
  ١٨         احسن القصص

  
روح  ا  

  
  

   ")عليه السالم (  مسيحسيدنا قصة " 
  
  
  
  
  

  كمال السيد 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 كلمة الناشر

يسر مؤسسة أنصاريان أن تقدم اىل اجليل اإلسالمي هذه السلسلة 
  .القصصية عن حياة األنبياء عليهم السالم 

قصص األنبياء الذين بعثهم اهللا  . . .اا قصص عن رسل اهللا اىل اإلنسانية 
ليعلّموا اإلنسان كيف حييا وكيف يعيش وكيف ميوت فهم قدوة اإلنسانية ، 

  .والشموع اليت أضاءت طريق البشرية 
ولوال أولئك النخبة من البشر ، ما صنعت اإلنسانية حضاراا عرب 

   .الزمن
ئها يف وقت جدير بالذكر ان مؤسسة أنصاريان سبق وأن قدمت إىل قرا

  :سابق سلسلة 
  .مع املعصومني 

  .مع الصحابة والتابعني 
  .الطريق إىل كربالء 

  .وهي تعاهد اجليل املسلم على االستمرار يف هذا الطريق بإذن اهللا 
   

  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 
  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 



. . يف البيت املقدس ، عمره ثالثون سنة . . ملعبد كان جالساً يف ا
حاف القدمني ، يرتدي قميصاً من الصوف ، . . طويل القامة ، حنيفاً 

  .يفكّر يف مصري أمته وشعبه 
كان الرعاة يسوقون أغنامهم . . غادر املعبد ، متجهاً حنو التالل 

رائيل عائدين ، فقد جنحت الشمس للمغيب ، وفكّر املسيح يف بين إس
  :وتساءل 

  كيف يل أن أسوق خراف بين إسرائيل الضالة إىل ينابيع النور ؟
  .كيف يل أن أرد الضائعني إىل الطريق 

غابت الشمس ، وعاد الرعاة إىل منازهلم ، واألغنام إىل حظائرها ، 
  . .والطيور إىل أوكارها ، واألطفال إىل أحضان أمهام 

  !؟ ألنه ليس له بيت ملاذا . . أما املسيح فال يعود 
كان ينام يف الربية ، أما إذا نزل املطر أو الثلج فأنه يأوي إىل 
املغارات يف اجلبال ، وعندما جيوع فأنه يقتطف بعض ما تنبته األرض 

  . .من النباتات الربية 
هكذا كان يعيش املسيح حراً زاهداً ال خياف أحداً إالّ اهللا ، عاش 

  .شيء يف هذه الدنيا عزيزاً ألنه ال يطمع ب
  .حلّ املساء وحان وقت النوم ، توسد عيسى حجراً ونام 



  . .كان ينظر إىل السماء الواسعة املرصعة بالنجوم 
  . .نوره ميأل املكان . . فجأة ظهر املالك 

  !ان اهللا يأمرك بإبالغ الرسالة 
ان روح القدس تؤيده واهللا معه وهو . . وض املسيح بأمر اهللا 

  .ره ناص
  

  اإلعالن السماوي 

  .وكان السوق مكتظاً بالناس ، ووقف عيسى ليعلن نبأ السماء 
  .هتف املسيح بشجاعة 

وِإذْ قَالَ ِعيسى ابن مريم يا بِني ِإسراِئيلَ ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم { 
 ِبرسوٍل يأِْتي ِمن بعِدي اسمه مصدقًا لِّما بين يدي ِمن التوراِة ومبشرا

 ِبنيم رذَا ِسحاِت قَالُوا هنيم ِبالْباءها جفَلَم دم١}أَح.  
حاكماً على فلسطني " فونتيوس فالتوس " يف ذلك الوقت كان 

كانت احلكومة القيصرية ، تفرض على حكام الواليات االستجابة إىل و
  .مطالب الناس يف األقاليم احملتلة إذا مل متس أمن اإلمرباطورية الكربى 

                                     
 .٦اآلية : سورة الصف ١



كان احلاكم يراقب عن كثب ما جيري يف مقاطعته ، وذات يوم 
وصلته تقارير عما جيري يف البالد ، إنّ شاباً يدعى عيسى ، يقول أنه 

 اهللا ، وهو يدعو الناس إىل العودة إىل فطرة اهللا واالبتعاد عما رسول من
  .يلوث النفس 

ملاذا ؟ ألن . . كان الكهنة اليهود أول من انزعج لدعوة املسيح 
ألن املسيح . . املسيح يدعو الناس إىل مواساة الفقراء وإطعام اجلياع 

  .يقول ان الكهنة حرفوا التوراة 
  !ينهبون أمواهلم باسم النذور . . راء ألن الكهنة خيدعون الفق

يف ذلك الزمان كان بعض اليهود ينكرون يوم القيامة ، واحلياة بعد 
املوت ، وال يؤمنون باحلساب والعقاب والثواب ، مل يكونوا يعلنون 

يتظاهرون . . ذلك ، كانوا يتظاهرون بالدين ويضمرون االحنراف 
  .باإلميان ويضمرون الكفر 

  

  الصراع 

راحوا يطلقون الشائعات . . أ الكهنة حرم ضد املسيح بد
  !يتهمونه بالكفر 



لقد كان . . كانوا يصيحون حبقد لو كان نبياً فأين معجزاته 
  ملوسى معجزات كثرية ، فما الذي جاء به عيسى ؟

  !وكان يقولون عن مرمي أشياء سيئة 
  !كانوا يتهموا ، وهي الطاهرة البيضاء 

إىل أن . . ية يدعو بين إسرائيل إىل الروح ووقف عيسى يف الرب
  . .يتخلصوا من أسر املادة 

  :قال أحدهم 
  .الروح هي الدماء اليت جتري يف عروقنا 

  :قال عيسى بن مرمي 
  .الروح كلمة اهللا 
  .ال نفهم ما تقول 

  :احنىن املسيح وتناول قبضة من الطني وقال 
  ما هذه ؟

  !قبضة طني 
  هل فيها روح ؟

  .كالّ 



وإذا نفخت فيها وأصبحت طرياً . . فإذا صنعت منها كهيئة الطري 
  !بإذن اهللا 

  :قالوا بدهشة 
  !ماذا تعين ؟

ذلك أن اهللا . . اعين انين قادر على انفخ فيها فتصري طرياً بإذن اهللا 
  .وأن اهللا على كل شيء قدير . . هو واهب احلياة 

ع يف قبضة يصن) عليه السالم ( ويف تلك اللحظات كان عيسى 
  . .الطني شكالً يشبه الطري 

  .اكتمل الشكل ، ونفخ يف ذلك الشكل الطيين 
فجأة حتولت قبضة الطني إىل محامة بيضاء ، صفقت جبناحيها ، مث 

  .طارت يف الفضاء األزرق 
  .وامتأل املسيح خشوعاً هللا القادر اخلالق البارئ املصور 

  
  احلواريون 

هل خشعوا هللا ؟ كالّ ، كان الكهنةُ  . . هل آمن بنو إسرائيل بعيسى ؟
  .إن عيسى شاب كافر : يزدادون حقداً ، وراحوا يشيعون بني الناس البسطاء 



  



راحوا يتآمرون لقتله ، شعر عيسى أن الكفر يربق يف عيوم من 
  !أجل هذا هتف 

  من أنصاري إىل اهللا ؟
  :فنهض اثنا عشر رجالً وهتفوا 

  . .منا باهللا واشهد بانا مسلمون آ. . حنن أنصار اهللا 
  :مث اجوا بأبصارهم حنو السماء وقالوا 

  .ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول ، فاكتبنا من الشاهدين 
  

  عازر 

كان سيدنا املسيح حيب صديقاً له امسه عازر ، وكان عازر شاباً 
  .مؤمناً 

ه ذات يوم ذهب عيسى إىل مرتل عازر سأل عنه ، خرجت أم
  :تبكي قالت 

  .ودفن قبل ثالثة أيام . . لقد مات 
  :قال املسيح 

  أحتبني أن تريه ؟



  :قالت األم املؤمنة 
  !نعم يا روح اهللا 

  :قال عيسى 
  .غداً سآيت ألحييه بأذن اهللا 

  :ويف الصباح الباكر ، جاء عيسى وقال لألم 
  .انطلقي معي إىل قربه 

اجته ببصره إىل السماء وقف املسيح عيسى بن مرمي أمام القرب و
  :وراح يتضرع إىل اهللا واهب احلياة ، مث هتف بإميان ملتهب 

  !اض من نومتك يا عازر 
  !!فجأة انزاح التراب ، وانشق القرب، وخرج عازر من قلب التراب 

  .عانقت األم ابنها ودموع الفرح متوج يف عينيها 
  :قال املسيح 

  أحتب أن تبقى مع أمك ؟
  :قال عازر 

  .عم يا كلمة اهللا ن
  :قال املسيح 



ان اهللا قد كتب عمراً جديداً ، سوف تتزوج ويرزقك اهللا أوالداً 
  .صاحلني 

  

  املائدة السماوية 

آمنا : أوحى اهللا إىل احلواريني ، أن آمنوا يب وبرسويل ، قالوا 
  .واشهد باننا مسلمون 

التف احلواريون حول الرسول عيسى بن مرمي يصدقونه ، 
  .عون عنه ، كانوا مثل جيش صغري ، ولكنه قوي ويداف

وكان املسيح وجيهاً يف الدنيا واآلخرة ، بلغ من إميانه انه كلّما 
  .سأل اهللا سبحانه شيئاً استجاب له 

ومل يكن عيسى ليسأل إالّ من أجل يؤمن الناس باهللا ويعودوا إىل 
  .فطرم األوىل 

ذّ فتخطفها كان مثل راع طيب ، حريص على خرافه أن تش
الذئاب ، وكان الفقراء من بين إسرائيل ، مثل خراف ضالّة ، وكان 
الكهنة املنافقون مثل الذئاب ، خيتطفون الفقراء ، ويقتلون يف نفوسهم 

) .عليه السالم ( اإلميان برسالة املسيح 



  



مضى إىل التالل القريبة . . ذات يوم مضى املسيح ومعه احلواريون 
  .إلميان بني أهايل القرى كان يريد نشر ا

جلس قرب نبع من املاء وجلس معه احلواريون ، راح املسيح 
  :يغسل أقدامهم ، تعجبوا من عمله ، قالوا له 

  !مل تفعل ذلك يا رسول اهللا ؟
  :قال املسيح ونفسه تفيض بالتواضع 

ان ختدموهم كما . . أريدكم أن تفعلوا مع الناس كما أفعل 
  .أخدمكم 

ون جائعني ، وكان املسيح عندما جيوع يقتطف بعض كان احلواري
  .النباتات الربية ويسد ا جوعه 

احلواريون ال يستطيعون ذلك ، لقد كان املسيح زاهداً ، علّم نفسه 
  !كيف يكون سيداً ملعدته 

امس احلواريون فيما بينهم ، ان املسيح الذي خلق من الطني 
رياً ، واملسيح الذي نادى على عازر كهيئة الطري ، مث نفخ فيه فكانت ط

  .يف قربه فنهض ، يستطيع أن يسأل اهللا طعاماً نأكله 
  :من أجل هذا قالوا 

  !يا عيسى بن مرمي هل يستطيع ربك أن يرتّل علينا مائدة من السماء ؟



  :تأثر عيسى بشدة ، هل يشك هؤالء بقدرة اهللا ؟ قال هلم خمدراً 
  !اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني 

  :قالوا 
نريد أن نأكل منها ، ونعلم أن قد صدقْتنا ، ونكون عليها من 

  .الشاهدين 
من أجل أن تطمئن قلوبنا ، ولسوف نشهد ذه املعجزة أمام الناس 

ونريد أيضاً أن نتربك . . مجيعاً ، فتكون دليالً آخر على صدق رسالتك 
  .مبائدة مساوية كرمية 

 وكان وجهه املضيء حزيناً ، ،) عليه السالم ( سكت سيدنا عيسى 
  .وقد شع من عينيه نور مساوي 

سجد املسيح هللا رب السماوات ، مث رفع رأسه إىل الفضاء األزرق 
  :وهتف من أعماق نفسه الطاهرة 

قَالَ ِعيسى ابن مريم اللَّهم ربنا أَنِزلْ علَينا مآِئدةً من السماء { 
  .}اً لِّأَوِلنا وآِخِرنا وآيةً منك وارزقْنا وأَنت خير الراِزِقني تكُونُ لَنا ِعيد

) عليه السالم ( وتألق نور مساوي غمر املكان ومسع عيسى 
  : يف القلوب إنّ صوت اهللا يقول هلم واحلواريون كالماً مهيباً ينفذ



 } هذِّبي أُعفَِإن ِمنكُم دعب كْفُرن يفَم كُملَيا علُهزني مِإن قَالَ اللّه
 الَِمنيالْع نا مدأَح هذِّبا الَّ أُعذَابع{.   

وهبطت مائدة مساوية فيها رزق كرمي ، وكانت حافلة باخلبز 
واللحم ، ومألت رائحة الطعام الفضاء ، وجاء اجلياع ، وجاء الفقراء 

. جاءوا إىل عيسى بن مرمي ليطعمهم . . الذي ال جيدون شيئاً يأكلونه 
 يف ذلك اليوم وأكل الناس. . ووجدوا املائدة الكرمية ، فأكلوا وشبعوا 

  .أهنأ وأطيب طعام 
  

  على ساحل البحر 

  :ومضى السيد املسيح يتفقد الناس الفقراء ، ورآه الصياديون فهتفوا 
  !جاء املعلم 

كانوا حزينني ، لقد ألقوا شباكهم يف البحر دون أن حيصلوا على 
  .شيء 

بعضهم كان جالساً على الشاطئ وبعضهم يف قوارب الصيد 
ى ، وبعض كانوا يلفون األشرعة وقد سيطر اليأس على ينظرون إليه بأس

  .اجلميع 



  



  .ركب عيسى قارباً وأشار إىل الصيادين باستئناف رحلة الصيد 
ارتفعت األشرعةُ من جديد ، وكانت القوارب جتري خلف قارب 

  ) .عليه السالم ( املسيح 
 عليه( توقفت القوارب يف نقطة من البحر األزرق ، وأشار املسيح 

وكانت املفاجأة أن كل . أن القوا شباك الصيد يف املياه ) السالم 
الِشباك عادت وهي مليئة بالسمك مث ألقيت مرة أخرى وأخرى حىت 

  .امتألت القوارب باألمساك 
وعاد الصياديون يصدحون بأناشيد الفرح ويشكرون اهللا على ما 

  .رزقهم 

  
  الشفاء 

سيح إىل مرتله ولبى املسيح ذات مرة دعا أحد احلواريني سيدنا امل
  .الدعوة فمضى معه 

  !!يف الطريق رأى املسيح شاباً يسري والناس يسخرون منه 



. . ال يسمع شيئاً هلذا فهو ال يستطيع أن يتكلم . .كان الشاب أبكم 
ولكنه كان ينظر حبرية إىل الناس وهم . . ألنه مل يسمع كالماً أبداً 

  .يضحكون منه 
وحدثت . . يه بلطف ومسح على رأسه وأذنيه وضع املسيح كفّ

  !املعجزة أن الشاب وألول مرة بدأ يسمع ؟
وحتولت سخريات الناس إىل دهشة ، وبعضهم آمن باملسيح 

  .وأصبح من أتباعه 
  .ومضى املسيح يف طريقه إىل مرتل صديقه 

يف الصباح مسع املسيح أصوات طَرق على الباب ، وكانت 
   .احلجارة تنهال بشدة

وخرج املسيح لريى ما جيري ، رأى رجالً أبرص والناس يقذفونه 
  !باحلجارة لكي جيربوه على مغادرة القرية 

  .كانوا يرمونه من بعيد ، ويتقززون من رؤيته 
وضع املسيح يده املباركة ومسح على وجهه مثلما يذوب امللح يف 

  .املاء اختفت آثار املرض وعادت الفرحة إىل وجه الفىت 
ك به أما الناس فقد راحوا يتدافعون حنو السيد املسيح للترب.  
  



  



  املؤامرة 

من أجل البؤساء . . هكذا عاش املسيح من أجل الفقراء 
كان يرشد الناس إىل النور ويبشرهم بالرسول األكرم . واملساكني 

  .يسميه املعزي فيقول هلم 
 بامسي فهو وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله األب" 

  .١"يعلمكم كل شيء ويذكّركم بكل ما قلته لكم 
عليه ( وكان يقرأ هلم ما ورد يف التوراة مما قاله اهللا سبحانه ملوسى 

  ) :السالم 
جعل كالمي يف فمه أقيم هلم نبياً من وسط إخوام مثلك وأ" 

  .٢"فيكلمهم بكل ما أوصيه به 
من أجل هذا ، حقد كهنة اليهود ، وراحوا حيرضون على قتل 

  .املسيح 
  
  

                                     
 .١٤/٢٦: اجنيل يوحنا.  ١
 .سفر  التثنية/ وراة  الت.  ٢



  



( راحوا يشيعون عليه أنه ساحر ، وانه مرتد عن شريعة موسى 
  ) .يه السالم عل

وذات يوم اندفعوا حنو املعبد ، وكان املسيح مع حواريه ، كانوا 
  .يريدون قتله 

استهدف من وراء " فيالتوس " وتدخلت الشرطة ، وكان احلكم 
  .اعتقاله محايته من شرور اليهود والتحقيق يف أفكاره ودعوته 

خرج وسيق املسيح خمفوراً إىل القصر ، واندفع الغوغاء وراءه ، 
فيالتوس ليتحدث معهم حول سبب نقمتهم ، فجاءت الصيحات من 

  :كل مكان 
  !هو كافر
  !ملحد
  !خائن

. . أغلق احلرس بوابة القصر ، وراح فيالتوس يتأمل يف وجه املسيح 
  :الصفاء والسالم يشعان من عينيه ، تساءل يف نفسه 
  !إن شاباً كهذا ال بد وانه حيمل أفكاراً صافية 

  :وس قال فيالت
  .هناك من يقول انك تدعو الناس وحتركهم ضد احلكومة 



  :قال املسيح بثقة 
إىل أن حيسن اإلنسان إىل أخيه . . انين أدعو إىل عودة الروح 

  .إىل أن يعبد اهللا الواحد األحد . . اإلنسان 
كان فيالتوس قد قرأ عن مذاهب بعض فالسفة اليونان فلم جيد يف 

  .ما أفكار عيسى خطراً على رو
  .من أجل هذا فتحت بوابة القصر وأُفرج عن املسيح 

أما اليهود فقد راحوا يِشيعون ان احلاكم قد تأثر بأفكار املسيح ، 
  .وأنه يريد خيانة القيصر 

كانوا خبثاء مل يكتفوا ببث الشائعات بل راحوا يسجلون الطوامري 
  .ويبعثون بالرسائل إىل روما لعزله عن احلكم 

دثت فوضى يف البالد ، وخاف احلاكم من أن تنقلب وهكذا ح
  .األمور ضده ، فسمح لليهود أن يفعلوا باملسيح ما يشاءون 

كان اليهود يف ذروة حقدهم ، وكان الكهنة مثل الذئاب يبحثون 
إالّ ألنه جاء !! عن املسيح ، ليمزقوه بأسنام ، ال لذنب إالّ إلنسانيته

  ) !عليه السالم ( هلا اهللا على سيدنا موسى بالشريعة احلقيقية ، كما أنز
كان كهنة اليهود يف اجتماع صاخب ، يبحثون يف كيفية القاء 

  ) .عليه السالم ( القبض على عيسى ين مرمي 



وانتشر اجلواسيس يف كل مكان للبحث عنه ، وكان اختفاء املسيح 
  .قد اُثار هلم قلقاً ، ألنّ يف بقائه خطراً على مصاحلهم 

صدم هلم معلومات رمغرية ملن يعثر عليه أو يقد الكهنةُ جوائز 
  !تساعد يف القبض عليه

  

  آالم املسيح 

  .لقد تعذّب املسيح كثرياً ، تعذب هو وأمه 
وبدل أن ) عليه السالم ( اليهود عذّبوا مرمي منذ ميالد عيسى 

ختشع قلوم للمعجزة فأم اموا مرمي ، وقالوا ان والد عيسى رجل 
  .مسه يوسف النجار ا

وعندما كرب عيسى ومحل أعباء الرسالة راحوا يطاردونه يف كل 
مكان ،وهاهم اآلن حيرضون احلكومة على قتله ، ويتهمون احلاكم 

  !خبيانة القيصر
جنح اليهود يف احلصول على الضوء األخضر يف قتله ، وهاهم 

 من يبحثون عنه يف كل مكان ، وقد وضع احلاكم الروماين مفرزة
.اجلنود تتوىل القبض عليه وصلبه 



  



  ؟) عليه السالم ( ولكن أين ياترى كان املسيح 
كان املسيح يتنقل خبفاء من مكان إىل آخر ، وكان ميضي كل ليلة 

) عليه السالم ( وذات ليلة ، اختبأ عيسى . يف مكان ومعه بعض أتباعه 
تناولوا طعامهم بعد أن _ يف بستان مع بعض احلواريني وض املسيح 

  :ليلقّن أتباعه درساً يف التواضع ، فغسل أيديهم ، قائالً _ 
  !لقد فعلت ذلك حىت أكون لكم قدوة ، فتواضعوا للناس 

  .ويف تلك الليلة قال املسيح وقد شعر الغدر 
أخربكم ان الراعي سيذهب ، وستبقى الغنم وحدها وسيكفر يب 

  .أحدكم قبل أن يصيح الديك ثالث مرات 
وتبادل احلواريون النظرات ، وكانت عينا يهوذا االسخريوطي 

  .تربقان بالغدر 
كانت تلك الليلة شتائية قارسة الربد ، عندما نام اجلميع تسلّل 

  .يهوذا خارجاً 
يف اجلائزة اليت سيحصل عليها ، هلذا اجته . . كان يفكر يف الذهب 

  .إىل املعبد حيث كهنة اليهود يترقّبون األخبار 
مهس يهوذا يف أذن الكاهن األكرب ، وتسلّم حفنة من النقود و

  .الذهبية 



  



وصاح الديك ثالث مرات ، وأصدر الكهنة أوامرهم إىل مفرزة ژ
اجلنوِد الرومان مبرافقة يهوذا االسخريوطي ، كان يهوذا متلثماً حىت ال 

  .يعرفه أحد 
 كان يسري واجلنود يسريون وراءه ، واستيقظ الناس وحدثت

  .الفوضى ، واقتحم عشرات اجلنود البستان 
  .فر احلواريون يف مجيع االجتاهات 

وأراد اهللا أن ينتقم من الغادر فألقى شبه السيد املسيح على وجه 
  .يهوذا 

اما املسيح فقد رفعه اهللا إىل السماء بعيداً عنهم وخلّصه من 
  .مؤامرات اليهود القذرة 

  

  الصليب 

ومل يكونوا ليعرفوه من قبل . . ن على املسيح مل يعثر اجلنود الروما
ألم مل يروه سابقاً ، ويف غمرة الفوضى وقعت أعينهم على يهوذا 

  .ورأوا أن العالمات تنطبق عليه متاماً فألقي القبض عليه وسيق خمفوراً 
  .أراد اليهود التخلّص من املسيح بأسرع وقت 



  .فأُِخذَ فوراً إىل تلّ اجللجلة 
عليه (  الشبيه ، ليسدلُ الستار على قصة املسيح وهناك صلب

  ) .السالم 
  ولكن هل انتهت قصته حقاً ؟

ولعلّ الفقراء الذين . . كالّ ، انتشرت شائعات كثرية عن ظهوره 
  .كانوا حيبونه هم وراء مثل هذه الشائعات 

ومع ذلك فقد خاف اليهود ألم مل يتيقّنوا من قتل املسيح ، هلذا 
  .ون بأم قتلوا عيسى بن مرمي وأم صلبوه راحوا يشيع

وما ..{ : أما احلقيقة ، فان اهللا سبحانه يقول يف القرآن الكرمي 
قَتلُوه وما صلَبوه ولَِكن شبه لَهم وِإنَّ الَِّذين اختلَفُواْ ِفيِه لَِفي شك منه ما 

 اعبِعلٍْم ِإالَّ ات م ِبِه ِمنكَانَ لَهِه وِإلَي اللّه هفَعل را بِقيني لُوها قَتمو الظَّن
  .١}اللّه عِزيزا حِكيما 

  مىت ؟.. وسيعود املسيح ذات يوم 
لثاين عشر من ائمة أهل يوم يظهر اإلمام ا. . يف اليوم املوعود 

الذي بشر بظهوره سيدنا ) عليه السالم ( اإلمام حممد املهدي : البيت 
  ) .صلى اهللا عليه وآله ( حممد 

                                     
 .١٥٨، ١٥٧اآليات  :النساء.  ١



سيشهد املسيح بصدق املهدي ، وسينصر احلق على الباطل ، 
  .ويسود األرض الربيع والسالم 


