
 ســالم وحقيقتهأركــان اإل
 

لؼد حدد حديث جزيل )ظؾقه السالم( أركان اإلشالم واإليامن ومػفوم اإلحسان ,        

َبْقـاََم َكْحُن ِظـَْد َرُشوِل اهلل )َصذى اهلل َظَؾقِْه "شقدكا ظؿر بن اخلطاب )ريض اهلل ظـه( قال :فعن 

َعِر , يُد َبقَاِض الثِّقَاِب َوَشؾىَم( َذاَت َيْوٍم إِْذ َضَؾَع َظَؾْقـَا َرُجٌل َصدِ  َٓ ُيَرى َظَؾقِْه , َصِديُد َشَواِد الشى

َٓ َيْعِرُفُه ِمـىا َأَحٌد  َػِر َو ُرْكبََتقِْه إََِل َحتىى َجَؾَس إََِل الـىبِيِّ )َصذى اهلل َظَؾقِْه َوَشؾىَم( َفَلْشـََد , َأَثُر السى

قِْه َظَذ , ُرْكَبَتقْهِ  دُ , َفِخَذْيِه َوَوَضَع َكػى ْشاَلمِ  َوَقاَل: َيا ُُمَؿى ِِن َظْن اإْلِ , َفَؼاَل َرُشوُل اهلل ؟َأْخِزْ

ًدا َرُشوُل اهلل )َص  ٓى اهلل َوَأنى ُُمَؿى َٓ إَِلَه إِ ْشاَلُم : َأْن َتْشَفَد َأْن  ذى اهلل )َصذى اهلل َظَؾقِْه َوَشؾىَم(: اإْلِ

َكاةَ الصى  َوُتِؼقمَ , َظَؾقِْه َوَشؾىَم(  , َوَتُصوَم َرَمَضاَن , َوََتُجى اْلَبقَْت إِْن اْشتََطْعَت اَلَة , َوُتْمِِتَ الزى

ياَم  ِِن َظْن اإْلِ ُقُه , َقاَل : َفَلْخِزْ , ؟ِن إَِلقِْه َشبِقاًل , َقاَل : َصَدْقَت , َقاَل : َفَعِجْبـَا َلُه َيْسَلُلُه َوُيَصدِّ

ِه , َقاَل: َقاَل : َأْن ُتْمِمَن بِاهلل ِّ ََ ِه َو ِخِر َوُتْمِمَن بِاْلَؼَدِر َخْرِ ْٔ  َوَماَلَِِؽتِِه َوُكتُبِِه َوُرُشؾِِه َواْلقَْوِم ا

ْحَسانِ  , َقاَل  َصَدْقَت  ِِن َظْن اإْلِ ْ َتُؽْن َتَراُه َفنِكىُه ؟: َفَلْخِزْ , َقاَل: َأْن َتْعُبَد اهلل َكَلكىَك َتَراُه َفنِْن ََل

اَظةِ َيَراَك ,  ِِن َظْن السى اِِِل : َقاَل  ؟ َقاَل: َفَلْخِزْ ِِن  : َقاَل , َما ادَْْسئُوُل َظـَْفا بَِلْظَؾَم ِمْن السى َفَلْخِزْ

َتَفا : َقاَل ؟ َظْن َأَماَرِِتَا  ََمُة َربى ْٕ  َيتََطا, َأْن َتؾَِد ا
ِ
اء َوُلوَن َوَأْن َتَرى اْْلَُػاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَظاَء الشى

اُِِل , ُثمى اْكَطَؾَق َفَؾبِثُْت َمؾِقًّا :َقاَل , ِِف اْلُبـَْقاِن   اهلل: ُقْؾُت  ؟ُثمى َقاَل ِِل َيا ُظَؿُر َأَتْدِري َمْن السى

   َوَرُشوُلهُ 

يُل َأَتاُكْم ُيَعؾُِّؿُؽْم ِديـَُؽمْ : َقاَل , َأْظَؾُم   )صحقح مسؾم(.  "َفنِكىُه ِجْزِ

ن اإلشالم : الشفادتان , صفادة أن ٓ إله إٓ اهلل , وأن ُمؿًدا ظبده ورشوله , فلول أركا       

وثاكقفا : إقامة الصالة , وهو أداؤها ِف أوقاِتا تامة كامؾة غر مـؼوصة , وثالثفا : إيتاء 

الزكاة , دن امتؾك كصاًبا , وهو تلكقد أن من ٓ يمدي الزكاة مع امتالكه الـصاب كان ِف 

 ثم كؿن ضقع الصالة شواء بسواء . اْلؽم واإل



والركن الرابع : صوم رمضان , أما اْلج وهو الركن اخلامس فؿن رمحة اهلل تعاَل بـا أن        

ا وتقسًرا ظذ أمة جعؾه ظذ ادستطقع مالقًّا وبدكقًّا , وجعل حج الػريضة مرة واحدة ختػقػً 

  ّدى ما افسضه اهلل ظؾقه .الـبي )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( , فؿن أّدى ذلك فؼد أ

 َظنِ ؾقه وشؾم( ظوقد شلل أحد الصحابة الؽرام )رضوان اهلل ظؾقفم( كبقـا )صذ اهلل       

, " َوالؾىقَْؾةِ  اْلَقْومِ  ِِف  َصَؾَواٍت  ََخُْس  " : (وشؾم ظؾقه اهلل )صذ اهلل َرُشوُل  َفَؼاَل ,  اإِلْشالَمِ 

َها َظَذى  : َهْل  َفَؼاَل  عَ  َأنْ  إِٓى  , َٓ  " اَل :؟ قَ  َغْرُ وشؾم(  ظؾقه اهلل )صذ اهلل َرُشوُل  َقاَل  ," َتَطوى

هُ  َظَذى  َهْل  َقاَل  ,"َرَمَضانَ  َوِصقَامُ  ":  عَ  َأنْ  إِٓى  , َٓ  ":  ؟ َقاَل  َغْرُ  َلهُ  : َوَذَكرَ  َقاَل  " َتَطوى

َكاةَ  وشؾم( ظؾقه اهلل )صذ اهلل َرُشوُل  َها َظَذى  َهْل  َقاَل: , الزى عَ  َأنْ  إِٓى  َٓ, "؟ َقاَل:  َغْرُ  " َتَطوى

ُجُل  َفَلْدَبرَ  َقاَل: , )صذ اهلل  اهلل َرُشوُل  َقاَل ,  َأْكُؼُص  َوَٓ  َهَذا َظَذ  َأِزيدُ  َٓ  َواهلل َيُؼوُل  َوُهوَ  الرى

 َدَخَل اْْلَـىةَ  إِْن َصَدَق  ": , وِف رواية)رواه البخاري(  "َأْفَؾَح إِْن َصَدَق  "ظؾقه وشؾم( :

  .(ظؾقه متػق)"

هذا من حقث إداء , أما من حقث ثؿرة العبادات فنهنا ٓ تؽاد تتحؼق إٓ إذا هّذبت         

شؾوك صاحبفا , فـفته الصالة ظن الػحشاء وادـؽر , وهناه الصقام ظن السباب والػسوق , 

ا ـوق والعصقان , فصار شؾؿً وضّفرت الزكاة كػسه من الشح والبخل , وهناه حجه ظن الػس

الـاس كل الـاس من لساكه ويده , فاإلشالم  مَ ؾِ من َش هو لؾـاس أمجعني , فادسؾم اْلؼقؼي 

دين الرمحة والسالم , دين ٓ يعرف إذى , فادسؾم اْلؼقؼي هو من شؾم الـاس من لساكه 

م , ودا شئل كبقـا ويده , وادممن من أمـه الـاس ظذ دماِفم وأظراضفم وأمواهلم وأكػسف

, قال )صذ اهلل ظؾقه  )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( ظن امرأة صوامة قوامة غر أهنا تمذي جراهنا

واهلل ٓ ", وهو الؼاِل )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( :  (أمحد مسـد) "هي ِف الـار" وشؾم( :

صذ اهلل ظؾقه رشول اهلل ؟ , فؼال ) قالوا : من يا ", واهلل ٓ يممن يممن , واهلل ٓ يممن

 " , ويؼول )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( : (مسؾم صحقح)"من ٓ يلمن جاره بواِؼه"وشؾم( : 

 .(مسؾم صحقح) " َمْن َكاَن ُيْمِمُن بِاهلل َواْلَقْوِم أِخِر َفال ُيمِذ َجاَرهُ 

  ة , والتحاشد ,ـة , والـؿقؿـفى ظن الغقبـه , فقــان كرامتـظ لإلكسـدين حيػ



 "وآحتؼار , وشوء الظن هلو دين ظظقم , وذلك حقث يؼول اْلق شبحاكه : والتباغض , 

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
  ٰهجي مه جه  هن من حنخن جن مم خم حم جم ملهل  خل حل
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مب هئ مئ هي مي خي حي
 يي ىي مي خي  حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن  جنحن يم
)صذ  ويؼول كبقـا , (12 ,11:اْلجرات)"ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ

َٓ حَيِلُّ  "اهلل ظؾقه وشؾم( :  َٓ َتَداَبُروا َوُكوُكوا ِظبَاَد اهلل إِْخَواًكا َو اَشُدوا َو َٓ ََتَ َٓ َتَباَغُضوا َو

امٍ     . (ظؾقه متػق) "دُِْسؾٍِم َأْن ََيُْجَر َأَخاُه َفْوَق َثاَلَثِة َأيى

ويعؿل , شاِر ادامرشات آحتؽارية دين يؿـع الظؾم والغش , ولو مع أظداِه , وحيرم          

  ظذ َتؼقق الرمحة لإلكسان واْلقوان واْلامد هلو دين ظظقم .

اد والتدمر والتخريب , ويعصم إموال ـدين يـفى ظن كل ألوان الػساد واإلفس          

  هت مت خت "وإظراض وإكػس , هلو دين ظظقم , وذلك حقث يؼول اْلق شبحاكه : 

 ام يل ىل مل ":  ظز وجل, ويؼول  (65: ٕظرافا) "  مج حج مث

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ", وحقث يؼول شبحاكه :  (56:  البؼرة) "   مم

 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ
 لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت  نت
 "  ىن نن منزن رن ممام  يل ىل مل يك ىك مك

جبل ظن اذ بن ـ, وحقث هنى كبقـا )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( شقدكا مع (265 ,264: البؼرة)

يا معاذ , إِكىَك "اف بلموال ادستضعػني أو أخذ كراِم أمواهلم فؼال له : ـأي طؾم أو إجح

َرُشوُل اهلل , َفنِْن ُهْم  َتْلتِى َقْوًما ِمْن َأْهِل اْلؽَِتاِب , َفاْدُظُفْم إََِل َصَفاَدِة َأْن َٓ إَِلَه إِٓى اهلل َوَأِنِّ 

َض َظَؾقِْفْم ََخَْس َصَؾَواٍت ِِف ُكلِّ َيْوٍم َوَلقَْؾٍة , َفنِْن ُهْم َأَضاُظوا لَِذلَِك َفَلْظؾِْؿفُ  ْم َأنى اهلل اْفَسَ



دُّ ِِف ُفَؼرَ  َض َظَؾْقِفْم َصَدَقًة ُتْمَخُذ ِمْن َأْغـَِقاِِِفْم َفُسَ ِِِفْم , َأَضاُظوا لَِذلَِك َفَلْظؾِْؿُفْم َأنى اهلل اْفَسَ ا

ُه َلْقَس َبقْـََفا َوَبنْيَ اهلل َفنِْن ُهْم َأَضاُظوا لَِذلِ  ِق َدْظَوَة ادَْْظُؾوِم َفنِكى ْم, َواتى َِِم َأْمَواهِلِ اَك َوَكَرا َك َفنِيى

  .(ظؾقه متػق)" ِحَجاٌب 

وأخًرا كستطقع أن كؼول : إن اإلشالم قضقة ظادلة ودين ظظقم , وإكه وإن تعرض        

( ظذ جتؾقة الغبار ظـه , تعاَلقادرون بنذن اهلل ) لؾفجوم من أظداِه فنن ادخؾصني من أبـاِه

وظرضه ظرًضا صحقًحا من خالل البالغ الواضح ادبني , الػاهم لػؼه ادؼاصد , وفؼه 

الواقع , وفؼه ادتاح , وفؼه إولويات , ففاًم يمهل صاحبه لؾوفاء بواجب هذا الدين العظقم 

من   حيؿؾه دن يعؿل بهسعادة والرقي , وما , بام حيؿؾه لصالح اإلكساكقة مجعاء من شبل ال

 خر الدارين : الدكقا وأخرة .     

 

*       *       * 



 


