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شناسی در صفات انسان در قرآن یا انسانی گذارتسمیه و ناموجه 

 قرآن 

ها را با آن توجه به این که کتاب حاضر برگرفته از صفات متعدد است که قرآن انسانبا 

صفات مثبت هستند دارد که اینها بیان می دهد و به زبان صراحتطاب قرار میمورد خ

الزم است که این صفات را خواهی که جزء این گروه برگزیدگان قرار گیری پس اگر می

در خود پرورش داده و از حالت بالقوه به بالفعل درآوری تا در زمره صالحین قرار 

کب این گیری و یا اینکه اینها صفات منفی هستد خود را از آن برحذر داری و مرت

شوی. پس تصمیم گرفتم آن را صفات انسان در قرآن اعمال نگردی که پست و خوار می

شناسی در قرآن را م و همچنین آقای یحیی پرتوی مسئول انتشارات پرتو بیان انسانبنام

برای آن مناسب دیدند و اینجانب با توجه به صفات ذکر شده در قرآن و پیشنهاد آقای 

گذاری نمودم باشد که شناسی در قرآن نامسان در قرآن و یا انسانپرتوی آن را صفات ان

 قبول خداوند متعال و شما ملت مسلمان قرار گیرد. 
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 مقدمه 

ها همواره سعی دارند که الگویی برای هدایت و راهیابی داشته باشند و بدین انسان

 های کمال و سعادت را بپیمایند. طریق راه
دهنده را از قرآن کریم ی تطبیقکنندهترین الگو، ارزیاببدین جهت بر آن شدم که به

ها که وحی الهی برای هدایت بشر است برگیرم و صفات مثبت و منفی که انسان
توانند آن را کسب و یا طرد کنند تفکیک و استخراج نمایم که چراغی باشد برای می

ی به شناخت صفات و تر. لذا با توکل بر خداوند متعال جهت رضای الهراهیابی درست
های انسان، برای انسان به این فعالیت پژوهشی پرداختم باشد که مورد لطف و ویژگی

ها که خود را با آن محاسبه و ارزیابی ای باشد برای انسانقبول الهی قرار گرفته و پله
 های کمال را جهت رسیدن به قرب الهی یکی بعد از دیگری بپیمایند. کنند و پله

 

 آمین 
 3333 / / خرداد 22مؤلف : دوشنبه 
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 بخش اول

انسان »  صفات عالیه و کامله 

با داشتن این صفات کامل 

 «گرددمی
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 صفات متقین ]ترسندگان ـ پرهیزگاران[ -1

                                  

                                  

                  (2-3 / بقره) 

ایم روزی دادهدارند، و از آنچه آورند، و نماز را برپا میکه به غیب ایمان میآنان » 
کنند؛ و آنان که بدانچه به سوی تو فرودآمده، و به آنچه پیش از تو نازل شده انفاق می

ایتی از جانب آورند؛ و به آخرت یقین دارند. آنهایند که از هداست، ایمان می
 «. پروردگارشان برخوردارند و آنها همان رستگارانند

 خواهید که جزء متقین باشید اگر می
ایمان به خداوند ـ فرشتگان ـ قیامت ـ »غیب و نادیده ایمان داشته باشید به  -3

 «. بهشت و دوزخ
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 «.بدون ریا و سستی»نماز را درست و به موقع بخوانید  -2
و از آنچه که خداوند به شما اعطا کرده است خرج کنید، انفاق کنید، زکات دهید  -3

 «.ردن مستمندانزکات سالمتی جسم )روزه( زکات مال و فراموش نک»
های آسمانی قبل از و قرآن و پیامبران و کتاب و ایمان داشته باشید به محمد -4

پس شما « ... زبور، صحف، تورات و انجیلو نوح، ابراهیم، موسی، عیسی»آن 
 اید و به حقیقت شما رستگار هستید. از طرف خداوند هدایت شده

                                 

                                    

                                

                                       

                                 

 (311 /بقره ) 

بلکه نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید، »
نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب ]آسمانی[ و پیامبران 
ایمان آورد، و مال ]خود[ را با وجود داشتنش، به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در 

اه ماندگان و گدایان و در ]راه آزاد کردن[ بندگان بدهد، و نماز را برپای دارد، و زکات ر
را بدهد، و آنان که چون عهد بندند، به عهد خود وفادارانند؛ و در سختی و زیان، و به 

 «. اند، و آنان همان پرهیزگارانندهنگام جنگ شکیبایانند؛ آنان کسانی که راست گفته

 تنبیه 
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گویند که اسباب هدایت و آثار مغفرت در خویش داریم ما به سوی قبله ا میهانسان
خوانیم نمازی که بهترین آوریم و بر طبق حکم خدا به سوی آنان نماز میروی می

ها است با این همه چگونه سزاوار عذاب باشیم خداوند اندیشه ایشان را چنین عبادت
باشد این نیست که تنها شما ت و مغفرت میآن خیر عظیم که مایه هداینماید تربیت می

هنگام ادای نماز سوی مشرق و مغرب رو گردانید و به دیگر اعتقادات و اعمالی که الزم 

  د:است اعتنایی نداشته باشید. پس بای

 ها و پیغمبران. ایمان داشته باشید به خداوند و روز قیامت و فرشتگان و کتاب -3

 -2خویشاوندان  -3 ی:وست داشتن آن خرج کنید براو از مال دنیا با وجود د -2

 و در آزاد کردن اسیران.  -6کنندگان سؤال -2مسافران  -4محتاجان  -3یتیمان 

 و نماز را به درستی بخوانید و زکات را بپردازید.  -3

 و وقتی که عهد کردید به عهد خویش وفادار باشید.  -4

 «. با دشمنان اسالم»ام جنگ و صبور باشید در سختی و رنج و در هنگ -2

 پس شما در آن صورت نیکوکار راستین هستید و شما پرهیزگارانید. 

                                

                                      

                              

            (332-334 /عمران آل) 

برند؛ و از مردم خود را فرومیکنند؛ و خشم همانان که در فراخی و تنگی انفاق می»
کنند، یا بر گذرند؛ و خداوند نکوکاران را دوست دارد. و آنان که چون کار زشتی درمی

خواهند ـ و و برای گناهانشان آمرزش می آورندخود ستم روا دارند، خدا را به یاد می
دانند ]که اند، با آنکه میآمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شدهچه کسی جز خدا گناهان را می

 «. کنندگناه است[، پافشاری نمی
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 پرهیزگاران چه کسانی هستند 
کنند، به جهاد بدنی و مالی مشغولند کنند، انفاق میدر سختی و آسایش خرج می -3

 ایستند. و از مصرف مال به اندازه توان خود باز نمی
دم را خورند و خطاهای مرو در موقع قدرت و توانایی خشم خود را فرومی -2

 بخشند و خداوند این چنین نیکوکارانی را دوست دارد. می

و یا بر نفس خود ستمی عمل زشتی مرتکب شوند و اگر خواسته و یا ناخواسته  -3
کنند و کنند و برای بخشش گناهانشان طلب آمرزش میکنند؛ خداوند را یاد می

الیق بخشش  خداوند بهترین عفوکنندگان است و هیچ کس را جز مقام عظمت او
 نیست و آمرزنده فقط حضرت اوست. 

 دانند. ورزند و آن را تکرار نخواهند کرد و خود میو بر گناهان خود اصرار نمی -4

                            

     ( 213 /اعراف) 

ای از جانب شیطان انی که ]از خدا[ پروا دارند، چون وسوسهدر حقیقت، کس»
 «. بدیشان رسد ]خدا را[ به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند

 « پرهیزگاران خداترس»حال عمومی متقیان 
مانند بالفاصله خداوند را یاد کرده بیدار و هوشیار از اغوای شیطان در غفلت نمی -3

شود و سرانجام نیکی و بدی در د پرده غفلت رفع میشوند و به مجرد یاد خداونمی
 کشند. شود و از کار ناشایست دست میشان نمایان مینگاه

                          (33 / زمر) 

 «. زگارانندو آن کس که راستی آورد و آن را باور نمود؛ آنانند که خود پرهی»

 ترسندشأن کسانی که از خدا می
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 سخن راست بگویند و راستی را تصدیق کنند.  -3

                                

                                  

                   (31-32 / ذاریات) 

گیرند، سارانند. آنچه را پروردگارشان عطا فرموده میها و چشمهپرهیزگاران در باغ»
غنودند. و در سحرگاهان شب اندکی را میزیرا که آنها پیش از این نیکوکار بودند. و از 

 «. کردند. و در اموالشان برای سائل و محروم حقی ]معین[ بود]از خدا[ طلب آمرزش می
 

 متقیان 
 نیکوکارند.  -3

 قسمتی از شب را به عبادت مشغولند.  -2
شان بر خوف ساخت بلکه به تناسب بندگیها آنها را مغرور نمیو کثرت عبادت -3

 کردند. افزود و در سحرگاهان برای گناهانشان طلب آمرزش میآنها می و خشیت
ایشان از مال خود « کندآنکه محتاج و تنگدست است اما سؤال نمی»بهره بی -4

 عالوه بر ذکات بخشی را برای سائلین و محتاجان مقرر کرده بودند. 

               (33-31 /ل لی) 

دهد همان که مال خود را می د:و پاک رفتارتر]ین مردم[ از آن دور داشته خواهد ش»
 «. ]برای آنکه[ پاک شود

 متقی 



 صفات انسان در قرآن       34

 

 

ه آنکه به قصد پاک ساختن نفس از اخالق ذمیمه بخل و امساک و طمع و غیره ب -3
و یا کدام  پردازد. نه به جهت ریا و خودنمایی... میکنندگان وصرف مال خود به سؤال

 امور دنیوی. 

 صفات خاشعین ]فروتنان[  -2

                             

 (46-42 / بقره) 

دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد؛ و به سوی او همان کسانی که می»
  «.بازخواهند گشت

 

 فروتنان 
شوند و به سوی او ترسند و یقین دارند که به حضور پروردگار خود مالقی میمی -3

 گردند. باز می
 شوند.و در روز قیامت برای حساب و کتاب با او تعالی روبرو می -2

 

 صفات صابرین  -3
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      (321-322 / بقره) 

ما » د:گوین: ]همان[ کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد، میو مژده ده شکیبایان را»
بر ایشان درودها و رحمتی از « گردیمدا هستیم، و به سوی او باز میاز آن خ

 «. یافتگان ]هم[ خود ایشانندپروردگارشان ]باد[ و راه

 صابران 

 صبورند در برابر مصائب.  -3

 کنند. در آزمایش و امتحان الهی صبر و شکر را فراموش نمی -2

 دگانند. کننو یقین دارند که به سوی پروردگار خویش رجوع -3

داخل شدن در گروه صابران آسان نیست بلکه بر مصیبت صبر و شکر گردانیدن  -4

 است پس بشارت بر آنان به درود و مهربانی از جانب پروردگارشان. 

 

 صفات کسانی که بر آنها ترس و حزن نیست -4

                                   

                   (262 / بقره) 
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اند، کنند، سپس در پی آنچه انفاق کردهکسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می»
د پروردگارشان ]محفوظ[ است، و دارند؛ پاداش آنان برایشان نزمنت و آزاری روا نمی

 «. شوندبیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی
 کنند. هایشان در راه خدا انفاق میاز مال -3
 ند. رسانگذارند و آزاری نمیکنند منت نمیو چون برای رضای الهی انفاق می -2
است.  پس پروردگارشان به پاس انفاق خالصانه ثواب بزرگی برایشان مهیا کرده -3

در روز جزا نه  آورد پس ایشانهای آنها فرود میو آرامش خود را بر دل
 شوند و سالمتی است بر آنها. ترسند و نه اندوهگین میمی

                            

    ( 33 /احقاف) 

سپس ایستادگی کردند، بیمی بر « پروردگار ما خداست» د:کسانی که گفتنمحققاً »
 «. آنان نیست و غمگین نخواهند شد

 با دل به وحدانیت خداوند اعتقاد دارند.  -3
 در آزمایشات الهی صبور و بردبار هستند و بر ایمان خویش استوار خواهند بود.  -2
 ن فرود خواهند آورد. هایشاپس پروردگارشان سکینه خود را در دل -3
 
 

  کنندگانانفاقصفات  -5
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              (214-261 / بقره) 

اید، و از آنچه ای که به دست آوردهاید، از چیزهای پاکیزهای کسانی که ایمان آورده»
ایم، انفاق کنید، و در پی ناپاک آن نروید که ]از آن[ انفاق برای شما از زمین برآورده
میلی[ نسبت به پوشی و ]بیدادند[ جز با چشمبه خودتان مینمایید، در حالی که ]اگر 

 «. نیاز استگرفتید، و بدانید که خداوند، بیآن، نمی
 شرط قبول صدقه به حضور پروردگار آن است که از مال حالل باشد.  -3
ترین اشیاء در راه خدا صرف کنید و از اشیای و بهترین چیزها را از خوب -2

ات ندهید و اگر آن را به خود او بدهند دل وی به قبول آن فرومایه و پست خیر
 مایل نیست و از شرم و بدون رضا بستاند.

نیاز است و به چیزی محتاج نیست و هر که به شوق و بدانید که خداوند بی -3
 پسندد.رغبت بهترین چیزها را خیرات نماید می

                                    

                       (213 / بقره) 

ها را آشکار کنید، این، کار خوبی است، و اگر آن را پنهان دارید و به اگر صدقه»
زداید، و خداوند بهتر است؛ و بخشی از گناهانتان را می مستمندان بدهید، این برای شما

 «. دهید آگاه استبه آنچه انجام می

اگر آشکار در راه خدا صدقات دهید پسندیده است به شرطی که نیت ریا نداشته  -3
 باشید. 
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اگر صدقات خود را پنهان دارید آن برای شما بهتر است اوالً از احتمال ریا دور  -2
 گردد. یاً مایه خجالت بینوایان و سائلین میشوید ثانمی

پس خداوند به نیت و اعمال شما آگاه است و با صدقات شما بعضی از گناهان  -3
 بخشد. شما را می

                              

                 ( 214 /بقره) 

کنند، پاداش آنان نزد کسانی که اموال خود را شب و روز، نهان و آشکارا، انفاق می»
 «. شوندپروردگارشان برای آنان خواهد بود؛ و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می

  ه:کنندگان کسانی هستند کانفاق
 کنند. راه خدا خرج می از مال حالل در -3
 کنند. بهترین اموال خویش را در راه خداوند انفاق می -2

 بخشند. صدقات خود را شب و روز پنهانی و آشکارا جهت رضای الهی می -3
 پس پروردگارشان برایشان ثواب بزرگی در دنیا و آخرت عطا خواهد فرمود.  -4
 ان اندوهگین نخواهند شد. و در دنیا و آخرت برایشان ترسی نیست و ایش -2

 « رستگاران»صفات گروه مفلحون  -6

                                     

             (314 / عمرانآل) 

]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته  و باید از میان شما، گروهی،»
 «. وادارند. و از زشتی بازدارند، و آنان همان رستگارانند
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  ه:رستگاران کسانی هستند ک
 کنند. مردم را به سوی کار نیک و پسندیده دعوت می -3
 کنند. دارند و آنان را به عمل صالح دعوت میدیگران را از کار ناپسند باز می -2
باشد که با وجود علم به معروف و هر است که این امر از حضراتی ساخته میظا

 شناس باشند. منکر و آگاهی از قرآن و سنت؛ باهوش و موقع

                             

                    (33 / توبه) 

و . انداند با مال و جانشان به جهاد برخاستهولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده»
 «. ها برای آنان است، اینان همان رستگاراننداینانند که همة خوبی

 ایمان دارند به رسول.  -3
 هایشان. کنند با مالجهاد می -2
 هایشان. کنند با نفسجهاد می -3

 های دنیا و عقبی نصیبشان خواهد شد. پس تمام نیکی -4
 گیرند. ها را در برمیو به راستی ایشان رستگارانند چرا که تمام نیکی -2

                                    

                      (23 / نور) 

گفتار مؤمنان ـ وقتی به سوی خدا و پیامبرش خوانده شود تا میانشان داوری کند ـ »
 «. اینانند که رستگارند« شنیدیم و اطاعت کردیم» د:گوینتنها این است که می

ش خاشع و خاضع و به دور از هر گونه کبر و غرور در برابر حکم خدا و رسول -3

گویند شنیدیم و اطاعت کردیم خواه در ظاهر به نفع یا به ضررشان باشد در و تکبر می
 برابر حکم اسالم تسلیمند. 
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                     (33 / روم) 

پس حق خویشاوند و تنگدست و در راه مانده را بده. این ]انفاق[ برای کسانی که »
 «. خواهان خشنودی خدایند بهتر است، و اینان همان رستگارانند

 خویشاوندان، مساکین و مسافرین را دستگیری نمایند.  -3

طلبید و بدانید که ه دستگیری آنها بهتر است برای شما اگر رضای خدا را میو ب -2

 در این صورت شما از رستگاران هستید. 

 و البته خیر و نیکویی دنیا و آخرت نصیب چنین بندگانی خواهد شد.  -3

                              

                                  

                                  

                            

            (22 / مجادله) 

با خدا قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند ]و[ کسانی را که »
اند ـ هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیرة آنان و رسولش مخالفت کرده

باشند ـ دوست بدارند. در دل اینهاست که ]خدا[ ایمان را نوشته و آنها را با روحی از 
هایی هایی که از زیر ]درختان[ آن جوبانب خود تأیید کرده است، و آنان را به بهشتج

آورد؛ همیشه در آنجا ماندگارند؛ خدا از ایشان خشنود و آنها از او روان است درمی
 «. خشنودند؛ اینانند حزب خدا. آری، حزب خداست که رستگارانند
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رستاخیز دارند با کسی که مخالف آن کسانی که ایمان واقعی به خداوند و روز  -3
خداوند و رسولش باشند دوستی نخواهند کرد اگرچه پدران و یا پسران یا 

 برادران و یا خویشاوندان آنان باشند. 
 ها داشته است. آن گروه خداوند ایمان را در دل آن -2
 آن گروه خداوند از آنها راضی است و آنها از خداوند راضی هستند.  -3

 کسانی گروه و لشکر خداوند هستند و به حقیقت ایشان رستگارانند. چنین  -4

                       (1 / حشر) 

 «. و هر کس از خسّت نفس خود مصون ماند، ایشانند که رستگارانند»
 دهند. های خود تنگی و حسد قرار نمیرستگاران در دل -3
 از مالی که خداوند به آنها اعطا کرده است بخشش و انفاق خواهند کرد.  و -2
عطا کرده است به راستی کسانی که خداوند توفیق دستگیری دیگران را به آنها  -3

اند ـ چه بسا کسانی که مال وافر دارند اما خداوند توفیق انفاق کردن را به کامیاب

 دهد. آنها نمی

                                

                    (36 / تغابن) 

توانید از خدا پروا بدارید و بشنوید و فرمان ببرید، و مالی برای خودتان پس تا می»
د، و کسانی که از خسّت نفس خویش مصون مانند آنان ]در راه خدا[ انفاق کنی

 «. رستگارانند
 ترسند. از اهلل تعالی می -3
 باشند. قدم میترسند و ثابتدر آزمایش و امتحان تا جایی که بتوانند می -2
 نمایند. و در راه اهلل برای نفع خود خیرات می -3
 راستی رستگار است.  و کسی که بخل و حرض و آز را از خود دور کند به -4
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کامیاب است کسی که او را اهلل تعالی از حرص و آز و بخل در نفس محفوظ  -2
 داشته است. 

 صفات گروه صالحین -7

                                

                   (334 / عمرانآل) 

دهند و از کار ناپسند به خدا و روز قیامت ایمان دارند؛ و به کار پسندیده فرمان می»
 «. کنند، و آنان از شایستگاننددارند؛ و در کارهای نیک شتاب میباز می

  ؟صالحین چه کسانی هستند
 قیامت.  ایمان دارند به خداوند و روز -3
کنند و از دیگران سبقت چون به کار نیک دعوت شوند به سرعت اجابت می -2

 ورزند. می
خواهند که دیگران را نیز به راه راست آورند لذا دائماً امر به معروف و نهی از می -3

 کنند. منکر و ناپسندیده می
در نهایت دیگران کنند و پس در ابتدا خود به آن ایمان دارند بعد به آن عمل می -4

  1کنند.را به آن امر می

_________________________________________________________________________ 

برای انجام دادن درست هر کاری ابتدا باید شناخت در ذهن ایجاد شود چون شناخت ایجاد شود  -1

پذیرد. مان حاصل شد عمل با عقیده درست انجام میگردد و در نهایت چون ایتبدیل به ایمان قلبی می

و شخصی اعتقاد و ایمان دارد که اگر به آن نزدیک شود خواهد سوخت  شناختسوزاند مثال : آتش می

. به همین جهت است که خداوند انسان را به عملگاه به آن نزدیک نخواهد شد و در نهایت هیچ ایمان

 افال تبصرون ـ افال تعقلون یا اولواالبصار ـ یا اولوااللباب.  کندمبارزه شناختی )عقلی( دعوت می



 23      صفات انسان در قرآن

 

 

 صفات گروه محسنین  -8

                                  

                                    

              (332-334 / عمرانآل) 

برند؛ و از مردم کنند؛ و خشم خود را فرومیهمانان که در فراخی و تنگی انفاق می»
گذرند؛ و خداوند نکوکاران را دوست دارد. و آنان که چون کار زشتی کنند، یا بر درمی

 «. خواهندآورند و برای گناهانشان آمرزش میدارند، خدا را به یاد می خود ستم روا

 ؟نیکوکاران چه کسانی هستند
کنند و هنگام مصیبت و رنج از مصرف خداوند را در هنگام شادی فراموش نمی -3

ایستند و در هر حال و هر موقع به اندازه توان به صرف مال مشغولند مال باز نمی
 دهند. ی خویش را با اعتقاد کامل انجام میو جهاد مالی و بدن

فروخوردن خشم منتهای کمال است مزید بر اینکه خطای مردم را ببخشند و تنها  -2
 به عفو اکتفا نورزند. 

و با این عمل بر خود ظلم کنند  و اگر عمالً یا سهواً مرتکب عمل زشتی گردند -3
کنند و بر استمرار زش میکنند و برای گناه خویش طلب آمرخداوند را یاد می
 ورزند. گناه مبادرت نمی

                              

                        (2-4 / لقمان) 
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دهند، و ]هم[ ایشانند که به آخرت دارند و زکات میه نماز برپا می]همان[ کسانی ک»
یقین دارند. آنانند که از جانب پروردگارشان از هدایت برخوردارند، و ایشانند که 

 «. رستگارانند

 مفلحون 
 بر نماز خود پایدارند و بدو ریا و سستی.  -3
ای و حصهدهند ت میو از مال خود که رحمتی از جانب پروردگارشان است زکا -2

 چند به فقرا. 
قرار  شرسپها مورد دارند که برانگیخته خواهد شد و از نعمتو اعتقاد راسخ  -3

 صانه به عبادت مشغولند. لگیرند لذا خامی
 اند از جانب پروردگارشان و به راستی ایشان رستگارانند. اینان هدایت شده -4

                             

    (33 / احقاف) 

 سپس ایستادگی کردند، بیمی بر« پروردگار ما خداست» د:محققاً کسانی که گفتن»
 «. آنان نیست و غمگین نخواهند شد

 محسنین 
دهند و ه دل راه نمیاعتقاد راسخ دارند که پروردگارشان اهلل است و هیچ تزلزلی ب -3

 قدمند. بر آن ثابت
پروردگارشان به پاس استقامتشان در پاسداری از دین و اعتقادشان در دنیا و  -2

آخرت ترس و اندوه را از آنان دور خواهد کرد و تسکین دنیایی و عقالیی را بر 
 ایشان فرود خواهند آورد. 
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 صفات مؤمنین  -9

                             

 (312 / عمرانآل) 

کسانی که ]در نبرد احد[ پس از آنکه زخم برداشته بودند، دعوت خدا و پیامبر ]او[ »
 «. را اجابت کردند

  مؤمنان
در هر شرایطی چه در حال شادی و چه در حال اندوه حکم خداوند و رسولش  -3

نهند و تسلیم و خاشع و خاضع آن را قبول و بر آن گردن می پذیرندرا می
 کنند. می

گردند و با اطمینان و امن در پس از آینده اندیشناک و از گذشته مغموم نمی -2

  1وارد خواهند شد. رحمت الهی

 ن سوره انفالنوصفات مؤم

                                       

                               

                       (4-2 / انفال) 

_________________________________________________________________________ 

 424باشد به تفسیر کابلی، جلد اول، صفحه بحث تفسیری این واقعه که مربوط به جنگ احد می -1

که در آن مسلمانان با وجود زخمی شدن در جنگ باز هم یکپارچه شده و به تعقیب »مراجعه فرمایید 

که فکر حمله به مدینه را از خود دور کند و بدانند که مسلمانان در هر حال سپاه مشرکان پرداختند 

 «. آماده دفاع هستند
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و چون آیات او بر هایشان بترسد، د که چون خدا یاد شود دلانمؤمنان، همان کسانی»
کنند. همانان که نماز آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید، و بر پروردگار خود توکل می

کنند آنان هستند که حقاً ایم انفاق میدارند و از آنچه به ایشان روزی دادهرا برپا می
 «. مؤمنند

 مؤمنان 
 در میان آید از هیبت و خوف به لرزه افتند.  چون نام خدا -3
 ایمان و یقین ایشان استوارتر شود.  با شنیدن آیات و احکام الهی -2
 ماند. بر احدی باقی نمی اعتماد و توکل اصلی آنها جز به خداوند -3
 دارند. در پیشگاه او سر بندگی فرود آورند و با تمام وجود نماز را بر پا می -4
کنند و اینانند مؤمنان کامل، صرف می ی و هستی خود را در راه اهللدارای -2

 گردند. ز میئصادق و راسخ و ایشانند که به مقامات و مراتب بزرگ قرب الهی فا

 ن سوره مؤمنونوصفات مؤمن

                               

                                

                              

                                

                  (1-3 / مؤمنون) 

که مؤمنان رستگار شدند، همانان که در نمازشان فروتنند، و آنان که از به راستی »
پردازند، و کسانی که پاکدامنند، مگر در مورد گردانند، و آنان که زکات میبیهوده روی

اند، که در این صورت بر آنان نکوهشی نیست. همسرانشان یا کنیزانی که به دست آورده
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ها و پیمان ه فراتر از این جوید، آنان از حد درگذرندگانند. و آنان که امانتپس هر ک
 «. نمایندکنند، و آنان که بر نمازهایشان مواظبت میخود را رعایت می

 مؤمنان
کنند و در نتیجه فالح انتهایی و کامیابی اعلی و خضوع ادا می 1نماز را با خشوع -3

 نصیب آنان است. 
 کنند و از بیهوده بودن روی بگردانند. هوده وقت را ضایع نمیو به مشاغل بی -2

و  (للزکوة فاعلون) د:فرمایدادن زکات کار دائمی آنها است چرا که می -3

 یؤدون الزکوة.گوید نمی

 دارند. در عین شهوت و میل جنسی خود را حرام نگه می -4
کنند و خیانت و می در معامله با اهلل و بندگان امانت و قول و عهد را حفظ -2

 کنند. بدعهدی نمی
 آورند. نمازها را در وقت خود و با رعایت حقوق و آداب آن به جای می -6
گردد و با نماز در اهمیت نماز همان بس که در صفات مؤمنان با نماز آغاز می -1

 یابد. خاتمه می
 هد شد. و به راستی رستگاری اخروی و کامیابی بزرگ نصیب چنین بندگانی خوا

 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 

اصل خشوع از قلب است و خشوع اعضای بدن تابع آن است وقتی که در نماز قلب خاشع و خائف و  -1

بد. یاشود. بلکه به یک مقصود تمرکز میساکن و پست شود خیاالت در اطراف مختلف منتشر نمی

 شود. سپس آثار خوف و هیبت و سکون و خضوع در اعضای بدن هم ظاهر می
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 صفات مؤمنون سوره نور

                                    

                                

           ( 62 /نور) 

اند، و هنگامی که اند که به خدا و پیامبرش گرویدهجز این نیست که مؤمنان کسانی»
روند. در حقیقت، او با او بر سر کاری اجتماع کردند، تا از وی کسب اجازه نکنند نمی

دارند. پس چون  کنند؛ آنانند که به خدا و پیامبرش ایمانکسانی که از تو کسب اجازه می
برای برخی از کارهایشان از تو اجازه خواستند، به هر کس از آنان که خواستی اجازه ده 

 «. و برایشان آمرزش بخواه که خدا آمرزندة مهربان است

 مؤمنان
 شوند. حاضر می اند که به دعوت رسولاشخاصی دارای ایمان کامل آنان -3
شوند همچون نماز جمعه، جهاد و جلسه  و وقتی که در یک کار اجتماعی حاضر -2

 روند. خیزند و نمیمشورت و ... بدون اجازه نمی
 گرویده و ایمان دارند.  و رسول او همین مردم به معنی صحیح و کامل به خدا -3

 سوره نمل صفات مؤمنان

                               

 (3 / نمل) 

 «. دهند و خود به آخرت یقین دارنددارند و زکات میهمانان که نماز برپا می»

 مؤمنان
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 آنانند که در برپا داشتن نماز استوارند.  -3
 نماید. و با فراخ دستی زکات را پرداخت می -2
 زکات فعالند.  پس به راستی ایشان به آخرت یقین دارند که این چنین در نماز و -3

 صفات مؤمنون سوره حجرات

                               

                     (32 / حجرات) 

اند که به خدا و پیامبر او گرویده و ]دیگر[ شک نیاورده سانیدر حقیقت، مؤمنان ک»
 «. کردارند اند؛ اینانند که راستو با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده

 مؤمنان صادق 
 به خداوند و رسولش اعتقاد کامل دارند.  -3
و در راه خداوند و رسولش در هر وقت و در هر حالت به فدا کردن مال و جان  -2

 ود آماده هستند. خ
به راستی این جماعه مؤمنان هستند چرا که در اعتقاد و اعمال خود شک و تردید  -3

 اند. را جای نداده

 صفات خداوندان عقل  -11

                                 

                                   

 (313 / عمرانآل) 
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کنند، و همانان که خدا را ]در همة احوال[ ایستاده و نشسته، و به پهلو آرمیده یاد می»
ای؛ [ پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریده ه:اندیشند ]کها و زمین میدر آفرینش آسمان

 «. منزهی تو! پس ما را از عذاب آتش دوزخ درامان بدار

 خردمندان 
کنند و در هیچ حال از خداوند را یاد می« ایستاده، نشسته، خوابیده»در همه حال  -3

باشند و ذکر اهلل تعالی همه وقت به دل و زبانشان جاری یاد خداوند غافل نمی
  1است.

دیشند و در این اندیشه ژرف گویند خدایا : انها و زمین میو در خلقت آسمان -2
این هستی عظیم و بیکران را به عبث نیافریدی، یقیناً سلسله این انتظامات عجیب 

 انگیز باید به یک نتیجه بزرگ و جلیل منتهی شود. و شگفت
و در اثر این اندیشه و به یقین رسیدن که صانع واحد آفریننده است به تسبیح و  -3

 پردازند. می لهیتنزیه حضرت ا

 این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 

 وارـود بر دیـش بـهر که فکرت نکند نق

 عقل صاحبان  صفات

                                

                                

_________________________________________________________________________ 

تواند نماز بخواند فرموده اگر کسی ایستاده نمی نماز بزرگترین ذکر است بنا بر آن حضرت محمد -1

 تواند دراز کشیده بخواند. نشسته بخواند و اگر نشسته نمی
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               (22-21 / رعد) 

شکنند. و آنان که آنچه را خدا ان که به پیمان خدا وفادارند و عهد ]او[ را نمیهمان»
ترسند و از سختی حساب بیم پیوندند و از پروردگارشان میبه پیوستنش فرمان داده می

دارند. و کسانی که برای طلب خشنودی پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز برپا 
و بدی را با نیکی نهان و آشکارا انفاق کردند،  داشتند و از آنچه روزیشان دادیم،

 «. زدایند، ایشان راست فرجام خوش سرای باقیمی

 خردمندان 
هایی که اند و خود فطرت گواه آن است و عهدعهدی که در ازل با خداوند بسته -3

بندند و یا در به واسطه انبیاء گرفته شده و عهدهایی که خودشان با خداوند می
 شکنند. کنند نمیاستوار میمیان خود 

صله رحم ـ ارتباط »پیوندند به آنچه خداوند به وصل آن فرموده است و می -2
 ...«. ایمان و عمل ـ حقوق اهلل ـ حقوق مردم ـ حقوق نفس ـ اخوة اسالمی و 

ترسند از روز بررسی مثقال مثقال و می ترسند از عظمت و جالل الهیو می -3
 حساب نفس. 

ها صبر کردند و مغلوب نشدند و صبر را برای حصول مصائب و رنج و بر -4
 خشنودی خداوند انجام دادند. 

آورند و از روزیی که خداوند به آنها اعطا کرده و نماز را به استواری به جای می -2
پنهان بهتر از »کنند. ابتدا پنهان و انتهای آشکارا. است در راه خداوند انفاق می

 «. آشکارا است
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بخشایند و اگر به سهو دهند و در کمال فروتنی میبدی را به نیکی جواب می -6
کنند و به تالفی گناه عمل بدی از ایشان سر زند در مقابل آن کار نیک می

 پردازند. می

                                   

            (33 / زمر) 

کنند؛ اینانند که خدایشان راه دهند و بهترین آن را پیروی میبه سخن گوش فرامی»
 «. نموده و اینانند همان خردمندان

شنوند سخن خوب و مفید را پذیرفته و به آن عمل با آنکه سخنان گوناگون می -3
 کنند. می

اند زیرا عقل خود را به کار برده راه توحید خالص ن مردم راه کامیابی یافتههمی -2
 اند. را اختیار کرده

 صفات صاحبان نعمت داده شده  -11

                             

               (61 / نساء) 

و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمرة کسانی خواهند بود که خدا »
ایشان را گرامی داشته ]یعنی[ با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه 

 «. نیکو همدمانند
ق کسی است که احکام الهی نبی کسی است که وحی الهی بر او فرود آید ـ صدی -3

دهد شود از دل بر صدق آن گواهی میرا که از جانب خداوند بر پیغمبر نازل می
پذیرد ـ حکمت الهی ـ شهید کسی و آن چنان است که حتی بدون دلیل آن را می
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خویش را فدای حقیقت نماید و صالح کسی است که تمام وجودش را است که 
 گیرد. کردار نیک در برمی

کنند در پذیرند و به آن عمل میمسلمانانی که حکم خدا و پیغمبر را با دل و جان می -2
 صف چنین مؤمنانی قرار خواهند گرفت هر چند که به مقام و مرتبت ایشان نرسند. 

 صفات مصلحین  -12

                                     

 (311 / اعراف) 

اند ]بدانند که[ ما زنند و نماز برپا داشتهو کسانی که به کتاب ]آسمانی[ چنگ درمی»
 «. اجر درستکاران را تباه نخواهیم کرد

کسانی که به هدایت اصلی تورات عمل کرده و مطابق هدایت و پیشگویی آن به  -3
را از نماز و ... به جای آورده  گی خداوندقرآن ایمان داشته باشند و حق بند

باشند خداوند پاداش چنین نیکوکارانی را ضایع نخواهد کرد و مطابق نیکویی 
 ایشان پاداش خواهد داد. 

دارند و پندار و گفتار و کردارشان نیک است و پس نیکوکاران نماز را برپا می -2
 . کنندشان به گفته قرآن توجه میبرای برنامه زندگی

 صفات گروه فائزین  -13

                                 

               (21 / توبه) 
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و جانشان به جهاد کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال »
 «. اند نزد خدا مقامی هر چه واالتر دارند و اینان همان رستگارانندپرداخته
فراوان است و هر که را به قدی که خواهد ارزانی  ثواب و درجات نزد اهلل -3

 جهاد.  -3هجرت  -2ایمان  -3بخشد که عبارتند از : 
 آنکه ایمان دارد به رحمت الهی نائل شده است.  -2
آنکه هجرت کند جهت رضای الهی ترک وطن کند پس به وطنی جاویدان ـ  -3

 فردوس ـ نائل خواهد شد. 
نماید و در راه آنکه جهاد کند. جمیع لذات نفسانی و تعلقات شخصی را ترک می -4

کند چرا که مجاهد باالترین پر ارزش عوامل دنیوی را که جان خداوند نثار می
 بانی کرده است. قر خویش است در راه اهلل

 صفات گروه فائزون

                              

 (22 / نور) 

و کسی که خدا و فرستادة او را فرمان بَرَد، و از خدا بترسد و از او پروا کند؛ آنانند »
 «. که خود کامیابند

 « ردرستکا» فائز
 کند او امر اهلل و رسولش را. اطاعت می -3
 بترسد و از خطاهایش توبه کند.  و از مقام اهلل -2

 اند. و پرهیز کند از گناهان به راستی کامیابی دنیا و آخرت را به دست آورده -3
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 « دوستان خدا»صفات اولیاء اهلل  -14

                           

                              

 (64-62 / یونس) 

شوند. همانان آگاه باشید، که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می»
اند. در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان پرهیزگاری ورزیدهکه ایمان آورده و 

 «. است

 دوستان خداوند 
شوند ـ نه غم از دست دادن دنیا ترسند و نه اندوهگین میدر دنیا و آخرت نه می -3

ترسند ـ چرا که آنان خالصانه ایمان دارند و نه از آخرت و روز حساب می
اند و اند و تقوای الهی را پیشه خود ساختهدهاند و از گناهان دوری کرآورده

بشارت و موافقات دنیوی با آنهاست و در هنگام مرگ فرشتگان بشارت بدینسان 
 اخروی را نیز به آنان خواهند داد. 

                                  

                    (31 / فصلت) 

 «فروتنان»صفات مُخبتین  -15
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                      (32-34 / حج) 

هایشان خشیت یابد و فروتنان را بشارت ده. همانان که چون ]نام[ خدا یاد شود، دل»
گانند و بر پادارندگان نمازند، و از آنچه و ]آنان که[ بر هر چه بر سرشان آید صبر پیشه

 «. کنندایم انفاق میروزیشان داده

 نان فروت
یابد و حکم خدای یگانه را قبول دارند و به ذکر آن ذات مقدس دلشان آرام می -3

 ترسند. از جالل و جبروت اهلل تعالی می
 کنند. مصائب و شداید را به صبر و ثبات تحمل می -2
 دارند و از روزیی که خداوند به آنها عطا کرده است در راه اهللنماز را برپا می -3

 نند. کانفاق می

شتابندگان در »صفات یسارعون فی الخیرات سورة مؤمنون  -16

 « نیکی

                                

                                 

                                      

 (63-21 / مؤمنون) 
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های در حقیقت، کسانی که از بیم پروردگارشان هراسانند، و کسانی که به نشانه»
آورند، و کسانی که آورند، و آنان که به پروردگارشان شرک نمیمیپروردگارشان ایمان 

دانند[ که هایشان ترسان است ]و میدهند، در حالی که دلآنچه را دادند ]در راه خدا[ می
ورزند و به سوی پروردگارشان باز خواهند گشت، آنانند که در کارهای نیک شتاب می

 «. جویندآنانند که در انجام آنها سبقت می

ترسند چرا که معلوم نیست انعامی در دنیا که به می همه وقت از خوف خدا -3
اند تداوم داشته باشد و یا اینکه سنت استدراج است و با وجود آن دست یافته

 نیکی کردن خوف و بیم دارد. 
های پروردگار خود زمین و سماوات و سیارات و ستارگان و و به نشانه -2

در آنهاست ایمان دارند که صانعی دانا و حکیم و با حکمت و و آنچه ها کهکشان
 هدف آن را ساخته است. 

 دهند. و هر گونه شائبه شرک جلی و خفی را به دل و عمل راه نمی -3
شود یا نه؟ دانند مورد قبول واقع میکنند نمیاگرچه در راه خداوند خرج می -4

ین جهت به عمل خود مغرور آید یا نه و به همعملشان در آخرت به کار می
 کنند در دلشان ترس وجود دارد. شوند و با وجودی که نیکی مینمی

ها شتابند و از همدیگر در نیکیها میکسانی که این صفات را دارند در نیکی -2
 گیرند. سبقت می

ت فاضله پس در حقیقت نیکویی اصلی در اعمال صالحه و اخالق حمیده و ملکا -6
 موال و اوالد. است نه در ا

 « بندگان خداوند بخشنده»لرحمن ا داصفات عب -17



 صفات انسان در قرآن       33

 

 

                                

                                 

                               

                                   

                                 

                                   

                                

                               

                               

                                 

                                   

                                 (14-63 / فرقان) 

دارند؛ و چون اند که روی زمین به نرمی گام برمیو بندگان خدای رحمان کسانی»
دهند. و آنانند که در حال نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به مالیمت پاسخ می

پروردگارا، عذاب » د:گویناند که میآورند. و کسانیسجده یا ایستاده، شب را به روز می

را از ما باز گردان که عذابش سخت و دائمی است و در حقیقت، آن بد قرارگاه و  جهنم
کنند و نه تنگ اند که چون انفاق کنند، نه ولخرجی میو کسانی« جایگاهی است

اند که با خدا گزینند. و کسانیگیرند، و میان این دو ]روش[ حد وسط را برمیمی
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ونش را[ حرام کرده است جز به حق خوانند و کسی را که ]خمعبودی دیگر نمی
کنند، و هر کس اینها را انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد. کشند، و زنا نمینمی

گذرند. و دهند؛ و چون بر لغو بگذرند با بزرگواری میاند که گواهی دروغ نمیو کسانی
افتند. آن نمی اند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند، کر و کور رویکسانی

پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایة » د:گویناند که میو کسانی

 «. روشنی چشمان ]ما[ باشد، و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان
 

 بندگان مخلص خداوند بخشنده 
نمایند از رفتار و کردار آنها تواضع، در گفتار و کردار خود اظهار بندگی می -3

متکبرین بر زمین خرامان گردد و مانند تکلفی آشکار میمتانت، خاکساری و بی
 دارند. روند و همچنین مانند مریضان قدم برنمیراه نمی

دهند اگر ادب را به بخشایش و حسن بیان جواب میخرد و بیسخنان مردم بی -2

جویند و می مالیم کنارهخردی با ایشان گفتگو کند با سخن کسی از نادانی و بی
 شوند. با چنین اشخاصی هم زبان نمی

شوند و در حضور پروردگار و قسمتی از شب را از خواب و استراحت جدا می -3
شوند و از پروردگار خود دوری از گناه و عذاب را خود به قیام و سجده مشغول می

پناه  طلبند و با این همه عبادت از عذاب خداوند خوف دارند و از آن به خدامی
 برند. می

 کنند و افراط در محبت مال ندارند. روی خرج میسنجند و به میانهموقعیت را می -4
کنند و نفسی را که اهلل حرام گردانیده است و معبودی به جزء اهلل را پرستش نمی -2

و از زنا دوری ...« جهت قصاص و یا جهاد با کفار و »کشند مگر به حق نمی
 کنند. می
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دهند و نه در کارهای باطل و مجالس گویند و نه شهادت دروغ میدروغ مینه  -6
 شوند. گناه حاضر می

گذرند بلکه به فکر وقتی که آیات الهی را ببینند همانند کران و کوران از آن نمی -1
 شوند. افزایند و متأثر میو تدبر بر ایمانشان می

شم و دل ما روشن گردد زیرا دل که از دیدن آنها چ یم فرمازن و اوالدی عطا -3
شود که اهل و عیال خود را در اطاعت الهی ببینند مؤمن زمانی شاد و مطمئن می
که برای دیگران هم هادی شویم و خاندان ما، در و ما را آنچنان هدایت بفرما 

 تقوی و طهارت ما را پیروی نمایند. 

 « راه یابندگان»صفات گروه راشدون  -18

                                    

               (1 / حجرات) 

های شما لیکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دل»
پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. آنان ]که بیاراست و کفر و 

 «. یافتگاننداند[ رهچنین

 یابندگان  راه
های مؤمنین ایمان را محبوب گردانیده اهلل تعالی به فضل و احسان خود در دل -3

است و نفرت کفر و معصیت را در آن قرار داده است و به راستی این جماعه به 

 یافتگانند.  و دوری از کفر و گناه راه سبب پیروی از دین

 « داران راستینایمان»صفات گروه صدیقون  -19
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                        (31 / حدید) 

 «. انندآنان همان راست گویاند، و کسانی که به خدا و پیامبران وی ایمان آورده»

 ن صدیقو
و جمیع پیغمبران کامالً ایمان دارند و اثر این یقین ایمان در اعمال و  بر اهلل -3

 داران راست و راسخ به راستی همین مردمند. احوال آنها ظاهر است. ایمان

صفات کسانی که خداوند ایمان را در دل آنها نوشته است  -21

 «رستگاران»و مفلحون « حزب اهلل لشکر خدا»همچون 

                                   

                                   

               (22 / مجادله) 

قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند ]و[ کسانی را که با خدا »
اند ـ هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیرة آنان و رسولش مخالفت کرده

ا روحی از باشند ـ دوست بدارند. در دل اینهاست که ]خدا[ ایمان را نوشته و آنها را ب
 «. جانب خود تأیید کرده است

کنند آنها در حقیقت بر علیه حق و کسانی که با خدا و رسول وی مقابله می -3
نمایند پس مسلمانان واقعی این چنین اشخاصی را به دوستی صداقت جنگ می

گیرند اگرچه از نزدیکان باشند پس خداوند به پاداش اعمال نیکشان که نمی
های آنها پیوست نموده و اند ایمان را در دلر همه ترجیح دادهرضای الهی را ب

 نور غیبی به قلب ایشان عطا فرموده که خاص حیات معنوی را دریابند. 
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 «نمازگزاران»صفات گروه مصلّین  -21

                               

                                   

                           

                                    

                             

                             

     (34-22 / معارج) 

کنند. و همانان که در غیر از نمازگزاران : همان کسانی که بر نمازشان پایداری می»

اموالشان حقی معلوم است، برای سائل و محروم. و کسانی که روز جزا را باور دارند. و 
کنند، و عذاب پروردگارشان بیمناکند. و کسانی که دامن خود را حفظ میآنان که از 

های خود کنند. و آنان که بر شهادتها و پیمان خود را مراعات میکسانی که امانت
 «. ورزنداند. و کسانی که بر نمازشان مداومت میایستاده
 گذارند. نماز میکنند بلکه به مداومت و التزام ای وارد نمیدر نماز خود وفقه -3
ای را در نظر کننده حصهکننده و غیر سؤالو از اموالشان برای فقیران سؤال -2

 اند. گرفته
 پردازند. به حدّت یقینی که به روز جزا دارند به اعمال نیک می -3

 کنند. ها را ترک میو به سبب ترسی که از عذاب الهی دارند بدی -4
 کنند مگر به روش حالل ازدواج. جنسی دور می و خود را از شهوت و ارضای -2
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کنند ها خیانت نمیدهند و بر امانتتمام حقوق اهلل و حقوق عباد اهلل را انجام می -6
 و بر عهد و پیمان خود اگر در جهت حق و ایمان باشد پایبندند. 

دهند و ترسی از گفتن حقیقت میکنند و گواهی به صدق پوشی نمیو هرگز حق -1
 هند. میدکم و کاست رند و در وقت ضرورت گواهی و شهادت بیندا

کنند و آداب آن را به و نمازهای خود را در وقت معین و در هر شرایطی ادا می -3

 آورند. جای می

 « بندگان خدا»صفات عباد اهلل  -22

                                 

                               

                                   

         (31-1 / انسان) 

کنند. نوشند و ]به دلخواه خویش[ جاریش میای که بندگان خدا از آن میچشمه»
کردند، و از روزی که گزند آن فراگیرنده است به نذر خود وفا می ]همان بندگانی که[

ما برای »دادند. ترسیدند. و به ]پاس[ دوستی ]خدا[، بینوا و یتیم و اسیر را خوراک میمی
ما از « خواهیمخورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمیدی خداست که به شما میخشنو

 «. پروردگارمان از روز عبوسی سخت، هراسناکیم

 بندگان مخلص خداوند 
 دهند. اند آن را به خوبی انجام میآنچه را که بر عهده گرفته -3
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ختی آن روز ترسند که سزیرا از روز سختی برپایی قیامت و جزا و پاداش می -2
 «. منتشر»دامنگیر همه است 

جهت محبت خداوند طعام خود را با وجود احتیاج با کمال شوق و خلوص به  -3
محبوس عام است خواه مسلم باشد خواه »دهند. مساکین و یتیمان و اسیران می

 «. شدکافر چنان که در جنگ بدر با اسیران با سلوک نیک رفتار می
ستانند. فقط جهت خواهند و نه عوض مینه سپاسگزاری می گذارند ـنه منت می -4

 پردازند. رضای الهی و از ترس روز جزا به اعمال نیک می
 
 

 « یاران حظّ بسیار و نیکبخت»صفات اصحاب المیمنه  -23

                                     

                                    

            (33-33 / بلد) 

یا بینوایی به یتیمی خویشاوند،  د:ای را آزاد کردن، یا در روز گرسنگی طعام دابنده»
نشین. عالوه بر این از زمرة کسانی باشد که گرویده و یکدیگر را به شکیبایی و خاک

 «. اند؛ اینانند خجستگانمهربانی سفارش کرده

 اصحاب دست راست، حظّ بسیار و نیکبختان
 دار از بار قرض سبک ساختن. آزاد کردن غالم و کنیز یا قرض -3
 نمودن.  رین را دستگیدر وقت سختی و قحطی گرسنگا -2
 «. نزدیکان»نیکویی به یتیمان و اقربا  -3
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هایی نه اسراف»آلود شده باشد. و دستگیری از فقیری که از فقر و تنگدستی خاک -4
 «. دورداری و یا مجالس عیاشی به کار می که در عروسی ـ مرده

مهربانی با  به صبر و محبت وشرط قبولی اعمال، ایمان داشته باشند و به  و -2
توصیه و تأکید کنند و ادای حقوق و انجام فرایض و بر خلق خدا رحم همدیگر 

 نمایند تا آسمانیان بر شما رحم فرمایند. 

 ایشانند یاران دست راست و به نیکبختی رسیدن.  -6
 
 
 

 صفات بهترین خلق -24

                                   

 (1 / بینه) 

اند، آنانند که بهترین در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده»
 «. آفریدگانند

بهترین خالیق کسانی هستند که ایمان دارند )به خداوند ـ روز جزا ـ پیامبران ـ  -3
 کتب آسمانی(. 

 گیرند. دیگران سبقت میدهند و حتی بر و کارهای نیکو انجام می -2

 هایی که زیانکار نیستند صفات انسان -25
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            (3-2 / عصر) 

نی که گرویده و کارهای شایسته که واقعاً انسان دستخوش زیان است؛ مگر کسا»
 «. اندکرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده

 هایی که زیانکار نیستند انسان
 ...«. به خداوند ـ مالئک ـ پیامبران ـ کتب آسمانی ـ قیامت و »ایمان دارند  -3
رزش و نماز ـ روزه ـ حج ـ انفاق ـ صلة رحم ـ و» ت:و اعمالشان نیک اس -2

سالمتی جسم و روح ـ زخم زبان نزدن ـ طعنه نزدن ـ غیبت نکردن ـ جستجو 
 ...«. ان ـ عیبجویی نکردن در دیگران و دیگر نکردن در زندگی

کنند یکدیگر را به حقیقت و حقانیت و به صبر در برابر مشکالت چرا و امر می -3
مایشی است الهی پس که ایمان دارند بعد از سختی البته آسانی است و مصائب آز

کنند و خداوند اجر و پاداش دنیوی و اخروی را با عبادت و صبر آن را تحمل می
 نصیبشان خواهد کرد. 
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                        (33-3 / بقره) 

ایم، ولی ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده» د:گوینو برخی از مردم می»
بازند؛ ولی جز بر خویشتن گروندگان ]راستین[ نیستند. با خدا و مؤمنان نیرنگ می

هایشان مرضی است؛ و خدا بر مرضشان افزود؛ و فهمند. در دلزنند، و نمینمی نیرنگ
]در پیش[ خواهند داشت. و چون به گفتند، عذابی دردناک به ]سزای[ آنچه به دروغ می

به هوش باشید « ما خود اصالحگریم» د:گوین، می«در زمین فساد مکنید» د:آنان گفته شو
گونه که مردم همان» د:فهمند. و چون به آنان گفته شوکه آنان فسادگرانند، لیکن نمی

خردان ایمان گونه که کمآیا همان» د:گوین، می«ایمان آوردند، شما هم ایمان بیاورید
دانند و چون با خردانند؛ ولی نمیهشدار که آنان همان کم« اند، ایمان بیاوریم؟آورده

های ، و چون با شیطان«ایمان آوردیم» د:نگویاند برخورد کنند، میکسانی که ایمان آورده
ریشخند  در حقیقت ما با شماییم، ما فقط ]آنان را[» د:گوینخود خلوت کنند، می

گذارند تا کند، و آنان را در طغیانشان فرومیخدا ]است که[ ریشخندشان می« کنیممی
نتیجه داد و سرگردان شوند. همین کسانند که گمراهی را به ]بهای[ هدایت خریدند، در 

به بار[ نیاورد؛ و هدایت یافته نبودند. کرند، اللند، کورند؛ بنابراین به  ستدشان سود]ی
 «. آیندراه نمی

 منافق 
 کنند. از صمیم قلب ایمان ندارند و جهت فریب مردمان به زبان اظهار ایمان می -3
خودشان  ماند و نتیجه این فریب بهپنهان نمی فریب ایشان از حضرت الهی -2

 گردد. باز می
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هایشان بیماری نفاق، نفرت و حسد مسلمانان مستولی است و پیروزی در دل -3
 افزاید. مسلمانان بر بیماریشان می

 و به جهت نفاقشان عذاب الیم جزایشان است.  -4
انگیزند، در احکام شرع سست هستند و به هر جانب با تمایالت نفسانی فساد می -2

 کنند. شد مراوده مینفعی داشته با

دهند و در حقیقت جز فساد هر چیزی را به حیله مصالحت و مصلحت جلوه می -6
 چیزی نیست اما خود از ادراک آن عاجزاند. 

خردند[ چرا که آنها برای مصالح فناپذیر این اند ]بیدر حقیقت منافقان سفیه -1
 اند. جهان از اندیشه آخرت باز مانده

ترسیدن از مخلوق ناتوان و نترسیدن از خداوند جهان و دانای شان جهل عظیم -3
 نهان است. 

به حدی محدود است که چنین حقیقت آشکار و روشن را ادراک دانششان  -1
 کنند. نمی

نمایند و دوستی خود و با شیاطین )پیشوای منافقین و یا کفار( اظهار دوستی می -31
 دانند. ستهزا به آنان میلوحی مسلمانان و ابا مسلمانان را ساده

دهد تا به عصیان خویش ادامه دهند و در آن خداوند ایشان را مهلت می -33
 سرگردان شوند و در این جهان تباه و در آن جهان رسوا گردند. 

گویند. کورانند سود و شنوند ـ گنگند حرف راست نمیکرانند سخن حق نمی -32
 یچ وقت به سوی حق راه نیابند. دهند و در نتیجه هزیان را تشخیص نمی

 صفات منافقان سوره نساء

                                         

                (342 / نساء) 



 صفات انسان در قرآن       22

 

 

کنند، و حال آنکه او را آنان نیرنگ خواهد کرد؛ و چون به نیرنگ می منافقان، با خدا»
 «. کنندو خدا را جز اندکی یاد نمیکنند نماز ایستند با کسالت برخیزند. با مردم ریا می

نماز که امری ضروری و عبادت خالص است و در انجام دادن آن کوچکترین  -3
جام دادن آن تنبلی و سستی زیان مالی و جانی متصور نیست منافقان در ان

 کنند. می
و اگر نمازی را هم به جای آورند به غرض ریا و فریفتن مردم و آن هم با اکراه  -2

 خوانند تا مسلمان شمرده شوند.و اجبار می
 
 
 

 صفات فاسقان  -27

                                  

                           

 (21 / بقره) 

شکنند؛ و آنچه را خداوند به پیوستنش همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می»
 «. نانند که زیانکارانندپردازند؛ آگسلند؛ و در زمین به فساد میامر فرموده می

 فاسقان
صله رحم با « روگردان از پیامبران»شکنند اند میعهدی را که با خداوند بسته -3

 مؤمنان و خویشان ـ انجام دادن فرایض دینی و ... .
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گسلند و از انجام دادن و آنچه را که خداوند امر به انجام دادن آن کرده است می -2
 ...«. روزه ـ حج ـ زکات و انفاق و  نماز ـ»زنند آن سرباز می

مردمان را از ایمان و انجام دادن اعمال صالح باز »کنند و در زمین فساد می -3
 ...«. کنند و دارند، در بین مسلمانان تفرقه و دشمنی ایجاد میمی

افکنند اینان فاسقان و زیانکارانند و بر حسب اعمال خویش خود را به زیان می -4

 رسد. گاه به اسالم ضرری نمیچدر حال هی

 صفات فاسقان 

                      (41 / مائده) 

 «. و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود، نافرمانند»
 
 

 فاسقان 
کنند بلکه زندگی بشر عمل نمی به آنچه که خداوند فروفرستاده است در احکام -3

 کنند. بر اساس هواهای نفسانی و منافع مادی و دنیوی حکم می
پس سبب معامله دنیویشان و فروختن احکام الهی به بهایی اندک ایشانند بدکاران  -2

 و زیانکاران و فاسقان زمین. 

 صفات فاسقون 

                                

      (1 / توبه) 
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آیات خدا را به بهای ناچیزی فروختند و ]مردم را[ از راه او بازداشتند، به راستی »
 «. دادندآنان چه بد اعمالی انجام می

 فاسقان 
 را رد کردند.  برای اندک طمع دنیوی احکام و آیات خداوند -3

 کنند. نرفتند و دیگران را نیز منع می خود به راه اهلل -2
دیگران را از عبادت باز »کنند و این بدترین اعمال است که امر به منکر می -3

 «. دارندمی

 صفات فاسقون 

                     (22 / نور) 

 «. ر گراید؛ آنانند که نافرمانندو هر کس پس از آن به کف»

 فاسقان 
 کنند. هایی که خداوند به آنها عطا فرموده است باز ناسپاسی میدر برابر نعمت -3
کنند و یا عمداً آن هایی را که خداوند به آنها عطا فرموده است فراموش مینعمت -2

 سپارند و از روی لجاجت. را به ورطه فراموشی می

 صفات فاسقون 

                             

 (31 / حشر) 

آنان را دچار  و چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او ]نیز[»
 «. خودفراموشی کرد؛ آنان همان نافرمانند
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 فاسقان 
 ردند و از یاد او غافل شدند. حقوق خداوند را فراموش ک -3
های خودشان غافل ساخت که هیچ در فکر خالصی آینده آنها را از جان اهلل -2

 خود نباشند و در عصیان خویش غرق شدند و در هالکت ابدی افتادند. 

 صفات فاسقین 

                                

            (1-6 / منافقون) 

به کسانی که نزد » د:گویناند که میکند. آنان کسانیخدا فاسقان را راهنمایی نمی»
ها و زمین از های آسمانپیامبر خدایند انفاق مکنید تا پراکنده شوند، و حال آنکه گنجینه

 «. یابندافقان درنمیآن خداست ولی من

 فاسقان 
 نماید تا در گمراهی خویش سرگردان باشند. گروه نافرمانان را راه نمی اهلل -3
آنان کسانی هستند که مناع الخیر هستند و مردمان را از راه نیک و اعمال نیک  -2

 کنند. برحذر می
ان دارند و حتی فاسقان با گفتار و اعمالشان سعی در تفرقه و دشمنی بین مسلمان -3

 عداوت در بین خانواده مسلمین. 
در راه خداوند انفاقی نخواهند کرد و اگر کسی را در حال انفاق کردن ببینند مانع  -4

 شوند. آن می

 صفات اصحاب آتش  -28
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 (31 / بقره) 

های ما را دروغ انگاشتند، آنانند که اهل ورزیدند و نشانهو]لی[ کسانی که کفر می»
 «. آتشند؛ و در آن ماندگار خواهند بود

دانند اما به جهت اصحاب آتش آنانند که کافرند یعنی بسیاری از حقایق را می -3
 پوشانند. دنیوی آن را میمنفعت 

های خلقت از نباتات، شوند و نشانهنین منکر آیات خداوند میآنان همچ -2
 آرند. آنها ایمان نمیدانند و به حقانیت خالق حیوانات و انسان را منشأ تصادف می

 صفات اصحاب آتش 

                              

       (33 / بقره) 

آری، کسی که بدی به دست آورد، و گناهش او را در میان گیرد، پس چنین کسانی »
 «. اهل آتشند، و در آن ماندگار خواهند بود

شوند و مرتکب میآلود انکار آیات الهی به اعمال گناهبه علت آتش اصحاب  -3
ح آنها شده و راه خالصی تکرار مکرر گناه سبب احاطه کامل بر جسم و رو

اند و سرانجامشان های خود خاموش کردهو نور امید و هدایت را در دلندارند 
 در دنیا و قیامت هالک ابدی است. 

 صفات رفیقان آتش 

                (43 / غافر) 

 «. اندکنندگان از اهل جهنمهمانا اسراف»
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کنند تش از حد گذراندگانند چرا که نه تنها خداوند را عبادت نمیاصحاب آ -3
پرستی دعوت و دارند و آنها را به مادهبلکه بندگان خدا را از راه الهی دور می

است که بدون تفکر دعوت به غیر نمایند و این نهایت جهل بشر ترغیب می
 پذیرند. پرستی را میاسالم و حرکت به هوس

  صفات اصحاب آتش

                                   

    (31 / تغابن) 

]و[ در آن  اند، آنان اهل آتشند، و آیات ما را تکذیب کردهو کسانی که کفر ورزیده»
 «. است ماندگار خواهند بود، و چه بد سرانجامی

شوند و هدف آنها از پوشانند و آیات الهی را منکر میاصحاب آتش حقایق را می -3
تفصیل بیشتر در صفات »این اعمال جز منفعت ناچیز دنیوی چیز دیگری نیست. 

 «. قبالً گذشته به صفحه مورد نظر رجوع کنید 31اصحاب آتش سوره بقره آیه 

 صفات اصحاب آتش 

                                  

                                 

         (41-42 / مدثر) 
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از نمازگزاران نبودیم، و بینوایان » د:گوین« درآورد؟ چه چیز شما را در آتش ]سَقَر[»»
شمردیم، کردیم، و روز جزا را دروغ میدرایی میبا هرز درایان هرزهدادیم، را غذا نمی

 «. تا مرگ ما در رسید

 اصحاب آتش 
  ه:اصحاب آتش با وجود عقل و دانش در سقر افتادند چرا ک

 نماز را به جای نیاورند.  -3
 «. کردندانفاق نمی»دادند ا طعام نمیمحتاج ر -2
 کردند. گو و اهل باطل بودند معاشرت میو با کسانی که بیهوده -3
 شدند. خندیدند و روز جزا را منکر میو به مسلمین می -4
 نه حق خدا را شناختند و نه خبر از بندگان خدا گرفتند.  -2
که روز انصاف هم آمدنی است ترین سخن اینکه یقین نداشتند بزرگترین و وخیم -6

کردند چرا که در باطل لذات دنیوی خود سرگردان و و دائماً آن را تکذیب می

ور بودند تا ساعت مرگ فرارسید و آن وقت یقینشان حاصل شد که دیگر غوطه
 چه سود. 

 « ستمکاران»صفات ظالمین  -29

                             

 (14 / عمرانلآ) 



 21      صفات انسان در قرآن

 

 

 «. پس کسانی که بعد از این، بر خدا دروغ بندند، آنان خود ستمکارانند»

 «ستمگران»ظالمان 
کسانی هستند که به جهت منفعت دنیوی از روی هوی و هوس خود سخنانی را  -3

  دهند.کنند و آن را به خداوند نسبت میبیان می

 « ستمکاران»صفات ظالمون 

                      

 (42 / مائده) 

 «. اند، آنان خود ستمگرانندو کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده»

 « ستمکاران»ظالمون 
را محکوم و مذموم حکم الهی آنها کنند اگر مطابق احکام خدا حکم صادر نمی -3

زنند و اگر حکم الهی مطابق با منفعت آنها باشد در کند از پذیرش آن سرباز می
کنند بلکه با توجه نهند و در واقع مطابق حکم الهی عمل نمیبرابر آن گردن می

 نمایند. به نفع و ضرر خود از هواهای درونی خویش پیروی می

 « ستمکاران»صفات ظالمین 

               (23 / مائده) 

 «. نمایدخدا گروه ستمگران را راه نمی»

نمایند و با این عملشان هم بر خود و هم بر با دشمنان اسالم دوستی می -3
رود چرا کنند از چنین افراد لجوج و متکبر توقع هدایت نمیمسلمانان ستم می

 «.ای مؤمنان مگیرید یهود و نصاری را دوستان»ید فرماخداوند می
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 « ستمکاران»صفات ظالمون 

                                  

                             

 (23 / توبه) 

اید، اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهند ای کسانی که ایمان آورده»
]آنان را[ به دوستی مگیرید، و هر کس از میان شما آنان را به دوستی گیرد، آنان همان 

 «. ستمکارانند

 

ضعیف است که دوستی اطرافیان  آنچنان که در قلبشان بیماری است و ایمانشان -3
 دهند. را بر دین و ایمانشان ترجیح می

خواهی که جزء گروه ظالمین نباشی کسی را که کفر را بر هان ای برادر پس اگر می
دهند به دوستی مگیر و قدر و منزلتی برایشان در نظر نگیر اگرچه با ایمان ترجیح می

 ایشان خویش باشی. 

 « ستمکاران»صفات ظالمین 

                               

      (31-33 / هود) 

شمارند و دارند و آن را کج میستمگران : همانان که ]مردم را[ از راه خدا باز می»
 «. خود، آخرت را باور ندارند

 دهند و منکر رستاخیز هستند. انصافی کالم الهی را دروغ جلوه میاز ظلم و بی -3
 دارند و درصدد آنند که راه راست را کج کنند. دیگران را از راه خدا باز می -2
 لعنت خدا بر چنین ستمکارانی باد.  -3
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 « ستمکاران»صفات ظالمون 

                                      

                                

                                 

 (33 / حجرات) 

کند، شاید آنها از  ریشخنداید، نباید قومی قوم دیگر را ای کسانی که ایمان آورده»
اینها بهتر باشند، و نباید زنانی زنان ]دیگر[ را ]ریشخند کنند[، شاید آنها از اینها بهتر 

مدهید؛ چه ناپسندیده های زشت باشند و از یکدیگر عیب مگیرید، و به همدیگر لقب
 «.است نام زشت پس از ایمان. و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند

 تنبیه
بین دو شخص یا دو گروه اختالف به وجود شود به محض اینکه عموماً مشاهده می

کند یک سخن جزیی را دستاویز قرار داده آید یکی بر دیگری تمسخر و استهزا میمی
کنند پردازند. حال آنکه خبر ندارند بر شخصی که ریشخند مییبالفاصله به ریشخندی م

شاید در حضور اهلل تعالی از او بهتر باشد ـ بسا اوقات خود این آدم پیش از وقوع 
دانسته است ـ از این رو دایره نفرت و عداوت روز به روز اختالف او را بهتر می

ماند. در این آیه خداوند نمیشود که برای صلح و آشتی هیچ امیدی باقی تر میوسیع
 قدوس از چنین کسانی منع فرموده است. 

بر یکدیگر تمسخر نکنید، تهمت نزنید، بهتان ننمایید، تجسس نکنید، عیوب  -3
ننمایید های بد و الفاظ زشت طرف مقابل را یاد یکدیگر را عیان نکنید و به نام

که ایمان شوید ـ شخصی آزار میپس در غیر این صورت فاسق و گنهکار و مردم
اش طعنه نزنید و به آورده و مسلمان شده است او را به سخنان بیش از مسلمانی
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القاب بد یاد نکنید و یا کسی در عیبی مبتال باشد و آن عیب در اختیار او نباشد و 
 یا از گناهی توبه کرده باشد. 

صلی به شمار و اگر توبه نکردید از این اعمال زشت نزد خداوند ظالمان ا -2
 خواهید رفت. 

 « ستمکاران»صفات گروه ظلمون 

                           

                                 

 (1 / ممتحنه)  

دارد که در ]کار[ دین با شما جنگ کرده فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می»
اند. و هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر همپشتی کردهو شما را از خانه

 «. هر کس آنان را به دوستی گیرد، آنان همان ستمگرانند

بطه دوستی با دشمنان اسالمی را منع فرموده است بنا بر منفعت را با آنکه اهلل -3
گیرند و با دشمنان اسالمی مراودت دنیوی خود فرمان الهی را نادیده می

 نمایند. می
 

 صفات گروه گمراهان  -31

                                    

    (11 / عمرانآل) 
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کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند، سپس بر کفر ]خود[ افزودند، هرگز توبة »
 «. آنان پذیرفته نخواهد شد، و آنان خود گمراهانند

 گمراهان 
کسانی هستند که بعد از قبول حق و ایمان آوردن دیده و دانسته منکر حق  -3

تا شاید از منفعت دنیوی بهره »کنند گردند و در انکار خویش مداومت میمی
 «. شایان ببرند

پذیرد و گمراه و سرگردان خواهند خداوند توبه ایشان را در لحظات مرگ نمی -2
بود. چرا که توبه ایشان بنا بر مصلحت ظاهری و لفظی است و چنانچه باز گردند 

 ند. در وادی کفر خویش باقی خواهند ما

 صفات گروه کافران  -31

                                  

 (23 / اعراف) 

کافران : همانان که دین خود را سرگرمی و بازی پنداشتند، و زندگی دنیا مغرورشان »
 «. کرد

 

 کافران 
 شوند. هی را منکر میآیات ال -3
 دهند. برای تنعم دنیا دین الهی را بازیچه هوی و هوس خود قرار می -2
و زندگانی دنیا آنها را مغرور و سرمست از مواهب دنیوی کرد و از سرای جاوید  -3

 غافل مانند و در نهایت عذاب الهی در دنیا و آخرت نثار ایشان خواهد شد. 
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 صفات کافران 

                               

                               

 (311-311/نحل ) 

و دیدگانشان مُهر نهاده و آنان خود  ها و گوشاند که خدا بر دلکافران : آنان کسانی»
 «. اند. شک نیست که آنها در آخرت همان زیانکارانندغافل

 کافران 
 باشند. در دنیاطلبی و هواپرستی مست و مدهوش می -3
هایی که خداوند در اختیارشان قرار داده بود استفاده نکردند در نتیجه از توانایی -2

ای حق در گوش آنها تأثیر ننمود و حقانیت توفیق الهی از آنان سلب شد و ند
 آیات الهی را نتوانستند ببینند و در آن تفکر کنند. 

بست و در دنیا گمراه و  شپس خداوند مُهر گمراهی را بر وجود آنها نق -3
 سرگردان مانند و در آخرت بدون شک از زیانکاران خواهند بود. 

 

 

 صفات غافلون  -32

                                

                                   

              (311 / اعراف) 



 62      صفات انسان در قرآن

 

 

هایی ایم. ]چرا که[ دلو در حقیقت، بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده»
و بینند، کنند، و چشمانی دارند که با آنها نمینمیدارند که با آن ]حقایق را[ دریافت 

ترند. ]آری،[ شنوند. آنان همانند چهارپایان بلکه گمراههایی دارند که با آنها نمیگوش
 «. ماندگانندغافل آنها همان

 غافلون 
کنند و سخنان خداوند را دل، گوش، چشم دارند ـ اما از دل در آیات الهی تفکر نمی -3

ی خوردن و نوشیدن شوند همچون ادراکات حیوانات همه در حیطهبه گوش قبول نمی
باشد این احوال آنهایی است که دل، گوش و چشم و های حیوانی محدود میو خواهش

های مادی وقف آوردن لذات دنیوی و خواهشقوای خداداد را جهت به دست تمام 
اند و به اکتساب کماالت انسانی و خصال ملکوتی سر و کاری ندارند وضعیت آنها کرده

آید اما اینها به صدای از چهارپایان فروتر است حیوان به صدای مالک خود پیش می
ن حیوانات از قوای غریزی خود کار همچنیدهند مالک حقیقی خود قطعاًَ گوش نمی

گیرند که خداوند برای آنها مقرر فرموده است و بیشتر از آن استعداد ندارند اما این می
ها استعدادهای فطری را که خداوند برای ترقیات روحانی و عرفانی خلق کرده انسان

 اند. است از غفلت خود در راه انحراف، استعدادها را ضایع کرده
 

 اند ات کسانی که لعنت کرده شدهصف -33

                                  

                             (22 / رعد) 
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شکنند و آنچه را خدا به پیوستن آن ان خدا را پس از بستن آن میو کسانی که پیم»
کنند، برایشان لعنت است و بدفرجامی آن گسلند و در زمین فساد میفرمان داده می

 «. سرای ایشان است

 شدگان لعنت
ها تحمل و صبر را کنند و در سختیاند فراموش میعهدی را که با خداوند بسته -3

شکنند و یا به جهت انعام دنیوی عهد خود را عهد خدا را می گیرند وپیشه نمی
 سپارند. به فراموشی می

صله رحم، »کنند آنچه را که خداوند به پیوند آن امر فرموده است قطع می -2
 ...«. عبادت، انفاق، زکات، ایثار، جهاد و 

ایستند. پس یسازند و از ظلم و ستم باز نمور میو در زمین فتنه و فساد را شعله -3
 از رحمت خداوند دور هستند و بدترین مقام جایشان است. 

 صفات زیانمندترین مردم  -34

                              

                                

                                 

                    (316-313 / کهف) 

اند که کوششان در ]آنان[ کسانی« آیا شما را زیانکارترین مردم آگاه گردانیم؟»بگو : »
]آری،[ آنان دهند. پندارند که کار خوب انجام میزندگی دنیا به هدر رفته و خود می

اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند، در نتیجه اعمالشان تباه کسانی
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آنان برای آنها ]قدر و[ ارزشی نخواهیم نهاد. این جهنم سزای  گردید، و روز قیامت
 «. است، چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ریشخند گرفتند

 زیانمندترین مردم 
های کردند و ترقیات و کامیابیتمام کوششان برای دنیا بود و یادی از آخرت نمی -3

و در فکر و اندیشه خود آن را نیکوترین پنداشتند مادی دنیا را معراج بزرگ می
 پنداشتند. عمل می

سپردند و های پروردگار خود را به سبب نفع دنیوی به فراموشی میآیات و نشانه -2
 پوشاندند. با این که علم یقین به آن داشتند جهت منافع مادی حقایق را می

ی زندگی ابدیشان هیچ اعتبار است و برااند ضایع و بیپس حسناتی هم که داشته -3
 آید. به کار نمی

های آیات پرستی، پیامبران و نشانهجایگاهشان دوزخ است چرا که به غیر مال -4
 گرفتند. الهی را به مسخره می

 « کنندگان ـ از حد گذرندگاناسراف»صفات مسرفین  -35

                           (322 / شعراء) 

 «. کنندکنند و اصالح نمی: آنان که در زمین فساد میافراط گران»

 مسرفین 
گاه در فکر اصالح امور زندگی مادی کنند و هیچدر زمین فساد و خرابی برپا می -3

 و معنوی خود و دیگران نیستند. 
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ظاهر خود را مصلح این آیت تنبیهی است به مسلمین که آگاه باشید اینها به  -2
اند گرگان در لباس میش همچنان در سوره بقره خوانند در واقع مفسدان زمینمی
 خواند. آنان را مفسد می 32-33آیه 

 صفات نزدیکان شیطان  -36

                              

           (223-223 / شعراء) 

زن آیند؟ بر هر دروغآیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسی فرود می»
 «. دارند و بیشترشان دروغگویندآیند. که ]دزدانه[ گوش فرامیگناهکاری فرود می

زیرا آنها موافق  شوندبر دروغگویان اشرار و بدکاران نازل میشیاطین  -3
 کنند. های آنها رفتار میخواهش

کنند و دهند سخن آنها را شنیده و بازگو میآنها به سوی شیاطین گوش فرامی -2
اندازند و سخن زشت و پلید را با دروغ سخن راست و حق را به پشت گوش می

 کنند. کامل نقل می
 
 
 
 

 خاسرون 

 « زیانکاران»صفات  -37
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                         (2-4 / نمل) 

 کسانی که به آخرت ایمان ندارند، کردارهایشان را در نظرشان بیاراستیم ]تا»
ن خواهد بود، و در ااند که عذاب سخت برای ایشهمچنان[ سرگشته بمانند آنان کسانی

 «. [اندخود زیانکارترین ]مردمآخرت، 

 خاسرون
شان محض به آخرت ایمان ندارند و در دنیای فانی غرق هستند و تمام سعی -3

رایشان اندیشند و خداوند اعمالشان را ببرای دنیاست و در سرانجام کار خود نمی
ترین مردمانند و حیران و کنند که مصلحزیبا جلوه داده به طوری که فکر می

دوند تا به انتها سرگردان از این وادی به وادی دیگر برای کسب مال بیشتر می
برسند و در آخر برایشان دوزخ است به راستی زیانکارانند که حقیقت عمر را از 

 و روحشان را صیقل دهند.  دست دادند و نتوانستد جوهر وجودی جسم

 صفات خاسرون 

                              

 (22 / عنکبوت) 

 «. اند همان زیانکارانندو آنان که به باطل گرویده و خدا را انکار کرده»
 

 خاسرون
پذیرند و سخن راست را که آشکار است می سخن باطل و دروغ را که بطالنش -3

 شوند. در نهایت صداقت و روشنی است منکر می
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پوشانند دانند اما بنابر منفعت دنیوی آن را میحقیقت توحید و یکتاپرستی را می -2
 آورند. و به باطل ایمان می

 صفات خاسرون 

                              

                                   

                         (62-63 / زمر) 

های خدا را انکار کردند، آنانند که زیانکارانند، و قطعاً به تو و به نهو کسانی که نشا»
اگر شرک ورزی حتماً کردارت تباه و » ت:کسانی که پیش از تو بودند وحی شده اس

 «. مسلماًَ از زیانکاران خواهی شد

 خاسرون 
که  ها و پروردگار خود ایمان ندارند چه حماقت و جهالتی بزرگتر از اینبه نشانه -3

 بپردازد. « عوامل دنیوی»انسان خدا را فراموش کند و به باطل 
جمیع اعمال مشرک در آخرت باطل و نابودشدنی است و سرانجام شرک غیر از  -2

از نقطه نظر عقل و دانش آفریدن فقط در تصرف »حرمان و خسران چیزی نیست 
  «.اهلل تعالی است و بس پس به جز اهلل دیگری مستحق عبادت نیست

 
 

 صفات خاسرون 
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             (31 / مجادله) 

اه شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده است؛ آنان حزب شیطانند آگ»
 «. باش که حزب شیطان همان زیانکارانند

 خاسرون 
شیطان بر تمام وجودشان تسلط پیدا کرده است و آنچنان آنها را مشغول امور دنیا  -3

اند به راستی اینها خود گروه گردانیده است که خداوند و روز رستاخیز را فراموش کرده
کامیاب خواهند شد و نه در آخرت شیطانند و همانا زیانکاران دنیا و آخرتند نه در دنیا 

گویند مردی مفسد شیطان را در خواب دید که بر کتفش زنجیرهای »راه نجات دارند. 
و از شیطان  شد متوسط و درشت و ... وجود داشت. نزدیک و فراوانی از احشام ریز

برای اینکه بندگان خدا را اسیر کنم و به  ت:پرسید این زنجیرها برای چیست؟ شیطان گف
زنجیر  ت:کند شیطان گفپس چرا اندازه آنها فرق می ت:دنبال خود بکشم. مرد گف

آید. اما بعضی از ضعیف متعلق به بنده ضعیف نفس است تا بخوانمش به دنبالم می
تر آنها را آنقدر وسوسه کرد تا از بندگان اراده و ایمان قوی دارند باید با زنجیر محکم

جیر محکم متعلق به فالن عابد است اما باز هم هر کار راه به در شوند. مثالً این زن
شود. مرد پرسید پس زنجیر من کدام کنم از خداپرستی و راه است منحرف نمیمی

خواهی تو خودت همواره به دنبال من هستی و با تو زنجیر نمی ت:است. شیطان گف
ند گروه کنی! پس ایشانرفتارهای زشت و دعوت کردن به فساد به ما نیز کمک می

 «. شیطان و زیانکاران
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 صفات خاسرون 

                                   

                (1 / منافقون) 

اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا اید، ]زنهار[ ای کسانی که ایمان آورده»
 «. غافل نگرداند، و هر کس چنین کند، آنان خود از زیانکارانند

 خاسرون 
 شوند.کنند و مشغول فانی میباقی را ترک می -3

 شوند. اعلی را گذاشته و متوجه ادنی می
ر به آنها هاست اما مواظب باشید آنقدمال و اوالد از نعمات خداوند به انسان -2

مشغول نشوید که از یاد خدا غافل شوید و آخرت خود را بر باد دهید پس در آن 
صورت از زیانکاران خواهید بود که عمر خود را در راه عوامل دنیوی صرف 

 اید و این خاسرون کامل است. کرده

 صفات مشرکان  -38

                                  

 (1-6 / فصلت) 

 «. دهند و آنان که به آخرت ناباورندو وای بر مشرکان. همان کسانی که زکات نمی»
 کنند. صدقه و زکات را بر محتاج و مسکین خرج نمی -3
و  کنند که بعد از مدت زندگانی جاوید استاز خود غافلند چرا که تصدیق نمی -2

 اعمال نیک و بد را به عمل نخواهند آورد. محاسبه 
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زدگان ـ کسانی که از روی یقین سخن حدس»صفات خراصون  -39

 « گویند به جز حدس و گماننمی

                                  

 (32-31 / ذاریات) 

روز پاداش کی » د:خبرند. پرسنپردازان! همانان که در ورطة نادانی بیمرگ بر دروغ»
 «. «است؟

 خراصون
کنند و در سخن دین از تخمین و حدس و گمان قطعیات و یقینیات را رد می -3

 گیرند. کار می
ور شدن در لذات اند به علت غوطهغرق نادانی هستند و از خدا و آخرت غافل -2

 دنیایی. 
رسد؟ چرا این قدر دیر پرسند روز مجازات چه وقت فرامیاز روی انکار می -3

 آید؟ گوید پس چرا روز انصاف نمیآیی؟ اگر راست میمی

 صفات مکذبین -41

                            (32-33 / طور) 

 «. کنندگان در آن روز. آنان که به یاوه سرگرمندتکذیب پس وای بر»

 مکذبین 
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سرگرم بازی و خنده هستند و با سخنان بیهوده آخرت و مکافات را دروغ  -3
 پندارند پس در آن روز ایشان به خرابی و تباهی سخت خواهند رسید. می

 صفات مکذبین 

                           (33-31 / مطففین) 

 «. پندارندکنندگان در آن هنگام : آنان که روز جزا را دروغ میوای بر تکذیب»

 مکذبین 
منکر روز جزا و در حقیقت منکر ربوبیت الهی هستند پس جزای اعمالشان را  -3

 خواهند دید. 

 « متکبر فخرکننده»صفات مختال فخور  -41

                              

    (24-23 / حدید) 

ورزند و مردم را به همانان که بخل می د:و خدا هیچ فخرفروشی را دوست ندار»
 «. دارندبخل ورزیدن وامی

 مختال فخور 
زنند و چون نام متکبر این است که بسیار الف و گزاف می عادت اکثر دولتمندان -3

شود. توفیق آید پولی از آنها وصول نمیانفاق، زکات، صدقات و ... به میان می
شود که در کار نیک شرکت کنند و دیگران را نیز به قول و فعل رفیقشان نمی
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ده خواهند دید دانند اگر خرج کنند فایالخیر هستند. نمیکنند مناعخود دعوت می
 و اگر شانه خالی کنند مورد خسران و زیان واقع خواهند شد. 

 

 « ترین مردمذلیل»صفات اذلین  -42

                        (21 / مجادله) 

، آنان در ]زمرة[ خیزنددر حقیقت، کسانی که با خدا و پیامبر او به دشمنی برمی»
 «. زبونان خواهند بود

 ترین مردمان ذلیل
سپارند و خالف آن اند به فراموشی میعهدی را که با خداوند و رسولش بسته -3

ایستند و سرانجامشان نمایند و در واقع با خدا و رسول به مقابله میمیعمل 
 ناکامی است. 

 صفات مطففین -43

                                         

       (3-3 / مطففین) 

فروشان، که چون بر مردم پیمانه ستانند، تمام ستانند؛ و چون برای آنان وای بر کم»
 «. پیمانه یا وزن کنند؛ به ایشان کم دهند

 نکنندگاکم
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خرند و چون به مردم خرند پر و کامل میآنان که چون از مردم چیزی را می -3
دهند اینها اشخاصی هستند که ایمان به آخرت ندارند و به کم میفروشند می

 زنند. همین جهت برای مال بیشتر برای دنیای فانیشان دست به چنین اقدامی می
 دهند. پیمانه و هم به وزن کم می دارد که هم بهذکر پیمانه و وزن معلوم می -2

 صفات بدترین خلق  -44

                                   

             (6 / بینه) 

مشرکان در آتش دوزخند ]و[ در آن  اند و ]نیز[کسانی که اهل کتاب که کفر ورزیده»
 «. مانند؛ اینانند که بدترین آفریدگانندهمواره می

 خلق  بدترین
اهل کتاب که مدعی علم و دانش بودند اولین کسانی بودند که کافر شدند و  -3

را که در تورات و انجیل به صراحت بیان شده است،  حقانیت پیامبری محمد
ور و تکبر حقانیت اسالم را پوشانیدند چرا که منتظر انکار کردند آنها از روی غر

 ظهور پیامبری بودند که از آنها باشد نه از عرب. 
مشرکان جاهل هم نیز برای از دست ندادن مقام و ثروتشان حقانیت اسالم را  -2

 پوشانند و با آن به مبارزه پرداختند و هرگز به رستگاری نرسیدند. 

 )ویل اللمصلین(  صفات نمازگزاران ریاکار -45
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                (1-4 / ماعون) 

کنند، و از ]دادن[ پس وای بر نمازگزارانی که از نمازشان غافلند؛ آنان که ریا می»
 «. ورزندل و مایحتاج خانه[ خودداری میزکات ]و وسای

 

 ریاکار نمازگزاران
 خوانند. دارند و گاهی نمینماز را گاهی برپا می -3
 اندازند. نماز را رای مشاغل دنیوی به تعویق می -2
خوانند که گویی مرغی بر زمین خوانند چنان به شتاب میوقتی هم که نماز را می -3

 زند. منقار می
 کنند. اند و چه چیزی را بیان میزشان آگاه نیستند که در برابر چه کسی ایستادهدر نما -4
خوانند که در و نماز را برای ریا و به دست آوردن مقام و منزلت اجتماعی می -2

کنند و مقصدشان نظر میبین مردم مورد احترام و امین گیرند و از خالقشان صرف
 خشنودی خلق است. 

خوانند قلبشان بیدار نشده است که برای مستضعفی را برای ریا میآنان که نماز  -6
بتپد و از مال خود انفاق و صدقه و زکات و ... را به آنها بدهند و حقی را برای 

 گیرند ]حق السائل و المحروم[. سائل و محروم در نظر نمی
ال چگونه کنند حاز دادن اشیای کارآمد معمولی به دیگران بخل و امساک میآنها  -1

 توانند زکات و صدقات را بدهند. می
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 ی کالم خالصه

 ای.بار خدایا مرا هدایت کن با کسانی که تو هدایت کرده

 ای. مرا سالمتی عطا بفرما با کسانی که تو سالمتی آنها را عطا فرموده
 ای. آنها را بر عهده گرفتهمرا سرپرستی کن با کسانی که تو سرپرستی 

هایت بر بندگان مخفی است نجات بده و عافیت بده و لطف ای خداوندی که
 ترسیم. مان کن از چیزهایی که در دنیا و آخرت از آن میمحفوظ

ای خداوندا ظالمان را با ظالمان دفع کن و مسلمین را در بین آنها محفوظ و سالمت 
 دار. نگه

( شیطان 2نفس اماره ) (3را خود به عهده گیر و ما را با ) بار خدایا امور زندگانیمان
 انگیز تنها مگذار. ( جامعه و اطرافیان فاسد وسوسه3کننده )وسوسه

همچون پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ همسر ـ فرزند »بار خدایا رفتار را با اطرافیان 
 به ما بیاموز. « ـ همسایه ـ برادران و خواهران دینی و شاگردانمان

 آخر دعوانا :و 
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     (3 / عمرانآل) 

هایمان را دستخوش [ پروردگارا، پس از آنکه ما را هدایت کردی، دل د:گوین]می»
 «. بخشایشگریانحراف مگردان، و از جانب خود، رحمتی بر ما ارزانی دار که تو خود 
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