
 احملاضرة اخلامسة
 الحديث الرابع : بني اإلسالم عمى خمس

عن أبي عبدالرحمن عبدا بن عمر بن الخطاب رضي ا عنيما قال: سمعت رسول ا صمى ا عميو وسمم 
يتاء الزكاة، وحج يقول: ))بني اإلسالم عمى خمٍس: شيادة أن ال إلو إال ا وأن محمًدا رسول  قام الصالة، وا  ا، وا 

 البيت، وصوم رمضان((؛ رواه البخاري ومسمٌم.
 ترجمة الراوي:

عبدا بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي المكي المدني، وأمو زينب بنت مظعون بن حبيب بن وىب بن حذافة 
ىاجر معو، وكان من فقياء الصحابة الجمحي، أخت عثمان بن مظعون، أسمم بمكة قديًما مع أبيو وىو صغير، و 

وزىَّادىم، وال يصح قول من قال: إنو أسمم قبل أبيو وىاجر قبمو، ولم يشيد بدرًا، وُعرض عمى النبي صمى ا عميو 
وسمم يوم أحد وىو ابن أربعة عشر عاًما فرده، ثم عرض عميو يوم الخندق وىو ابن خمسة عشر فأجازه، لم يتخمف 

ا عميو وسمم، وىو أحد العبادلة األربعة، وثانييم ابن عباس، وثالثيم عبدا بن عمرو بن بعد عن النبي صمى 
العاص، ورابعيم عبدا بن الزبير، ووقع في مبيمات النووي وغيره أن الجوىري أثبت أن ابن مسعود منيم وحذف 

عبادلة، ومن كرمو أنو أتاه اثنان قبل اشتيار األربعة بال -رضي ا عنو  -ابن عمر، وليس كذلك؛ ألنو مات 
 وعشرون ألف دينار في مجمس فمم يقم حتى فرقيا، وعاش سبًعا وثمانين سنة .

 منزلة الحديث:
 ىذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعميو اعتماده، وقد جمع أركانو في لفظ بميغ وجيز. ◙
يان، ودعائم البنيان ىذه الخمس، فال يثبت البنيان : والمقصود تمثيل اإلسالم ببن-رحمو ا  -قال ابن رجب  ◙

بدونيا، وبقية خصال اإلسالم كتتمة البنيان، فإذا فقد منيا شيء نقص البنيان، وىو قائم ال ينتقض بنقض ذلك، 
 بخالف نقض ىذه الدعائم الخمس، فإن اإلسالم يزول بفقدىا جميًعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشيادتين .

: ىو حديث عظيم، أحد قواعد اإلسالم، وجوامع األحكام؛ إذ فيو معرفة -رحمو ا  -ابن حجر الييتمي قال  ◙ 
 الدين، وما يعتمد عميو، ومجمع أركانو، وكميا منصوص عمييا في القرآن، وىو داخل ضمن حديث جبريل .

ن اإلسالم؛ فيو من قواعد الدين : إن ىذا الحديث حديث عظيم قد اشتمل عمى أركا-رحمو ا  -قال الجرداني  ◙
 العظيم .

 غريب الحديث:
 اإلسالم: االنقياد والخضوع. ◙
 الصالة: لغة: الدعاء واالستغفار، شرًعا: أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير، ومنتيية بالتسميم. ◙
 الزكاة: لغة: النماء، شرًعا: حق واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في زمن مخصوص. ◙
الصوم: لغة: الكف واالمتناع والترك، شرًعا أو اصطالًحا: اإلمساك بنية عن أشياء مخصوصة، في زمن معين،  ◙

 من شخص مخصوص، بشروط خاصة.
 الحج: لغة: القصد، شرًعا: قصد بيت ا الحرام لمنسك. ◙

 شرح الحديث:



كما أن البيت يتم بأركانو كذلك اإلسالم  ))بني اإلسالم عمى خمٍس((؛ أي: فمن أتى بيذه الخمس فقد أتم إسالمو،
يتم بأركانو، وىي خمس، وىذا بناء معنوي شبو بالحسي، ووجو الشبو أن البناء الحسي إذا انيدم بعض أركانو لم 
يتم، فكذلك البناء المعنوي ))شيادة أن ال إلو إال ا((؛ أي: أن تعترف بمسانك وقمبك أن ال معبود بحق إال ا، 

مًدا رسول ا((؛ أي: اإلقرار بالمسان واإليمان بالقمب بأن محمد بن عبدا القرشي رسول ا إلى جميع ))وأن مح
ُك السََّماَواِت الخمق من الجن واإلنس؛ كما قال تعالى: ﴿ ُقْل َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل المَِّو ِإَلْيُكْم َجِميًعا الَِّذي َلُو ُممْ 

ِمَماِتِو َواتَِّبُعوُه َلَعمَُّكْم َتْيَتُدوَن  ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُيْحِيي َوُيِميُت َفمِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو النَِّبيِّ اأْلُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوكَ َواأْلَْرِض اَل 
خبر، وأن تمتثل أمره [، ومقتضى ىذه الشيادة أن تصدِّق رسول ا صمى ا عميو وسمم فيما أ851﴾ ]األعراف: 

فيما أمر، وأن تجتنب ما نيى عنو وزجر، وأال تعبد ا إال بما شرع، وأنو عبد ال يعبد، ورسول ال يكذب، وال يممك 
قام الصالة(( وىي خمس صموات في اليوم والميمة،  لنفسو وال لغيره شيًئا من النفع أو الضر إال ما شاء ا. ))وا 

اَلَة َكاَنْت َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتَاًبا والمراد بإقامتيا المحافظ ة عمييا مع جماعة المسممين؛ كما قال ا تعالى: ﴿ ِإنَّ الصَّ
[، وفي صحيح مسمم عن جابر بن عبدا رضي ا عنيما، عن النبي صمى ا عميو 801َمْوُقوتًا ﴾ ]النساء: 

يتاء((؛ أي: إعطاء ))الزكاة(( إلى أىميا وسمم قال: ))بين الرجل وبين الكفر والشرك: ترك الصالة( (، ))وا 
ومستحقييا، وفي الحديث: ))ما من صاحب ذىٍب وال فضٍة، ال يؤدي منيا حقيا، إال إذا كان يوم القيامة، صفحت لو 
صفائح من ناٍر، فأحمي عمييا في نار جينم، فيكوى بيا جنبو وجبينو وظيره، كمما بردت أعيدت لو، في يوٍم كان 

ما إلى النار( ))وحج البيت((؛ أي:  مقداره خمسين ألف سنٍة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيمو، إما إلى الجنة، وا 
الكعبة، وىو واجب عمى المسمم العاقل البالغ الحر المستطيع، والصحيح من أقوال العمماء أنو واجب عمى الفور، 

  وا أعمم.
 الفوائد من الحديث:

  عميو وسمم المعنويات بالحسيات.تشبيو الرسول صمى ا - 8
 أن من لم يأِت بيذه األركان الخمسة فميس في دائرة اإلسالم باإلجماع. - 2
 -وىي الصالة والزكاة والصوم والحج  -ومن لم يأِت بالشيادتين فميس بمسمم إجماًعا، وأما األركان األخرى  - 1

كيا فكافر إجماًعا، ومن ترك شيًئا منيا كساًل ففيو خالف؛ فمن فمن ترك شيًئا منيا استخفاًفا بيا أو استحالاًل لتر 
العمماء من يرى كفره، ومنيم من يرى عدم كفره، وقد احتج من قال بكفره بقول ا تعالى في شأن الصالة والزكاة: 

اَلَة َوآَتُوا الزََّكاَة َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن ﴾ ] [، وقولو في شأن الحج: ﴿ َوِلمَِّو َعَمى 88التوبة: ﴿ َفِإْن تَاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ
 [.79ان: النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبياًل َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ المََّو َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن ﴾ ]آل عمر 

 
   


