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أركان اإلسالم
عن أبي عبد الرحمن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهما قاا :سام ر رساا :اهلل -صال اهلل علهاو لسال -
يقااا" :بنااي اإلسااالم عل ا هم ا أ ااهاه أن هلل ولااو وهلل اهلل لأن اهللم ا ادا رسااا :اهلل لوقااام ال ااال لويتاااا الاكااا لح ا

البهر لصام راضان" الهللديث في ال هللههللهن ,الهللديث عن عبد اهلل بان عمار ,لكأنناا نساهر حتا فهللواااا بالرلايا ..

عمر ,عمر ث ابن عمرأ عمر الهللديث األل :لالثاني ,ث ابن عمر الهللديث الثالث.
ان ن ائح الهللديث وحكام البنهان
ب داا رحنا الشهاه لال ال لفكر البناا ون هذه هي األركان لهلل بد ان صرح فاق هذا البنهان ,فهنا النباي -صال
اهلل علهااو لس اال  -يُشا اباو اإلسااالم ال ااذ اااا بااو لال ااذ يخ اارإل ب ااو اإلنسااان ا اان هائ اار الكواار ليس ااتهلل عله ااو ال نا ا
ا َا
ضااا خ
ان َه أه اار أَم َاا أان
لالمباعااد عاان النااار بالبناااا المهللكا  ,لهااذا نقااا :لا "أَفَ َما أان أَ َسا َ باُأناهَانَااوُ َعلَا ت فَا أقا َاا تِ اا َان اللااو َلار أ َ
أَ َس با أناهانَو َعلَ ت َ َوا ر خ
ف َها خر فَانأا َه َار با او" التاب ٩٠١
َ َُ ُ
ُُ
األل ..:ااذا يقالان ,البداي المهلل ارق فؤه ول النهاي المشا ارق  ,ااا فبنهاو أنار فاي البدايا  ,فاي أل :علا فت لماو ,فاي
أل :طري ا ااان ربنااا هااذا هااا الااذ فثباار علهااو لفؤكااد علهااو ,ب ااد ذل ا اسااارف فااي الطري ا ول ا اهلل ع ا َا ل ا َ ف اأَ ا
حك
بنهان  ,هذه أل :ن ائح هذا الهللديث أَ ا
حك بنهان  ,أَ اس

أسهسا عل فقاِ ان اهلل لرضاانو.
قااعدف ف ا

ان فاائد الهللديث
 _٩ارفباط أركان اإلسالم ب ضها بب ض
ذكرنا الم اني المرفبط باألركان األربن األُهر ,ان فاائد هذا الهللديث ارفباط أركان اإلسالم ب ضها بب ض ,ك لاحاد,
اإلسالم ك لاحد هلل نو ارق ,هلل نقا :ن لي لهلل ن ام أل ن لي لهلل ناكي ,كما صنن المرفدين عن اإلساالم عناداا قاالاا

ن االي ألن الاكااا كاناار أيااام النبااي لكاان ب ااد ذل ا هلل ,فااال نواارق بااهن هااذه األركااان لكلهااا ا اااا ي انن هااذه األعمااد
األساسه التي يقام علهها البنهاان ,هاذه األركاان ون لا فكان بهاذا الثباا لالقاا أ فالبنهاان كلاو ها َر علاهه الساق اان
فاقه .
 _2غاي ال باها له

صارفها
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ان فاائد هذا الهللديث أن غاي ال باها له

صارفها ,فال فنون صال هلل فنه عان الوهللشااا لالمنكار لهلل يوهاد صاام

هلل يهلل ا ال بد انو التقاِ ,هعانا نقا :ثمرا ال باها المذكار  ,المطلاب الشهاهفهن لكي يهلل ا عقهاد راساخ
ليقااهن ,فماااذا فثماار الشااهاهفهن؟ يقااهن ,لال ااال  ..اااا المطلاااب انهااا؟ اااا الثماار المطلابا انهااا؟ فنهاااف عاان الوهللشاااا
لالمنكر لف ل برب  ,فال ال صل  ,وذن اا ثمرفها؟ الاصا :باهلل لعدم اهللنقطاع عن اهلل.
َا
َا
ا
ا
ين ااان قَا أابلا ُك أ لَ َلَ ُكا أ فَاتَا ُقاا َن" البقار
ب َعلَأه ُك ُ ال اهَ ُ
ين َ
اب َعلَا الاذ َ
ام َك َما ُكت َ
آانُاا ُكت َ
اا هي ثمر ال هام؟ "يَا أَيُّا َها الذ َ
 ٩٨١ثمر ال هام التقاِ.
ا
ا
ص ا َدقَ ا فُطَ اها ُار ُه أ َلفُا ا َااكه اه با َهااا" التاب ا  ,٩٠١وذن الاكااا طُهاار للمااا :لطُهاار
لاااا هااي ثماار الاكااا ؟ " ُه ا أذ اا أان أ أَاا َااال اه أ َ
للنو " َلَان يُا َق ُ َح نَا أو اس او فَأُللَاتئا َ ُه ُ ال ُأم أولا ُهللا َن" التغابن ٩١
لاا هي ثمر الهلل ؟ ألهللا فر ن ان ذناب كهام للدف أا  ,ف اه ول البداي ان ديد ,كأن فقاام ب ما ريساتار
-هااالا الاادنها هتهانا ا اااف فت ما ريسااتار  -افااتح ال هااا ااار أهاارِ ,الهللا اثا ذلا ي لا ف هااد ااار أهاارِ

لفوتح صوهلل

ديد ان اهلل عا ل .

ديد ان ربنا ,الهلل ا ناه الق د لثمرفو أن فبدأ صوهلل

 _١اإلسالم عقهد  ,ري  ,أهالق لسلاف
ان فاائد هذا الهللديث أي ا
ضا أن اإلسالم ثال أ هاا ,عناداا نقاا :فها أنات اسالمان؟ اهلل عاا ل ا يقاا :لناا "فَا َها أ
أَنتُ ُّا أسلا ُما َن" األنبهاا  ,٩٠٨وذن اإلسالم ثال أ هاا ..ااا ها ؟ عقهاد  ,اري  ,أهاالق لسالاف ,فبالتاالي اإلساالم
عقهد لعم فال ينون عم هلن ويمان ,كما أنو هلل ل اه لإليماان بادلن عما  ,لاإليماان هاذا يقاام علا اعتقااه لعلا

فااأهب لافباااع لساان النبااي -صاال اهلل علهااو لساال  -للش اري النبااي -صاال اهلل علهااو لساال  -اري اإلسااالم لفطبه ا
عملي في الم ااال باألهالق الهللسن لالسلاكها الطهب  ,هه اإلسالم.
 _4اإليمان ُ َب

ااان فاائااد هااذا الهللااديث األههاار أن اإليمااان ُ ا ب ,لااذل كنااا نضااهلل عنااداا يقااا :ال لمااانهان هااذه األ ااهاا ,أ
ااخ

ياادرا األرب ااهن الناليا ي اارف ابا اارا بُنااي اإلسااالم علا هما

أن البُنااي هااذا فهللاار اااا هااا فاااق فاااق ,اايا

آهر ,أ خ يدرا حديث عن ُ ب اإليمان "اإليمان بضن لستان ألبضن لساب ان ا ب  ,أعالهاا اهاه أن هلل
ولو وهلل اهلل لأهناها وااط األذِ عن الطري  ,لالهللهاا ب ان اإليمان" صهللهللو األلباني -هتاهيها فاهن ه بقا !!,-
أ خ يدرا اإليمان كما قاا :النباي -صال اهلل علهاو لسال  -قُ ارناا مه ااا اإليماان بالهللهااا لغهاره ,كا هاذا أيان؟
فاااق فااي ال اارح فااي ناطهلل ا السااهللاب الت اي اساامها اإلسااالم ,الت اي ااان الموت ارض أن ا فطلاان بهااا ,فاإليمااان ُ ا ب,

ا لدا

اإليمان.

ُ ب اإليمان للبههقي كتاب رائن في ست ا لدا حال :أن ي مان فههاا األحاهياث التاي بهاا ب اض أعماا:

ف بهللمد اهلل
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اهدلا الدرا للنشر عل النر في قس فوريغ الدرلا في انتديا الطري ول اهلل فوضلاا هنا
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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