مرحبًاًياًشهرًرمضان ً
أ.دً/طهًجابرًالعلواني ً
ها رمضان قد أقبل ،وأظلنا هالله ،وأعادتين الذاكرة إىل مدينيت الصغرية على هنر الفرات مدينة
الفلوجة ،وتذكرت طفوليت وصبايا وشبايب ،وكيف كنا نستقبل الشهر الكرمي؟ كانت الفلوجة
فيها جامعان كبريان :اجلامع الكبري على هنر الفرات الذي أسسه ناظم باشا الوايل الرتكي،
وجامع آخر كنا نسميه اجلامع اجلديد ،أسسه أحد الوجهاء وامسه شاكر الضاحي ،كان املؤذنون
يبدأون الرتحيب بشهر رمضان قبل أسبوع أو يزيد من دخول الشهر الكرمي ،فيقولون :مرحبا
يا شهر رمضان مرحبا.
وتبدأ األسر باالستعداد الستقبال الشهر الكرمي بكل احلفاوة والتكرمي واألرحيية ،والكرم والدعوة
إىل تصايف القلوب ،وتصاحل الناس ،واغتنام أيام الشهر الكرمي لوصل ما قطع من صالت الرب
والرتاحم .ونبدأ حنن يف تلك السن املبكرة برتديد ما هو معروف من أغنيات يف مجيع العامل
اإلسالمي ومنها" :وحوي يا وحوي"" ،أهال رمضان" ،وبعض األناشيد األخر اليسرية السهلة،
ويبدأ سهر الليايل ،وقراءة القرآن ،واالستعداد ملوسم صالة الرتاويح وما إىل ذلك.
ويستبشر فقراء املدينة ،واملعوزون بأ َهنم سيكونون يف غ ى عن التسول أو طلب الرز  ،فاحملسنون
كثري ،والذين يتقربون إىل اهلل بتقدمي الفطور للصائمني يف املساجد ويف املنازل كثريون جدا،
وتسود البهجة اجلميع.
تذكرت ذلك كله وأنا أشاهد احلالة اليت تعيش فيها الفلوجة اليوم ،وسائر مدن األنبار ،ودياىل،
ونينو  ،وغريها ،وبدأت أتساءل أين ذهبت تلك األيام؟ أين ذهب األخيار؟ أين ذهب
الكرماء؟ أين ذهب أهل السماحة والرب والكرم واجلود واملواساة؟ أين ذهب هؤالء؟ وكيف
أبدلوا بأشرار ال يعرفون إال القتل واالعتداء وزرع اخلوف وتدمري الرجاء وإماتة الفرحة وقتل
األبرياء؟ أين ذهب هؤالء؟ وكيف استبدلوا هبذا اخلخلخف؟ وساءلت كتاب ريب :أين ذهب
أصحابه؟ وأين ذهب أصحاب شهر رمضان ،أهل الصيام والقيام أهل العبادة والذكر؟ لقد
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تركوا يف الفلوجة اليوم أربعا ومثانني مسجدا ال مسجدين كما كان يف عصر طفوليت ،لكنَها
مجيعا خاوية على عروشها ،ليس فيها مسجد واحد مل يعلم الرصاص فيه :رصاص املدافع أو
الطائرات أو الرباميل املتفجرة أو ما إليها .أين ذهب األمن؟ أين ذهبت الطمأنينة؟ أين ذهب
االستقرار؟ أين ذهب اخلوف من اهلل؟ أين ذهبت التقو ؟ وقرأت فيما قرأتً ً﴿ :وَضرًًَاللَّهًً

تًبِأنْ ع ًِمًاللًَِّهًفأذاق هًاً
تًآ ِمنةًًمطْمئِنَّةًًيأْتِيهاً ِرْزق هاًرغداًً ِم ًْنًكلًًمكًانًًفكفر ًْ
مثلًًق ْريةًًكان ًْ
صن عونًً﴾ً(سورةًالنحلً .)111:
وعًوالْخ ْو ًِ
اللَّهًًلِباسًًالْج ًِ
فًبِماًكانواًي ْ
أنا أعرف أ َن القوم مل يكفروا ،لكن هناك كفران النعمة ومن ال يشكر النعمة وال يقدرها حق
قدرها وال يذكر خالقها وسبب وجودها وسبب اإلنعام عليه ،فإنَه يفقد تلك النعمة ،وال تستمر
لديه ،وأنا أعلم أ َن اللذين يكفرون بنعم اهلل وال يؤدون حق شكرها يف العامل كثري ،ومل تزل
النعم عنهم ،ومل يبدهلم اهلل بأمنهم خوفا ،وباستقرارهم قلقا ،وبسالمهم حربا ،فما الذي حدث؟
وبرزت أمام ناظري تساؤالت كثرية ،وإجابات كثرية كذلك ،لكنَين ما زلت أحبث وراء األسباب
اليت أدت بأبناء هذا البلد احلبيب املنكوب إىل هذا املصري.
لقد استمعت إىل شيخ من مشايخ جنوب العرا يتكلم يف مسجد أو حسينيَة ويقول :هناك

من يأخذ علينا أنَنا نقول عن أمري املؤمنني علي :إنَه ربنا – ويستكمل ذلك الشيخ اخلرف:
وإنَنا نؤكد أ َن علي ربنا ،وأنَه سيدخلنا اجلنَة ،وسائر شيعته ،ويدخل أعداءه وخصومه النار.

وقلت :يا سبحان اهلل! أيكون الشرك صراحا بواحا ويبلغ هذا احلد؟ ومسعت آخر يقف على
منرب يلطم ويعلم الناس اللطم ويقول :قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إ َن وليي
العباس ،ويقرأ أيضا :إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واحنر يا حيدر ،ويقول  ..ويقول ..
ويقول  . ..وقلت :يا سبحان اهلل! أيبلغ احلال أن يزيف كتاب اهلل هبذا الشكل الوقح ،ويزاد
فيه وينقص ،واملراجع كما يسموهنم ميلؤون أرض الرافدين ال حيركون ساكنا وال ينكرون منكرا،
وال يدافعون عن كتاب اهلل ،وال عن رسالة رسول اهلل ،وال عن سنَة حممد بن عبداهلل؟ أي مراجع
هؤالء الذين يسمحون هبذا الكفر البوا فيسكتون عنه؟ وقد يقول بعضهم :إ َهنا شطحات
عا َمة وأخطاء ،وأ َن هؤالء ال يقصدون وأ َن فرط حبهم آلل البيت جعلهم يرددون مثل هذه
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الشطحات ،وينزلقون إىل تلك الدركات ،وقد يقول قائل :ولكن ديار هؤالء بأمان ،أ َما الديار

اليت يستبد هبا اخلراب والتخريب فهي بالد أخر ومدن أخر ختص قوما مل ينتموا إىل هذه
الطائفة بل انتموا إىل غريها ،ويأيت اجلواب من كتاب اهلل﴿ :واتَّقوا ًفِ ْت نةً ً ًَّّل ًت ِ
صيب ًَّن ًالَّ ِذينًً
اَ﴾ً(األنفال.)12ً:
اصةًًوا ْعلمواًأ ًَّنًاللَّهًًش ِديدًًال ِْعق ًِ
ظلمواً ِمنك ًْمًخ َّ

فاإلحلاد والكفر والظلم إذا انتشر فقد تنقل الريا آثاره وأخطاره وتوزع الشرور اليت فيه وتصيب
األقرب فاألقرب ،وقدميا قيل" :حسنات األبرار سيئات املقربني" .فالذين مل يوقفوا املنكر ومل
يصدوا مقارفيه عن مقارفته البد أن يعمهم العذاب ،فاجملتمع مثل ركاب سفينة  ...فعن النعمان
بن بشري رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،قال( :مثل الْ خقائِ ِم علخى حد ِ
ود
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خس خفلخ خها،
اب بخ ْعضه ْم أ ْخع خال خها ،خوبخ ْعضه ْم أ ْ
اللَه خوالْ خواق ِع ف خيها؛ خك خمثخ ِل قخ ْوم ْ
استخ خهموا خعلخى خسفينخة ،فخأ خ
خص خ
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استخ خق ْوا ِمن الْ خم ِاء خمُّروا خعلخى خم ْن فخ ْوقخه ْم ،فخ خقالوا :لخ ْو أخنَا خخخرقْ نخا ِيف
خس خفل خها إِذخا ْ
ْ
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ِ
خخذوا خعلخى أخيْ ِدي ِه ْم
نخصيبِنخا خخ ْرقا خوخملْ ن ْؤذ خم ْن فخ ْوقخنخا ،فخِإ ْن يخْت ركوه ْم خوخما أ خخرادوا خهلخكوا خمجيعا ،خوإِ ْن أ خ
خَنوا وخَنوا خِ
مجيعا) رواه البخاري.
خْ خ خْ

فالبد أن يكون فيما حدث ِعظة ودرس وعربة ،فاملنكرات حني تسيطر على بلد تدخله الفتنة
وتتلبس به األزمة ،ويصاب الربيء جبريرة املذنب ،واملستقيم جبريرة املنحرف ،حىت يعود الناس

إىل رشدهم ،ويصلحوا أحواهلم ،ويتوبوا إىل رهبم ،وإال فإ َن الفتنة سوف تتوزع على اجلميع،
تبدأ يف هذا البلد اليوم وال تنتهي مثل النار يف اهلشيم ،ال تتوقف حىت تأيت على كل شيء،
وال ميكن أن يقال :إ َن البلدان األخر اليت َنت من اإلصابات أول الفتنة ستظل يف حالة
َناة ،ليس األمر كذلك ،فالفتنة سوف تشمل اجلميع ،تدمر كل شيء بإذن رهبا ،وموقف
تً
اسأًلْه ًْمًع ًْنًالْق ْري ًِةًالَّتِيًكان ًْ
الناس من الفنت ذكره اهلل (جل شأنه) لنا يف قوله تعاىلً﴿ :و ْ

ح ِ
تًإِ ًْذًتأْتِي ِه ًْمً ِحيتان ه ًْمًي ًْومًًس ْبتِ ِه ًْمًش َّرعاًوي ْومًًّلًًي ْسبِتونًً
الس ْب ًِ
اَضرةًًالْب ْح ًِرًإِ ًْذًي ْعدونًًفِيً َّ
ت ًأ َّمةً ً ًِم ْن ه ًْمًلِمًًت ِعظونً ًق ْوما ًاللَّهًً
ّلً ًتأْتِي ِه ًْم ًكذلِكً ًن ْب لوه ًْمًبِما ًكانوا ًي ْفسقونً ً*ًوإِ ًْذ ًقال ًْ
م ْهلِكه ًْم ًأ ًْو ًمعذب ه ًْم ًعذابا ًش ِديدا ًقالوا ًم ْع ِذرةً ًإِلىًربك ًْم ًولعًلَّه ًْم ًي تَّقونً ً*ًف ل َّما ًنسوا ًماً
وء ًوأخ ْذنا ًاًلَّ ِذينً ًظلمًوا ًبِعذاًَ ًبئِيسً ًبِما ًكانواً
الس ًِ
ذكروا ًبًِِه ًأنْج ْي نا ًالَّ ِذينً ًي ْن ه ْونً ًع ًْن ً ُّ
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ي ْفسقونً ً* ًف ل َّما ًعت وا ًع ًن ًما ًن هوا ًع ْنهً ًق لْنا ًله ًم ًكونوا ًقِردةً ًخً ِ
اسئِينً ً﴾ ً(األعرافً
ْ ْ
ْ

)166:161

فيا أهلنا يف العرا والشام وليبيا والصومال وأفغانستان وباكستان وسائر بقاع األرض إ َن هذه
األيام الفضيلة جيب أن تذكرنا باألمن والسالم والتصاحل والتسامح واالهتداء هبداية اهلل ،والعمل
على إعادة اإلميان واإلسالم إىل القلوب والنفوس والصدور ،لعل اهلل (جل شأنه) يلطف بنا
مجيعا ،وجيعل األمن من نصيبنا مجيعا ،ويدخلنا يف السلم كافَة ،ويوقف حالة االحنراف الشاذة
االستثنائيَة اليت ال مسوغ هلا ،واليت أنذرنا اهلل (جل شأنه) من الوصول إليها ،فقال تبارك
وتعاىل﴿ :ق ًلًهوًًالْق ِ
تًأ ْرجلِك ًْمًأ ًْوً
ادرًًعلىًأنًي ْب عثًًعل ْيك ًْمًعذاباًمنًف ْوقِك ًْمًأ ًْوً ِمنًت ْح ًِ
ْ
ات ًلعلَّه ًْم ًي ْفقهونً﴾ً
ي ْلبِسك ًْم ً ِشي عا ًوي ِذيقً ًب ْعضكم ًبًأْسً ًب ْعضً ًانظ ًْر ًك ْيفً ًنصرفً ًاآلي ًِ
(األنعام.)62:

فهل نستطيع أن ننادي هبدنة يتوقف فيها االحرتاب والتقاتل ،وهتدأ الفنت ،ويراجع الناس
أنفسهم ،قبل أن يعم الشر ،ويدخل اجلميع يف حالة ال تبق وال تذر؟!.
نرجو اهلل ذلك ،ونرجو أن يكون هذا الشهر مومسا للتوبة والتسامح والتصاحل ،ودخول العراقيني
واليمنيني والسوريني والليبيني وغريهم يف السلم كافَة ،نرجوه سبحانه أن يرحم األطفال الرضع،
والشباب اخلشع ،والشيوخ الرَكع ،والبهائم الرتع .إنه مسيع جميب آمني ..آمني.
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