ال کمن الذنب من التائب -2پشیمانی                -التائب من الذنب کمن ال ذنب له-1

 استغفار-بربه کالمستهزی یفعله و الذنب من المستغفر -4تخلیه     -المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزی بربه-3

 تست
(94عالوه بر پشیمانی از گذشته چه کارهای دیگری الزم است تاتوبه ی انسان کامل شود؟)سراسری تجربی .120

 توبه ی اجتماعی-جبران حقوق الهی-انقالب علیه خود-1

 الهی حقوق جبران -مردم حقوق جبران-خود علیه انقالب-2

 توبه اجتماعی-الهی حقوق جبران -گناه تصمیم  بر تکرار نکردن -3

 الهی حقوق جبران -مردم حقوق جبران - گناه نکردن تکرار بر  تصمیم -4
  تست
بازگشت لطف وآمرزش الهی به انسان وبازگشت از گناه به سوی فرمان برداری توبه ی ....و..... را ترسیم می کند که مفهوم .121

 92می آید.سراسری ریاضی دوم از دقت در پیام عبارت .....به دست 
      المستغفر من الذنب ویفعله کالمستهزی بربه      -معبود -عبد-2المستغفر من الذنب ویفعله کالمستهزی بربه           -عبد-معبود-1
   التائب من الذنب کمن الذنب له -عبد-معبود-4التائب من الذنب کمن الذنب له                         -معبود–عبد -3

تست
دروغ،ظلم پذیری ،غیبت ورباخواری،به ترتیب از گناهان .......و......و......و.......می باشدوراه اصالح ومعالجه ی جامعه از .122

 91این بیماری ها انجام.........است.سراسری تجربی 
 توبه ی فردی واجتماعی -اجتماعی -اجتماعی-فردی-فردی-2توبه ی فردی واجتماعی  -اجتماعی–فردی  –اجتماعی –فردی -1
امربه معروف ونهی از منکر -اجتماعی-فردی-اجتماعی –فردی -4امربه معروف ونهی از منکر –اجتماعی -اجتماعی–فردی -فردی-3

  تست
جامحقق می شود که مفهوم این سخن امام رضا )ع( که فرموده است المستغفرمن الذنب ویفعله کالمستهزئ بربه  آن .123

       *90........واقعیت نیافته باشد.سراسری انسانی 
 جبران حقوق مسلم خالق متعال -4پشیمانی از گذشته ی گناه آلود   -3جبران حقوق مردم   -2    تصمیم برتکرار نکردن گناه-1
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  تست
.تعبیر می شود وکمک کننده به چنین تاثیری شست وشوی گناهان از درون آلوده ی انسان گنه کار توبه نام دارد که به ... .124

 *90.....است وپیام المستغفرمن الذنب ویفعله کالمستهزئ بربه  این است که یک مرحله از مراحل توبه ...است.سراسری ریاضی
 تصمیم برتکرارنکردن گناه -ایمان وعمل صالح -پیرایش -2 جبران حقوق مردم     –ایمان وعمل صالح -تخلیه-1
     تصمیم برتکرارنکردن گناه-پشیمانی از گذشته -پیرایش-4جبران حقوق مردم    -پشیمانی از گذشته-تخلیه-3

 تست
 *87کشور انسان تائب تصمیم جدی برتکرارنکردن نافرمانی خداوند دارد تابه .....گرفتار نگردد.سراسری خارج از  .125

 لوکنا نسمع اونعقل ماکنا فی اصحاب السعیر -2الم اعهد الیکم یا بنی ادم ان ال تعبدواالشیطان     -1
                     انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین-4        المستغفرمن الذنب ویفعله کالمستهزئ بربه -3

 تست
وطریق بی توجهی به عفاف وپاک دامنی  .126 واطاعت از غیر خدا ،به ترتیب از گناهان ....واست ونیازمند به توبه ی ...............

 87تحقق آن عمل به فریضه ی ....می باشد.سراسری انسانی 
    جهاد اکبر یامبارزه باخود حیوانی -فردی -فردی-فردی -2                   امربه معروف ونهی از منکر  -فردی -فردی-فردی -1
    جهاد اکبر یامبارزه باخود حیوانی -اجتماعی -اجتماعی -اجتماعی -4          امربه معروف ونهی از منکر -اجتماعی-اجتماعی  -اجتماعی -3

  تست
سراسری ...اگرکسی استغفارواقعی رابه تاخیر بیندازد ،استغفار را بی خاصیت می کند اثربدتر چنین استغفاری مانند کسی است که . .127

 *87هنر 
 انکار هیچ توبه ای نکرده است.-2                   پروردگارش رامسخره کرده است.-1
 خودش را مسخره کرده وتوبه اش قبول نخواهد بود. -4عمرخودرابه بطالت وبیهودگی گذرانده است.      -3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




