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يف يـوم ذكـرى استشـهاد كريـم أهـل البيـت (عليهـم
السلام) ارتقـى منبـر مأتـم السـنابس سـماحة الشـيخ
معـروف العكـراوي متحدثـا يف موضوعـه تحـت
عنـوان (االلتفـاف بأهـل البيـت وسـيلة خلاص).
واسـتهل العكـراوي حديثـه باآليـة الكريمـة َ
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ـد َ
ون).
اه َنـا َق ِ
ـك َف َقاتِلا إَِّنـا َه ُ
اع ُ
اذ َه ْ
املقدمة
وبيـن العكـراوي بـأن اهلل تعالـى أمـر موسـى وقومـه
بـأن يدخلـوا األرض املقدسـة ويقاتلـوا الجباريـن الذين
فيهـا ولكنهـم تقاعسـوا رغـم وعـد اهلل إياهـم بالنصـر،
واسـتثني مـن ذلـك رجليـن مؤمنين دعـوا بقيـة القوم
للقتـال ،ولكـن القـوم أصـروا ىلع عـدم القتـال ،فحـرم
اهلل عليهـم األرض أربعيـن سـنة ،ويف هـذه األربعيـن
سـنة وقعـوا يف التيـه وماتـوا جميعـا ،وبعـد هـذه
األربعيـن سـنة جـاء أبناؤهـم مـن بعدهـم والتفـوا
تحـت رايـة وصـي موسـى والـذي هـو يوشـع بـن نـون
فدخلـوا األرض املقدسـة وبمـا فيهـم ذلـك الرجلان!
النقطة األولى
وكذلـك – والـكالم للعكراوي  -فإن هذه األمة ملا خالفت
نبيهـا محمـد (صلـى اهلل عليـه وآله) وقعـت يف التيه
والضيـاع إلـى اليـوم ألنهـا لـم تتمسـك بالثقـل الثانـي

(عتـرة أهـل بيـت النبـي) وتركـت املرجعيـة الدينيـة
الحقيقيـة تبعـا لذلـك ،ومـن شـواهد هـذا التيـه هـو
اختلاف األمـة يف األمـور األساسـية حتـى يومنـا هـذا!
وهكـذا حرمـت األمـة مـن الهدايـة  25سـنة ورجعـوا
للهدايـة خمـس سـنوات ونصـف أيـام حكـم أميـر
املؤمنيـن (عليـه السلام) وبدايـة إمامـة الحسـن
(عليـه السلام) ولكنهـم سـرعان مـا انحرفـوا مـن
جديـد بانصرافهـم عـن أهـل البيـت (عليهـم السلام)
فحرمـت عليهـم الهدايـة مجـددا حتـى قيـام القائـم!
وهـذا يـدل ىلع أنـه ال خلاص لألمـة إال بااللتفـاف
حـول أهـل البيـت (عليهـم السلام) شـاءوا أم أبـوا!
النقطة الثانية
ثـم بيـن العكراوي بـأن ليس دور اإلمـام املعصوم (عليه
السلام) ليـس أخـذ األمة للنصـر مباشـرة وبمفردهم بل
هم يربون األمة ىلع العزة ورفض الظلم والحفاظ ىلع
الديـن حتـى تقـوم بدورهـا يف التخلـص مـن أي ظالم،
فمسلم بن عقيل مثال وظيفته هي التربية يف الكوفة
وليـس قتـل ابن زيـاد مثال حتى لو سـنحت لـه الفرصة.
كذلـك فـإن اإلمـام الحسـن (عليـه السلام) هـي تربيـة
األمـة ىلع الوقوف يف وجه معاوية وغير معاوية ،وأما
باقـي األمـور فهي مسـؤولية األمة ،والتي إن تقاعسـت

عـن القيـام بمسـؤوليتها فلا ُيلام هنـا اإلمـام الحسـن
(عليه السلام) كما يشـتبه البعـض يف هذا الخصوص،
ويكفينـا كشـاهد ىلع هـذا الحديـث الصحيـح املتفق
عليـه بأن الحسـن والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجنة،
وسـيد شـباب أهل الجنة حتما هو حسـن التدبير ويسير
بالناس ىلع املحجة البيضاء ،ولكن هؤالء الناس يريدون
الفاجـر الغـادر وال يريدون مـن ينقلهم للمحجـة البيضاء
ولذلـك ىلع الباحـث عـن ملـاذا صالـح اإلمـام الحسـن
(عليـه السلام) معاويـة مثلا أن يغيـر منهـج بحثـه
ويـدرس صفـات أهـل ذلـك املجتمـع املتقاعـس
واملتقهقر ،والذي انسـاق وراء الرشـاوي والوعود الكاذبة
مـن معاويـة ،والتـي آلـت حتـى ملوافقـة زوجـة اإلمـام
الحسـن (عليه السلام) ىلع سـمه بفعل هـذه الوعود!

