
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اهلل  قال  ))  رسول  عليه:  اهلل  َعْبُدهُ  صىل  ًدا  ُُمَمَّ َوَأنَّ  اهللَُّ  إاِلَّ  إَِلَه  الَ  َأْن  َشَهاَدِة  ََخٍْس:  َعىَل  اإِلْساَلُم    ُبنَِى 

َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ اْلَبْيت  الزَّ
ِ
اَلِة، َوإِيَتاء  ((. َوَرُسوُلُه، َوإَِقاِم الصَّ

، وقد مجع أركانه يف لفظ بليغ وجيز  ومن جوامع كلمه صىل اهلل عليه وسلم،   عظيم يف معرفة الدين، حديث  

اهلل  رمحه  رجب  ابن  الب:  قال  ودعائم  ببنيان،  اإلسالم  متثيل  البنيان  املقصود  يثبت  فال  اخلمس،  هذه  نيان 

بدوهنا، وبقية خصال اإلسالم كتتمة البنيان، فإذا فقد منها يشء نقص البنيان، وهو قائم ال ينتقض بنقض  

بفقدها مجيًعا بغري إشكال، وكذلك يزول  الدعائم اخلمس، فإن اإلسالم يزول  ذلك، بخالف نقض هذه 

الشهادتي  بالش  ، أيبفقد  يأِت  مل  األخرى،  هادتيمن  باقي األركان  وأما  بمسلم إمجاًعا،  فليس  ترك    فمن 

يرى  من  العلامء  فمن  ففيه خالف؛  كساًل  منها  شيًئا  ترك  ومن  إمجاًعا،  فكافر  لرتكها  استحالاًل  منها  شيًئا 

 كفره، ومنهم من يرى عدم كفره. 

وإعجاًزا مبهًرا، وهذه إشارات رسيعة،    عظيمة، الدين وترتيبها يف احلديث جيد أرساًرا  ركان هذا  مل ألملتأا

 . لبعض تلك األرسار

فهذا هو األساس اهلل،  اهلل وأن ُممًدا رسول  إال  إله  أن ال  املتي، واحلصن    والركن   فأول ركن هو شهادة 

َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك }: ، وأنزل الكتبالرسل  هبا  احلصي؛ فهو األصل الذي َخلق اهلل اخلَْلق ألجله، وبعث

ُه اَل إَِلَه إِالَّ َأَنا َفاْعُبُدونِ   [.25األنبياء:] {ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ

العظيم، توحيد اهلل    مئات  وإفراده بالعبادة، ولقد جاءتا توحيد اهلل  إهن اآليات القرآنية مؤكدة هذا املعنى 

 .والبعد عن االرشك به عبادةوإفراده بال

هي مفتاح اجلنة؛ وقد وردت أحاديث كثرية يف فضائلها، فهي أساس الدين،    كام  وشهادة أن ال إله إال اهلل 

اَلُم: َيا َربِّ َعلِّْمنِي َشْيًئا َأْذُكُرَك بِِه َوَأْدُعوَك  وعظيم شأهنا، قال صىل اهلل عليه وسلم : ))َقاَل ُموَسى َعَلْيِه السَّ

َه َلَه إِالَّ اهللَُّ، َقاَل: اَل إِلَ بِِه، َقاَل: َيا ُموَسى ُقْل: اَل إَِلَه إِالَّ اهللَُّ، َقاَل: َيا َربِّ ُكلُّ ِعَباِدَك، َيُقوُل َهَذا، َقاَل: ُقْل: اَل إِ 

ْبُع، َوعَ  اَمَواُت السَّ نِي بِِه، َقاَل: َيا ُموَسى َلْو َكاَن السَّ اَم ُأِريُد َشْيًئا ُُتُصُّ ، إِنَّ ي، إاِلَّ َأْنَت َيا َربُّ  اِمُرُهنَّ َغرْيِ



 

 

 

إَِلَه إِالَّ   َماَلْت هِبِنَّ اَل  ٍة  يِف كِفَّ َواَل إَِلَه إِالَّ اهللَُّ  ٍة،  ْبُع يِف كِفَّ َيْوَم َواأْلََرِضَي السَّ  اهللَُّ((، ))َأْسَعُد النَّاِس بَِشَفاَعتِي 

ِ النَّاَس َأنَّهُ  َمْن َقاَل اَل إَِلَه إِالَّ اهللَُّ َدَخَل   اْلِقَياَمِة َمْن َقاَل: اَل إَِلَه إِالَّ اهللَُّ َخالًِصا ِمْن ِقَبِل َنْفِسِه(( ))َيا َأَبا َذرٍّ َبِّشِّ

 اجْلَنََّة(( 

قرن التو   وقد  عبادته،    حيدشهادة  إىل  اهلادي  هو  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ألنه  اهلل؛  رسول  ُممًدا  أن  بشهادة 

، وجعل معه احلكم خالله صىل اهلل عليه وسلم  نتعرف عىل املرِسل سبحانه وتعاىل  واملبلِّغ لرسالته، ومن 

والنبوة،  هن  والكتاب  أن  لنا  أنَّا  عليه وسلم  اهلل  دونه صىل  ال ومن  اخلالق  إىل هذا  دالئل ومن  ،  عظيم؟ تدي 

بِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللَُّ  }ه أن يتبع رسوله  حباهلل و  توحيد  صدق بُِعوِِن ُُيْ بُّوَن اهللََّ َفاتَّ
ُقْل إِْن ُكنُْتْم ُُتِ

 .، ومن أطاع الرسول فقد أطاع اهلل، ومن عصاه فقد عصا اهلل[ 31آل عمران:] {َغُفوٌر َرِحيمٌ 

د املتبع من  بهرأيت بقية أركان اإلسالم يف ترتيبها العميق، وتناسقها املثم ت  ب هذا اإلنسان املوحِّ ، تأيت لُتَقرِّ

 .، وتؤهله للفوز بجنته وحبه ورضوانه مراتب عالية حبيبه، وترفعه إىل

للوصول وسيلة  أن    وأعظم  العبوديةجبينالعبد    يمرغإليه،  ُمراب  يف  أعتاهبه  عىل  وينطرح  يمألا،  قلبه ،   

خشوًعا، وُيني ظهره خضوًعا، ويسجد بالوجه للذي َشقَّ سمعه وبرصه، فكانت الصالة التي هي صلة 

 .العبد بربه، واملعبود بخالقه 

ا واالإهنا  والتسبيح،  والتكبري  واإلجاللملناجاة،  اخلطايا،  ونطراح؛  واإل  خبات  ر  وتكفَّ الذنوب،  تغفر  هبا 

يَِّئاِت َوَأِقِم }  ومُتحى السيئات ْيِل إِنَّ احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ اَلَة َطَريَفِ النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللَّ  [.114هود:] {الصَّ

له   وهي عامد الدين، وال حظَّ يف اإلسالم ملن تركها؛ وَمن حافظ عليها بوضوئها وركوعها وسجودها كان

 .اهلل عهد أن يدخله اجلنةعند 

التوحيد،   التزكية،  وهذوبعد هذا  به  وقياًما  العباد،  أداًء حلقوق  الثالث؛  الركن  الدينية  يأيت  األخوة  واجب 

الزكاة؛   للخري  وهو  باذالً  كرياًم،  تكون  أن  جيب  فضله،  من  وآتاك  عليك،  وجاد  ربك،  أكرمك  فكام 

 م به حسناتك،  ك، وتعظ  رفع به درجاتتواملعروف، وما تبذله 

آ  بالصالة يف  مقرونة  الزكاة  َكاةَ }:  يات كثريةوقد جاءت  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ النساء   البقرة{َوَأِقيُموا  ؛  النور ،  ؛ 

 .املزمل

 



 

 

 

بة يف فضل الزكاة والبذل يف سبيل اهلل، قال تعاىل ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف } :  ولقد كثرت اآليات املرغِّ َمَثُل الَّ

َحبٍَّة   َكَمَثِل  اهللَِّ  َعلِيمٌ َسبِيِل  َواِسٌع  َواهللَُّ  َيَشاُء  ملَِْن  ُيَضاِعُف  َواهللَُّ  َحبٍَّة  ِماَئُة  ُسنُْبَلٍة  ُكلِّ  يِف  َسنَابَِل  َسْبَع    {َأْنَبَتْت 

 . [261البقرة:]

وكام امتحنك اهلل بالبذل مما ُتب يف الزكاة، يأيت بعدها االمتحان باالمتناع عام ُتب، واإلمساك عام ترغب، 

ن املأكل واملِّشب؛ وقبل ذلك صيام النفس، وهتذيب الروح، وإمساك اجلوارح؛ فيعيش وذلك بالصيام ع

ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم  }:املسلم شهًرا كاماًل يزكي فيه نفسه  َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ َب َعَلْيُكُم الصِّ
ِذيَن آَمنُوا ُكتِ َا الَّ َيا َأُّيُّ

وقال صىل اهلل عليه وسلم: ))َمْن َصاَم َرَمَضاَن، َوَقاَمُه إِياَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما  ،  [183البقرة:] {َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ 

َم ِمْن َذْنبِِه((.   َتَقدَّ

َد ربه، وآمن برسوله، وأقام الصالة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، أصبح مؤهاًل بذلك إىل  واملسلم إذا وحَّ

َمه أعظم اإل ضيافة عظيمة، ودعوة كريمة، فيدعوه   كرام،  ربه إىل رحابه، ويناديه إىل أحب البقاع إليه؛ ليكرِّ

بأوسع اجلود،   أمهوجيود عليه  َمْن  قال صىل اهلل عليه وسلم: ))  يدعوه إىل ضيافة يعود بعدها كيوم ولدته 

هُ   .((َحجَّ َفَلْم َيْرُفْث َومَلْ َيْفُسْق َرَجَع ِمْثَل َيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ

ُب فيها النفوس، وترتقيوكل هذه األ األرواح، لكل معاِن السمو فيها    ركان عبارة عن مدارس ربانية، هُتَذَّ

 .والرفعة، واخلُلق واإلحسان واملثل

ًة أو َحَرجًا، بل هي أوامر سهلة، ورشائع يسرية،  إن أركان هذا الدين   إِىَل َرُسوِل  ليست مشقَّ ))َجاَء َرُجٌل 

َفإَِذا اهللِ صىل اهلل عليه وسلم ِمنَ  َدَنا،  ُيْفَقُه َما َيُقوُل. َحتَّى  ُيْسَمُع َدِويُّ َصْوتِِه، َوالَ  ْأِس،  ُر الرَّ
َثائِ َنْجٍد،  َأْهِل   

َهْل َعََلَّ َغرْيُ  ْيَلِة، َقاَل:  اْلَيْوِم َواللَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ: ََخُْس َصَلَواٍت يِف  ْساَلِم.  َيْسَأُل َعِن اإْلِ ؟ َقاَل: الَ ُهَو  . ُهنَّ

َع، َقاَل َرُسوُل اهللِ: َوِصَياُم َشْهِر َرَمَضاَن،   إاِلَّ َأْن َتطَّوَّ

َكاةَ  َع، َقاَل: َوَذَكَر َرُسوُل اهللِ صىل اهلل عليه وسلم الزَّ ُه؟ َقاَل: الَ. إِالَّ َأْن َتطَّوَّ . َقاَل: َهْل َعََلَّ  َقاَل: َهْل َعََلَّ َغرْيُ

َها؟ َقاَل: الَ.   ُجُل َوُهَو َيُقوُل: َواهللِ، الَ َأِزيُد َعىَل هَذا، َوالَ َأْنُقُص ِمنُْه.  َغرْيُ َع، َقاَل، َفَأْدَبَر الرَّ َفَقاَل إاِلَّ َأنَّ َتطَّوَّ

 َرُسوُل اهللِ: َأْفَلَح، إِْن َصَدَق((.

    يواحلمد هلل رب العامل 


