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ًشهرًرمضانًاًيامرحبً 

ً/ًطهًجابرًالعلواني.دأ

مدينة  تىل مدينيت الصغرية على هنر الفراعادتين الذاكرة إأو  ،وأظلنا هالله ،ها رمضان قد أقبل
كانت الفلوجة   ؟وكيف كنا نستقبل الشهر الكرمي ،وتذكرت طفوليت وصبايا وشبايب ،الفلوجة

 ،هنر الفرات الذي أسسه ناظم باشا الوايل الرتكياجلامع الكبري على  :كبريانفيها جامعان  
ؤذنون ، كان امليأسسه أحد الوجهاء وامسه شاكر الضاح ،خر كنا نسميه اجلامع اجلديدآوجامع 

ا مرحب  ولون: ، فيقع أو يزيد من دخول الشهر الكرميو يبدأون الرتحيب بشهر رمضان قبل أسب
 .ايا شهر رمضان مرحب  

والكرم والدعوة  ،األسر باالستعداد الستقبال الشهر الكرمي بكل احلفاوة والتكرمي واألرحييةوتبدأ 
الت الرب قطع من ص اام الشهر الكرمي لوصل ماغتنام أيو  ،وتصاحل الناس ،إىل تصايف القلوب

ونبدأ حنن يف تلك السن املبكرة برتديد ما هو معروف من أغنيات يف مجيع العامل  .والرتاحم
 ،سهلةلايسرية الخر  األوبعض األناشيد  "، رمضانأهال  " "،وحوي وحوي يا"مي ومنها: اإلسال

 ذلك.الرتاويح وما إىل  ةسم صالواالستعداد ملو  ،وقراءة القرآن ،ويبدأ سهر الليايل

فاحملسنون   ،م سيكونون يف غ ى عن التسول أو طلب الرز هنَ أب واملعوزون ،ويستبشر فقراء املدينة
 ،اجد   بون إىل اهلل بتقدمي الفطور للصائمني يف املساجد ويف املنازل كثريونوالذين يتقر  ،كثري

  .وتسود البهجة اجلميع

 ،ودياىل ،باروسائر مدن األن ،تذكرت ذلك كله وأنا أشاهد احلالة اليت تعيش فيها الفلوجة اليوم
 أين ذهب ؟أين ذهب األخيار ؟ت أتساءل أين ذهبت تلك األيامأوبد ،وغريها ،ونينو 

وكيف  ؟ين ذهب هؤالءأ ؟أين ذهب أهل السماحة والرب والكرم واجلود واملواساة ؟ماءالكر 
رحة وقتل ماتة الفإواالعتداء وزرع اخلوف وتدمري الرجاء و  ال يعرفون إال القتل ارر بأشبدلوا أ

ين ذهب أ :كتاب ريب  لت  ءوسا ؟فلخ وكيف استبدلوا هبذا اخلخ  ؟أين ذهب هؤالء ؟األبرياء
قد ل ؟أهل الصيام والقيام أهل العبادة والذكر ،وأين ذهب أصحاب شهر رمضان ؟أصحابه
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ها لكنَ  ،ا ال مسجدين كما كان يف عصر طفوليتا ومثانني مسجد  تركوا يف الفلوجة اليوم أربع  
املدافع أو  رصاص :م الرصاص فيهعل  ليس فيها مسجد واحد مل ي   ،ا خاوية على عروشهامجيع  

أين ذهب  ؟أين ذهبت الطمأنينة ؟أين ذهب األمن .تفجرة أو ما إليهاو الرباميل املأالطائرات 
ًَ وً ً﴿: قرأتوقرأت فيما  ؟أين ذهبت التقو  ؟اخلوف من اهلل ؟ أين ذهباالستقرار ًاللَّهً ًَض ر 

ِئنَّةً ًآ ِمن ةً ًك ان تًًْق  ْري ةً ًم ث لً  ًاف أ ذ اق  هً ًاللَّهًًِبِأ نْ ع مًًِف ك ف ر تًًْانً م كً ًك لً ًِمنًًْر غ داً ًِرْزق  ه اًي ْأتِيه اًم ْطم 
ً(.111)سورةًالنحل:ً﴾ًي ْصن  ع ونً ًك ان واًِبم اًو اْلخ ْوفًًِاْلج وعًًِلِب اسً ًاللَّهً 

لكن هناك كفران النعمة ومن ال يشكر النعمة وال يقدرها حق  ،القوم مل يكفروا نا أعرف أنَ أ
وال تستمر  ،ةيفقد تلك النعم هفإنَ  ،نعام عليهإلقدرها وال يذكر خالقها وسبب وجودها وسبب ا

ومل تزل  ،يف العامل كثريشكرها حق  وناللذين يكفرون بنعم اهلل وال يؤد نَ أنا أعلم أو  ،لديه
 ؟فما الذي حدث ،اوبسالمهم حرب   ،اوباستقرارهم قلق   ،اخوف   بأمنهمومل يبدهلم اهلل  ،النعم عنهم

ألسباب ين ما زلت أحبث وراء الكنَ  ،وإجابات كثرية كذلك ،وبرزت أمام ناظري تساؤالت كثرية
 .د احلبيب املنكوب إىل هذا املصريهذا البل ءاليت أدت بأبنا

يقول: هناك ة و لقد استمعت إىل شيخ من مشايخ جنوب العرا  يتكلم يف مسجد أو حسينيَ  
 :يخ اخلرفذلك الشويستكمل  –ه ربنا إنَ  :نا نقول عن أمري املؤمنني علي  من يأخذ علينا أنَ 

 .صومه النارويدخل أعداءه وخ ،وسائر شيعته ،ةه سيدخلنا اجلنَ وأنَ  ،ربنا علي   نؤكد أنَ نا وإنَ 
ف على ومسعت آخر يق ؟ا ويبلغ هذا احلدا بواح  أيكون الشرك صراح   !يا سبحان اهلل :وقلت

ليي و  قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إنَ  :منرب يلطم ويعلم الناس اللطم ويقول
 ..  يقولو  ..  ويقول ،حيدر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واحنر يا :اأيض   أويقر  ،العباس
ويزاد  ،أيبلغ احلال أن يزيف كتاب اهلل هبذا الشكل الوقح !يا سبحان اهلل :وقلت  . .. ويقول

 ،انكرون منكر  ا وال يأرض الرافدين ال حيركون ساكن   ونلؤ ميواملراجع كما يسموهنم  ،فيه وينقص
مراجع  أي   ؟ة حممد بن عبداهللنَ وال عن س   ،وال عن رسالة رسول اهلل ،عن كتاب اهلل يدافعونوال 

ا شطحات إهنَ  :وقد يقول بعضهم ؟ذا الكفر البوا  فيسكتون عنههبهؤالء الذين يسمحون 
ط حبهم آلل البيت جعلهم يرددون مثل هذه ر ف هؤالء ال يقصدون وأنَ  وأنَ  ،ة وأخطاءعامَ 



3 
 

ا الديار مَ أ ،ول قائل: ولكن ديار هؤالء بأمانقد يقو  ،إىل تلك الدركات ونوينزلق ،الشطحات
نتموا إىل هذه ا مل يد هبا اخلراب والتخريب فهي بالد أخر  ومدن أخر  ختص قوم  باليت يست

ن ةً ًو ات َّق وا﴿: ويأيت اجلواب من كتاب اهلل ،الطائفة بل انتموا إىل غريها ًالَِّذينً ًت ِصيب نًًَّّلًًَِّفت ْ
ًًَِش ِديدً ًاللَّهً ًأ نًًَّو اْعل م واًخ اصَّةً ًِمنك مًًْظ ل م وا    (.12)األنفال:ًً﴾اْلِعق ا

فاإلحلاد والكفر والظلم إذا انتشر فقد تنقل الريا  آثاره وأخطاره وتوزع الشرور اليت فيه وتصيب 
قفوا املنكر ومل فالذين مل يو   ".حسنات األبرار سيئات املقربني" :ا قيلوقدمي   ،األقرب فاألقرب

 النعمان عنف ... فاجملتمع مثل ركاب سفينة ،يه عن مقارفته البد أن يعمهم العذابوا مقارفيصد  
 ح د ودِ  عخلخى ْلقخائِمِ ا مخثخل  : )قال وسلم، وآله عليه اهلل صلى النيب عن عنهما اهلل رضي بشري بن
هخا ْعض ه مْ ب خ  فخأخصخابخ  ،سخِفينخة   عخلخى اْست خهخم وا ق خْوم   كخمخثخلِ  ِفيهخا؛ وخاْلوخاِقعِ  الَلهِ   ،أخْسفخلخهخا وخب خْعض ه مْ  ،أخْعالخ

 يف  خخرخق ْنخا أخنَا لخوْ : ف خقخال وا ،ف خْوق خه مْ  مخنْ  عخلخى مخرُّوا اْلمخاءِ  ِمن اْست خقخْوا ِإذخا أخْسفخِلهخا يف  اَلِذينخ  فخكخانخ 
ْرق ا نخِصيِبنخا يع ا اهخلخك و  أخرخاد وا وخمخا ي خت ْر ك وه مْ  فخِإنْ  ،ف خْوق خنخا مخنْ  ن  ْؤذِ  وخملخْ  خخ  أخْيِديِهمْ  عخلخى أخخخذ وا وخِإنْ  ،مجِخ

يع ا وخَنخخْوا َنخخْوا  .البخاري رواه( مجِخ

لفتنة فاملنكرات حني تسيطر على بلد تدخله ا ،ظة ودرس وعربةيكون  فيما حدث عِ  فالبد أن
حىت يعود الناس  ،واملستقيم جبريرة املنحرف ،ويصاب الربيء جبريرة املذنب ،وتتلبس به األزمة

 ،ى اجلميعالفتنة سوف تتوزع عل وإال فإنَ  ،ويتوبوا إىل رهبم ،ويصلحوا أحواهلم ،إىل رشدهم
 ،على كل شيء أيتتال تتوقف حىت  ،هلشيمالنار يف ا مثلتبدأ يف هذا البلد اليوم وال تنتهي 

حالة  ول الفتنة ستظل يفأالبلدان األخر  اليت َنت من اإلصابات  إنَ  :وال ميكن أن يقال
موقف و  ،تدمر كل شيء بإذن رهبا ،فالفتنة سوف تشمل اجلميع ،ليس األمر كذلك ،َناة

ًك ان تًًْالَِّتيًْلق ْري ةًِاًع نًًْْله مًْو اْسأً ﴿ًتعاىل:  لنا يف قوله (نهأش جل  )الناس من الفنت ذكره اهلل 
ًي ْسِبت ونً ًّلً ًو ي  ْومً ًش رَّع اًس ْبِتِهمًًْمً ي  وًًِْحيت ان  ه مًًْت ْأتِيِهمًًِْإذًًْالسَّْبتًًِِفيًي  ْعد ونً ًِإذًًْاْلب ْحرًًِح اَِضر ةً 

ل وه مًًْك ذ ِلكً ًت ْأتِيِهمًًّْلً  ِإذًْ*ًًي  ْفس ق ونً ًك ان واًِبم اًن  ب ْ ه مًْمًًِأ مَّةً ًق ال تًًْو  ًاللَّهً ًق  ْوم اًت ِعظ ونً ًِلمً ًن ْ
ب  ه مًًْأ وًًْم ْهِلك ه مًْ اب اًم ع ذ  اًع ذ  ًم اًن س واًف  ل مَّا*ًًي  ت َّق ونً ًلَّه مًْو ل عً ًر ب ك مًًِْإل ىًم ْعِذر ةً ًق ال واًش ِديد 

ن اًِبهًًِذ ك ر وا ي ْ ه ْونً ًالَِّذينً ًأ ْنج  ًَ ًواظ ل مً ًِذينً الًَّو أ خ ْذن اًالسُّوءًًِع نًًْي  ن ْ ا ًك ان واًِبم اًب ِئيسً ًِبع ذ 
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ًًي  ْفس ق ونً  ًاألعراف)ً﴾ًاِسِئينً خً ًِقر د ةً ًك ون واًل ه مًًْق  ْلن اًع ْنهً ًن  ه واًم اًع نًًْع ت  ْواًف  ل مَّا*
166:161)   

ذه ه فيا أهلنا يف العرا  والشام وليبيا والصومال وأفغانستان وباكستان وسائر بقاع األرض إنَ 
والعمل  ،داية اهللهب واالهتداءاأليام الفضيلة جيب أن تذكرنا باألمن والسالم والتصاحل والتسامح 

لطف بنا ي (نهأش جل  )لعل اهلل  ،على إعادة اإلميان واإلسالم إىل القلوب والنفوس والصدور
الشاذة  الحنرافاويوقف حالة  ،ةويدخلنا يف السلم كافَ  ،اوجيعل األمن من نصيبنا مجيع   ،امجيع  

 ركفقال تبا ،من الوصول إليها (نهأش جل  )واليت أنذرنا اهلل  ،اليت ال مسوغ هلا ةاالستثنائيَ 
ع ثً ًأ نًع ل ىًاْلق اِدرً ًه وً ًق لًْ﴿: وتعاىل اب اًع ل ْيك مًًْي  ب ْ ًأ وًًْأ ْرج ِلك مًًْت ْحتًًِِمنًأ وًًْف  ْوِقك مًًْم نًع ذ 

ً﴾ي  ْفق ه ونً ًل ع لَّه مًًْاآلي اتًًِن ص ر فً ًك ْيفً ًانظ رًًْب  ْعضً ًْأسً ب ًًب  ْعض ك مًو ي ِذيقً ًِشي  ع اًي  ْلِبس ك مًْ
  (.62األنعام:)

ويراجع الناس  ،دأ الفنتوهت ،فهل نستطيع أن ننادي هبدنة يتوقف فيها االحرتاب والتقاتل
 .!؟ويدخل اجلميع يف حالة ال تبق وال تذر ،قبل أن يعم الشر ،أنفسهم

دخول العراقيني و  ،ا للتوبة والتسامح والتصاحلونرجو أن يكون هذا الشهر مومس   ،نرجو اهلل ذلك 
 ،عض  حم األطفال الر  نرجوه سبحانه أن ير  ،ةوالسوريني والليبيني وغريهم يف السلم كافَ  واليمنيني

    مني... آمسيع جميب آمني هإن   .عتوالبهائم الر   ،عكَ والشيوخ الر   ،عش  والشباب اخل  


