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 حقوق شهر رمضان على املجتمع 

 اإلمام الشهيد البوطي

 21/08/2009املوافق  1430، شعبان 30، معةالج

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  سبحانك  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

وأرى أن من اخلري أن ألفَت إليها أنظاركم أنتم أيضاً اليوم، ولعلي سأعيد    ،حقيقة َلَفتُّ إليها األنظار ابألمس
بيان هذه احلقيقة وسألفت األنظار إليها يف كل مناسبة خالل شهر رمضان املبارك هذا. شهر رمضان الذي وفد 

ملعلوم أن من وإنه ملن ا  ،وفد إلينا من عند رب العاملني سبحانه وتعاىل  ،إلينا من جديد هو ضيف كما تعلمون
شأن أويل املروءات وأصحاب الشهامة أن يكرموا ضيوفهم اإلكرام الالئق بشهامتهم، اإلكرام الالئق مبشاعرهم 

 .فكيف عندما يكون هذا الضيف وافداً إلينا من لدن رب العاملني سبحانه وتعاىل ،اإلنسانية ومبروءاهتم

احلقوق اليت أانطها هللا عز وجل يف أعناق األفراد أمام َمْقَدم  أان ال أريد أن أحدثكم يف هذه املناسبة عن  
هذا الضيف، هذا الشهر املبارك الذي خلََّد القرآن الكرمي امسه كما مل يذكر اسم أي شهر آخر من أشهر العام، 

، قيامه  لن أحتدث عن حقوق هذا الشهر يف أعناق األفراد، الصيام معروف، واجب أانطه هللا يف عنق كل فرد منا
الذي ندبه إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قيام ليله معروف، اإلقبال فيه إىل األذكار وإىل اإلكثار من تالوة  

ولكين أريد أن أحدثكم عن حقوق هذا   ،واالبتعاد فيه عن احملرمات كل ذلك أمر معروف  ،القرآن أيضاً معروف
الش  أعين ابجملتمع  وإمنا  اجملتمع،  االعتبارية  الشهر على  أعين ابلشخصية  القانونيون،   ُ يُ َعّبّ  االعتبارية كما  خصية 

للمجتمع أسواقه، شوارعه، ميادينه، حوانيته، دوائره الرمسية، أهباء الفنادق اليت فيه، هذا ما أعنيه بكلمة اجملتمع،  
الذ اعتبارية ختتلف عن األفراد  أقوله لكم إمنا هو شخصية  الذي  املعىن  البيان اإلهلي واجملتمع هبذا  ين خاطبهم 
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فعلى اجملتمع هو أيضاً أن يصوم هذا الشهر،   ،كما أن على األفراد أن يصوموا شهر رمضان  ،بواجبات هذا الشهر
 .وصيام اجملتمع لرمضان خيتلف اختالفاً جذرايً عن صيام األفراد من أمثالنا هلذا الشهر

سواقه فال جتد فيه ما يتناىف مع قدسية هذا الشهر،  معىن صيام اجملتمع لشهر رمضان املبارك أن تدخل إىل أ
مهما نظرت مييناً أو مشاالً لن جتد ما يتناقض مع قدسية هذا الشهر، صيام اجملتمع لشهر رمضان يعين أن تنظر 
إىل املطاعم واحلوانيت املفتحة عن ميينك ومشالك فال جتد فيها ما يتحدى شهر الصوم، ال جتد فيها ما يتحدى 

 ، ا الشهر، ما يتحدى قدسية هذا الشهر، معىن صيام اجملتمع لشهر الصوم أن تدخل إىل دوائره املختلفةشعار هذ
فال جتد أطباق الشاي وفناجني القهوة تدخل مألى وخترج فارغة، معىن صيام اجملتمع لشهر رمضان املبارك أن  

يتناقض مع قدسية ه اللهو ما  الفنادق فال جتد فيها من  الشهر، ال جتد فيها من الصخب تنظر إىل أهباء  ذا 
 .واالحنطاط إىل أسوأ معاين ما يسمونه الفن ما يتناقض مع قدسية هذا الشهر املبارك

وأان أريد أن أُذَكّ َر نفسي وأذكركم وأذكر جمتمعاتنا أن هللا عز وجل كما أمر األفراد بصيام هذا الشهر، ومعىن 
ن حيث هو شخصية اعتبارية أن يتمثل هو أيضاً فيه شهر رمضان،  صيام األفراد له معروف، كذلك أمر اجملتمع م

أسواقه،   اجملتمع، أسري يف شوارعه،  أن أسري يف  أما  املبارك،  الشهر  الصائمني يف هذا  من  أيضاً  أن يكون هو 
  ، ساحاته، ميادينه فأنظر وإذا يب أجد بني كل آٍن وآخر من يشرع دخينته إىل فيه يف َصَلٍف ويف استكبار وإابء 

وهذا يعين متزيق شعرية هذا   ،فهذا يعين متزيق قدسية هذا الشهر  ،انسياً أنه يتقلب يف أقدس شهر من شهور العام
َا م ْن تَ ْقَوى اْلُقُلوب    الشهر املبارك وربنا يقول: إذا دخلت   ،نعم.  [32  ]احلج:  َذل َك َوَمْن يُ َعظّ ْم َشَعائ َر اَّللَّ  فَإ َّنَّ

أما يف داخلها فأنت يف شهر آخر من   ،وظننت أنك ودعت رمضان خارج هذه الدائرة  ،إىل دائرة من الدوائر
 به. فاعلم أن اجملتمع إذاً مل يصم الصوم الذي كلفه هللا عز وجل  ،أشهر العام

فرق كبري بني   ، مناوهنا أحب أيها اإلخوة أن أضعكم أمام حقيقتني كي ال يقع االلتباس بينهما يف ذهن أيٍّ 
أن يعصي العبُد ربَّه بينه وبني مواله، يفطر وال يصوم الشهر، يعرض عن الصالة اليت أمره هللا عز وجل هبا ال 

واجملتمع ال يتدخل فيها إال بطريقة األمر   ،لكنه يفعل ذلك بينه وبني مواله، هذه املعصية أْمرَُها إىل هللا  ،يصليها
وليس   ،وبشرط أن يكون ذلك مضمخاً أيضاً ابللطف وابحلكمة واملوعظة احلسنة  ،كر ابملعروف والنهي عن املن

وعلينا أن نُذَكّ َر بدافع من الغرية والشفقة   ،لكن علينا أن ننصح  ،ألحدان أن جيّب عاصياً اإلقالَع عن معصيته
ر اإلنسان ابملعصية، خيرج يف  واحلب، هذا عن املعصية اليت يرتكبها اإلنسان بينه وبني مواله وخالقه، أما أن جياه

وأيىب إال أن    ، فيأىب إال أن يعلن معصيته هذه  ، وقدسية هذا الشهر تتألق  ،والناس صائمون   ، بياض أايم رمضان
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إىل فيه مستكّباً مّبراً معرضاً عن قدسية هذا الشهر، معرضاً عن األذى الذي    -كما قلت لكم-يرفع دخينته  
ولرمبا ال يغفرها هللا، أما املعصية اليت جيرتها اإلنسان   ،ر ابملعصية معصية مستقلةيواجه به مشاعر الصائمني، اإلجها

ولكن عندما جند أن هذا   ،وال منلك أمامها إال ما قد حدثتكم  ،فما أوسع ابب املغفرة  ،بينه وبني مواله وخالقه
   .الضيف العزيز قد وفد إلينا من لدن موالان رب العاملني سبحانه وتعاىل

ذَكََّراَن ربُّنا يف سورة البقرة حبقوق هذا الشهر يف أعناقنا، ذَكََّراَن بقدسية هذا الشهر اليت ينبغي أن يصطبغ  وقد  
ر على أن جياهر إبفطاره هذا لكي   ، هبا جمتمعنا، عندما جند من أيىب أن يفطر هذا اليوم بينه وبني نفسه بل ُيص 

فهذا صاحب جنحة   ،له ابإلساءة إىل مشاعر الصائمنيولكي يشفي غلي   ،يشفي غليله بتمزيق قدسية الشهر
اثنني؛ متزيق قدسية الشهر  ،يُ َعاَقُب عليها يُ َعاَقَب عليه أمرين  واإلساءة إىل مشاعر   ، ألنه ارتكب مما ينبغي أن 

وهو يعلن   ،وهو يّبز هلم نوعاً من احملاربة ملبدئهم، نوعاً من احلرابة اللتزامهم أبوامر هللا ،فهو يتحداهم ،الصائمني
 . وهو لون من ألوان االستكبار الذي حيذر بيان هللا عز وجل منه  ،بذلك عن استخفافه لدين هللا عز وجل وشرعه 

هذا ما ينبغي أن أُذَكّ َر نفسي وأُذَكّ رَُكم به، ينبغي أن نكون حراساً على جمتمعاتنا لكي تكون جمتمعاتنا هي  
 .اد معلوم وصوم اجملتمع حدثتكم عنه األخرى صائمة كما يصوم األفراد، صوم األفر 

وإين ألذُْكُر عهداً مرَّ هبذه البلدة املباركة كان الذي يُ تَ َلبَُّس ابجملاهرة ابإلفطار يف األسواق والشوارع هكذا 
ذا  ألنه تَلبََّس أبمرين اثنني ينبغي أن يُ َعاَقَب عليهما؛ أوالً متزيق قدسية ه  ،علناً كان ُيْسَجُن إىل آخر هذا الشهر

وكأن رب العاملني يقول له: اي هذا كان بوسعك أن تدخل دارك    ،اثنياً اإلساءة إىل مشاعر الصائمني  ،الشهر
ولعلك جتد رابً كرمياً غفوراً   ،فتأكل ما طاب لك من الطعام، كان بوسعك أن متارس إفطارك بينك وبني موالك

لك  االستكبار على هللا  ،يغفر  فعلته  الذي  إىل هذا  أن تضيف  الصائم أما  اجملتمع  االستكبار على   ابملعصية، 
َسَأْصر ُف    وصدق هللا القائل:  ، والعقاب عليه عند هللا عز وجل وبيل  ،فهذا أمر آخر  ،املصطبغ بقدسية هذا الشهر 

ُوَن يف  اأْلَْرض  ب َغرْي  احلَْقّ  َوإ ْن يَ َرْوا ُكلَّ آيٍَة ال   َ الَّذ يَن يَ َتَكّبَّ ُذوُه  َعْن آاَيِت  َا َوإ ْن يَ َرْوا َسب يَل الرُّْشد  ال يَ تَّخ  ُنوا هب  يُ ْؤم 
والتّبير   [146]األعراف:    َسب يالً  الصلف  مع  ربه  العبد  يعصي  أبن  يكون  إمنا  واالستكبار  هللا،  هذا كالم 

 . واالستخفاف، هذا معىن االستكبار الذي حيدث عنه بيان هللا

وال ندري هل نعيش عودته اثنية أم ال، لعلي أان ممن لن    ،مرة أخرى  لقد وفد هذا الشهر املبارك   ،عباد هللا
إذاً فلننتهز الفرصة، إن كنا اتئهني تعالوا ننهي أايم تيهنا، تعالوا نصطلح مع ربنا عز وجل، إن   ،يعيش عودته اثنية
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وابب   ،نا موجودكنا شاردين ملتبسني ابلعصيان تعالوا نطهر أنفسنا من دنس هذا العصيان، مغتسل التوبة أمام
والسيما هذا الشهر املبارك الذي جعله هللا عز وجل مثابة رجوٍع إىل هللا واصطالح مع هللا    ،الرجوع إىل هللا مفتوح

سبحانه وتعاىل. غداً إذا طرق اببنا ملُك املوت وآذنَ َنا ابلرحيل نكون قد أخذان معنا إىل هللا عز وجل بطاقة التوبة،  
، أقول هذا لنفسي ولكل فرٍد منكم على كل املستوايت وعلى كل الدرجات، حنن راحلون، بطاقة اإلانبة إىل هللا 

َوُهَو الَّذ ي أَْنَشَأُكْم م ْن نَ ْفٍس   حنن ذاهبون من هذه احلياة الدنيا، حنن نعيش يف مستودع وغداً نتجه إىل املستقر 
َدٍة َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودَع   عباد هللا آتوا املستقر حقه كما أعطيتم املستودع الدنيوي أيضاً  ، اي  [98]األنعام:    َواح 

   .حقه

 .أقول قويل هذا وأستغفر هللا العظيم


