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 عصر اإلميان

 

اذا كانت للدعوة اإلسالمية ميزة خاصة ففي أ�ا غري �بعة من شكوكية عاجزة أو قلقة,اإلميان فيها هو تعبري عن      
الفتّوة الفائقة بل هو النابض الذى هتتز به طاقات املؤمن وتتفّجر به قدراته على شكل تزدهر معه كل ملكاته العقلية 

مثل الدعوة اإلسالمية ال يلبث أن جيري يف روح املؤمن على صورة الدم  واألخالقية . وليس هذا وحسب فاإلميان يف
الذى يبعث احلياة والدفء يف كل جارحة من جوارح اجلسد. صورة هذا اإلميان تظهر يف روح التضحية وسالمة 

ملرضية السلوك وسعة األفق واالندماج الكلي يف حمتوى الدعوة مع شخصية بريئة من العقد النفسية واملضاعفات ا
 اخلطرية.. 

هذا اإلميان الذى ينمو به شعور عميق من الرضى والطمأنينة ال يلبث أن جيد يف مشول الدعوة اليت يرمز اليها،      
دورة كاملة تدعم هذه الطمأنينة وجتّدد النشاط الروحي عند املؤمن متاما كالدورة الدموية اليت جعلت منها الطبيعة 

 جلسد احلي ومتكني جوارحه كّلها من القيام بوظائفها احليوية يف توازن دائم. وسيلة لتجديد النشاط يف ا

وكما أن اجلسد الصحيح خيلو من األورام وااللتهاابت املختلفة فيقوم بوظيفته يف سوية اتمة .. كذلك اجملتمع     
اابت االجتماعية اليت تساعده الصحيح يف عصر اإلميان فإنه خيلو من العقد النفسية وااللتواءات األخالقية واالضطر 

 على القيام بوظيفته السوية أيضا. 
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وإذا كان االزدهار والصحة التامة آيتني على تكامل اجلسد فإن انتصارات اجملتمع املؤمن على نفسه وتفّوقه على      
 لى تكامله وسالمته.. العقبات والعراقيل اليت تعرتض طريقه ومحله لر�ح احلرية يف مسريته املتفتحة هي ايضا آ�ت ع

من أجل ذلك يتميز عصر اإلميان ابلبطوالت .. وتتحّول حياة أبنائه إىل سلسلة من املالحم يسجل يف كل منها      
انتصارا أو مجلة انتصارات على موجات الظالم والتخّلف ويسكت عناصر الشك واإلحلاد وخيفي رواسب احلقد 

 االجتماعي..

كل يوم عرساً من أعراس اجملتمع. ويف كل يوم من أ�مه يتحقق مكسب جديد. ويف كل   يف مثل هذا العصر يصبح   
 يوم من أ�مه ايضا جتتاز مسرية اجملتمع مرحلة من مراحل التقدم والتطور.. 

اجملتمع يف مثل هذا العصر حيتفل على التوايل خبلق شيء جديد يشّده إىل املستقبل روح متفائل وثقة مطلقة      
 األعلى الذى يرتبط إميانه به ...  ابملثل

يف ضوء هذه احلقيقة اجملتمعية ال تعود أنباء الفتوح مصدراً لالستغراب والدهشة وال نعود جند يف انتصارات الفئة      
القليلة من املؤمنني على اجلماهري الواسعة من أبناء الشعوب اليت فارقتها روح اإلميان البطويل ما يتعارض مع منطق 

 اريخ البشري يف مثل هذا العصر. الت

 الفكر يف عصر اإلميان بسيط قريب جدا من الفطرة السوية.      

واألخالق يف عصر اإلميان قوية واضحة املعامل صحيحة السلوك تشيع هبا ثقة متبادلة بني ابناء اجملتمع الواحد      
 اجملتمع وحسن مصريه.  ويكون توازن الشخصية بفضلها دعامة أساسية يف احلفاظ على سالمة

أما العالقات بني الناس يف شؤون حياهتم العائلية وظروف معاشهم فهي أيضا متميزة ابلبساطة والوضوح      
 والصدق. 

الناس يف عصر اإلميان عملّيون واقعيون ميلكون قدرة عجيبة على التمّرس بتعاليم العقيدة ومرونة فائقة يف مواجهة      
هو السّر يف انصراف هؤالء الناس زمن الفتوح الكربى إىل التوسع واالنتشار حىت لكأّن يف أعماق  األحداث .. وهذا 

 كل منهم طاقات ال ينضب معينها تواجه التحد�ت اليت تعرتضها ابستجاابت تنتهي دائما ابالنتصارات احلامسة.. 
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لى صورة الكائن البشري .. فكما أّن ولكّن هذه الطاقات يف احلقيقة حمدودة مهما غزرت وتضخمت. إ�ا ع     
اجلسد احلّي ال يلبث أن يستهلك ذاته يف معركته الطويلة ضد العناصر وضد غريزة اهلدم النابعة من طبيعة تكوينه فإن 
اجملتمع احلّي ال يلبث أن يستهلك ذاته يف معركته الطويلة ضد عناصر الرجعة والتخلف وضد قوانني اجلمود واحملافظة 

 من طبيعة تكوينه ايضا.  النابعة

كل شيء يشيخ يف اجملتمع بعد الكفاح الطويل .. والشيخوخة هذه عندما تصيب العقول واألرواح حتت ضغط       
األحداث والتحد�ت ال تلبث أن تنتشر فتربز معاملها يف النظم والتقاليد واألفكار الشائعة حبيث تصاب هذه االخرية 

تصّلب الشرايني يف اجلسد اإلنساين بعد أن ينهكه مّر السنوات وتوايل األحداث مبرض التصّلب الذى يذّكر� ب
 واألزمات. 

اجلسد املنهوك الذي تتصّلب شرايينه ال يعود قادرًا على تناول كل طعام وحتّمل كل مناخ والتغلب على كل      
ويًال أمام اجلديد من األطعمة ألنه مل عاصفة من عواصف الطبيعة . فهو يتأنق يف اختيار املآكل واملشارب ويرتّدد ط

 يعد واثقاً من قدرته على هضم كل طعام ومتثيل كل شراب والتغلب على الطفيليات اليت ترافق هذا او ذاك.. 

وكذلك اجملتمع والعقول واألرواح اليت حترك مسريته. إ�ا تشيخ حبيث ال تعود قادرة على تقبل كل فكرة جديدة      
حد�ت اليت يطرحها كل نظام جديد .. إ�ا تنطوي على نفسها بفعل الشيخوخة وجتعل من عملية وعلى مواجهة الت

 االنطواء هذه وسيلة للدفاع عن نفسها أمام اجلديد من األفكار والنظم والتقاليد املختلفة . 

يف كل من  لكن هذا كله ال حيول دون شيوع عناصر الشيخوخة بكل ما فيها من الضعف والكلل والرتاخي     
 اجلسد احلي والعقول واألرواح اليت تعطي اجملتمع صورته احلقيقية الواقعية. 

اجلسد الشيخ ال يلبث حىت ينهزم اخريا امام احلياة فيستسلم للموت . واجملتمع الشيخ ال يلبث أن يرتاجع يوماً      
دة ترفض التطور الفيت.. وما يزال يسّجل اهلزمية بعد يوم مؤثرًا الظلمة والشكوك واإلحلاد اترة او مستعينًا أبفكار جام

تلو اهلزمية حىت يغرق يف قوقعة التعّصب الرجعي األعمى أو انفالتية الفساد األخالقي فتكون بذلك �ايته .. وال يغين 
 عنه شيئاً أن يصّر على اعتبار التعصب إميا� واحملافظة على أشكال املاضي ونظمه احرتاما هلذه وتلك . 



٤ 
 

وكما أن شيخوخة اجلسد الأتيت مرة واحدة بل تكون حصيلة صراع طويل بني احلياة واملوت واخلصوبة والقحولة      
فإن شيخوخة العقل والروح يف اجملتمع ال أتيت مرة واحدة أيضا بل هي حصيلة التناقضات العنيفة بني اإلميان الفيت 

 رار.. والشّك اهلدام الذى حيرم صاحبه من الطمأنينة واالستق

بل نقول أكثر من هذا ايضا .. إن الشيخوخة تزحف وتشيع يف اجلسد احلي ويف عقل اجملتمع وروحه منذ اليوم    
 االول الذى تبدأ فيه مرحلة احلياة والتفتح يف كل من اجملتمع واجلسد نفسه. 

اإلسالمية بعد وفاة الرسول عليه يف ضوء هذا التفسري نستطيع أن نضع األزمات اليت واجهت نشوء املوجة العربية      
 السالم مباشرة، يف مواضعها الطبيعية . 

ولعّل يوم السقيفة الذى أطّل فيه رأس الفتنة لفرتة قصرية أن يكون األزمة األوىل اليت حتدث للرتاث العقلي      
والروحي الذى تركه صاحب الدعوة اإلسالمية وراءه .. وانتصار املسلمني على هذه الفتنة وتغّلبهم على موجة الشك 

حتققت بقيادة الرسول عليه السالم ال يعين أن الفتنة قد �مت �ائياً  اليت بدأت أتكل الثقة التامة وتزلزل الوحدة اليت
 وأّن الشك قد سحب ظله الكاحل بطريقة حامسة. 

وإذا كانت الفتنة قد تراجعت .. واذا كان الشّك قد اعرتف هبزميته فإ�ما بقيا يرتقبان الفرص ويبحثان عن مواطن      
 ك ليربزا أبساليب وطرق خمتلفة. الضعف يف الكيان اجملتمعي القائم آنذا

والواقع أ�ما برزا يف ترّدد ابدىء االمر ويف خفر وحياء وخوف يف املراحل االوىل ولكنهما يف ضوء قانون الطبيعة      
واحلياة كا� يظهران كلما جاءت الفرصة املناسبة بقوة اكرب وجتّسد أوفر وإمكا�ت أضخم .. ومن خالل هذه 

ئًا وخبطوات بطيئة جدا ليأيت عصر التفلسف الذى يسّجل والدة التناقضات كان عصر اإلميان يلّم أطرافه شيئًا فشي
 اللعبة الفكرية املعقدة يف ختّوف وترّدد مل يلبثا بعد ذلك أن متيزا ابجلرأة والقوة وتوجيه التحد�ت. 

ل احلضارات ورجاؤ� أن نتعرف يف حلقات قادمة إىل بقية املراحل اليت اجتازهتا هذه اللعبة الفكرية واليت عرفتها ك     
واستعانت هبا يف صراعها الدامي الطويل من أجل االحتفاظ عبثا بفضائل عصر اإلميان العظيم وأخالقه العبقرية 

 املبدعة.

 


