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همه ی  در  که  است  داستان هايی  از  شيطان  با  او  شدن  روبه رو  و  آدم  حضرت  خلقت  داستان 
کتاب های آسمانی و نيز در فرهنگ بسياری از ملت ها وجود دارد. اين داستان که به صحيح ترين شکل 
و به دور از هرگونه مطلب نادرستی در قرآن کريم آمده، به زيبايی تمام، زوايای وجود انسان و دشمن 
اين  شيطان  با  حوا  و  آدم  تفاوت های  از  يکی  است.  کرده  ترسيم  را  شيطان  يعنی  او  خورده ی  سوگند 
است که اين دو بنده ی خدا پس از خوردن از شجره ی ممنوعه از خدای بزرگ طلب آمرزش می کنند 
و با توبه به سوی او باز می گردند ولی شيطان کبر می ورزد و با تمسک به داليل پوچ و بی اساس حاضر 

به توبه و استغفار نمی شود. 
اين داستان درطول تاريخ حيات بشری و زندگی روزانه ی هر انسانی تکرار می شود. هر کس 
پس از ارتکاب گناه و خطا، توبه کند و به سوی حق بازگردد، در مسير آدميت و انسانيت حرکت می کند 
و  لطف  از  محروميت  جز  تداوم  صورت  در  که  برمی دارد،  گام  شيطان  راه  در  صورت  اين  غير  در  و 

رحمت الهی ثمری نخواهد داشت.  
 

شناخت واژه 
شخص  به  که  صورتی  در  فعل  اين  کرد.  رجوع  بازگشت،  َمـتـابًـا:  و  تَـۡوبَـًة  ـُــ)  ( ـ تـاَب 
ِه، نور ٣١» و در صورتی که  گناه کار نسبت داده شود، با حرف «ِالـٰی» می آيد؛ مانند «توبوا ِالَی الـلـّٰ

                              
تـو بـه  و  اِ نـا بهتـو بـه  و  اِ نـا به

  



١١٧

ُه َعـلَـۡيـِهـۡم، مائده ٧١»، يعنی  مانند «تـاَب الـلـّٰ به خدا نسبت داده شود، با حرف «َعـلـٰی» می آيد، 
رحمتی که به دليل ارتکاب گناه از بنده سلب شده بود، بعد از بازگشت اوبه اطاعت و بندگی، از سوی 

خدا به او باز می گردد. 
َانـاَب ِانـابَـًة: اين فعل از ريشه ی «نَـوب» است ولی در قرآن کريم مشتقات آن فقط از باب 
است.  بزرگ  خداوند  طاعت  و  بندگی  به  مکرر  رجوع  و  بازگشت  معنای  به  ِانـابَـة  است.  آمده  افعال 

ـٰی َرِبّـکُـۡم، زمر ٥٤»  «وَ َانـيـبـوا ِال

کاربرد در قرآن
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين دو ريشه درقرآن، جدول زير را کامل کنيد.

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

ذيـَن تـابـوا َو َاۡصـلَـحوا      بقره ١٦٠تـابـوا١ ِاالَّ الـَّ

ِئـَك َاتـوُب َعـلَـۡيـِهـۡم          بقره ١٦٠َاتـوُب٢ ـٰ فَـاُول

ُمـۡسـِلـمـاٍت ُمـۡؤِمـنـاٍت قـاِنـتـاٍت تـاِئـبـات٣
تـاِئـبـاٍت عـاِبـداٍت                        تحريم ٥

َه تَـّواٌب َرحـيـٌم              حجرات ١٢تَـّواب٤ ِانَّ الـلـّٰ

َو ِالَـۡيـَك َانَـبۡـنـا َو ِالَـۡيـَك الۡـَمـصـيـُرَانَـبۡـنـا٥
ممتحنه ٤

َو يَـۡهـدی ِالَـۡيـِه َمـۡن يُـنـيـُب        شورٰی ١٣يُـنـيـُب٦

ُهـۡم ُمـنـيـبـيـَن ِا لَـۡيـِه       روم ٣٣ُمـنـيـبـيـَن٧ ـَّ َدَعـۡوا َرب



١١٨

ذيـَن ءاَمـنـوا  َهـا الـَّ ـُّ  ١ــ يـا َاي

ِه تَـۡوبَـًة نَـصـوًحـا تـوبـوا ِالَـی الـلـّٰ  
ـَر َعـۡنـکُـۡم َسـِيّـئـاِتـکُـۡم کُـۡم َاۡن يُـَکـِفّ ـُّ َعـسـٰی َرب  

َ نۡـهـارُ  َو يُـۡد ِخـلَـکُـۡم َجـّنـاٍت تَـۡجـری ِمـۡن تَـۡحـِتـَهـا اۡال  
تحريم ٨

ٍة َ ال ه َج وَء ِب ّس وَن ال ل َم َن يَـۡع ذي لَّ ِه ِل لّٰ لَـی١ ال ـۡوبَـُة َع تَّ ا ال َم َّ ٢ــ ِان
ثُـمَّ يَـتـوبـوَن ِمـۡن َقـريـٍب  

ُه َعـلَـۡيـِهـۡم ِئـَك يَـتـوُب الـلـّٰ ـٰ فَـاُول  
ُه َعـلـيـًمـا َحـکـيـًمـا َو کـاَن الـلـّٰ  

ـِيّـئـاِت ـۡوبَـُة ِلـلَّـذيـَن يَـۡعـَمـلـوَن الـسَّ وَ   لَـۡيـَسـِت الـتَّ  
َحـّتـٰی ِاذا َحـَضـَر َاَحـَد هُـمُ  الۡـَمـۡوُت  

َن قـاَل ِانّـی تُـبۡـُت اۡالٔ  
ذيـَن يَـمـوتـوَن وَ   هُـۡم کُـّفـاٌر َو َال الـَّ  

ِئـَك َاۡعـَتـۡدنـا لَـُهـۡم َعـذابًـا َالـيـًمـا ـٰ ُاول  
نساء ١٧ و ١٨  

ـٰی» را «نزد» معنا کنيد. ١ــ در اينجا «َعـل
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٣ــ َو َمـۡن تـاَب َو َعـِمـَل صـاِلـًحـا

ِه َمـتـابًـا  ه و يَـتـوُب ِالَـی الـلـّٰ ـَّ ان ـِ فَ  
فرقان ٧١

کُـۡم ـَّ ٤ــ َو يـا َقـۡوِم اۡسـَتـۡغـِفـروا َرب

     ثُـمَّ تـوبـوا ِالَـۡيـِه
ـماَء َعـلَـۡيـکُـۡم ِمـۡدراًرا  يُـۡرِسـِل الـسَّ  

ِتـکُـۡم ًة ِالـٰی ُقـوَّ َو يَـِزۡدکُـۡم ُقـوَّ  
وا ُمـۡجـِرمـيـَن     و گناه کارانه، روی (از حق) برنتابيد.  َو التَـَتـَولـَّ  

هود ٥٢

ِه ۡذِن الـلـّٰ  ٥  ــ َو مـا َاۡرَسـۡلـنـا ِمـۡن َرسوٍل ِاّال ِلـُيـطـاَع ِبـاِ

ُهـۡم ِاۡذ ظَـلَـمـوا َانۡـُفـَسـُهـۡم ـَّ َو لَـۡو َان  
َه جاءوَك فَـاۡسـَتـۡغـَفـُروا الـلـّٰ  
سـوُل َو اۡسـَتـۡغـَفـَر لَـُهـُم الـرَّ  

َه تَـّوابًـا َرحـيـًمـا  لَـَوَجـُدوا الـلّـّٰ  
نساء ٦٤
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ـريـَن ـّوابـيـَن َو يُـِحـبُّ الۡـُمـَتـطَـِهّ َه يُـِحـبُّ الـتَّ ٦ــ ِانَّ الـلـّٰ
بقره ٢٢٢  

ذيـَن اۡجـَتـَنـبُـوا الـطّـاغـوَت َاۡن يَـۡعـبُـدوهـا  ٧ــ َو الـَّ

ِه  َو َانـابـوا ِالَـی الـلـّٰ  
لَـُهـُم الۡـبُـۡشـریٰ   

زمر ١٧

ذيـَن َاۡسـَرفـوا َعـلـٰی َانۡـُفـِسـِهـۡم ٨   ــ ُقـۡل يـا ِعـبـاِدَی الـَّ
ِه التَـۡقـَنـطـوا ِمـۡن َرۡحـَمـِة الـلـّٰ  

نـوَب َجـمـيـًعـا َه يَـۡغـِفـُر الـذُّ ِانَّ الـلـّٰ  
حـيـُم ه و هُـَو الۡـَغـفـوُر الـرَّ ـَّ ِان  

َو َانـيـبـوا ِالـٰی َرِبّـکُـۡم َو َاۡسـِلـمـوا لَـه و  
ِمـۡن َقـبۡـِل َاۡن يَـۡأِتـَيـکُـُم الۡـَعـذاُب  

ثُـمَّ التُـۡنـَصـرونَ   
زمر ٥٣ و ٥٤
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تمرين اول ــ با توجه به آيات درس و آيات مشخص شده به اين سؤاالت پاسخ 
دهيد. 

١ــ توبه ی چه کسانی پذيرفته می شود؟ (انعام ٥٤)

٢ــ توبه ی چه کسانی سودی به حال آن ها ندارد؟ (آل عمران ٩٠)

تمرين دوم ــ با دقت در آيات درس و آيات ذيِل ريشه ی َاناب (نَوب) از معجم، 
ابتدا خانه های جدول زير را، در صورت امکان با يک نمونه از عبارات قرآنی تکميل کنيد 

و سپس وجه اشتراک و اختالف توبه و ِانـابَـة را توضيح دهيد.

بازگشت انسان به سوی خدابازگشت خدا به انسان

توبه

ِانابه



تمرين سوم ــ واژه ی «َمـتـاب» را با توجه به آيه ٣٠ رعد و ٧١ فرقان معنا کرده 
و بيان کنيد اين واژه از نظر صرفی چه کلمه ای است؟ 

پيشنهاد  
بررسی کنيد کدام يک از آيات درس، اطاعت از پيامبران و طلب آمرزش آن ها 
را برای گناهان، شرط پذيرش توبه می داند؟ چگونه می توان از اين آيه بر صحت توسل 
به پيامبر و اوليای الهی و شفاعت آنان استدالل کرد؟ شرط مؤثر واقع شدن اين توسل و 

قبول شفاعت از سوی خداوند چيست؟

١٢٢



پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله: 

َه يُـِحـبُّ الـّشـابَّ الـّتـاِئـَب     ِانَّ الـلـّٰ
ميزان الحکمة، باب شباب

حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم: 

    الـتَّـوبَـُة َعـلـٰی َاۡربَـَعـِة َدعـاِئـَم:
    نَـَدٌم ِبـالۡـَقـۡلـِب

    َو اۡسـِتـۡغـفـاٌر ِبـالـِلّـسـاِن
    َو َعـَمـٌل ِبـا لۡـَجـواِر  ِح
    َو َعـۡزٌم َاۡن اليَـعـوَد

ميزان الحکمة، باب توبه

١٢٣


