
                                                                 
 

                                                                  

 

 1398اسفند                                                            بازگشت :درس هفتمديني دوازدهم                                                                       
 «الیه صراطا مستقیما هديهمو ي منه و فضل في رحمهو اعتصموا به فسیدخلهم  آمنوا باهللفاما الذين »

 از جانب خويش درآورند و ايشان  و فضلي در جوار رحمتتمسک جستند، بزودی خدا آنان را به او ايمان آوردند و  به خدا و اما کساني که

 کند. هدايتسوی خود، به راهي راست،  را به
 .را خودمان با ايمان و تمسک بايد فراهم سازيم زمینه و وسیله هدايتگرچه خدا هر که را بخواهد هدايت مي کند، ولي  -1پیام  

 انسان يک لحظه از هدايت خداوند بي نیاز نمي باشد. -2آيه   
 تمسک به خداوندو  معلول ايمان همجواری با رحمت و فضل الهيموضوع:

 مي دانستند که چگونه انتظار آنها را مي کشم،  ده اندگردان رویاز من  آنان که  اگرخداوند متعال   خطاب به حضرت داود)ع(  : ای داود، 
 «و بندبند وجودشان از محبت من از هم مي گسست. جان مي دادند، بدون شک از شوق آمدن به سوی من رادارم بازگشتشان شوقو 

 .توبه انسان و توبه خداوند 1پیام   
 .محبت الهي و تالزم آن با مغفرت2   آيه 

 قدرت ستم بر خود با گناه -1دو ويژگي مختص انسان که        
 قیام و انقالب علیه خود با توبه -2در ساير موجودات وجود ندارد   

 وانع دروني ايستادگي کرده و حتي علیه خود انقالب کند.)قیام کند(در میان مخلوقات، تنها انسان موجودی است که مي تواند در برابر م
 .است بازگشت معنای به لغت در                         
 .از مسیری که چندی به غلط پیموده شده و آثار زيانباری بر جای گذاشته است بازگشتتصمیم برای در اصطالح ديني:                          

 است. علیه خود انقالب و قیام  تعريف توبه      
 توانايي انقالب علیه خود، حاصل)معلول( پشیماني از گذشته است.   (التائب- التوبه)
 پیروزی نفس لوامه بر نفس اماره است.  (التوابین و تاب)

  کردم، نمي را کار اين کاش» که باشد اين حالش زبان و کند پشیماني احساس دل در گناه، انجام از بعد انسان که همین                         
 . باشد نکرده جاری زبان بر را آن گرچه است، گفته را «استغفراهلل» دل در واقعا انساني چنین                        

 .است گناه ترک بر تصمیم و پشیماني توبه                 حالتحقیقت 
 توبه کردن            پشیماني کافي است.امام باقر)ع(: برای 

 آلودگي             گناه است.
 پاک شدن از آلودگي ها              توبه است.

 به سوی فرمانبرداری از خداوند                    بازگشتن از گناه(انسان)عبد(  1   انواع)معنای( توبه

 به انسان توبه کار)التائب من الذنب(  بازگشت لطف وآمرزش الهي و(خداوند)معبود( آرامش را به قلب او بازمیگرداند2در قرآن کريم       
 يند.مي دهد اين عمل را مي گو آن را شستشومي کند و  گناهان را از قلب خارجوبه ت   پیرايش
   شستشوی قلب از گناهان و خارج کردن گناهان از قلب    )تخلیه(

 «مانندکسي است که هیچ گناهي نکرده است. توبه کردهکسي که ازگناه «»له الذنب کمن الذنبمن  لتائبا».رسول اکرم)ص(:1احاديث مرتبط      
 «.گناهان را مي شويدتوبه دلها را پاک مي کند و »«الذنوبتغسل  و تطهر القلوب التوبه».حضرت علي)ع(:2با پیرايش)تخلیه(  

 حتي شرک هم آمرزيده مي شود. همه گناهانبا توبه  -1             
 جمیعا  يغفر الذنوبان اهلل  من رحمه اهللخداوند به رسول اکرم)ص( مي فرمايد:قل يا عبادی الذين اسرفوا علي انفسهم التقنطوا               

 همه گناهان ناامید نباشید، خداوند  رحمت الهيبگو ای بندگان من که زياد به خود ستم روا داشته ايد و از «»الغفور الرحیمانه هو               
 «است. آمرزنده مهربان.چرا که او مي بخشد را             
 تبديل میکند. حسنات( را به گناهان)سیئاتآن بیايد. بدنبالنیز  صالحعمل و  اگر ايمان، بلکه گناه را پاک مي کندنه تنها  توبه -2             
  خداوند کسي که بازگردد و ايمان آورده و عمل صالح انجام دهد،«»يبدل اهلل سیئاتهم حسناتفاولئک  عمل صالحا و امنو  تاباال من »              

 زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.آنان را به حسنات تبديل مي کند گناهان       نکاتي
 توبه)پاکي گناه(  +  ايمان و عمل صالح  =  تبديل گناهان)سیئات( به حسنات)نیکي ها(                              درباره

 .دوست داردرا بسیار  توبه جواناناست و خداوند  آسانترتوبه در جواني  -3     توبه 
 «کار نیستجوان توبه از  محبوبتر:کسي نزد من رسول اکرم)ص(               
 .توفیق توبه همواره میسر نیستدر توبه همیشه باز است اما  -4             
 تکرا توبه، اگر واقعي باشد، موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او مي شود. -5             
 «،دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد.توبه مي کنندخداوند کساني را که زياد «»طهرينو يحب المت التوابینان اهلل يحب »             
 خداوند کسي را که فورا از گناه خود ناراحت مي شود و بسیار توبه مي کند، دوست دارد زيرا مي بیند چنین فردی، با اينکه در دام              
 افتاده، اما قلبش نزد اوست و به سرعت از عمل خود پشیمان مي شود. گناه             



                                                                 
 

                                                                  

 

 انسان را ، شیطان وقتي که انسان آلوده شدناه مي کشاند و گبه سوی « گناه کن و بعد توبه کن»وعده که  (ابتدا انسان را با اين1                  
 «چه يک وجب، چه صد وجب آب که از سرگذشتالف( مانند جمالتالهي مايوس مي سازد از رحمت                     

 «که ديگر توبه ام پذيرفته نیست. پرونده عملم نزد خداوند آنقدر سیاه است»ب(                                                                                         
 را مي پذيرد.اگر انسان واقعا توبه کند و نادم و پشیمان شود، حتما خداوند توبه اش  مفهوم بیت:                  
 مي کشاند.« تسويف»(انسان را به2                  

 «سوف»از ريشه                  حیله های
 (به تاخیر انداختن توبهبه معنای امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است.)                )روشهای(

 «تا ديگر میل به توبه در او خاموش مي شود.«.بزودی توبه مي کنم»فرد گناهکار دائما به خود مي گويد:   تسويف     شیطان  
 به کار مي رود. بیشتر برای گمراه کردن جواناناين حیله شیطان،                                 

 ، متوجهتدريجيتا در اين فرايند  به سمت گناه مي کشاندو آهسته  امگام به گ(شیطان برای کشاندن انسان به شقاوت، او را 3                 
 گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند. زشتي                  

 مثال: رابطه نامشروع با جنس مخالف)يک دوستي ساده و در حد صحبت و درد دل کردن است.(                   
    (پشیماني و ندامت از گذشته.)توبه کننده، تالش مي کند ديگر به سراغ گناهي که از آن پشیمان شده است نرود                                        

 نمايد.دوری  گناهدر عمل از  کرد، اگر توبه کننده، حقیقتا توبه کرده باشد، سعي خواهد                                        
 (تصمیم بر تکرار نکردن گناهتصمیم بر عدم بازگشت به گناه که يکي از شرايط شويندگي از گناه مي باشد.) (      مرحله اول                
 بي خاصیت کردن استغفار -1     اثرات اظهار     تالش در جهت                     
 عدم پذيرش توبه -2دور شدن ازگناه      ندامت ظاهری                   
 گرفتن و مسخره نمودن خداوند استهزاء: به بدترين اثر -3همراه با تکرار گناه                               ارکان و

 ست.اعدم تکرار گناه .تصمیم به 1رکن اول                                           
 .عامل استهزاء الهي، تکرار گناه همراه با استغفار ظاهری چند باره2     توبه                                   مراحل

 ناه خود، ضايع کرده است، جبران نمايد.گتوبه کننده تالش مي کند حقوقي را که با                                             
 است. مربوط به خداوند                                                     تکمیلي

 اوست. حق اطاعت و بندگي :مهمترين حق خداوند بر بندگانالف(جبران                                               
 بکوشد کوتاهي های خود در پیشگاه خداوند را جبران کند.توبه کننده بايد    حقوق الهي                                    توبه  

عبادتهای ترک شده را به جا )نمازها يا روزه های از دست داده را بتدريج قضا نمايد. مثال:                                                                  (آورد.
 کرده است آن را جبران کند. ستمي بر مردمتوبه کننده بايد بکوشد اگر         (                      مرحله دوم                
مردم را در حد توان ادا کند و رضايت صاحبان حق را به دست  حقوق معنویيا  حقوق مادیجبران حقوق الهي                                                                آورد.

دهد و برايشان دعای خیر و طلب آمرزش  به نیابت آنان صدقه اگر به آنان دسترسي ندارد،    ب(جبران و حقوق مردم                          نمايد.
 آنان است. بسیار مهمتر از حقوق مادیانسانها  حقوق معنوی   حقوق مردم                                            

 اگر با دروغ، غیبت و تهمت آبروی انساني ريخته شد. -1                                                                                         
 تي فرزندی شکسته شدهاگر قلب پدر يا مادری بر اثر بي حرم -2  مثال)مصاديق(                                                                 
 مجازی، فضایتوزيع کتاب يا راه انداختن يک شبکه اجتماعي گمراه کننده در اگربا -3   معنوی حقوق                                                                 

 فساد و تباهي در جامعه گسترش يافته.                                                                                          
 اگر رفتار ناپسند برخي افراد سبب بدبیني ديگران به دين شده. -4                                                                                          

 (توبه فردی1ابعاد  
 جامعه به مسیر توحید و اصالح اجتماعي(توبه اجتماعي   بازگشت 2توبه   

 راه اصالح و معالجه: امر به معروف و نهي از منکر                                    
          و:  اگر جامعه هم در برخي از ابعاد از مسیر توحید و اطاعت از خداوند خارج شده نیازمند بازگشت)توبه( به مسیر توحید توبه اجتماعي  
 نیازمند توبه اجتماعي است.يعني اصالح   (الح اجتماعياص)

 انحرافهای اجتماعي بايد در همان مراحل ابتدايي خود، اصالح شوند تا گسترش نیابند و ماندگار نشوند. -                          
 به عفاف و پاکدامنيبي توجهي .3     رشوه گرفتن.2  رباخواری.1:مثال)مصاديق( بیماريها  و انحرافات اجتماعي 

 .اطاعت از غیر خدا5.ظلم کردن و ظلم پذيری        4                                                                     
 است.امر به معروف و نهي از منکر از اين بیماريها انجام دادن              وظیفه  مهمترين راه اصالح و معالجه جامعه

 مي شوند و در تمام سطوح جامعه نفوذ مي کنند. محکمتر و قويتراگر مردم در انجام اين وظیفه کوتاهي کنند، گناهان اجتماعي، 
 اگر مردم کوتاهي کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جايي نرسد و بتدريج انحراف از حق، ريشه بدواند، اصالح آن مشکل مي شود.

 (توبه برای زمان بهترين)داريم؟ مهلت نکرد توبه برای زماني چه تا
 زمان، ظرف عمر، سراسر).است راحتتر گذشته جبران و آسانتر آن انجام و بیشتر توبه امکان که است ای دوره توبه، برای زمان بهترين

 (.است توبه
 است؟ توبه برای زمان بهترين جواني دوره چرا
 .بود خواهد فرسا طاقت و سخت بسیار پیری در آنها کردن خارج شد، ماندگار و آمد پديد انسان در خصلتهايي جواني دوره در اگر

 دگرگوني تحول، پذيری، انعطاف: جواني  ويژگیهای
 خصلتها و ها خوی تثبیت انعطاف، شدن کم: پیری     دوران   


