
ملف العدد

34

اإبراهيم ح�سن 

 مقّدمة
يالحظ املتتّبع للكتب التي دارت حول ق�صّية املهدوية اأّن الكثري من تلك الكتب - �صواًء 
«، وما  القدي منها اأو اجلديد واملعا�صر- بحث حول مو�صوع »طول عمر الإمام املهدي
التاأّمل يف حكمها  اأو  اإال الأهّمية هذا املو�صوع يف �صياق الدفاع عن الق�صّية املهدوّية،  ذلك 

ودالالتها.
ومن هذا املنطلق، فقد �صعينا الأن نقطف زهراٍت من ريا�س علمائنااالأعالم، من تقّدم 
منهم ومن تاأّخر مّمن قد بحث حول هذا املو�صوع، لنجمعها يف باقٍة ت�صّر الناظرين، مبا 
جتمعه من اأدّلة عقلّية ونقلّية، ومبا َوّفقت فيه بن املنهج العقلي واملنهج الكالمي وغريهما، 

على اأن تكون – على اخت�صارها – كافيًة لالإجابة على اأ�صئلة تدور يف عقول الكثريين: 
اأال يكون خمالفًا  اإمكان ذلك،  اأن يعي�س مئات ال�صنن؟ ولو فر�صنا  فهل ميكن الإن�صاٍن 
للعادة؟ ثّم ما هو الدليل على طول عمر االإمام املهدي باخل�صو�س؟ وما احلكمة من 

هذه االإطالة اخلارجة عن املاألوف؟
هذه الت�صاوؤالت – وغريها- نحاول االإجابة عليها يف هذه املقالة التي ُق�ّصمت اإىل   

اأربعة ف�صول:

 اأواًل: يف اإمكان طول العمر
، فاإّن كلمة االإمكان هنا تعني اأحد ثالثة  عندما نتحّدث عن اإمكان طول عمر االإمام

معاٍن)1(:
 طالب يف احلوزة العلمية - مرحلة اال�صطوح.

، �س:15. 1( هذا املقطع مقتب�س من:ال�صدر، ال�صّيد ال�صهيد حمّمد باقر: بحٌث حول املهدي

طول عمر الإمام املهدي 
بني الإمكان، الوقوع، الدليل، واحلكمة
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الإمكان العملي:- 1 وهو اأن يكون ال�صيء ممكنًا على نحو يتاح يل ولك، اأو الإن�صاٍن اآخر فعاًل 
اأن يحّققه، كال�صفر عرب املحيط، والو�صول اإىل قاع البحر.

اأن  اأو لك  اأ�صياء قد ال يكون باالإمكان عمليًا يل  اأن يكون هناك  الإمكان العلمي:- 2 وهو 
منار�صها فعاًل بو�صائل املدنية املعا�صرة، ولكن ال يوجد لدى العلم وال ت�صري اجتاهاته 
ة،  املتحّركة اإىل ما يرّبر رف�س اإمكان هذه االأ�صياء ووقوعها وفقًا لظروف وو�صائل خا�صّ
اأّنه  اإال  يومنا احلا�صر،  فاإّنه غري ممكٍن عمليًا يف  الزهرة مثاًل،  اإىل كوكب  كال�صعود 

ممكٌن »علمياً«، وقد ي�صبح ممكنًا عمليًا يف امل�صتقبل بعد تذليل ال�صعوبات.
الإمكان املنطقي اأو الفل�سفي:- 3 وهو اأن ال يوجد لدى العقل، وفق ما يدركه من قوانن 
قبلّية - اأي �صابقٍة على التجربة – ما يرّبر رف�س ال�صيء واحلكم با�صتحالته. فانق�صام 
الثالثة اإىل ق�صمن مت�صاوين دون ك�صر - مثاًل - لي�س له اإمكاٌن منطقي، بينما افرتا�س 
و�صول االإن�صان اإىل ال�صم�س دون احرتاقه له اإمكاٌن منطقي ؛ اإذ ال تناق�س بن و�صول 
اأحٍد اإىل ال�صم�س وعدم احرتاقه، واإمنا هو خمالٌف للتجربة فح�صب، اأي اأّنه غري ممكٍن 

عمليًا وال علميًا واإن كان ممكنًا منطقيًا.
معاين  من  معنى  اأي  ونرى  ال�صنن  الآالف  اإن�صاٍن  عمر  امتداد  م�صاألة  اإىل  لناأِت  واالآن   

االإمكان ينطبق عليه:
اأما االإمكان املنطقي، فال �صّك يف انطباقه على العمر املديد؛ اإذ ال يوجد مانع منطقي اأو 

فل�صفي)2( مينع من امتداد عمر اإن�صاٍن ملئات - اأو حتى الآالف - ال�صنن.
القدرة  مقابل  حمال  ال  اإذ  ؛  املهدي االإم��ام  عمر  طول  ا�صتحالة  ننفي  وبذلك 
لنا ذلك لنخرج  االإلهية {والل على كّل �سيٍء قدير})3(، وهذا مّما ال �صّك فيه؛ واإمنا ف�صّ
به  تتعّلق  الييذي  »العمل  اأّن  ذلك  القابل؛  ال�صعف يف  باب  التحّقق من  ما هو غري ممكن 
القدرة ل بّد اأن يكون ممكن التحّقق، فال�سيء املحال يف ذاته، اأو امل�ستلزم للمحال ل تتعّلق 
به القدرة«)4(، كاإدخال االأر�س يف بي�صة مما هو مبّنٌ يف حمّله. ومبا اأّن طول عمر االإمام 
املهدي - اأو اأّي اإن�صاٍن اأو خملوٍق اآخر – خارج عن املحال املنطقي )ما كان ال�صعف فيه 

يف القابل(، فاإّن القدرة االإلهية تناله دون اإ�صكاٍل اأو ريب.
واأّما االإمكان العملي، فال �صّك يف عدم انطباقه على العمر املديد؛ الأّن العلم بو�صائله 
2( ُيعرف املحال املنطقي اأو الفل�صفي فيما اإذا كانت الق�صية راجعًة اإىل م�صاألة امتناع اجتماع النقي�صن، ومن الوا�صح اأنه ال تناق�س يف ق�صية 

طول عمر االإن�صان، ولذلك فهذه الق�صية تو�صف باالإمكان املنطقي اأو الفل�صفي.
3( البقرة 284.

4( اليزدي، ال�صيخ حمّمد تقي م�صباح: درو�س يف العقيدة االإ�صالمّية، ج1، �س97.
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واأدواته احلا�صرة فعاًل ال ميكنه - حتى اليوم - اأن يطيل عمر االإن�صان اأكرث مّما هو معتاد.
واأّما االإمكان العلمي، فهل ثبت بح�صب املعطيات العلمية التجريبية اأّن طول عمر اإن�صاٍن 

مبا هو خارج عن املاألوف واملتعارف اأمٌر م�صتحيٌل - جتريبيًا -؟
يف معر�س االإجابة على هذا الت�صاوؤل لرَن هذا الن�ّس الذي نقلته جمّلة املقتطف عن اأحد 

علماء االأحياء:
»ملاذا ميوت الإن�سان؟ وملاذا ترى �سنّيه حمدودة ل تتجاوز املائة اإل نادراً جداً، وغايتها 
وهي  اأع�ساء ج�سم احليوان كثرية خمتلفة،  اأّن  واجلييواب:  ثمانون؟  اأو  �سبعون  العادية 
مرتبطة بع�سها ببع�ص ارتباطاً حمكماً، حتى اأّن حياة بع�سها تتوّقف على حياة البع�ص 
الآخر، فاإذا �سعف بع�سها ومات ل�سبٍب من الأ�سباب مات مبوته �سائر الأع�ساء، ناهيك 
اأقييّل جييداً من  العمر  املكروبية املختلفة، وهييذا مما يجعل متو�ّسط  عن فتك الأمييرا�ييص 
من  الآن  ثبت  مييا  وغيياييية  اأطييفيياًل،  ميييوتييون  كثريين  واأّن  �سيما  ل  والثمانن،  ال�سبعن 
التجارب املذكورة اأن العوار�ص تنتاب بع�ص اأع�سائه فتتلفها، ولرتباط اأع�سائه بع�سها 
ببع�ص توت كّلها، فاإذا ا�ستطاع العلم اأن يزيل هذه العوار�ص اأو مينع فعلها مل يبَق مانٌع 
مينع ا�ستمرار احلياة مئاٍت من ال�سنن كما يحيا بع�ص اأنواع الأ�سجار، وقّلما ينتظر اأن 
تبلغ العلوم الطّبية والو�سائل ال�سّحية هذه الغاية الق�سوى، ولكن ل يبعد اأن تدانيها 

فيت�ساعف متو�ّسط العمر اأو يزيد �سعفن اأو ثالثة«)5(. 
اإذًا فالعلوم التجريبية ال تثبت ا�صتحالة طول عمر االإن�صان، بل تثبت - على العك�س- اأّن 
طول عمر االإن�صان اأمٌر ممكن وقابٌل للتحّقق، غاية ما يف االأمر اأّن بع�س ال�صعوبات العملية 

تعرت�صه، وقد ي�صبح ممكنًا عمليًا يف امل�صتقبل بعد تذليل ال�صعوبات.
لال�ستغراب  يبقى  »ل  وعلميًا،  منطقيًا  ممكٌن  االإن�صان  عمر  طول  اأن  تبّن  اأن  وبعد 
اإىل  النظري  الإمكان  فيتحّول  نف�سه،  العلم  املهدي  ي�سبق  اأن  ا�ستبعاد  اإل  حمتوًى 

اإمكاٍن عملي يف �سخ�سه«)6(.
ة من خالل اإطالة عمر االإمام املهدي بح�صب  وبذلك تظهر العناية االإلهية اخلا�صّ
ل التقّدم العلمي الب�صري اإىل اكت�صافه قبل حينه. هذا كّله اإذا  قواعد علمية معّينة مل يتو�صّ
ما افرت�صنا اأن م�صاألة طول عمر االإن�صان ممكنٌة علميًا )فامل�صاألة ما زالت نظرية علمية، 
والنتائج الفعلية ما زالت جّد حمدودة(. اأّما لو فر�صنا اأن العلم عدل عن نظرّيته احلالية 

5( راجع: ال�صدر، ال�صيد �صدر الدين: املهدي )عج(، مركز الن�صر التابع ملكتب االإعالم االإ�صالمي، �س 147.
6( ال�صدر، م.�س. �س 9.
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هو احلال يف الكثري من النظريات العلمية التي تتبّدل مع التقّدم العلمي للب�صر –  – كما 
واأّن   « املتعارف،  اأكرث من  االإن�صان  اإطالة عمر  اإىل  ل  التو�صّ با�صتحالة  االإقرار  اإىل  ل  وتو�صّ
قانون ال�صيخوخة والهرم قانوٌن �صارم، ال ميكن للب�صرية اليوم وال على خّطها الطويل اأن 
ة  تتغّلب عليه، وتغرّي من ظروفه و�صروطه«)7(، فعندها تكون هذه العناية االإلهية كرامة خا�صّ

، ومبن ُكتب لهم طول العمر.  باالإمام املهدي
هذه  اإىل  ي�صري  »الغيبة«،  كتاب  ذكره يف  الطو�صي  لل�صيخ  ًا  ن�صّ ننقل  ال�صياق،  هذا  ويف 

امل�صاألة:
« من يحيل  »فاإن كان املخالف لنا يف ذلك »اأي يف م�ساألة طول عمر الإمام املهدي
العامل  واأن  امل�ساألة  اأ�سل هذه  فالكالم معهم يف  الطبائع،  واأ�سحاب  املنّجمن  ذلك من 
اإطالتها وعلى  اأجرى العادة بق�سر الأعمار وطولها، واأنه قادر على  م�سنوع وله �سانع 
اإفنائها، فاإذا ُبّن ذلك �سهل الكالم... ومتى قالوا: خارج عن عادتنا. قلنا: وما املانع منه؟ 
فاإن قيل: ذلك ل يجوز اإل يف زمن الأنبياء. قلنا: نحن ننازع يف ذلك وعندنا يجوز خرق 
ذلك،  يجّوزون  احلديث  اأ�سحاب  واأكييرث  وال�ساحلن،  والأئّمة  الأنبياء  يد  على  العادات 
وكثري من املعتزلة واحل�سوية، واإن �سموا ذلك كرامات، كان ذلك خالفاً يف عبارة، وقد 
دّللنا على جواز ذلك يف كتبنا، وبّينا اأّن املعجز اإّنا يدّل على �سدق من يظهر على يده، 

ثم نعلمه نبياً اأو اإماماً اأو �ساحلاً لقوله...«)8(.

ثانيًا: يف وقوع طول العمر
بعد اأن ثبت اإمكان طول عمر اأّي اإن�صان )وطول عمر االإمام املهدي باالأولوية(، نبحث 
يف وقوع طول العمر يف التاريخ، فهل يذكر لنا التاريخ واالأخبار اأّن اأحدًا من الب�صر قد طال 

به العمر ملا هو خارٌج عن املاألوف واملتعارف، فامتّد اإىل مئات ال�صنن اأو اأكرث؟
واجلواب هو االإيجاب بالتاأكيد، »فقد مّد الل تعاىل اأعمار جمٍع كثري من خلقه من 
، ومنهم اخل�سر،  اأ�سفيائه واأوليائه ومن مطروديه واأعدائه، فمن الأ�سفياء: عي�سى
وخلق اآخرون من الأنبياء طالت اأعمارهم، حتى جاز كّل واحد منهم األف �سنة اأو قاربها، 
كنوح وغريه. واأما من الأعداء املطرودين: فاإبلي�ص)9(، وكذلك الدّجال، ومن غريهم 

7( ال�صدر، م.�س.، �س25.
8( الطو�صي، ال�صيخ حممد بن احل�صن: الغيبة، �س 125 – 126.

9( وقد ورد ما يفيد طول عمره ب�صكٍل �صريٍح يف القراآن الكري: {قال رب فاأنظرين اإىل يوم يبعثون قال فاإّنك من املنظرين اإىل يوم الوقت 
املعلوم} ) �صورة �س: 79- 81(.
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كعاد الأوىل، كان فيهم من عمره ما يقارب الألف، وكذلك لقمان �ساحب لبد. وكل هذه 
عمر  امتداد  من  مينع  مانع  فيياأي  خلقه،  بع�ص  تعمري  يف  الربانية  القدرة  ات�ساع  لبيان 

ال�سالح اخللف النا�سح اإىل اأن يظهر فيعمل ما حكم الل له به؟«)10(.
ّنفت  واالأخبار التي تذكر مناذج املعّمرين عرب التاريخ م�صتفي�صة، حّتى اأّن بع�س الكتب �صّ
الإح�صاء هوؤالء املعّمرين)11(، اإال اأّننا نرتك التفا�صيل للمطّوالت لنقت�صر على بيان حال كّل 

. ، واخل�صر ، والنبي عي�صى من النبي نوح
اإِىَل  ُنوًحا  ْر�َسْلَنا  اأَ {َوَلَقْد  عمره:  بطول  الكري  القراآن  �صّرح  فقد   ، نوح النبي  اأّما 
لَّ َخْم�ِسَن َعاًم})12(، بل اإن كثريًا من الروايات واالأخبار تفيد  َقْوِمِه َفلَِبَث ِفيِهْم اأَْلَف �َسَنٍة اإِ
اأّن عمره قد جاوز االألفي �صنة، واأّن االألف �صنٍة اإال خم�صن عامًا هي خ�صو�س مّدة لبثه يف 

قومه ودعوته لهم.
اإِلَّ  اْلييِكييَتيياِب  ْهيييِل  اأَ ييْن  مِّ {َواإِن  قوله  ظاهر  يعطيه  »فالذي   ، عي�صى النبي  واأّم��ا 
ولن  الل  اأنه حّي عند  �َسِهيًدا})13(  َعلَْيِهْم  َيُكوُن  اْلِقَياَمِة  َوَيْوَم  َمْوِتِه  َقْبَل  ِبِه  َلُيوؤِْمَنَّ 
النبي عي�صى يف  تويّف  الكتاب«)14(. وبذلك يكون املراد من  اأهل  يوؤمن به  حتى  ميوت 
يَك...})15( رفعه اإليه، واأّنه ما زال حّيًا ُيرزق،  قوله تعاىل: {اإِْذ َقاَل الّلُ َيا ِعي�َسى اإِينِّ ُمَتَوفِّ
توؤّكد  التي  االأخبار  اأي�صًا، ف�صاًل عن  املعنى  نف�س  ي�صتفاد منها  الروايات  اإّن كثريًا من  بل 
النبي عي�صى قد جتاوز االألفي  اأّن عمر  ، وهذا يعني  خروجه مع االإمام املهدي

�صنة على االأقّل.
زال  ما  واأّنه  عمره،  بطول  ت�صّرح  التي  الروايات  تظافرت  فقد   ، اخل�صر واأّما 
منها – على �صبيل املثال – ما ورد عن اأبي احل�صن علي  ُيرزق.  – حّيًا  اليوم  – حتى 
: »اإن اخل�سر �سرب من ماء احلياة فهو حي ل ميوت حتى ُينفخ يف  بن مو�صى الر�صا

ال�سور«)16(.
الأجل  كان  اإمنا  اخل�صر  عمر  اإطالة  ب��اأّن  ت�صّرح  التي  االأحاديث  بع�س  وردت  كما 
: »واأما العبد  ، حيث ورد عن االإمام ال�صادق ُي�صتدّل به على طول عمر القائم اأن 

، �س 489. 10( ال�صافعي، حمّمد بن طلحة: مطالب ال�صوؤول يف مناقب اآل الر�صول
11( ومنها كتاب » املعّمرين« الأبي حامت �صهل بن حممد ال�صج�صتاين، وهو من اأعيان املذاهب االأربعة.

12( العنكبوت:14.
13( الن�صاء: 159.

14( الطباطبائي، ال�صّيد حمّمد ح�صن:امليزان يف تف�صري القراآن، ج 3 - �س 207.
15( اآل عمران: 55.

16( احلر العاملي: حمّمد بن احل�صن: و�صائل ال�صيعة اإىل حت�صيل م�صائل ال�صريعة، ج 12 - �س 85.
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لنبّوة  عمره  طييّول  ما  وتعاىل  تبارك  الل  فيياإن   - ال�سالم  عليه  اخل�سر  اأعني   - ال�سالح 
قّدرها له، ول لكتاب ينزله عليه، ول ل�سريعة ين�سخ بها �سريعة من كان قبله من الأنبياء، 
ول لإمامة يلزم عباده القتداء بها، ول لطاعة يفر�سها له، بلى اإن الل تبارك وتعاىل 
ملّا كان يف �سابق علمه اأن يقّدر من عمر القائم عليه ال�سالم يف اأّيام غيبته ما يقّدر، وعلم 
ما يكون من اإنكار عباده مبقدار ذلك العمر يف الطول، طّول عمر العبد ال�سالح يف غري 
�سبب يوجب ذلك اإل لعّلة ال�ستدلل به على عمر القائم عليه ال�سالم، وليقطع بذلك 

حّجة املعاندين لئال يكون للنا�ص على الل حّجة«)17(.

فائدة ذكر املعّمرين
لعّل اأحدًا يت�صاءل عن الفائدة من ذكر املعّمرين، وعن ارتباط ذكرهم مبا نبحث فيه 
الفوائد،  املعّمرين جملًة من  ه��وؤالء  اأن يف ذكر  واحل��ّق   ، املهدي االإم��ام  من طول عمر 

منها)18(:
اأّنه قد وقع فيما تقّدم يف هذا النوع تعمري جماعة من  اإذا طرق �صمعه  ال�صامع  اأّن  اأ( 

االآدمّين ال ي�صتعظم تعمري خامت الو�صّين.
ب( اأّن القائل بهذا املذهب يزداد ب�صريًة يف دينه، ويقينًا اإىل يقينه، بوقوع مثل هذه 

االأحوال يف عّدة اأ�صخا�ٍس من الرجال، فريى اأّن االإمام القائم اأوىل بهذا احلال.
البحث يف ذلك،  اإىل  االأخبار  ال�صاّك يف هذا املذهب يدعوه االّطالع على هذه  اأّن  ج( 

وينتفي عنه تهويل هذا االأمر. 

ثالثًا: الدليل على طول عمره
مبا تقّدم حّتى االآن يثبت اأّن طول عمر االإن�صان اأمٌر ممكٌن منطقيًا وفل�صفيًا، وهو ممكٌن 
عمليًا ملن كتب اهلل له ذلك، اإّما على �صبيل مطابقة ذلك لنتائج العلوم التجريبّية فيما لو 
ثبت عند العلماء التجريبين اإمكانّية طول عمر االإن�صان ملئات ال�صنن اأو اأكرث، اأو على �صبيل 
من  اأكرث  االإن�صان  عمر  طول  اأّن  التجريبين  العلماء  عند  ثبت  لو  فيما  والكرامة  االإعجاز 

املتعارف اأمٌر م�صتحيل وخارج عن نطاق القدرة الب�صرية.
17( ال�صدوق، ال�صيخ حممد بن علي بن احل�صن بن بابويه القمي: كمال الدين ومتام النعمة، �س 357.

18( راجع: النيلي النجفي، العالمة الن�ّصابة ال�صّيد بهاء الدين علي بن عبد الكري بن عبد احلميد: منتخب االأنوار امل�صيئة، �س196. ) االأ�صل 
، قم، اإيران(.  له، واملنتخب من اإ�صدار موؤ�ّص�صة االإمام الهادي
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وقد تبّيّنا كيف اأّن طول العمر قد حتّقق فعاًل يف عدٍد من املعّمرين عرب التاريخ، كنوٍح 
وعي�صى واخل�صر وغريهم.

اأخرى،  وبعبارٍة  باخل�صو�س؟  املهدي  االإم��ام  عمر  طول  على  الدليل  هو  ما  لكن 
اإمكان طول عمر االإمام وينفي  فما تقّدم من البحث يرّد على االإ�صكال املطروح حول 

ا�صتحالته، لكن ما الذي يثبت طول عمره بالفعل؟
ولالإجابة على هذا ال�صوؤال نطرح ثالث مقّدمات:

1( ل تخلو الأر�ص من حّجة:
ورد يف العديد من الروايات اأّن االأر�س ال تخلو من حّجة، نبيٍّ اأو و�صيًّ اأو اإمام، من لدن 
اآدم وحتى قيام ال�صاعة، منها ما ورد عن اأمري املوؤمنن اأنه قال: »ل تخلو الأر�ص 
من قائم لل بحّجة ظاهراً م�سهوراً اأو خائفاً مغموراً ؛ لئال يبطل حجج الل وبيناته«)19(. 
فاإن مل يكن القائم هلل باحلّجة ظاهرًا، فهو م�صتوٌر اأو خائٌف مغموٌر – كما يف ع�صرنا –، 

لكّنه موجوٌد حتمًا؛ الأّن حجج اهلل وبّيناته ال تبطل اأبدًا.
: »من مات ولي�ص يف عنقه بيعة لإمييام، اأو لي�ص يف عنقه  كما ورد عن ر�صول اهلل
عهد الإمام مات ميتة جاهلية«)20(. والذي ُي�صتفاد من اإطالق احلديث اأّنه ال بّد لكّل اإن�صاٍن 
من بيعٍة الإمام، وهذه البيعة لالإمام فرع وجود االإمام نف�صه كما هو وا�صح، وهذا يعني وجود 
االإمام يف كّل ع�صر. وهذا املعنى م�صتفاٌد اأي�صًا من عدٍد من االآيات، منها: {يوم ندعو كّل 
اأنا�ٍص باإمامهم})21( الداّلة بالعموم على وجود اإمام يف كّل زمان، ومنها: {واإن من اأّمٍة اإل 

خال فيها نذير})22(.
: »اإين تارك فيكم  ؛ ملا ورد عنه كما اأّن االإمام ال بّد اأن يكون من اأهل بيت النبي
الثقلن ما اإن ت�ّسكتم بهما لن ت�سلوا: كتاب الل وعرتتي اأهل بيتي، واإّنهما لن يفرتقا 
حّتى يردا علّي احلو�ص«)23(. وعدم افرتاقهما دليٌل على بقاء كلٍّ منهما اإىل قيام ال�صاعة.

كما اأّن اأ�صل م�صاألة عدم خلّو االأر�س من االإمام ُي�صتدّل عليها بحكم العقل، لكّننا نرتك 
ذلك للمطّوالت من الكتب الكالمّية والفل�صفية ؛ رعايًة حلجم هذه املقالة. 

: 2( اأّن احلجج )الأئّمة( من بعد الر�سول اثنا ع�سر، اآخرهم املهدي

19( املازندراين، مويل حممد �صالح: �صرح اأ�صول الكايف ،ج 5 - �س 125
20( العالمة املجل�صي، حمّمد باقر: بحار االأنوار اجلامعة لدرر اأخبار االأئّمة االأطهار، ج 23 - �س 94

21( االإ�صراء: 71.
22( فاطر: 24.

23( احلر العاملي: م. �س.، ج 27 - �س 34
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ولعّل �صائاًل ي�صاأل: ن�صّلم اأن االأر�س ال تخلو من حّجة، لكن ما الدليل على اأّن تلك احلجة 
هي االإمام املهدي الذي تفرت�صون طول عمره ملئات ال�صنن؟ وملاذا ال نفرت�س تعاقب 

عدٍد من احلجج ) من ذوي االأعمار املتعارفة(؟
بعد  من  ئ��ّم��ة  االأ اأن  والعاّمة  ة  اخلا�صّ من  ك��لٍّ  عند  ثابت  هو  مّم��ا  ّن  اأ وجنيب: 
علي  هم  االأئ��ّم��ة  اأّن  االإمامّية  ال�صيعة  عند  ثبت  كما  ع�صر)24(،  اثنا  الر�صول 
 ، النبي به  �صّرح  ما  وهذا   ، احل�صن ذرّية  من  والت�صعة   ، واحل�صن واحل�صن 
: »اإن الل عز وجل اختار من كّل �سيٍء �سيئاً.... واختار من النا�ص بني  كما يف قوله
ها�سم، واختارين وعلّياً من بني ها�سم، واختار مني ومن علي احل�سن واحل�سن، وتكملة 
اثني ع�سر اإماماً من ولد احل�سن تا�سعهم باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو اأف�سلهم، وهو 

قائمهم«)25(.
وجود  بّد من  فال   ،) الع�صكري احل�صن  )االإم��ام  ع�صر  االإم��ام احلادي  �صهادة  ومع 
(؛ الأّن االأر�س ال تخلو من حّجة)26( )وبذلك نرّد على  االإمام الثاين ع�صر )االإمام املهدي
(، ومبا اأّن االإمام هو االإمام االأخري، فال بّد من االإقرار  من اأنكر والدة االإمام املهدي
، واإال فاإّن افرتا�س تعاقب عدٍد من االأئّمة خمالٌف لن�ّس الر�صول بكون  بطول عمره

اخللفاء من بعده اثنا ع�صر.
3( الكثري من الروايات ت�سري اإىل طول عمر الإمام وطول غيبته:

املقّدمة  لكّن هذه   ، املهدي االإمام  الإثبات طول عمر  االأولتن  باملقّدمتن  ُيكتفى  قد 
االإمام  عمر  بطول  ت�صّرح  التي  الروايات  من  الكثري  ورد  حيث  لهما،  وموؤّيٍد  ك�صاهٍد  تاأتي 

، واأّن غيبته �صتطول اأي�صًا. املهدي
: »اإن ابني هو القائم من بعدي  منها ما ورد عن االإمام احل�صن بن علي الع�صكري
وهو الذي يجري فيه �سن الأنبياء عليهم ال�سالم بالتعمري والغيبة حتى تق�سو القلوب 
لطول الأمييد ول يثبت على القول به اإل من كتب الل عز وجل يف قلبه الميييان واأّيده 

بروح منه«)27(.

اأو خليفًة اأو اأمرياً،  : »فاحلديث النبوي ال�سريف عن الأئّمة اأو اخللفاء اأو الأمراء بعده، واأّنهم اثنا ع�سر اإماماً  24( يقول ال�صيد ال�صهيد
قد اأح�سى بع�ص املوؤّلفن رواياته فبلغت اأكرث من مائتن و�سبعن رواية ماأخوذة من اأ�سهر كتب احلديث عند ال�سيعة وال�سّنة، مبا يف ذلك 

البخاري وم�سلم والرتمذي واأبي داوود وم�سند اأحمد وم�ستدرك احلاكم على ال�سحيحن«. راجع: ال�صدر، م.�س.، �س48. 
25( النعماين، حممد بن اإبراهيم: كتاب الغيبة، �س 73

26( راجع املقّدمة االأوىل.
27( املجل�صي، م. �س. ج 51 - �س 224
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وكذلك ما ورد عن �صعيد بن جبري اأّنه قال: »�سمعت �سيد العابدين علي بن احل�سن 
يقول: يف القائم �سّنة من نوح وهو طول العمر«)28(.

ان �صريحان يف كون االإمام املهدي من املعّمرين، وهذا م�صابه لتعمري   وهذان ن�صّ
النبي نوح الذي �صبق وذكرنا اأّن عمره و�صل اإىل االألفن وخم�صمائة عام.

: »اأما والل ليغينّب �سبتاً من دهركم، وليخملّن حتى يقال: مات،  وعن اأبي عبد اهلل
يف  كما  الدهر«)30(  »وال�سبت:  املوؤمنن«)29(.  عيون  عليه  ولتدمعّن  �سلك؟  واد  اأّي  هلك، 

جممع البحرين، وهذا اإ�صارٌة اإىل طول غيبة االإمام وبالتايل طول عمره. 
وقريٌب منه ما ورد عن اأبي عبد اهلل اأي�صًا: »اأما اإّنه لو قد قام لقال النا�ص: اأّنى 
يكون هذا وقد بليت عظامه مذ كذا وكذا؟«)31(. وهذا كنايٌة عن طول عمر االإمام مبا 

يدفع اإىل التعّجب ال�صديد عند النا�س من بقائه حّيًا حتى اأيامهم.

رابعًا احلكمة من طول العمر
ال �صّك اأن لطول عمر االإمام املهدي علًة اإلهية، ومبا اأّننا قا�صرون عن اإدراك تلك 
العّلة، فلنحاول اأن نتلّم�س بع�صًا من احلكمة يف ذلك، وهي تتجّلى يف بعدين: اإّما على م�صتوى 

، واإّما على م�صتوى االأّمة ككّل. �صخ�س االإمام
املهدي  االإمام  اأّن لطول عمر  البع�س  يذكر  االإم��ام، فقد  اأّما على م�صتوى �صخ�س 
تاأثريًا على �صخ�س االإمام، من جهة اأّن طول العمر اإمّنا ي�صاهم يف تطوير �صخ�صيته وازدياد 
خربته، من خالل ما يكت�صبه من جتارب احلياة ومراقبته للتجارب الب�صرية املختلفة، وبذلك 

يقبل على م�صروعه االإ�صالحي للعامل بكل قّوة وكفاءة)32(.
�صبيًا،  احلكم  يحيى  النبي  اآتى  الذي  الأّن  حال؛  كّل  على  م��ردوٌد  الكالم  هذا  لكّن 
والذي عّلم اخل�صر علمًا من لدنه، لهو قادر على اأن يعّلم اأّي اإن�صاٍن ما يحتاجه يف مهّمة 
الطويلة  الفرتة  تلك  وتغييبه  عمره  الإطالة  اال�صطرار  دون  املطلوبة  اخلربة  وُيك�ِصبه  كهذه 
من الزمن. واإذا كان هذا االأمر ممكن الت�صّور يف حّق اأي اإن�صان يختاره اهلل لذلك، فكيف 
املع�صوم وما ميتلكه من قدرة على  االإمام  بعلم  واأّن عقيدتنا  ؟ خا�صًة  املهدي باالإمام 

28( م. ن.، ج 51 - �س 217
.، ج 2، �س 161 29( االأ�صفهاين، مريزا حممد تقي: مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم

30( الطريحي، ال�صيخ فخر الدين:جممع البحرين ج 2، �س 320
31( النعماين، م.�س. �س 157

32( راجع: ال�صدر، م.�س.،�س32.
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االطالع على الغيب يتنافى مع التعليل املذكور.
ال�صخ�صي من  امل�صتوى  اأثره على  االإمام يظهر  اإّن طول عمر  القول  نعم قد ميكن 
جهة زيادة االأجر على ال�صرب، اأو رفع الدرجة واملنزلة، لكّن هذا الكالم بحاجة ملزيٍد من 

التحقيق والتاأّمل، يف غري هذه املقالة التي تراعي االخت�صار. 
اأّما على م�صتوى االأّمة ككّل، فتظهر احلكمة من طول عمر االإمام عندما نلتفت اإىل 
اأّن االأّمة عليها اأن تتحّمل م�صوؤولياتها يف التمهيد للظهور، وذلك بتهيئة االأر�صّية املنا�صبة 
، وهذا يعني اأن االإمام هو املنتِظر لالأّمة حّتى تتهّياأ وت�صتعّد، و من اأهّم  لقيام القائم
اأّن االأّمة مل تبلغ بعد امل�صتوى املطلوب من اجلهوزية  اأ�صباب ا�صتمرار غيبته وطول عمره، 
للنهو�س والتغيري، وهذا ما ي�صاهم - بدوره- يف حتفيز االأّمة لتقوم بدورها التمهيدي. ومن 
الوا�صح اأّن بقاء االإمام حيًا يف غيبته هو اأكرث ما يزيد ذلك »التحفيز«  قوًة،   »ويعترب بقاوؤه 
حّياً عاماًل كبرياً وموؤّثراً يف زرع الطماأنينة و�سيوع الأمل بن النا�ص«)33(، بخالف ما لو 

افرت�س موته اأو تعاقب عّدة اأئّمة يف فرتة الغيبة.

خامتة
،  ويبقى ي�صريًا كلُّ ما  يتوّقف البيان ويعجز الل�صان، يف حم�صرك يا �صاحب الزمان
نكتبه، قلياًل كلُّ ما نقّدمه، لكّن القلوب حّرى، ملوؤها ال�صوق واحلنن، تائقًة تقول: متّر االأّيام 
، ويزداد معه �صوقنا للقائك، اأمّد اهلل  وال�صنون، يزداد فيها عمرك يا �صاحب الزمان

عمرك وعّجل فرجك، واأمّد اهلل اأعمارنا وقّرب لقاءك....

33( اليزدي، ال�صيخ حممد تقي م�صباح: درو�س يف اأ�صول العقيدة االإ�صالمية، ج1، �س378.


