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بازگشت:= توبه 

بازگشت از گناه به سوی خداوند( = بندگان)توبه 

.و نیازی به ذکر زبانی نیست( در دل) احساس پشیمانی باید قلبی باشد 

.برای توبه کردن پشیمانی کافیست: میفرمایند ( ع)امام باقر

پیرایش یا تخلیه

پاکی= آلودگی       توبه = گناه 

الذنوبالتوبه ُتطهر القلوب و تَغِسل :می فرماید ( ع)مومنان علی امیر ( الف

التائب من الذنب کَمن ال ذنب له:نیز می فرماید ( ص)رسول خدا ( ب

پشیمانی و 
تصمیم بر عدم 

تکرار گناه

رحمتبازگشایی در های 
آرامشبازگشت 
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درمان توجیه نتیجه عکس العمل 
انسان

وعده موقعیت حیله

امید به کرامت و 
رحمت الهی

آب که از سر گذشت
یک وجب چه صد چه

وجب

یاس از رحمت 
الهی

آلودگی گناه کن بعد توبه کن ابتدا یاس از رحمت 
الهی

در توبهتسریع برای توبه فرصت هنوز
هست

عادت به گناه
غلبه گناه بر روح

تاخیر در توبه به زودی توبه می کنم جوانان تسویف

عدم پیروی از گام 
های شیطان

مرتکب گناه هنوز
بزرگی نشده ام

فرد متوجه قبح و 
زشتی گناه 

نمی شود

شدن غرق
تدریجی

دعوت به یک گناه 
کوچک

عمومی گام به گام
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:مراحل تکمیلی توبه

عدم تکرار گناه-۱

تالش برای دوری از گناه←شکستن توبه = انجام گناه 

.داشته باشدعالقهاگر چه ممکن است به گناه 

گفتن کلمه استغفار+اظهار ندامت ظاهری = استغفار بی خاصیت 

المستغفر من الذنب و یَفَعله کالمستهزی بربّه:می فرماید ( ع)امام رضا ( ج
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:مراحل تکمیلی توبه

جبران حقوق الهی–۲

تالش برای جبران حقوق ضایع شده با گناه

اطاعت و بندگی او< -حق خدامهم ترین 

انجام عبادات ترک شده–قضای نمازها و روزه ها : مثال 

مهربانخداوند نسبت به بندگان 
تالش شخص توبه کار

عدم جبران تمام گناهان

خداوند بقیه را 
نمودهجبران
می کندعفوو او را 
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:مراحل تکمیلی توبه

مردمحقوق جبران –۲

رضایت صاحبان حق+ادای حقوق مردم +جبران ستم هایی که به مردم کرده 

صدقه دهد و دعای خیر و طلب به نیابت آنها : اگر به آنها دسترسی ندارد 
.آمرزش نماید

حقوق معنوی مهتر از حقوق مادی

گسترش فساد با توزیع کتاب یا –شکستن قلب والدین –ریختن آبرو : مثال 
شبکه های اجتماعی

. باید فرد توبه کننده با تمام وجود به جبران حقوق مردم بپردازد
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توبه اجتماعی

ظلم –بی توجهی به عفاف و پاک دامنی –رشوه گیری –رباخواری : مثال 
اطاعت از غیر خدا–کردن و ظلم پذیری 

امر به معروف و نهی از منکر:= مهمترین راه اصالح 

مانع گسترش گناهان می آسانیبه = مردم در برابر گناهان حساسیت
.شوند

توبه اجتماعینیازمند  در صورت خروج جامعه از 
خداوندمسیر توحید و اطاعت 
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توبه اجتماعی

دلسوزانبه نتیجه نرسیدن اقدامات +در برابر گناهان مردمکوتاهی 

اصالح آن مشکل می شود+انحراف از حق ریشه می دواند 

اساسی و زیربنایینیاز به تالش های بزرگ و فعالیت های 

خود را تقدیم کنند تاجان و مالانسان های بزرگی :: 

جامعه را ار تباهی برهانند 
.و مانع خاموشی کامل نور هدایت شوند
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تا چه زمانی برای توبه فرصت داریم؟

جوانی= بهترین زمان توبه 

بیشتر:    امکان توبه 

آسان تر: انجام آن 
راحت تر: جبران گذشته 

جوانی

دوره انعطاف پذیری 
تحول و دگرگونی

پدید آمدن خصلت ها

پیری

دوره تثبیت خوی 
ها وخصلت ها

دشواری خارج 
کردن خصلت ها

ریشه هاِی نهاِل صفاتِ ناپسند ابتدا نفوذ کمی در خاک دارند اما هرقدر 
میشوند تا جایی که کندن آن درخت نفوذ آن بیشتر و قوی تر میگذرد زمان

محمد علی رشادی.بسیار سخت میشود


