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 صفــات املتقيــن

 يف ظالل القرآن الكريم
 ربيع شكري

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده 
 اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له.

عبده ورسوله، شهادة يناُل من  ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا  وأشهد أن 
 اعتقدها وقاهلا وعمل هبا ودعا إليها وصرب على تبعاهتا الفوَز األعظم والفالح األكرب.

احلمد هلل ذي النعم اجلزيلة اليت أعيت احملصني، والصالة والسالم على حممد بن عبد اهلل خامت 
واملرسلني، الذي بعثه اهلل بدين اإلسالم رمحة للعاملني، وجعل أمته خري أمة أخرجت للناس،  األنبياء،

ومل يرض لعباده دينا سواه، وقصر الفالح والفوز برضاه على من اتبع سنة حممد صلى اهلل عليه وسلم 
 وما سار عليه الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم.

 أما بعد..
 نالوا هبا السعادة يف الدنيا واآلخرة، ومن هذه الصفات ما يأيت: املتقون هلم صفات وأعمال

ِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيبَ *  امل* ِبْسِم الّلِه الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ) أوال : قال اهلل تعاىل: *  ُهد ى لِّْلُمتَِّقنيَ  ِفيهِ  ذََٰ
َناُهْم يُنِفُقونَ الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّاَلَة  َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبَا أُنزَِل إِلَْيَك َوَما أُنزَِل *  َوِمَّا َرَزقـْ

مْ  أُولَٰـَِئكَ *  ِمن قـَْبِلَك َوبِاآْلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ  ، ففي هذه (َوأُولَٰـَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َعَلىَٰ ُهد ى مِّن رَّهبِِّ
 هي:و ات جمموعة مباركة من صفات املتقني، اآلي

 اإلميان بالغيب.
 إقام الصالة.

 اإلنفاق الواجب واملستحب يف مجيع طرق اخلري.
 اإلميان بالقرآن والكتب املنزلة السابقة.

 اإليقان واإلميان الكامل باآلخرة، واليقني هو العلم التام الذي ليس فيه أدىن شك.
 .اهلدى العظيم، وكان من املفلحني الفائزين يف الدنيا واآلخرة ومن عمل هبذه الصفات كان على
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لَّْيَس اْلربَّ َأن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَٰـَِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن بِاللَّـِه ) :تعاىلثانيا : قال اهلل 
َواْلَيَتاَمىَٰ َواْلَمَساِكنَي َواْبَن َواْليَـْوِم اآْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب وَ  النَِّبيِّنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلىَٰ ُحبِِّه َذِوي اْلُقْربَىـَٰ

َوالصَّاِبرِيَن يف  السَِّبيِل َوالسَّائِِلنَي َويف الرَِّقاِب َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا
، ففي هذه اآلية العظيمة بنّي (اِء َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أُولَٰـَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَٰـَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ اْلَبْأسَ 
 كثريا  من أعمال املتقني، وصفاهتم الكرمية العظيمة، وهي:  تعاىلاهلل 

 .تعاىلاإلميان باهلل 
 اإلميان باليوم اآلخر.

 اإلميان باملالئكة.
 .تعاىلاإلميان بالكتب اليت أنزل اهلل 

 اإلميان باألنبياء عليهم الصالة والسالم.
 إعطاء املال، لألقرباء، واليتامى، واملساكني، واملسافرين، والسائلني، وإعتاق الرقاب.

 إقام الصالة.
 إيتاء الزكاة.

 الوفاء بالعهد.
 الصرب يف الفقر، واملرض، ووقت قتال األعداء.

 الصدق يف األقوال، واألفعال، واألحوال.
ألن أعماهلم صدَّقت إمياهنم، وهم املفلحون؛ فهؤالء الذين عملوا هذه األعمال صدقوا يف إمياهنم؛ 

ألهنم تركوا احملظورات وفعلوا املأمورات؛ وألن هذه األمور مشتملة على كل خصال اخلري: تضمنا  
ولزوما ؛ ألن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ومن قام هبذه األعمال كان ملا سواها أقوم، فهؤالء 

 هم األبرار الصادقون، املتقون.
 التوفيق وصلى اهلل وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. وباهلل

 
 


