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 اَْلَوْعُي اْلَحالُل َواْلَحَرامُ اَْلَمْوُضوُع: 

 

۪حيمِ  َ ِن الر  ْحمّٰ َ ِ الر   ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلل ّٰ

ُ قَاَل ا ُٓوا اِن َمَ   « تََعالَى ِفي الُقْرآِن الَكِريِم:  ّلل ّٰ َمُن ا  يَا اَي َُها ال َ۪ذيَن اّٰ
ْيَطاِن   َ اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزَْلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الش 

تُْفِلُحوَن.   َُكْم  َعلَْيِه   »1َفاْجَتِنُبوُه لََعل   ُ ِ َصل َى اّلل ّٰ َوقَاَل َرُسوُل اّلل ّٰ
ِنٌ   «:  َوَسل َمَ  بَي  اْلَحاَلَل   َ َوبَْينَ   إِن  ٌِن  بَي  اْلَحَراَم   َ أُُموٌر  َوإِن  ُهَما 

ُبَهاِت  ُ الش  ات ََقى  َفَمِن  َاِس،  الن  ِمَن  َكِثيٌر   َ ْليَْعلَُمُهن  ُمْشَتِبَهاٌت 
ِفى  َوقََع  ُبَهاِت  ُ الش  ِفى  َوقَع  َوَمْن  َوِعْرِضِه،  لِِديِنِه  اْسَتْبَرأَ 

 »2.اْلَحَرامِ 

ْخَوُة اْلِكَراُم! ا بَْعُد، أَي َُها اْْلِ َ  أَم 

 ُ َ ْنَساَن ِبأَْحَسِن ُصوَرٍة َوَمَنَحُه أَْعلَى ِقيَمةٍ لََقْد َخلََق اّلل   تََعالَى اْْلِ
ََنًة لِِحَمايَةِ  ِبَكْونِِه َخِليَفًة لَُه َعلَى اأْلَْرِض، قَْد َوَضَع ُحُدوًدا ُمَعي 
ِفي  لِْلَبَقاِء  اْلَوِحيُد  اْلَمْصَدُر  لِْْلِْنَساِن.  َِة  ِقي  َ الن  َِبيَعِة  الط  َهِذِه 

َِظيَفِة ُهَو اْلَعْيُش ِفي الَوْعِي اْلَحاَلِل َواْلَحَراِم. تِْلَك ا َِبيَعِة الن  لط 
ا   َ أَم  اْلَخْلِق.  لَِغَرِض  تَْصلُُح  ال َِتي  َِظيَفُة  الن  اأْلَْشَياُء  ُهَو  اْلَحاَلُل 
ال َِذي  ْنَساِن  اْْلِ َوتََواُزِن  َوَشَرِف  ِبَكَراَمِة   ُ يَُضر  َما   ُ ُكل  ُهَو  اْلَحَراُم 

ُ ُخلِ  يَِخل  َما  ُهَو  اْلَحَراُم  اْلَوْقِت،  نَْفِس  َوِفي  ُمْحَتَرًما.  َمْخلُوًقا  َق 
أَْجِل   ِمْن  ْعُي  َ الس  ُهَو  اْلَحاَلُل  ولَِذلَِك،  َونَِظاِمِه.  اْلَكْوِن  ِبَتَواُزِن 

ْنَسانِ  ِباْْلِ تَِليُق  َونَِزيَهٍة  َكِريَمٍة  تَْشِويُش  َحَياٍة  َفُهَو  اْلَحَرُم  ا  َ َفأَم   .
ْغَبةِ الْ  َ  . َعْقِل َواْلَقْلِب، َوإِن ََها َحالٌَة أَْن تَُكوَن أَِسيَر الر 

 أَي َُها اْلُمْسِلُموَن!

ْنَيا اْلَفانَِيِة اْلُمَؤق ََتِة َْل ِباْلَفأِْل   ُ اْلُمْؤِمُن َْل يَِضيُع َوْقَتُه ِفي َهِذِه الد 
بَا َوَْل ِباْلَمْيِسِر َوَْل ِفي اْلَخْمِر َوَْل ِفي أَْلَعاِب  ِ  اْلَحظ ِ َوَْل ِفي الر 

ِرقَِة، َفاَل يُْهِدُر أَْنَفاَسُه ِفي َكْسٍب َغْيِر  َ ْشَوِة َوَْل ِفي الس  ِ َوَْل ِفي الر 
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اْلُمْسِكَراِت  ِفي  إِي َاُه   ُ َ اّلل  َنُه  َ أَم  ال َِذي  بََدنَُه  ُم  ِ يَُسم  َفاَل  َمْشُروٍع، 
ِفي   َتُه  َ ِصح  يُْفِني  َوَْل  َراِت  ِ َمٍة، َواْلُمَخد  َ ُمَحر  أَْشِربٍَة  َو  أَْطِعَمٍة 

ُ يََدُه َعلَى أَْمَواِل اْلَيَتاَمى َو َْل يَْطَمُع   ُ َْل يَُمد  اْلُمْؤِمُن اْلَحِقيِقي 
َوَْل يَْعَتِدي َعلَى  َوأَْمَوالِِهْم  َوَْل يَْعَتِدي َعلَى ُحُقوِق اْلِعَباِد  ِبَها 

َعلَى يَْعَتِدي  َوَْل  َوأَْوَْلِدِه  َعلَى   َزْوِجِه  َْل  َو  َوأَْقِربَائِِه  َوالَِدْيِه 
 ،ٍ َاِس ِبَشْكٍل َعام  ِجيَرانِِه َوَْل َعلَى أَْصِدقَائِِه َوَْل يَْعَتِدي َعلَى الن 
يَُقوُل  َوَْل  يَْفَتِري  َوَْل  وَر  ُ الز  يَْشَهُد  َوَْل  يَْكِذُب  َْل  ا  َحقًّ   اْلُمْؤِمُن 

 اأْلََمانََة بََتاتًا َويَُوف ِي ِباْلَوْعِد ال َِذي َوَْل يَُخونُ َكِلَماٍت بَِذيَئٍة نَاِبَيٍة  
ِبِهَما   يَْمِشي  َوَْل  َواْلَفَساِد  لِْلِفْتَنِة  يَْطَبُل  َوَْل  نَْفِسِه  َعلَى  قََطَعُه 

َاِس   َوَْل يَْفُسُد بَْيَن اْثَنْيِن َوَْل بَْيَن الن 

ْخَوُة اْلِكَراُم!   أَي َُها اْْلِ

َفْلَنْحُسْب   ِبَنا  َا  َُق   َهي  يََتَعل  ِفيَما  ِفيِه  نَْحُن  ال َِذي  َمْوِقَفَنا 
َ َما يَِليُق ِباْلُمْؤِمِن ُهَو  ِبَحَساِسَيِة اْلَحَراِم َواْلَحاَلِل، َوَْل نَْنَسى، أَن 
اْلَيَقَظُة ِفي ُمَواَجَهِة اْلَحاَلِل َواْلَحَراِم. يُْمِكُن لِْْلِْنَساِن أَْن يُْخِطَئ 

َمْن   أَْفَضَل   َ َعْن  لَِكن  يَْبَتِعُدوَن  ال َِذيَن  ُهْم  اأْلَْخَطاَء  يَْرتَِكُب 
ُ أَْن أُْنِهَي ُخْطَبِتي  أَْخَطائِِهْم َويَُتوبُوَن ِفي أَْسَرِع َوْقٍت ُمْمِكٍن. أََود 
وبْيَن  بَْيِني  بَاِعْد   َ الل َُهم  ََم:  َوَسل  َعلَْيِه   ُ َ اّلل  َصل َى  َِنا  نَِبي  ِبُدَعاِء 

ِني ِمَن  َخَطايَاَي، كما بَا َ نَق ِ َعْدَت بْيَن الَمْشِرِق والَمْغِرِب، الل َُهم 
اْغِسْل   َ الل َُهم  نَِس،  َ الد  ِمَن  َْوُب األْبَيُض  الث  َى  يَُنق  الَخَطايَا كما 

َْلِج والَبَرِد.   3َخَطايَاَي بالَماِء والث 

 
 
 
 
 
 
 

ُ اْلُهولَْنِدي ُ  ْساَلِمي   اَْلَوْقُف اْْلِ

3 َ  .89َرقَُم اْلَحِديٍث  ،انِ ذَ َصحيح البخار، ِكَتاُب اأْل


