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تَا  }احلمد هلل رب العاملني، القائل يف كتابه العزيز:  ََِّها اِل َ  ال نََ ُقْل َمْن َحرََّم ِزي

ًَ الدُّْنَيا اْلَحَياةا فا  آَمُنوا لاَِّذايَن هاَ  ُقْلأ ْخَرَج لاعاَباداها َوالِطيَِّباتا ماَن الرِّْزِق   َيْوَم َخالاَص

َا َشريك  وأ شهُد أْن ال  إلَه ِإاِل اهلُل وحَدُه ال }، َيْعَّ ُموَن لاق ْوٍم اْلآَياتا ُنف صُِّل ك َذلاك  اْلقاَياَم

ورسوله، الَُِّهمَّ َصلِّ وسَِّّْم وباِرْك عَّ يها، وعَّ ى  َعبُده ُمَحّمًدا ونبيَّنا سيَدنا أنَّ ل ُه، وأَ شهُد

 آلاها وصحباها، وَمْن َتباَعُهْم بإحساٍن إل ى يوِم الدِّيِن، وبعد:

َها فإن من عظمَ الشريعَ اإلسالميَ أ َبا   ن سَّعَ، َجاتت  َلل وال َف  والف والن

أحَّت هلم كل طيب، وحرمت وأرشدت الناس إىل ما يسعدهم يف الدنيا واآلخرة؛ ف

َّى  َفع ع َياة، وف عَّيهم كل خبيث، ونهت عن كل ضرر، وشرعت كل ما يقيم احل

حََرُِّم الطّ يّاَباتا ل ُهُم َوُيحالُّالناس أمنهم واستقرارهم، حيث يقول تعاىل: } ََّ ْيِهُم َوُي  َع

 ُهف َّ ُنْحياَينَّ ُمْؤماٌن َوُهَو ُأنَثى أ ْو َذك ٍر مّان َصالاًحا َعماَل َمْن}، ويقول سبحانه: }اْلَخَبائاَث

ًَ َحَياًة عَّيه نبينا )صَّى اهلل  }، ويقولَيْعَمَُّوَن ك اُنوا َما باأ ْحَسِن أ ْجَرُهم ُهْمَول َنْجِزَينَّ ط يّاَب

 وسَّم(: )ل ا َضَرَر َول ا ضاَراَر(.

 َ َ احلالل فيها واسعَ، ومساح َ اإلسالميَ جيد أن مساح واملتدبر يف أحكام الشريع

ُقْل َتَعال ْوا أ ْتُل احلرام ضيقَ حمدودة، وأن كَّيهما واضح َبيٌِّن، حيث يقول سبحانه: }

ََُّوا َول ا ِإْحَساًنا َوبااْلَوالاَدْيِن  َشْيًئا باها ُتْشِرُكوا أ ِلاَما َحرََّم َربُُّكْم َعَّ ْيُكْم  لَ  َتْقُت مِّْن أ ْو اَدُكم 

 النَّْفَس َتْقُتَُّوا َول ا َبط َن َوَما ماْنَها ظ َهَر َما اْلف َواحاَش َتْقَرُبوا َول ا َوِإيَّاُهْم َنْرُزُقُكْم نَّْحُنِإْمَّ اٍق 

َصَّى اهلل َتْعقاَُّوَن ل َعَُِّكْم باها َوصَّاُكم َذلاُكْم بااْلَحقِّ ِإِلا الَُِّه َحرََّم اِلتا  َنا ) َقول نبي }، وي

)إن اْلَحالَل َبيٌِّن َوإنَّ اْلَحَراَم َبيٌِّن، َوَبْيَنُهما أمور ُمْشَتباَهاٌت ال َيْعَّ ُمُهنَّ ك ثياٌر عَّيه وسَّم(: 

دايناها َوعاْرضاها، َوَمْن َوق َ  يف الشُُّبهاتا َوق َ  يف ماَن الناِس، ف َمِن اتَّق ى الشُُّبَهاتا اْسَتْبَرأ  لا
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اْلَحَراِم، كالرَّاعا  َيْرَعى َحْوَل اْلحاَمى ُيوشاك أ ْن َيْرَتَ  فايها، أ ال َوإنَّ لاُكلِّ َمَّاٍك حاًمى، 

ًَ إَذا َصَّ َحْت َصَّ ح  ََّهُه، أ ال َوإنَّ حاَمى اهلل َمَحاِرُمه، أ ال َوإنَّ يف اجل َسدا ُمْلَغ اْلَجَسُد ُك

 .وإَذا ف َسَدْت ف َسَد اْلَجَسُد ُكَّهُه، أ ال َوهاَ  اْلق َّْب(

مَََر اهلل  َوِإنَّ ط يًِّبا، ِإاِل َيْقَبُل ال  ط يٌِّب اهلل  ِإنَّويقول نبينا )صَّى اهلل عَّيه وسَّم(: )  أ 

ََُّوا الرُُّسُل أ يَُّها َيا}: ف ق اَل ،امُلْرَسَّاْيَن باها أ َمَر باَما امُلْؤماناْيَن بََاتا مَاَن ُك ََُّوا الِطيِّ  َواْعَم

لَِذايَن أ يَُّها َيا}: َوق اَل}، َعَّايٌم َتْعَمَُّوَن باَما ِإنِّ  َصالاًحا نَُوا ا ََُّوا آَم بََاتا مَاْن ُك  مََا ط يِّ

 يََا: َيُقوُل السََّمات،ا ِإل ى َيَدْيها َيُمدُّ أ ْغَبَر، أ ْشَعَث ،السَّف َر ُيطاْيُل الرَُّجَل َذك َر ُثمَّ {،َرَزْقَناُكْم

شََْرُبُه َحَراٌم، َوَمْطَعُمُه َربِّ، َيا َربِّ سَُُه حَََراٌم، َوَم غَُذاَ  حَََراٌم، َوَمََّْب  فَ أ نَّى بَااحل َراِم َو

، وحذر ديننا احلنيف من مغبَ احلرام وأكل احلرام، يقول نبينا )صَّى (!ل ُه؟ ُيْسَتَجاُب

 (. باها ىل ْوأ  الّناُرف  احل راِم ماَن َنَبَت ٍمل ْح ُكّلَّم(: )اهلل عَّيه وس

*** 

َّى والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد َيات َخام ع َسَّني، األنب  َسيدنا واملر

 .أمجعني وصحبه آله وعَّى ،(وسَّم عَّيه اهلل صَّى)حممد 

َئك  َهؤالت وأول َهم  حلَالعل أهم فارق بني العَّمات واجلهالت هو مدى ف َلايا ا ل لق

َحَ، وأن  حَلل واإلبا َشيات ا َصل يف األ واحلرمَ، والليق والسعَ؛ فالعامل يدرك أن األ

 ُأوحاَ  َما فا  أ جاُد التحريم واملن  هو استثنات من األصل، حيث يقول سبحانه: }ُقْل ِلا

ًَ َيُكوَن أ ن ِإِلا َيْطَعُمُه ط اعاٍم َعَّ ى ُمَحرًَّما ِإل  َّ  ِرْجٌس ف ِإنَُّه خانِزيٍر ل ْحَم أ ْو مَّْسُفوًحا َدًما أ ْو َمْيَت

ويقول نبينا  رَّحايٌم}، غ ُفوٌر َربَّك  ف ِإنَّ َعاٍد َول ا َباٍغ غ ْيَر اْضُطرَّ ف َمِن باها الَِّها لاَغْيِر ُأهالَّ فاْسًقا أ ْو

َليِّعوها، َفال فرائَض ف رَض تعاىل الََِّه )صَّى اهلل عَّيه وسَّم(: )إن َحدَّ ُت  َفال َحدوًدا و

ًَ - أشياَت عن وَسك َت تنَتِهكوها، فال أشياَت وحرََّم تعَتدوها، َسياٍن غَ  باُكم، رمح ََّ ا - نا  ف 
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 َحرََّم َوَما َحالٌل، ف ُهَو كاَتاباها فا  اهلُل أ َحلَّ َعْنَها(، ويقول )صَّى اهلل عَّيه وسَّم(: )َما َتْسأ ُلوا

سَاياا(،  َربُّك  ك اَن َوَما َعافاَيَتُه، اهللا ماَن ف اْقَبَُّوا َعْفٌو، ف ُهَو َعْنُه َسك َت َوَما َحراٌم، ف ُهَو قوو   َن وي

قووهالرخصة إمنا العلم عندنا سفيان الث ري )رمحه اهلل(:  دوود  ، يف ف مووا الد كوُو ُّفأ حوٍود   ُف َأ

 .ُيْحِسٍنُه

َقون  َن ، ويطَّ َحريم وامل َش ت الت َكل  َصطَّحات فاجلهالت جيعَّون األصل يف  م

َمن  َلك  التحريم والتفسيق والتبدي  والتكف  دون وع ، غ  مدركني ما يرتتب عَّى ذ

َّى آثار، وغ  مفرقني بني التحريم والكراهيَ، وال حتى ما هو خالف األوىل، فصعَّ بوا ع

َجل( َعز و َنا ) ، الناس حياتهم، ونِفروهم من دين اهلل )عز وجل(، وهو ما حذرنا منه رب

ٍوَلا ٍتُق ُل ا ِلٍما ٍتِصُف َأْلِسٍنُدُكُم اْلَكِذٍب  عليه وسلم(، حيث يق   سبحانه: }ونبينا )صلى اهلل

لوَوى ٍيْفٍدُروٍن الَِّذيٍن ِإنَّ اْلَكِذٍب اللَِّه ٍعَلى لٍِّدْفٍدُروا ٍحٍراٌم ٍوٍهٍذا ٍحَلاٌ  ٍذاٍه لووَِّه ٍع كوَوِذٍب ال  لوَوا اْل

 .(ُتٍنفُِّروا ٍوَلا ٍوٍبدُِّروا ُتٍعسِّروا، ٍوَلا ٍيسُِّروا)(: ويقول نبينا )صَّى اهلل عَّيه وسَّمُيْفِلُح ٍن}، 

 فيه،   لنا  وبارك   اللهم ارزقنا احلالل 
  . املشرق واملغرب   بني   باعدت  كما   احلرام  وبني  وباعد بيننا 

 


