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 الحوزة العلمية وإمام الزمان:  

 

Is the long lifetime of Mahdi and Jesus (PBUT) possible? 
 
The opponents of Shia Islam protest that according to the beliefs of this school the Hidden Imam should by now be 
nearly twelve centuries old, whereas this is impossible for any human being. In answer it must be said that the pro-
test is based only on the unlikelihood of such an occurrence, not its impossibility. Of course such a long lifetime or 
a life of a longer period is unlikely. But those who study the Hadith of Prophet Muhammad and the Imams will see 
that they refer to this life as one possessing miraculous qualities. 
 

Miracles are certainly not impossible nor can they be negated through scientific arguments. It can never be proved 
that the causes and agents that are functioning in the world are solely those that we see and know and that other 
causes which we do not know or whose effects and actions we have not seen nor understood do not exist. It is in 
this way possible that in one or several members of mankind there can be operating certain causes and agents 
which bestow upon them a very long life of a thousand or several thousand years. Medicine has not even lost hope 
of discovering a way to achieve very long life spans. In any case such protests from “peoples of the Book” such as 
Jews, Christians and Muslims are most strange for they accept the miracles of the prophets of God according to 
their own sacred scriptures. 
 

The opponents of Shia Islam also protest that, although Shia Islam considers the Imam necessary in order to ex-
pound the injunctions and verities of religion and to guide the people, the occultation of the Imam is the negation 
of this very purpose, for an Imam in occultation who cannot be reached by mankind cannot be in any way benefi-
cial or effective. 
 

The opponents say that if God wills to bring forth an Imam to reform mankind He is able to create him at the nec-
essary moment and does not need to create him thousands of years earlier. In answer it must be said that such peo-
ple have not really understood the meaning of the Imam. The duty of the Imam is not only the formal explanation 
of the religious sciences and exoteric guidance of the people. In the same way that he has the duty of guiding men 
outwardly, the Imam also bears the function of Succession of the Prophet and the esoteric guidance of men. It is he 
who directs man’s spiritual life and orients the inner aspect of human action toward God. 
 

Clearly, his physical presence or absence has no effect in this matter. The Imam watches over men inwardly and is 
in communion with the soul and spirit of men even if he be hidden from their physical eyes. His existence is al-
ways necessary even if the time has not yet arrived for his outward appearance and the universal reconstruction 
that he is to bring about. 

12th Imam Mahdi (PBUH)   part:6 

من قصص المتشرفين بلقاء صاحب الزمان 'عجلجا الجلجج فجراجج 'قجا  ال جيجد 

ح ن األبطحي "ره : في أحد األيام سألت المرحوم الحجا  الجمجق جقجااجان : 

لماذا لم أر حتى اآلن بقية اللج في أرضج )علا اللج تعالى فراج ( فجقجا : 

 ما زلت صغيرا على ذلك .
 

فقلت لج : ليس للموضجو  عجققجة بجالجعجمجر فجاذا رجان الجعجمجر   جقجا لجلجقجاء 

المهدي المنتظر )علا اللج فراج ( فانج سيققيج أمجا إذا لجم يجلجن لج لجك 

فلن يققيج حتى لو ران سلمان الجمجحجمجدي اارتجار الجمجرحجوم مجن اجوابجي 

وقا : صحيح قولك ا رن على استعجدا  لجيجلجة يجد فجي حجرم الجرضجا )عجلجيجج 

 ال قم ( فقد يلون الفر  وتتشرف بلقيا صاحب الزمان )علا اللج فراج(
 

وهل ا قضيت الليلة التالية في حرم اإلمام علي بن موسى الرضا )عجلجيجج 

ال قم ( وللنني أح  ت با نزعا  وعدم الراحة ألنني لجم أوفجب بجلجقجاء 

بقية اللج الحلة المنتظر )علا اللج فراج (. فراعجت اجا جإجا إلجى الجدار وأنجا 

أشعر باإلافاق والضآلة ورانت الطرقات مظلمة والليلة شتا ية بجار ة وفجي أاجنجاء ذلجك  حجظجت سجيجدا بجلجإجاة أبجيج  وعجمجامجة اضجراء 

واضحة المعالم وهو قا م من اللهة المقابلة لي ولما وصا إلي سلم بلا لطف واحترام ورأنج يعرفني من زمان فر  ت التجحجيجة اجم 

ااتازني وذهب إلى سإيلج . وهنا أا ت تراو ني الشلوك واألفلار وأنا أقو  لنفج جي: هجا يجمجلجن أن يجلجون ذلجك ال جيجد الجلجلجيجا هجو 

 المهدي المنتظر )علا اللج فراج ( ؟
 

وتقاذفتني ه ه األفلار المتضاربة حتى وصلت إلى الفندق فدالت على المرحوم المق جقااان فأيجتجج يجقجرأ أبجيجاتجا مجن الشجعجر فجهجمجت 

منها بأنج ليس فقط عنده ارتإاط بأها بيت العصمة والنإوة با إنج علم بأنني التقيجت بج لجك ال جيجد الجلجلجيجا الج ي هجو صجاحجب الجزمجان 

 )علا اللج تعالى فراج ( 



 تمور  طيرة كشفها ترامب  6الكااب الذي هز تمريكا.. 

 عن اياااته منها االح نووي
 حدث

 اليوم

ف  اااقبال قكرى اااشهاد السيدة 

 رقية براعم االناظار يقرتون عن حياتها

قجنجإجلجة اجديجدة ”  بجو  وو وار “ قإا أقا من شهرين على موعد إاراء ا نتخابات الر اسية األمريليجةا فجلجر الصجحجافجي األمجريجلجي  -شفقنا

 ” ..العز “ا وال ي يأما في فترة حلم اديدة عززتها انتصاره على الديمقراطيين بمعررة ” ونالد ترامب“بواج سيد الإيت األبي  

وورجالجة ”  بيجزنجس إن جايجدر“ وموقع ”  نيويورك تايمز“ وصحيفة ”  سي إن إن“القنإلة اللديدة التي رشف ملر  تفاصيا صغيرة عنها شإلة 

 ”Rage“رجتجا  الجغجضجب   –رجالجنجار فجي الجهجشجيجم   –ا رانت رفيلة بااارة اللد  حو  إ ارة ترامب لعد  من الملفجاتا لجيجتجداو  ” فرانس برة“ 

سإتمإر اللاريا وهو عإارة عن مقابقت م جلجلجة أاجراهجا تجرامجب مجع الصجحجافجي  51للصحافي الشهير بو  وو وار ا والمقرر إصداره في 

 بين  ي مإر ويوليو الماضيين . الشهير 

ا من مخاطر رورونا -5
ّ
 ترامب قل

   –ح ب اللتا    –اعترف ترامب 
 
 ألنجج   يجريجد أن يجخجلجب ذعجرا

 
بأنج قلا من مخاطر فيروة رورونا ا وأصر على أن الفيروة سينتهى سريعجا

أر ت  ا ما أن اقلا منجا ومجا زلجت أريجد الجتجقجلجيجا مجنججا ألنجى   “   –مارة  51في مقابلة مع وو وار  في   –لدى األمريليين . وذرر ترامب 

 
 
 ”.أريد أن أالب ذعرا

 ماذا قا  مدير ا ستخإارات ال ابب عن ترامب ؟  – 2

بجو  وو وار  نجقجا عجن  ان رجوتجس الجمجديجر  ضمن ت ريإجهجا لجتجفجاصجيجا الجلجتجا  أن ”  نيويورك تايمز“ عن صحيفة ”  اللزيرة نت“نقا موقع 

بجالجنج جإجة لجج )لجتجرامجب(ا “ ال ابب لقستخإارات الوطنية في عهد ترامبا قولجج: 

الل بة لي ت ر بة. ه ا فقط ما يعتقده. إنجج   يجعجرف الجفجرق بجيجن الجحجقجيجقجة 

ا ”.  والل  
 
 أرجرجر شجرا

 
ورأى روتس أن نهج ترامب المها ن لروسيا يعلس شجيجًجا

 “ وربما ران لدى روسيا شيء على الر يسا قا ق 
 
إن بوتجيجن رجان يجمج جك شجيجًجا

 ”.ضد ترامب

 أهان الليش – 3

نقا وو وار  عن ترامب تشويهج رإار الم ؤولين الع لريين اجق  لجقجاء عجام 

ا وقا  الر يس إنهم يهتمون بتحالفاتهم أررر مما يهتمون بالمجفجاوضجات 2152

 لوو وار ا فقد سجمجع أحجد م جاعجدي اجيجمجس مجاتجيجسا وزيجر 
 
التلارية. ووفقا

إن انجرا تجي مجلجر  حجفجنجة مجن “  فا  ترامب ال اببا الر يس يقو  في ااتما  

 ”.اللإناء

 لم يتعاطف مع ال و  – 4

رعن الجتجعجاطجف مجع ال جو  بجعجد مجقجتجا اجور  
ّ
يقو  وو وار  إن ترامب لم يعإ

فلويد بأيدي الشرطة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مقابلة وو وار  للر يس وسؤالج عما إذا رانت أمريلا لديها عنصجريجة مجنجهجلجيجةا 

 :
 
 العنصرية تؤار على حياة الناة في الو يات المتحدةا قا ق

ّ
 ”.إنج أمر مؤسف“أقر الر يس بأن

 عققة ترامب بزعيمي روريا الشمالية وروسيا – 1

أطلع ترامب بو  وو وار  على تفاصيا الخطابات بينج وبين ر يس روريا الشمالية ريم اونغ أونا الجتجي تجإجا   فجيجهجا الجر جيج جان فجيجهجمجا 

قتا عمج ووضع اللرجة عجلجى الجدر  “  عإارات اإلعلا . وقا  ترامب لوو وار  إن زعيم روريا الشمالية أطلع الر يس األمريلي على تفاصيا 

وبجحج جب ”.  لقد قطع الرأة ووضعها على صدر الجلجرجة”: “ فرانس برة“  ورالة وأضاف في مقتطفات من رتا  اطلعت عليج”.  بشلا صحيح

التي يإدو أنها تهدف إلى إظهار تقار  عجققجتجج بجزعجيجم   –”  يضب“ الورالة الفرن يةا فان رواية الر يس األمريليا  ونالد ترامب في رتا  

 مجن ”.  قجطجع الجرأة“ هي األولى من أي م ؤو  رفيع الم توى التي ت رجر  –روريا الشمالية 
 
ا شجلجا تجرامجب أيضجا

 
وبجحج جب الجلجتجا  أيضجا

 التحقيقات العديدة عن عققة حملتج وروسياا وقا  إنها تؤار على قدرتج رر يس وعلى عققتج مع الر يس الروسي فق يمير بوتين.

6 –  
 
يا اديدا

ّ
 رشف سقحا نوويا سر

إن حلومتج أنشأت نظام أسلحة   يعرف أحد شيًا عنجا و  حتى قا ة روسيا والصجيجنا وألجمجح إلجى  وقا  ترامب في واحدة من المقابقت 

وال ي أصجدره وو ور  مجع الجلجتجا ا يجرجيجر  2151 ي مإر  1رلمة والم لا في  14للن مقطع المقابلة الصوتية المؤلف من ”. نووي“إنج 

يتوقف في منتصف الللمةا رما لجو رجان يصجحجح لجنجفج ججا اجم يجقجو  ”  نووي“ الحيرة بقدر ما يلشف من معلوماتا إذ عندما يقو  ترامب 

وأوضح وو ور  أنج تأرد بشلا منفصا مع مصا ر أن الو يات المتحدة لديها سقر سري اديدا للنج لم يج رجر مجا إذا رجان ”.  نظام أسلحة“ 

 نوويا أم  . وفي حا  اإتت صحة ه ا التصريحا فمن شأنج أن يحدث هزة في سياسات القوى العظمى ويؤاج سإاق الت لح.

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:


