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مره كثرية كما هو املفرتض يف هذا القائد املنتظر لتغيري العامل، الذي يبلغ ع  اهل باإلمكان أن يعيش اإلنسان قرون  

أكثر من ألف ومئة وأربعني سنة، أي حوايل مرة بقدر عمر اإلنسان االعتيادي الذي ميّر بكل املراحل  الشريف فعل  
 االعتيادية من الطفولة إىل الشيخوخة؟ 

مكان العمل،، واإلمكان العلم،، واإلمكان املنطق، أو كلمة اإلمكان هنا تعين أحد ثلثة معان: اإل
أن  على حنو يتاح يل أو لك، أو إلنسان آخر فعل   االفلسف،. وأقصد باإلمكان العمل،: أن يكون الش،ء ممكن  

فهناك . حيّققه، فالسفر عرب احمليط، والوصول إىل قاع البحر، والصعود إىل القمر، أشياء أصبح هلا إمكان عمل، فعل  
 بشكل وآخر. من ميارس هذه األشياء فعل  

بوسائل  يل أو لك، أن منارسها فعل   اوأقصد باإلمكان العلم،: أّن هناك أشياء قد ال يكون باإلمكان عملي  
املدينة املعاصرة، ولكن ال يوجد لدى العلم وال تشري اّّتاهاته املتحركة إىل ما يربّر رفض إمكان هذه األشياء ووقوعها 

لظروف ووسائل خاصة، فصعود اإلنسان إىل كوكب الزهرة ال يوجد يف العلم ما يرفض وقوعه، بل إّن اّّتاهاته  افق  و 
ود إىل الزهرة ألّن الفارق بني الصع ؛يل أو لك اميسور   تشري إىل إمكان ذلك، وإن مل يكن الصعود فعل   القائمة فعل  

شأ ثل الصعود إىل الزهرة إاّل مرحلة تذليل الصعا  اإلاافية ال ي تنوالصعود إىل القمر ليس إاّل فارق درجة، وال مي
ن ذلك . وعلى العكس مفعل   اعملي   اوإن مل يكن ممكن   امن كون املسافة أبعد، فالصعود إىل الزهرة ممكن علمي  

ع ذلك، إذ ال و ، مبعىن أّن العلم ال أمل له يف وقاالصعود إىل قرص الشمس يف كبد السماء فإنّه غري ممكن علمي  
 امستعر   هائل   اإمكانية صنع ذلك الدرع الواق، من االحرتاق حبرارة الشمس، ال ي متّثل أّتون   اوّتريبي   ايتصّور علمي  

 بأعلى درجة ختطر على بال إنسان. 
أي سابقة  -وأقصد باإلمكان املنطق، أو الفلسف،: أن ال يوجد لدى العقل وفق ما يدركه من قوانني قبلّية 

ما يربّر رفض الش،ء واحلكم باستحالته. فوجود ثلث برتقاالت تنقسم بالتساوي وبدون كسر إىل  -على التجربة 
، اس زوج  أّن الثلثة عدد فردي ولي -قبل أن ميارس أي ّتربة  -ألّن العقل يدرك  ؛نصفني ليس له إمكان منطق،
 وق  واحد، وهذا يف اوزوج   ا، فتكون فرد  اكوهنا زوج    ألّن انقسامها بالتساوي يعين ؛فل ميكن أن تنقسم بالتساوي

. ولكن دخول اإلنسان يف النار دون أن حيرتق، وصعوده للشمس دون أن حترقه اتناقض، والتناقض مستحيل منطقي  
ثر من الناحية املنطقية، إذ ال تناقض يف افرتاض أّن احلرارة ال تتسّر  من اجلسم األك الشمس حبرارهتا ليس مستحيل  

حرارة إىل اجلسم األقل حرارة، وإمّنا هو خمالف للتجربة ال ي أثبت  تسر  احلرارة من اجلسم األكثر حرارة إىل اجلسم 
 األقل حرارة إىل أن يتساوى اجلسمان يف احلرارة. 



 وهكذا نعرف أّن اإلمكان املنطق، أوسع دائرة من اإلمكان العلم،، وهذا أوسع دائرة من اإلمكان العمل،. 
هة نظر من وج ألّن ذلك ليس مستحيل   ؛اوال شّك يف أّن امتداد عمر اإلنسان آالف السنني ممكن منطقي  

ملوت السريع، وال ا ألّن احلياة كمفهوم ال تستبطن ؛عقلية ّتريدية، وال يوجد يف افرتاض من هذا القبيل أي تناقض
 نقاش يف ذلك.

، على حنو اإلمكانات اعملي   اإمكان   الطويل ليس ممكن  وال نقاش يف أّن هذا العمر ا اكما ال شّك أيض  
، واملتاحة من العملية للنزول إىل قاع البحر أو الصعود إىل القمر، ذلك ألّن العلم بوسائله وأدواته احلاارة فعل  

ّدد عمر اإلنسان مئات السنني، وهلذا جند أّن أكثر ال  ااس حرص  نخلل التجربة البشرية املعاصرة، ال يستطيع أن ميم
 على احلياة وقدرة على تسخري إمكانات العلم، ال يتاح هلم من العمر إالّ بقدر ما هو مألوف. 

اليوم ما يربّر رفض ذلك من الناحية النظرية. وهذا حبث يتصل يف  اوأما اإلمكان العلم، فل يوجد علمي  
ن قانون طبيع، ان، فهل تعرّب هذه الظاهرة عاحلقيقة بنوعية التفسري الفسلج، لظاهرة الشيخوخة واهلرم لدى اإلنس

قل كفاءة أن تتصّلب بالتدريج وتصبح أ -بعد أن تبلغ قّمة منّوها  -يفرض على أنسجة جسم اإلنسان وخلياه 
للستمرار يف العمل، إىل أن تتعّطل يف حلظة معّينة، حىت لو عزلناها عن تأثري أي عامل خارج،؟ أو أّن هذا 

قض يف كفاءة األنسجة واخلليا اجلسمية للقيام بأدوارها الفسيولوجية، نتيجة صراع مع عوامل التصلب وهذا التنا
خارجية كامليكروبات أو التسّمم الذي يتسّر  إىل اجلسم من خلل ما يتناوله من غذاء مكّثف؟ أو ما يقوم به من 

 عمل مكّثف أو أي عامل آخر؟ 
و جاّد يف اإلجابة عنه، وال يزال للسؤال أكثر من جوا  وهذا سؤال يطرحه العلم اليوم على نفسه، وه

 على الصعيد العلم،. 
فإذا أخذنا بوجهة النظر العلمية ال ي تّتجه إىل تفسري الشيخوخة والضعف اهلرم،، بوصفه نتيجة صراع 

منها جسم  ن، إذا عزل  األنسجة ال ي يتكوّ اواحتكاك مع مؤثرات خارجية معّينة، فهذا يعين أّن باإلمكان نظري  
 . ااإلنسان عن تلك املؤثّرات املعّينة، أن متتّد هبا احلياة وتتجاوز ظاهرة الشيخوخة وتتغّلب عليها هنائي  

ا واألنسجة احلّية للخلي اطبيعي   اوإذا أخذنا بوجهة النظر األخرى، ال ي متيل إىل افرتاض الشيخوخة قانون  
 وت. مبرحلة اهلرم والشيخوخة وانتهاء  بامل انائها احملتوم، مرور  نفسها، مبعىن أهنا حتمل يف أحشائها بذرة ف

 -أقول: إذا أخذنا بوجهة النظر هذه، فليس معىن هذا عدم افرتاض أي مرونة يف هذا القانون الطبيع،، بل هو 
م العلمية، أّن وألّن العلماء يشاهدون يف خمترباهت ؛ألننا جند يف حياتنا االعتيادية ؛قانون مرن -على افرتاض وجوده 

الشيخوخة كظاهرة فسيولوجية ال زمنّية، قد تأيت مبّكرة، وقد تتأخر وال تظهر إاّل يف فرتة متأخرة، حىت أّن الرجل 
. ءاألطبا يخوخة كما نّص على ذلكيف السن ولكنه ميلك أعضاء لّينة، وال تبدو عليه أعراض الش اقد يكون طاعن  

 أن يستفيدوا من مرونة ذلك القانون الطبيع، املفرتض، فأطالوا عمر بعض احليوانات ابل إّن العلماء استطاعوا عملي  
 وذلك خبلق ظروف وعوامل تؤجل فاعلية قانون الشيخوخة.  ؛مئات املرّات بالنسبة إىل أعمارها الطبيعية

  



ح للعلم أن ميارس ولئن مل يت، اأّن تأجيل هذا القانون خبلق ظروف وعوامل معّينة أمر ممكن علمي   اوهبذا يثب  علمي  
هذا التأجيل بالنسبة إىل كائن معّقد معنّي كاإلنسان، فليس ذلك إاّل لفارق درجة بني صعوبة هذه املمارسة  فعل  

بالنسبة إىل اإلنسان وصعوبتها بالنسبة إىل أحياء أخرى. وهذا يعين أّن العلم من الناحية النظرية وبقدر ما تشري إليه 
صراع  ما يرفض إمكانية إطالة عمر اإلنسان، سواء فّسرنا الشيخوخة بوصفها نتاج اتحرّكة ال يوجد فيه أبد  اّّتاهاته امل

 واحتكاك مع مؤثّرات خارجية، أو نتاج قانون طبيع، للخلّية احلّية نفسها يسري هبا حنو الفناء. 
، ولكنه ال اوممكن علمي   انطقي  متعّددة أمر ممكن م اويتلّخص من ذلك: أّن طول عمر اإلنسان وبقاءه قرون  

 ، إالّ أّن اّّتاه العلم سائر يف طريق حتقيق هذا اإلمكان عرب طريق طويل. ايزال غري ممكن عملي  
وعلى هذا الضوء نتناول عمر املهدّي عليه الصلة والسلم وما أحيط به من استفهام أو استغرا ، 

 ونلحظ: 
ري ، وثب  أّن العلم سائر يف طريق حتويل اإلمكان النظاوعلمي   امنطقي   إنه بعد أن ثب  إمكان هذا العمر الطويل

، ال يبقى للستغرا  حمتوى  إاّل استبعاد أن يسبق املهدّي العلم نفسه، فيتحّول اإلمكان اإىل إمكان عمل، تدري  
لى هذا التحويل، عالنظري إىل إمكان عمل، يف شخصه، قبل أن يصل العلم يف تطّوره إىل مستوى القدرة الفعلية 

 فهو نظري من يسبق العلم يف اكتشاف دواء ذات السحايا أو دواء السرطان. 
يف  حركة العلم -الذي صّمم عمر هذا القائد املنتظر  -وإذا كان  املسألة ه، أنه كيف سبق اإلسلم 

 جمال هذا التحويل؟ 
 ركة العلم. فاجلوا : إنه ليس ذلك هو اجملال الوحيد الذي سبق فيه اإلسلم ح

 ؟عديدة اليس  الشريعة اإلسلمية ككّل قد سبق  حركة العلم والتطّور الطبيع، للفكر اإلنساين قرون  أو 
 لسنني؟ للتطبيق مل ينضج اإلنسان للتوصل إليها يف حركته املستقلة إالّ بعد مئات ا اأومل تناِد بشعارات طرح  خطط  

يزة طع اإلنسان أن يدرك أسرارها ووجه احلكمة فيها إاّل قبل برهة وجأومل تأِت بتشريعات يف غاية احلكمة، مل يست
  ؟من الزمن

 ؟ا جاء العلم ليثّبتها ويدعمهمن الكون مل تكن ختطر على بال إنسان، ثّ  اأومل تكشف رسالة السماء أسرار  
بق العلم يف سيأن  -سبحانه وتعاىل  -فإذا كنا نؤمن هبذا كله، فلماذا نستكثر على مرسل هذه الرسالة 

؟ وأنا هنا مل أتكلم إاّل عن مظاهر السبق ال ي نستطيع أن حنّسها حنن بصورة مباشرة، وميكن تصميم عمر املهديّ 
 أن نضيف إىل ذلك مظاهر السبق ال ي حتّدثنا هبا رسالة السماء نفسها . 

ذا من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى، وه ومثال ذلك أهنا ختربنا بأّن النيّب )ص( قد أسري به ليل  
اإلسراء إذا أردنا أن نفهمه يف إطار القوانني الطبيعّية، فهو يعرّب عن االستفادة من القوانني الطبيعية بشكل مل يمتح 

لعلم لالعلم أن حيّققه إالّ بعد مئات السنني، فنفس اخلربة الربانية أتاح  للرسول )ص( التحرك السريع قبل أن يتاح 
 قبل أن يتاح للعلم حتقيق ذلك.  ،حتقيق ذلك، أتاح  آلخر خلفائه املنصوصني العمر املديد

  



م يف حياة الناس، يف حدود املألوف حىت اليو  انعم، هذا العمر املديد الذي منحه اهلل تعاىل للمنقذ املنتظر يبدو غريب  
 من ّتار  العلماء.  ويف ما أجنز فعل  

 ولكن! 
م من يف حدود املألوف يف حياة الناس، وما مّرت هب اور التغيريي احلاسم الذي أعّد له هذا املنقذ غريب  أَوليس الد

  ؟تطورات التاريخ
 أَوليس قد أنيط به تغيري العامل، وإعادة بنائه احلضاري من جديد على أساس احلق والعدل؟ 

ل عمر املنقذ واهر الغريبة واخلارجة عن املألوف، كطو فلماذا نستغر  إذا اّتسم التحضري هلذا الدور الكبري ببعض الظ
ظيم ، ال يفوق حبال غرابة نفس الدور العااملنتظر؟ فإّن غرابة هذه الظواهر وخروجها عن املألوف مهما كان شديد  

دور ال يوجد  على الرغم من أنه اتارخيي   ا كنا نستسيغ ذلك الدور الفريدالذي يب على اليوم املوعود إجنازه. فإذ
 ياتنا املألوفة؟ له يف ح امناظر   امناظر له يف تاريخ اإلنسان، فلماذا ال نستسيغ ذلك العمر املديد الذي ال جند عمر  

 وال أدري! 
هل ه، صدفة أن يقوم شخصان فقط بتفريغ احلضارة اإلنسانية من حمتواها الفاسد وبنائها من جديد، فيكون لكّل 

 مضاعفة؟  ااالعتيادية أاعاف   منها عمر مديد يزيد على أعمارنا
أحدمها مارس دور يف ماا، البشرية وهو النيّب نوح، الذي نّص القرآن الكرمي على أنه مكث يف قومه 

 ، وقّدر له من خلل الطوفان أن يبين العامل من جديد. األف سنة إالّ مخسني عام  
قّدر قومه حىت اآلن أكثر من ألف عام، وسيواآلخر ميارس دوره يف مستقبل البشرية وهو املهدّي الذي مكث يف 

 له يف اليوم املوعود أن يبين العامل من جديد. 
 ؟فلماذا نقبل نوح الذي ناهز ألف عام على أقل تقدير وال نقبل املهديّ 

 
 
  


