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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.
ينال من
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،شهادة ُ
الفوز األعظم والفالح األكرب.
اعتقدها وقاهلا وعمل هبا ودعا إليها وصرب على تبعاهتا َ
احلمد هلل ذي النعم اجلزيلة اليت أعيت احملصني ،والصالة والسالم على حممد بن عبد اهلل خامت
األنبياء ،واملرسلني ،الذي بعثه اهلل بدين اإلسالم رمحة للعاملني ،وجعل أمته خري أمة أخرجت للناس،
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..
املتقون هلم صفات وأعمال نالوا هبا السعادة يف الدنيا واآلخرة ،ومن هذه الصفات ما يأيت:
ِ
ِ
ك الْ ِكتَاب َال ري ِ ِ
ني *
الر ْمحَ ِن َّ
أوال :قال اهلل تعاىل( :بِ ْس ِم اللّ ِه َّ
الرِحي ِم * امل * َٰذَل َ
ب فيه ُهدى لِّْل ُمتَّق َ
ُ َْ َ
ب وي ِقيمو َن َّ ِ
َّ ِ
ِ
الَّ ِذ ِ ِ ِ
ك َوَما أُن ِزَل
ين يـُ ْؤِمنُو َن ِِبَا أُن ِزَل إِلَْي َ
الص َالةَ َوِمَّا َرَزقْـنَ ُ
ين يـُ ْؤمنُو َن بالْغَْي َ ُ ُ
اه ْم يُنف ُقو َن * َوالذ َ
َ
ِ
ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن) ،ففي هذه
ك َعلَ َٰى ُهدى ِّمن َّرِّهبِ ْم َوأُولَـَٰئِ َ
ك َوبِ ْاآل ِخَرةِ ُه ْم يُوقنُو َن * أُولَـَٰئِ َ
ِمن قَـْبل َ
اآليات جمموعة مباركة من صفات املتقني ،وهي:
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.
ومن عمل هبذه الصفات كان على اهلدى العظيم ،وكان من املفلحني الفائزين يف الدنيا واآلخرة.
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وه ُكم قِبل الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ثانيا :قال اهلل تعاىل( :لَّْي ِ
ُّ
ب َولَـَٰ ِك َّن الِْ َّرب َم ْن َآم َن بِاللَّ ِـه
َ َ
س الْ َّرب أَن تُـ َولوا ُو ُج َ ْ َ َ َ
َ
ِ
ِ
والْيـوِم ْاآل ِخ ِر والْم َالئِ َك ِة والْ ِكتَ ِ
ني َوابْ َن
ني َوآتَى الْ َم َال َعلَ َٰى ُحبِّه َذ ِوي الْ ُق ْربََٰىـ َوالْيَتَ َام َٰى َوالْ َم َساك َ
اب َوالنَّبِيِّ َ
َ َْ
َ
َ َ
السبِ ِيل و َّ ِِ
الرقَ ِ
اه ُدوا و َّ ِ
ِ ِِ ِ
الص َال َة َوآتَى َّ
ين ِيف
اب َوأَقَ َام َّ
ني َوِيف ِّ
السائل َ
الزَكا َة َوالْ ُموفُو َن ب َع ْهده ْم إ َذا َع َ َ
َّ َ
الصاب ِر َ
الْبأْس ِاء والضََّّر ِاء و ِحني الْبأْ ِس أُولَـَٰئِ َّ ِ
ك ُه ُم الْ ُمتَّـ ُقو َن) ،ففي هذه اآلية العظيمة ّبني
ص َدقُوا َوأُولَـَٰئِ َ
َ
ين َ
َ َ َ
َ َ َ
ك الذ َ
اهلل تعاىل كثريا من أعمال املتقني ،وصفاهتم الكرمية العظيمة ،وهي:
اإلميان باهلل تعاىل.
اإلميان باليوم اآلخر.
اإلميان باملالئكة.
اإلميان بالكتب اليت أنزل اهلل تعاىل.
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.
فهؤالء الذين عملوا هذه األعمال صدقوا يف إمياهنم؛ ألن أعماهلم صدَّقت إمياهنم ،وهم املفلحون؛
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.
وباهلل التوفيق وصلى اهلل وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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