
 

 

 
 ترُك احلرام

ْْ َلبم ُتْشللِرًُأا َِللِ  َ للشلْ  ْ هللا تعاا يف أ أخر اار  اانرا ر  عاا م   قاا ل ُْ ََاَللْش  ْْ لل ُْ َََي للرمَم  ََ قُللْ  تَلَاللَْاْأا لَتْللُ  َرللْ 
ْْ َوَب  ُمل ْْ َوِإهم ُْ ْْ ِرْن ِإْرََلٍق ََنْلُن  َللْرقُُق ًُ َسًْن  َوَب تَلْقتُلُاأا َلْوَبَد َْ لَر َوِِبْاَأاِاَدْيِن ِإ ََ ََ َ  َرلْ  َِ لَأا ََ تَلْقَرَُلأا اْا

 ْْ لل ُْ ْْ َِللِ  َاَاام ًُ ْْ َوَّمللْ لل ُْ ُ ِإبم ِِبحْلَللَِّّ َمِا للرمَم اقم ََ ََ اامللِه  َْ للْ َوَرللْ ََ َللَن َوَب تَلْقتُلاُللأا االلنلم ََ  تَلْاِقاُللأَن َ َوَب ِرنلْ
اُل َ  َم يَلغلْ ل ََ َسلُن  َْ ِْ ِإبم ِِباملِه ِملَأ َل اِّلُ   تَلْقَرَُأا َرَْل اْاَشتِلش َْ ََاَن ِِبْاِقْسلِ  َب ُ  ْشلَ  َواْاِزشل َْ ُُ َوَلْوُُلأا اْا َلُ لدم

 ًُ ْْ َوَّمللْ لل ُْ للِد اقِم َلْوُُللأا َمِا َْ للَْن َما قُلللْرَا َوََِا للِدُاأا َواَللْأ ًَ َْ َُْ ْْ ْ َوِإَما قُلْاللُت ََ للْ ِإبم ُوْعللَا س  َْ ْْ  َل لل ُْ ْْ َِللِ  َاَاام
ُرون  .[ٕ٘ٔ -ٔ٘ٔ]ر  ع م   َتَذًم

  مت عليه  رلشررئُع رلسم خية، خهب   ع دُا رلبشرية.رلنص اي رلعشر، خىي خص اي قَ  آبية سمَّى ىذه رآليةتُ 
َِْ َعللُشْ ََوْ هللا تعاا يف   خقاا ل ِِْ ِسللُغأَن ا ْْ ِِْ َوَِبِننَللُ  ِإنم اامللِذيَن َي ِِْ َُوا ََللِْمَر ا ُُِللأنَوَم َُ للْ ُأا يَلْق  َن ِبَللْ ًَ

دلفساارخن  هاا ىُر رال  رلااذ ُي رلااذا تفعلااو رضاانررل،   للاارة خرلسااي خرلساارقة قاا ل ر، [ٕٓٔ]ر  عاا م  
   حلسد خ ية رلسنء خحننمه .  ,خرلزان، خابطُن رال  رلذ ُي رلذا يفعلو رلقلي

 : ليَْ اِخأة
 ىل تعلمنن رلف رق بني ردللتزم بشريعة هللا، خغري ردللتزم؟

 إ و رحلالُل خرحلررم.
 خُُيّرِم ِخْفَق م  أمر هللا، أم  غرُي ردلسلم فال يعلم رحلالَل من رحلررم.إن ردلسلم ُُيلِّل 

 إن ردلؤمَن عبٌد لربو، يفعل م  أ ربه هللا أ و حالل، خيدع م  أ ربه هللاُ أ و حررم، فرتره حررً أ عبنديَّتو.
ِْلياو علياو ىانره خ,اهنتو، خيادَّعي أ او حار  لاي   حادٍ  علياو  الن ن، فارتره عبادرً  خإن غرَي ردلؤمن يفعال ما  ُْ

أ حريتااو، عباادرً للماا ل، عباادرً للماارأا، عباادرً للشسااد، عباادرً لشااهنتو خغررئاازه، ختَعِااَ  عبااُد رلاادرىم، ختَعِااَ  
 .ٔعبُد رخلميصة

                                                           

ة، إذر أُعني رضي، خإذر ُمِنع َ ِخط، تع  خر تك ، خإذر ,يك فال صتع  عبد رخلمي, تع  عبد رلدرىم, تع  عبد رلدين ر»حديث   -ٔ
 ( من حديث أيب ىريرا هنع هللا يضر.ٜٕٛٗراْ ن" برقم ) (، خرلبيهقي أ ",عيٜٕ٘٘، أ رجو رلنربرين أ "ر خ ط" برقم )«ر تقش...



 

 

 ماا  -رّيااِة را ساا ن غااري ردلساالم سااينة ُتْوِهاار أَََاااَر خف ئاادَا عبنديااة ردلساالَم لربااو، خأَااَر حُ داَّ أرقاا ٌم بَ ني يَااخبَاا
 شاا ىُد ماا   -خآُ ااُذ مالاا ًل عليهاا  رلاانلاي  ردلتياادا ر مريكيااة- ؛ ففااي رلاابالد رلااع تَاادَِّعي رحلريااة-دعننيَاا

 يلي  
ملينُن طفل يُعَتدى عليهم  ننايً، خيُعترَب رلعتادرء رلنحشاي علاى ر طفا ل رلسابي رلالا ين للنفيا    -ٔ

دى عليهم بني ردلسلمني؟ إن أ أمريك ، خاثين  بي أيل ً أ د نل ردلستشفي  ، فكم طفاًل يُعت
 .-خرحلمد هلل-ر رق م ل ُتْذَ ر لندرهت  خقلَّته  

أا - ( ملياانن ,اا ة يتعاا طنن ردلاا ر نرانٖٔملياانن فتاا ا خفااو يشااربنن رخلمااَر، خإن ) (٘.ٕٔ)إن  -ٕ
فكاام ىاان عاادد ردلساالمني رلااذين يتناا خلنن ىااذه رقرَّماا  ؟ إن رلاارقم ل يُقاا َرن ألبتااة مااع  ،-رحلشاايش
 اليني.ىذه ردل

إن ملياانن خ صاال ردللياانن فتاا ا مررىقااة عناادىم حماال ماان رلسااف ل )رلاازان(، تَلِااُد  صااُفهن، خُ ِْهااُ   -ٖ
 .-خرحلمد هلل-عدخم ً عند ردلسلمنَي كنن مَ ك د يَ قم يَ رلب قي  ، خىذر رلرَّ 

ٌة أ أمريك حَ  -ٗ ُُ  ل أربع َنرن جْر  ن ىذه رضررئم أ بالد ردلسلمني؟. فأي ،د
 أرق مهم رلع تشري إيف حرَّيتهم ردلزعنمة، بينم  ختتفي أمال ذُل  عند ردلسلمني، عب ِد رلرمحن.ىذه بعُ  

 ليَْ املؤرنأن: 
َيُز رلعبَد ىن ترك م  هنى عنو  ا اة  إن أخلَّ م  ُْ لرمَم يُده، لاذلك جا ء  رآلياة رلكْر ََ قُلْ  تَلَالَْاْأا لَتْلُ  َرلْ 

 ْْ ُْ َََاْش  ْْ ُْ َُو خج ء  رآلية  [ ٔ٘ٔ]ر  ع م   َََي ِِْ َوَِبِنَن َوَم ِِْ  .[ٕٓٔ]ر  ع م   ا ََِْمَر ا
قاا ل رلعلماا ء  أخذُلاا   فااٌي، خآ ُرىاا  إَباا  ، أخذلاا   .خلااذلك    اات أخُل ,ااه دٍا أ را ااالم  )ل إلااو إل هللا(

ترٌك، خآ رى  إقررر، أخذل  )ل إلاو(  فاي، ختارُك  ال إلاو، خآ رىا  )إل هللا( إَبا ٌ  خإقاررر لهلنىياة لاو خحاَده 
 ل ,ريك لو.

  َية لِ ِلَيًة، ل حَْ خلذلك    ت ,ريعُة را الم ختَْ 
  خر  الق ردلرذخلة.من رلعق ئد رلب طلة، خر فع ل رقرمة،  ختاشة:أخًل 
   ابلعقيدا رلصييية، خرلشريعة رلَقنِْة، خر  الق رلف ضلة.حتاشة اث ي ً 

تماُع إْا ٌن صنَم خيَاْنوُاَر إيف رحلاررم، خل  َ ستنا دلسلٍم أن يَ  َل رحلررم، ل يَ صلَي خيَ ستقيُم دلسلٍم أن يُ ل يَ خ 
 ن ترك رحلررم.بدَّ مِ  تَِّفُق إ الٌم خ بريا، فالياَ  عصية، خلخمَ 



 

 

َُق َللو يسللرُق ومللأ »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاا ل ر اانل هللا  َاا َللو يللَا ومللأ رللؤرن, وب يسللرُق ااسللْ ب يللَا االل
دم َدودا  َُل ت»  ر نل هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خق ل، ٕ«رؤرن شاأمْ, َو  .ٖ«اتدومْإن هللا ُرض ُرائض َُل تضِّ

قَع ردلسلُم أ ,يٍء منها ،  انرٌء    ات زلرما ٍ   ل يَ وَّ تب ً أ رقرم  ؛ حَ لم ُء را الم  ُ نَّل عُ خلذلك صَ 
 أ رلنع ِم، أخ أ رلشررِة، أخ أ ر منرِل، أخ أ ر عررِض، أخ أ ر  ُف .

ىان  ت ُة)رلكبا ئر( دلاؤر   -ردلسالمنيأخ قُاْل  معوام -خلعلَّ أ,هر  تا ٍة أ ىاذر رلبا ة يعرفاو  ال مسالٍم 
را اااالم رامااا م رحلااا فن اااا  رلااادين رلاااذى ، رلدمشاااقي، ردلنلاااند خردلتااان  أ دمشاااق، خردلااادفنُن أ مقاااربا 

 رلب ة رلصغري.
شاتمٌل علاى ذ ار ُلَاٍل أ رلكبا ئر خرقرما   خردلنهيا  ، خقاد َضاِمن )ىذر  ت ٌة مُ ق ل أ مقدمة  ت بو  

اار عنااو رلصااغ ئر ِماا  ُ ن رجتنااي رلكباا ئَر خرقرماا   أن  بااو رلعزيااز دلااهللاُ تعاا يف أ  ت   ن رلساايت  ، لقاانل هللافِّ
ْْ وَ تعاا يف   ُْ ْْ َعللشَِّ ِْت ُْ ََللْن للْر  َِّ َْ ََْنللُ  ُ  للْأَن  ََ غَللِْئَر َرللْ تُلنلْ ِر  للِْإْن ََتَْتِنغُللأا ًَ ْْ ُرللْدَخَل  ًَ ُْ ]رلنساا ء    ُللْدِخْا
ٖٔ]. 

شرُحه ،   لشرك ابهلل، خقتِل رلنف ، خرلسير، خرللنرط، خرلاراب، رقرم ِ  خرلكب ئر، خيَ دُِّد عِ ل ررل رلشيُخ رلذى  يُ 
 خأ ل م ل رليتيم، خرلسرقة، خرلزان، خرلفررر من رلزحل، خحنَنى ... حو عدَّ  بعني  بريا.

على ردلسلم رتَُك رحلررَم،   ن أن يَ  -نبغي عليوأ أخل م  يَ -  ن على ردلسلم   -أيه  را نا-لكلِّ ىذر 
ي ً بساايدان ين اال عليااو رلسااالم خ َااو( مُ كاانن ,ااع رُه  )أماا  رحلااررُم ف دلماا ُ  دُ أن يَ  اا إذ ُعااِرَض عليااو ) تأ ِّ

َسَن َروْلَأاَ  ِإ م َرَاَْم هللاِ فق ل   (رحلررم  م  تقرؤخن أ  نرا ين ل َْ ََِِّ َل ِاُزأن ِإ مُ   ِاُح ااظْم َْ  ُ  َب يُل
أ ديناو [ فلم  ترك رحلاررَم عنَّضاو هللا  اريرً مناو، خَمان تارك ,ايت ً هلل عنَّضاو هللا  اريرً مناو ٖٕ]ين ل  
  خد ي ه.

                                                           

( من حديث أيب ىريرا ٕٕٓٛ(، خأمحد أ "مسنده" برقم )ٚ٘(، خمسلم أ "صيييو" برقم ) ٕ٘ٚٗأ رجو رلبخ را أ "صيييو" برقم )  -ٔ
 هنع هللا يضر.

( ٜٜٓ٘ٔ(، خرلبيهقي أ "رلسنن رلكربى" برقم )ٖ٘ٓٛٔ)(، خرلنربرين أ "ردلعشم رلكبري" برقم ٗٔٔٚأ رجو رحل  م أ "مستدر و" برقم ) -ٕ
 .رلصييح رج ل رج لو(  ٜٙٚ)  برقم" رلزخرئد رلمع" أ رذليالمي ق ل من حديث أيب َعلبة رخلشين هنع هللا يضر.

 



 

 

  )م  من عبد ترك ,يت ً هلل عز خجل إل أبدلو هللا عز خجل م  ىن  ري منو من هنع هللا يضرق ل ُأيَبّ بن  عي 
اته هللا عاز خجال  ا  ىان أ,اد ل يصالح إل آ و عباد فأ اذه مان حياثحياث ل ُيتساي، خما  هتا خن با
 عليو منو من حيث ل ُيتسي(.
 نو من رحلالل، نَّضو هللا  ريرً مِ رك رحلررم عَ ن تَ خأ ُتُم رخلنبة بقصٍة فينرى   أن مَ 

 خَأنَّ ترَك رحلررم مسُة ردلسلم.
اااْد رلقصاااة أ  تااا ة  "إعاااالم رلنااابالء بتااا ريخ حلاااي رلشاااهب ء" أ ترلاااة رلشااايخ إباااررىيم رذلاااال ، تقااانل  َِ 

ينلااي رلعلاام، خأ أَناا ء طلبااو للعلاام أَْملَااَق    رحللاا  ذىااي إيف رضاا مع ر زىاار)إن رلشاايخ إبااررىيَم رذلااالرلقصااة  
ي ل، خج ع جنع ً ,اديدرً، فخارم مان غرفتاو أ خرفتقر إيف رلنفقة، خملى عليو أ الُر من ينٍم خىن ل  د م  

ر زىااار ْشاااي أ رلنرقااا   ى ئمااا ً، فشااا ىد ابابً مفتنحااا ً، خ,ااامَّ مناااو ررئياااَة رلنعااا م رلز ياااة، فاااد ل رلبااا ة إيف 
ردلنابخ، فلاام  ااد أحاادرً، خخجاد رلنعاا م، فأ ااذ ردللعقااة خغمساه  فيااو، ل دلاا  رفعهاا  إيف فياو ر قبلاات  فسااو عاان 

َذن لااو بتن خذلاا ، خىااي ليساات لااو، خىااي حااررم، فرت هاا  خ اارم فنعااو خَ ااغَبو إيف غرفتااو أ رخرق تن خذلاا ؛ إذ ي يُااؤ 
خي متاِ  علياو حنان  ا عة إل خأحاُد ,اين و، خمعاو رجاٌل ياد الن علياو غرفتاو، خيقانل لاو رلشايخ   ر زىر.

ُتك لو، فقم بن  إيف بيتاو ىذر رلرجُل رلف ضل ج ءين يريد ط لَي علٍم ص حل ً، أ ت رُُه لبنتو زخج ً، خقد ر رت 
فتي مااَل رلشاايُخ إبااررىيم علااى  فسااو  تااالاًل أمااَر ,اايخو، خقاا م  ليَااِتمَّ رلعقااُد بينكماا ، ختكاانَن ماان أىاال بيتااو.

خدل  جل  َعَقَد لاو خرلاُدى ، ، خغم  ردللعقة أ طع مو، معهم ، خإذ مه  يذىب ن بو إيف رلبيت رلذا د لو
ماا  ردللعقاة فيااو ل تر هاا ، فأ ال منااو قاا ئاًل أ  فساو  رمتنعاات عنااو خابدر ابلنعا م، فكاا ن رلنعا ُم رلااذا غ

    و حررم، فأطعمنيو هللا حالًل مع رلعزا خرلكررمة(.
َلَغ ُه ل بُ   .(خل أت لو بذلٍّ  ك، ُ ْلُو بعزٍّ ُيَ نَ ، فاَ َلغ هدَّ أن َْ خصدق رلق ئل  )م  ُقدَِّر ِلم ِضَغْيَك أن َْ

 واحلزد هلل َب اااْملو
 * ** 

 


