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 أركان اإلسالم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل خامت 

 النبيني، وعلى آله وصحبه، ومن وااله إىل يوم الدين.
أما بعد: فإن أركان الدين وُأسسه وُأصوله اليت ُبين عليها وهبا 

املرُء مسلًما هي: )حتقيق شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممًدا  يصبُح
ل اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت رسو

 اهلل من استطاع إليه سبياًل(.
ولكي ُيحافظ املسلم على إسالمه الُبدَّ له من اجتناب ما 
يناقضه من الكفر والشرك والنفاق بأنواعها؛ حىت يسلم له دينه 

ال، وإميانه؛ وأن يبتعد عن االبتداع يف الدِّين؛ ألنه ُيحبط األعم
 وحيذر من الذنوب اليت ُتنقص اإلميان ومترض القلوب.

ومن هذا املنطلق ُأوجِّه هذه الرسالة إىل من تِصُلُه من إخواننا 
املسلمني، ُنصًحا هلم، وتبليًغا لرسالة اإلسالم، وتعريًفا هبا، سائاًل اهلل 
عز وجل أن يهدينا إىل صراط املستقيم، وجيمعنا السلف الصاحل يف 

 عيم، اللهم آمني.جنات الن
 تعريف اإلسالم:

 اإلسالم لغة: هو االنقياد واخلضوع واإلذعان واالستسالم.
وشرًعا: هو االستسالم هلل بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، 

 واخللوص من الشرك، والرباءة منه وأهله.
واإلسالم دين مجيع األنبياء واملرسلني، ولكن امسه أصبح بعد 

من ربه سبحانه وتعاىل،  ذين جاء به حممد ذلك علًما للدين ال
اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي قال تعاىل: 

 .[3]املائدة:  َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِديًنا
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 املوجز يف شرح أركان اإلسالم
ُم ُبيَن اإلسال»بقوله:  أركان اإلسالم مخسة ذكرها النيب 

على مخس: شهادة أن ال إله إال اهلل، وأنَّ حممًدا رسول اهلل، وإقام 
]رواه البخاري « الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلجِّ، وصوم رمضان

 .ومسلم[
فأركان اإلسالم هي اليت ال يقوم إسالم املرء عليها إال جمتمعة؛ 

 فلو اهندم واحد منها لكان إسالمه على خطر، وهي مخسة أركان:
 كن األولالر

 شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل
الشهادتان: ومها مفتاح اإلسالم، وال ميكن الدخول إىل اإلسالم 

 إال هبما.
 «:أن ال إله إال اهلل»شهادة  -أوال

هي االعتقاد اجلازم املعرب عنه باللسان واجلوارح؛ ومعناها: ال 
كل ما ُعبد من دون اهلل،  معبود حبق إال اهلل، ونفي حق العبادة عن

وهي أصل الدين وركنه األول، وأساس التوحيد واإلسالم، ومجيع 
التعاليم والفرائض متفرعة عنها، وهي الفيصل بني الكفر واإلسالم، 
وهي الكلمة اليت قامت هبا السماوات واألرض، وألجلها خلقت 

عه، مجيع املخلوقات، وهبا أرسل اهلل رسوله وأنزل كتبه وشرع شرائ
وألجلها نصبت املوازين، ووضعت الدواوين، وقامت اجلنة والنار، 
وعليها يقع الثواب والعقاب، وألجلها شرع اجلهاد، وهي حق اهلل 
تعاىل على مجيع العباد؛ فهي كلمة اإلسالم ومفتاح دار السالم، 
وعنها ُيسأل األولون واآلخرون، وهي العروة الوثقى، والعهد عند 

لطيبة والقول الثابت وكلمة احلق، ومنهٌج كامٌل اهلل، والكلمة ا
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يف مكة ثالثة عشر  للحياة، ومن أجلها وألمهيتها مكث الرسول 
 عاًما ال يدعو إال إليها، وعليها ريب أصحابه.

من قاهلا خملًصا ملتزًما مبعناها وعاماًل مبقتضاها؛ دخل اجلنة، 
علُم أنُه ال َمْن َماَت وهو ي»حيث قال:  كما أخرب بذلك النيب 

 .]رواه مسلم[« اجلنة ال اهلل دخلإإله 
وال إله إال اهلل كلمة التوحيد الذي جاء به مجيع األنبياء 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإَلْيِه والرسل، قال تعاىل: 
وكانوا أول ما خياطبون ، [52]األنبياء:  َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنا َفاْعُبُدوِن

، 52، 25]األعراف:  اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُهبه أقوامهم: 
33 ،52]. 

 «.أنَّ حممًدا رسوُل اهلل»ثانًيا: شهادة 
هي الواجب الثاين بعد شهادة أن ال إله إال اهلل، وحتقيقه يكون 

 عنه، واجتناب ما فيما أمر به، وتصديقه فيما أخرب بطاعة النيب 
، واهلل أمرنا بطاعته هنى عنه، وأن ال تعبد اهلل إال مبا جاء وأمر به 

َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم واتباعه. قال تعاىل: 
، وهنانا عن خمالفته ومعصيته. قال تعاىل: [55]النساء:  اللَُّه َعَلْيِهْم

َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه  َوَمْن
عالمة على  ، وجعل اهلل اتباع الرسول [41]النساء:  َعَذاٌب ُمِهنٌي

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه حمبته. قال تعاىل: 
، وقرن اهلل [34]آل عمران:  ِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌمَوَيْغ

َواللَُّه َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأْن ، فقال تعاىل: تعاىل رضاه برضا رسوله 
، وهذا يعين التسليم بكل [53، 55]التوبة:  ُيْرُضوُه ِإْن َكاُنوا ُمْؤِمِننَي

 الم له، والتأسي به.واالستس ما جاء به رسول اهلل 
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واعلم أخي املسلم: أن شروط قبول ال إله إال اهلل وأن حممًدا 
رسول اهلل سبعٌة، وهي: العلم مبعناها نفًيا وإثباًتا، واليقني املنايف 
للشك والريب، والقبول املنايف لردها، واالنقياد حلقوقها، والصدق 

الكلمة وملا دلت املنايف للكذب، واإلخالص هلل تعاىل، واحملبة هلذه 
 عليه والسرور بذلك.

واملقصود من هذه الشروط ليس جمرد التلفظ بالشهادتني، وإمنا 
املقصود هو التقيد باملعىن والعمل باملقتضى؛ ألن هاتني الشهادتني 
أساس صحة األعمال وقبوهلا؛ إذ ال صحة لعمل وال قبول إال 

ص هلل تتحقق ، فباإلخالباإلخالص هلل تعاىل، واملتابعة لرسوله 
، وباملتابعة لرسول اهلل تتحقق شهادة أن «أن ال إله إال اهلل»شهادة 

 «.حممًدا رسول اهلل»
واعلم أخي املسلم: أن من قاهلا خملًصا متيقًنا هبا وعاماًل 

حيث  مبقتضاها دخل اجلنة، كما أخرب هبا الصادق املصدوق 
 يلىى اهلل مهما أشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل، ال»قال: 

: . وقال ]رواه مسلم[« عبٌد، غري شاكٍّ فيهما، إالَّ دخل اجلنة
من شهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل، حرم اهلل عليه »

 .]رواه مسلم[ «النار
 ويف هذا فليتنافس املتنافسون.

 الركن الثاين: الصالة
قيام هي عبادة خمصوصة بفرائض وسنن ذات ركوع وسجود و

واستقبال للقبلة، وهلا شروط وأركان وواجبات وسنن، وهي عمود 
الدين الذي ال يقوم الدين إال به، وأوَّل ما أوجبه اهلل من العبادات، 
وأعظم فريضة بدنية، جتب على كلِّ مسلم يف اليوم مخس مرات؛ 
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مفتاحها طهارة البدن والثوب واملكان، والطهارة من األحداث، 
ري، وحتليلها التسليم، واخلشوع وحضور القلب فيها وحترميها التكب

فريضة. فهي تبتدئ بطهارة اجلسد، وتنتهي بطهارة الروح والنفس؛ 
فمن أداها حبقها كان له عند اهلل عهد أن يدخله اجلنة، ومن مل 

 يؤدها مل يكن له عند اهلل عهد.
والصالة أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت  

ئر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وكانت الصالة صلح سا
الصالَة، الصالَة، وما ملكت »عند فراق الدنيا:  آخر وصيته 

، وأمرنا اهلل تعاىل باحملافظة عليها. قال ]صحيح: الترمذي[« أميانكم
 َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصََّلاِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِللَِّه َقاِنِتنَيتعاىل: 

ُكلُّ َنْفٍس ِبَما ، وحذرنا اهلل من إضاعتها. قال تعاىل: [535]البىرة: 
َكَسَبْت َرِهيَنٌة * ِإلَّا َأْصَحاَب اْلَيِمنِي * ِفي َجنَّاٍت َيَتَساَءُلوَن * َعِن 

 اْلُمْجِرِمنَي * َما َسَلَكُكْم ِفي َسَىَر * َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنَي
 .[13-35]املدثر: 

بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك »: وقال النيب 
العهد الذي بيننا وبينهم »: ، وقال ]رواه مسلم[« الصالة

، وحثنا اهلل تعاىل ]صحيح: النسائي[« الصالة، فمن تركها فىد كفر
على عدم تأخريها عن وقتها وإقامتها مع اجلماعة. قال تعاىل: 

ِّنَي * الَِّذيَن ُهْم َعْن َصَلاِتِهْم َساُهوَنَفَوْيٌل ِلْلُمَصل  :[2، 1]املاعون 
والساهون: الذين يؤخرون الصالة عن وقتها حىت خترج؛ فما بالك 

 مبن يتركها كلًيا!!.
، أي العمل قال: سألت رسول اهلل  وعن ابن مسعود 

 .]متفق عليه[« الصالة على وقتها»أحب إىل اهلل تعاىل؟ قال: 



 
 أركان اإلسالم      

 
01 

 
كل مسلم سواء كان إماًما أو مأموًما أو منفرًدا؛ أن وينبغي ل

صلوا كما »: يف صفة صالته، عماًل بقوله  يراعي هدي النيب 
. وفيما أوردناه كفاية ملن نورَّ اهلل ]رواه البخاري[« رأيتموين أصلي

 بصريته، وكان له قلب وألقى السمع وهو شهيد.
، والبعد عن ومن مثرات الصالة: انشراح الصدر، وقرة العني

الفحشاء واملنكر، وتكفري الذنوب، والسيئات، وزيادة احلسنات، 
 ورفع الدرجات، والصلة الدائمة مع اهلل تعاىل.
 الركن الثالث: الزكاة

هي قدٌر معلوٌم، من ماٍل مشروٍط، على طائفة معينة يف وقت 
معلوم، وهي عبادة مالية تؤخذ من أموال األغنياء لترد يف حاجات 

اء كي تطهر هذا املال وتنمِّيه، وهي واجبة على كل مسلم حٍر الفقر
ملك نصاًبا وحال عليه احلول، إال اخلارج من األرض وما كان 
 تابًعا لألصل كنتاج السائمة وربح التجارة، فإن حوهلا حول أصلها.

وجتب الزكاة يف أربعة أنواع من املال وهي: السائمة من هبيمة 
والغنم، واخلارج من األرض من احلبوب  األنعام من اإلبل والبقر

والثمار واملعدن والركاز، واألمثان سواء أكانت ذهًبا أو فضة، أو 
أوراًقا نقدية على اختالف أنواعها ومسمياهتا، وجيب فيها ربع 
العشر. وعروض التجارة وهي ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، 

 وجيب فيها ربع عشر قيمتها أًيا كان نوعها.
وكثري من الناس قد يتساهلون هبذا الركن العظيم، إما بالبخل 
هبا أو بأنقاصها أو خبسها أو صرفها يف غري وجهها املشروع، وقد 
أمجع املسلمون على فرضيتها إمجاًعا قطعًيا؛ فمن أنكر وجوهبا مع 

وإن  –والعياذ باهلل  –علمه هبا فهو كافر خارج عن ملة اإلسالم 
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ل هبا أو انتقص منها شيًئا كان من الظاملني صام وصلَّى، ومن خب
 املتعرضني للعقوبة والنكال.

وقد قرن اهلل الزكاة بالصالة يف عدة مواضع يف القرآن، قال 
، وأداء الزكاة [441]البىرة:  َوَأِقيُموا الصََّلاَة َوَآُتوا الزََّكاَةتعاىل: 

لَِّذيَن ُهْم َوامن صفات املؤمنني، قال تعاىل يف وصفه للمؤمنني: 
، وعدم أداء الزكاة من صفة [1]املؤمنون:  ِللزََّكاِة َفاِعُلوَن

َوَوْيٌل ِلْلُمْشِرِكنَي * الَِّذيَن َلا ُيْؤُتوَن املشركني، قال تعاىل عنهم: 
، واملمتنع عن الزكاة يقاتل، كما قاتلهم أبو [3، 5]فصلت:  الزََّكاَة
 «.الصالة والزكاةألقاتلن من فرَّق بني »وقال:  بكر 

ومن مثرات الزكاة: تطهري النفس وتزكيتها من اخللق الرذيل 
كالبخل والشح، وتطهري املال، وتزيد من إميان العبد؛ ألهنا عمل 
صاحل، وجتلي الربكة والزيادة واخللف من اهلل، وسد حاجة 

 املسلمني.
 الركن الرابع: صوم رمضان
رات؛ من الطعام هو التعبد هلل تعاىل باإلمساك عن املفط

والشراب واجلماع هنار رمضان من طلوع الفجر إىل غروب 
الشمس بنية التقرب إىل اهلل تعاىل. والصوم واجب على كل مسلم 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا بالغ عاقل قادر مقيم. وعن فرضيته قال تعاىل: 
 ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّىوَن ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن

، والصوم ثوابه عظيم، وقد اختصه اهلل لنفسه من بني [453]البىرة: 
والصوم يل »: سائر األعمال، فقال تعاىل كما روى عنه نبيه 

يف  ، ورغب فيه رسول اهلل ]رواه البخاري[« أنا أجزي بهو
ية من النار: أي: وقا« الصيام ُجنة»: أحاديث كثرية، فقال 
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ويضاعف ثواب األعمال الصاحلة يف شهر رمضان، وذلك لشرف 

من صام رمضان إمياًنا »: هذا الشهر املبارك وفضله. قال 
. ويف رمضان تسن ]متفق عليه[« واحتساًبا ُغِفَر له ما تىدم من ذنبه

أيًضا عبادة االعتكاف باملساجد يف العشر األواخر، ويف رمضان ليلة 
هي خري من ألف شهر، وهي ليلة تفتح فيها أبواب  القدر اليت

السماء ويستجاب فيها الدعاء، وهذه الليلة فضلها عظيم؛ ألهنا 
 شهدت نزول القرآن.

ومن مثرات الصوم: إمساك النفس عن املباحات طلًبا ملرضاة اهلل 
عز وجل، وهتذيب النفس وتعويدها على الطاعة والصرب، ورقة 

 لبدن.القلب، وطهارة الروح وا
 الركن اخلامس: حج بيت اهلل احلرام

هو التعبُّد هلل تعاىل بقصد بيت اهلل احلرام للقيام بشعائر احلج، 
ويف زمن خمصوص. واحلج واجب على كل مسلم ومسلمة، بالغ، 
عاقل، قادر، حر؛ يف العمر مرة واحدة، وال جيب إال على القادر 

َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن  َوِللَِّهاملستطيع جبسمه وماله. قال تعاىل: 
، وجيب ملن أراد احلج أن [53]آل عمران:  اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًلا

يتوافر عنده ثالثة أمور: صحة البدن، وأمن الطريق، ووجود الزاد 
والراحلة أي النفقة للحج والركوب، وأن يكون ذلك فاضاًل عن 

وإيابه، وتزيد املرأة شرًطا قوت عياله وحوائجه األصلية يف ذهابه 
 آخر هو وجود حمرم هلا.

 ومن جحد فرضية احلج كفر باإلمجاع.
 «من أراد احلجَّ فليتعجَّل»: وجيب التعجل يف احلج لقوله 

. وجيب التعجُّل ملن متكن من أداء فريضة احلج، ]صحيح أيب داود[



 

 01 أركان اإلسالم
 
مال فيبادر إىل احلج قبل املرض أو الفقر أو املوت، وجيب أن يكون 

 احلج والعمرة مااًل حالاًل؛ ألن اهلل طيب ال يقبل إال طيًبا.
العمرة إىل العمرة كفارة »: واحلج له أجر عظيم. قال النيب 

 ،]متفق عليه[« ملا بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة
جهاد الكبري »: واحلج جهاد الضعيف والنساء، قال النيب 

]صحيح سنن ابن « أة؛ احلج والعمرةوالصغري والضعيف واملر
، واحلج والعمرة جيبان يف العمر مرة واحدة، فمن زاد فهو ماجة[

 تطوع.
ومن مثرات احلج: ترويض النفس على بذل اجملهود املايل والبدين 
يف طاعة اهلل تعاىل، وتتجلى فيه وحده املسلمني باجتماعهم وقوهتم 

سول واحد، واألمة وعزهتم؛ فالرب واحد، والكتاب واحد، والر
واحدة، والقبلة واحدة، والعبادة واحدة، واملالبس واحدة ال فرق 

 بني عريب وال عجمي إال بالتقوى.
وأخرًيا. اعلم أخي املسلم: أن معرفة أركان اإلسالم والعمل هبا 

 من أهم أسباب دخول اجلنة، والنجاة من النار.
قرؤها، نسأل اهلل عز وجل أن ينفع هبذه الرسالة كل من ي

وتكون سبًبا هلدايته إن كان من املسلمني، أو سبًبا إلسالمه إن كان 
 من غري املسلمني.

 وجيعلها خالصة لوجهه الكرمي إنه على ذلك قدير.
 وصلَّى اهلل على نبينا حممَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
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