خُطُبُةُُالجمعةُُ–ُ2022.05.20اِلتِزامُدائِرةُِالحَللُ ُ
اْل إخ َوةُ الإك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

اُاْلسَلمُ.وُُِبشكُلُ ُعُُامُُ ،
ُِإنُ ُالحَللُ ُوالحرامُ ُمِنُأه ِمُمفاه ُِ
ِيم ُدِينِن ِ
ل ُ،وتسمىُ اْلمورُُ
اْلسَلمُ بِال حَل ُِ
تسمىُ اْلمورُُُالتِيُ يأذنُُُبِهاُ ِ
التِيُُيُمُنعُهُاُ ِبال حرام ُ.والمسلِمُُُالذِيُ يراعِيُ أُوامِرَُُُّللاُِ تعالى ُ
ور ُ،ويحذرُُ
حثُ ُدائِمُ ُع ُِ
ونواهِيُهُ،يكونُ فِي ُبُ ُ
ن ُالحَل ِلُ مِنُ ُاْلم ِ
اس كُلُوا مِ َّما
مجاوزتُهاُإُِلىُالم حرماتُ .قُالُ ُتعالى﴿ُ :يََٓا اَيُّهَا ال َّن ُ
ش إي َ
َـَلْلً َ
ضح َ
عد ٌُّو
ان اِنَّهُ لَكُ إم َ
ط ِـيبا ًؗ َو َْل تَتَّ ِب ُعوا ُخطُ َواتِ ال َّ
فِي إاْلَ إر ِ
ط ِؕ ِ
ُم ٖبين﴾ُُ 1.
ُ
ي إاْل َ ِعزَّ اءُ ،
إِ إخ َوتِ َ
عبادُهُ ُتائِ ِهينُ ُبَِلُدلِيلُوَلُمرشِدُ ُفِيُ
كماُأنَُّللاُتعالىُلمُيتركُ ُِ
ْلنف ِس ِهمُ فِيماُ
تُُالحياُِة ُ،ف ِإنهُ كذلِكُ لمُ يتركُهمُ ِ ُ
جاَلُ ُِ
مجالُُُمُِنُُُمُ ُ
امُُ،
يفعلونُ ُوما ُيُذُرُونُ .فرسُمُ ُلهمُُ سبحانه ُحدودُ ُالحَل ِلُ والحر ُِ
وبينُلهمُُالطُيِبُُوالخبُِيثُ.قُالُُتعالى﴿ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا كُلُوا
مِن َ
إ
ّلِل ِإ إن كُ إنت ُ إم ِإيَّا ُه تَ إع ُبدُونَ ﴾ُُ2.وقالُ
ط ِيبَاتِ َما َر َز إقنَاكُ إم َوا إ
شك ُُروا ِ َّ ِ
ّللا فِي
رسولَُّللاُُِؐوه ُوُيبيِنُُلناُحدودُُالحَل ِلُوالحرامَ «ُ:ما أَ َح َّل َّ ُ
ع إنهُ فَ ُه َو
سكَتَ َ
ِكتَا ِب ِه فَ ُه َو ح َََللَ ،و َما ح ََّر َم فَ ُه َو َح َرامَ ،و َما َ
ع إفو» 3.فال حمدُ ِّلِلُِ الذِيُ لمُ يذرُناُ تائِ ِهينُ ُ،وهدُانُاُُسبِيلُُُال خي ِر ُ
َ
وسبِيلُُالشُ ُِرُ،وبينُلُنُاُحَللُهُوحرامُهُ .
ُ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
ِإنُعلىُالمسل ُِِمُأُنُُي جعلُربهُوموَلهُسبحانهُوتعالىُمِ حورُُحياتُِ ِهُُ

ي إاْل َ ِعزَّ اءُ ،
ِإ إخ َوتِ َ
ينُُعلىُ المأكوَلتُِ والمشروباتُ
اُلحَللُُُوالحرامُُُليساُ مقصورُ ُِ
امُفِيماُنأكلهُُ
فقطَُ.لُشُكُُأنهَُلُبدُعليناُمِنُمراعاةُِالُحَل ِلُُوالحر ُِ
ن ُجوانِبُ ُحياتِن اُكلُهاُ،وَلُ
ن ُيشمَل ُِ
ن ُالمفهومي ُِ
وُنشُرُبُهُ.لكِنُُهُذُيُ ُِ
يخرجُعنهماُشأنُُمُِنُُشُؤُونُِناُ.وكماُي ِجبُعليناُأُنُنتوخىُال حَللُُ
خىُ ال حَللُُُفِيُ الما ِلُ الذِي ُ
جبُُُأُنُُُنتو ُ
فِيماُ ن أكله ُ،فكذلِكُُُيُ ُِ
سبُه ُ.وقدُ نبهُناُ رسولُ َّللاُُُِؐعُلُىُ خطورُةُُُِهذاُ اْلُم ِرُُوُقالُُ :
نكُ ُِ
اس َز َمان ْلَ يُبَا ِلي ا إل َم إر ُء بِ َما أَ َخذَ ا إل َمال ،أَ إ
مِن
«لَيَأإتِيَنَّ َ
علَى النَّ ِ
َحَلَ ٍل أَ إم إ
تُ
لُالمعامَل ُِ
ِيُاْلسَل ِمُمِيزانًُُاُلِحِ ُِ
مِن ح ََرام»ُُ5.ذلِكُأنُف ِ
ت ُوحرمتُِهاُ.ويُأتِيُعلىُرأ ِسُه ِذهُِ
ل ُالُمُصُرُوفُا ُِ
وحرمتُِهاُ،وُُِلحُِ ُِ
اْلفراطُُ ُفِيُ الشيءِ ُ
المحرم اتِ ُ:اُ ِْلسرافُ ُ.فُ ُِ
اْلسُرُافُُ ُهوُُ ُ ِ
ازينُ ُاَلُِعتِدا ِلُ فِيُك ِل ُ
ومجاوزةُال حدُِ فِيهُ.وقدُوضعَُّللاُلنا ُمُوُ ُِ
شيءُ،فَلُيسعناُمجاوزةُ ُهُذاُاَلُِعتِدالَُ ،لُ فِي ُطُعُامُِناُوَلُ فِي ُ
سناُوُتُِرُحُا ِلُناُ
شُرُاُِبناُ،وَلُفِيُمُكُسُُِبناُوُمُصُرُفُِناُ،بلُُوحتىُفِيُمُلُبُ ُِ
ل ُ،ف إِنن اُُبِقص ِرُُاِستِهَلكِناُ
اج ُِدينُُُلِلما ُِ
جازُاتُِنُا ُُ.إُِنُناُ ولوُ كناُ وُ ُِ
وُإُِ ُ
جحُُحي اُةًُأكثرُُتواضعًاُ.ف ِإنُُ ُِرضُىَُّللاُُِتعالى ُ
علىُقد ُِرُحاجتُِن اُنُرُ ُِ
فِيُذلِكُ.فم ِنُابتغىُمُرُضُ ُاةَُّللاُُِتعالىُوطلبُهاُفِيُالدني اُ،كانتُلهُ
ِيمُفِيُاْلخِ رةُُ.
جناتُُالنع ِ
ُ
ن ُالتزمواُحدودُهُ ُفِيماُأُحل ُ
أُسألُ ُالمولىُعزُوجلُأُنُي جعلن اُمِ م ُِ
حرُمُ ُ،وأُنُ يرزقناُ سعادةُ الدارينُِ ُ.إنهُ ولِيُ ذلِكُ والقادِر ُ
وفِيماُُ ُ
عليهُ.آمِينُ ُُ.

وُمُرُكُزُهُُ ،وُكُلُ ُماُ سِواهُيدورُ ُحوله ُويكونُ ُتابِعًاُلهُ.وعليهُِأنُ
يوقِنُ بِأنُكلُكبِيرة ُوُصُ ُِغيرُةُ ُيفعله ُسُيُعُرُضُ ُعليهُِيومُالقِيام ُِةُ،
ضيُه ِذهُِال حياةُالدنياُ
وُسُيُسُُألُ ُعنه ُأُمامُ َُّللاُِ ُتعالىُ .فُعُلُيُ ُِه ُأُنُيق ِ

ُ

ضيُموَلهُ ُعزُوجلُ.وقدُُدُعُانُاَُّللاُتعالىُإُِلىُأنُن جعل ُ
فِيماُير ِ

ُ

حانهُ،قالُتعالى﴿ُ:قُ إل ِإنَّ
وتُلهُسُبُ ُ
كلُُأعمالِناُلهُ،فُنحُيُىُلهُوُنمُ ُ
ب ا إلعَالَمِ ينَ ﴾ُ 4ُ.وحتُىُ
َاي َو َم َماتِي ِ َّ ِ
ّلِل َر ِ
ص َََلتِي َونُسُكِي َو َمحإ ي َ
اُّلِلُومماتُن ِ
اُّلِلُ،فإِنُهَُلُبدُأنُنكونُمُلُتُ ُِزمُِينُُبِ حدو ُِدُ
يكونُمحيان ِ ُِ
لُوالحرامُ ُ.
حَلُ ُِ
الُ ُ
ُ
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