
 

 أركان اإلسالم 

ُبـَِي اإِلْساَلُم أركاْ اإلصالَ فقاي3  ◘ بني اهِيبأحبيت يف اهلل، 

، َوإَِقاِم 
ِ
ًدا َرُسوُل اَّللا ُ َوَأنا ُُمَؿا َطََل ََخٍْس: َشَفاَدِة َأْن الَ إََِلَ إاِلا اَّللا

، َوَصْوِم َرَمَضانَ  َكاِة، َواحلَجِّ  الزا
ِ
اَلِة، َوإِيَتاء  ) ًتفق عوٕٚ( . الصا

 شهادة أن ال اله إال اهلل 

دّٙ اإلصالَ ًبين عوٟ أصوني ، أْ ٙعبد  اهلل   يف اهلل، إخ٘تٛ
ٗح ٖ ٗذهم بتحقٚق اهغق األٗي ًّ اهغٔادتني ، ٗأْ ٙعبد   

ٗٓ٘ اهغق اهثاُٛ ًّ  ◘مبا عزعٕ اهلل تعاىل عى هضاْ رص٘هٕ 
 ٕ ْ  أًْدّ   بد    هقبد٘ي اهعبدادال     اهغٔادتني كٌا أُد  هلل ٙلد٘

 .ًطابّقاٗ ً٘افّقا حمٌٍ  ُبٕٚ هضِٞ ٙلْ٘ أْ، ٗخاهّضا
 إخالص العىن هلل تعاىل

٘  عبدادٝ  إُٔ ثبت ًا لىفأحبيت يف اهلل،  ّ  فٔد ّ  ًد  ًٗدا  ،اهد ٙ
ْ  أْ فٚجب اه ّٙ ًّ كاْ ٕ  ٙقضد   خاهّضدا  ٙلد٘ ٕ  بد  اهلل ٗجد

ٕ  ٙضدز   ٗ  أح ، فٕٚ ًعٕ ٙغزن فال 3ٗح ٖ  غد   إىل جِضد
ِؾِصووَ  َلووُ  }3 ، قدداي تعدداىلاهلل ْ ُِ ُهووَو احلَوي  ال إََِلَ إاِلا ُهووَو َعواْدُطوُه 

ي َ  ْ }3قداي تعداىل  ٗ ،  [365غافز]{ الودِّ ْ َيْؾسُِوووا َْ ْ َو يَ  مَمـُووا ِِ و الا

ْفَتووُدوَن  َُ َ ُوُ  ا َْمووُ  َوُهوو  م  ]األُعددا3َ  {(28إِيََمََنُو  بُِظْؾووٍ  ُأْوَلوووَِل
 اهغزن .، ٗاهظوٍ يف اآلٙٞ اهلزميٞ  مبعِٟ  [٢٨

 جي٘س فال، خاهضا ٙلْ٘ أْ فٚجب اه ّٙ، ًّ ًثّوا فاه عا١
 ٙضز  أْ جي٘س ٗ ، ٗاح  آْ يف غ ٖ ٗٙ ع٘ اهلل ٙ ع٘ أْ

 ًزٝ ٗيف ًزٝ، ٗح ٖ اهلل ٙ ع٘ كأْ، اهلل هغ  اه عا١ جِط
 َرُصُ٘ي َقاَي، اهعبادال كىًع  ٗٓلذا، اهلل غ  ٙ ع٘ أخز٠

   أ3ٜ - قَْس َطَؾقِْ  َأْمُرَكا َعُفَو َرد  َمْ  َطِؿَل َطَؿاًل لَ  3♂◘ اهلِل
 اهلِل َرُصُ٘ي اَيَقٗ ،) ًتفق عوٕٚ(▬-ٙثاب عوٕٚ بى ٙأثٍ

ِك، َمْ  َطِؿَل  َقاَل اهلُل َتَساَركَ 3♂◘ ْ  َطِ  الُّشِّ
ِ
َكاء َ  َأنَا َأْغـَى الُّش 
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َك ُ  َك عِقِ  َمِعي َغْْيِي َتَرْكُتُ  َوِْشْ  ) أخزجٕ ًضوٍ(  ▬َأْْشَ
 صدفاٝ  عوٟ اهٌِى دبٚب ًّ أخفٟاهغزن   ، األخ٘ٝ اهفضال١

قاهدٕ ابدّ عبداظ عِد  تفضد  ق٘هدٕ        ،اهوٚدى  ظوٌٞ يف ص٘دا١
 َأنووَداًدا َوَأنووُتْ  َتْعؾَ }3تعدداىل

ِ
ْ هلل َْعُؾوووا َْ اهبقددز3ٝ ] { (88ُؿوووَن َعوواَل 

٨٨ ]،ٌّٗٛ ّ  َقى  ألُٕ 3خفّٚا ُص ٕ  ًد ٕ  ٙتِّبد ٞ ٗ هد ّ  ُٔدت  اآلٙد  عد
،  األصغز ٗاهغزن األكرب اهغزن ٙغٌى ٗٓذا األُ اد، اّتخاذ

٘  األُد اد ٙق٘ي ابّ كدث 3   ٘  اهغدزن،  ٓد  ٗاهلل 3ٙقد٘ي  أْ ٗٓد
 اهوضد٘،،  ألتاُدا  ٓذا كوبٞ ه٘ 3 ٗٙق٘ي  فالْ، ٙا ٗحٚاتم

ٕ  اهزجى ٗق٘ي اهوض٘،، ألتٟ اراه  يف اهبٓط ٗه٘  3 هضداحب
 آد . ٗفالْ اهلل ه٘ 3 اهزجى ٗق٘ي ٗع٣َت، اهلل عا١ ًا

 صور الشرك األكرب  ون 

َ  ٙفعدى  ًدا ًّ ص٘ر اهغزن األكرب ، إخ٘تٛ يف اهلل  عِد   اهٚد٘
 ٗصدز  ، ًٍِٔ احلاجال بطوب امل٘تٟ إىل اهتقزب ًّ اهقب٘ر
ٍ  ٗاهدذب   ،هلٍ اهِذٗر ّ  ٗاهدذب  ، ألضدزحتٔ  هطودب  4هوجد

 }، قاي تعاىل3املزٙض عفا١
ِ
ُِ ِمو  ُدوِن اهلل َوِمَ  الـااِس َم  َيتاِخ

 َوَلووْو َيوووَرى 
ِ
َسوووا هلل ُْ ْ َأَشوود   يَ  مَمـُووووا

ِِ وو  َوالا
ِ
وووََنُْ  َكُ ووووِّ اهلل س 

ِ ُِ َأنووَداًدا 

ِقًعوا َوَأنا اهلَل  َِ  
ِ
َة هلل ََ َأنا الُؼووا ا َِ ْ إِْذ َيَرْوَن الَعو يَ  َضَؾُؿوا

ِِ َشوِديُد الا

 َِ ا َِ ألْ املؤًِني أخوض٘ا احملبدٞ  4  [٥٦١اهبقز3ٝ ] {(565الَعو
 ٞ ِّ ، كؤا هلل، ٗأٗه٣م أعزك٘ا يف احملبد ّٔ ا ََٗعد  ☺ ًَِضدُع٘دٍ  ِبد

ُّ 3 َقاَيَقاَي ْٞ ◘ اهِ ِب ٌَ ُّ َقاَي، ُأِخَز٠ َُٗقِوُت ،َكِو َمْ  3♂◘ اهِ ِب

 كَِدا -َماَت 
ِ
ِّ 3َأَُا َُٗقِوُت ،▬َل الـاارَ َدَخ  -َوْهَو َيْدُطو ِمْ  ُدوِن اهلل ًَ 

َ٘ -ًَاَل ِٓ َٞ َدَخَى -ُِ ًّا هلِل َِٙ ُع٘ َ  َٗ  ) أخزجٕ اهبخارٜ(   اجَلِ 
 صور الشرك األصغرون 

اهزجى3 ًدا هدٛ   ق٘ي  ص٘ر اهغزن األصغز ، ًّأحبيت يف اهلل
  إ  اهلل ٗأُت أ3ٗ أُا ًتلدى عودٟ اهلل ٗعوٚدم، ٗبعضدٍٔ     

   ىددت، أُا ًتلددبى ٙق٘ي3 ًا هٛ إ  أًُا هٛ إ  اهلل  3ٙق٘ي
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ٓذا أْ ٓذا عزن   جي٘س، ٗكفارٝ  عوٚم،عوٚم، أُا ًعتٌ  
تق٘ي أّٗ 3 ًا هٛ إ  اهلل ثدٍ أُدت، أُدا ًتلدى عودٟ اهلل ثدٍ       

ُّ َقاَيعوٚم،   ألبدٛ بلدز اهضد ٙق  رضدٛ اهلل عِد3ٕ      ◘ اهِ ِب
ووُك ِعووقُؽْ  َأْخَػووى َيووا♂ ْ َفَقدداَي َأُبدد٘  ▬"ِمووْ  َدبِقووِو الـاْؿوولِ  َأبَووا َبْؽووٍرل َلؾُّشِّ

  ُّ ّٔا آَخَز؟ َفَقاَي اهِ ِبد ِٕ ٔإَه ًََع اهوَّ ِّ َجَعَى  ًَ َٓٔى اهغِِّزُن ٔإهَّا  َٗ َبِلٕز3 
ووُك َأْخَػووى ِمووْ  َدبِقووِو الـاْؿووِل، َأاَل ♂3 ◘ ْ ي َكْػِ وو بَِقووِدِه، َلؾُّشِّ ِِ وو َوالا

 إَِذا ُقْؾَتووُ  َذَهووَو 
ٍ
ء ْ ٍَ َُ َطووََل  وو َُ َقِؾقُؾووُ  َوَكهِووُْيُهَ َقوواَل:  ُقووِل:  َأُدل  وو َطـْ

ووا اَل  َ
ِ
َُ َوَأنَووا َأْطَؾووُ ، َوَأْسووَتْغِػُرَك   َك بِوو َُ َأْن ُأْْشِ ُفوو ا إِ ِّ َأُطوووُذ بِوو الؾا

 ٗصححٕ األهبداُٛ(  املفزد أخزجٕ اهبخارٜ يف األدب ) ▬َأْطَؾو ُ 
احلودف بغد  اهلل ًٗدّ     جي٘س ٗ  ،هٕ تعظٍٚ باهغ١ٛ احلوفٗ

اهغدزن   صد٘ر  ق فق  عظٍ املخو٘ق ٗٓدذا ًدّ   حوف باملخو٘
ّٔ  َٗاألصغز ، كق٘ي ٗحٚاٝ أٗ دٜ ، أٗ ٗرمحٞ أًدٛ، ..   َعد

ٌََز ّٔ ُع  ♂3◘ اهلِل َرُصد٘يُ  َقدايَ  َقاَي3 ☻ اِب
ِ
َؾوَ  بَِغوْْيِ اهلل َْ َموْ  

كَ   )أخزجٕ اهرتًذٜ ٗصححٕ األهباُٛ(. ▬ َعَؼْد َكَػَر، َأْو َأْْشَ
ٗٓ٘ أْ تعٌدى  ِٔٛ عِٕ ، املًّ ص٘ر اهغزن األصغز ٗاهزٙا١ 

كٌدّ  ، اهعٌى ًّ أجى أْ ٙق٘ي اهِاظ عِم أُم كذا ٗكدذا  
 4ا ٙزاٖ قاَ ٙتقّ صالتٕقاَ ٙضوٟ هلل  تعاىل فوٌا ععز أْ أحّ 

 ٗصدبب  هألعٌداي  حمبط اهزٙا١ٗ ،حتٟ ٙقاي عِٕ إُٔ كذا ٗكذا
ِّ  ،♣اهلل  هضخط ٌُد٘دِ  ََٗع ّٔ  ًَِح ْ  ☺ َهِبٚد ٍ  ِبد  اهلِل َرُصد٘يَ  َأ

وُك ا َْصوَغرُ ♂3َقاَي ◘ ْ  3َقداُه٘ا  ▬ إِنا َأْخَوَف َما َأَخاُف َطَؾوْقُؽْ  الُّشِّ
ًَا اهغِِّزُن اأَلِصَغُز َٙا َرُصَ٘ي اهلِل؟ َيواُء َيُؼووُل اهللُ ♂3َقدايَ  َٗ  ♣ الرِّ

يَ  ُكـْوُتْ   ِِ و َ ُْ  َيْوَم الِؼَقاَمِة إَِذا ُجوِزَي الـاواُس بِوَلْطََمِ ِْ : اْذَهُسووا إَِل الا

ًءَُترَ  وُدوَن ِطـْوَدُهْ  َجوَزا ِ َْ ْكَقا، َعاْكُظُروا َهوْل  ُءوَن ِِف الد  أخزجدٕ  ) ▬ا
 .  ٗصححٕ األهباُٛ(يف ًضِ ٖ أمح  

  شهادة أن حممدا رسول اهلل  $

  أْ عٔادٝ ِٓان أً٘ر ٙوشَ حتققٔا حتٟ تتحققأخٛ احلبٚب ، 
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 :ا أمر، واالنتهاء عنا نهى عنه وزجرنفي ◘ طاعة رسول اهلل
طاعدٞ هلل   ◘اهدِيب  ْ طاعدٞ  بني اهلل تعاىل أاإلخ٘ٝ اهفضال١، 

ٕ جى ٗعال، ًٗعضدٚتٕ ًعضدٚٞ    4 بدى ٗ  ٙقبدى اهلل تعداىل    هد
صزفا ٗ  ع   إ  باتباعٕ، فببعثتٕ تدبني اهزعد  ًدّ اهغدٛ،     
ٗاإلخال، ًّ اهِفاق، ٗاهٚقني ًدّ اهغدم، ٗطزٙدق اجلِدٞ     
ًّ طزٙق اهِار، بى ٗمل ٙبق ًّ خ  آجى ٗ  عاجى إ  ٗدي 

ز عاجى ٗ  آجدٕى إ  حدذر األًدٞ    األًٞ عوٕٚ، ٗمل ٙبق ًّ ع
ًِٕ، ُٗٔآٍٔ عِٕ، ٗتزن األًٞ عودٟ احملجدٞ اهبٚضدا١ هٚودٔا     

ْ اهلَل }كِٔارٓا   ٙشٙع عِٔا إ  ٓاهدم، قداي تعداىل3    َوَأصِقُعووا

وووووونَ  ُؽوووووْ  ُتْرَ ُ ُسووووووَل َلَعؾا ، ٗقددددداي [231] آي عٌدددددزا3ْ  {َوالرا
ُسوووَل }تعدداىل3 ْ الرا قُعوووا

ْ اهلَل َوَأصِ ْقُتْ  َوَأصِقُعوووا ُروْا َعووِنن َتووَولا َِ وو ْْ َوا

ُُ ا ُسِو ُ  ْ َأناوََم َطوََل َرُسوولِـَا الوَساَل َٗ [21] املا٢د 3ٝ   {َعواْطَؾُؿوا  ، ِّ  َعد
َٝ َأِبٛ ْ  ☺ َُٓزَِٙز تِوي َيوْدُخُؾوَن اََّـاوَة إاِلا ♂3َقاَي ◘ اهِيب  َأ ُكول  ُأما

ِّ ،اهلِل َرُصددَ٘ي َٙددا 3؟َقدداُه٘ا، ▬َمووْ  َأبَووى ًَدد َمووْ  ♂3َقدداَي ؟َبَٟٙددِأ َٗ

  .أخزجٕ اهبخارٜ() ▬َأَصاَطـِي َدَخَل اََّـاَة، َوَمْ  َطَصاِ  َعَؼْد َأبَى
  غلو أو إطراءبدون  ◘حمبة رسول اهلل 

دْٗ غو٘ أٗ إطزا١،  ◘حمبتٕ  ، جيب عوِٚايف اهلل إخ٘تٛ 
تابعٞ حملبٞ اهلل تعاىل، فإذا َعُظٌت  ◘ ٗ عم أْ حمبٞ اهِيب

ز احملب٘بال، ق َ اهعب  حمبٞ اهلل جى ٗعال حمبٞ اهلل عّ صا٢
ُدُكْ  ♂3◘  اهِيبُّ َقاَي، ٗرص٘هٕ عّ صا٢ز احملب٘بال َْ اَل ُيْمِمُ  َأ

تاى َأُكونَ  َِع َ  َْ ِْ وا إَِلقِْ  ِمْ  َوَلِدِه َوَوالِِدِه َوالـااِس َأ َْ ) ًتفق  ▬َأ
 -أ3ٜ   تباهغ٘ا يف ً حٛ -،الَ ُتْطُروِ  ♂3وقال أيضا عوٕٚ(،

 ،
ِ
: َطْسُد اهلل َكََم َأْصَرِت الـاَصاَرى اْبَ  َمْرَيَ ، َعِنكاََم َأنَا َطْسُدُه، َعُؼوُلوا

 ) أخزجٕ اهبخارٜ( . ▬َوَرُسوُل ُ 

 زاد املسمي اليووي ون العمي الشرعي كتاب: لمىسيد ارجع ل

 . (دمحد عدد املتعاهأل) 
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 3 كٌا ٙوٛ ٗٓٛ ،اهلل رص٘ي حمٌّ ا
 3 ◘ ول اهللاإلميان برس

 ◘فق  بدني اهلل تعداىل أُدٕ بعدو رصد٘ي اهلل      يف اهلل،  إخ٘تٛ
َوا }هوِاظ أمجعني، ٗٓ٘ خامت اهِبدٚني، فقداي تعداىل3     َ ُقوْل َيوا َأ

ِقًعوا َِ  إَِلوْقُؽْ  
ِ
، فوقد    [251] األعدزا 3   {الـااُس إِ ِّ َرُسوُل اهلل

 هلا ّٙضٌ مبا مجعا١ هوبغزٙٞأكٌى اهلل تعاىل بٕ اه ّٙ، ٗأرصوٕ 

ٕ  ٗأٗجدب  اهد ارّٙ،  يف ٗاهف٘س اهضعادٝ ٟ  صدبحاُ  اجلٌٚدع  عود

ٕ  ٗبدني  اهد ّٙ،  ٗٓدذا  اهزصد٘ي  بٔذا اإلمياْ ّ  أُ د  غد   ٙبتد   ًد

 َ ّ  دِٙدا  اإلصدال  َغووْْيَ  َيْسَتو ِ  َوَمو }تعداىل3  فقداي  ًِدٕ،  ٙقبددى فود

ي َ  ِموو َ  اآلِخووَرةِ  ِِف  َوُهوووَ  ِمـْوو ُ  ُيْؼَسووَل  َعَؾوو  ِديـًووا اإِلْسوواَلمِ  ِ ِِ  آي ] {اخلَووا

 . [15 عٌزا3ْ
 :بكل ما أخرب ◘ تصديق النيب 

فِٚبغٛ عوٟ كى ًضوٍ أْ ٙضد ق رصد٘ي اهلل   أحبيت يف اهلل ، 
يف كى ًا أخرب بٕ عّ اهلل ًّ أخبار ًاضٚٞ أٗ حاضدزٝ أٗ   ◘

ًضتقبوٞ غٚب4ٞٚ ألُٕ ًبو  عّ ربدٕ، ٗمل ٙقدى عد٣ٚا ًدّ عِد       
غ، قداي  ُفضٕ فٌٚا ٙتعوق ب ّٙ اهلل تعاىل، فوٚط عوٕٚ إ  اهبال

ُُ }تعدداىل3 ُسوووِل إاِلا الووَساَل ووا َطووََل الرا ، ٗقدداي [22] املا٢دد 3ٝ {ما
ُسُؽْ  َوَموا َغوَوى }تعاىل3 ِْ ولا َصوا ََ ( َوَموا َيـطِوُ  َطوِ  ا َوَوى 8َموا 

ى 3  َْ ٌي ُيو ْْ ، ٗعوٟ ذهم  [4-1] اهِج3ٍ  {(4( إِْن ُهَو إاِلا َو
كدب  يف أُدٕ ر ٗجيب تضد ٙقٕ يف حادثدٞ اإلصدزا١ ٗاملعدزا ،     

اهرباق ًع جربٙى عوٕٚ اهضالَ، ٗأصزٜ بٕ إىل بٚت املقد ظ،  
ٗإُٔ عز  بٕ إىل اهضٌاٗال اهضبع جبض ٖ ٗرٗحٕ، ٗصدار إىل  
اهعزش، ٗمسع كالَ اهلل، ٗدخى اجلِٞ، ٗاطوع عوٟ اهِدار،  

ٗصوٟ باألُبٚا١، ٗفزضدت عوٚدٕ اهضدو٘ال     ٗرأ٠ املال٢لٞ،
اهتض ٙق اخلٌط توم اهوٚوٞ، ٗذهم قبى اهلجزٝ، ٗكذا جيب 

 ثبت يف اهضِٞ اهضحٚحٞ . بلى ًا
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 ال إله إال اهللشهادة أن 

 رسول اهلل احممًدوأن  

 

 

 


