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 مقدمة الطبعة السادسة

سالم لك يا ممتلئـة نعمـة الـرب معـك     "  عندما بشر المالك العذراء القديسة مريم قال لها    
صاً من السماء ويؤكد لها في   ، وهو يحمل لها هنا سالماً خا      ) ٢٨:١لو( " مباركة أنت في النساء   

أنها نالت بركة لم تنلها ولن تنالها أية امرأة أخـرى فـي              " مباركة أنت في النساء   " قوله لها   
فقد ميزها اهللا وأختارها وفضلها على نساء العالم لكي         . الوجود ، منذ الخليقة وإلى نهاية العالم        

أتخذ منها جسداً وحل بيننا ورأينـا مجـده   يتجسد منها القدوس أبن اهللا وتحبل وتلد الكلمة الذي       
 . مجداً ، فقد صارت أم النور ، أم المخلص ، والدة الكلمة المتجسد ، سماء ثانية جسدانية 

 وألنها والدة اإلله المتجسد ، ملك الملوك ، فقد صـارت لهـا كرامـة أم الملـك ، وملكـة                       
يرة الملك السمائي إلى األرضيين ،      وألنها أم الملك فقد صارت على مر التاريخ سف        . القديسين  

وكانت تظهر في الشدائد والملمات تحمل رسائل السماء إلى األرض ، رسائل ملك الملوك إلى               
البشر ، وتمتلئ الكتب والمجلدات بأخبار ظهوراتها على مر التاريخ ، والرسائل التي حملتها ،               

  .  والمعجزات التي صنعها اهللا على يديها في كل العصور

 وفى العصر الحديث ، وبصفة خاصة القرن العشرون ، ظهرت العذراء مئات المرات فـي                 
 ظهور حتى اآلن ، وحملـت       ٤٠٠عشرات من الدول على رأسها مصر ، سجل منها حوالي           

وهذا الكتاب يقدم للقارئ نبـذ عـن أهـم هـذه            . عشرات الرسائل وعملت آالف المعجزات      
 . ى رسائلها الظهورات ، ويحاول اإلجابة على مغز

وفى هذه الطبعة السادسة تنقيح للكتاب مع إضافة فصل عن ظهورات العـذراء والتجليـات               
كما نود أن ننوه هنـا أن كـل الظهـورات           . الروحية بأسيوط وذلك حتى تكون الفائدة كاملة        

المذكورة في هذا الكتاب مأخوذة من عشرات المراجع والصور والوثـائق مـن مصـادرها                
ونحن ننشرها هنا علـى     . عتمدة من الكنائس التي فحصتها وأعلنت عن صحتها         األصلية ، وم  

مسئولية هذه الكنائس سواء كانت أرثوذكسية أو كاثوليكية ؛ فالظهورات التي حدثت بمصر أو               
مع األقباط في الخارج ، وأن كنا شهود ألثنين منها ، إال أننا ننشرها بعد اعتماد الكنيسة لهـا                    

كنسية التي شكلت لبحثها واإلعالن عن صحتها ، وكذلك بقيـة الظهـورات       من خالل اللجان ال   
ونسأل اهللا أن يـأتي ، هـذا        . تنشر على مسئولية الكنائس التي تختص بها والتي أعلنت عنها           

الكتاب ، بالفائدة المرجوة بصلوات وبركات العذراء القديسة مريم ودعوات قداسة البابا شـنودة   
م ، ونيافة األنبا مرقس ، أبي الروحي ، أسقف شبرا الخيمة وتوابعهـا ،  الثالث ، األستاذ والمعل 

   .وبركة جميع القديسين أمين

  القس عبد المسيح بسيط أبو الخير                                             
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  سادسةمقدمة الطبعة ال
سالم لك يا ممتلئة نعمة الـرب  " القديسة مريم قال لها      عندما بشر المالك العذراء     

، وهو يحمل لها هنا سالماً خاصاً من السماء     ) ٢٨:١لو(  "باركة أنت في النساء   معك م 
ها أنها نالت بركة لم تنلها ولن تنال       " مباركة أنت في النساء    " لهاويؤكد لها في قوله     

فقـد ميزهـا اهللا   . أية امرأة أخرى في الوجود ، منذ الخليقة وإلـى نهايـة العـالم       
لـد  وأختارها وفضلها على نساء العالم لكي يتجسد منها القدوس أبن اهللا وتحبـل وت             

وحل بيننا ورأينا مجده مجداً ، فقد صارت أم النـور ،            الكلمة الذي أتخذ منها جسداً      
  . متجسد ، سماء ثانية جسدانية أم المخلص ، والدة الكلمة ال

 ، فقد صارت لهـا كرامـة أم الملـك ،            وألنها والدة اإلله المتجسد ، ملك الملوك        
ي  مر التاريخ سفيرة الملك السمائ     وألنها أم الملك فقد صارت على     . وملكة القديسين   

إلى األرضيين ، وكانت تظهر في الشدائد والملمات تحمل رسـائل الـسماء إلـى               
 رسائل ملك الملوك إلى البشر ، وتمتلـئ الكتـب والمجلـدات بأخبـار               األرض ، 

ظهوراتها على مر التاريخ ، والرسائل التي حملتها ، والمعجزات التي صـنعها اهللا              
  . على يديها في كل العصور  

وفى العصر الحديث ، وبصفة خاصة القرن العشرون ، ظهرت العـذراء مئـات                
 ظهـور  ٤٠٠ ي رأسها مصر ، سجل منها حوال علىالمرات في عشرات من الدول    

وهذا الكتاب يقـدم  . حتى اآلن ، وحملت عشرات الرسائل وعملت آالف المعجزات      
  . للقارئ نبذ عن أهم هذه الظهورات ، ويحاول اإلجابة على مغزى رسائلها 

 فصل عن ظهـورات العـذراء       مع إضافة  للكتاب   تنقيح السادسةوفى هذه الطبعة    
كما نود أن ننوه هنا أن      . حتى تكون الفائدة كاملة      وذلك   والتجليات الروحية بأسيوط  

والـصور  كل الظهورات المذكورة في هذا الكتاب مأخوذة من عشرات المراجـع            
ومعتمدة من الكنائس التي فحصتها وأعلنت عـن        والوثائق من مصادرها األصلية ،      

ا هنا على مسئولية هذه الكنائس سواء كانت أرثوذكـسية أو           نشرهنونحن  . صحتها  
وأن كنـا   أو مع األقباط في الخـارج ،        ؛ فالظهورات التي حدثت بمصر      كاثوليكية  

 الكنيسة لها من خالل اللجان الكنسية       اعتمادإال أننا ننشرها بعد     ،  شهود ألثنين منها    
هـورات تنـشر علـى      عالن عن صحتها ، وكذلك بقية الظ      اإلالتي شكلت لبحثها و   

ونسأل اهللا أن يـأتي ، هـذا          . عنها أعلنتمسئولية الكنائس التي تختص بها والتي       
الكتاب ، بالفائدة المرجوة بصلوات وبركات العذراء القديسة مريم ودعوات قداسـة            

 ، أسـقف    ي الروح يلمعلم ، ونيافة األنبا مرقس ، أب      البابا شنودة الثالث ، األستاذ وا     
  .  وابعها ، وبركة جميع القديسين أمينشبرا الخيمة وت

                                                القس عبد المسيح بسيط أبو الخير

   م١/٦/٢٠٠٤   
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   ظهورات العذراء- ١

  في القرن العشرين وداللتها
  

 لروحية للعذراء والقديسين والـرؤى    الظهورات ا 
غيرها من الظواهر الروحية     الروحية السماوية و  

قدرات اإلنسان وتفـوق إدراكـه      على   التي تعلو 
المادي هي سمة من سـمات المـسيحية وجـزء     
أساسي من عقيدتها ، فهي إعالن مـستمر عـن          

من  أنها وسيلة  كما تمامه بخليقته ،  واه  وجود اهللا 
 إعالنـات اهللا    وسائل الوحي اإللهي وإعالن من    

 العـذراء القديـسة     ذاته وإرادته وقد ظهرت   عن  
 أو ألفراد   كل القارات ،سواء لجماعات   مريم في   

 في مصر ،    وشاهدها ، ماليين البشر ، وشاهدها   
العذراء بالزيتون ، فقط ، اكثـر مـن         في كنيسة   

شـخص مـن بـالد وجنـسيات          مليون أربعين
  . وديانات مختلفة 

تتوقـف  الظهورات والظواهر الروحية لم       هذه    
كـذلك  بصعود السيد المسيح إلى السماء ولم ينته        
، بـل   عصر المعجزات ، كما يتصور الـبعض        

على العكس تماماً فقـد وعـد الـسيد تالميـذه           
والكنيسة بإرسال الروح القدس ليمكث إلى األبـد     

بأنه  سيكون  معنـا إلـى       ؤمنين كما وعد  في الم 
، في   المؤمنين دائماً األبد وان المعجزات  ستتبع      

-١٤يـو (  كل مكـان وزمـان ، بـدون توقـف         

رة كالمـه بـصو   ، وقد تم   )١٧:١٦؛مـر ٢٠:٢؛متى١٦
ويـشهد تـاريخ    . مكـان    كل   فيفي كل وقت و    حرفية فاستمرت المعجزات تحدث   

 ويـسجل مئـات   على ذلك ، ة بصفة خاصة ،   والكنيسة القبطي ، الكنيسة عامة   بصفة  
وما تزال تحدث كل يوم ، كما يـشهد الوقـت الحاضـر              المعجزات التي حدثت ،   

نت الظهورات تحدث   الوقت أيضاً كا    نفس فيو.  المعجزات كل يوم     حدوث عشرات 
  مكان وزمان ، خاصة ، ظهورات العذراء التي كثرت في القرن  وما تزال في

- ٦ -  

   دراسة الظهورات والتحقق من صحتها  - ١

، العـذراء   ،   طبعتهـا    صورة للعذراء 
بنفسها على قطعة من القماش الرقيـق       

ظهرت في جواديلوب بالمكسيك    عندما  
دييجو لشاب يدعى جوان    م  ١٥٣١سنة  

وهو ذاهب إلى الكنيسة عالمة على أن       
ومـا  . ظهورها له كان ظهوراً حقيقياً      

ورة موجودة حتـى اآلن     تزال هذه الص  
 سـيدة   يشاهدها الجميع في كاتدرائيـة    

  .جواديلوب بمدينة المكسيك 



  ٧

ت بصورة لم يسبق لها مثيل ، نعم كثـرت الظـواهر الروحيـة ،               العشرين وازداد 
 القـرن   فيوظهورات العذراء القديسة مريم بصفة خاصة ،  في القرن العشرين ، و            

العشرين بالذات ، بصورة كثيفة ومذهلة ، فقد سجل المهتمون بهذه الظهورات اكثر             
وحتـى اليـوم ،      ظهور متكرر في كل أنحاء العالم منذ بداية هذا القـرن             ٣٠٠من  

وهناك عشرات بل ومئات الظهورت التي ظهرت فيها العذراء ألفراد وعملت معهم            
معجزات ولم تسجل بصفة رسمية ، بل رووها فقط آلبائهم الروحيين أو ألقـاربهم              
والمقربين إليهم ، كما سجل الكثير منها في نبذ وكتيبات وكتب ومجالت دينية وغير              

وارتبط ظهورها بحـدوث    . ولغات وديانات مختلفة    . ة  دينية وجرائد محلية وعالمي   
آيات ومعجزات وخوارق غير عادية فوق القدرات البشرية سواء العادية أو العلمية            
، وتتعارض مع قوانين ونواميس الطبيعة  وتفوق كل األجهزة المعمليـة والعلميـة              

هم ال يجـدون    الحديثة ويقف أمامها العلماء في حيرة وذهول ، فقد حدثت فعالً ولكن           
 مثل قوة الشفاء في مياه لورد التي أنبعتها العذراء ، وتحـرك الـشمس        !!لها تعليالً 

تجاه األرض في فاتيما ، وظهور أنوار وأضواء قوية مصاحبة لكـل الظهـورات              
تقريباً ، وطيران كائنات روحية على شكل حمام ليالً ، وانتـشار روائـح ذكيـة ،                 

ه ، في الجو ، قبل وأثناء وبعد الظهور ، مثلمـا           وروائح بخور وورد وروائح عطر    
حدث في الزيتون ، وخروج دموع بشرية ودماء بـشرية وزيـت مـن صـورها                
وتماثيلها ، وشفاء مرضى بأنواع كثيرة ومختلفة من األمراض ، واإلعـالن عـن              
معجزات واألنباء عن أحداث ستحدث في المستقبل وقد تحقق أكثرها والباقي يحدث            

كما صاحبت الظهورات نهضات روحية وانتعـاش       . في طريقه للحدوث    اآلن ، أو    
لإليمان ، فتقوى إيمان الكثيرين من الذين كانوا ضعافا في اإليمان ورجـع بعـض               
الملحدين إلى اإليمان وآمن البعض من غير المؤمنين بالمسيحية ، وذلك إلى جانـب             

ح داخلـي ودهـش   الحاالت الروحية التي كانت تنتاب مشاهدي الظهورات من فـر  
 الهواء وتغير القلب    ي والرشد وارتفاع ف   ين لإلحساس بالزمان والمكان والوع    وفقدا

  .والحياة الداخلية 

     

  

على عكس ما يتصور البعض ويتخيل تأخذ الكنيسة ، دائماً ، موقفاً حـذراً تجـاه                  
غهـا  هذه الظهورات ، بل واألكثر دقة نقول ، تأخذ الكنيسة موقف الشك عنـدما يبل              

ال تـصدقوا كـل   " المقـدس  أحد عن ظهور من هذه الظهورات عمالً بقول الكتاب     
 العادة ال تسرع الكنيـسة  فيو . )٢١:٥تس١(" امتحنوا كل شيء "  ، و    )١:٤يو١(" روح  

وراء كل من يبلغ عن ظهور سواء للعذراء أو لغيرها من القديسين ، وإنما تنتظـر                
ونتج عنها ما يدل على أنها من اهللا تـشكل          إلى حين ، فإذا تكررت هذه الظهورات        

  ، المشهود لهم لدين والعلم الكنيسة لجنة من الدارسين والخبراء ، من رجال ا
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بالكفاءة والنزاهة والحياد ، بحيث ال يكون لهم رأى مسبق ، لكي يدرسوا ويفحصوا              
ص أو  يدرسون الـشخ  . كل شئ بالتدقيق وبحيدة تامة ، وذلك بأسلوب علمي مجرد           

األشخاص الذين شاهدوا الظهور ، أثناء الظهور وبعد انتهائه ، ويشاهدون لظهـور             
بأنفسهم إذا أتيح لهم ذلك ، في حالة تكراره مرات كثيرة ، ويدرسـون المعجـزات                

في حالة ظهور العـذراء  (ار المترتبة عليه والناتجة عنه    التي حدثت نتيجة ذلك واآلث    
 كل من اللجنتين البـابويتين علـى مـشاهدتهما          في كل من الزيتون وشبرا اعتمدت     

وفيما يلي أهم  االختبارات والقواعد التي       ) . لشخصية للظهور قبل أي اعتبار آخر     ا
  :وضعوها وطبقوها في دراستهم وفحصهم  والنتائج التي توصال إليها 

الشك في كل ظهور يبلغ عنه ، وان ال يعلن عن حقيقة ظهور إال بعـد تقييمـه                  ) ا(
ا علميا شامال والتأكد من حقيقته بدون أي شـك أو احتمـال للخطـأ ، التأكـد         تقييم

  .المطلق ، فهذه األمور ال تحتمل أي نسبة من الخطأ ولو بنسبة واحد في المليون 

عدم مراعاة األشخاص مهما كانوا ومهمـا كانـت مكـانتهم أو صـحتهم أو               ) ب(
مع فرد واحد أو مع أفراد      التي حدثت   وكانت نسبة عالية من الظهورات      . مظهرهم  

  .  قليلين ألطفال بسطاء وليس لرجال دين أو حكم أو من أصحاب النفوذ والجاه

البد أن يوضع في االعتبار ميل البعض للفت األنظار أو للشهرة ، أو االحتياج              ) ج(
المالي ، لئال يدعى أحد ويزعم انه شاهد العذراء لمجرد لفت األنظار إليه أو ليستغل               

  . جمع المال ذلك في

الصدق الذي البد أن يتصف به مشاهد الظهور وحالته الروحيـة أثنـاء وبعـد               ) د(
فهل هو من المعروفين بالصدق أم علـى  . الظهور ودوره في تقوية إيمان اآلخرين       

العكس من ذلك ؟ وهل يغير أو يبدل في روايته في كل مرة يرويها أم يجيب عـن                  
قض أو تغيير في التفاصيل ؟  وفيمـا يلـي أهـم             األسئلة بثبات وبدون تردد أو تنا     

  :النتائج التي توصلوا إليها 

 دراسة األحداث المحيطة بالظهورات والمالبسات المـصاحبة لهـا ، وميـول            - ١
األشخاص الذين شاهدوها للظهور والتظاهر ، فعادة ال يرغب مشاهدو الظهورات ،         

وقد انتقل بعضهم مـن هـذا        . خاصة الفردية ، في تركيز األضواء واالنتباه عليهم       
العالم بعد الظهورات بفترات قليلة ، والذين عاشوا منهم أكثرهم  كرسوا حيـاتهم هللا               

  .والتحقوا باألديرة مثل برناديت ولوسيا 

 برهنت الدراسات على أن معظم من شاهدو الظهورات ، خاصـة الفرديـة ،               - ٢
جسدياً ، والذين لم يكن لهم أي دور        كانوا عادة من الشباب الطبيعيين تماماً ، نفسيا و        

روحي من قبل ولم يصفهم أحد بالقداسة قبل حدوث الظهورات لهم ، كما لم يكونوا               
  .بالضرورة من المتعلمين جيداً 

   حدثت معظم الظهورات في اغلب األحيان في أماكن هادئة ومنعزلة كالمرعى - ٣
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  أو على وشك أن يوجه هجوم مضاد  أوقات كان الدين فيها يواجه فيوالمغاور ، و

  . من القوى الشريرة ، خاصة اإللحاد ، و ما يسمى بالفكر المتحرر

 كل األوقات ألشخاص لم يتوقعوها أبـداً    في حدثت الظهورات ، في بدايتها ، و       - ٤
، فقد كانت مفاجئة ومباغتة دائما وغير متوقعة منهم على اإلطالق ، فال برناديـت               

الثالثة وال عمال هيئة النقل المسلمين الذين كانوا أول من شـاهدوا   وال أطفال فاتيما    
  .العذراء في الزيتون ، كانوا يتوقعون الظهور عندما شاهدوه للمرة األولى 

 وغالبا ما كان يواجه هؤالء المشاهدون اضطهاداً وسخرية من العامة ورجـال   - ٥
 رجال الدين أيضاً الـذين      األمن ، مثلما حدث مع برناديت وأطفال فاتيما ، بل ومن          

كانوا دائماً آخر من يهرع لمشاهدة الظهور وآخر من كان يـصدقه بعـد الفحـص                
  .الدقيق والدراسة العلمية الطويلة 

 وقد حذرت العذراء معظم من شاهدوا ظهوراتها بأنهم لن يكونوا سـعداء فـي          - ٦
  .هذا العالم 

جمة مـع نفـسها      يروى كل من شاهدوا الظهورات قصصاً واضـحة ومنـس          - ٧
ومتناسقة وثابتة دائما ولم يناقضوا أنفسهم أبداً مهما أعادوا وكرروا رواية األحـداث   
التي شاهدوها حتى ولو في جزئية صغيره ، مهما سئلوا ومهما تقدم بهـم العمـر ،               

 كبيرة والصغيرة ، بتناسـق وترتيـب      ، ال  يروون نفس الرواية ونفس التفاصيل    فهم  
  بعد الزمن وتقدم بهم العمر ، ألنها انطبعت فـي ذاكـرتهم             ودقة في كل مرة ومهما    

  .إلى األبد 

 دائما تطلب العذراء في كل الظهورات أن يـصلى المؤمنـون دائمـا بكثـرة                - ٨
وخاصة من اجل الخطاة لكي يتوبوا ويرجعوا إلى اهللا ، وتحذر من عواقب االرتداد              

  .عن اهللا أو البعد عنه 

أحداث إعجازية خارقـة للطبيعـة مثـل شـفاء           عادة ما يصاحب الظهورات      -٩
  .المرضى بصورة إعجازية ال يمكن تعليلها 

حدوثها دون   كما صاحبت الظهورات أحداث خارقة مستحيلة يعترف العلماء ب         - ١٠
فوق كل قدرات البشر وقوانين الطبيعة ، ولـوال مـشاهدة   أن يجدوا لها تعليال ألنها   

خيلها أحد ، مثل تحرك الـشمس تجـاه األرض          األلوف لها ، ومنهم العلماء ، لما ت       
وطيران الحمام ليالً وارتفاعه ألعلى ثم أختفائة بصورة ال يمكـن أن تحـدث فـي                

  . الطبيعة عل اإلطالق 

 وهناك ظهورات تقع خارج مجال هذه النقاط والمالحظات ومن ثم يـصعب             - ١١
ومجـاال أطـول    على البحث الديني والعلمي التحقق منها سريعا ولذلك تأخذ وقتـا            

  .للتحقق من صحتها وتقييمها ، حتى ال يكون هناك أي احتمال للشك من جهتها 
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  وبعـد    صورة فوتوغرافية للعذراء رأها ماليين البشر     
الوصول لهذه النتائج يعلن أسقف األبرشية      
، إذا كان الظهور خارج نطـاق أبرشـية         
البابا ، نتائج عمل اللجنة وحقيقة الظهـور        

ال يتـضمن شــيئاً ضـد اإليمــان   وانـه  
واألخالق وأنه موحى به وخارق للعـادة       
وفوق نواميس وقوانين الطبيعة ، وان من       

 هللا وإنكـار  نتائجه تقوية اإليمان والعـودة    
ثم يلي ذلك االعتـراف     . الذات والصالة   

البابوي ، حيث يعلن البابا بناء على ما سبق حقيقة الظهور ومحتوياته ، وبعد مرور               
افي يسجل الظهور في تقويم الكنيسة الرسمي ويقرا على المؤمنين في ذكرى            وقت ك 

  .اليوم األول للظهور من كل عام 

 
 

   ظهرت العذراء في مرات كثيرة ألفراد ولم يشاهدها أحد سواهم ، ومع ذلك فقـد              
لهـا والحالـة    التي كانـت مـصاحبة      شاهد المئات واأللوف الظواهر والمعجزات      

كما ظهرت أيـضا     .  الذي كان يصاحب الظهور    وا عليها أو النور   الروحية التي كان  
 الروحية التـي كانـت      الظواهر الذين شاهدوها في أشكال مختلفة وشاهدو     للماليين  

ة في هيئة بشرية مألوف   ألحوال فقد رأى المشاهدون العذراء       ا  كل فيمصاحبة لها ، و   
ما يدرك كالمهـا   عادة وكان الرائي) . وعرض وارتفاع طول(لجسم له ثالثة أبعاد     

بعقلة ويخاطبها بشفتيه فيسمع الحضور حديث الرائي وال يسمعون حديث العذراء ،            
كما حدث في ظهور العذراء في فاتيما ، وكانت رسائلها دائمـا واضـحة ومميـزة          

وغالبا كان ينتاب الرائـي     . وتبقى في ذهن الرائي وال تغيب عنة مهما طال الزمن           
ي أو الغيبوبة الروحية تجعله يفقد الحس والمكان والزمـان ،  حالة من الدهش الروح   

وكان عادة ال يستجيب ألي مثير أو منبه خارجي ، مهما كان ، مثل احتراق الشمعة                
 بعـض  فـي و. في يد برناديت دون أن تحس بها أو تدركها أو تترك أي اثر عليها      

 القمـاش فـي   األحيان كانت تترك عالمة مميزة مثل الصورة التي طبعتهـا علـى           
الزيتون  في تم تصويرها لها     التيجواديلوب بالمكسيك ، ومثل الصور الفوتوغرافية       

 حاالت كثيرة نزفت تماثيل العذراء وأيقوناتها دماً مثلما حدث لتمثال العـذراء     فيو. 
 التي صورة المسيح   في جاء إلى إيطاليا من البوسنة و      الذيفي اكيتا باليابان والتمثال     

كمـا نـضحت     . أمريكـا  بكت دموعا في     الذيلحم وصورة العذراء    بكت في بيت    
   . أمريكابعض صور العذراء زيتاً مثل صور ميرنا بسوريا واألسرة القبطية في 
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هناك بعض الناس ال يؤمنون بهذه الظهورات ألسباب مختلفـة ، فمـنهم مـن ال                  
ي ، ومنهم من ال يـؤمن بهـا         يؤمن بها لعدم إيمانه أصال بوجود اهللا والعالم الروح        

ألنه يدين بدين آخر غير المسيحية ، ومنهم من يرفضها من المـسيحيين ألسـباب               
عقيديه ، أو لعدم إيمانه بالشفاعة التوسلية للعذراء والقديسين مثـل بعـض الفـرق               

القس أكرام لمعي مدير كلية الالهوت اإلنجيلية في جريـدة          . يقول د . البروتستانتية  
أن القديسين في األساس بشر أدوا رسالتهم وهـم     "  ٢/٩/٩٧صادرة في   الالميدان  
ألن الظهور في األرض من صـفات اهللا         . في السماء ممنوع عليهم الظهور       اآلن

 السماء فـي  فييمكن إلنسان أن يكون في أكثر من مكان في األرض و          فقط فكيف 
فة إلهيـة   كما أن ظهور القديسين يعطيهم ص ٠٠٠ وقت واحد سوى اهللا عز وجل     

 !  "فهل الهدف من ظهور القديسين هو تمجيد اهللا أم الشخص الذي يظهر ؟       ٠٠٠
ويشير مدير كلية الالهوت اإلنجيلية إلى أن  الكتاب المقـدس           " وتقول الجريدة   . 

وبمجرد صعوده لـم    ...ليس به آي نوع من الظهور سوى ظهور السيد المسيح           
 فإذا كان المسيح لم يظهـر مثلمـا   . عن ظهوره بعد ذلك   يذكر لنا الكتاب آي شئ    

يحدث اآلن فكيف يظهر القديسين ومكتوب أن الشيطان نفسه يقدر أن يظهر فـي              
  "!!! صورة مالك نور وغيرها من األشكال 

  ويبدو أن مدير كلية الالهوت اإلنجيلية في حاجة إلى درس ليس في الالهوت فقط              
المه يدل على جهل بالكتاب المقدس      وإنما في ابسط مفاهيم الكتاب المقدس ألن كل ك        

  !!وينسب له ما ليس فيه ويفسره على هواه 

ومن قـال لـه أن القـديس    !  من قال له أن القديسين ممنوع عليهم الظهور ؟         : أوالً
ومن الـذي علمـه أن   ! عندما يظهر يكون في السماء وعلى األرض في آن واحد ؟       

  ! ور السيد المسيح ؟الكتاب المقدس ليس به أي نوع من الظهور سوى ظه

يذكر الكتاب المقدس عشرات الظهورات للمالئكة مثل ظهور المالك جبرائيـل           ) ١(
فظهر له مالك الرب واقفاً عن يمـين        " لزكريا والد يوحنا المعمدان ، يقول الكتاب        

 وظهوره للعـذراء القديـسة   )١١:١،١٢لـو (" فلما رآه زكريا أضطرب  . مذبح البخور   
   . )٢٨:١لو("  المالك وقال لها سالم لك أيتها المنعم عليها  فدخل إليها" مريم 

 )١١:٢مل٢(كما ظهر كل من إيليا النبي ، الذي صعد إلى السماء في مركبة نارية               ) ٢(
 ، التجلي ، مع السيد المسيح على جبل     )٥:٣٤،٦تـث (، وموسى النبي الذين مات ودفن       

 وجهه متغيرة ولباسه مبيـضا      صارت هيئة  )المسيح(وفيما هو يصلى    " الكتاب   يقول
وقـد   "  وإذا رجالن يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللـذان ظهـرا بمجـد          . المعاً  

   . )٢٩:٩،٣٢لو(" رأوا مجده والرجلين الواقفين معه "شاهدهما التالميذ 
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كما يذكر اإلنجيل للقديس متى أنه عندما أسلم الـسيد المـسيح الـروح علـى                ) ٣(
وخرجوا من  . القبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين           " الصليب أن 

فهـل   . )٥٢:٢٧،٥٣مـت (  "القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين      
وهل كانوا آلهة ؟ ، كال ، فهم        ! كان هؤالء في السماء وعلى األرض في آن واحد ؟         

م رسل ، رسـل اهللا ، سـواء كـانوا           جميعاً مخلوقات محدودة في كل شئ ، ولكنه       
مالئكة أو بشر ، وظهورهم على األرض هو تكليف إلهي لهم لتأدية مهام محددة في               

  .مكان محدد وزمان محدد 

 هل يتصور مدير كلية الالهوت اإلنجيلية أن الشيطان هو الذي ظهـر علـى     :ثانياً  
 وتسبحه في كنيـسته     قباب الكنيسة وجعل ماليين الناس تعود إلى اإليمان وتمجد اهللا         

 فبـدل   !!! وصنع عشرات المعجزات التي أثبت الفحص الطبي إعجازها ؟؟؟        !!! ؟؟؟
والغريب بل والعجيب هـو     !!! أن يضللهم ويبعدهم عن اهللا يجعلهم يمجدون اهللا ؟؟؟        

ومكتوب أن الشيطان يستطيع أن     " أسلوب عرضه آليات الكتاب المقدس حيث يقول        
"   حين أن نص اآلية هـو      في،  " وغيرها من األشكال     صورة مالك نور     فييظهر  

 فلـيس عظيمـاً أن   . ألن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه مالك نور     . عجب   وال
وهنـا تعنـى اآليـة     . )١٤:١١،١٥كو٢( " كان خدامه أيضاً يغيرون شكلهم كخدام للبر   

 يراهـا   مرئيـة صورة   أي في الظهور   أبدا وال تقصد    أتباعهخداع الشيطان ومكر    
 كـل ظهـور     فيكما أنه يناقض نفسه ويظهر عدم فهمه للكتاب عندما ين         !!! الناس  

 هـو   الـذي غير ظهور السيد المسيح ويتجاهل ظهور المالئكة واألنبياء والقديسين          
 نظره إلهاً   فيفهل الشيطان   !!  بظهور الشيطان    يوحي الكتاب المقدس بينما     فيثابت  

  . ليته يدرك ما يقول !!  يح ؟؟وهل كان مساوياً للسيد المس!! ؟؟

 ال   تـضلون إذ   " سعنا هنا أن نقول لمثل هؤالء سوى قول الـسيد المـسيح             وال ي 
   .)٢٩:٢٢مت( "تعرفون الكتب والقوه اهللا 

 وقد جهل مدير كلية الالهوت اإلنجيلية أو تجاهل أو نسى أو رفض اعتراف              :ثالثاً  
نه العالم كله في حينه ، بلسان رئيس        كنيسته التي اعترفت بالظهور ، الذي تحدث ع       

ء فـي  اريم سعيد الذي أكد أن ظهورات العـذ القس إبراه. الطائفة اإلنجيلية السابق د 
  !!الزيتون حقيقة مؤكدة 

  وكان في مقدور جميع المعارضين الذهاب إلى مكان الظهور لمشاهدته ، والتحقق            
رؤى بأنفسهم ، ولكنهم لـم   الذين شاهدوا الواختبارمن صحة المعجزات التي حدثت      

يفعلوا ، إنما وقفوا يرفضون ويلقون باالتهامات بال دليل ، وال حجـة لهـم سـوى             
والتشدق ببعض نظريات علم النفس وأقواله      !! القول أن عصر المعجزات قد انتهى       

بل واتهم بعضهم الكنيسة بتأليف هذه الظهورات ونسوا أنه قد تم تـصوير هـذه               !! 
فياً وشاهدها الماليين على قباب الكنيسة ، بل وكانـت الكنيـسة       الظهورات فوتوغرا 

  كما اتخذ . آخر من اعترف بها بعد البحث والدراسة والتأكد من حقيقتها وصحتها 
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البعض من عدم ذهاب البابا بنفسه لمشاهدة الظهور ، في أيامـه األولـى ، ذريعـة       
ح ألنه كان على قداسـته أن  مع أن العكس هو الصحي    !! للتشكيك في صحة الظهور     

ينتظر حتى تثبت األحداث حقيقة الظهور من عدمه ، وحتى ال يسبب ذهابه قبل ذلك               
انطباعا عكسياً ويؤثر في الناس تأثيرا كبيرا ، كما كان عليه أن ينتظر نتيجة عمـل           
اللجنة البابوية المشكلة للبحث والتحقق من حقيقة الظهـور والتأكـد مـن صـحته               

 جريدة  فيرسمي عنه ، وقد علق قداسة البابا كيرلس السادس على ذلك            واإلعالن ال 
 ظهور العذراء   لرؤية لم أذهب    أنني"  بقوله   ١١/٥/١٩٦٨ فيأخبار اليوم الصادرة    

أن " وأكد قداسته    " . اعتبار بأيحتى أتيح للناس فرصة المشاهدة بأنفسهم دون تأثر         
  " .دس  الكتاب المقفيظهور القديسين والمالئكة ثابت 

م ١٩٦٧  كما زعم أحدهم وادعى أن بعض المـسيحيين بمـصر اسـتغلوا نكـسة            
وادعوا أن العذراء ظهرت للناس وأعادت البصر للعميان والقوة للكسيح ، ثم ينقـل              

 ونقـول   !!!عن أحد الكتاب الغربيين زاعماً أن الذي ظهر ليس إال انعكاساً ضوئياً             
 قام بفحص المنطقة المحيطـة بالكنيـسة ،   لهم جميعاً ونذكرهم أن البوليس المصري 

 كيلو متر لكي يكشف عن أي نوع من الحيـل يمكـن أن              ٢٤فحصاً دقيقاً ، لمسافة     
يكون قد أستخدم لعمل مثل تلك األشكال التي ظهرت بها العذراء حتى تأكـد تمامـاً            
من حقيقة الظهور ، وبعد ذلك ذهب رئيس الجمهورية بنفسه وشاهد الظهور وتأكـد             

بل وكان أول من شاهدوا الظهور وتكلموا عنه مسلمين وليسوا مـسيحيين ،     !!  منه  
كما أن المعجزات التي صنعتها العذراء لم تفرق فيها بين المسيحي والمـسلم ، فقـد       
حدثت المعجزات لكليهما وشاهد الظهور ماليين الناس ، على مدى ثالث سـنوات ،        

!!!  فهل تواطأ هؤالء جميعا معا ؟؟؟      !!!من ديانات وبالد وجنسيات وثقافات مختلفة       
وهل خُدع هؤالء جميعاً وعلى مدى شهور طويلة وسنوات ولم يـستطيعوا التمييـز    

ولمـاذا لـم    !!! بين انعكاس الضوء والهيئة اإلنسانية التي ظهرت بها العـذراء ؟؟؟          
  يذهب هؤالء بأنفسهم ليتحققوا من حقيقة الظهور بأنفسهم ؟

الظهورات ما هي إال خيال جماعي ألناس كانوا يرغبون       كما زعم البعض أن هذه      
 فهـل يـصدق      !!! أو انهم تخيلوا انهم شاهدوه     !!!ويتمنون ما زعموا انهم شاهدوه      

فكيف يتخيل ماليين الناس الذين كانوا من بالد كثيرة ومـن  ! عقل سليم هذا الهراء ؟ 
ن مختلفة وديانـات    جنسيات مختلفة ويتكلمون لغات مختلفة ولهم ثقافات مختلفة ومه        

 أليس هـذا  !!! وقت واحد ؟؟؟فيمختلفة بنفس التفاصيل لشخص واحد وشئ واحد و       
كل الكـالم عـن      " وقال بعض آخر  مجرد هراء ؟ وضد العقل والمنطق والواقع ؟         

الظهورات والرؤى مرتبط أكثر بحاالت نفسية وغالبا يصدر من بعض مـن لـديهم      
   !!!"انفصام في الشخصية 

 ظهورات العذراء على مـدى  واتقول التقديرات أن من شاهد   : ثل هؤالء     ونقول لم 
  ثالث سنوات حوالي أربعين مليون شخص من جنسيات وأديان مختلفة ، فهل كان
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 ي تحمل كل مالمح العذراء وفوقها ترف حمامة نورانيةيمكن أن تكون هذه الصورة الفوتوغرافية التهل  
 !!!  وهل يؤدى عدم اإليمان إلى إنكار الحق ؟؟؟!!! أو خياالً جماعياً ؟؟؟!!! وهماً أو انعكاساً ضوئياً ؟؟؟

  !!!! في الشخصية أو لديهم حاالت نفسية ؟؟؟انفصامهؤالء جميعا لديهم 

 واحد كانت معنويـات      بعام ١٩٦٧بعد نكسة   " يونان لبيب رزق    .   وقال المؤرخ د    
المصريين أقباطا ومسلمين في الحضيض وفجأة طهرت شـائعات تقـول بظهـور             

 ونقول له متـى تبـين أن   " !!! العذراء في كنيسة الزيتون وتبين أن هذا مجرد وهم    
وهل كانت كل هذه الماليين التي شاهدت الظهور        !! ذلك كان مجرد إشاعة ووهم ؟؟     

 وهل كان تقرير اللجنة البابوية ومشاهدة قداسة       !! على مدى ثالث سنوات واهمة ؟؟     
وهل كانت  !! البابا ورئيس الجمهورية وغيره من الرسميين والديبلوماسيين وهما ؟؟        

الصحافة المصرية والعربية والعالمية ووكاالت األنبـاء العالميـة التـي صـورت             
أنه هو يجلـس    أم  !! الظهور وأذاعته كحقيقة مؤكدة في جميع أنحاء العالم واهمة ؟؟         

  !! وهم أفكاره ويتوهم أن الناس توهموا ؟؟في بيته ويعيش في

أن كل األديان الوثنية بل واإلسالم أيضا بها روايات ، أضعاف          "   وقال بعض آخر    
طيب ما قولك في الخوارق التـي     " أحدهمويقول  !!! مضاعفة لمثل هذه الظهورات     

وأقول له ؛ العبرة ليـست   ؟  " رهم  يتحدث عنها البوذيون والهندوس والمسلمين وغي     
وقد جاء كل ظهور للعذراء بدليل وبرهـان        . بما يقال إنما العبرة بالدليل والبرهان       

  . على حقيقته التي نبينها لكم في كل ظهور ولكن تتجاهلونها 
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أن هـذه    أحـدهم  وقـال أنها مجرد أكاذيب يلفقها النصارى ،        وقال البعض اآلخر    
وأرجـع نفـس    !!!  الحروب الصليبية وغيرها من روايات        ما ساد  تشبه الظهورات

عن الدكتور محمد جمال الدين أفندي الذي أرجع الظهور على كنيـسة   الشخص نقال   
  !!!!!العذراء بالزيتون وما رآه الناس فعالً لظواهر علمية طبيعية 

قيـة ،   إذا فهناك ظواهر حدثت فعال وصفها الدكتور محمد جمال بأنها ظواهر حقي             
بل وهناك تقارير حقيقة عن ظهور أطياف وألوان ظهرت على كنيـسة العـذراء ،              
ولكن من وجهة نظره ، كانت خادعة فخدعت الجميع فأطلقوا عليها نفـس االسـم               
الذي تحمله الكنيسة التي ظهرت النيران عليها ، وهنا ظن القوم خطـأ أنهـا روح                

  !!!  مريم عليها السالم

هذه الخدعة من تأليف المخـابرات العامـة إللهـاء الـشعب             أن   وقال أحدهم بل    
  !!!!م ٦٧الغاضب بعد نكسة 

أرسو لكم على بر فهل نحن أصحاب خرافات مثـل بقيـة أصـحاب                ونقول لهم   
أم خـدعتنا ،    !! أم ملفقون مزورون لرواج ديانتنـا ؟؟      !! األديان ومنهم المسلمين ؟؟   

أم خدعتنا جميعا المخابرات العامـة      !! ومعنا المسلمين أيضا ، الظواهر الطبيعية ؟؟      
المصرية ، وسكتت على خداعها وبلعت الطعم جميع مخابرات العالم األخرى مثـل             

وإذا كانت المخابرات في ذلك الوقـت       !! األمريكية والسوفيتية ، وقتها ، وغيرهما       
لمـاذا  بمثل هذه التكنولوجية والتقنية العالية التي فاقت بها جميع مخابرات العالم ، ف            

   !!!!حدثت النكسة أصالً ؟؟؟

هل الظهور هو خرافة من الخرافات ، أم تلفيـق   " ونقول   ونسأل هؤالء جميعاً    بل  
من المسيحيين لرواج ديانتهم ، في بلد أكثريته مسلمة ، تقول إحصائياتها العامـة أن           

!!!  المخابرات المـصرية     أم خدعة وتلفيق من   ،  % ٩٠عدد المسلمين بها أكثر من      
 هذا السؤال أيضا ؛ لماذا تلفق مخـابرات مـصر الدولـة             همسألن أن   وا لنا سمحولي

اإلسالمية والتي ال يوجد بها مسيحي واحد في مكان حساس فـي أجهـزة الدولـة                
المختلفة ، وبصفة خاصة المخابرات العامة ، ظهوراً للعذراء فـوق كنيـستها فـي               

 !!!لشعب الغاضب من النكـسة ؟؟؟     الزيتون لتوهم الناس بأنها العذراء لجذب تفكير ا       
األولياء الذين يكرمهم الشعب المصري مثـل  جد امسأحد لماذا لم تفعل ذلك من فوق       

!! ألم يكن ذلك أجدى وأكثـر نفعـا ؟؟        !!! السيدة زينب أو مسجد الحسين ؟؟؟     مسجد  
  !!في األغلبية وليس في األقلية ؟؟تأثير الففي هذه الحالة يكون 

تجاهلون ما رافق الظهورات من خوارق للطبيعة مثـل نبـع   ي  هؤالء والغريب أن   
لورد في فرنسا والموجود حتى اآلن ومعجزات الشفاء التي صنعت مع المئات مـن            
المسلمين والمسيحيين ، والدرسات العلمية التي أجراها العلماء كل فـي تخصـصه             

  حول ما حدث مثل التحقق من حدوث المعجزات بمراجعة التقارير والفحوص
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  !!! الطبية المختلفة لمن حدث لهم معجزات شفاء ؟؟؟

  وقال البعض أن أمر الظهور لم يرد في الكتاب المقدس  وأن العـذراء لـم تكـن        
 اآلن ؟ ونسى  هؤالء عدة حقائق ؛ وهى          في سنة فكيف تش   في وهى حية منذ أل    فيتش

 ان وزمان على  أن  ظهورات العذراء والقديسين حقيقة واقعة وأمر وارد في كل مك           
مر التاريخ وأن العذراء القديسة مريم هي المكرمة والمفضلة علـى سـائر نـساء               

سالم لك يا ممتلئة نعمة الرب معـك        " العالمين والممتلئة بالنعمة كما وصفها المالك       
فقد استحقت أن تكون أماً للكلمة المتجسد وسكن الالهوت         .  "مباركة أنت في النساء     

هر ، وبالتالي صارت اعظم من األرضيين والـسمائيين ، وإذا           في أحشائها تسعة اش   
كان األنبياء والرسل قد صنعوا المعجزات بقوة الروح القدس الذي حل عليهم وسكن             
فيهم ، والعذراء قد حل عليها الروح القدس وسكن الالهوت في أحشائها تسعة أشهر              

يـصابات ، كقـول     وما أن سلمت على اليصابات حتى حل الروح القدس عليها ، ال           
. فلما سمعت اليصابات سالم مريم ارتكض الجنـين فـي بطنهـا             " الوحي اإللهي   

وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت      . وامتألت اليصابات من الروح القدس      
فهـوذا  . فمن أين لي هذا أن تأتى أم ربى إلى . في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك     
 )٤٤ ،٤١:١لـو ("  الجنين بابتهاج في بطني      رتكضحين صار صوت سالمك في أذني ا      

، إلى جانب إدراكها بالروح القدس ، في عرس قانا الجليـل ، أن الـسيد المـسيح                  
" لخـدم   ، وقالت ل  " ليس لهم خمر    " سيصنع معجزة تحويل الماء إلى خمر فقالت له         

حـسب   ، وقد أطاعها السيد وحول الماء إلى خمر ،ب)٣،٥:٢يو(" مهما قال لكم فافعلوه    
إرادته اإللهية ، فهل كان يستحيل عليها أن تصنع المعجزات بقوة الـروح القـدس               

أن الكتاب لم يـذكر أن      !! الذي حل عليها وبقوة الالهوت الذي سكن في أحشائها ؟؟         
 ذلك أيضا ، بل على العكس فأنـه ال          فيالعذراء  شفت مرضى في حياتها كما لم ين        

وح القدس قد حل على اليصابات بمجرد سالم         ، فإذا كان الر    شيءيستحيل على اهللا    
خدمها في عمل معجـزات أخـرى ،        العذراء عليها ، فهل يستحيل على اهللا أن يست        

سواء في حياتها على األرض أو بعد انتقالها إلى السماء ؟ فكل شئ مستطاع لـدى                
  . اهللا وال يستحيل عليه شئ 

  

  

في القرن العـشرين ؟ وعـالم     والسؤال اآلن هو ؛ لماذا كثرت ظهورات العذراء       
تدل ؟ وماذا يريد أن يقول لنا السيد المسيح من خاللها ؟ وماذا كانت تحمل العـذراء    

   هذا القرن بالذات ؟ ولماذا هذا القرن بالذات ؟فيمن رسائل إلى العالم ، و

  تميز القرن العشرون عما سبقه من قرون بأنه تجمعت فيه كـل العالمـات كـل                
  قال عنها السيد المسيح والقديس بولس الرسول عن ضد المسيح ، أو العالمات التي 
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  ، مثل تأسيس دولة إسـرائيل وكثـرة  أضداد المسيح ، والمجيء الثاني ونهاية العالم 
الحروب ، سواء األهلية أو الدولية أو العرقيـة أو الدينيـة ، بأسـبابها المختلفـة ،      

لمجاعات والزالزل العظيمة واالضطهادات    وانتشار أخبار هذه الحروب واألوبئة وا     
واالرتداد عن الدين وكثرة اآلثم واألنانية وبرود المحبة ، كما رافـق ذلـك أيـضا                

) . ٢تس٢؛  ٢١؛ لوقا ١٣؛ مرقس   ٢٤انظر متى   (تشار الكرازة في المسكونة كلها      ان
 .) م٢٠١٢ أو ٢٠٠١ سنة العالم سينتهي وهل الثاني المجيء كتابنا في اقرأ ذلك بالتفصيل( 
تميز هذا القرن باالرتداد الشديد عن اإليمان المسيحي ، خاصة في الكاثوليكية  كما  

تجـه  وا!  البالد األوربية    فيواألنجليكانية و 
عـدم اإليمـان    (كثير من الناس إلى اإللحاد      

ــود اهللا ــة ) بوج ــذهب المتع ــة وم والمادي
والشيوعية ، واعتبر البعض أن وجـود اهللا        

واتجـه  ! حياة اإلنـسان    غير ضروري في    
البعض إلى عبادة الـشيطان التـي تنـادى         
بعكس ما تنادى به المسيحية  تماماً ، يقـول          

 مجلة  في مؤسس عبادة الشيطان     فيانتون ال 
بـدال  "م  ١٩٩٣المراهق األمريكية عدد يونيو   

فعهـم  من أمـر األعـضاء أن يقمعـوا دوا        
يتبعوهـا ،   يجـب أن    الطبيعية ، نعلمهم انه     

فـي   والرغبةالشهوة الجنسية ،    ويشمل ذلك   
علـى الزنـى    يحرضونهم   أي"  المادية   على الممتلكات للحصول   والدافع االنتقام ، 
 أؤمـن " الشيطان  عبدةعلى الشر ، قال أحد ، يحرضونهم   الخ٠٠والسرقة  والقتل  

الخيـر   :الطبيعـة    في، أنا أرى قوتين      األقصى إلى حدها  المرء حياته    بأن يعيش 
 فالخطايـا .   األمور التي تسعدك    يقول الناس أنها شر هي     األمور التي  كل. والشر  

ماذا هنـاك  " وقال شيطاني آخر  " !! لعاطفية  ، الجسدية  العقلية         المسرة ا إلى  د  تقو
".  اجله ؟ سنعيش ليومنا ونفعل ما نريد ، فلـيس هنـاك مـستقبل             ليعيش المرء من  

  :وتتلخص عبادة الشيطان في أقوالهم اآلتية 

  !! الصالة ال فائدة منها ؛ فهي تبعد الناس عن النشاط المفيد *

  !!استمتع باللذة بدالً من التقشف ؛ مارس الخطايا المسيحية السبع  المميتة بفرح* 

  !!الطمع ، الكبرياء ، الحسد ، النهم ، الشهوة ، الكسل* 

  !!إذا لطمك إنسان على أحد خديك فألطمه أنت على األخر * 

  .ين كما يفعلون بك افعل لآلخر*
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التـي قـد تتحقـق      (اجاتك  مارس النشاط الجنسي وأستمتع به بحرية بحسب احتي       * 
 افضل في الزواج األحادي ، أو بممارسة الجنس مع الكثيرين اآلخرين ؛ أو باشتهاء             

ـ (اد الجنس المغاير ؛ أو باللواط     أفر رأة مـع  الشذوذ الجنسي ؛ رجل مع رجل أو ام
و مع  ؛ استخدم الولع الجنسي كما تريد ؛ بنفسك أ        ) المخنس(ئي الجنس   أو ثنا ) امرأة  

  ) !!شخص آخر أو مع اكثر من واحد

  !!)شئ بالنسبة له مباح وال يقيده شئكل (اني ال يحتاج إلى قوانين تحكمه الشيط* 

ولألسف الشديد فقد انتشرت هذه العبادة الشيطانية بين الكثيرين خاصة في الـبالد               
كما انتشرت أفكارها في العالم بين الذين ال        . والتي تعطى حرية بال حدود      المتقدمة  

 يؤمنون بالشيطانية وبين الذين ال يعرفون شيء عنها أو حتى الذين لم يسمعوا عنها              
فلم يعد من الضروري بالنسبة للكثيرين في معظم بالد العالم أن تكون الفتاة عـذراء           

يخجلون من العالقات المحرمـة بـين الرجـل         كما لم يعد الكثيرون     ! قبل الزواج   
والمرأة بل وبين الرجل والرجل والمرأة والمرأة ، والتي أصبحت مقبولة في جـزء         

وتقـول  !! كبير من المجتمع الغربي ، على أساس أن ذلك من الحرية الشخـصية              
 !! من العالقات الجنسية تحـدث خـارج الـزواج           % ٩٥أن  ١٩٩٧سنة  إحصائية  

  )م ؟٢٠١٢ أو سنة ٢٠٠١ كتابنا المجيء الثاني وهل سينتهي العالم سنة وللمزيد أنظر(

   لماذا ظهرت العذراء بكثرة في القرن العشرين ؟- س 
العـشرين  ؟ هـل      لماذا ظهرت العذراء بكثرة في القـرن        : والسؤال اآلن هو       

في  ظهورها في مصر ،   اإليمان ؟ وهل كان      ظهرت بكثرة  فيه لتقود الكثيرين إلى      
والنصر ، هـو  الهزيمة م ، في الفترة بين ١٩٧٠م  إلى ١٩٦٨ة  لزيتون  ، من سن    ا

وهـل كـان    الزيتون ؟     يدها ، غصن   فيكانت تمسك    إنها، وخاصة   تعزية ورجاء   
 اآلالم بـسبب  م ، والذي جاء سابقا لفترة من فتـرات  ١٩٨٦سنة  ظهورها في شبرا    

 للعـالم المجـروح      كانـت ظهوراتهـا   هو أيضاً تعزية ورجاء ؟ وهـل        اإلرهاب  
والمنكوب هي تعزية أيضاً مع أمل ورجاء ، أم تحذير نهائي للعالم  كله قبل فـوات               
األوان ؟ أم كان ظهورها إعالن متجدد من اهللا عن حقيقة وجوده وحقيقـة وجـود                
الروح والعالم اآلخر والحياة األبدية وصحة الكتاب المقدس واإليمان المسيحي ؟ هل            

المتردي قبل السقوط في الحفرة التي حفرها لنفسه ، لكي يعود إلى            هو تحذير للعالم    
  .     رشده ؟ أغلب الظن أنها ظهرت لكل هذه األسباب وغيرها أيضاً 

 ) .م٢٠١٢ أو ٢٠٠١ سنة العالم سينتهي وهل الثاني المجيء كتابنا في اقرأ ذلك بالتفصيل(   
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  ظهور العذراء في فرنسا - ٢

  م١٨٥٨سنة ) Lourds(في مدينة لورد 
الرابعة عشر من عمرهـا      في  ظهرت السيدة العذراء في مدينة لورد بفرنسا لفتاة           

 ١١  عشرة مرة ، في الفترة مـن الخمـيس   ثماني،  ) Bernadette(تدعى برناديت   
في ذلـك الوقـت     وقد احدث ظهورها    . م  ١٨٥٨ يوليو سنة    ١٦فبراير إلى الجمعة    

 أوربا كلها ، وال يزال أثر هـذا الظهـور   فيضجة كبرى ليس في فرنسا فقط بل و  
  :وفيما يلي تفاصيل هذا الظهور وآثره . باقياً حتى اآلن 

    

  

  فبراير ، وكان ذلك اليوم شديد      ١١في يوم الخميس    
  في بيت أسـرة     للتدفئةهناك خشب    البرودة ولم يكن  

وأختها مـارى  )  سنة١٤(يت برناديت ، ذهبت برناد 
 وجارتهما)  سنة١١ - Marie Toinette(توانيت 

ليلتقطن بعـض أفـرع     ) سنة١٢ - Geanne(جين  
وكان عليهن أن   . ئ نهر جيف    على شاط  الشجر من 

الطاحونة الباردة جـداً ،     بالمياه الخاصة     قناة يعبرن
كانت المياه باردة  وكنت خائفـة       :" وتقول برناديت 
فيها ، وكانت أختي وجين اقل       رور  من النزول والم  

)  sabots(حـذاءيهما الخـشبيين     فخلعتـا   جبناً منى   
وعلى الجانـب    .  وعبرتا القناة  فأيديهما وامسكاهما

اً وانحنتـا    المياه باردة جـد    اآلخر صاحتا وقالتا أن   
وزاد ذلك مـن خـوفي       .  لتحكا قدميهما وتدفئانهما  
بـة  في الماء ألصـبت بنو     وتصورت أنى لو عبرت   

فـأردت أن    . وتركتانيفذهبت مارى وجين    . ربو  
وحالما بدأت في خلع  . اخلع حذائي الخشبي وأن أعبر القناة كما عبرت أختي وجين           

ويساراً تحـت    مثل صوت العاصفة فنظرت يميناً       حذائي سمعت فجأة صوتاً عظيماً    
ائي أشجار النهر فلم أجد شيئاً يتحرك ، فظننت أنى مخطئة ، فأخذت في خلـع حـذ             

فتملكنـي الخـوف    . عندما سمعت ثانية صوتاً مثل الـصوت الـذي سـمعته أوالً             
أدرت رأسي ناحية المغارة  فقدت كل قوة على الكـالم           وتسمرت في مكاني ، ولما      

والتفكير ، فقد رأيت عند أحد مداخل الصخرة شجيرة واحدة فقط ، تتحرك وكـأن              
   الوقت سحابة ذهبية ملونة ريح شديدة تهزها ، وخرج من داخل المغارة في نفس
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وجاءت في    ، نورانيغمرت مدخل المغارة بشعاع     
أثرها سيدة شابة وجميلة ، جميلة للغاية ، جمال لم          

مدخل فتحة الصخرة    ه من قبل ، ووقفت عند     أر مثل 
 الحـال نظـرت إلـى       فـي و. فوق شجيرة الورد    

وابتسمت وأشارت لي أن أتقدم ، كما لو كانت أمي          
. كني كل خوف ولكنى بدوت ال أعرف  أين أنا           وتر

، ولكن السيدة    وفتحتهما وأغلقتهما عينايففركت  
د لي إني لم    وتؤكمكانها تبتسم لي    كانت ال تزال في     

مـسبحتي فـي     وبدون تفكير أخذت    . مخطئة  أكن  
ـ      ـ  يدي وانحنيت على ركبتي فأوم  برأسـها   يأت إل

كانـت   التيوأمسكت بيدها سبحتها  عالمة الموافقة   
وعندما حاولت البـدء    . األيمن  معلقة على ذراعها    

يدي  إلى جبهتي بقى   وحاولت أن أرفع    في التسبيح   
لسيدة  بنفسها    إلي ا  أشارت الً إلى أن  مشلوذراعي  

وتركتني ألصلى وحـدي وأخـذت      . أن أفعل مثلها    
دون أن تسبح بخرز سبحتها بين أصـابعها ولكـن         

أبيـات  كل عشرة    تقول شيئاً ، وكانت تقول التمجيد     
 واختفتالسيدة إلى داخل الصخرة     تالوة التسبحة عادت    انتهت من   وعندما  . فقط  

   ". الملونة معهاالسحابة الذهبية

  وعندما سئلت برناديت وطُلب منها أن تصف السيدة التي رأتها في رؤيتها قالـت              
سبعة   أوكان منظرها مثل منظر الفتاة الصغيرة ذات ستة عشر: " بالحرف الواحد 

ينساب ألي ، عشر عاماً ، وكانت ترتدى رداءَ أبيض وتحزم وسطها بوشاح ازرق        
أسفل بطول الرداء ، وترتدى على رأسها طرحة بيضاء تكشف قليالً عن شـعرها          
وتنزل على ظهرها حتى أسفل الوسط ، وقدماها عاريان ولكنهما مغطيان بأطراف        

وتمـسك  .  صفراء على كال القدمين      ردائها فيما عدا عند نقطة حيث تسطع وردة       
في يدها اليمنى سبحه من خرز أبيض بسلسلة من ذهب مثل الوردتين اللتين على              

   " .قدميها

 صالة المـساء امـتألت   في توانيت بما حدث ، وأختيوأخبرت  "   وتقول برناديت   
 شـيء وروت لها مارى كل     " .  ؟   شيء ؛ هل حدث     أمي وسألتني بالدموع ،    عيناي

ألبنتهـا   دق األم ولم تتصور أن العذراء ، ملكة الـسماء يمكـن أن تظهـر              فلم تص 
تذهب إلى هناك ثانيـة ،        كانت تتوهم ذلك ونصحتها أن ال      أنهاالصغيرة وتصورت   

ولكن برناديـت  !!  من أن يكون ذلك حيلة من حيل الشرير         حذرنهاوحتى الراهبات   
   وذهبنا إلى النوم"  ثم تقول ؛ .لم تصدق أبداً أن الشرير يمكن أن يسبح اهللا ويمجده 
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فقد عاد وجه السيدة اللطيف الرءوف يلح على ذاكرتي ولم          . ولكنى لم استطع النوم     
  " .يعد في اإلمكان االستماع لقول والدتي وأن اصدق أنى كنت واهمة 

    

  

 والسبت ولكن والدتها منعتها ،      الجمعة يوميحاولت برناديت الذهاب إلي المغارة        
عوها  جاءتها دعوة داخلية ، داخل روحها تـد       ) ١٨٥٨ فبراير   ١٤( يوم األحد    فيو

وأخذت برناديـت   . توافق إال بعد إلحاح      ثانية ولكن أمها لم   لمقابلة السيدة النورانية    
قارورة  ماء مقدس وذهبت إلى المغارة وذهب معها بعـض الفتيـات الـصغيرات               

متجهة إلي مدخل المغارة  وبـدأت        وهى   وحالما وصلن إلي هناك سجدت برناديت     
، وألقت عليها بالماء المقدس     ! "  ها هي   ! ها هي   "  الحال صاحت    فيفي الصالة و  

 برأسها وتبتسم لنا    بل على العكس فهي تقدس الماء     " ،  " أنها ليست غاضبة    " وقالت  
ت برناديت فـي     وراح. الصالة  برناديت وبدأن في    فسجدت الفتيات حول    " . جميعاً  

وكانـت   سـمائيه بسعادة  وتجلى وجهها وتحول تماماً وكان يشع        روحية   يبوبةغ
   .تعبيرات وجهها ال توصف 

 
  

  انتشر خبر الظهـور فـي      
لورد بعـد عـودة الفتيـات       
اللواتي كن مع برناديت عند المغارة  ووصفهن للمشهد الذي شاهدن برناديت عليـه             

من قادة أطفـال  ) Antoinette Peyret(، وعلى أثر ذلك ذهبت انطوانيت بيريت 
وسألتها أسئلة كثيـرة وكـررت   د إلى برناديت لتعرف صحة ما حدث      مريم في لور  

أسئلتها مرات كثيرة لتتأكد من صحة ما حدث ومن صدق أجابتهـا وكانـت أجابـه        
 فيو. كانت تصف ما رأته حقاً       برناديت في كل المرات واحدة ولم تتغير أبداً ألنها        

) Millet(ذهبت انطوايت وصديقتها مدام ميليـت      ) فبراير ١٨س  الخمي(اليوم التالي   
وعندما وصـلن سـجدت برناديـت       . مع برناديت بعد حضور القداس إلى المغارة        

وسبحتها في يدها وأشعلت شمعتها وبدأت على  الفور في الصالة  والمرأتان خلفها              
الـثالث فـي   وبـدأ  ! " . ها هي !! لقد أتت" وبعد لحظات قليلة صاحت برناديت    . 

 فـي الصالة وكانت برناديت تتوقف عن الصالة مرات متكررة وتتحدث مع السيدة و   
أنا ال أعدك بالسعادة في هذا العالم إنما      " نهاية الرؤيا قالت لهما إن السيدة قالت لها         

ولما سألتها انطوانيت أن كانت قد سألت السيدة عـن           " . أعدك بها في العالم اآلتي    
   . "ا خفضت رأسها بابتسامة ولكنها لم تجبأنه" اسمها قالت 
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  "برناديت تصلى التسبحة مع العذراء "  الظهور الثاني - ٢

العـذراء تطلـب مـن      :  الظهور الثالث    - ٣
 يوم  ١٥برناديت الحضور إلى المغارة لمدة 
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) م١٨٥٨فبراير١٩الجمعة  ( اليوم  التالي     في   و   
برنارد ووالد برناديـت ووالـدتها       العمة ذهبت

معها إلي المغارة قبل شروق الـشمس ومعهـم         
وسجدت برناديـت أمـام     . ثمانية من الجيران    

 المغارة ، كعادتها ، وعندما بدأت التسبحة الحظ       
كل الموجودين حالة الخشوع العميق التي كانت       

 متجليـاً  وبعد لحظات بدا وجهها يتحول    . ها  علي
بهالة من الجالل وأضـئ      وٌأحيط هيئته وتغيرت

. بنور سماوي ولم يعد لها صـلة بهـذا العـالم       
 ٣٠واستمرت في هذه الغيبوبة الروحيـة لمـدة         

وقالت وهى في الطريق إلي البيـت أن        . دقيقة  
راضية عن إخالصها ووفائهـا بوعـدها        السيدة  

وعدتها بأنها ستكـشف     المغارة وقد  وعودتها إلى 
لها عن بعض األسرار فيما بعـد ، ثـم كـشفت         

برناديت عن أصوات عراك شيطانية مرعبة سمعتها في الرؤيا تحثها على الهـرب             
ولكن السيدة رفعت عينيها ببساطة تجاه األصوات التي مألها الرعب وبدأت تتشتت            

  .إلى أن اختفت تماماً 

  

  

م ذهب مئات الناس إلى المغارة ليروا ما        ١٨٥٨  فبراير ٢٠ صباح يوم السبت   في  و  
غيبوبتهـا    وبعد  ثوان صارت في     يحدث ، وسجدت برناديت وسبحت كالمعتاد      كان

خاصـة   الحنون علمتها صالة    قالت ألمها أن السيدة     وبعد انتهاء الغيبوبة     .الروحية  
ديت عن هذه   ولم تكشف برنا   كلمة ، لشخصي ، وحفظتها لها جيداً كلمة       الستخدامها ا 

  .أيام حياتها ألن  العذراء لم  تطلب منها ذلك  الصالة ألحد كل

  

دوزوس . أراد د    
Dozous ــد  أحـ

يحـدث   علماء مؤسسة سان جورج الدينية أن يذهب إلى المغـارة ويـشاهد مـا                
رجل رجل علم وأبعد ما يكـون عـن         لبرناديت بنفسه ، على الطبيعة ، وكان هذا ال        

   ٢١الدين ولكن موقفه تغير تماماً إلى النقيض بعدما شاهد بنفسه ما حدث يوم األحد 
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  أصوات شيطانية مرعبة تحاول إخافة برناديت : الظهور الرابع - ٤ 
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  ا العذراءفيهظهرت 

 برناديت صالة شخصية العذراء تعلم :  الظهور الخامس - ٥

  العلميبحث  برناديت تخضع لل: الظهور السادس - ٦
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   :فبراير ، ودون ما شاهده كاآلتي 

بمجرد أن وصلت برناديت إلى المغـارة سـجدت           " 
. وأخرجت سبحتها من جيبها وبـدأت فـي الـصالة           

ير تمامـاً ، هـذا التحـول      وتجلى وجهها متحوالً وتغ   
وكنت أتابع   ٠٠٠الحظه كل الذين كانوا قريبين منها       

حركات برناديت بانتباه شديد ، وأردت أن أعرف حالة         
وأمسكت بأحـد ذراعيهـا ووضـعت       . الدورة الدموية والتنفس في تلك اللحظة       

وال   وكان النبض عادى وهادئ والتنفس طبيعـي ،          ٠٠٠ أصابعي على الشريان  
 وبعد أن تركت ذراعها     ٠٠ئ يدل على إثارة عصبية على الفتاة الصغيرة         يوجد ش 

كان في  حراً ، قمت وتقدمت قليالً ناحية المغارة ، فرأيت في لحظتها ، الوجه الذي  
ونزلـت   حالة سعادة  تامة ، وقد بـدا حزينـاً         

التغير الذي على خديها ، هذا  دمعتان من عينيها
من  نتهائهااحدث على وجهها  أدهشني ، وبعد        

واختفاء  الكائن الذي كان يظهـر لهـا         صالتها  
هذا الموقف  ؛ ما الذي مر بداخلها أثناء       سألتها  

عيـداً عنـى    نظرت الـسيدة ب   : الطويل ؟ فقالت    
بنظرها  بعيداً ، فوق رأسـي        للحظة ، واتجهت  

ما إلى ، ثانية ولم  سألتها أسفل ،  ثم نظرت إلى    
ل الخطـاة   الذي أحزنها ، أجابت ؛ صلى من أج       

وكـان  " ثم يقول    . " ثم اختفت في الحال      ٠٠٠
  " . إحساسها عظيماً جداً 

  بعد هذا الظهور أسـتجوبها ضـابط البـوليس         
التفاصيل ومزجهـا بـبعض   ا فلم يفلح ، فخلط     في أجابته  تتناقض أن يجعلها  لوحاو

لكي يوقعها في غلطة ولم ينجح أيضاً ، وكانت برناديـت دائمـاً بـسيطة ووديعـة        
ولما فشل معها   . هادئة وصادقة ومحتفظة بطبيعتها الحلوة طوال وقت االستجواب         و

 ، وعداً بأن    االستجواب ؤخرفي حضر   الذيتماماً حاول أن يأخذ منها ومن والدها ،         
  .ال تذهب إلى المغارة ثانية 

 
ــي  و  فـ

 ذهب أحد الكتاب ويدعى جان بابتست مـع       )  فبراير ٢٣الثالثاء  (صباح اليوم التالي    
أخته إستريد إلى المغارة وأخذا معهما نظارة األوبرا ، وكان هنـاك عنـد المغـارة     

 شخص ، وبعد دقائق وصلت برناديت وسجدت لتصلى ، ووقف جـان    ٢٠٠حوالي  
    أخرجتالالوعي حالة من فيو. مسافة منها وأخذ يراقبها بتركيز شديد  إلى أقرب

- ٢٣ -  
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صليب كالمعتاد وهى في حالة من النشوة       سبحتها من جيبها ورسمت نفسها بعالمة ال      
إذا كانت عالمة الـصليب  " الروحية لدرجة أن جان اخٌذ بهذا المشهد السماوي وقال       

كان وجههـا   " ويضيف   " !! ترسم في السماء فلن تكون سوى ما فعلته برناديت        
ممجد بمجد سماوي ، ولم تعد برناديت إنما صارت واحدة من تلك الكائنات غيـر               

 التي وصفها الرسول في رؤياه العظيمة وغيبته الروحية أمـام عـرش             األرضية
 نهاية الرؤيا التي استمرت حوالي ساعة قالت أن السيدة أسرت لهـا             فيو " . الحمل

بثالثة أسرار ولكنها ال تخص أحد سواها وغير مسموح لها أن تبوح بها ألحد حتى               
  . آلب اعترافها 

 
  

األربعـاء  (م  دد الحاضرين فـي ذلـك اليـو       عبلغ   
 شخص ، ولمـا وصـلت       ٤٠٠ )م١٨٥٨فبراير٢٤

ودخلـت  صالة  التسبحة  كعادتها  برناديت  بدأت في 
وجههـا  وأضئ  في غيبوبتها الروحية ومالت لألمام      

عليـه نعمـة العـذراء       وانعكـست بابتسامة سمائية   
عينيهـا  رفـع   توانحنت عدة مرات مبتسمة دون أن       

ـ     ثـم  ديثهاعمن كانت تشاهدها ، وبدت تستمع إلى ح
جانبيهـا  متأل وجهها بالحزن وضمت ذراعيها إلـى   ا

ناحيـة  ونزلت الدموع على خديها واتجهت بنظرها       
 ٠٠ التوبـة " ثالث مرات كلمـة     الجموع وكررت   

  " .التوبة  ٠٠ التوبة

                                                                     

  

م  إحدى شهود العيان لهـا وتـدعى         ١٨٥٨براير   ف ٢٥سجل أحداث يوم الخميس       
" ، والتي تقول فـي مـذكراتها        ) Elfrida Lacrampe(مدموزيل الفريدا الكرمب    

 وشاهدت هناك عمل يدل علـى       ٠٠٠ شخص   ٤٠٠كان هناك أمام المغارة حوالي      
فقد بدأت تحفر األرض بيديها إلى أن ظهر على          ٠٠٠القوة وكنت في ذهول شديد      

ينية فجرفتها بيديها وألقتها بعيداً ثالث مرات ثم شربت في المـرة            السطح مياه ط  
 واستمرت برناديت في غيبوبتها حتـى    ٠٠٠الرابعة ، وهنا تغطى وجهها بالطين       

الساعة السابعة صباحاً ، حيث رسمت نفسها بعالمة الـصليب بأسـلوب سـمائي          
بينما كنت فـي    "  ولما سألتها إحدى جاراتها عن تفسير ما حدث قالت           ٠٠٠ مالئكي

  أذهبي واغتسلي وأشربي من : الصالة قالت لي السيدة بصوت جاد ولكن بحنان 

- ٢٤ -  
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وألني لم أكن أعرف    . النبع  
 لذا  ٠٠٠أين كان هذا النبع     

فجاءت  حفرت األرض بيدي  
المياه وعندما قل الطين منه     

وبعـد    ". شربت واغتسلت 
ظهر ذلك اليوم تحول المكان     

 ، الذي   جازياإلعبمياه النبع   
فجرته السيدة العذراء علـى     
يد برناديت إلى بركـة مـن       
المياه وحفرت قناة في سطح     

قـة أعلـن العـالم      وبعد عشرين سنة من الجدال وبعد دراسة طويلـة ودقي         . التربة  
الشهير في ذلك الوقـت ،      ) hydro-geologist -العالم المائي   (الهيدروجيولوجى  

وأثبتت .  جوهرة فيع كان إعجازياً في اكتشافه و  ؛ أن النب   Richardاألب ريتشارد   
الدراسات األخيرة أن الصخرة نفسها هي مصدر مياه النبع ؛ النقية تماماً من الحـد               

 ٦ فـي و. األدنى لترسبات األمالح ، وأنها ال تحتوى على مقومات عالجية طبيعية            
"  النبع عذب     ، أن ماء   Latour م أعلن أحد الكيميائيين ، ويدعى التور         ١٨٥٨مايو  
 كلوريـد الـصوديوم     - ويحتوى على المقومات التاليـة       ٠٠٠جداً  ) شفاف (فيصا

 وبيكربونـات الكالـسيوم     واأللومنيـوم والكالسيوم والماغنسيوم وسلكات الكالسيوم     
وال يوجد به أيـة      ٠٠٠ وأكسيد الحديد وسلفات الصوديوم وفوسفات ومواد عضوية      

ل تجرى على مياه النبع منذ ذلك الوقت وحتى         وما زالت التحالي  " . عناصر عالجية   
وبالرغم من أنها ، في ذاتها ، لـيس بهـا أيـة    . اآلن ، وال تزال المياه تنساب منه       

مقومات عالجية طبيعية ، ومع ذلك فقد حدثت معجزات ال حـصر لهـا بواسـطة                
  . بها االغتسالالشرب منها أو 

 ت إلى ت برنادي ذهب)   فبراير ٢٧( صباح السبت    في   و
 رؤيتها للعـذراء   في   واندمجتوصلت  المغارة  وسجدت    
رسالة خاصة لكهنـة    الغيبوبة  هذه   فيكالمعتاد وأعطتها   

 كنيسة  لييبنوا  الكهنة أن    أذهبي  وأبلغي  "  تقول   األبرشية
فذهبت مع عمتها برنارد إلى     " . هنا  ) chapel(صغيرة  
  الكنيسة الصغيرة  يل ، وكانت  بيراماألبرشية األب   خوري  

برناديـت    لورد بناء على طلب العـذراء      في بنيت   التي
  خائفة جداً من مقابلته ، ولما رآها الخورى وعرف أسمها 

- ٢٥ -  
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وكان استقباله لها بارداً وصارماً ونظراتـه       " أليس كذلك ؟    أنت إذا هي ،     " قال لها   
عـة  هي خائفة منه جداً ، ومع ذلك قالت له ببساطة وودا       لها حادة وصارمة وكانت     

سيدة المغارة أمرتني أن أبلغ الكهنة بأنها تريد أن يبنى لها كنيسة صـغيرة         " وتلقائية  
" فقال الخورى وهو في مكانه بـال حـراك   . "سابييل ، ولهذا السبب أنا أتيت     في ما 

أنهـا سـيدة فائقـة      " فأجابت برناديت   " ومن هي هذه السيدة التي تتحدثين عنها ؟         
فقال األب بيراميـل ، بـدون أن        " . خرة ماسابييل   الجمال التي ظهرت لي على ص     

 فأجابـت .  "هل هي من لورد ؟ هل تعرفينهـا ؟          ولكن من هي ؟     " يظهر مشاعره   
ومع ذلك تحملين رسائل مثل التـي  " ها ال تعرف ، فقال الخورى ببرود     برناديت بأن 

 أرسلتني  ولكن يا سيدي ، السيدة التي     " فقالت  " أبلغتني تواً من شخص ال تعرفينه ؟        
أقـصد أنهـا    " ولما سألها عن تفسير ذلك قالـت        " . ليست مثل السيدات األخريات     

وهنا أصبح من الصعب على الخـورى       .  "كما هم في السماء على ما أعتقد        جميلة  
 التـي أن يسيطر على عواطفه أمام صدق وبساطة وإخالص الفتاة الصغيرة تلـك             

نعـم ،   "  قد سألتها عن اسمها فقالت       كانت واضحة على مالمحها ، وسألها أن كانت       
فطلـب منهـا أن       ." قليالً وتبتسم وال تعطى أجابه       ولكن عندما أسألها تحنى رأسها    

تصف له كيف تمت الظهورات والرؤى ، ثم وضع لها كرسياً لتجلس وجلـس فـي     
 دقائق قليلة زال كل شك من داخله عن حقيقة الظهـورات ،        فيمواجهتها يستمع ، و   

فنهضت برناديت وانحنت   . تأكيد طلب أن تعلن السيدة السمائية عن اسمها         ولزيادة ال 
  .باحترام وغادرت المكان 

    

  

البـوليس  رجال  غير  ، وذلك    شخص   ٢٠٠٠حوالي فبراير   ٢٨حضر يوم  األحد       
ولم يكن هناك   . المغارة شديداً النظام ، وكان الزحام عند      لحفظ  الذين كانوا موجودين    

صغيرة في طريقها إلـى     ياه النبع قد حفرت لها عدة  قنوات          جديد سوى أن م    شيء
  .فقام العمال  بحفر حوض  ليجمعوها فيه النهر 

  

   بذل كـل المعارضـين     
لحقيقة هـذه الظهـورات ،      
خاصة أصحاب المكانة والنفوذ منهم ، كل جهد وحاولوا بكل الطـرق الممكنـة أن               

وتحولـوا للهجـوم عليهـا فـي        يضعوا نهاية لهذه األحداث ولكنهم فشلوا في ذلك         
الصحف وتشويه الحقائق وتحريفها فرووا عنها األكاذيب ووصفوها بأوصاف كثيرة          
، وذلك دون أن يفكر أحد منهم في مشاهدة الحدث على الطبيعة ويقرر الحقيقة على               

  أرض الواقع ، ال لشيء إال لمجرد مخالفة ما يحدث لفكرهم ونظرياتهم اإللحادية 

- ٢٦ -  
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  !!  هم وعدم إيمانهموعقائد

 مارس حضر أول رجل دين ليشاهد الحدث بنفسه وهـو األب        ١ يوم االثنين    في  و  
 والـذي . القريبة من لورد    ) Omex(وكان قساً من اومكس     ) Dezirat(ديزيرات  

بعد أن صلت برناديت جزًأ من التـسبحة دخلـت فـي            " يصف ما شاهدة كاآلتي ؛      
 من تعبيرات وجهها أن روحها قد وصلت إلـى          وكان الواضح .. غيبوبتها الروحية   

 ويا لها مـن      ! يا له من إخالص    !يا له من سالم عميق      . أقصى درجة من البهجة     
 وكانت ابتسامتها فوق كل وصف وكان نظرها مثبتاً علـى مكـان             !تأمالت عميقة   

الظهور الذي كانت مأخوذة به تماماً ، وكان من المستحيل تخيل شئ طاهر هكـذا ،        
وكان هناك اختالف ال يقارن بين ما رأيتها عليه قبل           ٠٠٠ هكذا ، جميل هكذا      حلوا

 ٠٠٠الظهور وما كانت عليه لحظة الظهور ، كان كالفرق بـين المـادة والـروح                
  " .وشعرت أنى كنت على عتبة الفردوس 

  

  

 ٢الثالثـاء   ( الظهور الثالـث عـشر       فيو  
كررت العذراء طلب بناء كنيـسة ،        ) مارس

رناديت مع عمتيها لوسـيل وباسـيل   فذهبت ب 
قال   حتى   رآها ما أن    الذيإلى األب بيراميل    

ما الذي جئت لتخبريني به ؟ هل تكلمت        " لها  
" ، فأجابت بقلق متزايد     " السيدة معك ثانية ؟     

نعم يا سيدي الراعي ، فقد أمرتني أن أبلغـك          
ثانية أنها تريد أن يكـون لهـا كنيـسة فـي            

 أمرتني أن أبلغك أنهـا      السيدة" ،  " ماسابييل  
تريد كنيسة في ماسابييل ، واآلن تـضيف ؛         

وبعد حوار طويل قال األب بيراميل بعد       " .  الناس إلى هنا في موكب       يأتيأريد أن   
اسألي السيدة عن أسمها مرة ثانيـة ، وعنـدما نعـرف أسـمها     " لحظة من التفكير   
ت برناديت سعيدة جـداً     وكان " . وأعدك أنها لن تكون صغيرة       -سيكون لها كنيسة    

  .   ألنها أبلغت الرسالة 

  

  

 ٣األربعاء  (عشر  الظهور الرابع   ولم يأت     
  . كنيسة لطلب بناءبجديد سوى تكرار العذراء ) مارس

- ٢٧ -  
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) عـشرين ألـف    (٢٠،٠٠٠  إلى المغارة    )مارس٤الخميس  (حضر في ذلك اليوم       
فـي الـصالة  وتمجيـد العـذراء     زائر من كل أنحاء فرنسا ، وقد قضوا الليل كله    

 فيو. والتسبيح والترنيم ، وكان هناك عدد كبير من الجنود متواجدين لحفظ النظام             
السادسة صباحاً حضرت برناديت القداس وبعد التناول ذهبت إلى المغـارة وهـى             
مدفوعة بقوة داخلية ال تقاوم وراحت في غيبوبتها وتغيرت هيئتها بصورة إعجازية            

، " اآلن هي تراها    "  اذهل الجموع التي كانت حاضرة وجعلها تصيح         ال تصدق مما  
أحسست في تلك اللحظـة  " ويقول ابن عمها جان فيدير الذي كان معها عند المغارة   

بشعور غامر من الفرح والسعادة لم اشعر به أبداً ؛ وشعرت بحضور كائن سمائي           
ولما . يت أثناء الرؤيا   ابتسامة تكررت على وجه برناد     ١٨وعد جان    " . غير مرئي 

 )العـذراء (كالمعتـاد ، أنهـا      " تيجتها قالـت    سألها الجموع بعد انتهاء الرؤيا عن ن      
 ستحـضر  أنهـا وقالت ، برناديت ، " . وداعاً تسمت عند رحيلها ولكن لم تقل لي       اب

  .إلى المغارة كالمعتاد 

 
 

لم تذهب برناديـت إلـى المغـارة لمـدة            
 كانت معتـادة ،     عشرين يوماً صباحاً ، كما    

ي داخلها بدعوة السيدة الـسمائية      ولم تشعر ف  
 مارس شعرت   ٢٤ مساء الخميس    فيو. لها  

بشعور قوى في داخلها يدعوها للذهاب إلى       
وفي الصباح ذهبت إلى المغـارة      . المغارة  

في الخامسة صباحاً مع والديها ، وقبـل أن         
كانت معتـادة أن     تصل إلى الصخرة ، التي    

 اإلعجازييها ، رأت النور    تسجد وتصلى عل  
العجيب يمأل مدخل المغـارة حيـث تقـف         
العذراء على شجيرة الورد البـرى ، كمـا         

" ،  " أنهـا هنـا     " اعتادت ، فصاحت قائلة     
فهي هادئة ومبتسمة وتنظر إلى الجمـوع       

وتسجل " راقب أطفالها   كاألم الحنون التي ت   
 لسؤالها عن أسمها ، ولـم  وأثناء صالتي جاءني فكر داخلي ال يقاوم      " برناديت ؛   

  ، وسألتها عن أسمها وكررت الطلب بإلحاح ،  " أعد أفكر في شئ أخر سوى ذلك

- ٢٨ -  

 تساؤل الشعب عما سيحدث في ذلك اليوم  : الظهور الخامس عشر - ١٥

 شف عن شخصيتها العذراء تك :  الظهور السادس عشر- ١٦
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العذراء القديسة مـريم التـي      " وأخيراً استجابت السيدة النورانية وأعلنت لها أنها        
فـذهبت  . ثم ابتسمت لها واختفت وهـى تبتـسم          " حبلت وولدت بدون زرع بشر    

 إلى األب بيراميل لتبلغه بما كشفته لها العذراء ، ولما سمع الكاهن             برناديت مسرعة 
  .  حالة من الذهول وترنح وكاد أن يسقط على األرض انتابتهما قالته له 

 
 

وكانـت  "  إبريل ذهبت برناديت إلى المغارة       ٧ السادسة من صباح األربعاء      في  و
دخل المغـارة يغمرهـا نـور       السيدة العذراء واقفة في مكان ظهورها المعتاد في م        

 فـي دوزوس ما حدث    . ويصف د   .  دقيقة   ٤٥وقد دامت هذه الرؤيا مدة      . السماء  
كانت الفتاة ساجدة تصلى التسبحة ، بسبحتها التي كانت فـي           : " ذلك اليوم فيقول    

يدها اليسرى ، في ورع متوهج ، وكانت تحمل في يدها اليمنـى شـمعة كبيـرة                 
ـ         مباركة ، مشتعلة ، وعندما     ى ركبتيهـا    كانت على وشك أن تبدأ في سجودها عل

والتصقت يدها اليمنى باليسرى ومر لهـب الـشمعة بـين            كالمعتاد توقفت فجأة ً   
أصابع اليد اليسرى وهبت نسمة هواء قوية ومع ذلك لم يمس اللهب جلدها بـأي          

هب ألبعاد الل(ي ، ومنعت الذين حاولوا التدخل  هذه الحقيقة الغريبة أذهلتن  !!ضرر  
وأمسكت بساعتي في يدي ودرست الظاهرة بتركيز لمـدة ربـع           ) عن يد برناديت  

ساعة وبرناديت مستغرقة في غيبوبتها ، ثم تقدمت هي إلى الجزء األعلـى مـن               
 " . المغارة وفصلت يديها عن بعض ومن ثم توقف اللهب عن مس يدها اليسرى             

 والتي فحصتها بدقة شـديدة  تريني يدها اليسرى " وبعد انتهاء ذلك ، يقول سألتها أن        
فأخذت الشمعة من شـخص كـان     . ولم أجد فيها أي أثر لحروق في أي جزء منها           

يمسكها ويعيد إشعالها ثانية ووضعتها عدة مرات بالتتابع أسـفل يـدها اليـسرى ،               
 كانت  التيوتقول جولي جاروس    " . أنت تحرقني   " فكانت تسحبها بسرعة وتصيح     

 دخلت الدير بعد ذلك ولحقت ببرناديت       والتيالمعجزة ،    لهذهحاضرة وشاهدة عيان    
الظهور انزلقت الشمعة بالتـدريج وكـان اللهـب         أثناء  " ودعيت باألخت فنسنت    

" وتقول أخت برناديت الصغرى مارى أن ذلك اللهب كـان         " . يتالعب داخل يديها  
  " .يمر بين أصابعها 

    

  

ـ    أغلقت السلطات المدنية منطق       البحـث  عتها تحـت الحراسـة و     ة المغـارة ووض
 من حقيقة هذه الظهورات ، خاصة بعد انتشار أخبار معجزة           للتأكدوالدراسة العلمية   

ونظر العلماء واألطباء والكيمائيون للحدث بنظـرة علميـة ولكـنهم لـم             . الشمعة  
   الوقت نفسه بدأت الكنيسة فيو.  النبع مياهيستطيعوا تعليل معجزة الشمعة أو تفجر 
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 لـورد وعلـى رأسـها األسـقف لـورنس           في
)Lawrence (    ، كانت لـورد   والتيأسقف تربيز 

متابعة الحدث ودراسته بجديـه ،       فيجزء منها ،    
. فشكل لجنة لفحص ودراسة هـذه الظهـورات         

 حـوض   فـي  اإلعجازيوجمع العمال مياه النبع     
ليغتسل ويتبارك الزوار من مياهه ويأخذوا منـه        

ـ    فيو. ركة  زجاجات للب  فيمعهم    ة يـوم الجمع
السادس عشر من يوليو وبعد التنـاول غـادرت         
برناديت الكنيسة وذهبت إلى المغارة ولكـن مـن    

 فـي  أخر عبر الضفة اليمنى للنهر ووقفت        اتجاه
اتجاه مدخل المغارة ، وكانت بعض النسوة قـد         

وبدأت تصلى   الطريق فذهبن معها ،      فيشاهدنها  
ـ      فيو والً كـامالً    الحال تغير وجهها وتحول تح

وتجلى بنور سماوى انعكاساً لنور العذراء عليه       
 مدخل في مكانها المعتاد ،     في، فقد ظهرت لها العذراء      

المغارة ، وشاهدتها برناديت من عبر النهـر والمـاء          
 هناك ، وهى ترحـب بنـا      هينعم نعم   " وأخذت تصيح   

 فـي وراحـت برناديـت      " . وتبتسم لنا عبر الموانع   
ية وكان يبدو عليها أنها تحاول الطيران       غيبوبتها الروح 

 هكذا حتى غابت عنها العـذراء       واستمرتعبر الماء ،    
وأخيراً قالت  .  هذا العالم    فيإلى السماء ولن تراها ثانية      

العذراء القديسة فائقة الجمال لدرجة أن من       " برناديت  
برناديـت  وبعد ذلك دخلت  " . يراها مرة يتمنى أم يموت بكل سرور ليراها ثانيـة   

 بعد انتهـاء الظهـورات   أيم ، ١٨٧٩.  أبريل   ١٦ في من هذا العالم     وانتقلتالدير  
  . عشرين عاماً بحوالي

 
  

أربع سنوات من البحث والدراسـة حـول         حواليم ، وبعد    ١٨٦٢ يناير   ١٨ في   
 أسقف تربيـز تقريـر   أعلنحقيقة ظهور العذراء لبرناديت والظواهر  الناتجة عنها    

 جـاء   والذي لورد مؤكداً صحة الظهورات وحقيقتها       في شكلتها الكنيسة    التياللجنة  
 نتحدث إليكم عنها وكانت موضوع دراسة دقيقة لمـدة          التيلقد تتبعنا األحداث    " فيه  
  بنصيحة لجنة مكونة من كهنة     وأخذنا أطوارها المختلفة    في سنوات ، واتبعناها     أربع

    الصغيرة ودرسوا الحقائق ، فحصواةلوا الفتاديسين ومتعلمين وذوى خبرة وقد سأق
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 إلهـي وأخذنا أيضاً رأى العلماء ، وتحققنا أخيراً أن الظهـور            . شيءووزنوا كل   
وقـد  .  العذراء القديسة ذاتهـا  هي رأتها برناديت    التيوفائق للطبيعة ومن ثم تكون      

مكـن أن  ي  الوالتـي  حدثت ، بصفة خاصة ، التي األحداث أساس على اقتناعنابنى  
فـشهادة  " ،  "  ، وليس على شهادة برناديت نفسها فقـط          اإللهيتحدث إال بالتدخل    

 الشك فيه ؛ الذي بإخالصها ، ولنبدأ اإلمكانالصغيرة بكل السبل مقنعة بقدر       الفتاة
 الذي الوقت   في فحصها ولم يعجب ببساطتها وصدقها وتواضعها ؟ ف         الذي فمن ذا 

 تتكلم فقـط    فهي.  صامته   هي أعلنت لها تقف     التييتحدث فيه الكل عن العجائب      
 بال مبالغة وبمنتهى البساطة ، وتجيب على األسئلة         شيءتُسأل وتروى كل     عندما

 واضحة ومحددة عـن كـل       أجابه تردد ، وتعطى     أيالكثيرة الموجهة إليها بدون     
 آية بمنتهى القسوة ولم تهزها      اختبرتوقد  .  التام   االقتناعاستفسار  وتحمل أدلة     

 ، ولم تناقض نفسها أبداً ؛ ولم تتغير     بنزاهة ألكرم العروض    واستجابتتهديدات ،   
 منها ولـم  تحذف فيها ، فلم اختبرت التي المختلفة االختبارات كل  في أبداروايتها  

داً ، ونؤكد انه لم     إخالص برناديت ال يمكن أن يشك فيه أب         " . " تضف إليها شيئاً  
   " . هذا التقديرأعطوهاعندما كان لها خصوم ، ، حتى خصومها ،  يشك فيها قطً

وبعد أن أثارت اللجنة التساؤالت التالية ؛ هل كانت برناديت مخدوعة ، أو أنهـا                 
أنهـا كانـت ضـحية       ظنت أنها رأت وسمعت شيئاً لم تره ولم تسمعه بالفعل ، أو           

ة تبـين إجابتهـا الحكيمـة أن الفتـا    " لهالوس ، وكيف صدقت هذا األمر ؟ قالت     
   ، وفطرة سليمة تحكم على هادئالصغيرة ذات عقل راجح ، وخيال 
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 فـي ولم تظُهر العاطفة الدينية نفسها فيهـا  . األشياءبصورة صائبة ، فوق سنها     
 أو ،   عقلـي  اضـطراب هذه الفتاة الصغيرة     فيشكل إثارة ، ولم يكتشف أحد قط        

  يجعلهـا عرضـة    تيريهـس  الشخصية ، أو تأثير      فيتقلبات ذهنية ، أو اختالل      
إلبداعات الخيال ، فقد رأت الظهور ليس مرة واحدة فقط ولكن ثماني عشرة مرة              

 يجعلهـا تتوقـع الظهـور ،        شيء المرة األولى فجأةً ولم يكن هناك        في، ورأته   
 لم ترها يومين ، على الرغم من    أسبوعينوعندما توقعت أن تراها كل يوم ولمدة        

والحظنا أيضاً مـا حـدث      .  نفس الظروف تماماً     في نفس المكان و   في كانت   أنها
 وجهها تعبيـراً جديـداً    أرتدي الظهورات ، فقد حدث تحول كامل لبرناديت ؛   أثناء
ضيئت عيناها ورأت أشياء لم ترها قط ، وسمعت لغة لم تسمعها من قبل ، لغة                او

  تجعل من  كل هذه الظروف معاً   . لم تفهم معناها دائماً ولكن لم تترك ذاكرتها أبداً          
، فالفتاة الصغيرة رأت العذراء وسمعتها حقاً     المستحيل أن نصدق نظرية الهلوسة    

، وهذه الظاهرة ال يمكن أن تفسر بالقوانين الطبيعية ، ولذا فمن المحتم علينا أن               
   " .فائقة للطبيعة نصدق أن الظهورات كانت 

مات النعمة الظاهرة من جهة     ونضع في االعتبار ، التأثيرات الناتجة لعال      "   ثانياً ؛   
مثل تحول الخطاة وتوبتهم ، والنتائج الخارجة عن النواميس العادية للطبيعة ، مـن              
جهة أخرى ، مثل معجزات الشفاء التي ال يمكن أن تحدث إال من مـصدر النعمـة                 

ونضع في االعتبار ، أخيرا ، أن اقتناعنا تقوى بالجموع الغفيرة           " ؛  " ورب الطبيعة   
 منين الذين أتوا تلقائياً إلى المغارة والذين لم يتوقفوا عـن الحـضور منـذ               من المؤ 

 الظهور األول وغرضهم نوال البركات أو لتقديم الشكر على ما حصلوا عليه مـن              
 تي ظهرت لبرناديت ثماني عشرة مرة      الختام يؤكد التقرير أن ال     فيو" . بركات تواً   

 ثم قرار تحويـل   .  كل عالمات الحق     هي العذراء القديسة مريم وأن الظهور يحمل      
  .مكان الظهور إلى مقدس 

   

   

  

  

  

  

  

  م ١٩٩٧صورتان لوجه برناديت من سنة       
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  بالبرتغال) Fatima( ظهور العذراء في فاتيما - ٣

  وكشفها لثالثة أسرار خطيرة
 لثالثـة  ظهرت العذراء القديسة مريم سـت مـرات      

 )Fatima (فاتيمـا عاة بالقرب مـن مدينـة       ر أطفال
 ١٣ إلـى    ١٩١٧مـايو    ١٣ بالبرتغال في الفترة من   

 ؛  ١٣/٨؛١٣/٧؛ ١٣/٦؛ ١٣/٥(م ؛ ١٩١٧ أكتــوبر
مرة كـل   تظهر  وكانت   ،)  ١٠/١٩١٧ /١٣؛  ١٣/٩
 وكـان قـد سـبق ظهـور    . نفس التاريخ    يوف شهر

العذراء ظهور رئيس المالئكـة ميخائيـل لألطفـال         
م ، وذلك   ١٩١٦ و ١٩١٥أنفسهم في العامين السابقين     

  .تمهيداً لظهور العذراء 

  ظهور رئيس المالئكة ميخائيل
العذراء مقدمات سـمائية حـدثت فـي          كان لظهور 

عندما كـان   م  ١٩١٥السابقين وقد بدأت سنة      العامين
والتـي  رعاة الثالثة ؛ لوسيا دو سـانتوس        ال األطفال

 العـذارء   وقت ظهور (سنة  ١١من العمر   كانت  تبلغ    
، والتي ال تـزال     ) م١٩٠٧ مارس ٢٢مواليد  (،  ) لهم

على قيد الحياة حتى اليوم وتبلغ مـن العمـر، اآلن ،            
سيسكو مـارتوس   تسعين سنة ، وأوالد  عمتها ، فران       

ن العمر ، وقتهـا ، تـسع سـنوات           م الذي كان يبلغ  
وشقيقته الصغرى جاسنتا   ) م١٩٠٨ يونيو   ١١ مواليد(

كانت تبلغ من العمر سبع  سـنوات   مارتوس ، والتي  
، يرعـون األغنـام فـي       ) م١٩١٠مارس١١مواليد  (

عندما رأت لوسيا سحابة شـفافة       خارج فاتيما الحقول  
 تتحـرك عبـر الـسماء       بـشرى جسد   شكل تبدو في 

وبعـد  . صنوبر  على شجرة    ترف تأخذثم  الصافية  
  األطفـال الثالثـة    م كان ١٩١٦ صيف فيذلك بعام و  

 Couza(في مرج يدعى كوزا فيال يرعون أغنامهم 
Velha  (  ضطروا للجوء إلى   األمطار بشدة فا  فهطلت

التسبحة وفجأة توقفـت     يصلونكهف  قريب وأخذوا     
  من الكهف واجهتهم   مخروجه  لحظةفيو األمطار
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شديدة ثـم  نظـروا      من الكهف واجهتهم ريح     
نفسها التـي سـبق أن       السحابة الشفافة  ثانية  
، ولكـن هـذه     العام الماضي  في لوسيا  رأتها  

" لت إلـى    نحوهم وتحو  المرة اتجهت السحابة  
حـوالي سـن     فـي   ظهر لهم   " شاب صغير   

 ال  "ابعة  عشر مـن العمـر قـال لهـم ؛             الر
وسجد " أنا مالك السالم ، صلوا معي       " تخافوا  
األرض حتـى لمـست جبهتـه        األرض على

وأحبك يا إلهـي  أؤمن بك وأعبدك أنا " وصلى  
وأطلب عفوك  صورة فوتوغرافية ألطفـال        !

وكـرر هـذه    " ألجل الذين ال يؤمنون بك وال يعبدونك وال يحبونـك            فاتيما الثالثة 
أن قلبي يسوع والعـذراء     . صلوا هكذا   " هم  الصالة ثالث مرات ، ثم نهض وقال ل       

ال أن ال يبلغـوا أحـداً      فقرر األطف . ثم أختفي عنهم    " . منتبهين لصوت تضرعاتكم    
 أكتوبر من نفس العام ، ظهر لهم رئيس         فيوبعد عدة أسابيع ، و    .  وسمعوابما رأوا   

العلـي  المالئكة ميخائيل ثانية وطلب منهم أن يصلوا كثيـراً ويقـدموا قـرابين هللا               
ويتحملوا اآلالمات اآلتية عليهم بسماح من الرب وكان يحمل معه سر التناول ، ثـم               

 سر التناول في كل     فيسجد على األرض وأعلن لهم عن حضور المسيح بال هوته           
 نفـس الوقـت     فـي و. مكان في العالم ، وطلب منهم الصالة من أجل توبة الخطاة            

  .  ورباكانت الحرب العالمية األولى مشتعلة في أ

  

  

) Cova da Iria(  كان األطفال الثالثة يرعون الغنم في مـروج كوفـا دا آريـا    
وعندما دق جرس الكنيسة المجاورة ذهب األطفال الثالثة للصالة ، وبعـد انتهـاء              
الصالة خطف أبصارهم برق قوى ، فقرر األطفال الثالثة العودة إلى المنزل خوفـاً       

ريق حدث برق أخر أقوى مـن األول فوقفـوا    الطفيمن حدوث عاصفة شديدة ، و     
 وسـط النـور ، فـوق    فيخائفين ومرتعدين ، وظهر نور قوى خاطف لألبصار و    

ورة فتاة فائقة الجمـال     شجرة  سنديان صغيرة ، وقفت العذراء القديسة مريم في ص          
ال يزيد عمرها على ثمـاني عـشرة سـنة ،           ) كما وصفتها لوسيا فيما بعد    (والبهاء  

أبيض رائع ويحيط برأسها هالة من نور الشمس وعلى وجههـا تبـدو            ترتدى رداء   
ال تخافوا ، فلـن    "  :سحابة من األلم الدفين ، ولما رآها األطفال ارتعدوا فقالت لهم            

، " أنا من الـسماء     " ، فسألتها لوسيا من أين أتت ، فقالت لها             " أمسكم بآي ضرر  
جئت ألطلـب مـنكم أن      "  ، فقالت    سمعت لوسيا ذلك سألتها عما تريده منهم       وعندما

    نفسفيتأتوا إلى هنا ستة أشهر متتالية ، في اليوم الثالث عشر من كل شهر ، و
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وسأخبركم فيما بعد ، من أنا ومـاذا        . الساعة  
" أخـرى    يد ، وبعد ذلك سأعود إلى هنا مرة       أر

،  " هل سأذهب أنا إلى السماء ؟      " فسألتها لوسيا 
، فسألتها لوسيا   " نعم ستذهبين   " فأجابت العذراء   

  "هل سيذهب جاسنتا وفرانسيسكو أيضا    "  أيضاً
لكن يجب على فرانسيسكو أن      و نعم ، "  فأجابت

: " ت لهم العـذراء     ثم قال  " يصلى التسبحة كثيراً  
أن تتحملـوا  هللا و هل تريدون أن تقدموا أنفسكم  

يـا  الخطا كل اآلالم التي يسمح بها لكم من أجل       
، ولما  أجابوا بـنعم       " وبة الخطاة ؟  ومن أجل ت  
وطلبت مـنهم أن  .   "ستكون راحتكم ستتألمون كثيراً ولكن نعمة هللا       إذاً" قالت لهم   

 ثم ابتعدت عنهم نحو   . اء الحرب   يصلوا كل يوم بالتسبحة من أجل سالم العالم وانته        
اد ع. حوالي عشرة دقائق     ت الرؤيا المشرق واختفت في نور الشمس بعد أن استمر       

األطفال إلى منازلهم بفرح وروت جاسنتا ألمها كل شئ وأنتشر الخبر ولم يـصدق              
  .أحد ما شاهده األطفال 

 أن حددته مايو ، وحسب الموعد الذي سبق       ١٣ يوم   فيو  
 المكان الـذي  العذراء لألطفال الثالثة ، ذهب األطفال إلى        

  شخصاً مـن   ٦٠وذهب معهم   وعدت العذراء بالظهور فيه     
 نظـرت لوسـيا            أن صلى الجميع التسبحة      وبعد. ي  األهال

 ظهـور العـذراء    ناحية الشرق فرأت البرق الذي يـسبق        
 وأسرعت إلـى شـجرة    ستحضر حاالً أن العذراء وعرفت  

 وبقيـة  السنديان وأسرع في أعقابها فرانسيسكو وجاسـنتا        
 بيـنهم         ودار   وظهرت  العذراء لألطفال الثالثـة     . األهالي  

في تحضروا هنا    أن أريدكم أنا: "  العذراء:  التالي لحوارا
، صلوا  التسبحة كل يوم      الشهر القادم ،    الثالث عشر من    

 فسألتها  ." بعد   أريد فيما  وتعلموا القراءة ، وسأخبركم بما    
إذا رجع  : " العذراء  .  لوسيا من أجل  شفاء أحد المرضى        

أن تها لوسـيا    فسأل ". العام خالل هذا    فيفسيشخطاياه   عن
حـاالً ،    جاسنتا وفرانسيـسكو  نعم ، سآخذ    : " العذراء  فقالت  . إلى السماء   تأخذهم  

ألن يسوع يريد أن يـستخدمك ألكـون   . أطول ولكنك أنت ستبقين في العالم فترة  
   " .    ٠٠ معروفة ومحبوبة أكثر
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فسألتها لوسيا أن كانت ستبقى في العالم طويالً ، ووعدتها          
كمـا  . ذراء بأنها لن تتركها وأنها ستكون مالذها دائماً         الع

وعدت العذراء أنها ستصنع معجزة فـي أكتـوبر القـادم           
تجعل كل من يحضر ذلك الظهور يصدق ويـؤمن أنهـا           

ضحوا " وطلبت منهم أن يصلوا قائلة         . كانت هناك حقاً    
بأنفسكم من أجل الخطاة وكرروا في كل مرة تصلون فيها 

أغفر لنا خطايانا ، من اجل حبك ، ومن اجل          يا يسوع   : 
وقد شاهد الحضور لوسـيا وهـى       " .  ٠٠٠ توبة الخطاة 

تتحدث مع العذراء وكـانوا يـسمعونها دون أن يـسمعوا           
العذراء ولكنهم الحظوا انخفاض ضوء الشمس بدرجة ملحوظة أثناء ذلك الحـديث            

ـ   . وأن لونه كان يميل إلى األصفر الذهبي         ور الثـاني انتـشرت     وبعد انتهاء الظه
بما فيهم أقارب األطفال الذين كـانوا       . األخبار ولكن كثيراً من األهالي لم يصدقوا        

يتهكمون عليهم ويسخرون منهم ويضطهدونهم بشدة ، حتى أن كاهن ، البلـدة كـان      
  .متحفظاً للغاية ويميل شخصياً لعدم التصديق 

 
 

  . رؤيا الجحيم - ١

يمان وانتشار اإللحاد فـي العـالم ثـم      إعالن تحول روسيا عن اإل     - ٢
  .عودتها لإليمان ثانية 

 انحراف بعض رجال الدين الكاثوليك عن العقيدة وتعاليم الكتـاب           - ٣
  .المقدس 

ر الظهور الثالث أكثـر مـن       ونتيجة النتشار األخبار ، بعد الظهور الثاني ، حض          
العـذراء ،  شخص في نفس التاريخ الذي سـبق أن حددتـه      ) خمسة آالف  (٥،٠٠٠
 الوقت نفسه ظهرت العذراء لألطفال الثالثة ، وشاهد جميـع           فيو. م  ١٣/٧/١٩١٧

الحاضرين سحابة بيضاء تظلل األطفال الثالثة في مكان الرؤيا كما الحظوا تضاؤال            
شديداً في ضوء الشمس أثناء الرؤيا ، وهنا سجد الجميع بخشوع ورهبـة واحتـرام     

طلبت العذراء من األطفـال أن يحـضروا إلـى          بعد أن طلبت منهم لوسيا ذلك ، و       
المكان نفسه في الثالث عشر من الشهر القادم وان يستمروا في صالة التسبحة كـل               
يوم من اجل سالم العالم وانتهاء الحرب ، ووعدت بأنها سـتخبرهم عـن حقيقـة                
شخصيتها في أكتوبر القادم وإنها ستصنع معجزة يراها الكل ويؤمن بها ، وكـررت   

  يا يسوع من أجل حبك " لصالة من اجل توبة الخطاة باستخدام الطلبة اآلتية طلب ا
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وكشفت العذراء عن سر ينقسم إلى ثالثة أجـزاء الجـزء           ". ومن اجل توبة الخطاة     
األول عبارة عن رؤيا للجحيم ، والثاني يختص بروسيا والحرب العالمية الثانيـة ،              

لوسيا عن الجزأين ؛ األول     وقد كشفت   . اللحظة  والثالث لم يكشف رسمياً حتى هذه       
أما الجزء الثالث ، أو السر      . م  ١٩٤١سنة  ) الخاص بروسيا (والثاني  ) رؤيا الجحيم (

  :م ١٩٦٠الثالث ، فقد حددت له العذراء سنة 

  : رؤيا الجحيم )١(
  في هذا الظهور الثالـث كـشفت العـذراء           
لألطفال الثالثة في رؤيا مريعة للجحيم كيـف        

وتصف لوسيا تلـك    .  فيه    الخطاة يتألم ويعذب 
فتحت سيدتنا يـديها    : " الرؤيا الرهيبة كاآلتي    

وبـدا   وخرج منها شعاع مـن نـور ،        ٠٠٠
األرض  ،   الشعاع الذي من نور ينفـذ إلـى           

 الـشياطين  ورأينـا   ورأينا كبحر من  نـار ،        
 ار ، وهى  النلك  تتغوص في   مثل الجمر الشفاف المحترق     وأرواح في أشكال بشرية     

بواسـطة   ثم ترتفع فـي الهـواء        سوداء أو برونزي المع ، تطفوا في حريق هائل        
يسقطون ثانيـة  ثم  للدخان ،من داخل أنفسهم مع السحب العظيمة    اللهب الذي يصدر    

بـين        النيران الـضخمة بـدون وزن أو تـوازن ،            في كل جانب مثل الشرار في     
وقـد  ( أفزعنا وجعلنا نرتعد من الخـوف        ذيالصراخ واألنين من األلم واليأس ، ال      
وكانت ) . صرخ ، كما قال الناس انهم سمعوني      يكون هذا المنظر هو الذي جعلني ا      

بأشكالها المرعبـة والعاصـية مثـل       ) عن أرواح البشر المدانين   (الشياطين مميزة   
وقـد  . الحيوانات المخيفة والغير المعروفة ، سوداء وشفافة مثل الفحـم المحتـرق            

ت الرؤيا للحظات ، وشكراً ألمنا السماوية التي وعدتنا في ظهورهـا األول أن              دام
  " .فبدون ذلك الوعد لكنّا قد متنا من الخوف والرعب . تأخذنا إلى السماء 

  هذه الرؤيا الرهيبة جعلت األطفال يبكون ويصرخون ، حتى أن الجموع الحاضرة           
ها قد رأيـتم الجحـيم حيـث    "  ؛ وهنا قالت لهم العذراء   . سمعت لوسيا وهى تبكى     

ومـن  يذهب األشرار ، فصلوا من أجل إنقاذ آالف الخطاة الذين يذهبون إلى هناك              
على وشك االنتهاء ، ولكـن إذا لـم   ) العالمية األولى(أجل أن يحل السالم ، الحرب    

يتوقف الناس عن إغضاب اهللا ستحدث حرب عالمية ثانية أسوأ ، وعندما ترون ليال              
ر مجهول فأعلموا أن هذه هي العالمة التي يعطيها اهللا لتعلموا أنـه علـى           يضيئه نو 

وشك أن يعاقب العالم على جرائمه بالحرب والمجاعـات واضـطهادات الكنيـسة             
  .واألب القدوس 
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ارتداد روسيا واشتعال الحرب العالمية الثانية ثم عودتها ثانية إلى          ) ٢(
   :اإليمان
 في هذا الظهور هو كشف العذراء وإعالن      و السر الثاني ،     لجزء الثاني ، أ     وكان ا 

وشـك  علـى   ) العالمية األولـى  (الحرب  " حدوث حرب عالمية ثانية     وإعالنها عن   
ولكن إذا لم يتوقف الناس عن إغضاب اهللا فستشتعل حرب أسوأ في أيـام            : االنتهاء  
 يـضيئه نـور     وعندما ترون ليالً  ) الحرب العالمية الثانية  (س الحادي عشر  البابا بيو 
)   رب العالمية الثانية بثالثة شـهور     حدث هذا النور في سماء أوربا قبل الح        (مجهول

 فأعلموا أن هذه هي العالمة العظيمة التي يعطيها اهللا داللة على أنه على وشـك أن               
يعاقب العالم على جرائمه ، بالحرب ، والمجاعة ، وذلك بسبب اضـطهاد الكنيـسة             

 نبوتها عن تحول روسيا إلى الـشيوعية واإللحـاد ونـشرها            ؛ ثم " واألب القدوس   
ستنشر روسيا شرورها في كل العالم وتتسبب فـي     " للتعاليم الخاطئة في كل العالم      

القـدوس   حروب كثيرة واضطهادات للكنيسة  وسيستشهد األبرار وسيتألم األب          
ولكـن فـي    "، أي تصبح كثير من األمم ملحدة ،          " وستدخل أمم كثيرة في اإللحاد    

إلـى  (ة قلب روسيا إليه وتتحـول ثانيـة         أخر األمر يقوم األب السماوي باستمال     
 وسأسأل من أجل أن تكرس روسـيا   ٠٠٠وسينعم العالم كله بفترة سالم      ) اإليمان

   " . وستتحول روسيا وسيكون هناك سالم٠٠٠لقلبي الطاهر 

 وبعد ستة شهور فقط        وما أعلنته العذراء وتنبأت به عن روسيا حدث بالتفصيل ،         
م بعـد سـيطرة     ١٩١٧السنة نفسها    ا ، فقد ارتدت روسيا عن اإليمان في       من نبوته 

،  " ديانـة اإلنـسان   " الشيوعية ومجدت المادية واإللحاد وأسست ديانة جديدة هي         
وتحولت إلى اإللحاد القاتل والديكتاتورية االستبدادية وأباحـت اإلجهـاض وقتـل            

واإلبادة الجماعية لرجال الـدين     " ضربة الرحمة    " ـ ب المسنين والمرضى المسمى  
والمؤمنين وأي فئة من الناس وقفت ضد الشيوعية والحزب الشيوعي وما أسـموه             
بالثورة البلشفية ، ونشرت هذه الشرور وغيرها في العالم مخلفة وراءها  تالالً مـن   

 مم بال رحمـة ،    جثث الموتى في أماكن كثيرة ، وأبيد ماليين البشر ، بل وبعض األ            
وحولت الشيوعية واإللحاد البلشفي عـداءها هللا       . باسم الفلسفة واألحزاب الشيوعية     

إلى قانون وعداءها للدين والعقيدة إلى قتال ال يعرف الرحمة أو اللين فحاربت الدين              
بكل قوة ودرست اإللحاد في المدارس والجامعات وذلك لمدة سـبعين سـنة حتـى               

تي تربت على أيدي الشيوعية وهى ال تعرف عن الدين إال           خرجت جميع األجيال ال   
وكـان تـدريس اإللحـاد      . ما كُتب عنه في كتب اإللحاد التي تحاربه وتسخر منه           

إجبارياً وحضور الحصص التي يدرس فيها اإللحاد إجبارياً ، وكان طلبة المـدارس    
وتقول . ج    يقدمون التمثيليات التي تصور رجال الدين بمجموعة من الحمقى والسذ         

يبدو أن كل الناس ضد اهللا ؛ شبيبة الرواد والمدرسين     " إحدى السيدات الرومانيات    
  أنه ليس أمراً عادالً ، حتى في ألعابهم . والناظر ومذيعي الراديو ، القطر بأسره 
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في فناء المدرسة لم يكن مسموحاً لهم بالهجوم على أي شخص ، ولـذلك كـان                
) اهللا(ل هذه المعركة المتحمسة ضد شـخص   أن يشن الجميع مثاألمر يبدوا غريباً  

  ) .٢٦من وراء سقوط األسوار ص( ، "يقولون أنه ال وجود له 

  اضطهدت الشيوعية اإللحادية المسيحية بقسوة ال مثيل لها ، ويـصف ريتـشارد             
ورمبراند ، القس الذي قضى أربعة عشر عاماً في سجون الشيوعية وتحت وطـأة              

في رومانيا ، والذي يصف تلك العذابات التي عاشها وأكتوي بنارها بنفسه            عذاباتها  
كـان هنـاك راعـى    : " كاألتي  " العذاب األحمر   " وكان شاهداً عياناً لها في كتابه       

 تعذب هذا الشخص بالمناخس الحديديـة المحمـاة بالنـار         -كنيسة يسمى فلورسكو    
قـت فـي زنزانتـه الجـرذان      ثم أطل- وقد ضرب ضرباً مبرحاً -والسكين أيضاً  

الجائعة من أنبوبة واسعة فكان ال يستطيع النوم ألنه كان يدافع عـن نفـسه طـول                
  . فإذا استراح برهة كانت الجرذان تهاجمه -الوقت 

 لقـد أراد    -  لقد أجبر على الوقوف على قدميه لمـدة أسـبوعين نهـاراً ولـيالً               
 فـي  و –ولكنه قاوم بإصـرار     الشيوعيون أن  يرغموه لكي يبوح بأسماء أخوته ،          

 يضربونه بالسوط أمـام والـده   بتدءوااوالنهاية أحضروا أبنه ذا األربعة عشر عاماً       
. قائلين أنهم سوف يستمرون في ضربه إلى أن يقول الراعي ما يريدونه أن يقـول             

لقد أصبح الرجل المسكين على وشك الجنون فقد تحمل ذلك على قدر ما استطاع ،               
 ال بد لي أن أقول      - الكسندر يا" نه قائالً   بطع أن يتحمل أكثر صاح با     وعندما لم يست  

" فأجـاب االبـن   " .  فأنى ال أستطيع أن أحتمل ضربك أكثر من ذلك       -ما يريدون   
 فأن قتلوني فسأموت وعلـى شـفتي        -تظلمني يا أبى بأن تجعل لي منك أباً خائناً          

عيون غضباً ووقعـوا علـى      فاستشاط الشيو " .  وموطني   -الرب يسوع   " الكلمات  
 ومات وهو يشكر    -الولد وضربوه حتى مات وتناثرت دماؤه على حوائط الزنزانة          

  .  ولكن أخانا فلورسكو لم يرجع إلى حالته الطبيعية أبداً بعد ما شاهده بعينيه -اهللا 

 فإذا كنا في سكون تام فهـي  -  لقد قيدوا أيدينا بقيود حديدية لها أسنان داخلية حادة        
 تؤذينا ولكن عندما ترتجف أجسامنا في الزنزانات الباردة فحينئـذ تـؤذى تلـك               ال

  .األسنان أيدينا 

 ويـضربون بقـسوة فكانـت      -  أن المسيحيين كانوا يعلقون منكسي الرأس بحبال        
 وكـان المـسيحيون     -أجسادهم تتأرجح لألمام والخلف تحت وطأة تلك الضربات         

التي كانت باردة جداًُ وكـان الـثلج        " الثلج  زنزانات  " يوضعون في صناديق الثلج     
وقد القوني أنا في إحداها ، وكانت ثيابي خفيفة للغايـة   . والجليد يكسوها من الداخل     

 كان أطباء السجن يراقبوننا من خالل فتحة في الصندوق الثلجي حتى إذا الحظوا              -
س لكـي    وحينئذ يـسرع الحـرا     -أعراض التجمد المميتة ، فانهم يعطون تحذيراً        

 فأننا نعاد فوراً    - وعندما نكون قد تدفأنا      -يخرجونا من الصناديق الثلجية ويدفئونا      
  يذوب الثلج ثم يتجمد إلى قرب دقيقة . إلى الصناديق المثلجة لكي نتجمد من جديد 
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  ٠٠٠أو أثنين من الموت ، ثم يذوب الثلج ثانية ، هذه العملية تستمر بدون نهاية 

يين كنا نوضع في صناديق خشبية أوسع قليالً جدا من حجم أجـسامنا               نحن المسيح 
مما ال يسمح لنا أن نتحرك وهناك عشرات من المسامير الحادة قد اخترقـت كـل                

 إن مـا فعلـه   ٠٠جانب من الصندوق برؤوسها الحادة مثل حـد شـفرة الحالقـة        
ناً أصبح بعـد     أن كاه  ٠٠٠الشيوعيون بالمسيحيين يفوق أي إمكانية للفهم اإلنساني        

 لقد أجبر أن يقدس برازاً وبوالً ادمياً ويعطيها للمـسيحيين           -التعذيب مجنوناً تقريباً    
هذا الرجل قال بعد ذلك أن جميع األوصاف التي          (٠٠٠كعشاء الرب في تلك الحالة      

في الكتاب عن جهنم واآلالم المذكورة في اإللياذة ال تعتبـر شـئ بالمقارنـة مـع                 
  )  .  ٢٧ - ٢٥ص" ( السجون الشيوعية بات التي فيالعذا

خاصـة  (ة الـشيوعية والـدول المـضادة لهـا          ثم حدثت حروب كثيرة بين الكتل       
وبين الدول المؤيدة لكل معسكر من المعسكرين ؛ الشيوعي والرأسمالي          ) الرأسمالية

وأخيراً انهارت الشيوعية في كل دول أوربا الشرقية وروسيا ولم يعد لهـا تـأثير    . 
ضد الدين وانهار االتحاد السوفيتي وعادت روسيا إلى اإليمان هي وكل الدول            يذكر  

التي كانت شيوعية ، عدا الصين وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا ، وتحولت األحزاب          
الشيوعية ، أو معظمها ، إلى أحزاب سياسية اشتراكية من نوع أخر وأن كانت مـا                

 ٢٥/٢بالد إلى اإليمان بكل قوة ، ففـي         للتطبيق ، وعادت شعوب تلك ال      تزال قابلة 
 تحررت رومانيا من الشيوعية وامتألت الكنائس بالمؤمنين الذين يعبـدون           ١٩٩٠/

م قام كاهنان برفع صـليب يبلـغ        ١٩٩٠ أول مايو    فياهللا بكل حرارة وخشوع ، و     
ارتفاعه ثمانية أقدام في الميدان األحمر بموسكو وغطت صورة السيد المسيح بريق            

العمالقة التي تصور وجوه كارل ماركس وفريدريك انجلز وفالديمير لينـين       اللوحة  
" التي كانت تشكل خلفية المنصة المقامة في الميدان األحمر وهتف أحـد الكـاهنين               

وبعد ذلك بشهور قليلة تفكك االتحاد السوفيتي وازدهرت الكنيسة فـي            " المسيح قام 
تمت نبؤه العذراء ، كما تـم أيـضاً          كل الدول آلتي كانت شيوعية ، و       فيروسيا ، و  

على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحـيم لـن تقـوى       " قول السيد المسيح    
   " .عليها

  : السر الذي لم يكشف رسمياً بعد )٣(
 الذكرى الثالثة أعلنت األخت لوسـي ، لوسـيا ،   فيم و١٩٤١أغسطس /  في يوليو 

في ظهورها الثالث في فاتيما ينقسم إلى       للمرة األولى ، أن السر الذي كشفته العذراء         
ثالثة أجزاء وأعلنت الجزأين األول والثاني ، كما شرحنا أعاله ، وقالت أنه غيـر               

م ١٩٦٠مسموح لها أن تكشف عن الجزء الثالث وأنه يجب أن يبقى هكذا إلى سـنة           
فاتيما /أسقف ليريا) da Silva(م خشي األسقف دا سيلفا ١٩٤٣سنة ولما مرضت . 

  ة صديقه تموت دون أن تكشف عن بقية سر فاتيما وطلب منها، بناء على نصيحأن 
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، أن تكتب السر في وثيقة وتضعه ) (Canon Galamba ومستشاره كانون جاالمبا
م ، وبعـد    ١٩٦٠في ظرف يغلق بالشمع األحمر وأن ال يفتح إال في حينه ، سـنة               

 ، ومحاوالت عديدة مـن لوسـيا        محاوالت عديدة من األسقف في حثها على الكتابة       
 وطلبت منها الكتابة ، فكتبـت الجـزء   ١٩٤٤ يناير٢للكتابة ظهرت لها العذراء في     

رئـيس  ) Ferreira(الثالث من السر ووضعته في ظرف وسلمته لألسقف فيريـرا           
والذي سلمه بدوره لألسقف دا سيلفا والذي حاول تـسليمه          ) Gurza(أساقفة جورزا   

 روما فرفضت ، وعند موتـه تـسلمه الكاردينـال سـيرجيرا             للسلطات الدينية في  
)Serejera (   م وضع الظرف في رومـا بنـاء        ١٩٥٧ سنه   فيو. بطريرك لشبونة

على طلب المكتب المقدس ، ثم وضع في مكتب البابا بيوس الثاني عشر وقرأه بعـد     
ا بولس ذلك البابا يوحنا الثالث عشر ولكن لم يكشف عما جاء فيه ، وفكر البابا يوحن              

. م  ولكنه مات دون أن يتمكن من ذلك        ١٩٧٧األول أن يكشف عن ما جاء فيه سنة         
م طلب البابا يوحنا بولس الثـاني ترجمـه         ١٩٨٢ مايو ١٣وأثناء زيارته لفاتيما في   

ثـم  . الوثيقة من البرتغالية لكي يقرأها ، وبعد القراءة فضل تأجيل إعالن محتواها             
وأعلـن ذلـك ألحـد الـصحفيين        ) Ratzinger(ر  قرأ الوثيقة الكاردينال راتزنج   

م وألمـح   ١٩٨٥ ويونيو/  م١٩٨٤ اإليطاليين وكتب عنه في مناسبتين ، في نوفمبر       
  . إلى محتواه 

 ون السر بـصفة   وال تزال الكنيسة الكاثوليكية ، حتى اليوم ، رافضة إلعالن مضم        
في كتابـات  رسمية وإن كان جوهره ومحتواه قد أعلن بصورة غير رسمية ، وذلك            

األخت لوسيى ، لوسيا ، نفسها ، وكتابات الراهب األخ ميشيل من ديـر الثـالوث                
 سنوات من الدراسة والبحث ، واألب الونـسوا         أربعاألقدس ، والذي كتب عنه بعد       

)Alonso (        سـنة ، وأقـوال الكاردينـال        ١٦الذي كان أميناً ألرشيف فاتيما مـدة 
، وذلك إلى  )Jhon Collorafi (فيون كولوراراتزنجر ، والدراسة التي قام بها ج

  :وتتلخص أقوالهم كاآلتي. جانب أقوال البابا جون بول الثاني ، بابا الفاتيكان الحالي

 يتركز السر فيما سبق أن أعلن في العهد الجديد ، خاصة اإلنجيل وسفر الرؤيـا   -ا  
 والحـروب  ، عن االرتداد ، خاصة في الكنيسة الكاثوليكية ، وعمل ضـد المـسيح        

الروحية الشيطانية التي تشنها القوات الشيطانية لنشر البدع والضالالت واالرتبـاك           
  .بين رجالها 

 التحذير من عقاب مريع ، أشد ضررا وخطورة من الطوفان ، سـيقع علـى                - ٢
من السماء وتهلك جـزء     فستسقط نار   . العالم إذا استمرت البشرية في عصيانها هللا        

جزءاً كبيراً من مـساحة األرض وتهلـك        وتغمر المحيطات بمياهها     من البشرية ،  
  .جزء من البشرية 

  ، ظهورات العذراء األخرى في  بعد ذلك  كما يتلخص جوهر السر فيما أعلن- ٣
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 والـذي    في اكيتا في اليابـان      خاصة  ظهورها   
تكلمت فيه عن سقوط بعض رجال الـدين فـي          

  . والضالالت الكنيسة  الكاثوليك في البدع 

" في مـذكراتها   ، لوسيا ، ي  وتقول األخت لوس   
رسالتي هي أن أوضح  لكل أحد الخطر الوشيك         

بقينا فـي   األبدية إذا   ا كل   نفقد فيه أرواحن  الذي  
" راتزنجـر   الكاردينال   ويقول ،"  ٠٠٠ الخطية
اإليمـان   عـن (دعوة جذرية للتحول    ) السر( أنه

 يهـدد   لـذي  والخطر الحقيقـي ا    ٠٠٠) الحقيقي
 وتأكيـداً . المـسيحي ، والعـالم      وحياة  اإليمان  

ثم يؤكد أن ذلـك     .  "األخيرة     ألهمية  األزمنة  
هو ما سبق أن أعلن في الكتاب المقدس ، وهـو           
نفس ما تكرر في ظهورات العذراء األخـرى ،         

ويقول أن ظهـورات     خاصة في اكيتا باليابان ،    
ى جزء كبير من الجنس البشرى إذا لم        العذراء هي تحذير من عقاب مريع سيأتي عل       

"  تتوبوا فجميعكم كـذلك تهلكـون   أن لم" تتب البشرية ، مؤكداً لقول السيد المسيح    
إذا لم يتب الناس ويـصلحون   "والتحذير الرهيب جاء في أكيتا يقول  ) . ٣:١٣لو(

حياتهم سيوقع األب عقاب رهيب على كل العالم ، وسيكون أشـد خطـورة مـن                
" .  ٠٠٠  نار ستسقط من السماء وستهلك جزءاً كبيراً من البشرية         ٠٠٠الطوفان  

ولكن يمكن تجنب العقاب إذا قام عـدد كبيـر مـن            
األساقفة والكهنة بالمناداة برسالة التوبة ، وأذ تنبـه         

 أنه ليست هناك حاجة للهـستيريا       األمناء لدعوتهم ،  
والفزع  ولكن ال يوجد سـبب       ) الخوف المبالغ فيه  (

ويعلق األب الونسو ، رئـيس      .  نحن فيه    للرضا بما 
األخت لوسى ، لوسيا ،    تيما ، بعد أن سأل      أرشيف فا 

في أمور كثيرة ويقـول أن ذلـك يعنـى بمنتهـى            
الوضوح ضعف في اإليمان ، أي أزمة  في اإليمان          
،  تختص بالعقائد التي  ستصبح  غامضة أو تفقـد            

ثم يركز علـى مـا      . جوهرها  في كثير من األمم       
هم عند الكاثوليك وضعفات كهنـت     ه نزاع داخلي  يسمي

ووجود هذه الضعفات ، التي يسميها هو نقـائص ،          
مـن   ثم يتحدث عـن  بعـض         ٠٠٠حتى بين أعلى الدرجات الكهنوتية الكاثوليكية       

يسمون بعلماء الالهوت الذين ينكرون الهوت المـسيح ، وأبـوة اهللا ، والثـالوث               
  .األقدس 

- ٤٢ -  

  

  

 أو لوسيامذكرات األخت لوسى 



  ٤٣

لقد شـهد  " : " كنيسة في أزمة " نيسة  الكاثوليكية  تحت  عنوان       ويقول  تقرير للك   
تأثير الكنيسة وسلطانها منذ انتهاء مؤتمر الفاتيكان الثاني في بداية الستينات انحداراً            

 نوالمسؤولي ويعتقد كثيرون من علماء الالهوت       ! سنة   ١٨٠٠لم يرى منذ اكثر من      
 الكاثوليكي هي موضـوع الـسر الثالـث    في فاتيما اآلن أن هذه األزمة في اإليمان       

تـشويش  لفاتيما والذي لم يعلن بعد والذي يحتوى على إجابـة الـسماء النتـشار ال              
" ميشيل تحت عنـوان     ) الفري(ويضيف الراهب األخ    " . واالرتباك داخل الكنيسة    

ندخل في أحد أكثر المـداخل آالمـاً        " ؛  "  لفاتيما والهرطقة في الكنيسة      السر الثالث 
عن ، ويتنبأ   ) الكاثوليك(الل بعض رجال الدين      فاتيما ، فالسر يتنبأ حقاً عن ض       لسر

 ويخـدم الـبعض العـدو       ٠٠٠عدد من األرواح المكرسة سيسقطون في التجربـة         
، ثم يتكلم عن التـردي فـي        " بأفكارهم الالهوتية ويضعفوا وحدة الكنيسة وإيمانها       

االستهتار بالعقيدة ويضيف نحن رجـال  اإلباحية والالأخالقية والتهاون في اإليمان و    
الدين الكاثوليك نتهاون في بعض األماكن ويسمح بعـض الكهنـة بأغـاني تـدنس               

   الخ٠٠ األقداس

   أما لوسيا ، أو األخت لوسى ، فتحذر من اكتساح الموجة الشيطانية للعالم وتقول              
الـشيطانية  أنه ألمر محزن أن يترك أناس كثيرون أنفسهم لتسيطر عليها الموجـة   " 

 ويغمضون أعينهم للدرجة التي يصبحون فيها غير قادرين على          !آلتي تكتسح العالم    
وتعتبـر أن أكثـر    " . ٠٠رؤية الخطأ ، وغلطتهم الرئيسية هي انهم تركوا الصالة        

 "أجزاء  سر فاتيما حزناً هو أن كثيرا من األرواح المكرسة تسقط في ضالل إبليس              
 هذا االرتباك العظيم ، وأن نرى أشخاصـاً كثيـرين           انه ألمر محزن أن نرى مثل     

إدخال الشر في زي الخير ، وبدأ العميان يقودون اآلخرين كما يخبرنا الرب فـي               
العذراء تعرف أن أوقات الضالالت الشيطانية البـد         "وتؤكد لوسيا أن     ..." اإلنجيل
  .إذا لم يرجع الناس إلى اهللا  " أن تأتى

 أخبـر   ٠٠" م  ١٩٥٨ مايو   ٢٢ب اجوستينو فونتيس في       وتقول في رسالة لها لأل    
أن أمم كثيرة ستختفي مـن علـى وجـه    : كل أحد أن سيدتنا أخبرتني مرات كثيرة        

وستستخدم أمم ال إله لها لتكون أداة اهللا المختارة لعقاب البـشرية إذا لـم               . األرض  
ـ           ٠٠٠نتب   ب مـريم    وسيبدأ الشيطان معركته الحاسمة ضد سيدتنا ألن ما يحزن قل

فالشيطان يعلـم أن المتـدينين      . الطاهر ويسوع هو سقوط أرواح األتقياء والكهنة        
 الـشرير يبـذل     ٠٠٠والكهنة يهملون دعوتهم ويجرون أرواح عديدة إلى الجحـيم          

ويجب أن ننقذ أنفـسنا أو      . أقصى ما في وسعه لكي يحاصرنا ويبعدنا عن الصالة          
وكررت ذلك لـي    " قترب من نهاية األيام     نحن ن " وقالت سيدتنا بوضوح    " . " ندان  

فقد أكدت أوالً ، أن الشرير قد أعطى المعركة الحاسمة الذي سيخرج            . ثالث مرات   
 المـرة  في و٠٠٠ونحن إما نكون مع اهللا أو مع الشرير : منهما منتصراً أو منهزماً   

  خصياً في العذراء ش ٠٠٠أنها تقدم لنا بخشية المالذ األخير : " الثالثة أخبرتني أن 
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 أرسلتها في كل أجزاء العـالم  ظهوراتها العديدة ، ودموعها ، ورسائل التبصير آلتي      
ستمرينا في الخطأ ، فلن يغفر لنـا        اأنه إذا لم نستمع لها و     " وتستمر سيدتنا تقول     . "

  " . أبداً 

ا  أجابته على سؤال وجه إليه ، من بعض الزوار في كاتدرائية ميدان فولـد              في   و
)Fulda (     لماذا لم ينـشر الـسر      " م ، يقول    ١٩٨٠ في ألمانيا الغربية ، في نوفمبر

،  قال البابا جون بول ألنـه لـو          "  م كما طلبت سيدة فاتيما ؟        ١٩٦٠الثالث سنة     
القوى الشيوعية العالميـة  " فسيؤدى ذلك لعداء جزء من      " ثقل مضمونة   " كشف عن   

"  رأى الفاتيكان أنه من األفضل أن يؤجل النشر       ، آي االتحاد السوفيتي ، ولذلك فقد      " 
حيث يقال أن المحيطات    " ، ثم المح إلى جزء من الرسالة قائالً         " بسبب الدبلوماسية   

ستغمر كلية أجزاء معينة من األرض ، ومن لحظة إلى لحظة سـيباد ماليـين مـن      
بل أن يمـر    يجب علينا أن نكون مستعدين لتحمل اآلالم ، فق        " وقال أيضاً   " . الناس  

مـن   ٠٠٠وقت طويل ، ستقع تجارب عظيمة تتطلب منا أن أضحى حتى بأنفـسنا            
فبصالتكم وصالتي مازال في اإلمكان التقليل من هـذه التجـارب ،            . أجل المسيح   

ولكن لم يعد في اإلمكان تجنبها ، ألنه في هذه المسالة فقط يمكن أن تتجدد الكنيـسة                 
مرات كثيرة بالدم ، فلن يكون التجديد مختلقاً هـذه          وكما تم تجديد الكنيسة     . بفاعلية  
  " .المرة 

 على أية حال ، يقول العلماء الكاثوليك ، أننا نعيش حاليا ، هذه األيام ومنـذ سـنة                   
م ، في نبوات السر الثالث وتحقيقها ولم نصل بعد إلى ختامها ، لمـاذا ؟ ألن             ١٩٦٠

 . اء والذي البد أن يحدث يوماً مـا         روسيا ، كما يقولون ، لم تكرس قلبها بعد للعذر         
م لـم  ١٩٨٤ مـارس  ٢٥وقالت األخت لوسى ، لوسيا ، أنة حتى بعدما حدث فـي       

تتحول روسيا بعد والعالم لم يدخل مرحلة السالم بعد ، فالشيوعية ما تزال موجـودة    
 في روسيا كقوة سياسية قابلة للتطبيق وموجودة بصفة أساسية وكأيديولوجية سـائدة           

فلدينا . ن وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا ، لذا لم نصل بعد إلى نهاية النبوة              في الصي 
م ، كما قالت األخت لوسى ، لوسـيا ، للكاردينـال            ١٩٦٠إذا نقطة بداية للنبوة هي      

، كمـا   "  ستظهر الرسالة أكثر وضـوحاً       ١٩٦٠في سنة   ) " Ottaviani(أوتافيانى  
ونحـن  " . سيدتنا في السر الثالث بدأت تـواً        العقوبات التي أنبأت بها     " قالت أيضاً   

متأكدون ، يقول العلماء الكاثوليك ، أننا في الزمن الحاضر نعـيش نبـوات الـسر                
  .الثالث ونشاهد األحداث التي أعلنت عنها العذراء القديسة مريم 

 
 

ن م ، تجمـع فـي مكـا       ١٣/٨/١٩١٧في ميعاد الظهـور الرابـع ، فـي يـوم              
  وأخذوا في الترنيم والصالة والتسبيح ، )  عشر آلف شخصثمانية (١٨،٠٠٠الظهور
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ولكن األطفال لم يحضروا في الميعاد ألن حاكم المنطقة حبسهم في المركز بالقوة ،              
وهنا سـمع  . ولما علمت الجموع بذلك هاجوا وقرروا التظاهر أمام مركز الحكومة     

ءل نور الـشمس ، ومـال       الجميع دوى الرعد وازدانت السماء ببريق المع ، فتضا        
لون الجو إلى االصفرار، وتكونت سحابة بيضاء جميلـة فـوق شـجرة الـسنديان           
الصغيرة ثم ارتفعت ثم تالشت ، فذهل الجميع وعادوا إلى منازلهم وهـم يتحـدثون        

  .عما شاهدوه بفرح ونشوة 

 أغسطس ظهرت العذراء لألطفال الثالثة في مكان آخر يسمى فالينبوس           ١٩ في  و
أريدكم أن تستمروا في الـذهاب إلـى        " نكرت ما فعله الحاكم معهم وقالت لهم        واست

كوفا دا أريا في الثالث عشر من الشهر وأن تواصلوا الصالة بالتسبحة كـل يـوم ،      
مـاذا  " ولما سألتها لوسـيا  " .  الشهر األخير سأعمل معجزة تجعل الكل يؤمن        فيو

اصـنعي خطـابين ، احملـي أنـت     " ها قالت ل" نعمل بالنقود التي يتركها الناس ؟      
وجاسنتا وبنتان أخريان يرتديان مالبـس بيـضاء ، أحـدهما ، واآلخـر يحملـه                
فرانسيسكو وثالثة أوالد ُآخر ، وتستخدم النقود في االحتفال بـسيدة التـسبحة ومـا      

 فيوطلبت منها لوسيا أن تش    " . يتبقى بعد ذلك يساعد في بناء كنيسة في هذا المكان           
  " .  بعضهم خالل العام فينعم ، سأش" س المرضى ، فقالت لها بعض النا

ألن أرواح  : من أجل الخطاة    ... صلوا ، صلوا كثيراً       "   وقبل أن تذهب قالت لهم      
  " . يصلى من أجلهم ... كثيرة تذهب إلى الجحيم ألنه ال يوجد من 

 
  

) ثالثين ألـف   (٣٠،٠٠٠م اكثر من    ١٣/٩/١٩١٧  توجه إلى بلدة فاتيما ، في يوم        
شخص ، وسجدوا جميعا في الوادي للصالة بكل خشوع بعد أن طلبت منهم لوسـيا               

 الوقت المعين بدأت الشمس تفقد بهاءها ومال لون الجو إلى االصـفرار             فيذلك ، و  
لذهبي ، وشاهد أكثر الحاضرين كرة من نور تسير بعظمة وجالل من الشرق إلـى               

شجرة السنديان واألطفال الثالثة ، والحظ      الغرب في الفضاء وظللت سحابة بيضاء       
مـع   الجمع كله أن لوسيا كانت تتحدث بصوت مرتفع مع شخص غيـر منظـور ،      

وكـررت العـذراء طلـب      . العذراء التي كان األطفال يرونها وال يراها الجموع         
استمروا في الصالة بالتسبحة لكي انتهى الحرب ، فـي أكتـوبر            " الصالة بالتسبحة   

اهللا .  وسيظهر القديس يوسف مع الطفل يـسوع ليبـارك العـالم             ٠٠٠سيأتي ربنا   
  " . ٠٠٠راضى عن تضحياتكم 

 البعض ولكن   فينعم ، سأش  "   ولما سألتها لوسيا عن شفاء بعض الناس ، قالت لها           
، ثم أكدت على المعجزة التي      " الباقين لن يشفوا ألن السيد المسيح غير راض عنهم          

  . ستحدث في أكتوبر 
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  } معجزة الشمس٠٠٠المعجزة الكبرى { 

  بسبب وعد العذراء بعمل معجزة كبرى في الظهور الـسادس واألخيـر معجـزة             
يراها كل أحد ويؤمن بها  ، في فاتيما ، وانتشار الخبر في جميع البالد أجتمع فـي                  

مـن كـل الـبالد    ) سبعون ألف شـخص    (٧٠،٠٠٠ المحدد والمكان المحدد     الوقت
ـ  . لفئات واألعمار واألديان والثقافات ورجال الصحافة واألعالم        وا ك اليـوم   في ذل

 الـساعة   فـي سحابة مظلمة منذرة بعاصفة شديدة ، و      أشرقت الشمس ولكن غطتها     
 ،  الريح  شـديدة وعاصـفة     العاشرة صباحاً سقطت األمطار بغزارة شديدة وكانت        

 الوقـت   فـي ووعند الظهر   
لـم   العـذراء  عتاد لظهور الم
 مما جعل أهـالي   حدث شئ   ي

مـن   عليهم يخشون األطفال
لو  غضب الجموع الحاضرة  

 حدث لهم خيبـة أمـل ولـم        
تحدث المعجزة الموعـودة ،     
واقترح كاهن البلـدة علـى      
 األطفال أن يغادروا المكـان     

ــال   ــة  ولكــن األطف الثالث
  فـي وأصروا على البقاء ،     

اللحظة التي حـاول فيهـا      
كـان  لوسيا الوميض الـذي     وقد رأت   . منازلهم   إلىذهاب  الكاهن أن يدفعهم دفعاً لل    

 تلك اللحظة توقف المطر بصورة عجيبة ومفاجئة        فيو. يسبق دائماً ظهور العذراء     
وهنا شاهدت الجموع ، علـى       ،" ها هي تأتى    " مس وصرخت لوسيا    وأشرقت الش 

ر الـذي   الثالثة طوال مدة الظهو    الية ، سحابة بيضاء تظلل األطفال     ثالث دفعات متت  
لوسيا أنه يجب أن يبنـى للعـذراء         وأبلغت العذراء .  دقيقة   ١٣ إلى   ١٢أستمر من   
المؤمنون التسبحة باستمرار ، كمـا       مكان الظهور تكريما لها وأن يصلى     كنيسة في   

االنتهاء وأن الجنود سـيعودون إلـى        أبلغتها أن الحرب العالمية األولى على وشك        
بعض المرضى التي  طلبت من العذراء شـفاءهم ،          ووعدتها بشفاء   . منازلهم حاالً   

أما البعض اآلخر فعليهم أن  يتوبوا ويصلحوا طرقهم أوال ، وطلبت من لوسـيا أن                
وعند مغادرة العذراء بسطت يداها فخرج منها فيضان من النور          . تصلى من أجلهم    

 ، وعندما كانت صاعدة  إلى السماء اتجهت نحو الشمس فأضاء النور الخارج مـن              
  يديها الشمس نفسها وفجأة انطلق من وسط الجموع صرخة اندهاش مروعة فقد 
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يوسـف  األطفال القديس   صارت الشمس باهته مثل القمر وعلى يسار الشمس رأى          
يوسف يده اليمنى مع الطفـل       ثم رفع القديس     اليسرى الطفل يسوع ،    في يده يمسك  
لـم تـرى    ع ، ولكن الجموع      مرات على الجمو   الصليب ثالث   ورسما عالمة  يسوع

 نفس اللحظة ظهرت العذراء على يمين الشمس في هيئة          فيو. سوى إخفاق الشمس    
السيد المسيح في زي أحمر     ورأت لوسيا   دى رداء ازرق وأبيض     سامية مجيدة وترت  

المـسيح  الـسيد   يبارك الجموع ، ثم  ظهرت  العـذراء بـين            وهو   اإللهي   يكالفاد
  .ثم ظهرت ثانية للوسيا في ثوب بنى بسيط ني ، والقديس يوسف في ثوب أرجوا

 
 

 فيـه هـذه    ن األطفال يشاهدون     الوقت الذي كا   في  و
 الجانـب اآلخـر     كانت الجموع على  الرؤى السمائية   

 مأخوذة ومشدوهة بمنظر مدهش ومروع يحدث فـي        
  ، لسماء ، فقد امتنع المطر فجأة ، كمـا بينـا أعـاله       ا

 مس بيضاء مثـل كـرة  وانقشعت الغيوم ووضحت الش  
 فيهـا بـدون أذى    نارية بلون الفضة  يمكن التحـديق        

نحدق أن   يمكنا "لحاضرين صاح قائالً      احتى إن أحد    
على اإلطالق  ) العين(في الشمس بسهولة أنها ال تؤذى       

نار حول نفـسها    ثم دارت الشمس مندفعة كعجلة من    . 
نت ترسل في جميع    كا مترنحة ، ومثل كشاف جبار ،     

خيالية مبهرة حمراء وخضراء ومن كل      اء أنوارا   األنح
 لون فـوق الـسحب وفـوق       لون فوق السحب وفوق   

الناس في سكون وصمت     فوقف .الجماهير المحتشدة   
ـ . مهيب يحملقون في الشمس    شمس عـن  ثم توقفت ال
" تـدور ثانيـة وكأنهـا        إرسال أنوارها فجأة وبدأت   

ـ         " ترقص   دا  ثم توقفت ، وتكرر ذلك مرة ثالثة حتى  ب
وكأنها  تفقد السيطرة على نفسها ، ثم انـدفعت مثـل            

وكأنهـا ستـسقط    نحو األرض وبدا     كرة نارية كبيرة    

ع وامـتألت قلـوبهم      على الناس فـذعرت الجمـو     
مـائتين ال   بالرعب وظنوا أنها نهاية العـالم وانهـم         

  محالة  فصرخوا في رعب وطلب بعضهم الرحمة

لسيدات  بخطاياها   يا ، واعترفت إحدى  ا      وتاب البعض نادما على ما فعل من خطا       
  وعندما انتهت المعجزة . الشمس فجأة وعادت لمكانها في السماء  وتوقف. عالنية 
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 كرة من نار وأنوار مبهرة 

  

 أحد رسم لمعجزة الشمس كما
 شهود العيانأحد رسمه 
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سواء الذين كانوا فـي     ، وجد الناس 
ين كـانوا فـي   مكان الظهور أو الذ  

القرى المحيطة ، أن كل شئ جـف     
تي الغزيرة ال  فجأة من مياه األمطار   
    المعجزة مباشرةهطلت قبل حدوث

في ذلك الوقـت فـي       كان هناك   
شهيرتان همـا   البرتغال صحيفتان   

و ) Daily Newsاألخبار اليومية (
ضـد   وكانتـا ) O Seculeالقرن (

 راتالظهـو  حدثتولما  الدين دائماً   
 قامت  كلتاهما بتـسجيل  معجـزة       

 ل كما سجلت الكثير   بالتفصيالشمس  
من  أقوال شهود العيـان ، فجـاء          

صار  "   جريدة  القرن ما نصه        في
خفيـف  لؤلئي  للسماء شكل رمادي    

مأل الطبيعة  الكئيبة    وشفاف غريب   
ــدت  ٠٠٠ ــة وب ــشمس محتجب ال

 بضباب  شفاف ليمكننا من النظـر       
اللـون  فيها بدون صعوبة ، وبـدأ       

الصفحة األولـى    الرمادي الشفاف 
يتغير  من جريدة القرن الصادرة في    
 حتـى  كما إلى قرص فضي ونمـا       

م ١٩١٧بر  أكتــو١٥أختــرق  
 الـسحاب ،   وتروى خبر المعجزة  

الشمس مغلفة بنفس الضوء      وظلت
الرمادي الشفاف ، ثم شوهدت وهى      

دائرة الـسحاب    تدور وتتلوى داخل  
المتقلص ، وصرخ الناس بـصوت      

ف البشر الذين أرتفع    واحد وخر آال  
صـار النـور    ثـم   .  ا على ركبهم على األرض الطينية     السماء وسجدو  إيمانهم إلى 

  ازرق خفيف ينشر أشعته على الكرة الهائلة  كما لو أنه يسطع من خالل زجاج
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  وبدا وكأنه ينفذ من خـالل فيملون لكاتدرائية عظيمة ، ثم خفت اللون األزرق واخت   
وبعدما ذكـرت   " زجاج ملون باألصفر ، وبدأت البقع الصفراء تسقط على األرض           

بكون ويصلون بـرؤوس عاريـة مـأخوذين بعظمـة     وكان كل الناس ي  " هذا قالت   
مثـل  ) الشمس(لقد كانت   " جل أحد شهود العيان     ويس" . المعجزة التي كانت متوقعة     

كرة ثلجية تدور حول نفسها ثم بدت وكأنها  تسقط متعرجة مهددة بالـسقوط علـى                
 نفسي وسط الناس ، وكان الجميع يبكـون         فياألرض فتملكني الرعب وجريت ألخ    

وكان يقف بالقرب منا شخص غير مؤمن       .  نهاية العالم بين لحظة وأخرى       متوقعين
، بال دين ، وقد قضى الصباح في السخرية من الذين قاموا برحلة طويلة إلى فاتيما                
للتسلية ، ونظرت إليه وكان واقفا مصعوقاً متحيراً وعينيه مثبتتين على الشمس ، ثم              

يه إلى السماء وسقط على ركبتيه فـي        يد وجدته يرتعش من رأسه إلى قدميه ورفع        
 " . ! سـيدتي !سيدتي  " ! Nossa Senhora ! nossa Senhora" الحال صائحاً 

وأثناء تلك الدقائق الطويلة للظاهرة الشمسية انعكس علينا كل ألوان الطيف ، فعندما             
 كـل هـذه     ٠٠٠نظر الواحد لآلخر بدا واحد ازرق وآخر أصفر وآخر قرمـزي            

وبعد حوالي عشر دقائق عادت الشمس      . بة زادت من رعب الجموع      الظواهر الغري 
  .لمكانها بنفس الطريقة التي نزلت بها 

    

كانت ظهورات العذراء فـي فاتيمـا ،        
خاصة من الثاني إلى السادس ، محـددة        

، كما كانت معجزة الشمس معلنة سابقاً من العذراء ووقتها محدد سابقاً وبدقـة              سابقاً
فقد حضر الظهور العديد من رجال الدين وشاهدوه وشـهدوا لـه ،             ، ونتيجة لذلك    

الذي جاء في شهادته عمـا  ) Joao Gomes Manitra(ومن هؤالء األب مانيترا 
 أصفر وأبـيض    ٠٠ولدهشتي نظرت إلى الناس فوجدتهم في ألوان مختلفة         " شاهده  

 نفس الوقت نظرت الشمس تهبط في شكل لولبي بـسرعة عظيمـة             فيوأزرق ، و  
 فسجدت على بعض األحجار ورفعت يـدي  ! الحال اعتقدت أنى سأموت   في و ٠٠٠

   " .٠٠٠والتمست أن اهللا أن يغفر لي كل خطأ ارتكبته 

   وبرغم مشاهدة العديد من رجال الدين للظهور وشهادتهم لـه ومـع ذلـك فقـد                   
 فـي استمرت الكنيسة في بحث الظاهرة ودراستها لمـدة ثـالث عـشرة سـنه ، و         

أن ظهور العذراء في سـماء بلـدة        ) Leiria(م أعلن أسقف ليريا     ١٩٣٠اكتوبر١٣
 .فاتيما هو أمر محقق وعالمة إلهية جديرة باإليمان 

  

  لم يصدق الملحدون ، كالعادة ، قـصة        
  الظهورات السمائية للعذراء ، ألنهم ال 

- ٤٩ -  

  موقف الكنيسة من الظهور - ٨

  موقف الملحدين من الظهور - ٩
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يؤمنون أصالً بوجـود اهللا ،      
كما لم يصدقها أيضا غيـر      

ــ  ــدم إيم ــؤمنين لع انهم الم
بالمــسيحية والعتقــادهم أن 
عصر المعجزات قد انتهى ،     
ولكن عددا كبيراً منهم حضر     
إلى مكان الظهـور نتيجـة      
إلعالن العذراء عن معجزة    
الشمس قبل حدوثها وتحديـد     
تاريخ حدوثها بدقة ، وذلـك      

وبعـد مـشاهدتهم    . من باب الفضول أو ليسخروا من المؤمنين أو ألي سبب آخـر           
راستها دراسة علمية منطقية أمنوا بحقيقة الظهورات وشهدوا لها         لمعجزة الشمس ود  

  :وفيما يلي األسباب العلمية التي تؤكد حقيقة الظهور والمعجزة . 

  . إعالن األطفال لزمان ومكان معجزة الشمس مقدما ، كما أعلنت لهم العذراء - ١

  مثـل   على مدى اكثر من عشرين ميلً      كان يرى  ظهور نور قوى غير مألوف       - ٢
  .عجالت األلعاب النارية يرسل إشعاعات عظيمة من الضوء الملون 

 مشاهدة عشرات األلـوف     - ٣
من الناس لكرة النار وهى تهبط      
عموديا على األرض في شـكل      
لولبي حتى ظنـوا أنهـا نهايـة      

  .العالم 

 توقف كرة النار العظيمـة      - ٤
عندما كانـت علـى وشـك أن        

ثانيـة   تحطم األرض وعودتهـا   
هذه الكرة جـاءت    .  السماء   إلى

من مكان الشمس وعادت لموقع     
  .أعتقد كل من شاهدها أنها الشمس   فقد ، ولذلكسالشم

 لساعات طويلة   الجفاف المفاجئ لقمة الجبل الذي كان قد ابتل وغمرته األمطار          - ٥
  . بشكل فجائي أثناء المعجزة  فقد جفت األرض  ومالبس الناس

 من الناس العـاديين والعلمـاء والملحـدين وغيـر          مشاهدة عشرات األلوف     - ٧
 ٦٠٠المؤمنين ، من كل األعمار والطبقات والديانات والثقافات على امتداد مساحة             
  .  ميل مربع ، وشاهدها أيضا كثيرون في أماكن أخرى بعيدة عن موقع الظهور 

- ٥٠ –  

  

  
 الظهوراتفيتان للجموع التي شاهدت صورتان فوتوغرا



  ٥١

 
 

لألطفـال الثالثـة      وقد تحققت نبوة العذراء     
بعـد  قد توفى فرانشيسكو    فالذين ظهرت لهم    

أن تناول للمـرة األولـى حـسب الطقـس          
م ،  ١٩١٩ إبريل سـنة     ٤في يوم   الكاثوليكي  

م ١٩٢٠ فبراير سنة    ٢٠ثم توفت جاسنتا في     
ودفن االثنان في فاتيما وفيما بعد نقلوهما إلى        

 هي التي في الـصورة      – كاتدرائية(باسيليكا  
 بينت مخصوص في كوفا دي إريا     ) المجاورة
  .ضعت عليها صورتيهما ، وو

  أما لوسيا فهي ما تزال حية ، حسب وعـد          
   . العذراء لها ، حتى اليوم 

الصورة  BBC Newsوقد نشرت لها الـ   
فـي   مع قداسة البابا جون بول الثاني     التالية  
أخبار بعد عن   نقرأ   ولم   م٢٠٠ مايو سنة    ١٢

  .في الثالثة أعوام الماضية  من هذا العالم انتقالها

)http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/745916.stm(  

  

- ٥١ -  

 الذين ظهرت لهم لثالثة اتحقق نبوة العذراء في حياة 

 

 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/745916.stm


  ظهور العذراء في بلجيكا - ٤

  }العذراء ذات القلب الذهبي وعذارء الفقراء  { 
   بعد خمسة عشر سنة من ظهورها في فاتيما ظهرت العـذراء لمجموعـة مـن               

في كل من    م ، ١٩٣٣يوليو   ٣م و ١٩٣٢ نوفمبر   ٢٩األطفال في بلجيكا ، فيما بين       
وبـــانوه ) Beauraing(مـــدينتي بـــورنج 

)Banneaux (  هرت لخمسة أطفال فـي     ؛ فقد ظ
وجلبـرت   ) Fernande( بورنج ، هم ؛ فرناند      

)Gilberte (     ، الفترة من   فياثنان وثالثون مرة 
 م  ،    ١٩٣٣ ينـاير    ٣ م إلى    ١٩٣٢ نوفمبر   ١٩

وأعلنت أنها العذراء الطاهرة ، وكـررت نفـس       
الرسائل التي سبق أن أعلنتها في فاتيمـا سـنة          

 القرابين   م ، وركزت على الصالة وتقديم      ١٩١٧
وطلب شفاعتها ، التوسلية ، ووعـدت برجـوع         

) chapel(الخطاة ، وطلبت بناء كنيسة صـغيرة      
للزوار الذين سيفدون إلى المكان للتبـرك مـن         

 ١٩٣٣ يناير   ٣وفى  . أماكن الظهور في بورنج     
م شاهد األطفال قلب ذهبي في صدر العـذراء ،          

، ء   أنا والدة اإلله ، ملكة الـسما       "وقالت ألندروا   
   ."صلوا دائماً 

 وبعد انتهاء ظهورها في بورنج عادت للظهور ثانية في بلجيكا ، وهذه المرة فـي              
 ينـاير   ١٥فقد ظهرت ثماني مرات ، في الفترة مـن          ) . Banneaux(مدينة بانوه   

 م ، لطفلة في الثانية عشر من العمر تدعى مارييـت  ١٩٣٣ مارس  ٢ م إلى    ١٩٣٣
 " عذراء الفقراء "في حي فقير في المدينة ، وأعلنت أنها ) Bero Mariette(بيرو 

 . " ، والـدة اإللـه       ي أنا أم الفاد   "وقالت لها أنها أتت لمواساة المرضى والمتألمين        
وفى أحد مرات ظهورها قادت مارييت إلى ينبوع صغير على طرف الغابة وقالـت    

وقد شفى الكثيـر    . عالم  لها أن هذا الينبوع قد صار لشفاء المرضى من كل أنحاء ال           
   . " ينبوع لكل األمم " ـمن المرضى بماء  هذا الينبوع  ، حتى دعي ب

وأعلن األسقف المحلى ألبرشية ليبج عن حقيقة هذا الظهور بعـد دراسـة دقيقـة          
ومتأنية لكل ما يتعلق به ، وأعلنت روما صحة ظهور العذراء في بلجيكـا وحقيقـة         

قيقة إيمانية ، وذلك على الرغم من أنـه لـم يعلـن             المعجزات التي حدثت هناك كح    
  .رسمياً ، حتى اآلن ، عن بقية الظهورات التي حدثت في أوربا بعد ذلك 

- ٥٢ - 

 



 ٥٣

   ظهور العذراء في جرابنديل بأسبانيا- ٥

  ] ومعجزة عظيمة ستحدث٠٠ وعقاب آت ٠٠تحذير للعالم [
باألزمات االقتصادية     اشتعلت فترة الستينات       

 وامتألت الصحف بأخبار االنفجارات    والحروب
االغتيـاالت   وكثرة   المخدرات وانتشار النووية

لم  يعانى   ال يزال العا   وانهيار القيم األسرية التي   
مـن   منها حتى اليوم ، بل وتزداد  كثافة  أكثر         

كما امتألت هذه الفترة ، الستينات   . األول بكثير   
ذلك وقد يفسر لنا     .، بالفوضى واالضطرابات    

 فـي  تلك الفتـرة ،   بكثافة ، في    العذراء   ظهور
  .            جرابنديل بأسبانيا وفي الزيتون بمصر 

 

 

ء القديسة مريم يسبقها    ظهرت السيدة العذرا    
رئيس المالئكة ميخائيل فـي قريـة جبليـة         

عى جرابنـديل ،    تد أسبانياصغيرة في شمال    
 سباسـتيان جرابنـديل   سان  " الكامل   وأسمها

)San Sebastian de Garabandal ( ،
م ١٩٦١ يونيو ١٨مرات كثيرة في الفترة من    

م ، وذلك ألربع فتيات     ١٩٦٥  نوفمبر ١٣إلى  
ــغيرات ــن ؛  ص ــونزاليز ه ــشيتا ج كون

)Conchita Gonzalez ( ،ــنة ، ١٢  سـ
) Mari Loli Mazon(ومارى لولى مازون 

 Jacinta( سنة ، وخاسنتا جـونزاليز  ١٢، 
Gonzalez (  ،سنة ، ومـاري كـروز       ١٢ 
 ١١، )Mari Cruz Gonzalez(جـونزاليز  

سنة ، وبرغم تشابه األسماء ال توجد أية صلة    
  :كاآلتي وكانت البداية . قرابة بينهن 

  في أحد  التالل الجميلة   م ذهبت الفتيات ليلعبن١٩٦١  يونيو١٨  في مساء 

- ٥٣ -  

  

  

  

 فتيات جرابنديل األربع يشاهدن تجلى
  العذراء لهن وهن ساجدات على ركبهن

 )لسماء يتقدم ظهورات العذراءمالك من ا( – ١

والـصورة  لفتيات ربعة من ا  ألاألولى  صورة  ال
 في سعادة وهن يشاهدن العذراءالثانية لثالثة 



 ٥٤

سمعن صوتاً عالياً مثل  بضواحي القرية ، وفجأة   
المالئكة ميخائيل في    الرعد ثم ظهر لهن رئيس    

دون أن   بـسرعة صورة سمائية رائعة وأختفي     
 لمشاهدته الفتياتفاضطربت  .  شيء   هنليقول  
سة ثم أسرعن إلى كني   ت وجوههن باهتة    وصار

جرابنديل بقصة   القرية ومن ثم عرف الناس في     
وتكرر ظهوره  . ميخائيل للفتيات   ظهور المالك   

لهن ، في نفس المكان ، ثماني مـرات خـالل         
 ١٩٦١األثنى عشر يوما التالية وفى أول يوليو      

وكان قد سبق ذلك .  يوليو ٢ من ابتداءأعلن لهن أنهن سيرون العذراء القديسة مريم 
ثالث دعوات داخلية للفتيات األربع وكانت كل دعوة أقوى من سابقتها وعند الدعوة             

  .الثالثة ذهبن إلى المكان وسجدن على ركبهن 

 
  

 ٢   انتشرت األخبار بسرعة في القرية وكان يوم        
بالناس الـذين   يوم أحد ازدحمت البلدة      يوليو وهو 

المجاورة ، من كل    جاءوا من القرية ومن القرى      
االجتماعية ، وكان عددا  كبير مـنهم        المستويات  

دة هذا الحـدث  من األطباء والكهنة ، وذلك لمشاه  
وفى الساعة  . العظيم المتوقع والمعلن عنه سابقاً      

السادسة مساء ذهبت الفتيات إلى المكـان الـذي         
ظهر لهن فيه رئيس المالئكة ميخائيل ، وبمجرد        

وبة روحية وظهرت لهن    أن وصلن دخلن في غيب    
العذراء القديسة مريم وفى صحبتها رئس المالئكة  
ميخائيل ومالك آخر مثله ، واحد علـى يمينهـا          

، كما ظهر فـوق العـذراء     واألخر على يسارها  
عين كبيرة ظنت الفتيات أنها عـين اهللا ، وقـد            
وصفت  الفتيات الهيئة  التي ظهرت بها العذراء         

  :كاآلتي 

رأس ازرق   وغطاء  رداء ابيض  مرتدية  كانت   "
  وتاج بنجوم ذهبية ، يداها ضئيلتان ، وتمسك في يدها وشاح بنى ، فيما 

- ٥٤ -  

  

  

  

  ظهور العذراء وعلى جانبيها مالكان - ٢

عيون اثنين من الفتيات متعلقة برؤية 
  العذراء

ال وفتاتان في حالة غيبوبة روحية 
  !!تدريان بما حولهما 



 ٥٥

يها عدا عندما تحمل الطفل يسوع على ذراع      
في الوسط ،    مفروق   يبندق، وشعرها أسمر    

جميل  ووجهها طويل ذو أنف جميل ، وفمها      
ي  كفتاة ف  جداً وشفتاها رفيعتان قليالً ، وتبدو     

نوعا ، وهى طويلة  الثامنة عشرة من عمرها 
وال امرأة  مثل صوتها    ما ، وال يوجد صوت      

أو الوجه أو فـي      الصوتمثلها ، سواء في     
وكان الهواء أحياناً يدفع شعرها     ".  شيء أخر 
وتحدثت الفتيات معها بحرية وألفة بـصورة       . يصل إلى أسفل وسطها      الذي الطويل
وبعد ظهورهـا األول    . التسبحة في حضورها     وصلوا   جداً كأمهن السمائية  طبيعية  

 ١٩٦١مرة ، خاصة فيما بـين        ٢٠٠ظهرت العذراء لهن مرات كثيرة ، أكثر من         
 ، وكانت تظهر لهن في األسبوع الواحد مرات عديدة ، كما لم تكن تظهـر            ١٩٦٢و

ين أو  لألربع فتيات في كل المرات معاً ، فقد كانت تظهر أحياناً لواحدة فقط أو الثنت              
لثالثة ، ولم تكن تظهر دائماً في نفس الساعة من اليوم ، كما ظهرت مرات كثيـرة                 

  .ليال بل وفى الصباح الباكر 

 

 
  كان يسبق ظهورات العذراء ثالث حاالت من         
الفرح الداخلي وكان ينتابهن حاالت من الغيبوبة       

الروحيـة   الروحي والنـشوة   الروحية والدهش 
لهـن  تحدث  ف ، وكانت    التي ال توص   يةالسمائ

الطبيعـة  أمور فائقة  للطبيعة ، تتخطى ناموس        
للقاء  توقانون الجاذبية ، فقد كن يدورن مسرعا      

واحـدة   كل من أنهن كن   م، وعلى الرغ   اءالعذر
يصلن إلـى    كني مكان مختلف من القرية فقد       ف

 في وقت واحد ، ثم  يسقطن على       المكان المعين   
 على ركبهن   األرض الصخرية الحادة  ويسجدن    

أيـة  محدثات صوتاً عالياً دون  أن يحدث لهن          
 لأللم ، وقد تأثر     إصابات أو يبدو عليهن آي أثر     

أحد المشاهدين بشدة عندما شاهد رأس مـارى        
ترتطم بشدة بحافة درجة سلم مـصنوعة       لولى  

  ، ولكن   أنه أصيب بالرعب لدرجة  وكان صوت االرتطام شديداً جداًمن األسمنت ،
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 حدى الفتيات في حالة غيبوبة روحية كاملةإ

  الغيبوبة الروحية وتحدى الطبيعة وقانون الجاذبية - ٣

 يأنظر إلى عيون الفتاتين المأخوذة بتجل
 العذراء



 ٥٦

علـو  الفتاة جلست على األرض بهـدوء  شـديد  ي          
بـسعادة   ابتسامة صافية بل وكانت مغمورة    وجهها  
العذراء ولـم    ألنها كانت تشاهد   ال توصف  روحية

وكانت تعبيرات وجوه    .عليها آي أثر لما حدث      يبد  
تعبيـرات وتقـاطيع    وتصبح  تتحول تماما    الفتيات

 بصورة  روحية سمائية   وجوههن ونظراتهن جميلة    
فائقة للطبيعة في حالة من التأمل الروحي العميـق         

دقائق إلى وفي حالة نشوة روحية غامرة تستمر من       
للوقت آي حساب أو قيمة     عدة  ساعات ، ولم يكن       

مـن  أن أثنـين    كما تغير وزنهن لدرجة     . عندهن  
الشبان األصحاء رفعا واحدة منهن بصعوبة  شديدة        

 ، بل وكانت الواحـدة  )هذه الصورأنظر (الهواء في نفس الوقت الذي كن يرتفعن فيه في  
غريبـة ويتحـركن    منهن ترفع األخرى بسهولة وخفة شديدة ، وكن يتخذن أوضاع           

يـسرن   وكن عند تقديم قبالتهن للعذراء ،     كالريشة
وهـن   األمطار وفى ام وللخلف على الصخور   لألم

للوراء  وعيـونهن   للخلف ورؤوسهن ملقاة  منحنيات  
وكن دائما مأخوذات  ومستغرقات     . مرفوعة للسماء   

مأخوذات   غيبوبتهن ونشوتهن الروحية ،   تماماً في   
مدركات بما  السمائية ، رؤيا العذراء ، غير       بالرؤيا  

  . يدور حولهن في العالم المادي 

  وقد ُأجريـت علـيهن اختبـارات عديـدة أثنـاء        
لـواخزات   عليهن أي رد فعـل       ولم يبد الظهورات  

 جسادهن أو للحروق أو للنفخ في     في أ اإلبر الشديدة   
 لألضواء القويـة واإلشـعاعات التـي       أو   وجوههن

سلطت  المفتوحة بشدة ، التي لو    سلطت على أعينهن    
تمامـاً ،    العادية ألتلفت عيونهن  عليهن في األحوال    

بل ظلـت    أي رد فعل بالمرة   ومع ذلك لم يبد عليهن      
لفتيـات   أنظر وضـع    عيونهن مفتوحة ولم تطرف     

خفيفة رمشه   أو ترمش ولو بطرفة أو    للجموع  بالنسبة  
عاج لالنزعالمة   ولم يبد عليهن أية   !! لى اإلطالق   ع

وكان  .روحية ال حدود لها     أعينهن ممتلئة بسعادة     كانت فقد، بل على العكس تماماً      
  الحاالت ، خاصة السقوط  هذه فيوهن يصفونهن الحاضرون 
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نت الفتيات يبـدأن    الجامدة وكا  ، بالتماثيل الجماعي  
في المشي وهن في غيبـوبتهن الروحيـة بمجـرد      

لهن وكن يذهبن خالل كل القريـة        ظهور العذراء 
أسفل وأعلى      الطرق المتدرجة ، داخل وخارج            

 ليل أو النهار ، متجنبـات العوائـق     المنازل ، في ال   
يـرة  منقادات بالرؤيا ، كما كن يجرين في مرات كث     

أسفل الجبل المنحدر    ت إلى بسرعة كبيرة جداً نازال   
أو للخلف ، وكان من المستحيل  بشدة ، سواء لألمام     

الجموع التي كانت تشاهدهن فـي ذهـول أن          على
  . تالحقهن أو تتابعهن 

وأثناء الظهورات أعطى الزوار الفتيات الكثيـر         
من الصلبان والكتب المقدسة والسبح والميـداليات       

الـخ   ٠٠والوشاحات ودبل الـزواج والخطوبـة       
ليقدمنها للعذراء لتباركها ، وكانت الفتيات ترفعهـا        
. ألعلى للعذراء وهن فـي غيبـوبتهن الروحيـة          

وبرغم كثرة هـذه    . وكانت العذراء تباركم وتقبلهم     
األشياء وتشابه الكثير منها لم يفقد منها شيء ولـم          
يصل منها شيء لغير صاحبة ، فقد كانـت هـذه           

وكانت . شاد العذراء    بإر أصحابهااألشياء ترد إلى    
الفتيات ، أثناء الغيبوبة ، يحملن صليباً في أيـديهن        
وكن يقدمنه للعذراء لتقبله وكـن يمدنـه للجمـوع     

لـذلك  وقد حدثت نتيجـة     . ليقبلوه ويأخذوا البركة ، بحسب إرشاد وتوجيه العذراء         
 كبيرة لكثيـر مـن الجمـوع الـذين         يقظة روحية   
 وبكوا سرى بداخلهم وراً روحياً عميقاً ي   اختبروا شع 
اهتـدى  الكثيـرون     غير خجل ، كما      بدموع وفى 

 لإليمان ، سواء من غير المؤمنين أو الملحـدين أو         
أو  باألمور الروحية أو الدينية    ال يأبهون  الذين كانوا 

أو  الذين ال يؤمنون بطوباوية       الذين ابتعدوا عن اهللا   
المتجـسد   العذراء ومكانتها في السماء كوالدة اإلله     

   مقدسا شاهدته الجموع وتم تصويرهن ،قدم  المالك  للفتيات  قرباناً  الخ كما ٠٠
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بضوء المع جداً ، في بعض المرات       
 ١٨وفـى  ! التي حدث لهن فيها ذلك    

م قدم المـالك القربـان      ١٩٦٢ يوليو
لكونشيتا أمام الجموع الغفيرة التـي      
أتت بناء على  إحدى الفتيـات تقـدم      

إعالن سابق   ن للعذراء السبح والصلبا 
من المـالك لكونـشيتا قبـل ذلـك         
بأسبوعين وشاهدت لسانها وهو خالي     
من أي شيء ثم شـاهدت قربانـاً ،         

 لشمس بأشعتها المتألقـة الرائعـة ،  عندما تسطع عليه ا   قاً مثل الثلج    ابيض المعاً متأل  
  يقف الحضور الذي كان  صور أحد   وقد  . والذي أستمر هكذا لعدة دقائق      على لسانها   

 ٧٩جداً ، وظهر في الفيلم بعض  الصور المتحركة الجيدة     أقدام منها   على بعد ثالثة    
  !  صورة لمشهد فائق للطبيعة 

 
  

لهـن فـي      كشفت العذراء للفتيات أثناء ظهوراتها      
اب آت من  السماء وعـن معجـزة    عق جرابنديل عن 

ودلـيالً علـى حقيقـة    عظيمة ستحدث لتكون برهاناً  
يسبق هذه المعجزة تحذير للعالم أجمع      و الظهورات ، 

  .بسبب كثرة اآلثم والخطية 

 قالـت كونـشيتا أن      معجزة عظيمة سـتحدث ؛    ) ١(
العذراء قد وعدت بحـدوث معجـزة عظيمـة فـي           
جرابنديل ، تعرفها كونشيتا جيـداً وتعـرف تـاريخ          
حدوثها ولكن ال تستطيع أن تعلـن عنهـا إال قبـل            

الناس من كل أنحاء لعـالم الـذهاب إلـى هنـاك            حدوثها بثمانية أيام حتى يستطيع      
هذه المعجزة ستتزامن مع حادثة عظيمة ستحدث في الكنيسة وستستمر          . لمشاهدتها  

 المحيطـة ، وسيـشفى كـل   الناس من كل جوانب الجبال    حوالي ربع ساعة ويراها   
 غيرالملحدون إلى اهللا ويهتدي ويعود المرضى الذين يأتون إلى المكان في ذلك اليوم  

العـالم ،   حتى نهايـة    عالمة دائمة على منحدرات الجبال       هناكوستبقى  . المؤمنين  
هناك ، وسـيكون فـي اإلمكـان تـصويرها          كدليل  وبرهان على ظهور العذراء       

فوتوغرافياً وتلفزيونياً ، ولكن ال تلمس ، وستظهر بوضوح أنها  ليست مـن هـذا                
  وتقول كونشيتا  .لعالم من قبل له اير مثاهللا ، ألنها ستكون شيء لم العالم ، بل من 
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سيسبقها تحذير سماوي    المعجزة   مذكراتها أن هذه   في
بمقدار عظم عقاب المعجزة عظيمة  وستكون  للعالم كله   
يجب أن تكون المعجزة عظيمة أيـضاً ألن        " العالم ؛   

  " .العقاب المحفوظ بسبب خطايا العالم هو عظيم 

يناير ١ تقول كونشيتا في يوم      تحذير من السماء ؛   ) ٢(
قالت سيدتنا أن تحذيراً سيعطى لكل العـالم         " ١٩٦٥

هـذا التحـذير    . قبل المعجزة لكي يصلح العالم نفسه       
سيأتي من اهللا مباشرة وسيكون مرئياً في كـل أنحـاء         

  "١٩٦٥يونيـو   ٢ في مذكراتها ليوم     وقالت" . العالم  
جداً  فشيء مخي عقاب وهو   سيكون مثل    هذا التحذير 

ويحـذر   من اهللا للصالح والشرير ، وسيقرب الصالح      
المقصود  ليس( قد اقتربت    الشرير بأن نهاية الوقت   

وال . التحـذيرات    وان هذه أخـر   ) هنا نهاية العالم  
وسـيكون   ٠٠٠هو أكيـد    يستطيع أحد أن يوقفه ،      

 ،  على السواء  وغير المؤمن المؤمن   التحذير مثل إعالن لخطايانا وسيراه ويختبره     
وسيكون لكل إنسان على األرض خبرة داخلية عـن         . عقيدة   بدون اعتبار لدين أو   

وسيكون حـدثاُ   . أنه مثل تطهير قبل المعجزة      . اهللا  كيفية الوقوف في نور عدالة      
الموتى ، أي نفضل أن نكون أمواتاً على أن نعـيش            فيوسيجعلنا نفكر   . مأساوياً  

 ٠٠٠  للطبيعة ولن يستطيع العلم  تفسيره       التحذير سيكون فائقاً   ٠٠٠التحذير   هذا
" .  ٠٠٠ مباشـرة موجهاً من اهللا    وسيكون  

 مثـل  ٠٠٠هذا التحذير سيحدث في الـسماء     
 وسيكون  ٠٠٠ارتطام نجمين لم يسقطا أسفل      

 ٠٠٠أسوأ من حدوث زلزال آالف المـرات        
 ٠٠٠مثل النار التـي ال تحـرق ألجـسامنا          

 وسيدوم لفترة قصيرة على الرغم مـن أنهـا        
 وال  ٠٠٠ستبدو طويلة جـداً بالنـسبة لنـا         

 وسـيخيف   ٠٠٠يستطيع أحد أن يمنع حدوثه      
 يالمكان الـذ عن  البشرية بصرف النظر  كل  

 ٠٠سيكون فيه أي إنسان وقت حدوث ذلـك         
في خطاياه وفى نتائجها ، وسيكون تحذيراً من العقاب اآلتي  إنسان يفكر وسيجعل كل

  . وأعداداً للمعجزة اآلتية 

  هذا التحذير سيرى أوالً في الهواء في كل مكان في العالم  "  خاسنتا ؛   وتقول
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. ويتحول في الحال إلى داخـل نفوسـنا          
وسيدوم لفترة قصيرة جداً ولكنها سـتبدو        

. بسبب تأثيرها داخلنـا      ل جداً كوقت طوي 
فوسنا لنرى ما في داخـل      وسيكون لخير ن  

 الـذي   لم نفعله والشر  أنفسنا ؛ الخير الذي     
بحب عظيم تجـاه أبينـا       فعلناه ، ثم نشعر     

. الغفران لكـل آثامنـا      ونطلب  السماوي  
لنا لنقترب منـه ولنزيـد      التحذير سيكون   

ال يرسل شـيئاً  فاهللا . إيماننا لذا يجب أن نستعد لذلك اليوم ، ولكن ال ننتظره بخوف      
يتمتعـوا   أنه يعمل ذلك لخير أوالده لكـي      . باألحرى يرسل بعدل وحب     للخوف بل   

  ". ولكي ال يهلكوا بالسعادة األبدية 

أن التحذير سيأتي عندما تكون     " ثم تقول ؛      
وأن المعجزة  ". األحوال في أسوأ صورة لها      

  .ستحدث خالل سنة من هذا التحذير 

سنراه ونشعر به داخل    "  وتقول مارى لولى      
أنفسنا وسيكون من الواضح جداً أنه آتى من        

  " .اهللا 

 لـم   الفتيات أنـه إذا   رسالتها من خالل     العذراء في  وتقول   قاب من السماء ؛   ع) ٣(
أن أعلنت عنـه ، علـى كـل          يلتفت العالم إلى رسالتها فسيقع العقاب ، الذي سبق        

وسيكون العقاب شديداً ومهوالً لدرجة أن الجموع شـاهدوا  . األرض ، بعد المعجزة  
الفتيات وهن يذرفن الدموع ويصلين ،      

طفال األبرياء ومـن أجـل      من أجل األ  
الخطاة ومن أجل الكهنة ، في إحـدى        

وكثيرا ما كن يقلن أنه     . رؤاهم للعذراء   
إذا لم يكن الكهنة كما يجب أن يكونـوا         

وتقول كونـشيتا   . فستهلك نفوس كثيرة    
ال أستطيع أن أكشف    " في مذكراتها ؛      

عن نوع العقاب فيما عدا انه سـيكون        
عـاً  مـن اهللا مباشـرة وسـيكون مري   

شيء  يمكن أن نتخيله     يفاً من أي    ومخ
واآلخـرون  قبل العقاب   ) باالعترافالذين يؤمنون   (وسيعترف كل المؤمنين     ٠٠٠

  عظيم  العقاب شعرت بخوفوعندما رأيت . خطاياهم  سيتوبون عن

- ٦٠ -  

  

  

 

  

في حالة شاهدن التجلي  يثالث من الفتيات
 الوعي
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في نفس الوقت ، العذراء األم المطوبة ، وسيأتي         أنى كنت أرى ،      على الرغم من  
من نار أنه سيكون أسوأ " لولى ؛ مارى وتقول .  " جاء ، بعد  المعجزة  إذاالعقاب ،   

الناس وهم يلقون بأنفسهم    ) في رؤياها ( ورأت. ا ونار تحتنا ونار حولنا      على رؤوسن 
وتقول الفتيات أنه عنـدما     " . في البحر وبدالً من أن تطفأ النار بدا أنها تحرق أكثر            

ولم نراها أبداً تنظر    " ها نظرة حزن عميقة     تحدثت العذراء عن العقاب بدا على وجه      
ومع " . الكأس امتأل تواً    " بهذا الحزن ، وتحدثت بصوت منخفض جداً عندما قالت          

  " .إذا تغير العالم يمكن تجنب العقاب " ذلك تقول كونشيتا في مذكراتها ؛ 

  

وأبلغتها  ظهرت العذراء لكونشيتا  ١٩٦٥يناير١  وفى  
الرابعـة   خـرى فـي الـذكرى     رسـالة أ  أنها ستقدم   

 ، أي قبـل موعـد       ١٩٦٥ يونيو ١٨ورات يوم   للظه
، وفى اليوم المحدد حضر أكثـر  شهور الرسالة بستة   

كثيرة ؛ خاصة من أسـبانيا       من بالد من ألفى شخص    
 وبولنـدا ، كمـا     نيا وإنجلترا وإيطاليا وأمريكـا      وألما

رجـال   حضر أيضاً عـدد مـن الـصحفيين ومـن           
 ودخلت  فياإليطالي واألسباني ، التليفزيون ، خاصة 

غيبوبتها الروحية  وظهر لها المالك ميخائيل وسلمها        
 أكتوبر لم   ١٨ بما أن رسالتي في   : " الرسالة  التالية    

أنصحكم بأنها المرة األخيرة ، الكأس قد امتأل واآلن         تطاع ولم يعرفها العالم فأنني      
هو يفيض ، فكثيـرون مـن الكرادلـة         

قفة وكثيـرون مـن     وكثيرون من األسا  
الكهنة في طريـق الهـالك ويعثـرون        

لقد قل االهتمـام    . كثيرين من األرواح    
 ويجب أن تتجنبوا   ) التناول(باألفخارستيا  

غضب اهللا بإرادتكم في التحـسن ، لـو         
طلبتم من اهللا ، من أعمـاق قلـوبكم ،          

وأردت أن أخبركم   . فسيغفر لكم آثامكم    
 عن طريق رئيس المالئكة ميخائيـل أن      

اطلبوا بإخالص وسيعطى .  أنا أحبكم كثيراً وال أريد دينونتكم ٠٠٠تصلحوا حياتكم  
   " . فكروا في آالم يسوع. يجب أن تقدموا تضحيات كثيرة . لكم 
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مارى لولى وهى مستغرقة تماماً 
  رؤياها للعذراءيف

 إحدى الفتيات تقدمي الصليب للحضور لتقبيله وهي يف غيبوبتها



 ٦٢

 
 

 يشاهدن العذراء العديد مـن     الفتيات وهن    التي كانت تشاهد    كان يقف بين الجموع     
 Fr Luis Maria( لويز ماريـا أنـدرو   الكهنة ، وكان يقف من ضمن هؤالء األب

Andreu (    سنة ، مـن أونـا  ٣٨العمر  ، وهو بروفيسور الهوتي جزويتى يبلغ من  
)Ona (يشاهد الفتيات الرائيـات     ، وفيما هو     ١٩٦١ أغسطس   ٨، وفى يوم     بأسبانيا

وفى تلك الليلة  " ! عجزة م٠٠معجزة  "  يصرخ ويصيح أربع مرات      مع الجموع أخذ  
يا لها مـن أم جميلـة حلـوة         " مة النشوة الروحية والسعادة الغامرة      في ق  قال وهو 

يـب منحتنـي    يا له من حـضور عج      ٠٠كم أنا سعيد     ٠٠السماء   ا في ُأعطيت لن 
 ال يوجد ٠٠ نحن محظوظين لتكون لنا أم مثلها في السماء  كم٠٠العذراء أن أراه   

العمـل  ال في كيفية    لقد أعطتنا الفتيات مثا    ٠٠ بعد الموت  سبب للخوف من الحياة   
يوجد اآلن أي شك في عقلي في حقيقة األمور التـي             وال ٠٠مع العذراء المطوبة    

 " .  اليوم هو أسعد أيـام حيـاتي  ٠٠العذراء ؟   لماذا اختارتنا٠٠لنتها الفتيات  أع
وفى رؤيا الحقة قالـت  !! وغادر هذا العالم     أحنى رأسه رد نطقه لهذه الكلمات     وبمج
وشاهد المعجزة الكبرى مقدماً وفهموا    ) العذراء(أن األب لويس رآها     راء للفتيات   العذ
  !ومن ثم مات من فرط السعادة وشدة الفرح !!   "ستكون معي حاالً" الت له أنها ق

م ، وبعد إعالن سابق ، رأت كونشيتا الـسيدة          ١٩٦٥ نوفمبر   ١٣  وفى يوم السبت    
اء ، التي باركهـا الطفـل       العذراء وهى تحمل الطفل يسوع وقدمت لها بعض األشي        

يسوع بعد أن وضعتها العذراء في يديه ، وقالت لها أن هذه هي المرة األخيرة التي                
ستراها فيها في هذا العالم ، وأكدت لها أن الرب يسوع لن يرسل العقاب ليرهبنـا ،                
بل ليساعدنا ويقربنا منه ، ألننا لم نعد نهتم به ، ولكي يطهرنا اسـتعداداً للمعجـزة                 

  .كبرى التي سيرينا بها حبه العظيم ال

  

  

درس الكثيرون     ماذا يقول العلم عن الظواهر الروحية التي حدثت في جرابنديل ؟          
من العلماء واألطباء الفسيولوجيون والنفسيون البارزين األحداث التي حـدثت فـي            

 الفتيات أو الذين شاهدوهن في غيبوبتهن     األشخاص هناك ، سواء     جرابنديل وزاروا   
أي  تفسير علمي مـشبع لهـذه         " الروحية ، ولم يجدوا ، حتى اآلن ، كما يقولون           

ال يمكن تفـسيره إنـسانياً      ما حدث   " وقد أجمع هؤالء العلماء على أن       " األحداث  
  وهناك شيء واحد واضح فقد وأنه شيء يستحق االهتمام واالحترام ) علمياً(
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نفـسنا أمـام حقـائق      وجدنا أ 
 "  يجد لها العلم تفسيرمؤكدة ال

 وبعد سنوات من المالحظـة    . 
فـي   أكد أحـد المتخصـصين    

ل أن الفتيات كن دائمـاً      األطفا
حـاالت  طبيعيات تمامـاً وأن     

التي اجتزنها ال تدخل    الغيبوبة  
 .تحت الظواهر الفـسيولوجية     

بنــسرنو   ريكـاردو . د وقـال 
)Ricardo Punceraua( 

ــالم ــسيالعـــ   النفـــ
)neuropschiatrist(     أنه في وجود هذه الحقـائق فمـن        " المشهور في برشلونة

ومن الزاوية العلميـة     ٠٠٠ بالمرةطبيعياً  يعطى تفسيراً   على الدكتور أن    الصعب  
أن   الضيقة ال يمكن أن ننكـر     

هناك ، عل األقـل ، إمكانيـة        
حدوث حالة فائقة للطبيعة في     

وقال كـل   " . كل هذه الظواهر 
 Jasca( جاسكا رويز . من د

Ruiz( أورتس  جونزاليز  .  ود 
)Ortis Gonzalez (  ــذين ال

" درسوا هذه  الظاهرة  أيـضاً        
 علمي جبن صامتين فهذا إذا وقفنا   

جانبنـا ، فـنحن ال نجـد أي          من
تفسير علمي  مقنع  قـادر علـى          

   " .   تفسير هذه الظاهرة
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  تخضع للبحث العلمي أثناء الغيبوبة الروحية إحدى الفتيات

 

في حالة غيبوبة روحية وتحيط  وهن فتياتالث صور للث
  بهن الجموع من كل جانب
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   ظهور العذراء في مصر- ٦
   م١٩٦٨ في الزيتون ابتداء من -أ 

  }الملكة أم النور { 
 التي لهـا   والبالد األماكن اكثر من 

لمقـدس   ا مكانة خاصة في الكتـاب    
،  وفى قلب العذراء القديـسة مـريم    

هي مصر ، فقد تكلم فيها ، سـواء         
 ، سـيناء  في وادي النيـل أو فـي      

 هـا كة وحـدثت ب   المالئونزلت بها   
 الـضربات  مثـل  عظيمة معجزات
 األحمــر البحــر وعبــور العــشر
 ونزول ، الصخر من الماء وخروج

وزارهـا   بهـا ،     والـسلوى  المن
واسحق ويعقوب   أبو اآلباء   إبراهيم  

يعقوب أحد  البار أبن    وكان يوسف ،  
، كمـا ولـد بهـا        وزرائها رؤساء
أحـد أمرائهـا ،      النبي وكان  موسى

كثر مـن   فيها بنو إسرائيل أ   وعاش    
، وتزوج منهـا سـليمان      سنة   ٤..

 ، النبـي  ارميا إليها وجاء الحكيم  ،  
مبـارك  " اإللهي الوحي وقال عنها 

 وتنبـأ   ،)٢٥: ١٩أش("  شعبي مـصر  
 رب يـسوع العن عودة   النبيهوشع  

مـن مـصر    " بقولـه   المسيح منها   
،  هة مصر في الكتاب المقدس ، بعهدي      ، وذكرت كلم   )١٥:٢؛مت١ :١١هو( " دعوت أبني 

 المسيح  رب يسوع وبعد التجسد اإللهي وميالد ال    .  مرة تقريباً    ٧٩٦القديم والجديد ،    
احتمت بها العائلة المقدسة ووطأت أرضها حوالي سنتين ، وعلـى مـر التـاريخ               
ظهرت بها العذراء مرات عديدة ، وفى القرن العشرين ظهرت على قباب كنيـستها              

ب كنيسة القديـسة دميانـة بـشبرا عـدة     بالزيتون حوالي ثالث سنوات ، وعلى قبا     
وقد شاهدها في ظهورها بالزيتون ماليين األشـخاص مـن كـل الـبالد              . شهور

فقد كان لمصر دائما وال يـزال       . والجنسيات واأللوان واألعمار والعقائد والديانات      
  .م في خطة اهللا اإللهية للبشرية دور ها

- ٦٤ -  

  
لعذراء في هيئة نورانية على لظهور اصورة فوتوغرافية 

 قبة الكنيسة
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ـ           ركان ظهور العذراء في الزيتـون غي
 سـمواً  ظهوراتهـا  أكثر من فهو مسبوق

 وروعة وتكـراراً وانتـشاراً     وتفرداً وقوة 
،  فيه عشرات ، بل مئات    واستمراراً وتمت   

 عجز األطباء  عن  تعليلها     المعجزات التي   
 وكان هـذا الظهـور هـو      . تفسيرها  أو  

ــور األول  ــذي الظه ــصويره ال ــم ت ت
فقد صـوره   ،   فوتوغرافياً وأذيع تليفزيونياً  

والهـواة  المحتـرفين    المـصورين  مئات
أخباره المصري ونشرت    وأذاعه التلفزيون 

وشـاهده الماليـين     ، والعربية والعالميـة   المحليةاألنباء   الصحف ووكاالت  جميع
 األعلـى وقداسـة البابـا كيـرلس      يورئيس الجمهورية وسكرتير المجلس اإلسالم    

؛ ففي البدايـة     عنه البوليس  السادس ، وتحرى  
ومـن  !!  أن هناك خدعة متقنة      تصور البوليس 

ثم قام بفحص المنطقة المحيطة بالكنيسة فحصاً       
 كيلو متر للكشف عن أي نوع       ٢٤دقيقاً لمسافة   

من أنواع الحيل يمكن أن يكون قد أستخدم فـي         
وبعد !! عمل األشكال التي ظهرت بها العذراء       

فحص دقيق وجهد شاق لم يتوصل إلـى شـئ         
لعـذراء كانـت    وتأكد أن الظهور حقيقي وأن ا     

  !! تأتى وتظهر من السماء 

  وكانت العذراء تستمر في الظهور الواحد فترة تتراوح ما بين دقائق قليلة إلى تسع              
ة مرات ، وكان يـشاهدها فـي   وكان ظهورها يتكرر في اليوم الواحد عد   ! ساعات  
الواحد عشرات اآلالف ، وقد قدر عدد الذين كانوا يحضرون في األسـابيع           الظهور

  . شخص في الليلة الواحدة ٢٥٠،٠٠٠ ـاألولى ، بعد الظهور األول ، ب

  

كانت العـذراء تظهـر بأشـكال عديـدة          
نورانية مجسمة ومنظورة ، في شكل       ومتنوعة ، فقد كانت تظهر في هيئة روحانية         

أو بمعنى أدق الوقورة ، وتبدو كفتـاة   ورة المعروفة بالعذراء الحزينة ،  ، منظر الص  
، وأحيانـاً    وطرحة بلون أخف قلـيالً    وراني مرتدية رداء بلون سماوي      ذات جسم ن  

  ك لليمين ولليسار ولألمام تتحر ة متوجة ، ولكنها ملكة نورانية ،بهيئة ملك تظهر
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 بهيئتها صورة فوتوغرافية تظهر فيها العذراء
  الواضحةالكاملة ومالمحها

  أشكال ومناظر الظهورات - ٢

 
صورة فوتوغرافية أخرى تظهر فيها في 

 هيئة نورانية تسمو على كل شيء

  

  تفرد ظهور العذراء في الزيتون -١
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وترفع يـديها لتبـارك الجمـوع        وللخلف
وفيما يلي أكثر األشكال التـي      . المحتشدة  

  :ظهرت بها العذراء 

 ظهر وهـى محاطـة     ت كانت العذراء ) ١(
 ة بالنور ، نور الكلمة المتجـسد ،       ومغمور

فقد ظهرت مثل الشمس التي تسطع بنورها       
 بدد ظالم العـالم ، فـي هيئـة جـسمية        فت

نورانية وبقامة كاملة وترتدى رداء طويالً      
 . ناصعاً يمتد إلى أسـفل قـدميها         نورانياً

وكانت تظهر أحياناً محاطة بأشكال لنجوم      
ترتـدى    أوقات أخرى كانـت فىمنيرة ساطعة ، و 

تان إلى األمام   شال نوراني على رأسها ويديها ممتد     
 وهى تلوح بيديها وتومئ    تظهر ، وفى أوقات كانت   

 الحاشـدة التـي كانـت     وتبارك الجمـوع     برأسها
ـ ال توصف   وهى في حالة    تشاهدها   ن االنفعـال   م

يديها كانت تمسك في    أخرى  وفى أوقات   الروحي ،   
تبـارك  ، وهـى    ة  لـسالم ، رمز ا   بغصن زيتون 
  .كاتب هذه السطور شاهدها الجموع ، كما 

وكانت تظهر وهى تمشى فوق الكنيسة ، وبصفة خاصة على القبة  الوسطى ،              ) ٢(
  .                                كان يظهر بشكل نوراني ناصع  مصلية أمام الصليب الذيوتنحني 

األوقات بهيئـة    وكانت تظهر في بعض   ) ٣(
ى تحمل الطفـل يـسوع علـى        انية وه نور

مثلما ظهرت في فاتيما من قبـل        ذراعيها ، 
! وظهر معهما القديس يوسف النجار أيضاً        

ويبدوا أنها كانت تذكر الجموع برحلة العائلة       
كانت الظهـورات   فقد  .  المقدسة إلى مصر  

السمائية تأخذ عادة ، األشكال المألوفة لنـا         
  . لكي ندركها ونعرفها

 ، كما ظهـرت فـي      الواضحةوبمالمحها   تظهر في شكل نوراني مشع       وكانت) ٤(
  .      )أعالهأنظر الصورة (                على القبة الشرقية  ،لها التي اتخذت  الصور

بعض األحيان  ، ظهـور حمـام         وكان يسبق ظهور العذراء أو يصاحبه ، في       ) ٥(
  ان يظهر مثل البرق ، ابيض يدور حول الكنيسة في دائرة ، وفى أحيان أخرى ك
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صورة فوتوغرافية لتجلى العذراء مع الطفل 

  يسوع

صورة فوتوغرافية للعذراء في هيئة 
 كاملة
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يظهر لفترة ثم يختفي ، وفى أوقات أخرى        
كان ينتشر ضباب نوراني مضيء في كل       
 مكان وينطلق منه بخور عطـري جميـل       

  .يتخلل كل المكان 

 وكانت تظهر أيضاً في شـكل  فتـاة          )٦(
طاقة القبـة   طرحة بيضاء تطل من     ترتدى  
 ، وتتحرك بين  ) الشمالية( البحرية الشرقية

طاقات هذه القبة تومئ برأسـها المقدسـة        
  .كما كانت تظهر بهيئات أخرى كثيرة  .فع كلتا يديها وهى تبارك الجموع وتر

 رأيت"  لمشاهدته الشخصية للظهور       يقول األستاذ زكى شنودة المحامى في وصفه      
 ة تقف والتاج على رأسها ، بحجمها      السيدة العذراء متجلية فوق القبة في صورة ملك       

  وقد تألألت كأنهـا الـشمس الـساطعة      ، كاملة ومجد عظيم     انتصابالطبيعي ، في    
ال يمكن أن تـصدر      الضياء في هالة    وسط الظالم ، والنور يشع من جسدها الباهر         

من أي نجم من نجوم السماء أو مصباح من مصابيح األرض مهما بلـغ سـطوعه                
وصـفائه   وعمقـه   قوته  فرط  إلهي ال نظير له ، ويبدو من        وتأللؤه ، وإنما هو نور      

تخطف الـروح    بل  ى األلوان األرضية     إل زرقة ال تنتمي  ، ولكنها   مائالً إلى الزرقة    
السماء والـرأس   خطفاً إلى ملكوت    

منتصب تحت التاج فـي جـالل ،        
ذلك يومئ في عطف وحنـان       معو

 والجسم فارع ورقيق ، تكسوه      ٠٠
يج نـوراني حتـى     غاللة من نـس   

لكة المتجلية  الم وقد ظلت . القدمين  
هكذا في وضع ثابت بضع دقـائق       
 ثم لم تلبث أن بسطت يديها قلـيالً       
من تحت الرداء الفـضفاض فـي       

ألمام نحو الشعب   حركة خفيفة إلى ا   
ولبثت هكذا مـا     .تحييه وتباركه   

تغيـب  يقرب من ساعة ونصف ال      
  كما تولى جميع الناس انبهار بلغ حـد        يوقد توالن  .عن عشرات األلوف من الناس      

ة السيدة العذراء وهى متجلية هكذا منـذ الـساع          وقد ظللت أتطلع إلى    ٠٠٠الذهول  
" . م  ١٩٦٨ إبريل سنة    ٢٨الصباح ، وهو صباح      الثالثة والنصف إلى الخامسة من    

   .)٨٦لنيافة األنبا أغريغوريوس  "العذراء في الزيتون " كتاب (

  يف والبهنسا عن مشاهدته مطران بنى سو) المتنيح(يوس س  ويقول نيافة األنبا أثنا
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رأيتها أعلى من القباب بين     : " الظهورلهذا  
 وظهـرت   ٠٠القبة الوسطى والقبة القبلية     

 منظـر   ٠٠ كاملة بحجم اإلنسان الطبيعـي    
كامل عظيم يشع نور ازرق خفيف سماوي       

 مثل التمثال   ٠٠ مشوب بقليل من االحمرار   
 وكانـت   ٠٠مشع جداً جداً     ٠٠الفسفوري  

ـ    ٠٠ذراء تتحرك   الع  ركتلتفت غرباً وتح
 وأحيانـاً  ٠٠٠ الجمـوع  تبارك كأنها يديها

 وحولها هالة من النور تجعلها في صورة سـمائية        .  تحرك رأسها في إيماءة هادئة    
ثم تظهر نقط مضيئة حولها كأنها      .  ورأيت هذا النور يتموج      ٠٠٠  كيان يتألأل  ٠٠٠

 وداعة ٠٠والزرقة تزيد ثم تخف     ٠٠ة   والنور مائل إلى الزرق    ٠٠النجوم تحيط بها    
 ولـم  ٠٠المشهد رائع أكثر مما تعبر عنه األلفاظ .  هدوء وروح سماوية ٠٠عجيبة  

تكن العينان واألنف والفم وقسمات الوجه مفصلة ، بل تظهر فـي شـكل ظـالل ،             
 يـداها تقتربـان     ٠٠ فكانت تحـرك يـديها       ٠٠وكانت اليدان والرجالن تتحركان     

 ولكـن الحركـة     ٠٠ا تعطى البركة ، أما القدمان فلم أميزهما تماماً          وتبتعدان وكأنه 
ثم الـرداء   . وكانت العذراء تلبس غطاء على الرأس مثل الطرحة         . كانت توضحها   

اليـدين   ولكنه ال يغطى الوجه وال يغطى ٠٠كامال وكله طويل يغطيها حتى القدمين     
   .   )٨٨،٨٧الكتاب السابق ص(" 

 
 

يتبع  ة في شكل حمام ؛ كان     كائنات روحي ) ١(
ظهور كائنات روحية   ظهور العذراء أو يسبقه     

ولكنهـا   بيضاء المعة ومشعة في شكل حمام ، 
 للحمـام  أكبر من الحجم الطبيعي المعـروف     

 عنه في الشكل ، وكانت تطير لـيالً       ومختلفة  
وكانـت  .  يظهر لـيالً   حين أن الحمام ال   في  

غيـر أن    هى باسطة أجنحتهـا مـن     تطير و 
بالنـسبة   بجناحيها كما هو طبيعـي      رف  ترف

ت تظهر فجأة ، بـال مكـان ،         وكان. للحمام  
انت تطير ألعلى    ك ختفائهاافي   ولكن وتختفي

  .  في أعماق السماءوكأنها تدخل 

ظهر في سماء الكنيـسة نجـوم       ؛ وكان ي  جوم المعة وكرات نورانية متوهجة      ن) ٢(
   .الكنيسة بسرعة ثم تختفي لى ، تهبط ع لنجوم العادية اتظهر أكبر من،  المعة
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  الظواهر الروحية التي كانت تصاحب الظهورات  - ٣

صورة فوتوغرافية لكائنات روحية نورانية 
تظهر مثل الحمام وتطير دون أن تحرك 

  أجنحتها
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 كـروي  شكل في النجوم تظهر كانت وأحياناً
  .متوهج أو مثل المصابيح 

نور   وكان يصاحب الظهور أيضاً ظهور    )٣(
ور يـد  اللون أو أزرق وهاج    وهاج برتقالي 

المعـة   حول كائنات روحية في شكل نجوم     
  مثل الهالة المقدسة ويغمر القبة     فوق الكنيسة 

  .  طى أو ينتقل إلى القباب األخرى الوس

صليب من نور ؛ كما كان صليب القبـة         ) ٤(
 روحاني فسفوري الكبرى المعتم يضئ بنور     

 من نور يشع في جميع االتجاهات ، كما كان يظهر أحياناً صليب أبيض ناصع جداً              
   .على واحد من القباب أو فوق العذراء ذاتها عند ظهورها 

نت تصاحب ظهور العذراء     ومن أروع الظواهر التي كا     بخور روحاني عطر ؛   ) ٥(
 جزيئات مـن ماليـين  " روحاني أبيض ذو رائحة عطرة قيل عنه أنه      ظهور بخور 

 ثـم أن كميـة    "  أسقف البحث العلمي     يقول نيافة األنبا أغريغوريوس   " . اإلحساس  
ـ              ف البخور التي تنتشر فوق القبة وسطح الكنيسة كمية ضخمة ال يكفى لتصعيدها أل

 لرائحة وأبيض اللون وناصـع البيـاض      ألف مبخرة ولوال إن هذا البخور عطري ا       
  " .لكان يظن أنه ناجم عن حريق كبير 

 ، العـذراء ، أيـضاً     ان يسبق ظهور  وك) ٦(
 نوراني روحاني عادة ما كان يظهـر      سحاب  

شكل العذراء فـي    ذ  وكان يأخ  على القباب ،  
 الظهـور  كان يصاحب  كما .بعض األحيان   

 كانت مرضى شفاء كثيرة مثل  معجزاتعمل  
من على الرغم    تقارير األطباء تؤكد حدوثها   

تفسير كيفيـة   عاجزين عن    كانواطباء  أن األ 
حدوثها ، وتقول إحدى الطبيبات التي شاهدت       

ته أنا طبيبة وكل ما شـاهد     " العذراء بنفسها وشاهدت حدوث بعض معجزات الشفاء        
  " .    علمياً  بياً أوتطيع تفسيره طال أس هنا في الزيتون أؤمن به ولكنى

 
 

 ٢٤ م الموافق ١٩٦٨  إبريل ٢يوم الثالثاء    كانت بداية ظهور العذراء في الزيتون       
 شاهدها بعض  ليالً ، حينما  الساعة الثالثة والنصف     للشهداء   ١٦٨٤سنة  برمهات من   

   تحول  إلىوالذي عمال جراج  هيئة النقل العام الذي كان مواجهاً للكنيسة مباشرة ، 
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ــخمة ، صــورة    ــة  ض كاتدرائي
فوتوغرافية لتجلـى العـذراء فـوق       

 بقـرار مـن    الكنيسة للمصور وجيه  
 الرئيس الراحل العظيم جمـال رزق     
وقد نشرت في أغلب الجرائـد فـي        

عبد الناصـر ،     األيام األولى للظهور  
وذلك عندما كان يقـف علـى بـاب         
الجراج كل من السيد حـسن عـواد        

سيد عبد العزيز على ، الخفير      ومعه ال 
، والسيد مأمون عفيفى ، سائق ، والسيد ياقوت على ، ولفت نظرهم شعاع نوراني               
باهر ينبثق من فوق القبة الكبرى للكنيسة ، فحدقوا النظر مدققين فتبين لهم وجـود               
فتاة متسربلة بثياب بيضاء وساجدة بجوار الصليب الذي فوق القبـة ، وقـد أثـار                

عجابهم أن جدار القبة مستدير وشديد االنحدار ويستحيل علـى أحـد أن             دهشتهم وإ 
يقف علية ، فتسمرت أقدامهم وأصيبوا بدهشة وذهول وراحوا يرقبون مصير الفتاة            

وقد تصور أحد الذين تجمعوا ويدعى فاروق محمد عطوه أنها فتاة قادمـة علـى               . 
ار إليها بإصبعه المبتـور     االنتحار بإلقاء نفسها من على سطح الكنيسة المنحدر فأش        

"  حاسبي ألحسن تقعـي      ٠٠حاسبي يا ست    : " والمربوط بالضمادات  وصاح إليها      
وأبلـغ  .  وجرى ليبحث عمن ينقـدها       !!

البعض شرطة النجدة التي وصل رجالها      
على الفور وتجمع المارة مـن الرجـال        

فة واستدارت  والنساء ، ولما انتصبت واق    
المحها وبدأت م في مواجهتهم    وأصبحت

 وضوحاً واشتد الـضياء والنـور      تزداد
منهـا  يحـيط بهـا ويخـرج       الذي كان   

ووضحت تماماً ، تلك    وظهرت صورتها   
الـسمائية المجيـدة ،     النورانية  الصورة  
بغـصن زيتـون    تمسك في يدها     وكانت
فوق رأسـها ، فـأدركوا أنهـا         فجأة طار سرب من الحمام األبيض من      ثم   أخضر

 مـريم   ٠٠مريم العـذراء     "صراخهم بشدة      احوا وتعالى فصمريم  العذراء القديسة   
شاهدت هـذا التجلـي     ة  تسير بجوار الكنيسة وعندما       امرأهناك  ، وكانت   " العذراء  
، وهنا انطلقت أصـوات الجمـاهير التـي         "  مريم العذراء    ٠٠دى ستنّنا   " صاحت  

لمسلم ،  تجمعت وعلى تهليلهم وتكبيرهم وهتافهم وصلواتهم ودعواتهم ، المسيحي وا         
كل بطريقته الدينية ، فالكل يمجد العذراء ويطوبها ، والكل يقـف اآلن أمـام روح                
  إنسانية ألعظم قديسة في الوجود فارقت هذا العالم وذهبت إلى العالم اآلخر وها هي 
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تأتى إلينا من العالم اآلخر لتؤكـد لنـا ،          
قة وجود الـروح اإلنـسانية      جميعاً ، حقي  

 البعض من أن يكون في      وخشي والخلود
األمر خدعة أو أن يكون ذلـك انعكاسـاً         
لألنوار الصادرة من المصابيح الكهربائية     
فسلطوا أضواء كاشفة عليهـا فـازدادت       
هيئة العذراء النورانية تألقاً ووضـوحاً ،       
فقاموا بتحطيم كل األعمـدة الكهربائيـة       
القريبة من الكنيسة فأزداد ظهور العذراء      

 انية ظهوراً وتألقاً ووضوحاً   لنوروهيئتها ا 
، فقاموا بإطفاء أنوار المنطقة كلها فبدت العذراء بهيئتها الـسمائية أكثـر وضـوحاً     

واستمر الظهور لمدة دقائق بعد ذلك ثم أختفي        .  فتأكد الجميع أنها العذراء   . اء  وضي
يجـرى لـه    وفى اليوم التالي ذهب فاروق محمد عطوة إلى المستشفى ل         . كما ظهر   

 أن اإلصبع   ، ولما حل الجراح األربطة ذهل عندما وجد        راح العملية في إصبعه   الج
وقـال هـذا الرجـل      . )٥/٥/١٩٦٨؛  ٢١/٤ي الصادرة بتاريخ    جريدة وطن (المصاب سليم تماماً    

عليه أجـر   قد وفر   ) يقصد العذراء ( ا الطيف   أن هذ " لصحيفة الجارديان البريطانية    
  .)١٦٩نور من السماء ، ص عن كتاب ؛ (عملية بتر أحد أصابعه 

 
  

  أكدت كل التقارير التـي كتبـت عـن         
ظهور العذراء في الزيتون على حضور      
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكنيسة      
العذراء بـالزيتون ومـشاهدته للظهـور       

وعلى سبيل المثال يقـول     . وشهادته له   
" الكاتب الصحفي محمود فوزي في كتابه       

  " ٠٠ اصــرالبابــا كيــرلس وعبــد الن
وفى دقائق كانت حـشود      " ٧٨،٧٧ص

من الجماهير تتطلع إلى هذا المكان أمالً       
  .في رؤية السيدة العذراء 

مما دفع الرئيس جمال عبد الناصـر أن        . وتكرر في األيام التالية هذا المشهد كثيراً        
يذهب إلى هناك ومعه حسين الشافعي سكرتير المجلس اإلسـالمي األعلـى وقتهـا      

   شرفة منزل أحمد زيدان كبير تجار الفاكهة وكان منزله مواجهاً للكنيسة ويقف في
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ـ   بنفسه من رؤية العذراء ، وظل عبد    لكي يتحقق     ى أن ظهـرت الناصر سـاهراً إل
  " .  العذراء في الساعة الخامسة صباحاً 

 
 

 الظهورات ومـا صـاحبها مـن        بعد انتشار أخبار   
 الغفيرة مـن   موعروحية خارقة توافدت الج    ظواهر

 مـن صـحة الخبـر ومـشاهدة        للتأكـد    كل مكان 
هد الظهـور   شـا وقد  . البركات  ونوال   الظهورات

 احبة له في الشهر األول    ومظاهره  والظواهر المص   
 كل األعمار مسيحيين وغيـر    من الناس من     الماليين

 من الكنيسة اإلعالن عـن    مسيحيين ، وتطلب األمر     
 شكل قداسة البابـا     فقدحقيقة هذا الظهور ، ومن ثم       

 األمر للتحقق والتثبت  كيرلس السادس  لجنة  لدراسة       
وقامت . عنه رسمياً   من صحة الظهور قبل اإلعالن      
 من حقيقته بأسلوب  اللجنة بدراسة  الظهور والتأكد      

علمي وبدقة شديدة إذ قابلوا عمال  تجلى نـوراني          
 ول من شاهدوا الظهور   ن كانوا أ  جراج هيئة النقل الذي    للعذراء للمصور وجيه رزق   

  ظـواهر  مرات كثيرة وشاهدوا الظهور وما صاحبه مـن        ، ثم توجهوا إلى الكنيسة    
  : لقداسة البابا التقرير التالي  روحية بأنفسهم ، ثم قدموا

  حضرة صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظـم األنبـا كيـرلس الـسادس بابـا               
لخضوع لسدتكم الرسـولية الثمـين      بعد ا . اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية     

  .أياديكم الطاهرة ملتمسين دعواتكم الصالحة وبعد 

مـسيح   يتشرف أبناؤكم المخلصون القمص جرجس متى والقمص يوحنـا عبـد ال           
هذا التقرير حول ظهور السيدة العذراء بكنيستها الكائنة        والقمص بنيامين كامل برفع     

قداستكم لنـذهب إلـى كنيـسة       اخترتنا فيه   الوقت الذي   أسعدنا  لقد  . بناحية الزيتون   
م ١٩٦٨ إبريـل    ٢٣ الموافـق    السيدة العذراء بالزيتون ، فقمنا بالذهاب يوم الثالثاء       

 ،وعندما وصلنا أردنا أن نتقصى من أولئك الذين شاهدوا ظهور السيدة  العـذراء               
 بعمـال   فدخلنا الجراج المواجه للكنيسة وكانت الساعة التاسعة مساء فبدأنا باالتصال         

هذا الجراج الذي لمؤسسة النقل العام ، فأكدوا لنـا أنهـم رأوا العـذراء بأنفـسهم                  
وبأعينهم في أول ليلة شوهدت فيها من أربعة أسابيع مضت فكان كل واحـد مـنهم               

وإنما رآها في الوقت ذاته زمالء آخرون مـن         قول أنه ليس وحده الذي شاهدها ،        ي
  . تصادف مرورهم حينذاك العمال وعدد كبير من الناس الذين 
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  :وهذه خالصة أقوال عمال جراج مؤسسة النقل العام 

 ٩٩٣٧لنقل العام ويحمل بطاقة رقـم        مدرب سائقي ا   يمأمون عفيف /  قال السيد  - ١
 يسة ، وفى الساعة الثالثة والنصف     كنت ساهراً بالجراج المواجه للكن    : " قسم السيدة   

 الواقـف م سمعت خفير الجـراج      ١٩٦٨ إبريل   ٢ق  بعد منتصف ليلة الثالثاء المواف    
وشـاهدت بعينـي    فخرجت بسرعة   " نور فوق القبة    " بالباب يصيح بصوت عال     

ضاء ظلمة المكان المحـيط     تتحرك فوق القبة ويشع منها نور غير عادى فأ         سيدة
يتها  ، ورأ ينت أنها العذراء  فتبودققت النظر إليها ، وظل بصري متعلقاً بها           ، بالقبة
ت تسير فـي هـدوء فلـم         ، وكان  وجسمها شعلة من نور   فوق القبة الملساء     تمشى

  . "إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين : " أهتف أتمالك من أن

 أما الخفير ويدعى عبد العزيز بجراج مؤسسة النقل العام أيضاً فقال إنه ما كاد               - ٢
القبة حتى أخـذت    يبصر العذراء جسماً نورانياً فوق      

وناديت حسين عواد الذي     " نور فوق القبة  " أصيح  
أسرع ومعه آخرون من العمال وشـاهدوا العـذراء         
وهى تتحرك فوق القبة ، وقلت إن الناس حرموا في          

قدس فجاءت إليهم   هذه السنة من زيارة العذراء في ال      
وتكلم حسين عواد وهـو حـداد       .  "تزورهم بنفسها   

 قـسم  ٣٣٢٨٩العام بطاقة رقم   بجراج مؤسسة النقل    
رأيت العذراء فوق قبـة الكنيـسة       : " الجيزة فقال   

جسماً من النور الوهاج يضئ المكان كالـشمس ،         
مسك بيدها ما يشبه غصن الزيتون    وكانت العذراء ت  

وبدأت تتحرك والنور يشع من جسمها إلى جميع         ،
المحيطة بها ، وبدأ النور بعد ذلـك فـي          الجوانب  

وهذا المنظر لم أشهد     تتوسطها العذراء  دائرةهيئة  
   " .مثله من قبل

فهـو يـصف كيـف كانـت      بجراج مؤسسة النقل العام أما ياقوت على العامل     -٣
نورانياً محلقاً في الفضاء ومـا      إنها كانت جسماً    "  :العذراء تسير فوق القبة فقال      

 مـن   تحيط بهـا هالـة     في هدوء    قدماها تالمسان سطح القبة حتى تحركت      كادت
وهم مأخوذون مـن  يشاهدونها يقفون في خشوع    وكان الذين   . الوقار  والقداسة    

  " .الباهر إلى أن غاب المنظر داخل القبة  المنظر

نتأكد بأنفـسنا ،  وقد أردنا أن    .العام   البابا أقوال رجال مؤسسة النقل         هذه يا سيدنا  
سـماوي  بنور  هر أوالً   تظالعذراء  السيدة  شاهدنا  ففي ليلة    ،   مرات كثيرة  فتوجهنا
  جسمها وتتحرك فوق القبة  للعذراء العذراء ، ثم تظهر بكامل  وبداخلةيكرو
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وتسجد نحو الصليب وتبارك الجمـوع الفرحـة        
وفى ليلة أخـرى    . إليها في تضرعات    الصائحة  

رأينا حماماً بلونه الفضي الالمع المنير وهو يطير 
نا اهللا الـذي     ، فمجد  السماء مباشرة  من القبة إلى  

سمح لنا  نحن األرضيين أن نرى مجد الـسمائيين        
وهذا كلـه يرجـع إلـى صـلواتكم الطـاهرة           . 

وتضرعاتكم المقتدرة كثيراً في فعلها مـن أجـل         
  " . شعبكم يا قداسة البابا 

 باألزبكيـة    بالمقر البابوي البطريركية   عقدت   ثم  
 مؤتمراً صحفياً في الساعة الواحدة  مـن       بالقاهرة  

  شـهده مائـة    ١٩٦٨  مايو ٤ظهر يوم السبت    بعد  
 من مندوبي الصحافة المصرية والعربية    وخمسون  
ووكاالت األنباء واإلذاعة والتلفزيون في      والعالمية
األنبا أثناسيوس  مطـران      فيه نيافة والخارج ومندوب وزارة السياحة ، أذاع        مصر

 احب القداسة البابا كيـرلس    ص كان أسقفاً وقتها ، بيان      بنى سويف والبهنسا  والذي      
المدشـنة باسـمها بـضاحية       السادس بإعالن حقيقة ظهور السيدة العذراء بالكنيسة      

  :وفيما يلي نص البيان . لزيتون ا

 ١٩٦٨ إبريـل  ٢الثالثـاء   منذ مـساء      " 
 توالى ظهور   ١٦٨٤برمهات   ٢٤الموافق  

السيدة العذراء أم النور في الكنيسة القبطية       
 باسمها في شارع طومان     األرثوذكسية التي 

  .باى بحي الزيتون بالقاهرة 

ور في ليال مختلفة كثيرة       وكان هذا الظه    
، فأحيانـاً    بعد ، بأشـكال مختلفـة      لم تنته 

 بنـصفه العلـوي ،      وأحياناًبالجسم الكامل   
الكنيـسة ،   تارة من فتحات القباب بسطح      يحيط بها هالة من النور المتأللئ ، وذلك         

 باب ، وكانت  تتحرك وتمشى فوقها وتنحني أمام الصليب العلوي         وأخرى  خارج الق   
 ، وتواجه المشاهدين وتباركهم بيديها وإيماءات رأسها المقدس ،        ، فيضئ بنور باهر   

كما من سحاب ناصع أو بشكل نور يـسبقه انطـالق           حيناً بشكل جسم    ظهرت أ  كما
ترة زمنية طويلـة    وكان  الظهور يستمر لف    .  شديد السرعة    ية كالحمام روحانأشكال  

 إبريـل سـنة   ٣٠وصلت أحياناً إلى ساعتين وربـع  كمـا فـي فجـر الثالثـاء                
حين أستمر شكلها الكامـل المتأللـئ مـن         ١٦٨٤ برمودة سنة    ٢٢الموافق  ١٩٦٨

   .صباحا  واألربعين إلى الساعة الخامسة  الساعة الثانية والدقيقة الخامسة
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  العذراء ومعها كائن روحاني أخر

 

  جماهير من كل الفئات أتت لتشاهد العذراء
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 وشاهد هذا الظهـور آالف عديـدة مـن        
المواطنين من مختلف األديان والمـذاهب      
ومن األجانب ومن طوائف رجال الـدين       
والعلم والمهن وسائر الفئات الذين قرروا      
بكل يقين رؤيتهم لها ، وكانت األعـداد        
الغفيرة تتفق في وصف المنظر الواحـد       
بشكله وموقعه وزمانه بشهادات إجماعية     

المنطقة ظهوراً متميزاً فـي طابعـه ،       تجعل ظهور السيدة العذراء أم النور في هذه         
وصحب هـذا الظهـور أمـران       .  مرتقياً في مستواه عن الحاجة إلى بيان أو تأكيد        

 نـور   األخر والقديسين وإشـراق    باهللا والعالم    األول انتعاش روح اإليمان   : هامان  
عنه ، مما أدى إلـى توبـة العديـدين وتغيـر     على كثيرين كانوا بعيدين معرفة اهللا   

بـاهرة   حدوث آيـات    والثاني  . هم  حيات
لكثيرين ثبت علمياً    يمن الشفاء المعجز  

 المقـر وقد قام    .وبالشهادات الجماعية   
 عن كـل مـا     البابوي بجمع المعلومات  

بواسطة أفراد ولجان من رجـال      سبق  
الكهنوت الذين تقصوا الحقيقة وعـاينوا      

هذا الظهـور ، وأثبتـوا فـي        فسهم  بأن
 قداسة البابا   لىرفعوها إ التي  تقاريرهم  

  .السادس  كيرلس

والمقر البابوي إذ يصدر هـذا البيـان        
واالنسحاق أمام العـزة اإللهيـة أن        يقرر بملء اإليمان ، وعظيم الفرح ، وبالشكر       

كثيـرة   السيدة  العذراء أم النور قد توالى ظهورها بأشكال واضحة ثابتة في ليـالٍ             
وذلـك   ر من ساعتين دون انقطـاع     مختلفة لفترات متفاوتة وصلت في بعضها ألكث      

 ١٩٦٨ إبريـل سـنة      ٢ابتداء من   
 حتـى   ١٦٨٤ برمهات   ٢٤الموافق  

اآلن بكنيسة السيدة العذراء القبطيـة      
األرثوذكسية بشارع طومـان بـاى      
بحي الزيتون في طريق المطريـة      
بالقاهرة وهو الطريق الثابت تاريخياً 
أن العائلة المقدسة قد اجتازتـه فـي        

جعل . أقامتها بمصر   تنقالتها خالل   
مبارك الذي سبق   اهللا هذه البركة رمز سالم للعالم ، ويمن لوطننا العزيز ، وشعبنا ال            

  برمهات ٢٦ ،١٩٦٨مايو سنة  ٤السبت " شعبي مصر مبارك " :الوحي فنطق عنه 
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الجماهير تشاهد العذراء في حالة من االنفعال 

  الروحي

 التجلي النوراني صورة أخرى للجموع وهى تشاهد

  
  صورة للمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة
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  .المقر البابوي بالقاهرة . ١٦٨٤سنة 

 
 
  

  تابعت كل وسـائل اإلعـالم المحليـة        
 العالمية من صحافة وتليفزيون   ية و والعرب

 اءووكاالت األنبـاء ظهـورات العـذر      
 ونشرت أخبارها وصورها وتفاصـيلها    
 وأكدت صـحة الظهـورات وحقيقتهـا      
 وروت العديد مـن قـصص معجـزات       

 ء الكثيرة التي حدثت والتي تأكـدت      الشفا
 بالفحوص واألشـعة الطبيـة والبحـث      
 اإلكلينيكي وشهد لهـا العـشرات مـن        

 .يين والمسلمين وغيرهم    اء المسيح األطب
افة الصحوفيما يلي مقتطفات مما نشرته      

  : المصرية  والعربية 

عددها الـصادر  في عنوانها الرئيسي في     نشرت جريدة األهرام أخبار الظهور     - ١
إلـى  عن صحة الظهور وحقيقته  السادس وبيان البابا كيرلس  ١٩٦٨ مايو   ٥بتاريخ  

،  والتي التقطهـا المـصور وجيـه رزق   ر للظهوجانب صورة فوتوغرافية حقيقية   
 كبيـر األخرى ، وكتبت تحتهـا كمـا قـال    العالمية وفي الصحف المحلية  ونشرت  

األصلي ولم يجـد    الفيلم   قد قام بفحص  القسم الفوتوغرافي   " مصوري األهرام أن    
ــاج  ــر للمونتـ آي أثـ

   " .الفوتوغرافي

ــدة - ٢ ــت جري  وأعلن
الـصادرة فـي     األخبار

نوانها ع نفس التاريخ في  
الرئيسي أيضاً تفاصـيل    

 عـن الظهـورات    وافية
ومـا   وأشكالها المختلفة 

رافقها من معجزات ، إلى جانب شهادة الكثيرين من الذين شاهدوها والذين حـدثت              
  الخ ٠٠لهم المعجزات 
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 والتلفزيون ووكاالت األنباء المـصرية       شهادة الصحافة  - ٧
 والعربية والعالمية لظهور العذراء ونشرها لصوره وأخباره 
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 في وركزت
 عــــددها
ــصادر  الـ
بتـــاريخ 

٨/٥/١٩٦٨
على توالى  
 الظهـــورات
 ومعجـــزات
الشفاء واشتداد  
الزحــــام 

ــشاهدة ل مــ
ــورت  الظهـ
وتحديد عـدد   
. الزائــرين  

وقالــت فــي 
   :١٢/٥عدد

  

  

  :فس مضمون ما جاء في عددي األخبارأما جريدة الجمهورية فنشرت تقريباً ن - ٣

  

  

  

  

  

 وركزت جريدة وطنـي علـى       - ٤
معجزات الشفاء التي تمت للكثيرين ،      
كما امتألت صفحاتها الداخلية بأخبار     

لها الظهورات والمعجزات وتفاصـي   
وشهادة شهود العيان لها والتقـارير      
الطبية واألشعة التي تؤكد إعجاز هذه      

  .المعجزات 
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  وقالت في 

  ٥/٥عدد 

  

  

  

  ١/٦وفى عدد 

  

  

  

  

  

  وبعد عام 

  

  

  

 بينما ركزت جريدة األنوار اللبنانية علـى تـدفق عـشرات اآلالف لمـشاهدة               -٥
الظهورات النورانية ومشاهدة مراسلها لظهور     

  :عذراء وتصويره فوتوغرافياً ال
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اللبنانيـة  جريدة البيرق    وركزت   - ٦
عــن أول صــورة  اإلعــالنعلــى 

لظهـور العـذراء     فوتوغرافية تنشر 
 للظهور ومشاهدة مندوبها في القاهرة   
الكاميرا  الذي شاهده الجميع وصورته   

  .فوتوغرافياً 

  وكان العنوان الرئيسي لجريـدة      - ٧
ت التــي تــصدر اإلجبــشيان جازيــ

باإلنجليزيــة لعــددها الــصادر فــي 
العذراء ظهـرت فـي      " ٥/٥/١٩٦٨

  " .الزيتون 

 وكان عنوانها الرئيسي في عـدد       - ٨
زالـت   العذراء ما      " ١٩٦٨/ ١١/٤

  " .تظهر 

 

 وكان العنـوان الرئيـسي لجريـدة        - ٩
البروجريه ديمانش التي تصدر بالفرنـسية      
 هو قداسة البابا كيـرلس الـسادس أكـد         
الظهورات اإلعجازية للعذراء مريم علـى      

  " .القبطية لسيدتنا  الكنيسة

 األمريكية  تفاصيل  الظهورت اإلعجازية      النيويورك  تايمز     ونشرت جريدة    - ١٠
. لهم معجزات شفاء في أكثر من عدد         حدثت ومعجزات الشفاء وحوارات مع الذين    

  :م ١٩٦٨ /٤/٦يلي صورة لما جاء في عدد وفيما
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 العذراء في الزيتـون وأكـد        وقد شهد لظهور  
  األول بطريـرك   حقيقته الكاردينال أسـطفانوس   

 اثوليك بمصر حيث قام بتشكيل لجنـة      األقباط الك 
 بناء على تكليف مـن    لبحث الظهور ودراسته ،     

وفى شهر مـايو    ،   البابا بولس السادس بالفاتيكان   
يخـامره   وال  أنه ظهور حقيقـي     "  م أعلن ١٩٦٨

 أبنائـه مـن   الكثيرون مـن    أيده   فيه أي شك فقد   
لـه  األقباط الكاثوليك ممن يوثـق بهـم ورووا         

للعذراء في قبة الكنيـسة ، كمـا        تفاصيل رؤيتهم   
معروفـة  ) بوال دى موفالو  (أسمها  جاءت راهبة   

بتحريها للدقة وروت له وجسمها يرتعد وينتفض       
ـ ا  شاهدت  بعينها مريم  العذراء         كيف أنه  ، ي ف

قبة الكنيسة ، وليست هي وحدها التي شـاهدتها         
ي على رسالة  بل لقد رآها األلوف من أفراد الشعب ، أن هذه  المعجزة الفريدة تنطو             

النـاس مـن     من هذه الكنيسة مزاراً عالمياً مقدساً يحج إليـه        تبشر بالخير وستجعل    
  ) .  Immaculata, April 1979 ؛٥/٥/٦٨ يوطني ف(" . جميع أنحاء العالم 
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 اعتراف الكاثوليك والبروتستانت بحقيقة الظهور - ٨

انوس فصورة لما قاله الكاردينال أسط
بطريرك الكاثوليك في جريدة  األول

  اعترافا بظهور العذراءوطني 



 ٨١

 هنري عيروط مدير مدارس العائلة المقدسة ورئيس كلية دى ال         .   كما أعلن األب د   
 التابعة للجزويت بالقاهرة قبوله للظهورات اإلعجازية لمـريم العـذراء           يسانت فام 

ليس غريباً أن تظهر العذراء في الكنيسة القبطية األرثوذكسية بالزيتون ، أن            " وقال  
 من بقاع العالم ال يدعوا إلى الدهشة فلها أن تظهـر فـي أي               ظهورها في آي بقعة   

مكان والسيما في مصر وفى هذه اآلونة بالذات وفى الكنيسة القبطية فـي الزيتـون    
المنطقة التي شهدت مرور العائلة المقدسة بها ، وأنا لنرقب رسالة من هذا الظهـور        

د األخرى برسائل معينـة      البال في فقد أقترن الظهور قديماً وفى كل مرة         اإلعجازي
ولهذا أرادت بظهورها أن تعـوض الـذين        . أملتها أو أوحت بها للذين ظهرت لهم        

بيت المقـدس عـن هـذا       حالت ظروف العدوان دون زيارتهم لألراضي المقدسة ب       
  ) .٦٨/ ٥/٥وطني في (، " الحرمان 

ـ     وشاهد الظهورات أيضاً وشهد لها راهبات القلب المقـدس             لوا الكاثوليـك وأرس
  وصـل منـدوب    ١٩٦٨ إبريـل    ٢٨ األحـد    في مساء و. تقريراً مفصال للفاتيكان    

  .الفاتيكان وشاهد الظهورات وأرسل عنها تقريراً للبابا بولس السادس في الفاتيكان 

القس إبراهيم سعيد رئيس الطائفـة      .   كما أعلن د  
اإلنجيلية ، في ذلك الوقت ، أن هـذه الظهـورات       

ال فـي جريـدة وطنـي       ة وق هي ظهورات حقيقي  
أن بين الجمـوع التـي      ) " ٥/٥/٦٨( الصادرة في 

شاهدت العذراء شخصيات معروفة بدقـة حكمهـا     
على األشياء وتقديرها لألمـور ، وال شـك فـي           
صدق ما شهدته وروته تلك الشخصيات ، وأذ كان         

ه األيام ،   اهللا قد سمح بأن تظهر لنا العذراء في هذ        
نهم من زيـارة    عن حرما  فلعل ذلك لتعوض الناس   

" القدس هذا العام ، فجاءت هي إليهم لتشد أزرهم          
 رئـيس الطائفـة     وأسـتطرد " الجريدة    وتقول  . 

ليس ما أقوله لـك اآلن عـن        "  :اإلنجيلية  قائالً    
فقد قلته عقـب عظـة       العذراء أقوله ألول مرة ،    

بقصر الدوبارة ،   اإلنجيلية  نيسة  األحد الماضي بالك  
عن رأيي   كاتبهايسألني  قة  إذ رأيت على المنبر ور    

  " .     في ظهور العذراء 

مـن   يتناسىأن ينسى أو        والغريب بل والعجيب  
جاءوا بعـد هـؤالء سـواء مـن الكاثوليـك أو            

هذه الظهورات التي سبق أن   وينكرون  البروتستانت  
  شاهدها وشهد لها رؤساؤهم الذين  كانوا معاصرين  

- ٨١ -  

  
 القس إبراهيم سعيد رئيس. حديث د

الطائفة اإلنجيلية لجريدة وطني 
لحقيقة ظهور العذراء وتأكيده 

في كنيسة قصر  واعترافه بذلك
  الدوبارة اإلنجيلية



 ٨٢

علـى   وأم النور للقديسين  جيبة ، بل ويتباهون بإساءتهم      عال بأقوالهم لها ، ويتشدقون  
تجـاملون  يسعنا هنا أن نقول لهم سوى إنكـم         وال  !! لجرائد  والمجالت    اصفحات  

ليتمجـد  !! " اهللا فـيهم   الحق على حساب قديسي العلي الذين يتمجد         وتنكرونالناس  
   . )١٠: ١تس٢(" في قديسيه ) الرب(

 
  

 ، وبعد انتشار أخبار ظهورات العذراء ، ذهبنـا          ١٩٦٨  في منتصف شهر إبريل     
مجموعة من الرجال والشباب وجلسنا على جانب شارع طومان باى فـي الـصف           
الذي توجد به الكنيسة من الجهة القبلية ، أي بحري الكنيسة ، وذلك فـي مواجهـة                 

وفى حـوالي منتـصف     . الكنيسة على أمل أن تظهر العذراء وننال بركة ظهورها          
رفنا من التهليل والصياح أن العذراء ظهرت على القبة الـصغيرة المطلـة             الليل ع 

، على اليسار من مدخل الكنيسة ، وفى لهفـة أسـرعنا    ) حارة خليل   ( على الحارة   
إلى هناك ، ولسعادتنا شاهدنا العذراء ظاهرة في هيئة نورانية سمائية علـى القبـة               

س قدماها اللتان لم تظهـرا مـن        الصغيرة ، في هيئة كاملة ومنتصبة ، دون أن تلم         
وكانت تتجلى في رداء بلون سماوي وعلى رأسـها         . هيئة مالبسها الطويلة ، القبة      

طرحة بنفس اللون ولكن بلون مميز عن الرداء قليالً ، وكان وجههـا يبـدو بلـون       
أبيض وردى نوراني يتألأل بنور سماوي يعجز اإلنسان عن وصفه بدقـة ، وكـان             

وكانت تبدو وكأنها تلملم طرحتها وجـزء       . روحاني ال يوصف    وجهها يشع بحنان    
من الرداء بيدها اليسرى التي كانت تمسك بها أيضاً غصن زيتون ، وكانت تبـارك              

 وكانت الجماهير الحاشدة التـي كانـت       . الجموع برفع يدها اليمنى ألعلى وألسفل       
ك ال شعورياً وهى    تشاهد الظهور تتفاعل مع المشهد في نشوة انفعالية عارمة وتتحر         

في هذه الحالة االنفعالية ، كأمواج البحر الهادر حتى كان الواحد يجد نفسه مرة فـي      
وكان . قلب هذه الجموع الحاشدة ويتحرك معها ال شعورياً حتى يجد نفسه خارجها             

المشاهدون للظهور يصرخون بصورة انفعالية وفى نشوة روحية ال توصف وهـم            
 ويتفوهون بصلوات ودعوات وطلبـات ، وذلـك دون          يسبحون ويرنمون ويهللون  

تركيز واضح ، فقد كان كل واحد يخرج ما بداخله ال شعورياً ، وقد أختلط كل ذلك                 
  .في هذه النشوة الروحية االنفعالية التي ال توصف 

  وال أنسى ما حييت ذلك الرجل الذي كان يقف بالقرب منى ، وهـو شـيخ فـي                  
مره ذو لحية بيضاء وشعر أبيض ويرتـدى عمامـة          حوالي الخامسة والستين من ع    

بيضاء لها طرف خفيف يتدلى من الخلف ويرتدى جلباب أبـيض سـمني ، وهـو                
يا .. يا صالة النبي    " يشاهد الظهور بانفعال ونشوة وذهول ويردد بال توقف عبارة          

   ي هذه النشوة الروحية االنفعاليةوبعد حوالي ربع ساعة ونحن ف.. " . صالة النبي 
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استدارت العذراء واتجهت إلى صليب القبة الصغيرة وسـجدت أمامـه وتحركـت             
 رة غير مدركة ، ولم نعرف إلـى أيـن        خطوتين أو ثالثة في الهواء ثم اختفت بصو       

  .وفى هذه اللحظة انتابنا انفعال شديد ال يوصف وال يعبر عنه . ذهبت 

 الـصورتين  إلـى  أنظر
وركز بعمـق وقـارن     

 فالـصورة  ، جيداً بينهما
هـي  ،   العلوية األولى ، 

ــورة فوتوغرا ــة ص في
حقيقية صورت بالكاميرا   

ــ ــصورة !!ي للتجل  وال
 لبيـب . درسمها  الثانية  

ــنودة ــبال شـ  طبيـ
 من الذاكرة   باإلسكندرية

  . بعد رؤيته لتجلى العذراء وأنطبع ما رآه في ذاكرته 

 يؤمن بظهـور  لكل من   ،  والصورة المرسومة   الفوتوغرافية   تين ، دى الصور ونه  
ومن ال يؤمن وعليه أن ينظر ويدقق لكي يتأكد بنفسه من حقيقة             في الزيتون العذراء  
نور الذي أضـاء     ظهرت بها بالنور ،    التي تشع هيئتها التي    الحقيقيأم النور    تجلى
  .لظلمة ، نور العالم  في
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  م١٩٨٦ ظهور العذراء في شبرا سنة -ب 

   كنيسة القديسة دميانةفي
 فـي   سنة من ظهور العذراء      ١٨حوالي  بعد    

كنيـسة  في  ن بدأت تظهر ثانية للجموع      الزيتو
، ) ارض بابـا دوبلـو  (بـشبرا  القديسة دميانة   

 سـنة   مـارس  ٢٥يـوم   الظهور قد بدأ     وكان
الكنيسة  نب برجي جاظهرت إلى    عندما١٩٨٦
وشاهدها   على المنازل المجاورة    نورها وسطع

بهالـة نورانيـة علـى القبـة          السكان محاطة 
وبعد تكرار الظهور مرات    ) . الغربية(الشمالية  

وجاء الناس مـن كـل       عديدة انتشرت األخبار  
ناحية لمشاهدة العذراء والظواهر الروحية المصاحبة لظهورها ، وبعد التأكـد مـن             

علما بوجـود   " هنا الكنيسة قداسة البابا شنودة الثالث       حقيقة هذه الظهورات أحاط كا    
فقـام قداسـته   " . تجليات للعذراء وغيرها من القديسين وظواهر روحية بالكنيـسة       

 طنطا حالياً ، ونيافة األنبا ساويرس ، أسقف        ييف نيافة األنبا بوال ، أسقف كرس      بتكل
فتوجـه  . لى الطبيعـة  الدير المحرق ، للتوجه إلى الكنيسة وتحرى ما يجرى فيها ع  

نيافتهما إلى الكنيسة على الفور وسهرا فيها حتى الصباح وقدم كـل مـن نيافتهمـا              
تقريراً إلى قداسة البابا سجال فيه ما تحرياه من إجماع كل من تقابال معهم من زوار                
الكنيسة بوجود ظهورات للقديسة العذراء مريم وغيرها من القديسين ، وقـد بـدأت              

 ٢٥ للـشهداء    ١٧٠٢ برمهـات سـنة      ١٦ة جماعية مساء الثالثاء     مشاهدتها بصور 
  . م ١٩٨٦مارس سنة 

 قداسة البابا يشكل لجنة لدراسة الظهورات والظـواهر الروحيـة            -١
  :التي صاحبتها 

م أصدر قداسة البابا شنودة الثالث قراراً بتـشكيل لجنـة   ١٩٨٦ إبريل ٩  وفى يوم   
باء األساقفة ووكيـل البطريركيـة وأحـد    لتقصى الحقائق ، مكونة من أربعة من األ 

الصحفيين ، وذلك لدراسة الظهورات والظواهر الروحية المصاحبة لها بدقة وتقديم           
 ١٠واجتمعت اللجنة في عـشية الخمـيس        . تقرير وافى لقداستة وللمجمع المقدس      

 لدراسة وفحص التقارير التي قدمها شـهود العيـان الـذين شـاهدوا              ١٩٨٦مايو  
واء من األباء األساقفة والكهنة والرهبان أو من أعـضاء الكنيـسة ،             الظهورات س 

الذين تقدم عدد كبير منهم لإلدالء بشهادتهم ، وقرأ أعضاء اللجنة كل ما كتبـه زوار      
  :الكنيسة من األحياء األخرى الذين شاهدوا ظواهر روحية مثل 
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  . الظهورات المتكررة للعذراء في أشكال مختلفة - ١

  .الحمام الذي كان يظهر والبخور الذي كان ينطلق فوق الكنيسة  - ٢

 النور الفائق للطبيعة والباهر جداً الذي كان ينبعث داخل برج الكنيسة ويـسطع        - ٣
وقـد  . للخارج ، علماً بأن البرجين على سطح الكنيسة ال يتصالن بداخل الكنيـسة              

الحي كله لمدة سـاعة كاملـة       استمر ظهور النور بعد انقطاع التيار الكهربائي عن         
ــة  ــة الجمع ــاء ليل أثن

ــية  ــهر  .الماض وس
أعضاء اللجنـة حتـى     
الصباح وشاهدوا تجلى   
العذراء وما صاحبة من    
ظواهر روحية مختلفة   
، وتكرر ذهاب أعضاء    
اللجنة فـي مناسـبات     

وتكــرر معــه عديـدة  
ــذراء  ــور العـ ظهـ

ــواهر ــة والظ  الروحي
 وأقترن هـذا بظهـور    

من  معجزات شفاء لعيد  
ــأمراضا ــى ب  لمرض

 مستعصية مثل عـودة   
ــوفين  ــصار لمكف األب
 ولمــصابين بــأمراض 

سـنوات   مـن  العيون
طويلة ، وشـفاء مـن      
أمراض مزمنة بـالكلى    
ــائر   ــب وس ، وبالقل
أعضاء الجسم لمرضى   

كان مقرراً أن تجرى لهم جراحات بعد أن يئسوا من الشفاء ولم يفد معهـم العـالج               
  . باألدوية 

  :  ء لجنة تقصى الحقائق  تقرير وشهادة أعضا- ٢
وقد جاءت تجليات العذراء بكنيـسة القديـسة        "   ويقول تقرير لجنة تقصى الحقائق      

  :دميانة بالترعة البوالقية بشيراً فريدةً في نوعها من حيث أنه 
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  . لم يقتصر الظهور على الليل ، وإنما في وضح النهار - ١

ة من الخارج ، بل من داخـل الكنيـسة       لم يقتصر الظهور على منارات الكنيس      - ٢
  .أيضاً على شرقية الكنيسة ، وحامل األيقونات ، وعلى القبة من الداخل 

 لم يقتصر الظهور على القديسة مريم وحدها ، بل في أحيان كثيرة غيرها مـن   - ٣
القديسين ، كالقديسة دميانة التي سبقت ظهور العذراء ، واألكثر مـن هـذا ظهـور       

 محموالً على ذراعي مريم العذراء بأجلى وضوح ، كما شـوهد فـي              السيد المسيح 
  ٠٠اإللهيم أثناء صالة القداس ١٩٨٦ يونيو ٢٠ ش١٧٠٢بؤونة ١٤صباح الجمعة 

 استمرت التجليات والظهورات لفترة طويلة حتى كتابة هذا التقرير يوم الجمعة            - ٤
  .م ١٩٨٦  يونيو٢٠ ش ١٧٠٢ بؤونة سنة ١٤

ر على التجليات النورانية بل في أحيان في صـورة ناريـة             ولم يقتصر الظهو   - ٥
حيث كانت تتجلى محاطة بألسنة نارية ال تلبث أن تتحول إلى نور باهر كما شاهدها           

   " .٠٠٠أعضاء اللجنة 

  

  

  

  

  
 ، وتوقيـع    ١٩٨٦يونيو  ٢١خيران من تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي قدم للمجمع المقدس يوم            السطران األ (

  .) أعضاء اللجنة 

Ü       دميـاط وسـكرتير المجمـع      ) مطران حالياً (ويقول نيافة األنبا بيشوى أسقف
  :المقدس 

.  كان هناك ضوء خافت برتقالي في أسفل الهرم العلوي للمنارة من الخارج           ٠٠  " 
وفى لمح البصر ، أندلع لسان طويل من اللهب البرتقالي ، وتحول إلى اللون              وفجأة  

األبيض ، من النافذة العلوية للمنارة ، المتجه نحو الشارع في الجهـة القبليـة مـن               
 وقد تعالى صراخ هتاف من نحو خمسة آالف شـخص كـانوا سـاهرين        . الكنيسة  

  .يرتلون ويصلون ويترقبون الظهور 

 "  ، وأثار انبهار نيافته وقال أن      ألنبا موسى بالتدقيق نفس ما أبصرته     أبصر نيافة ا    
.  فائقـة  للطبيعـة   ويقصد أنها ظـاهرة  . " هذه الظواهر ال يمكن أن تكون طبيعية   

 كان اللهب عجيباً في منظره ، يتدفق فـي سـرعة            ٠٠٠من حقيقة الظهور    وتأكدنا  
  المنارة   خارجويسير في الفراغ   ،من نور ونار عجيبة ، ويتألق وتتدافع فيه أمواج 
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الذي تجمهر في الشارع ،     فوق الشعب   
يبـرق  ظالم الليل إلى نـور      ويحول  

 منتظماًولم يكن اللهب    . ببريق عجيب 
أمواج متعرجـة   ، بل مثل     في سطحه 

 تبدأ باللون البرتقالي ،   متداخلة   وألسنة
،  الناصـع    إلى اللون األبيض   وتنتهي

خارج المنـارة   إلى   ولم يتحرك اللهب  
دون أن يعود إليها بل انسحب عائـداً        

   " .                       ٠٠٠ يينطف ألنه ال يمكن أن 

يافة األنبا بـوال األسـقف      ويقول ن + 
   ) : طنطا حالياًيأسقف كرس(العام 

تواجدنا بـالموقع فـي يـوم        أثناء"   
السبت مساء رأيت أربع مرات متفرقة      

لمنارة كوميض قوى   نوراً منبعثاً من ا   
غير طبيعي نابع مـن داخـل فتحـة         

وكان  ٠٠٠المنارة ال يمكن الشك فيه      
هذا الضوء من المنارة الشرقية ما بين       

  " .الواحدة والرابعة صباحاً 

   :ويقول نيافة األنبا ساويرس أسقف الدير المحرق + 

  .بدأ أمامي ظهور الضوء القوى عدة مرات لم أحصرها "   

 على جانبي المغارة التي أمامي ضوء شاذ وغير طبيعي وفى مكـان             عدة مرات ) أ(
  .عال من المنارة ولم نعرف مصدر الضوء 

عدة مرات على القبة في اتجاهات مختلفة فوق القبة سواء بحري القبة أو قبلي              ) ب(
  .القبة ، آي على الواجهة الخارجية للقبة دون تحديد لمصدر الضوء 

 لبرنيطة الخاصة بالمنارة أعلى جزء فيها مـن أسـفل          عدة مرات كثيرة تحت ا    ) ج(
 ر يخرج من فوق المنارة وكأنها مـن       البرنيطة من الداخل ، والحظت جيداً أن النو       

إذ أن  عن المنارة قالوا إنها غير مفتوحة مـن أعلـى            للخارج وحينما سألت   الداخل
ة الخامسة   الساعفي  رأيت حماماً    ٠٠ ويخرج للصليب المعلق     الضوء يخترق المنارة  

بخـور مـرة     نور مع فوق المنارة ووجدت إحداها اختفت وبدالً منها ظهر         صباحاً  
  " .واحدة 

  ) : بأمريكا حالياًأسقف عام (الخدمات ويقول نيافة األنبا سرابيون أسقف + 
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 نـور   ظهور هناك إجماع على  "   
يزداد  بالمنارة شبه وميض وإن كان    
جمعـة  وفى أيام معينة خاصة يوم ال     

حيــث أنقطــع النــور ٤/٤/١٩٨٦
وظهر النور  الكهربائي عن المنطقة    

بالمنارة بشكل واضح جـداً أجمـع       
  " .علية الناس 

 ظهور العذراء في كنيسة        وأستمر
فتـرات  بشبرا علـى     دميانة القديسة

م وقـد   ١٩٩١ عـام  متقطعة حتـى  
  . تحاليل لصحتها األطباء ومعامل الصاحب هذا الظهور حدوث معجزات كثيرة شهد

  

    ظهورات شنتنا الحجر-ج 
خالل صوم العذراء ، أغسطس     (انتشرت  

ورانية  في    أخبار عن ظهورات ن    )م١٩٩٧
شنتنا الحجـر التابعـة     ببلدة  كنيسة العذراء   

ف النـاس   آالللمنوفية ، وذهب إلى هنـاك       
ورأى الكثير منهم   على أمل رؤية العذراء ،      
 بارأخ وانتشرت . هذا النور الفائق للطبيعة   

هذا الظهور عالمياً وتناقلتها وكاالت األنباء      
العالمية وبعض الصحف والمجالت المحلية     

التالي في  ر عنها البيان البطريركى     ، وصد 
ــاريخ     ــصادرة بت ــرازة ال ــة الك مجل

حسبما وصل إلينا مـن      :  " ١٢/٩/١٩٩٧
تقارير صاحبي النيافة األنبا بيشوى واألنبا      

ظهـر  : تـي   بنيامين ، تعلن البطريركية اآل    
الحجـر  نور غير طبيعي في الكنيسة بشنتنا       

 أغـسطس  منوفية ، وبخاصة فـي أواخـر   
وجذب إليه آالف الناس ، مهللين ومـرتلين        

التي استمرت لعـدة     الروحية لهذه الظاهرة 
ولألسف فأن أجهزة الفيديو والتصوير لم تستطع أن تقدم لنا          .أيام في فترات متفرقة     

    " ...شيئاً 
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  باليابان) Akita( ظهور العذراء في أكيتا – ٧
  تمثال العذراء الخشبي ينزف دماً ويعرق ويبكي

  ]العذراء تعلن أن نارا ستسقط من السماء[

م وبينما كانت الراهبة    ١٩٦٩في سنة   
ــاوا   ــا ج ــت ساس  Agnes(األخ

Sasagawa(     تـصلي التـسبحة فـي 
الكنيسة الصغيرة في أكيتا باليابان ظهر      

 مالئكي وطلب منه أن تـصلي    لها كائن 
" وعلمها الصالة التالية    من أجل الخطاة    

يا يسوع أغفر لنا خطايانا ؛ نجنا مـن      
نار الجحيم ؛ قد كـل النفـوس إلـى          
السماء ؛ وخاصة أولئك الذين هم في       

 يونيـو   ١٣ي  فو.  " أشد الحاجة إليك  
جاوا  م رأت األخت أجنس ساسا    ١٩٧٣

، وهي تصلي في الكنيسة ضواً قويـاً        
ينبعث فجأة مـن    شعاعاً رائعاً غامضاً    
 .أل الكنيسة   م، و مكان القربان بالكنيسة    

وفي يوم  . ن  وقد تكرر هذا الضوء القوي أو هذا الشعاع السماوي في اليومين التاليي           
جرح على شكل صليب داخل يدها اليسرى ، التي نزفـت           م ظهر   ١٩٧٣ يونيو   ٢٨

 يوليو سمعت صوتاً صـادراً مـن        ٦ يوم   وفي! بشدة ، وسبب لها ذلك آالماً شديدة        
وكـان  . التي كانت تصلي فيهـا      القديسة مريم في الكنيسة الصغيرة      تمثال العذراء   

ويبلـغ طولـه    ) katsura(الكاتسورا  التمثال مصنوعاً من قطعة واحدة من الخشب        
قطرات مـن   وفي نفس اليوم شاهدت مجموعة من األخوات الراهبات         .  أقدامثالثة  
 مـن التمثـال   وانسيابه ، وقد تكرر خروج الدم يمنى للتمثاللساب من اليد ا   ء تن الدما

، حيـث    سبتمبر   ٢٩في أربع مناسبات ، وظل الجرح باقيا في يد التمثال حتى يوم             
، وكانت رائحة هـذا   في جبهته ورقبته خاصة  "يعرق "  الجرح وبدأ التمثال     اختفى

بـدأ التمثـال يبكـي فـي        م  ١٩٧٥ يناير ٤وبعد سنتين ، وفي     . العرق ذكية جداً    
ـ ، ب وثمانية شهور   ، وأستمر في البكاء لمدة ست سنوات        مناسبات كثيرة    ى فيهـا   ك

وشـاهد هـذه   . ي  رجال ومصوري التلفزيـون اليابـان  ، منها مرة أمام   مرة   ١٠١
  ، وبصفة خاصة من البوذيين الذي األحداث مئات الناس من كل الفئات واألديان 
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. ذلـك    وأعلنواعلى الطبيعة    منهم وشاهدوا الدموع والدم والعرق       حضر عدد كبير  
في اليابان وصـور التمثـال وهـو        وقام التلفزيون الياباني بنقل الحدث للمشاهدين       

  .يبكي 

 
 

من كلية الطـب    ) Sagiska(ساجيسكا  لعلماء اليابان ويدعى البروفيسور      ا دقام أح   
التي للتمثال وأكدت التحاليل أنها      والعرق   الشرعي بجامعة أكيتا بتحليل الدم والدموع     

دموية هـي  ، وأن الدم جاء من ثالث فصائل   دموع ودم وعرق ودماء بشرية حقيقة       
  .كما تم تصوير التمثال فوتوغرافياً وهو ينزف  . AB و  B و o؛ 

" وتقول األخت ساسـا جـاوا       
شاهدت الدموع تسيل من تمثال     

، من الوجه حتى   السيدة العذراء   
، وذقتها وكانت مالحـة   دمين  قال

، وجعلتنــي أفكــر أنهــا جــداً 
رسـالة خاصـة لـي      ستعطيني  
 ، ألنه عندما تبكي أم      ولآلخرين

فهناك سبب   أبنائها مبالدموع أما 
 إرسـال ، وأفكر أن    خطير لذلك   

من خالل  األم السمائية لدموعها    
التمثال فهـذا يعنـي أن هنـاك        

" .  رسالة عاجلـة لنـا جميعـاً      
 ساسا جاوا أن السيدة العذراء تريد أن تجمع األرواح الحانيـة التـي              وتعتقد األخت 

علينـا أن   ، وتضيف علينا أن     بآالمها وأن هذا هو ما تطلبه في أكيتا         تفرح قلب اهللا    
 أنمن الضروري   . ونعود للرب ونقدم له حياتنا      وب ونبدأ الصالة من قلوب نقية       نت

العـالم مـضطرب    . ب نفوسنا   نصبح مسيحيين ونطلب الرحمة من الرب ألنه يطل       
من خـالل رسـائل     ينجينا من العقاب    ، أنه يحبنا بقوة ويريد أن       وغريب األطوار   

  . فالصالة هي التي تمهد الطريق لهذه الرسائل . العذراء 

؛ األولى هي أن األخت ساسا جـاوا كانـت          وحدث أثناء هذه األحداث معجزتان      
 وكانت هناك سيدة كوريـة مريـضة       .  صماء ، ال تسمع ، وقد شفتها العذراء تماماً        

شـفيت تمامـاً ،   م ١٩٨١سـنة   صلت أمام هذا التمثـال     اوعندمبسرطان في المخ    
بمستشفى سان بـول   )Tong – woo - kim( كيم –ا الدكتور تونج وو وأجرى له

  رئيس القضاء ) Theisen( تسين األبفي سيول الفحوص والتحاليل الطبية وأيضاً 

- ٩٠ -  

 رق  الفحص الطبي للدموع والدم والع– ٢

 



 ٩١

  . سيول ، وتأكد من شفائها وحقيقة المعجزة رشيةألبالكنسي 

 

استمرت الكنيسة في دراسة هـذه الظـاهرة          
الروحية في أكيتـا دراسـة مكثفـة ومتأنيـة          

، وفـي   لمدة ثماني سنوات  وبحثتها بحثا علمياً  
م أعلن جون شـوجيرو     ١٩٨٤ إبريل سنة    ٢٢

، أسـقف نيجاتـا   ) Jhon Shojiro Ito(إيتو 
)Niigata (بان ، أن األحداث التي حدثت      باليا

هي أحداث فائقـة للطبيعـة      في أكيتا باليابان    
، وأن تمثال العذراء فـي      وذات أصل سمائي    

قرية أكيتا باليابان ، بحسب شهادة أكثـر مـن     
بمـا   متخصص ، مسيحي وغير مسيحي   ٥٠٠

فيهم عمدة المدينة البوذي ، قـد نـزف دمـاً           
ـ         ا وعرقاً ودموعاً ، وأن الراهبة أجـنس ساس

جاوا تألمت من أثر جـرح حـدث بـصورة          
مثل الجرح الذي فـي يـد       (إعجازية في يدها    

 فـي   أعلنم  ١٩٨٨وفي يونيو سنة    . وأنها تسلمت رسائل من سيدتنا      ) السيد المسيح 
  .الفاتيكان أن ما حدث في أكيتا حقيقي ويستحق اإليمان به 

 
وقد أعطت السيدة العذراء أثناء هذه الظواهر الروحية        

  : األجزاء التالية والخطورة نذكر منها في غاية األهمية ة ثالث رسائل الفائق

 وتركت كـل    أطعتنيلقد   ٠٠٠ ابنتي: " م  ١٩٧٣يوليو  ٦ في   :الرسالة األولى   ) ١(
 مـن الـصمم ، هـل    سأشفيك؟ تأكدي أني    هل يؤلمك عجز أذنيك     . شيء لتتبعيني   

هبة في هذه الجماعـة     ، كل را  ؟ صلي من أجل الخطاة      يؤلمك الجرح الذي في يدك      
 فيسوع يحضر ، حقاً بكـل قلبـه المقـدس فـي             ٠٠٠التي ال بديل عنها     هي أبني   

لنضحي في كل  أكرس روحي وكياني في ألكون واحد مع قلوبكم     ا، وأن األفخارستيا  
  صلوا " . " ونقدم الشكر لآلب ملتمسين مجيء ملكوته على كل مذابح العالم لحظة 

  ." ٠٠٠ استمروا في الصالة كثيراً ٠٠٠والكهنة ساقفة كثير من أجل البابا واأل

 بيحزنون الر الكثير من الناس    " : م  ١٩٧٣ أغسطس ١٣ في    الرسالة الثانية  )٢(
  عقاباً  من أجل ذلك سيعرف العالم غضبه ، ويعد اآلب السماوي ليرسل ٠٠٠
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، ومنعـت  وتشفعت كثيرا مع االبن لتهدئة غضبه . ظيماً على كل الجنس البشري     
 الصالة والتوبة   ٠٠٠مجيء الكوارث بتقديم آالم االبن على الصليب ودمه الثمين          

وتلح كثيراً في طلـب     " .  ٠٠٠ والتضحية بشجاعة يمكن أن تهديء غضب اآلب      
  .التوبة والصالة 

إذ لم تتـب    كما أخبرتك من قبل ،      : " م  ١٩٧٣ أكتوبر   ١٣في    الرسالة الثالثة  )٣(
مريعـاً علـى كـل البـشرية ،         ه اآلب عقابا    جالبشرية وتحسن من نفسها فسيو    

، فستسقط نار    من قبل    اإلنسان، عقاب لم يره     وسيكون عقابا أعظم من الفيضان      
 وسـيجد   ٠٠٠، الصالح والـشرير     من السماء وتبيد الجزء األعظم من البشرية        

وسيكون الـسالح   . الموتى  يها  األحياء أنفسهم في عزلة للدرجة التي يحسدون ف       
، ) عالمة الصليب(الذي سيبقى لكم هو التسبحة والعالمة التي تركها االبن      الوحيد  
تـسلل  يوس " . "  من أجل البابا واألساقفة والكهنـة      ٠٠٠ التسبحة كل يوم     اصلو

فسيرى الناس الكرادلة يعارضون بعضهم بعضاً ،       عمل الشيطان حتى إلى الكنيسة      
اقفة ، والكاهن الذي سيكرمني سيكون محتقراً ويعارضـه زميلـه           أساقفة ضد أس  

 الكنائس بهؤالء الذين يقبلون التسويات      وتمتلئ؛   وتنهب الكنائس والمذابح     ٠٠٠
الكثير من الكهنة والنفوس المكرسة لترك خدمة       وسيضغط الشيطان على    المهينة  

أن فكرة سـقوط    .  اللين خاصة مع المكرسين هللا       الشيطانولن يعرف   " ،   " الرب
   " .٠٠٠ هي سبب حزنيالنفوس الكثيرة 

، في أكيتا    أعلنتها العذراء في فاتيما ، فلماذا كررتها هنا          أنوهذه التحذيرات سبق    
 يعني تحذيرها الخطيـر   اوماذ؟ ولماذا بكت هذه المرة بالدموع ونزف تمثالها دماً ؟           

  لرجال األكليروس ؟ 

في أكيتا أو في فاتيمـا أو فـي ميـدجوري      رسائل التحذير مرسلة أصالً ، سواء       
 ، وكانت موجهة بالدرجة    وغيرها ، بعد ذلك ، من داخل الكنيسة الكاثوليكية الغربية           

وحملـت إليـه    ، في حين أنها باركت الشعب في مصر         األولى لرجال هذه الكنيسة     
وعنـد  . ، ومن ثم فقد كانت رسالتها في مصر هي رسالة الـسالم             غصن الزيتون   

 مـن رجـال   ونث عن ظهور العذراء في فاتيما ، تبين لنا كيف سقط الكثيـر      الحدي
وكيف جرف  ) أنظر الفصل الثالث  (الكاثوليك فيما سبق أن حذرت منه العذراء        الدين  

ويجارون العالم فـي أفكـاره       منهم وجعلهم يتساهلون في العقيدة       ونديالشيطان العد 
لـم يتأكـد منهـا      يات علميـة    ويتنكرون لجوهر الكتاب المقدس بل ويؤمنون بنظر      
،  لداروين   ، التطور ،   واالرتقاءأصحابها ويرفضها أكثر العلماء مثل نظرية النشوء        

 لم يرها أحد ولـم يـستطع أصـحابها أن           افتراضات التي قامت على     النظريةتلك  
أصـل  " في مقدمـة كتابـه      ، وعلى سبيل المثال يقول داروين نفسه        يبرهنوا عليها   

  مدرك تماماً أنه من النادر أن تكون قد جرت مناقشة نقطة في هـذا       اأن" ؛  " األنواع  
   ، أدلة تبدو في أغلب األحيان أنها تؤدي إلى استنتاجات أدلة عليها الكتاب دون تقديم 
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أن ،  وتقول مجلة تـايم األمريكيـة ، حـديثاً          !! " لتلك التي توصلت إليها     معاكسة  
، ويقول العـالم   "ونظريات متضاربة ليست بقليل  عيوب كثيرة   " نظرية التطور لها    

 األساسـية  تالمعتقـدا ليس هناك دليل على أي من  " البريطاني شندرا ويكرما سنج     
م ، وأعتقـد  ١٨٦٠ سادت العالم سنة    اجتماعيةلقد كانت قوة    " ،  " للتطور الدارويني   

نقد اإللحادية ،   كما تبنى بعضهم نظريات ال    " . منذ ذلك الحين    أنها كارثة على العالم     
التي تضاد عقيدة الوحي اإللهي وعصمته ، وقالوا أن اإلنجيل كتب بعـد األحـداث               

  !!المذكورة فيه بمدة طويلة 

جد الكثيرون الذين رفـضوا     ، فقد و  ولكن نشكر اهللا الذي لم يترك نفسه بال شاهد          
يكـا   عالم من كافة التخصصات فـي أمر ٥٠٠، وكون أكثر من ذلك باألدلة العلمية  

وهؤالء العلماء يؤمنون بالخلق كمـا جـاء فـي     " . بحث الخليقة" جمعية  والغرب  
. وعلى رأسها نظريـة التطـور    اإللحاديةالكتاب المقدس ويرفضون كل النظريات   

أن وكتب بعضهم مقاالت وكتب ومجلدات تدافع عن الكتاب المقدس وتبرهن علـى             
 األثرية الحديثـة   واالكتشافاتالحديثة  كما برهنت الدراسات    . اهللا هو الخالق الوحيد     

قد كتبت بوحي الروح القـدس  على صحة الوحي وأكدت أن األناجيل الثالثة األولى       
م قبـل أن    ٩٥  و ٨٠قد كتب فيما بـين      م ، وأن اإلنجيل للقديس يوحنا       ٦٨قبل سنة   

وثبت علميـاً وتاريخيـاً     . ) م١٠٠أنتقل من العالم سنة     (يفارق القديس يوحنا العالم     
    .م ٧٠وأثرياً أن كل أسفار العهد الجديد األخرى قد كتبت قبل سنة 

، وغيـرهم ، يعملـون بقـوة        عدد كبير من رجال الدين الكاثوليك       أيضاً  وهناك  
، في العالم كله ، مثل البابا يوحنا        ونشاط في نشر كلمة اهللا ومحاربة األفكار المادية         

في سقوط الشيوعية في أوربا الشرقية      بولس الثاني الذي كان أحد العوامل الرئيسية        
،  بابـا للفاتيكـان   الختيـاره ، عندما زار بولندا ، مسقط رأسه ، في السنة الثانيـة        

يحـيط بـه مئـات اآلالف مـن     " م ، ووقف في ميدان االنتصار بوارسـو    ١٩٧٨
  وصـرخ بـصوت عـال وبنغمـة     ٠٠٠ وخلفه صليب كبير بارز      ٠٠٠البولنديين  

أيها الروح القدس أنزل على . لقدس أنزل على هذه األرض أيها الروح ا  : مبتهجة  
 وكانت هذه بداية النهاية للشيوعية في بولندا وبقية البالد األوربيـة             " .هذه األرض 

وهناك كثيرون يصلون في الكنائس في الغرب ،        . وغيرها من البالد في العالم كله       
وات األمريكية التي كانت     أن عدد الق   إحصائيةبرغم ذلك ، وعلى سبيل المثال تقول        

  :تحارب في الخليج حوالي نصف مليون ، وتوزيعهم الديني كاآلتي 

 قسيساً و   ١١٥ ألف كاثوليكي لهم     ١٧٥ قسيساً و    ٥٦٠ ألف بروتستانتي لهم     ٣٠٠
أي أن نسبة الذين    . ي يهودي   ١٥٠٠و   آالف ملحد    ٥ آالف مؤمن ال يصلي ، و        ٥

 االئتالف المسيحي اإلنجيليـة والتـي       كما تطالب منظمة   % . ٩٧,٥٠يصلون هي   
من الشعب األمريكي ، حالياً ، بإصـدار تـشريعات للـسماح             % ٤٠تمثل حوالي   

  .بالصالة في المدارس ومنع اإلجهاض والعودة إلى القيم الدينية 
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   ظهور العذراء في بيتانيا بفنزويال- ٨

(Betania, Venezuela )  
 في فنزويال  بأمريكا الجنوبيـة توجـد        

 ) مزرعة ومطحنـة سـكر    (بقعة أرض   
 ٤٥ مـسافة  ، علـى  بيتانيا صغيرة تدعى 

،  دقيقة بالسيارة مـن مدينـة كراكـاس       
األسـبانية   الكلمـة  هي"  بيتانيا"  وكلمة
قرية لعازر  ية ،   العبر" بيت عنيا   " لكلمة  

 الموت في ، الذي أقامه السيد المسيح من       
وأختـاه مـريم     موته ، اليوم الرابع من    

المزرعـة سـيدة    هـذه   وتملك  . ومرثا  
وهى أم لخمسة أطفال ، وزوجها جيو ) Maria Esperanz(تدعى ماريا إسبيرانزا 

)Geo(.  ـ  المزرعة مغارة جميلة بها تمثال للعذراء ه ويوجد بهذ ريم ونبـع   القديسة م
وفى هذه  . أمراض كثيرة    ماء شفى ماؤه  

من األرض ظهرت العذراء مرات     البقعة  
 م١٩٨٤إلى  م  ١٩٧٦من  كثيرة في الفترة    

 ٢٠٠٠ حـوالي  هذه الفترة في   وشاهدها
في روحي وعاشوا  نفعال اشخص بفرح و 

والـدهش  الروحـي    االنفعـال حالة من   
الغيبوبة الروحية لم يسبق لهم     أو   الروحي

وقـد  . قبل  وها أو اختبروها من     شاهدأن  
ظهرت لهم بصورة مثيلة بالصورة التـي       

ظهرت بها لبرناديت في لـورد وبـرداء                
 وفـى صـورة   أزرق مثل عذراء لورد ،      

تشبه صورها المطبوعة على الميـداليات      
وقد  . المعروفة في أوربا بالسيدة المقدسة      

 ظهرت العـذراء  أوالً  للـسيدة  ماريـا           

عيد  في   ١٩٧٦  مارس    ٢٥ في   إسبينوزا  
للعـذراء  بشارة المالك جبرائيل    (البشارة  

فـي   واستمرت) أبن العلي  بالحبل بالقدوس 
ظهورها لها ظهـورات خاصـة ، كمـا         

  للبشرية   عدة رسائل طريقها لقديسين ، وأرسلت عنظهرت لها أيضاً مع بعض ا
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  الشافي مغارة العذراء والنبع

 

  

نيسة الصغيرة التي بنيت مكان الظهور الك
 اسبيرانزا والسيدة ماريا



 ٩٥

لكـل  المـصالحة   " الرئيـسي   كان عنوانها   
لقـد حـان الوقـت      " خصها  ومل" البشرية  

فظهـورات    لالستيقاظ من أضرار العـالم ،     
للبشرية كلها دون تفريق بـين      العذراء هي   

كـل  ، لتصالح    وأخرأو دين   طائفة وأخرى   
 " ١٩٧٦؛ وتقول في سنة     " البشرية مع اهللا    

 سالم  ٠٠نائي ، أنا أعطيكم  سالم السماء        أب
 " تقـول    ١٩٨٤، وفى سنة    "أحد منكم   لكل  

 ألعطـيكم  عنكم ،  ألبحثصالحكم ،   أتيت أل 
ضوضـاء   إيماناً ، اإليمان الذي ضاع فـي        

 ،يكـاد أن ينفجـر  الذرى الذي وجب النزاع  
، واألكثر فرسالتي هي اإليمان والحب واألمل    
إنقاذ هذا القرن من    أنه الشيء الوحيد    . ب واألمم   من كل شيء للمصالحة بين الشعو     

فـي الحيـاة  فـسيعانى        ء تغيير واهتدا   فإذا لم يحدث   ٠٠٠الحرب والموت األبدي    
أعلنـت العـذراء أن     وفى ظهورات الحقة    ". والموت  النار والحرب   اإلنسان تحت   

اللحظة ستأتي   "؛  عنيفةقراره ، فستحدث حروب     العالم سيعانى في التسعينات ساعة      
 بعنف لكي يقـرر   ضمير هذا الشعب المحبوب     ليوم عظيم من نور فسيهتز      الحاسمة  

، أحبـوا    اغفروا بعضكم لـبعض   " قائلة  في بيتانيا   أخيراً تطلب العذراء    و ". ساعته
أجـل   أجل  الكنيسة ، صلوا من       ، صلوا من     ، اخدموا بعضكم بعضاً    بعضاً بعضكم

م كلمـا    بخطايـاك اعترفوا  ،   عزاء عودوا إلى األسرار المقدسة    الكهنة ، يا أبنائي األ    
فكلكم أبناء  . ن أجل سالم العالم     ضحوا من أجل اهتداء الخطاة وم     .  أشرقت الشمس 

  " .      اهللا ، وكلكم محبوبون 

 ظهرت بصورة عالنية للجموع ،      ١٩٨٤ مارس   ٢٥وبعد ثماني سنوات وفى يوم      
 فةوفى تلك الفترة قام رئيس األساق     . وال تزال الظهورات مستمرة هناك حتى اليوم        

بعمل دراسة  شخصية علميـة  ) Peo Bello Ricardo(السابق بيو بيلو ريكاردو 
الذين   الظهورات بكل دقة وقابل األشخاص     شاملة ودقيقة لهذه الظهورات فحص فيها     

شاهدوا ظهورها وتحقق بنفسه من كل كبيرة وصغيرة ، ويقول في تقريـره الـذي               
بعد أن درست ظهورات العذراء القديسة مريم في      " أرسله للبابا يوحنا بولس الثاني      

 أعلـن  كثيرة متكررة والتمست اإلرشاد الروحي من الرب بحرارة ،        بيتانيا مرات   
 وأعلن بصفة رسمية أن الموقع الـذي  حقيقة هذه الظهورات وصفاتها الروحية ،       

  نشر هذا التقرير   ١٩٨٧ نوفمبر   ٢١ وفى.  "حدثت فيه الظهورات هو مكان مقدس     
  . البابا يوحنا بولس الثاني 
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 السيدة ماريا وعائلتها
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 فـي   ظهورات العـذراء  ة في تأكيد حقيقة    وزياد 
 بيتانيا  فقد كشف  السيد المسيح عـن  وجـوده           
 الحقيقي في سر التناول حيث  تحـول القربـان         
 عالنية إلى جسد حقيقي للرب يسوع المـسيح ،        

في   عندما كان الكاهن   ١٩٩١ ديسمبر   ٨ففي يوم   
الهـواء   بيتانيا يصلى القداس في مكان مفتوح في 

نـزف  ي أ الـدم  الطلق  بجوار مغارة العذراء  بد 
ما حـدث   ويشرح من القربان  وهو في  يديه  ،     

قمت بتقسيم  القربان المقدس إلى أربعـة        " بقوله  
أصدق عيني   قطع وعندما نظرت في الصينية لم     

علـى القربـان     ، فقد رأيت بقعة حمراء  تتشكل      
المقدس وبدأ ينبعث جوهر احمر بطريقة مثيلـة        

ت القربان  أخذ وبعد القداس .  فجر الدم من ثقب   بت
دسة صباحاً الحظت   السا وفى اليوم التالي في الساعة    . س  المقدس وحفظته في المقد   

يجف ، ومع ذلك ال يـزال حتـى   وجدت أن الدم كان سائالً ثم بدأ    و القربان المقدس 
فـسمح   ". ٠٠  فقـط     طازجاً ، ولدهشتي وجدت الدم على جانب واحد        وااليوم يبد 

 ، وأثبتت الفحوص التي أجريت عليه أنه دم بشرى          باختبار هذا الدم   رئيس األساقفة 
  .وتم تصويره فوتوغرافياً 

  واستمر ظهور العذراء للجموع أسبوعياً وفـى   
األعياد وذهب إلى هناك آالف الزوار قادمين من    

وحدثت معجزات شفاء كثيـرة     . كل أنحاء العالم    
دونت في تقارير ووثقت بعد تأكيـدها علميـاً ،          

دات ؛ هـذه أول زيـارة لـي         وتقول أجدى السي  
لبيتانيا ، لقد أتيت ألشكر السيدة العـذراء علـى          
المعجزة التي صنعتها لي فقد كنت مصابة بصمم        
وشلل ثم أحضرت لي إحدى صديقاتي ماء مـن         
هذا الشالل وشربته وبكيت لمدة عشر سـاعات        
وبعدها أصبحت طبيعية تمامـاً ، واآلن احـب         

 المتخـصص   ويقول األب هوني  .. سيدتي كثيراً   
أنني أظن أن العالم في حالة      " في علم المريمات    

سيئة وأن الظهور هو لتوبيخ ولوم العالم ، ولكن         
يجب أن ننتبه ألن العالم يحطم نفسه وفى طريقه إلى الدمار ، وهذه هـي رسـائل                 

  " .كثيرة من الظهورات ، أنها خطيرة وخطيرة جداُ 
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 أنظر الدم على جانب القربان المقدس

السيدة ماريا تتناول من يد البابا يوحنا 
 بولس



 ٩٧

  ظهور العذراء في يوجوسالفيا - ٩

  Medjugorje في ميدوجورى

ومن أمريكا الجنوبية إلى إحدى القـرى فـي         
شرق أوربا ، في البوسنة بيوجوسالفيا السابقة ،        

وتعنـى   ، )Medjugoeje(ميدوجورى   وتدعى
ظهرت العذراء لستة مـن الـشباب        تالل ، حيث  

  فيكـا  :  وولـدين وهـم    فتيات الصغار ، أربعة  
 سنة في  ١٧) Vicka Ivankovic( إيفانكوفيك  

 ،) ٤/٩/١٩٦٤مواليـد   ( ١٩٨١بداية الظهورات   
 النـسيج فـي مدرسـة     تدرس صـناعة    وكانت  

ــسفيك  ــا دراجي ــتار ؛ وميريان ــولدو  بموس س
)Mirjana Dragicevic -Soldo (سنة في١٦  

ماريـا  طالبة في جامعة سراييفو ؛ و     وكانت) ٢٤/٦/١٩٦٥مواليد  (بداية الظهورات   
في بداية  سنة ١٦عمرها وكان ) Marija Pavlovic - Lunetti ( بافلوفيك ليونتى

تـدرس فـي      وكانـت ) ١/٤/١٩٦٥مواليد  (الظهورات  
بالروحانية صورة لتمثال ظهور     موستار ، وكانت تتصف     

وكثرة الصالة ؛   العالية واألتضاع    العذراء في ميدوجورى  
 - Ivanka Ivankovic(   إليـز –وإيفانكا إيفانكوفيـك  

Elez (ــورات  ١٥ ــة الظه ــي بداي ــنة ف ــد ( س موالي
رأى  وأول مـن    أصغر الفتيات األربـع     ) ٢١/٧/١٩٦٦

وتعـيش   ولديها ثالثة أطفال العذراء ، وهى متزوجة اآلن  
ــدوجورى ــي مي ــسفيك  ف ــان دراجي  Ivan( ؛ وإيف

Dragisýcevic (بداية الظهورات   سنة في   ١٦)  مواليـد
وينتظـر  ) ١٠/١٩٩٧(ن  تزوج اآل وهو م ) ٢٥/٥/١٩٦٥
  زوجته مولودهما األول ؛ ياكوف كولو مع
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 ٠٠ والصوم   ٠٠ واالعتراف   ٠٠ والتوبة   ٠٠ والسالم   ٠٠ اإليمان    :وطلبها
  والتناول ٠٠ وحضور القداسات ٠٠ وقراءة الكتاب المقدس٠٠والصالة 

 تكرار إعالنها عن المعجزة اآلتية واألسرار      
 ها في جرابنديل التي سبق أن أفضت ب

 فيكا إيفانكوفيك



 ٩٨

)Jakov Colo (سنوات في ١٠وعة وهو أصغر المجم 
وهو متزوج اآلن   ) ٦/٣/١٩٧١  مواليد(بداية الظهورات 

     .            ولديه طفل واحد 

  ٢٤/٦/١٩٨١يـوم   وقد بدأت ظهورات العذراء فـي       
وأعلنت أنها جـاءت    . ١٩٨٥ ة إلى سنة  واستمرت بكثاف 

 جئت ألعلن للعالم أن   "أن اهللا موجود     إلى العالم لتعلن له   
اهللا موجود ، وهو ملء الحياة ، ولكي نـستمتع بهـذا            

  وأيضاً لتعيـد   ."والسالم  يجب أن نعود إلى اهللا         الملء
نشاط الـشيطان الـذي     ثانية لالبن ولتحذر من     البشرية  

صفة خاصة ، فـي العـالم       في هذه األيام ب   يتزايد اآلن ،    
الـشيطان ولنحمـى    يكون كل واحد منا عارفا بالدور الذي يلعبـه          الحديث ، ولكي    

 الصالة بحرارة لمقاومتـه ، كمـا        نتحصن ضد أعماله ، ومن ثم تطلب      أنفسنا منه و  
باإليمان والصوم والصالة والتوبـة واالعتـراف       تنادى  

كي المقدس ل وحضور القداسات والتناول وقراءة الكتاب      
ولكـي   . اهللا يتحقق السالم ، سالم النفس ، والسالم مع         

تؤكد أهمية وسرعة االستجابة لطلباتها أعطـت للولـدين         
والفتيات الذين أعلنت لهم عشرة  أسرار ، والتـي فـي             

. طتها في  جرابنديل     جوهرها هي نفس األسرار التي أع     
أخبار ظهوراتها ، هذه ، في جميـع أنحـاء          انتشرتوقد  
خاصـة جريـدتي اللومونـد       عن طريـق أوربـا     العالم

وزارها في الفتـرة  . تايمز اللندنية  الفرنسية والفاينانشيال   
 والذكرى العاشـرة ، لهـذا   ١٩٨١ما بين الظهور األول     
 أكثر مـن عـشرة ماليـين    ١٩٩١الظهور األول ، سنة  

وعلى الرغم من اشتعال الحـرب األهليـة  فـي       . زائر  
والكروات ،  والصرب  المسلمين   البوسنيين   البوسنة ، بين  

ميدوجورى ، علـى بعـد      وكانت الحرب قريبة جداً من      
وال  ثالثة أميال فقط ، فقد استمر عدد كبير مـن الـزوار          

يزالون يتوافدون عليها ، ولم تتوقف القداسات فيها ولـم          
قنابـل  بلدة  بشيء ، على الرغم من سقوط تسعة          تصب ال 

ونظـراً  ! لت ثمانية وفشعليها ، انفجرت واحدة منها فقط    
ألن الظهورات استمرت فترات طويلة لذا فقـد خـضع          

والفحـوص  الفتيان والفتيات للعديد من االختبارات       هؤالء
   انهم أسوياء جداًأكدتالطبية والنفسية والفسيولجية التي 
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 ميريانا دراجيسفيك سولدو  

  ماريا بافلوفيك ليونتى

 

   إليز- إيفانكا إيفانكوفيك 

 



 ٩٩

 النفـسية أو  سواء مـن الناحيـة الطبيـة أو        وأنقياء ، 
 اإليمان والـصالة ،     ويعشون اآلن حياة   .الفسيولوجية  

  . سواء كمتزوجين أو   غير متزوجين 

 
 

العذراء في ميدجورى مـرات كثيـرة فـي            ظهرت
وال تزال تظهر حتى    ١٩٨٥ إلى   ١٩٨١من سنة  الفترة

  ٢٠٠٠حـوالي   وقد وصل عـدد ظهوراتهـا        اليوم ، 
 على ، ونظراً لكثرة هذه الظهورات نركز هنا      ظهور  

  :ظهورات األخرى واهم ما جاء فيها وبعض الالفترة األولى للظهورات 

) سـنة ١٦( دراجيـسفيك  ؛ كانت ميريانـا  ) ٢٤/٦/١٩٨١(اليوم األول للظهور  ) ١(
أربعـة مـن أصـدقائهما      تمشيان مع   )  سنة ١٧(إيفانكوفيك   وصديقتها إيفانكا إيفانك  

فـي قريـة ميـدوجورى     )Podprado(تل بودبرادوا    بالقرب من قمة   وصديقاتهما
ك بجبل الرؤيا فظهرت لهم العذراء في هيئة فتاة جميلة بـصورة          والذي سمى بعد ذل   

عيها ولم  تقـل لهـم أي         فائقة للطبيعة ال تصدق وهى تحمل طفالً صغيراً على ذرا         
ليهم أن يأتوا إلـى نفـس المكـان         أشارت إ شئ وإنما   

وقد عرفوا للوهلة األولى أنها العذراء القديـسة        . قريباً  
قتراب منها وقـد مألهـم      مريم ولكنهم لم يستطعيوا اال    

  .الخوف واالضطراب واالنفعال الروحي والدهشة 

ذهـب  ؛   )١٩٨١/ ٢٥/٦ (للظهـور اليوم الثاني   ) ٢(
الفتيان والفتيات ، الستة ، إلى نفس المكان الذي ظهرت          

وفجأة ظهر  . أن يروها ثانية    لهم فيه العذراء على أمل      
وميض قوى من نور فنظروا  فـي فـرح  وانفعـال             

الفائق ا العذراء في صورتها ذات الجمال       ورأوروحي  
طفل بدون  والذي ال يوصف ، ولكن هذه المرة        للطبيعة  

 م أشارت لهم أن يقتربـوا     وكانت مبتسمة وسعيدة ، ث     ،
الفتيات بعضهن بعض فـي نـشوة       واحتضنت  بعض  بعضهما  منها فأحتضن الفتيان    

ء عنـدما شـاهدنا   وقد عشت هذه الحالة مع اثنين من األصـدقا  ( ال توصف    روحية
وسـجدوا علـى     وذهبوا إليهـا  ) . ١٩٦٨نة  العذراء في الزيتون في شهر إبريل س      

أبانا الذي في السموات ، والسالم لك يا مـريم ، والمجـد             " ركبهم وأخذوا يصلون    
، وكانت العذراء تصلى معهم فيما عدا عندما سـبحوا   " لآلب واالبن والروح القدس     

  " . السالم لك يا مريم " 
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  تاريخ الظهورات -١

 ياكوف كولو



 ١٠٠

  وبعد الصالة بـدأت تـتكلم معهـم وهـم            
" ثم غادرتهم وهـى تقـول       . يتكلمون معها   

  " .وداعاً يا مالئكتي ، أذهبوا في سالم اهللا 

؛ ) ٢٦/٥/١٩٨١ ( اليوم الثالث للظهور) ٣(
ميـدوجورى   انتشرت أخبار الظهورات في     

عالمات نورانية آتية من    ورأى بعض الناس    
عذراء ، والذي سـمى     التل الذي تظهر فيه ال    

جبـل  منذ ذلك اليـوم بجبـل الظهـور أو          
وذهب إلى هناك فـي صـباح       ،  الظهورات  

 شخص ليـشاهدوا    ٣٠٠٠ذلك اليوم حوالي    
وفيما .  راتللظهوالروحية  بأنفسهم الظواهر   

طريقهم إلى جبـل    كان الفتيان والفتيات في     
نور قوى ثالث مرات ، وكان      الظهور سطع   

ثـم  . هور العذراء ظ على اقتراب  ذلك عالمة 
ظهرت لهم العذراء وكان ظهورها هذه المرة       
أكثر سموا من المرتين السابقتين ، ثم اختفت        

ثانيـة  في الصالة عـادت     بدءوا   فجأة عندما 
طاغيـة تفـوق    بصورة جميلة    وظهرت فجأة 

سألوها عن سبب ظهورهـا لهـم ،        ثم  . مبتهجة وسعيدة ومبتسمة    الوصف وكانت   
معكـم لهدايـة    الكثير من المؤمنين هنا ، وأريد أن أكـون          د  أتيت ألنه يوج  " فقالت  

لـست  " لماذا ظهرت لنا نحن بالذات ، قالـت         ، ولما سألوها    " واستمالة كل العالم    
  " . بالضرورة أختار األفضل 

  وكانت بعض السيدات الكبيرات في السن قد نصحتهم بأن يأخـذوا معهـم المـاء               
ها ليتأكدوا أنها هي العذراء القديـسة مـريم         المقدس ولما ظهرت العذراء رشوه علي     

" ! أن كنت أنت أمنا المطوبة فامكثي معنا ، وإذا لم تكوني فأبعدي عنـا  " وقالوا لها   
  " .أنا العذراء المطوبة مريم " فابتسمت العذراء وبقيت معهم وقالت لهم 

ـ               ى وفيما هم نازلون من الجبل وجدت مريانا نفسها مدفوعة بقوة غير مدركـة إل
سالم ، سالم ، سالم ، والسالم فقط ،         " جانب التل وظهرت لها العذراء وهى تقول        

اصنعوا سالمكم مع اهللا ومع أنفسكم ، وألجل ذلك فمن الضروري أن تؤمنوا وأن              
   " .  تصلوا وتصوموا وتذهبوا لالعتراف

؛ ظهرت العذراء في هذا اليوم ثـالث مـرات          ) ٢٧/٦/١٩٨١ (اليوم الرابع ) ٤(
  يجب أن " ت على أسئلة كثيرة قُدمت إليها ، وأعطت الرسالة التالية للكهنة وأجاب
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 " . يؤمن الكهنة بشدة وأن يهتموا بإيمـان الـشعب        
وطلبوا منها معجزة تبرهن للناس عن حقيقة ظهورها        

ال " ، خاصة الذين يصفونهم بالكـذب ، فقالـت لهـم         
  " .ئماً تخافوا من الظالمين فمثل هؤالء موجودون دا

؛ في هذا اليـوم     ) ٢٨/٦/١٩٨١ (اليوم الخامس ) ٥(
كل األنحاء وصل إلى أكثر مـن   تجمع عدداً كبيراً من     

وسأل الفتيان والفتيات العذراء    . ألف شخص    ١٥٠٠٠
" األبرشـية ، فقالـت      لكل الناس فـي      لماذا ال تظهر  

وسـألوها أن كانـت     ". ولم يروا    طوبى  للذين أمنوا   
يهمـا ؛    كل" الروحي فقالـت     غناءتفضل الصالة أم ال   

أيضا قـام     وفى ذلك اليوم  . "الصالة والغناء الروحي    
  .بدراسة واختبار ما شاهدوه في األيام الماضية  أحد الكهنة

إلـى   ُأخذ الفتيان والفتيـات   ؛ في  ذلك اليوم      ) ٢٩/٦/١٩٨١ (  اليوم السادس  - ٦
فحصتهم أنهم أصحاء تمامـاً ،       فحصهم طبياً وأعلنت اللجنة التي       ممدينة موستار وت  

 مرض  الفتيان والفتيات ليسوا مصابين بأي    " وقال رئيس اللجنة التي فحصتهم طبياً       
" !  ذي يجب أن يكون مصاباً بمـرض عقلـي        هو ال  عقلي والذي أحضرهم إلى هنا    

وفى المساء تجمعت أعداد كبيرة من الناس عند جبل الظهـورات أكثـر مـن كـل       
قبل ، وعندما وصل الفتيان والفتيات إلى المكان أخذوا في         األعداد التي حضرت من     

يؤمن الشعب بثبات وال يخـاف      " الصالة وكان طلب العذراء في ذلك اليوم هو أن          
وكانت حاضرة هناك طبيبة شيوعية ملحدة ، من قبل الحكومة اليوغسالفية           " . شيئاً  

ص الفتيان والفتيـات  الشيوعية تدعى دارنكا جالموزينا ، وكانت مهمتها مراقبة وفح   
دائماً يوجد أشـخاص    " أثناء الظهورات وأرادت أن تلمس العذراء ، فقالت العذراء          

فأمسكوا بيدها ووضـعوها علـى   " . مثل يهوذا ال يؤمنون ، ولكن يمكن أن تقترب    
كتف العذراء فشعرت بإحساس وشعور خاص جداً ال يوصف وتأكدت من ظهـور             

  ! "      يحدث غريب هنا شئ" العذراء وقالت معترفة 

وفى ذلك اليـوم شـفي طفـل أسـمه دانييـل           
)Daniel (     لد  سيتكا بطريقة إعجازية وكانقد  و 

حالة صحية جيدة وبعـد      في   ١٩٧٨/ ٢١/٩يوم  
أصيب  ببكتريا فـي الـدم       أربعة أيام من ميالده     

)Septicemia (     وأصـيب  وأصبح لونـه أزرق
بتصلب وتشنجات  ومكث في مستشفى لألطفـال        

دخـل   بدون تحـسن ثـم     موستار لمدة شهر  ي  ف
  مستشفى لألطفال لمدة في ألمانيا الغربية ، حيث 
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يعمل والدة هناك ، ولم يحدث لـه أي         
 أشـهر  وتـسعة  سـنتين  وبعد.  تحسن
ه إلى ميدوجورى وصلوا    والدا أحضره

فوعدت العـذراء ، عـن       ألجل شفائه 
إذا أمـن    سيـشفى  أنه ، طريق ياكوف 

وفي طريق العـودة مـن      . والداه بقوة   
حـد  جبل الظهـور دخلـت األسـرة أ       

 المطاعم ، وكان الطفـل حتـى ذلـك        
رأسـه  الوقت ال يقدر أن يتكلم وكانت       

 مائلة  لليمين وال يخطو خطوة أو      دائماً  
،  ولدهشة وذهـول الجميـع  خطوتين لألمام دون أن يسقط على األرض ، وفجأة ،           

  .     اليوم في مساء ذلك  وشفى" !! ألشرب  أريد شيئاً" وقال الترابيزة على خبط بيده 

لك اليوم صلت العـذراء مـع الفتيـين          ذ في؛   )٦/١٩٨١ /٣٠ ( اليوم السابع  - ٧
ثم بدأ البوليس الشيوعي من ذلـك       . سبع مرات   " أبانا الذي في السموات     " والفتيات  

عـذراء  اليوم يمنع الفتيان والفتيات والزوار من الذهاب إلى جبل الظهور ولكـن ال            
استمرت في الظهور لهم في أماكن أخرى كثيرة في الطريق وفى منـازلهم وفـى               

وفى أحد مرات ظهورها في الكنيسة رأى الكـاهن العـذراء     . الحقول وفى الكنيسة    
كم أنت جميلـة أيتهـا المطوبـة العظمـى          " أثناء الصالة فقطع الصالة وأخذ يرنم       

 غير عادى يحدث معه ثم أعلن لهـم         فأدرك المصلون أن هناك شيئاً    " العذراء مريم   
ومنذ ذلك اليوم أصبح من أكبر المدافعين عن ظهور العذراء في           . أنه رأى العذراء    

رتـب    ، ومنذ ذلك اليوم     ١٩٨٢/ ١/ ٢٥م  واستمر الحال هكذا إلى يو    . ميدوجورى  
. لهم الكاهن منطقة مغلقة بسبب األخطار والمصاعب التي كانوا يتعرضـون لهـا              

 فصاعداً خُصص للـرائين     ١٩٨٥ل  ومن إبري 
  . حجرة في مقر األبرشية 

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ال يمر أكثـر         
أيام إال وتظهر لهم العذراء ، كمـا        من خمسة   

فـي نفـس المكـان  وال        تظهر لهم دائما    لم  
وعندما لم  تعلن    أو رغبتهم ،    بحسب إرادتهم   

أحـد   الوقت المعين لظهورها لـم يكـن         عن
ظهر أو أن كانت سـتظهر أم       ستيعرف متى   

د صلوا مرات كثيرة وانتظـروا ولـم      ال ، فق  
تظهر لهم ، في حين أنها ظهرت لهم مـرات        

  مرة  للمجموعة كاملة فيكثيرة دون توقع منهم أو انتظار ، كما لم تظهر بالضرورة 

- ١٠٢ -  

 
 ة في ميدجوريقداس يحضره عشرات الكهن

 
 من ساعة جبل الظهور أو جبل الصليب



 ١٠٣

ظهرت في بعض األحيان    ، فقد    بعينه د منهم ،  وال لفر 
ن أو لثالثة ، أو كان لظهورها       فقط أو اثني   لواحد منهم 

بعـض  مدة زمنية محددة أو ثابتة ، فقد ظهرت فـي           
  .                       وفى أحيان أخرى  أكثر األحيان لمدة دقيقتين 

  

  

كان  جوهر رسائل  العذراء في  ميدوجورى هـو           
السالم ،  السالم ، السالم ، والـسالم          " السالمطلب    

ـ       ع اهللا وبـين أنفـسكم      فحسب ، اصنعوا سـالمكم م
 ا إلى ذلك  يجـب أن تؤمنـوا وتـصلوا          تصلو"ولكي

 الذي قدمته   واإليمانوتصوموا وتذهبوا لالعتراف ؛       
لـن   "والحياة بحسب إنجيله   يسوع المسيح   كإجابة لكل شئ ، اإليمان بالرب       العذراء  

ـ  يسود النور على العالم إال بعد أن يقبل الناس يسوع  ويعيشوا كلماته ، التـي                ي ه
 ٠٠٠  لقد أتيت ألقودكم إلى طريق يسوع      ٠٠٠اإلنجيل  

 لناس يعيشون ، اآلن ، بـدون إيمـان ،         فكثيرون من ا  
 وهناك بعض من الناس ال يريدون حتـى أن يـسمعوا      

، ولكن  ! " السالم والشبع  عن يسوع ومع ذلك يريدون    
 والنـدم   والتوبةال سالم مع اهللا بدون يسوع المسيح ؛         

ال تـسمحوا    "والرجوع إلى اهللا والبعد عن الـشيطان        
للشيطان أن يسيطر على قلوبكم حتى ال تكونوا علـى          

، وألحت العذراء كثيراً وحثت الخطاة علـى     " صورته  
التوبة والرجوع إلى اهللا وعدم إغضابه ؛ والذهاب إلى         

 باستمرار وبدون والصالة بالخطية ؛    لالعترافالكنيسة  
" كما قال السيد المـسيح      " لوا بدون توقف    ص" توقف  

 والصوم ؛   )١:١٨لو(" ينبغي أن يصلى كل حين وال يمل        
لقد نسيتم أنه بالصوم والـصالة يمكـن أن توقفـوا           " وفاعليته العظيمة مع الصالة     

، وتشدد العذراء على صوم يومي األربعاء       " الحروب وتسودوا على قوانين الطبيعة      
 والتنـاول ؛  " حسن األصوام هو الصوم بالخبز والماء فقط        أ" والجمعة ، وعلى أن     

  .دائماً وقراءة الكتاب المقدس باستمرار ؛ 

  

  

  وكما أسرت العذراء للرائين في فاتيما وجرابنديل بأسرار تتعلق بما سيحدث في 
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المستقل ، فقـد أسـرت أيـضاً بـنفس          
موضوع وجوهر هـذه األسـرار فـي        

الفتيــان ميـدوجورى ، حيــث أعطـت   
والفتيات عشرة أسـرار ، بعـض هـذه         
األسرار خاص بهم هم والبعض األخـر       
متعلق بالتحذيرات والعقوبات اآلتية إلـى      
جانب العالمـة المرئيـة التـي وعـدت        
العذراء أن تتركها علـى األرض فـي        

  . الجبل الذي ظهرت فيه أوالً 

على الجبل الـذي  وعدت العذراء أن تترك عالمة مرئية ؛  ) العالمـة (المعجزة  ) ١(
ظهرت عليه أوالً وستعطى العالمة كشهادة لصحة وحقيقـة الظهـورات وكـدعوة             

 عن اإليمان ، الملحـدين ، قالـت         للعودة إلى اإليمان ، وبصفة خاصة للذين ابتعدوا       
أنتم ، المؤمنين ، فقد أعطيـت تـواً عالمـات           هذه العالمة ستعطى للملحدين ، أما       

أنتم ، المؤمنين ، يجب أن  ال تنتظـروا  العالمـة              . وأصبحتم أنتم عالمة للملحدين   
قبل أن تهتدوا ، اهتدوا حاالً ، هذا  الوقت هو وقت  نعمة لكم ، ومهما عملتم فـال                    

استفيدوا مـن الوقـت ، اآلن ،   . يمكنكم أن تقدموا الشكر الكافي هللا على هذه النعمة   
كثيراً بالنسبة   ن الوقت قد تأخر   سيكوفعندما تأتى العالمة    . ولهدايتكم  لتعميق إيمانكم   

  " .للكثيرين 

عـن ثالثـة     الـستة  للرائين العذراءكشفت  ؛  ألسرار الثالثة السابقة للعالمة     ا) ٢(
وأنهـا ،   حـدوثها    موعدعن   العالمة، وكشفت لميريانا  قبل  تحذيرات ستوجه للعالم    

ـ الكهنة قبل حـدوثها      عنها ألحد  ف، ستكش ميريانا ء لعـذرا  صـورة ثالثـة   ة  بثالث
أيام فيصلى ثم يعلن عنهم للعالم وان شهادة ميريانا الـسابقة لألحـداث              ميدوجورى

ويحدث التحذير األول ثم يليه التحـذيرات  .  ون تأكيداً لصحة وحقيقة الظهورات ستك
األخرى خالل فترة وجيزة من الزمن ، وبعد ثالثة تحذيرت ستترك العالمة المرئية             

  . ون هناك وقت قليل لألحياء للهداية على الجبل حيث ظهرت أوالً ، وسيك

ما قالته   إلى بابا الفاتيكان شرح فيها      موستار رسالة   كتب أسقف   ؛   العقاب اآلتي ) ٣(
"  عن الـسرين األخيـرين     عن األسرار والعالمة ، المذكورة أعاله وقال      له ميريانا   

. م التاسع والعاشر من أمور محزنة ؛ هي عقاب على خطايـا العـال    يتكون السرين   
 ويمكـن . وقع أن يهتدي العالم كله      هذا العقاب حتمي وال مفر منه ألنه ليس من المت         

هذا العقاب بالصالة والتوبة ، ولكن ال يستطع أحد أن يمنعه ، التحذير األول              تجنب  
سيليه التحذيران األخيران خالل فترة قصيرة من الوقت ، ولذا فسيكون لدى النـاس        

لذلك تدعو العذراء للهداية العاجلة والصلح مع اهللا والتوبة         و... وقت للتوبة والهداية    
  األحداث التي أنبأت بها . لمنع الشر والحروب وفوق كل اعتبار إلنقاذ النفوس 
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هذه رسـالة   . افتحوا قلوبكم اهللا واهتدوا بأسرع ما يمكن         . اقتربتالعذراء المطوبة   
  " . لكل الجنس البشرى 

 " ١٩٨٣ في أغـسطس     )Tomislav(ة ويدعى األب توميسالف       ويقول أحد الكهن    
عندما تتحقق األسرار التي أسرت إليهم بهـا        ) الفتيان والفتيات الستة  (يقول الرائون   

ويؤمن الناس بعد ذلك مثل األزمنـة       . سيدتنا سوف تتغير الحياة على وجه األرض        
  " .ما الذي سيتغير وكيف سيتغير ، نحن ال نعرف . القديمة 

   

  

العذراء في ميدوجورى ظواهر روحية وعالمات إعجازيـة عديـدة           رافق ظهور   
شاهدها الكثير من الناس ، وكانت من أهم أسباب زيارة أعداد كبيـرة مـن النـاس      

  . لمكان الظهورات 

 من أهم هذه الظواهر وأولها والتي حدثت في اليوم التـالي         الغيبوبة الروحية ؛  ) ١(
 دخول الرائين في حالة غيبوبة روحية وفقدانهم لكل         ، هي ) ٢٥/٦/١٩٨١( للظهور  

إحساس بالزمن والرشد حيث شاهدتهم الجموع وهم يجـرون علـى المنحـدرات              
الوعرة لجبل الظهور المنحدر انحداراً شديداً والمغطاة باألحجار المدببة واألدغـال           

وقالوا الشوكية بسرعة مدهشة وسهولة عجيبة ، وشاهدهم الناس وهم في هذه الحالة             
وتقـول فيكـا ، إحـدى       . أن أقدامهم بدت ال تلمس األرض وهم في هذه السرعة           

ومع ذلك لم تخـذني  " الفتيات األربع ، والتي كانت أثناء هذه الظاهرة حافية القدمين    
عندما اقتربنا من سيدتنا بحوالي ست يـاردات شـعرنا بقـوة            " ، وتضيف   " شوكة  

سجد ياكوف على شجيرة شوك ، وظننت أنـه         و. تمسكنا وتدفعنا لنسجد على ركبنا      
  " . أصيب ، ولكن لم يحدث له حتى مجرد خدش في جسمه 

 الذي أتخذ أشكاالً كثيرة وتكرر كثيـراً فـي           النور  وكانت الظاهرة الثانية هي    )٢(
 ، في ذلـك     ٢٧/٦/١٩٨١ميدوجورى ، وقد ظهر للمرة األولى وشاهده الناس يوم          

ائع مبهر أضاء ، ليس ميدوجورى فقـط ، وإنمـا           اليوم سبق ظهور العذراء نور ر     
 ٢٨/٦/١٩٨١وتكرر ذلك في اليـوم التـالي ،      . المنطقة كلها وشاهده كل أحد فيها       

 منعـت الـسلطات     ٣٠/٦/١٩٨١عندما تجمع الناس عند جبل الظهور ، وفى يوم          
الشيوعية الفتيان والفتيات من الذهاب إلى جبل الظهور أثناء الوقت المعين للظهـور    

 وعندما وصلت بهم السيارة إلى منطقة سيرنو في الوقت المعين للظهور شـاهدوا              ،
نوراً رائعاً أضاء جبل الظهور ثم أتجه إليهم ورأى ذلك رجال الـسلطة الـشيوعية               

  . فتخلوا عن مهمتهم وعادوا إلى اهللا 

وكما حدثت معجزة الشمس في فاتيما حدثت أيضاً فـي          عالمات في الشمس ؛     ) ٣(
   شاهد الناس ، الذين كانوا موجودين عند ١٩٨١ أغسطس ٢ ففي يوم ميدوجورى
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جبل الرؤيا مع الفتيان والفتيات قبل الغروب ، الشمس وهى تدور حول محورهـا              
بشكل حلزوني ، كما حدث في فاتيما تماما وحدق الناس بأعينهم في الشمس مباشرة              

نـاحيتهم وتقتـرب مـنهم ثـم     دون أن تصاب أعينهم بأذى ، وبدت الشمس متجهة          
تتراجع عنهم وظهر خلفها ظلمة عظيمة ، فصلى بعض الذين كـانوا حاضـرين ،               

وفى نهاية الحـدث الـذي      . وبكى بعضهم ، وخاف بعضهم ، وهرب البعض بعيداً          
 دقيقة شاهد الجموع سحابة بيضاء أتت ونزلت إلى جانـب جبـل    ١٥أستمر حوالي   

 تي كانت ما تزال في دورانها الحلزوني ثـم   الظهور وتحركت متجهة نحو الشمس ال     
وفى أثناء ذلك شاهد بعض الحضور عدد كبيـر مـن           . عادت إلى حالتها الطبيعية     

" المالئكة بأبواق آتين من الشمس ، وكان ذلك اليوم ، عندهم ، هو عيـد العـذراء                  
وشاهدت الجموع أيضاً قلب كبير وتحته سـتة قلـوب صـغيرة            " . ملكة المالئكة   

  . دوا أنها قلب العذراء وقلوب الفتيان والفتيات الستة فاعتق

   يعتبر ظهور العذراء في ميدوجورى مـن أكثـر         
الظهورات التي تمت دراستها وفحصها كلية بالعلم ،        

لفتيـات  فإلى جانب الدراسات التي أجريت للفتيان وا      
 مـن   ، أيضاً ، مجموعة    الستة في يوجوسالفيا قامت   

بفرنسا ) Montpellier(ييه  العلماء من جامعة مونبل   
 Henri(برئاسة البروفيـسور هنـري جواييـه     ،

Joyeaux (       ن ، ومجموعة أخرى من جامعة مـيال
) D. Frigerio(فريجيريــو . بإيطاليــا برئاســة د

بمجموعتين من الفحـوص واالختبـارات العلميـة        
. ميـشيل و    . كما قـام د   . والطبية الدقيقة جداً لهم     

الباحث فـي  ) D. Michael W. Petrides(بيتريد 
س األكلنيكى مـن    معهد األحياء والحائز ، أيضاً ، على درجة الدكتوراه في علم النف           

بدراسة مكثفة في المخ وبحـث اإلدراك الحـسي   ) St. Louis(جامعة سان لويس 
  :البصري لهؤالء الرائين أيضاً ، وتوصلوا ، جميعاً ، للنتائج التالية 

  .ودها مؤكد وثابت للغاية  الظهورات حدثت فعالً ووج- ١

 كان الرءوف الستة ينظرون جميعاً في لحظة واحدة ، نظرة متزامنـة ، إلـى                - ٢
نفس المكان الواحد ، في اتجاه واحد وإلى نفس الشيء الواحد غير المرئي لآلخرين              
خالل واحد على خمسة من الثانية ، خُمس الثانية ، وقت ظهور العذراء لهم ، وهذا                

  يفسر إال بوجود شئ خارجي يشد انتباههم بقوة ولكنه شئ ال يمكن لمن ال يمكن أن 
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  .حولهم أن يراه 

 كما كانوا يسجدون في لحظه واحدة       - ٣
، خالل خُمس الثانية ، وكانت حركـات        
عيونهم تتوقف تماماً فال تحدث أي حركة       
في العين مطلقاً طوال فتـرات الظهـور        

ئق إلـى   التي كانت تستمر من ثالث دقـا      
كمـا كانـت    . خمس وأربعـين دقيقـة      

رؤوسهم ترتفع ناظرة ألعلى في لحظـة       
  .واحدة وزمن واحد وتّثبت على اتجاه واحد وتتحرك ألعلى عندما ينتهي الظهور 

 لم تطرف جفون عيون اثنين من الرائين ولو طرفة واحدة طوال فترة الظهور              - ٤
 ٢٠ إلـى  ١٢ بشكل منتظم من ، وهذا في حد ذاته مستحيل ألن جفون العين تطرف    

طرفة في الدقيقة لكي ترطب قرنية العين ، وتوقف إفـراز الغـدة الدمعيـة أثنـاء                 
الظهور ، في حين أن جفون عيون بقية زمالئهم كانت تطـرف نـصف المعـدل                 
الطبيعي فقط ، وعندما كانت تُلمس عيونهم ، جميعاً ، أثناء الظهور لم تطرف عـين    

 اإلطالق وكانت تنعدم حساسية القرنية للطغوط المختلفـة         واحد أو واحدة منهم على    
  .وتغيب تماماً في حين أنها كانت تطرف بشكل طبيعي في األوقات األخرى 

، ) decible( ديـسيبل    ٩٠صوت قـوى ، مقـداره       كان يوجه ألذان الرائين    - ٥
 أي رد فعل لـذلك ، وكـأن      ، ومع ذلك لم يحدث منهم       يساوى صوت انفجار ضخم     

نشاط طبيعـي دون تحـول        م يكن ، وأوضح مقياس النشاط الكهربائي لألذن       شيئاً ل 
  . لألذن الداخلية أثناء الظهور ، منع قياسي ال إرادي للسمع وال يفسر نفسياً 

تت اختبارات  الموجات الدماغيـة       أثب - ٦
)EEG)(Electroencephalographic( 

والفتيـات الـستة    وظائف مخ الفتيان    ، أن   
وأنه لـيس هنـاك أي   ة جداً   طبيعية وصحي 

احتمال لوجود صرع أو هالوس      إمكانية أو 
ى اإلطالق ، كما أنهم لم يكونـوا        ذهانية عل 

، كما أكدت أيضاً عـدم      حالمين أو نائمين    
هـستيرية  لغيبوبـة     وجود أي رد فعـل      

 تم اختبار المنبـه  - ٧.عصبية أو مرضية   
البصري ، النظري ، باسـتخدام مـصباح        

 وات ووجه مباشرة إلى عيون الـرائين أثنـاء الظهـورات ،         ١٠٠٠كهربائي بقوة   
  وكان من الطبيعي أن يسبب ذلك ألماً في العيون وزيادة في طرفات جفونها ، ولكن 
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وهذا لم يسمع به علمياً     !! لم يحدث أي ألم بالمرة ولم تطرف عيونهم على اإلطالق           
 على اإلطالق ، ولم يحدث أي أثـر         من قبل وال يفسر ، كما لم تتغير موجات المخ         

  !!في قشرة الدماغ أثناء فترات الظهور 

 وحدثت ظاهرة أخرى أثناء الظهورات ، فقد توقف صوت الفتيـان والفتيـات              - ٨
أثناء ظهور العذراء لهم ، واندماجهم في الرؤيا ، على الرغم من أن كل عـضالت                

ة ، وأغُلقـت الحنجـرة      كانـت مـستمر   ) كل عضالت الفم والفك والزور      ( الكالم  
وهذا مستحيل فسيولوجياً ألن وظيفة الحنجرة ال يمكن        !! فقط  ) صندوق الصوت   ( 

توقفت الحنجرة عن بعث الصوت     . أن تنفصل فسيولوجياً عن باقي عضالت الكالم        
ففي لحظة واحدة ونغمة واحدة كان      !! عدا في استثناء واحد فقط      .. أثناء الظهورات   

أبانا الذى فـي    " قت واحد وبصوت مسموع ، اثناء الظهور        الراءون يصلون في و   
  .، فقد كانت العذراء تقودهم في الصالة الربانية .. " السموات ، ليتقدس أسمك 

  وباختصار تؤكد نتائج الدراسات والفحوص العلمية أنه لم يكن هناك أي تـأثير أو            
 ، وقد حدد العلماء     تدخل فسيولوجى أو نفسي أو عقلي على الرائين أثناء الظهورات         

كحالة نشاط ، صالة مكثفة غير مرتبطة جزئياً بهذا العالم إنمـا مرتبطـة    " الظاهرة  
بالعالم الخارجي ، حالة تأمل وأرتبط روحي مع شخص غير مرئـي ال يـراه وال                

  " . يسمعه أحد غيرهم 
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   ظهور العذراء - ١٠

  )Kibeho Rwanda(في كيبوهو برواندا 
  ﴾اإللحاح في طلب التوبة ...  التحذير من العقاب القادم ﴿

" كانت رسالة العذراء في رواندا اكثر خطورة وتحذيرا للعالم ، فقد قيل أن الـذين     
 شجرة: رأوا العذراء في كيبوهو كانوا ينظرون إلى المستقبل برعب ، ويلمحون            

"  في لهيب ، ونهر من دم ، والكثير من الجثث المضروبة العنق الملقاة بال اهتمام         
 وفى رؤيا واحدة استمرت ثماني ساعات رأوا صورا مريعة ألناس يقتل بعـضهم              ،

.  متروكة بال دفـن  ٠٠٠ورأوا أجساداً بال رؤوس . بعضاً وجثث ملقاة في األنهار     
وتقول .  والحزن في نفوس مشاهديهم      تاركين الرعب  ٠٠وكانوا يبكون ويصرخون    

  " .إذا لم تعد رواندا إلى اهللا فسيكون هناك نهر من الدم " الرؤيا أنه 

م لسبعة شباب ، في مدرسـة       ١٩٨١بدأت الرؤى في كيبوهو برواندا في نوفمبر          
واناثـالى  ) Immanuel(وإيمانويل ) Alphosine (لألرمن الكاثوليك هم الفونسين 

)Anathalie(ارى كلير  وم)Mary - Claire ( وستيفانى) Stephanie ( واجنس
)Agnes ( وفستين)Vestine ( م ١٩٨٩ إلى ١٩٨١، وذلك في الفترة من  .  

فتحول إلى المسيحية   ) Sagestashe( الرب لشاب وثنى يدعى ساجستاشى         وظهر
ـ           . ودعي اسمه عمانوئيل     د ويقول ، هو ، أن الرب قد علمه الصالة الربانية وقواع

لقد علمني الرب قيمة عبادتي والتصاقي بآالمه التـي تألمهـا مـن اجـل          " اإليمان  
ثم أعطتـه العـذراء     " .  يجب أن نغير حياتنا لتكون بال خطية         ٠٠٠خالص العالم   

لم يعد هناك وقت طويل لألعداد للدينونة األخيـرة ،  "  :القديسة مريم الرسالة التالية    
صلوا واسـتعدوا للمـوت ولنهايـة      . الخطية  عن   جب أن تغيروا حياتكم وتتوبوا    وي

فاألبرار سيذهبون إلى السماء ،     . فيجب أن تستعدوا ألنه لم يعد هناك وقت         . العالم  
 لم يعد هنـاك وقـت   ٠٠٠ ال تضيعوا الوقت ٠٠٠وإذا فعلوا الشر فسيدينون أنفسهم      

الـسيد  واليوم يجوب عمانوئيل أفريقيا يبشر وينشر رسـالة   " .كثير وسيأتي يسوع    
وكان ثمار هذا الظهـور     . المسيح وما استلمه من العذراء للمؤمنين وغير المؤمنين         

  . رسمياً إلى المسيحية  في رواندا هو تحولها 

 ١٩٨٣وكانت الظهورات قد توقفت بالنسبة لـستة مـن هـؤالء الـشباب سـنة              
ر  نوفمبر من كل سنة تقريباً ، وكان آخر ظهـو       ٢٨واستمرت مع الفونسين في يوم      

جئت ألعد الطريق ألبني وأنـتم      "  :وقالت له العذراء     . ١٩٨٩ نوفمبر   ٢٨لها في   
أنـتم مـشغولون   . الوقت الباقي قصير وانتم ذاهلوا العقل      . ال تريدون وال تفهمون     

لقد رأيت الكثيرين مـن أوالدي يـضيعون وجئـت    . بأمور هذا العالم الذي يمضى  
  " .ألريهم الطريق الحقيقي 
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   ظهور العذراء لميرنا في سوريا- ١١
 ٠٠ ووحدة االحتفال بعيد القيامة ٠٠ العذراء تطالب بوحدة الكنيسة ﴿

 وتظهر عليه ٠٠ وجسد ميرنا ينضح زيتاً ٠٠وصورتها تنضح زيتاً 
  ﴾أثار جروح المسيح في أسبوع اآلالم 

  ظهرت العذراء لسيدة شابة في منطقـة     
ميرنـا  الصوفانية بدمشق بسوريا  تدعى      

وقد أرتبط  ظهورهـا  بعـدة ظـواهر          
روحية فريدة ؛ فقد شاهدت العذراء التي       
ظهرت لها عياناً ونـضح الزيـت مـن         
صورتها ، العذراء ، كما نضح الزيـت        
من  جسد ميرنا ذاتها مـرات كثيـرة ،           
وعاشت اآلم السيد المسيح مـن خـالل        
ظهور جروح المـسيح علـى جـسدها        

في غيبوبات روحية حملت من خاللها بعض الرسـائل  وإحساسها باآلالم ، ودخولها  
 واستمر بعـد ذلـك   ١٩٨٢من السيد المسيح والسيدة العذراء ، وقد بدأ ذلك في سنة    

  . وما تزال بعض الظواهر باقية حتى اآلن ١٩٩٠إلى سنة 
  ﴾؟  من هي ميرنا ﴿ - ١
 األخــرس مــارى األصــلي أســمها  

 عائلتها بميرنا ، من مواليد     في ومعروفة
ـ      ١٩٦٤ اني وأم  ، من أب كـاثوليكي يون

عاشت طفولـة    أرثوذكسية يونانية ، وقد   
عادية ولم تعانى من أي مرض خطيـر        
ولم تصب بأي حـادث غيـر عـادى ،          
ــة   ــدارس الحكومي ــي الم ــت ف وترب
والمــسيحية ، ســواء األرثوذكــسية أو 

تحـصل علـى دبلـوم البكالوريـا         الكاثوليكية ، السورية وتركت المدرسة قبل أن      
سورية ومعلوماتها الدينية أولية وشخصيتها مرحة ، وقد تزوجت مـن نيكـوالس             ال

 ١٩٨٢نصور اليوناني األرثوذكسي وهى في سن الثامنة عشرة ، في منتصف مايو             
 في عشية   ١٩٨٢ نوفمبر   ٢٧، قبل بداية الظواهر الروحية وظهور العذراء لها في          

  .  األحد األول للظهور ، بستة شهور 
  ﴾ينضح من صورة العذراء ومن جسد ميرنا الزيت ﴿  - ٢

   عندما كانت ميرنا ١٩٨٢نوفمبر ٢٢  بدأت ظاهرة الزيت تحدث للمرة األولى يوم 
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زوجـة شـقيق     (في زيارة لسلفتها    
وفجأة  متوعكة كانت التي) زوجها

أثناء الصالة العائلية شعرت ميرنـا       
بحدوث شئ لها ال يفسر ، ظـاهرة      

دركة ، فقد كان كـل       غريبة غير م  
جسدها يرتعش بقوة كما لو أن قوة       
أتت من داخله ، بحـسب تعبيرهـا       
هي ، وأخذ الزيت ينضح  من يدها         

 ٢٧وفـى يـوم     . للمرة األولـى    
م عندما كانت فـي     ١٩٨٢فمبر  نو

 بـدأ  بدمـشق  بالـصوفانية ا  منزله
سـيدة  منقولة عن أيقونـة     )  سم ٨× سم  ٦( ينضح من أيقونة صغيرة للعذراء       الزيت

 مـن   ١٩٨٠قازان الروسية  وكان زوجها  نيكوالس  قد اشتراها من في  يوليـو                
كنيسة اليكساندر نيفـسكى  األرثوذكـسية فـي         

وأستمر الزيت ينضح من هـذه      . صوفيا ببلغاريا   
 ٢٦األيقونة في دائرة األعياد المـسيحية حتـى         

وكان الزيت قد توقف لمدة سنة       . ١٩٩٠نوفمبر  
 ٢٥ إلـى ١٩٨٥ نوفمبر٢٧من كاملة ، في الفترة     

 ، لم تنضح فيها نقطة زيت واحدة        ١٩٨٦نوفمبر  
ولم يحدث فيها أي ظهور للعـذراء ولكـن جـو      

وقد نضح الزيت   . الصالة والسالم لم ينقطع أبداً      
من كثير من الصور التي نقلت عن هذه األيقونة         
أو الصور الفوتوغرافية التي التقطت لها في كثير        

عربية ، في البيوت المـسيحية      من البالد  سواء ال    
وبعض المنازل اإلسالمية ، وفى البالد األوربية       

  واألمريكية واستراليا ، كما أستمر الزيت ينضح        
من جسد ميرنا أثناء وقبل وبعد الـصالة مـرات      

كثيرة وأثناء دخول ميرنا في الغيبوبات الروحية وأثناء بعض األحاديث عن العذراء            
كما شفى العشرات ببركة هذا الزيت مـن أمـراض مختلفـة مثـل             . القديسة مريم   

السرطان والكثير من األمراض األخرى وقد سجل بعضها طبيبان سوريان هما ببتر        
  .كما حدثت ظواهر روحية كثيرة أثناء الصالة . سالم وجميل مارجى 

   وقد تم عمل ستة تحليل لكل من الزيت الذي نضح من أيقونة العـذراء والزيـت                
  لذي نضح من جسد ميرنا في سوريا وألمانيا وباريس بفرنسا وروما بإيطاليا ا

  " !!زيت زيتون نقى تماماً % ١٠٠" وجاءت النتائج متطابقة تماما وهى 
- ١١١ -  
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  ﴾ظهورات العذراء لميرنا ﴿ - ٣
ظهرت العذراء لميرنا خمس مرات أعطتها فيهـا        

دثت كل الظهورات لـيالً ؛     أربع رسائل للعالم وقد ح    
 ديـسمبر   ١٥ول يـوم األربعـاء      وكان الظهور األ  

فرع شجرة مـن    ظهرت العذراء على     عندما١٩٨٢
وزهـره  الذي يستخدم ورقـه     (أشجار األبوكالبتس   

التى تقع على حافة النهر الموجـود جنـوب         ) طبياً
 متر يسبقها بلورة من نـور ثـم         ١٥المنزل بحوالي   

ك وأختفي عندما ظهـرت     نور هاللي أزرق أعلى ذل    
العذراء في الحال ، وجلست العـذراء علـى فـرع           
الشجرة ثم وقفت واتجهت ماشـية تجـاه مـصطبة          

المنزل تاركة خلفها أثار النور ، ثم اخترقت الدرابزين الحديدي ومرت من خاللـه              
ووقفت على المصطبة ، ولما رأت مارينا ذلك في الساعة الثانية عشر إال ربع ليالً               

  كيف يعبر الجسم اإلنساني الدرابزين الحديدى " بالرعب إذ قالت في نفسها أصيبت 
ثم عادت العذراء إلى  فرع شجرة األبوكالبتس وهى تتحـرك إلـى الخلـف                " . ؟  

  هيلين سلفتها  ميرنا إلىهربت  ومن شدة خوفها.  النورانية بعدهاواختفت البلورة
- ١١٢ -  
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شير ها  وت  لتوقظها وهى تصرخ من شدة خوف     
، " هيلين ، هيلـين العـذراء        : "إلى السطح   

ولكن  هيلين  لم  تر  شيئاً ، فاضطر عوض            
زوج هيلين ، وهو شـقيق زوج ميرنـا ، أن          
يحملها على ذراعيه وينزل بها إلى الـصالون      
، حيث وجدها األب  إلياس زحـالوى فـي          
نهاية الصالة ، حوالي الساعة الثانية عـشرة        

 بقربها أيضاً األب جورج إال ربعاً ليالً ، وكان    
. أبو خزيم األرثوذكسي وبعـض أقربائهـا         

ال شك  أن    " فقال لميرنا   . فرووا له ما حدث     
تريد أن  تحملك  رسـالة مـا          العذراء كانت     

رأتك مضطربة  إلى هذا  الحد لم  تقـل           ولما  
يا عـذراء   " نفسك بهذه الصالة    فهيئي   شيئاً ، 

ستيعاب مـا   هيئيني الستقبالك بما يمكنني من ا     
ا بلهجتها  فقالت ميرن " . تريدين أن تقولي لي     

وكان المنظر الـذي     " . بس هيك   " السورية  
كانت العذراء مرتديـة رداء     " ظهرت به العذراء كما وصفته ميرنا فيما بعد كاآلتي          

أبيض بحزام أزرق وعلى رأسها غطاء من نفس نوع الرداء وعلى كتفهـا األيـسر      
يمنى سبحة بلورية اللون وذراعه األيمن مثنى فـي ارتفـاع   شال أزرق وفى يدها ال    

وفـى كـل    " .  الصدر والذراع األيسر نازل على جانبها وقدماها غير مـرئيتين           
ظهوراتها لميرنا ، عدا الظهور األول كانت تعطيها رسائل للبشرية ولم يكن يسمعها             

بطء بمجـرد   أحد من الحضور سوى ميرنا فقط والتي كانت تكرر كلمات العذراء ب           
  :وفيما يلي رسائل الظهورات األربع . سماعها لها 

 الـساعة   ١٢/١٩٨٢/السبت: ١٨الظهور الثاني   ( الرسالة األولى    - ١
أنتم تعرفون كل شيء ، وال      . أبنائي ، اذكروا اهللا ألن اهللا معنا          " ) :ليال١١،٣٧ً

ون كـل شـيء ،      تعرفون شيئاً ، معرفتكم ناقصة ، لكن سيأتي اليوم الذي فيه تعرف           
افعلوا الخير لفاعلي الشر ، وال تعاملوا أحداً بالسوء ، أعطيتكم           . مثل معرفة اهللا لي     

يـا عـذراء ال   : حيث كان والد ميرنا يقول في أثناء الظهور ( زيتاً أكثر مما طلبتم    
توبـوا  . ، وسأعطيكم ما هو أقوى من الزيت بكثيـر          ) تقطعينا من الزيت ، دخلك      

من بشر خلص ، ومن لم      . بشروا بابني عمانوئيل    . ي في سروركم    وآمنوا واذكرون 
ال أطلب ماالً يعطى للكنائس ، وال ماالً        . أحبوا بعضكم بعضاً    . يبشر فأيمانه باطل    

الذين يوزعون مالهم على الفقـراء والكنـائس        . يوزع على الفقراء ، أطلب المحبة       
تشير هنـا إلـى مئـات       (ثر  سأزور البيوت أك  . يسوا بشيء   وليس فيهم محبة فهم ل    

  الصور الفوتوغرافية التي أخذت عن أيقونتها التي في بيت ميرنا والتي ظهر عليها 
- ١١٣ -  

  
  ظهرت فوقها العذراءالتيشجرة األبوكالبتس 
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، أنا ال أطلب أن تـشيدوا       )الزيت
لي كنيسة ، بل مزاراً ، أعطوا ال        

  بون النجدة تحرموا أحدً  ممن يطل    
. "  
الظهـور  ( الرسالة الثانية    - ٢

ــث  ــ: الثال  ٨/١/١٩٨٣سبت ال
كانـت    ) : ليالً ١١،٣٧الساعة  

" العذراء تبكى وقالـت لميرنـا       
فيما كانت ميرنا أيـضا     " معليش  

العذرا عم  : " ًتبكى وهى تصرخ    
أخيراً انسحبت العذراء ، وقبل أن تغيب عن عيني ميرنا ابتسمت ابتـسامة             " . تبكى  
  .رقيقة 

لـساعة   ا ٢/١٩٨٣/ ٢١ االثنين   :الرابع   الظهور( الرسالة الثالثة    - ٣
أبنائي ، الحكى بيني وبيـنكن ،       " وقد وردت باللهجة السورية الشامية ؛       ) : ٩،٣٠

التواضـع بيـتعطش    . ال تشتموا المتكبرين عـديمي التواضـع        . أنا رجعت لهون    
أما المتكبر الفاسد ، بيهمـل ، بثـور ،         . لمالحظات غيره ، ليصلح نفسه من الخلل        

عي البراءة والمحبة أمام الناس فهو نجـس        يلي ببد . المسامحة أفضل شيء    . بعادى  
اهللا . " كلمة بترسخوها ببـالكن ، بترددوهـا دومـاً          : طالبة منكن طلب    . لدى اهللا   

احملـوا  .. يخلصني ، يسوع ينورني ، الروح القـدس حيـاتي ، فأنـا ال أخـاف           
  . احملوا أقل بكثير مما حمل اآلبي . وسامحوا 

 ١٩٨٣/ ٢٤/٣الخمـيس  : مس الظهـور الخـا  ( الرسالة الرابعة    - ٤
: في هذه الليلة قـال لـي المـالك          . أبنائي ، مهمتي انتهت     " ) : ٩،٣٠الساعة  

مباركة أنت في النساء ، ولم أسـتطع أن         
أنـا  . ها أنا آمـة الـرب       : أقول له إال    

: أنا ال يحق لى أن أقول لكم        . مسرورة  
أسسوا . مغفورة زالتكم ، لكن إلهي قالها       

الكنيـسة  . أبنوا كنيـسة    كنيسة ، لم أقل     
التى تبناها يسوع ، كنيسة واحـدة ، ألن         

لكنيـسة هـي ملكـوت      . يسوع واحـد    
من قسمها فقـد    . السموات على األرض    

. أخطأ ، ومن فرح بتقسيمها فقد أخطـأ         
. بناها يسوع ، كانت صغيرة ، وعندما كبرت انقسمت ، ومن قسمها ليس فيه محبة                

ال . ما أجمل أبنائي راكعـين ، طـالبين         . صلوا  أقول لكم صلوا صلوا و    . أجمعوا  
  أنتم ستعلمون األجيال كلمة الوحدة . ال تتفرقوا مثل تفريق الكبار . تخافوا أنا معكم 

- ١١٤ -  
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  " صلوا لساكني األرض والسماء . والمحبة واإليمان 
 ميرنا والغيبوبة الروحية ورسـائل الـسيد المـسيح والـسيدة      ﴿ - ٤

  ﴾العذراء 
رت ميرنا في الغيبوبـة     صا  

كثيـرة بلغـت     الروحية مرات 
 ثـالث   ١٩٩٠ نوفمبر ٢٦حتى  

 وثالثين مرة ، منهـا  ثمـاني       
 دمـشق ؛ فـي    مرات  خارج    

حلب وحساقى بسوريا ، وفـى      
أنجليس مصر  ولبنان ، ولوس      

وكانـت   .  كـا بأمريكا ، وبلجي  
تنفصل  عن  العالم الخارجي      
تماماً ولم تكن تسمع أو تـرى       

ييـبس  جسدها   على  اإلطالق وكان      تحس بشيء أو  
 ٥ مـن  في هذه  الحالة مدداً متفاوتـة ، وكانت تبقى   

بلغت في إحدى المـرات      دقيقة ، وقد     ٧٥دقائق إلى 
 ساعة متواصلة وبدون انقطـاع ، فـي الفتـرة           ٧٢
 مـا    ، وغالباً  ١٩٨٤ نوفمبر   ٢٩ نوفمبر إلى    ٢٧من

عدد من األطبـاء ،   كان يحضر وهى في هذه الحالة     
عدة فحوص   وقد أجريت لها  . حد إلى أربعة    من  وا  

نظرها  وحساسيتها ورد فعلها ، وكانت       طبية ؛ على    
  .النتيجة دائماً سلبية 

ووجه ورقبة  ة ما كان ينضح الزيت من يدي        وعاد
المـرات  ميرنا قبل الغيبوبات الروحية ، وفى إحدى        

الزيت مـن  تي رأت فيها ميرنا السيد المسيح نضح      ال
 أو السيدة العذراء في رؤاها الروحية أثناء        وكانت دائماً ترى السيد المسيح    .  عينيها

غيبوبتها الروحية ، وكانت ترى السيد المـسيح         
في هيئة  شخص نوراني بدون أن تميز وجهه         

 في صـورتها   ، كما كانت ترى السيدة العذراء     
كانت وفى معظم األوقات    . النورانية الواضحة   

ل من السيد المـسيح     رسائتصاحب هذه الرؤى    
معظـم حقـائق    والسيدة العذراء تلخصت فيها     

ة اهللا  عقيـد : المسيحية الجوهرية مثـل      اإليمان
  . األقانيم ، والهوت المسيح وتجسده والفداء بدمه على الصليب الواحد المثلث 

- ١١٥ -  

  

  ميرنا في الغيبوبة الروحية والزيت ينضح على وجهها 
 واألب ألياس زحالوي مرشدها الروحي يسجل مالحظاته 
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وشفاعة العذراء التوسـلية والتوبـة      
للرب ، وضرورة الـصالة القويـة ،    

يس الزواج والـدعوة    والصوم ، وتقد  
بإلحاح وقوة لوحدة الكنيسة الواحدة ،      

وفيمـا يلـي    . وتوحيد عيد القيامـة     
مقتطفات من هذه الرسائل كما وردت      

  :في النص العربي السوري 
في رسـالة    : )تقديس الزواج ( - ١

 ٢٥/١١/١٩٨٣للعذراء يوم الجمعة    
. هذا كل ما أريد ، ما جئت ألفرق         " 

"  أيلـول      ٧وفى رسالة أخرى يوم  الجمعة       ... " . كما هي   حياتك الزوجية ستبقى    
وفى رسـالة مـن     ". ولكن الحياة  ال تمنعك من أن تتابعي الصالة          . عيشي حياتك   

  استمري في "  قال لها ١٩٨٧/آب /٢٦ السيدالمسيح عشية الذكرى السنوية الخامسة
  " .    حياتك زوجة وأماً وأختاً 

 رسـالة  للـسيد المـسيح  يـوم خمـيس            في ) :يةيسوع هو البداية والنها   ( - ٢
أنـا الحـق والحريـة       . ابنتي ، أنا البداية والنهايـة        : "  ١٩٨٤/أيار/٢١/الصعود
لسنة الناس ، سـواء أكـان خيـراً       ال يكن سالمك على ا    . سالمي أعطيكم   . السالم  

ـ فمن ال يبتغ رضى البشر ، وال يخشى عدم رضاهم يت. شراً  أم   يمتع بالسالم الحقيق
 ال تحطمـك األتعـاب التـي      .  مـستقلة    عيشي حياتك هنيئة  . ، وهذا يكون في أنا      

 فأتعابـك لـن تطـول ،   . ى أن أكافئك    بل أفرحي أنا قادر عل    .  أصابتك  من أجلى   
صلى لتـتم   . ة األبدية تستحق هذه العذابات      صلى بعبادة فالحيا  . وأوجاعك لن تدوم    

هب لي أن أستريح فيك ، فـوق كـل           . يا يسوع الحبيب  : فيك مشيئة اهللا ، وقولي      
شيء ، فوق كل خليقة ، فوق جميع مالئكتك ، فوق كل مديح ، فوق كـل سـرور                   

فأنـك أنـت وحـدك      . وابتهاج ، فوق كل مجد وكرامة ، فوق جميع جيش السماء            
فلتأت إلى وتفرج عنى وتفـك      . أنت وحدك القدير والصالح فوق كل شيء        . العلي  

. فأنني بدونك ال يتم سروري ، بدونك مائدتي فارغـة           . ة  قيودي ، وتمنحني الحري   
  " . هاءنذا أقبلت ألنك دعوتني : حينئذ آتى ألقول 

في رسالة للسيد المـسيح يـوم      : )ء بدم المسيح المسفوك على الصليب     الفدا( - ٣
وأريد أن تحملـوا وتتحملـوا      . أنا صلبت حباً لكم     "  تشرين ثاني يقول     ٢٦الثالثاء  

فمـن شـاركني   . أجلى ، بطوع ومحبة وصبر ، وتنتظـروا قـدومي          صليبكم من   
وفى رسالة أخرى   . " . بالعذاب ، أشاركه بالمجد ، وال خالص للنفس إال بالصليب           

ومـن  . مغفورة لكم زالتكم ، ألنكم تنظرون إلى        "  يقول   ١٩٨٦ نيسان   ١٨بتاريخ  
صلوا مـن  . مى فالويل لمن يمثل صورتي وقد باع د  . نظر إلى أرسم صورتي فيه      

  . أجل الخطاة ، فكل كلمة صالة أسكب فيها قطرة من دمى على أحد الخطاة 
- ١١٦ -  

  
 ميرنا وزوجها وطفالهما يعيشون حياة عائلية سعيدة
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.   ابنتي ، ال تضطربي من األرضـيات          
قـولي  ... فبجراحاتي تكـسبين األبديـة      

ألبنائي أن يأتوا إلى في كل ساعة ، وليس         
فأنا معهم في كـل     . عندما أجدد عيد أمي     

ى فـي يـوم     وفى رسالة أخـر   " . وقت  
"  الصعود يقول    ١٩٨٧ أيار   ٢٨األربعاء  

: وإذا صليتم قولوا  . صلوا وصلوا وصلوا    
أيها اآلب بحق جراحات أبنـك الحبيـب         

   ."خلصنا 
في رسالة للسيد    :) الصالة والصوم  (- ٤

   ١٩٨٨ تشرين الثاني ٢٦المسيح يوم 
ألنكـم  عليكم بالـصوم والـصالة ،    "يقول  

كـل  تجابهون  الصالة تواجهون حقيقتي و   ب
نـسوا  صلوا من أجـل الـذين     . الضربات

 لمـاذا لـم   : م لي ، ألنهم سيقولون      وعده
بك يارب وأنت كنت معي ؟ كل مـا          أشعر

أريدك أن تجتمعوا كلكم في ، كما أنا فـي          
 تأكدي  أنـى معـك       ٠٠٠كل واحد منكم    
   " . ومعكم جميعاً 

نتم القلب الـذي فيـه   أ" ل   تقو١٩٨٩   تشرين  ثاني  ٢٦للعذراء يوم   وفى رسالة     
أريد أن تخصصوا صلواتكم من أجل الـسالم ، مـن اآلن            . يسوع وحدانيته    سيبنى

  " .حتى ذكرى القيامة 
رسالة للـسيد    في   ) :تها لدى االبن وشفاعتها التوسلية    كرامة العذراء ومكان  ( - ٥

من أكرمهـا   . هي أمي التي ولدت منها      "  يقول   ١٩٨٧ آب   ١٤الجمعة  المسيح يوم   
  " .ومن طلب منها نال ألنها أمي . مني ومن أنكرها أنكرني أكر
 آب  ٤فـي رسـالة للعـذراء فـي          ) :الدعوة لوحدة الكنيسة وعيد القيامة      (- ٦

وفـى  . " . ال تدعوا  قلبي ينقسم على انقسامكم  . أوالدي قلبي  مجروح      : " ١٩٨٥
من قـسمها  . هي ملكوت اهللا على األرض الكنيسة  " ١٩٨٥ آب٤رسالة أخرى يوم    

كل عام وانـتم    " آب قالت   ١٤وفى يوم   " .فقد أخطأ ، ومن فرح بتقسيمها فقد أخطأ         
. صـالتكم هـي عيـدي       . هذا هو عيدي عندما أراكم كلكم مجتمعين معاً         . بخير  

وفى رسالة  للسيد المسيح يـوم       " . اتحاد  قلوبكم  هو عيدي       . إيمانكم  هو  عيدي      
أبنائي ، سالمي أعطيتكم ، لكن انتم       "  تقول    في لوس انجليس بأمريكا    ١٩٨٨ آب١٤

أي شيء أعطيتموني ؟ أنتم كنيستي ، وقلوبكم ملك لي ، إال إذا هذا القلب أمتلك إلها                 
  الكنيسة هي ملكوت السموات على األرض ، من قسمها أخطأ ، : لقد قلت . غيري 
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وفى رسالة  . " أخطأ   ومن فرح بتقسيمها ، فقد    
أبنـائي  "  يقول   ١٩٩٠ان  نيس١٤في  أخرى  

أنتم ستعلمون األجيال كلمة الوحدة والمحبـة       
أنا معكم لكن يا ابنتي لن تـسمعي        . واإليمان  

وفـى رسـالة    " . صوتي إال والعيد واحـد      
أذهبـي  "  تشرين ثاني يقـول      ٢٦أخرى في   

  وبشرى في العالم أجمع ، وقولي بال 
" . خوف أن  يعملوا من  أجـل  الوحـدة            

الة للعذراء لميرنا يوم االثنين     وفى آخر رس  
ــسنوية   ٢٦/١١/١٩٩٠ ــذكرى ال ــي ال  ف

ابنتي ، إذا قلت      ال تخافي يا  " الثامنة  تقول    
العيد  يتوحد لك أن هذه  أخر رؤيا ، إلى أن        

هل يريدون أن يـروا     : ، إذا قولي ألبنائي     
ويتذكروا جراحات أبني فيك أم ال ؟ فـإذا         

أم ال  هان عليهم أن تتألمي مـرتين  فأنـا          
.                             يهون على أن أرى أبني يتـألم مـرات           

كوني بسالم ، يا ابنتي ، تعـالى ليعطيـك          
 سالم ، حتى تتمكنـي أن تنـشريه بـين         ال

أم الزيت فسيبقى يظهر على يديك      . البشر  
 وأينمـا . جيد أبني يسوع متـى يـشاء        لتم

ذهبت فأنا معك ومع كل واحـد يتمنـى أن          
  " . د واحد اً يكون العي

علـى   تظهرجروح  العالمات  ﴿ - ٥
  ﴾جسد ميرنا في أسبوع اآلالم 

الـسيد  جـروح   ظهرت عالمات وأثـار     
ة التي جرح بها على الصليب      المسيح الخمس 

ورجليه المسامير التي سمرت في يديه      أثار  (
جانب عالمات أثار جروح إكليل إلى  ،) بة التي طعن بها في جنبهطعنة الحر وأثار

مـرات عديـدة فـي    على جسد ميرنا وتألمت آالماً شديدة بسببها  رأسهعلى  ك  لشوا
التي تتكـرر    وهذه الظاهرة الروحية ،    . ١٩٩٠ى  إل ١٩٨٣من  أسابيع اآلالم ابتداء    

اآلالم ، يـسميها العلمـاء      في  بالد  كثيرة في أسـبوع         كثيراً مع أشخاص كثيرين     
خل الشخص الذي تحدث لـه ،       عن  نفسها دا     تكشف ؛ وهى ظاهرة  )Stigma(استجما  

  وتتفتح الجروح في جسده ؛ في يديه ورجليه   فيشعر بآالم جسدية ومعنوية شديدة ،
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وجنبه ورأسـه ، وتظهـر أثـار        
الجروح نفسها التي جرح بها السيد      
المسيح من جراء إكليـل الـشوك       
والصليب ، ولكن ال تتقـيح هـذه        
الجروح ويخرج منها دماً نقيـاً ،       

 بصفة عامة أثناء النهـار      وتحدث
  .في ذكرى آالم وصلب المسيح 

  وقد حدث ذلك مع ميرنا للمـرة       
األولى عندما ظهـر نـوع مـن        
الصالبة على كف يدها اليـسرى      

 سم ،   ١،٥وفتح بها جرح مقياسه     
وبعد أيام قليلة فُتحت بقية الجروح      
يت هـذه    بعد الظهر ، ثم شف     ١٩٨٣ نوفمبر   ٢٥الخمسة في وقت واحد يوم الجمعة       

 مساء دون أن تترك أي اثر وقد شاهد هذه الجروح ثمانية         ١١الجروح تماماً الساعة    
  !! من األطباء وشعر بعضهم بها 

 من أسـبوع اآلالم الـساعة       ١٩/٤/١٩٨٤وحدث للمرة الثانية فجأة يوم الخميس       
 يالثالثة والنصف ظهراً ، وكان جرح الجنب األيمن عميقاً وقاسه األب يوسف ملول            

ـ  سم ، كما شاهد هذه    ١٠جده بطول   وو  مـن  يالجروح ولمسها األب نيكوالس بلبك
طائفة اليونان األرثوذكس ، كما كان من بين الحاضرين  أيضاً  اثنان  من  علمـاء               

جين كلود ، واثنان من الجراحين لويس كاوا       الفرنسيين ، جنفييف وزوجها   البيولوجيا
ين  زوجها نيكوالس  أن  يـذهب          كانوا حاضر  ونصح أحد الذين  وجورج مسمر ،    
ذي فتح الجروح هـو  ال" ليخيطوا  لها هذه  الجراح فصاح قائالً        بها  إلى المستشفى   

الساعة الحادية عشر مـساء دون أن تتـرك   أغلقت هذه الجروح ثم . "الذي سيغلقها   
من أسبوع اآلالم في    ١٩٨٧أبريل  ١٦وحدثت للمرة الثالثة يوم الخميس      . أي أثر لها    

شاهدا أول قطرات مـن      ملولى واألب إلياس زحالوى اللذان     يوسفر األب   حضو
الكاثوليك ، وكانت    الدم تخرج من جبهة ميرنا ، كما  شاهدها رئيس أساقفة السريان             

جنفييف والتي قاست جرح الجنب الـذي        فرنسية أسمها أحياء  عالمة  حاضرة أيضا   
اليوم التالي فوجدتـه    ماماً في   دقائق وأغلق  ت    ١٠الي  بحو فُتح بعد الجروح األخرى   

التي فحصها بعض الجراحين جيداً فقد تمـشفاؤها بعـد          أما بقية الجروح  .  سم   ١٢
وفى يوم خميس اآلالم سنة     .ذلك بدون استخدام أية مواد مطهره أو أربطة أو عالج           

 ١١،١٤الـساعة   جروح الجبهة   فُتحت  ؛ فقد    اآلالم على ثالث مراحل   حدثت  ١٩٩٠
 ظهراً ، وفُتح جرح الجنب      ١،٢٦الساعة  تحت جروح اليدين والرجلين     وفُصباحاً ،   
والشيء العجيب والملحـوظ أن هـذه     . سم   ١٢ ظهراً وكان مقياسه     ١،٣١الساعة    

  . عندما أحتفل األرثوذكس والكاثوليك بعيد القيامة معاً  الجراحات لم تفتح إال
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   كوريا الجنوبيةفي ظهور العذراء -١٢

  ﴾ تمثال العذراء يبكى دموعاً ودماً وينضح زيتاً ﴿
  تدعى نـاجو   غيرة بكوريا الجنوبية   مدينة ص  في  
)Naju(       خالل ظهرت العذراء القديسة مريم من 

 كيم أعمال إعجازية لسيدة تدعى جوليا    عالمات و 
)Julia Kim (راء موجـود  للعذعندما بدأ تمثال 
   منزل هذه السيدة يبكى دموعـاً ودمـاً لمـدة           يف

يوم وأخذ ينضح زيتاً ذو رائحة زكية لمدة         ٧٠٠
أن تتألم    كما أعطيت هذه السيدة   . يوم   ٧٠٠أخرى
. ب  يعليها نفس عالمات جروح  الـصل       ويظهر
 أعطتها لها العذراء هو     التيجوهر الرسالة   وكان  

الـذاتي   والبـر    الروحـي  إيقاظ الناس من التبلد   
لممارسة الفعليـة لتعلـيم اإلنجيـل       والحث على ا  

لإليمان وأن يحيا النـاس حيـاة       والعودة الحقيقية   
والوداعـة والحـب ، والـدعوة ضـد         الصالة  
عن الخطايا األخرى    في العالم والتوبة     اإلجهاض

 لكـي ، وذلك   على العالم  وهزيمة الشرير المستحوذ  
.  ملكوت المسيح    فيتبدأ مرحلة من الحب والسالم      

رة والتقدمات من أجل رجال     ما تطلب الصالة الحا   ك
 خـدام   باعتبارهمالبابا واألساقفة والقسوس    ؛  الدين  

 السابقة ، ولكن هذه     تحذيراتهاكما كررت   . المسيح  
 تلخـيص   يلـي وفيما  . المرة بشكل حازم وصارم     

  :األحداث 

تمثال العذراء يبكى دموعاً ودماً مدة ﴿  - ١
 ﴾ يوم ٧٠٠
م بدأ تمثال العذراء    ١٩٨٥ سنة    يونيو ٣٠ يوم   في

 فهي منزل السيدة جوليا كيم وعائلتها ،        فيالموجود  
ثة أطفال ، يبكى ويـذرف الـدموع        زوجة وأم لثال  

م أخذ يبكى دماً وأسـتمر كـذلك        ١٩٨٦ أكتوبر   ١٩ يوم   في، و )  يوم ١١٠ يحوال(
مـن   التي دموع التمثال العادية والدموع      استمرت أيم ،   ١٩٩٢ يناير   ١٤حتى يوم   
  وُأخذت عينات من هذه الدموع ، دموع الدم ، وتم .  يوم كاملة ٧٠٠دم لمدة 
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بجامعة سـيول    الطبي المعمل   في وفحصها   اختبارها
  . ووجد أنها دماء بشرية 

 زيت ذو رائحة ذكية ينساب من رأس        ﴿ - ٢
  ﴾تمثال العذراء 

أنـساب مـن رأس      وبعد أن توقفت دموع التمثـال      
ـ   ـ  ٧٠٠لمـدة    حـة ذكيـة   ذو رائ ت  العذراء زي وم   ي
 ٢٤مـن     الفتـرة  فـي بال توقف ، وذلك     متواصلة ،   

وأخـذ مـن   . م ١٩٩٤  أكتوبر٢٣ إلى١٩٩٢نوفمبر  
جميع  قطع من القماش مئات الناس من        فيهذا الزيت   

 التـي الكنيسة الـصغيرة       امتألتكما  . أنحاء العالم   
 الذكيـة بـالروائح   تصلى فيها السيدة جوليا كيم      كانت  

 تمثـل   أنهـا ،  السيدة جوليا ، عنها   قالت   لتيا
  .حبها ومودتها  حضور العذراء كما تمثل

  ﴾  آالم الصليب وأثار الجروح﴿ - ٣
السيدة جوليا كيم أنهـا رأت الـسيد          وتقول

علـى الـصليب     وهو يتألم    المسيح في رؤيا  
كل الخطـاة وفـداء لكـل       وينزف بشدة عن    

  سنة في ، وذلك قبل أن يبكى التمثال     البشرية  
 فـي  تتـألم    هيبعدها بدأت   م ، ومن    ١٩٨٥

 تألم فيها الـسيد المـسيح       التي األماكن نفسها 
جروح  ظهرت عليها ندبة ، أثار الجروح ،      و

  . المصلوب ، وشاهد ذلك الكثير من الناس 

والسؤال هنا لماذا هذه الـدموع ؟ ولمـاذا         
كانت دموع من دم ؟ ولماذا تبكـى العـذراء          

دة جوليا كيم أن العذراء تبكى من اجـل         أصالً ؟ تقول السي   
 محبتنا هللا   فيالجميع بسبب الخطايا وبسبب الفشل المتكرر       

، " أحبـوا بعـضكم بعـضاً       " وتنفيذ وصية السيد المسيح     
أنـا أريـدكم سـعداء ، الـزوج         " وتقول السيدة العذراء    
 يحيوا حياة سعيدة ، إذ ينكـسر        لكيوالزوجة يتحدان معاً    

 أحـدكم كرهون بعضكم بعضاً وال يغفر       عندما ت  االبنقلب  
من هم جيـرانكم    . يجب أن تحبوا بعضكم بعضاً      . لألخر  

  في وتحبون الرب تحبوننياألقربون ؟ كيف تقولون أنكم 
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حين أنكم ال تستطيعون أن تحبـوا عـائالتكم ؟     
فهذا ما يتوق   .  بالحب والوفاق    قدسوا عائالتكم 

وألن هذا العالم مغطى بالظلمـة  " ، " إليه األبن   
ال يمكن ان يكون هناك     . ، فالخطاة يتضاعفون    

 العالم ألن كثير من العائالت مرضـى     فيسالم  
، فاألزواج المتحدون معاً ليحيوا حياة سـعيدة        
أصبحوا أفراداً منعـزلين وغيـر قـادرين أن         

ض أو أن يحبـوا بعـضهم       يغفروا بعضهم لبع  
 االمتعاض وسريعيبعضاً ، واصبحوا حاسدين     

  ".  وكارهون بعضهم لبعض 

 سـبق أن    التيالعذراء نفس الرسائل        وتكرر
 فاتيما واكيتا وتحـذر مـن كثـرة         فيأرسلتها  

 إصالح فيالخطايا ، خطايا العالم وفشل أبنائها       
 يثيرون غضب الرب   أبنائيكثير من   " : ذواتهم  

دل ، بكثرة خطاياهم حتـى أن نـاراً مـن           العا
 أصلى بدون   أنني. السماء تنزل على األرض     

 بـإرادتهم  الذين سقطوا    أبنائيتوقف من أجل    
ولكن أن لم يتقبـل     . والذين يفسدون األرض    

 أستمر منغمساً   وإذا أقدمها ،    التي رسائليأحد  
 العالم ولم يبحث عن السماء فسيكون قـد         في

ب إليكم ذلك ألن العقـاب       أطل تأخر جداً ، أنني   
 االبـن فقد دفـع    " . " على جنس البشر     سيحل
الخاطئة   ثمناً غالياً لينقذ األرواح الفقيرة     يسوع

  تخطو إلى الدمار بسبب ريائها     التي األرواح   -
   " .     ٠٠ وعدم مباالتها ونكرانها للجميل

 التـي األجنة البريئة     كما تبكى العذراء بسبب      
هاتهم ، وبسبب الكثيرين الذين       أرحام أم  فيتقتل  

حتى نهاية حياتهم ويذهبون إلى     يرفضون التوبة   
 أبلغتها  التيأخطر الرسائل    فمن . األبديالهالك  

 تخـص قـضية     التي الرسالة   هيالعذراء للعالم   
أن هـذه     العـذراء  أخطرتنيلقد  " اإلجهاض ،   

 األرواح الوحيدة تتضرع للحياة ، ما اكثر معاناة        
   ُأجبرت على مواجهتها التي البريئة هذه األحياء
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وهى تمسح من حنان     ٠٠٠بوحشية  
حام أمهاتها أن اإلجهـاض يـؤلم       أر

  " .الرب والسيدة العذراء كثيراً جداً 

ــاض   ــسيحية اإلجه ــرفض الم   ت
 قتل لنفس لم تخرج بعد إلى       باعتباره

 حاالت نـادرة مثـل      فيالحياة ، إال    
ومـع  تعرض األم الحامل للمـوت ،   

 الدول المفروض أن غالبية شعوبها تدين بالمسيحية ،         فيذلك يزايد بعض قادة األمم      
  الرئاسـة ، علـى     انتخابات فيخاصة  

بهـا   قضية اإلجهاض ، ويسمح البعض   
  قتـل ماليـين األجنـة      فيمما يتسبب   

  أرحـام أمهـاتهم ،     فـي البريئة وهم   
قتل  يرتكبون بذلك أبشع جرائم القتل ،     و

. الحيـاة    ا بعد إلـى   أبرياء لم يخرجو  
العـذراء ضـد     ومن هنا كانت رسائل   

فتقول الـسيدة    اإلجهاض حزينة وباكية  
 عـدة   فـي لها   قالتجوليا أن العذراء    

م ١٩٨٥يوليو   ١٥من  الفترة فيرسائل  
  .م ١٩٨٨ يوليو ٢٩إلى 

 كل أحد أن الجنين الـصغير       أبلغي+ " 
ليس كتلة دموية ولكن له حياة تنـساب        

 رحـم األم    فيبه  فيه من لحظة الحمل     
    . "  

 ٠٠٠ ينفطر بسبب اإلجهاض     قلبي " +
  " .أجل الذين  يقومون به  صلى من 

"    آالم رهيبـة  لـي حتى اآلن وهم يـسببون   باإلجهاضال يزال الناس يقومون    + " 
  " .السيدة جوليا كيم وهى تتناول في الكنيسة الصغيرة  

م يرتكبون جرائم قتل قاسـية ومـع    ألنه الطريق إلى الهاويةفيالناس يسيرون  + " 
ها وتتحمل عقاب   ن، فهذه األحياء الصغيرة محرومة من كيا       ذلك ال يعلمون أنهم قتلة    

 يتملكنـي الحزن  " ،  "  جداً ؟    القاسيفهل يستحقون هذا العقاب     . مريع جناه والديهم    
ـ          نبسبب هذه األحياء البريئة ، األحياء الثمي       سوة ة المعطاة من اهللا ، فهـل تُـداس بق

  " .وتُسحب بوحشية وتُمزق وتُسحق وتُقتل بال مباالة وجهل الوالدين 
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   ظهور العذراء في أوكرانيا- ١٣
   

 دولظهرت العذراء في أوكرانيـا ، إحـدى        
 إبريـل  ٢٦د السوفيتي الـسابق ، يـوم        االتحا
بقريـة  م فوق كنيسة القديسين الثالثـة       ١٩٨٦

كروشوا ، وذلك في نفس تاريخ وزمن الذكرى        
 فـي  السنوية األولى النفجار المفاعل الـذرى       

شعاعات ذرية  تشرنوبل والذي تسبب في قذف إ     
 قذفتـه   ية في الهواء تساوى ما سـبق أن       ونوو

،  ية والتجارب النووية حتـى اآلن     القنابل الذر 
 في العـالم ولـوث   والذي تسبب في ذعر كبير 

  . الهواء واستمرت أثاره فترة طويلة 

 شاهد الظهور في بدايـة األمـر فتـاة          وقد  
مارى توزين وهى ذاهبة إلـى      تدعى  صغيرة  

تشر الخبـر بـين النـاس    ثم أن.  سنة ١٢انت تبلغ من العمر وقتها   فقد ك المدرسة ،   
الجماهير الغفيرة حول الكنيسة لتشاهد ظهور العذراء التي كانـت تظهـر            وتجمعت  

 لذي شاهد الظهـورات مـع الجمـاهير ،        ويقول جوزيف أرليا ا   . فوق قبة الكنيسة    
ـ   ٣٣سجون الشيوعية    نفى إلى كندا بعد أن أمضى في ال        والذي  سبب تمـسكه   سنة ب

 ناس من كل الديانات والمعتقدات ،     بإيمانه المسيحي ؛ لقد جاء عشرات األلوف من ال        
 أقصى المناطق البعيدة فـي روسـيا        مسيحيين ومسلمين ويهود ، وكان بعضهم من      

. رجعـوا لأليمـان   وشاهدوا الظهورات ورأوا هنا سيدتنا العذراء القديسة مـريم و        
  .ويقول أيضا أن الظهور قد أستمر في الحقول والمراعى في كل أوكرانيا 

  وكانت رسالة العذراء هي األمل لهـذا الـشعب الـذي عـانى مـن الـشيوعية                 
ين طويلة ، أكثر من سبعين سـنة         واالضطهاد الديني الشيوعي اإللحادي الشرس سن     

وأعلنت العذراء مقدماً فـي فاتيمـا       ، كما سبق    ) م١٩٩٠ إلى سنة    ١٩١٧من سنة   (
م ، األمل في الخالص من الشيوعية واإللحاد كما سبق وأعلنت العذراء            ١٩١٧سنة  

  .   م ١٩٩٠أيضاً في فاتيما ، حتى عادت إليهم حريتهم الدينية سنة 

 الغالبية العظمى من دول العالم سـواء فـي االتحـاد            في  واآلن انتهت الشيوعية    
ان ، سابقاً ، أو في دول الكتلة الشرقية ؛ أوربا الشرقية وأتباعها              السوفيتي ، الذي ك   

وكل الدول التي كانت تدور في فلكها في أمريكا الجنوبية وأفريقيـا وأسـيا بعمـل                
  .الروح القدس وبركة العذراء وظهوراتها المتكررة في كل مكان 
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   صور المسيح والعذراء تنضح زيتاً بغزارة- ١٤

  ﴾ في الكنيسة القبطية بأمريكا ﴿
تحت هذا العنوان    )٣٥:١١يو(" بكى يسوع    "و  

فـي  نشرت جريدة الهيوستون بوست األمريكية       
ــي   ــصادرة ف ــدادها ال  ٧م و٤/١١/١٩٩١أع

م هذا الحدث العظيم ، كما سـجله      ١١/١/١٩٩٢و
ات يوميـة أحـد      يئة مذكر هعلى   كتيبأيضاً في   
شهود العيان ويدعى مـراد جـورج ،         شهوده ، 

على شريط فيديو يعـرض عالميـاً        وسجل أيضاً 
يلـي   وفيمـا   . إلى اللغة العربية     وقد تمت دبلجته  

  :تفصيل ألحداث المعجزة التي حدثت 

 أيـوب ابـن   كان الفتى الصغير ثروت أسحق        
المقيمة بوالية تكـساس    األسرة القبطية المصرية    

سنة في ليلة   ١٣مريكية ، والذي بلغ من العمر       األ
م ، بحسب تشخيص طبيبه      ١٩٩١الكريسماس سنة 

 رأفت عـاطف رزق أنـه مـريض       . عالج د   الم
 ،) Acute Lymphocytic Leukemia ( الدم ، لوكيميا ليمفاوية حـادة  بسرطان

 ج كيماوياً بصفة دوريـة فـي مستـشفى        وكان يعال . م  ١٩٨٩وذلك منذ أوائل سنة     
  .م كان مصاباً بالتهاب حاد في الحلق ١٢/١٩٩١وفى . اس لألطفال تكس

م تركته والدته ، السيدة ناهد أيوب ، يستريح في حجـرة        ١١/١١/١٩٩١  وفى يوم   
وكان يوجد على حائط الحجرة صورة للسيد المسيح ، كان أحد األصدقاء قد             . نومه  

 الحـظ أن عينـي      يورقوفيما هو يتناول منديل     . أهداها لألسرة منذ تسع سنوات      
السيد المسيح في الصورة تنظران إليه ، ورأى السيد المسيح يتحـرك مـن خـالل            
الصورة ، تارة تتحرك عيناه وتارة تتحرك شفتاه ، وشعر أن السيد المسيح يتحـرك      

فأنتابه الخوف وذهب مسرعاً إلـى والديـه        . من كل الصورة وكأنه شخص أمامه       
  .وحكى لهما ما حدث 

وحاولت تهدئته ، فقـال إن عينـي       " ،  " أنه كان يصرخ ويصرخ     " الدته    وتقول و 
فتركته أمه وأسرعت إلى الحجرة     " . يسوع كانت تتحركان ، ال تعودي إلى الحجرة         

ووضعت يدها على الصورة فامتأل كفها بالزيت ، أو الدموع الزيتية ، ووجـد األب          
 والد الطفل أسحق أن األسرة      ويقول ثروت أيوب  . واألم عيني السيد المسيح تدمعان      

  . من الصورة  " نزول الزيت بغزارة " كانت خائفة بسبب 
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  وأبلغت األسرة كاهن الكنيسة ، التي يصليان فيها ، والذي كان يزور بعض األسر              
فحضرت أسرة األب الكاهن وبعض األحباء وشاهدوا الصورة وقد         . في ذلك اليوم    

ة بخور قوية تنبعث من الحجرة بغزارة وكـأن هنـاك           امتألت بالزيت وشموا رائح   
وفى اليوم التالي جاء القمص أسـحق       . شخصاً يوقد شورية والبخور يتصاعد منها       

صادق ومعه شمامسة الكنيسة وقال أن كان هذا من اهللا فسيثبت وأن لم يكن مـن اهللا    
ـ   وكلما كان يصلى    . فلن يثبت ، ثم فحص الصورة ، وبدأ يصلى           زداد كان الزيت ي

ولما علم كل الشعب القبطي في المنطقة       . غزارة ، كما أنساب بغزارة بعد الصالة        
  .بالخبر امتأل البيت بالناس 

  ومنذ ذلك الوقت شفى أسحق من مرضه تماماً وأكدت الفحوص والتحاليل الطبية    
صبح كامل الشفاء ، فقد أختفي السرطان تمامـاً وبـصورة         والطبيب المعالج أنه أ   

  .مفاجئة وأصبحت الغدد الليمفاوية سلبية وتراجع نمو الخاليا 

  ثم أرسل الكثيرون أيقونات للسيد المسيح وللسيدة العـذراء ووضـعوها بجـوار             
صورة السيد المسيح التي تنضح زيتاً، فأنساب الزيت مـن وجـه الـسيد المـسيح                

وظـل  . عذراء في جميع هذه الصور ، كما نضح أيضاً من بعض التماثيل  والسيدة ال 
وكان . عدد كبير من هذه الصور ينضح زيتاً حتى بعد أن نقلت إلى بيوت أصحابها               

يرافق هذه المعجزة معجزات شفاء لمرضى مصابين أمراض كثيـرة منهـا حالـة              
 هـذه المعجـزة   المرأة أمريكية كانت مريضة بالسرطان وقد شفيت تمامـاً ببركـة      

  .الكبرى 

  وقد صور البعض صوراً وسجلوا أفالم فيديو لهـذه الـصورة ، صـورة الـسيد      
المسيح التي نضحت زيتاً ، وعند المشاهدة وجدوا أنه قد ظهـر بعـض القديـسين                
والمالئكة مع السيد المسيح في الصورة ، وفى أحد لقطات الفيديو ظهرت صـورة              

  . المسيح واضحة ألحد المالئكة مع السيد 

  وأبلغ قداسة البابا شنودة الثالث بالحدث تليفونياً فأوفد قداسته نيافة األنبا تـادرس              
أسقف بور سعيد الذي فحص الصورة جيداً ومسحها من الجهتـين ولكـن الزيـت               
أنساب من الصورة بغزارة ، فأمر نيافته بنقل الصورة إلى الكنيسة ، ولمـا أرادت               

منزلها باعتبارها هبة من اهللا ، وضع نيافته صورة شـبيهة         األسرة االحتفاظ بها في     
إلى جانب الصورة األصلية فأنساب منها الزيت أيضاً ، فتُركت لهم الصورة الشبيهة             

بـا  ثم أوفد قداسـة البابـا أيـضا نيافـة األن    . ونقُلت الصورة األصلية إلى الكنيسة   
   .)أسقف عام بأمريكا حالياً(سرابيون أسقف الخدمات وقتها 

وقد هزت هذه المعجزة الكبرى هيوستون كلها وشـاهدها  ، فـي الفتـرة مـن                 
   ألف زائر ، كما شاهدها في الفترة ٢٠م ، حوالي ٦/١/١٩٩٢ إلى ١١/١١/١٩٩٢

- ١٢٦ -  



 ١٢٧

 ألف زائر ، كما شاهدها الماليين عبـر         ٥٠م ، حوالي    ٢٠/٢/١٩٩٢ إلى   ٦/١من  
. العالم من أديان وأجنـاس كثيـرة        شاشات الفيديو والتليفزيون في أنحاء كثيرة من        

وعلـق الـبعض علـى هـذه الـدموع          . وكل من زار الصورة أخذ بركة الزيت        
  أنها  صرخة  من اهللا  بسبب " الزيتيةالتي انسابت من عيني السيد المسيح  بالقول  

علينـا   ن هذا دليل على عطف اهللا العميـق         أ" األخر  ، وقال البعض    " أحوال العالم   
أما أم الطفل أسـحق فنعتقـد أن        . "  اء مباشرة أو من خالل قديسية       نحن شعبه سو  

  .  الدموع هي تأكيد من اهللا على معجزة الشفاء ، شفاء أسحق من سرطان الدم 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . نضحت زيت وكانت سبب شفائه يالطفل ثروت يقف بجوار الصورة الت
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   تمثال للعذراء من ميدجورجى يبكى- ١٥

   سيفيشا فيشيا بايطاليافيدماً 
 البابـا  مـذهب ١٩٩٤ سنة نوفمبر ٦ في  

   بابـا   الثـاني ) جون بـول  (يوحنا بولس   
ليحتفل  )صقلية(لفاتيكان إلى جزيرة سيسل    

سـيدة  "  وتكريس كنيـسة     اإللهيبالقداس  
المنطقـة   في بنيت   التيالكنيسة   ،" الدموع  

 بـسيراكوز  للعـذراء  تمثال فيها ىبكي  الت
)SYRACUSE (ــي ــة ف  الحــرب نهاي

هذا التمثـال    وتسبب بكاء  األولى، العالمية
 وكان .  إيطاليا في تغيير أحداث كثيرة     في

عامل بسيط عمـره اآلن      التمثال هذا يملك
وتكلم البابا  . سنة وأسمه انجلو النوزو     ٩٢

العذراء فيها  ظهرت  التي عن مئات المرات  
بكت فيها صورها وتماثيلها وذرفت      والتي
عاً من دم ودموعاً بـشرية ،       ، دمو  الدموع
 نفهـم هـذه     أنالبابا أنه من الممكن      وقال

 سـببتها   التـي الدموع على عكس خلفية تلك األحداث الفاجعة ، فالكوارث الرهيبة           
 الصريح القادم   اإللحادية للبشر وتهديد ألوربا من خطر الشيوعية        إبادةالحروب من   

 تـشهد   إذ:  من العالمات اإللهيـة      هي حيث أن دموع سيدتنا      ٠٠٠ن شرق أوربا    م
 مهـددين بالـشر ،   أبناءهـا األم تبكى عندما ترى ..  الكنيسة والعالم  فيلحضورها  
 ، مريم تبكى عندما تشارك بكاء الرب يسوع على أورشـليم أو        الجسدي أو   الروحي

 وقد بنى هذا المكـان المقـدس     ٠٠ الطريق إلى الصليب     فيعند قبر لعازر وأخيرا     
صالة األم .  أنها دموع الصالة ٠٠لسيدة الدموع ليذكر الكنيسة بدموع مريم العذراء 

 ، مـصدر  ي تذيب صالبة القلوب وتفتحها للقاء المسيح الفـاد       التي صالة األمل    ٠٠
  .النور والسالم لكل إنسان ولكل عائلة ولكل المجتمع 

  ﴾ سيفيشا فيشيا فيدم من ميدجورجى بكاء تمثال العذراء القا ﴿ - ١

 البوسنة فيم وبعد ما حدث من حروب وويالت ومذابح ١٩٩٥فبراير سنة   ٢ فيو
  حي في بكى تمثال للعذراء العرقيب الصراع ببيوجوسالفيا السابقة بس

) Civitavecchia(  كم ويدعى سيفيشا فيشيا      ٤٥بسيط يبعد عن روما في إيطاليا ب      
.  
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 التمثال المصنوع من الجبس قد جاء من ميدجورجى وأهداه كاهن القرية          وكان هذا 
لعائلة فابيو جريجورى على سبيل البركة وذلـك بـسبب طيبتهـا وحبهـا للخيـر                

وبنت هذه األسرة مكاناً مقدساً     . ومساعدتها للمحتاجين ، وبسبب مرض ابنهم أيضاً        
"  الثماني سـنوات وتـدعى       للتمثال في حديقة منزلها ، وكانت االبنة الصغيرة ذات        

تقدم الزهور والصلوات أمامه يومياً ، وكانت هي أول من شاهد التمثـال             "  جيسيكا  
وهو يبكى للمرة األولى وعندما شاهدت دموع الدم في عين العذراء انطلقت منهـا               
صرخة وأسرعت لتستغيث بوالدها ، فاحتضن األب ومعه األم ابنتهما وهما يظنـان             

ابها وحاوال أن يستفهما منها عما حدث فلم تستطع أن تنطق ولـو   أن مكروها قد أص   
بحرف واحد وكانت تشير بيدها اليمنى إلى التمثال ، تمثال العذراء الذي كان يبكـى           

ولم يلحظ األب واألم أي شئ غريب على التمثال ، ولكن لما قربـا              . دموعاً من دم    
 ذلك وراحا يصرخان مع الطفلة    منه فوجئا بالعذراء تبكى دماً فصعقا عند مشاهدتهما       

ثم أسرع األب إلى كاهن القرية وأخبره بما حدث وهو في حالة هستيرية وارتباك              . 
  .شديد 

  لم يصدق القس في البداية هذا الخبر ولكنه لم يجد مفرا من الذهاب لمـشاهدة مـا    
دمـاً  يحدث بنفسه ولما وصل إلى الحديقة الموجود فيها التمثال وشاهد العذراء تبكى    

تسمر في مكانه ولم تصدق عيناه ما شاهده ولما تمالك نفسه رفع الغطاء الزجـاجي               
 أنهـا   ٠٠يله إ يا: من هول ما شاهد صرخ متأوهاً       للتمثال ولمس الدموع بإصبعه و    

وجثا على ركبتيه من هول المفاجأة ، وفعل مثله فـابيو           .  أن التمثال يبكى     ٠٠دماء  
  .  مثال  كان فيها التالتيصاحب الحديقة 

    ﴾ تحليل الخبراء للدم ودراسة الكنيسة للظاهرة﴿ - ٢

 وجاء طبيب الحي بعد دقائق قليلة ومعه أدواته ولما شاهد الدم الذي كان ينزف من      
مهنته تغلبت على مشاعره فأخذ عينة مـن        عيني العذراء انتابته صدمة شديدة ولكن       

وجاءت نتيجة هذه التحاليل مذهلة ، حيث ثبـت أنهـا      . الدم وذهب بها ليحللها طبياً      
ويقول كبير المتخصصين الذين فحصوا العينة وحللوا دمـوع         . دماء بشرية حقيقية    

شـاهدت  " التمثال التي من دم ، في أحد الكتب التي صدرت عن هذه المعجـزة ؛                
مثال للمرة األولى عندما ُأجريت له سلسلة االختبارات األولى والحظت أن لـون             الت

الدم هو اللون األحمر القاتم للدم المؤكسد وعندما دعاني األسقف مسجر جريلو فـي         
وكنت قادراً على مالحظـة     " ويقول أيضاً     " . نفس اليوم بكى التمثال وهو في يده        

ثم " . حمر صاف مطابقة تماماً للدم الطازج       قطرة صغيرة من الدم حمراء ، لونها أ       
أخذ التمثال للفحص والدراسة ، وحلل الدم أيضاً مجموعة من الخبراء في الفاتيكـان   

  . وثبت لهم أنه دم بشرى 

 األحياء المجاورة وجاء الجميع ليشاهدوا     في  وكان الخبر قد أنتشر في القرية كلها و       
   الذهول عندما شاهدوا هذه المعجزة هذه المعجزية بأنفسهم فأنتابهم جميعاً
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السمائية وحولوا الحديقة التي كان فيها التمثال إلى مكان للصالة ونوال البركة وطلب  
وجاء إلى المكان أيضاً عشرات األلوف من أنحاء كثيرة         . الشفاء من أمراض كثيرة     

 والتلفزيون ، فـي  واإلذاعةكما أنتقل إلى المكان مندوبو الصحف ووكاالت األنباء  . 
  .وأنتشر الخبر في معظم بالد العالم ومنها مصر . إيطاليا ، من جميع أنحاء العالم 

  ﴾ االحتفال السنوي في سيفيشا فيشيا ﴿ - ٣

م ، احتفلـت    ١٩٩٦فبراير   ٢ في الذكرى السنوية األولى لبكاء التمثال دم ،         في   و
  المكان المقدس عدد كبير من الناسالكنيسة في سيفيشا فيشيا بهذه المناسبة وزار هذا      

يبكـى   للتمثال وهـو  وظهر تسجيل   .  زائر  ) عشرة آالف (١٠،٠٠٠قدر بأكثر من    
والدموع تنهمر من عينيه في تليفزيونات بالد كثيرة ، وشاهدت هذا المشهد في ذلك              

ر قال األسقف  مـسج     هذه المناسبة    فيو. اليوم في نشرة أخبار التليفزيون الفرنسي       
شئ ال يفـسر  " ، األسقف المحلى للمنطقة ، أن ما حدث  ) Msger Grillo(جريلو 

مشيرا إلى بكاء التمثـال فـي   ( في يدي طبيعي، فقد حدث شئ غير     بالعقل البشرى   
وتكلم عن النعمة غيـر المحـدودة       " . ، ولن أتوقف أبداً عن أخبار الناس عنه         ) يده

  : ائق التالية والبركة التي حلت بسبب هذه المعجزة وأعلن الحق

 فرداً من أمراض مختلفة بواسطة العذراء ، منهـا حالـة            ٢٣ إلى   ٢٠ شفاء من    )أ(
طفل استيقظ من غيبوبة كان من المستحيل ، طبياً ، أن يفيق منها ، واثنان ، علـى                  

  .األقل ، شفيا من السرطان أحدهما من تورين والثاني من تورنتو 

ر من كل أنحاء العالم لزيارة هذا المكان       زائ) ثالثمائة ألف  (٣٠٠،٠٠٠حضور  ) ب(
  .المقدس ونوال البركة في العام األول للمعجزة 

، ومن هـؤالء   اهتداء اآلالف وتحولهم إلى اإليمان بعد مشاهدتهم لهذه المعجزة     )ج(
 وبعض البوذيين وأعداد كبيرة من البروتستانت الـذين     ه شخص من شهود يهو    ١٢٠

وباإلضافة إلى ذلك تحول متطرفون سياسيون من الذين . ال يؤمنون بشفاعة العذراء 
  .كانوا مكرسين للعنف إلى السالم والمسيحية 

 ٢٠، ٠٠٠م ، زاد عدد الزوار إلى الضعف ووصل إلى أكثر من          ١٩٩٧ سنة في  و
في بعض األيام ، ويزداد بسرعة ، ويرحب األسقف مسجر بذلك كثيراً حيث يقـول               

ظاهرة هي ظاهرة إعجازية سمائية ، فقـد نزفـت   أنه يؤمن بدون أي شك أن هذه ال     
ويواجه . دماء العذراء من أجل المرضى والذين ال إيمان لهم في المجتمع المعاصر             

الكهنة في البلدة مهمة شاقة تزيد عن طاقتهم بكثير ، حيث أن عددهم عشرة فقط في                
هـؤالء   شخص ويطلب كل     فيحين أن الذين يتناولون في القداس الواحد أكثر من أل         

االعتراف قبل التناول ، لذلك تجدهم يجلسون مع المعترفين ليسمعوا اعترافاتهم فـي   
  !!الهواء الطلق وتحت األشجار وحيثما يوجد فراغ في أي مكان 
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   المسيح يبكى في بيت لحم- ١٦

    ﴾ دموع حمراء تسيل من أيقونة للسيد المسيح ﴿

م ١٩٩٦ فبرايـر في أواخر شهر    
 فياهد مئات الناس الذين كانوا      ش
 المـسيح   يارة القدس أيقونة للسيد     ز
 كانــت. بكــى دمــوع حمــراء ت

 المهـد  كنيـسة  معلقة في لصورة  
في بيـت لحـم فـوق       ) الطفولة(

 .فيها المـسيح      ولد لتيالمغارة  آ  
الدموع وهى تسيل مـن   وقد شاهد   

في األيقونة ،   عين السيد المسيح ،     
المـسيحيين   مـن   مئات الحجـاج    

 واليهود من كل أنحـاء      والمسلمين
 سيدة  وقد الحظ البكاء أوالً   . العالم  

علـى   سنة ، وهى معتـادة      ٦٠العمر  مسلمة عجوز تدعى صديقة حمدان وتبلغ من        
قالت السيدة صديقة أنها كانت تعمل      . ، من الكنيسة ، كل صباح       تنظيف هذا المكان    

"  ٠٠٠وحدها في هـذا المقـدس وفجـأة         
انبعث ضوء من العمود وبـدأت صـورة        

لقـد  . يسوع المسيا ، عليه السالم ، تبكى        
وفـتح عينيـه    . كانت جميلـة ، جميلـة       

وأغمضها ثم سـقطت الـدموع ، دمـوع         
 وفى البداية كنـت خائفـة جـداً       . حمراء  

وتعجبت كيف تكلـم معـي يـسوع وأنـا          
 فـذهبت وأحـضرت األخـوة ،      . مسلمة  

. معجزة     ورأوها هم أيضاً ، وأدركنا أنها     
سـنة   ٢٢ أنا احضر إلى هذه الكنيسة منذ     

وهذه هي المرة األولى في التـاريخ التـي      
  " .  أرى فيها مثل هذا المشهد 

رون الكنيسة فـي  يزو شخص ٦٠٠هناك   انتشر خبر هذه الدموع خاصة وقد كان      
 سيحضرون حضور قداس األحد ، ومن     ذلك الوقت وكان هناك األلوف الذين كانوا        

   في األخبار ونُشرت ٠٠٠العيان شهود من فقد شاهد هذه المعجزة عدد كبير ثم 
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شـهود          " عنـوان   تحـت   ) ٢٩/٢/٩٦(الصحافة العالمية في اليوم التالي مباشـرة        
 يح من صورته المعلقة على عمود مـن  تسيل من عين السيد المس   العيان رأوا دموعاً  

وأن صحيفة جيـروزاليم بوسـت التـي    . الرخام في كنيسة المهد ببيت لحم القديمة       
تصدر في إسرائيل سجلت شهادات لعدد من أهالي البلدة مسيحيين ومسلمين يؤكدون            

 ٨/٢/١٩٩٦ األحد   وقالت جريدة وطني الصادرة يوم    " . فيها شهادتهم لهذه الظاهرة     
أن الجريدة أجرت اتصاالً تليفونيا بنيافة األنبا إبراهام مطران القدس وقـد صـرح              

وقـال  . بأنه بحث حقيقة الظاهرة وتيقن منها ممن أتصل بهم من شـهودها             " نيافته  
نيافته أنه أتصل بشأنها بالخورى جورج المسئول عن بطريركية الروم األرثوذكس           

 بنفسه ، هو ومجموعة من الزوار األجانب الذين كـانوا فـي             فأكد أنه شاهد التجلي   
  .كنيسة المهد بعد أن أبلغته السيدة صديقة بالخبر 

يقـول الكهنـة   " تقـول  ) London Observer(  وكتبت جريدة لندن اوبـسيرفر  
األرثوذكس اليونان الذين يشاركون في مسئولية الكنيسة مع الكاثوليك واألرمن ؛ أن            

معجـزة  "  بستة أسـابيع هـي    ) الكريسماس(نة التي بكت قبل الميالد      األيقوظاهرة  
  .ومذكرة للناس ليستعيدوا االعتبار لقيمهم " عظيمة 

والصورة مرسومة بالزيت على عمـود      
غارة التي ولـد  رخام مبنى مباشرة على الم   

ويرجع هذا العمـود ،     . ح  فيها السيد المسي  
الذي عليـة الـصورة ، للقـرن الرابـع          

 بينما ترجع األيقونة للقرن الثاني      الميالدي
ويقول الخبراء أن رسـم     . عشر الميالدي   

لنـساك المـسيحية فـي      الصورة يرجـع    
ويقـع بـالقرب مـن      .  العصور الوسطى 

درجات السلم المؤدى إلى المغارة المكـان       
 ومن هنـا  . يع فيه اليونان الشموع     الذي يب 

 اهدوا الـدموع  وقال الكهنة انهم ش   . شاهد الكهنة اليونان وغيرهم األيقونة بوضوح       
رأيـت الـدموع    " انستاسيوس   األبويقول  . أسابيع مضت   للمرة األولى منذ ثالثة     

اليونانيـة  يقول ممثل الكنيـسة     كما  " . رأيته يغلق عيناه ويفتحها       " وأيضاً   "بنفسي  
 النـاس شاهد مئات   " ديودوروس  األساقفة  يس  الرسمي في بيت لحم ، رئ     والمسئول  

يسوع يبكـى ألن    . رسمياً كمعجزة عظيمة    يسوع تنزل وتنزل ، وقد أعلنت       دموع  
يسير جيدا ، وقد أخبرني بطريركنا أن هذه معجزة عظيمة وعالمة للنـاس              العالم ال 

  " .العالم أن يكرموا ويحب بعضهم بعضاً  في كل أنحاء
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أن شـيئاً  " متحدث باسم رئيس األسـاقفة ديـودوروس قـائالً    وفى القدس علق ال   
علـى  ) ١٩٩٦ فبراير ٢٩في  (  CNNـوتعلق ال" . ملحوظاً يحدث في بيت لحم 

  اليونان األرثوذكس ليس لديهم شك في أن الصورة المرسومة ليسوع           " وتقول  ذلك  
لـسيدات  كما سجدت مجموعة من ا    " وتضيف  " . ن أثنى عشر قرناً قد بدأت تبكى        م

 أمام األيقونة وقالوا أن يـسوع       الماضيالقبارصة اليونانيين في الكنيسة يوم الثالثاء       
 لجريـدة ذا  الـصحفي ويؤكد ذلك أيضاً أستيفانى نولين المراسـل     " . فتح عينه لهم    

م ويقول ١٩٩٦ديسمبر  ٤الكندية يوم  "  The Globe and Mail "جلوب أند ميل 
لـى بيـت    إالصحفيذهب هذا المراسل    " 

لحم وهـو مـسلح بحمايـة مزدوجـة ؛          
كاثوليكية ضعيفة وسخرية صحفية وأنضم     

 من النساء   ١٠٠إلى مجموعة من حوالى     
القبرصيات اللواتى كن يـضعن مناديـل       
على رؤسهن ويحملن الـشموع والفـديو       

سون والـدموع فـي     ريكوردرز وهم يهم  
، " دموع ، دمـوع     "  أعين البعض منهن  

وقال " . ه لى    وفتح يسوع عين   -فنظرت  
 الكاثوليك فـي القـدس    أحد شهود العيان    

الـدموع  ورأيـت   نفس اليوم فقد كان يبكى ،       لقد رأيته في    " ويدعى انتون جدعون    
ليسوع  نصلى اآلن لذلك  . اليمنى وتوقفت على حافة انفه ، على الخد         من عينه    تنزل

من اعتراف   الرغموعلى  . "مكان افضل ونوقف الحروب     ليساعدنا أن نجعل العالم     
المعجزة إال أن هناك بعض الكنائس األخرى التي مـا          هذه  الكنائس التي تحققت من     

تزال تبحث وتحقق حتى تصل إلى اليقين بنفسها ، وبعد فترة كافية ، مثل الكنيـسة                
نحن ال نؤمن بـالمعجزات هكـذا       " الكاثوليكية الالتينية التي يقول المتحدث باسمها       

 قبـل اإلعـالن     بكاء يسوع ، ولكنا نحتاج لوقت لدراستها      فقد سمعنا قصة    . سريعاً  
والسؤال اآلن هو ؛ لماذا سالت الدموع الحمراء من أيقونة السيد المسيح            . "عنها  

ودماً ؟ لماذا كل هذه التحذيرات التـي   دموعاًولماذا بكت صور وتماثيل العذراء     ؟
المسيح  السيد  لنهاسبق أن أع  ، التحذيرات نفسها التي      في أكثر الظهورات  تكررت  

؟   وقرب نهايتـه بالـذات   ورسله فى اإلنجيل ؟ ولماذا كثرت في القرن العشرين ؟     
قد تكون  "  في بيت لحم     اً على بكاء صورة السيد المسيح     بعض المؤمنين تعليق  قال  

  " !! الدموع عالمة على حزن يسوع بسبب العالم الحديث 
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الطيف النوراني لتجلي العذراء فوق قباب 
كنيسة مارمرقس بأسيوط كما صورته 
عدسة الدكتور حلمي بشارة الساعة 

  ١٦/٩/٢٠٠٠الخامسة فجر السبت 

  والتجلياتظهورات العذراء  - ١٧
  الروحية والنورانية بأسيوط

    
أبرشية أسيوط في شهر أغسطس من        تحتفل  

عام بصوم العذراء وعيد صعود جـسدها        كل
في دير العذراء بجبل أسـيوط والـذي يبعـد          

.  كيلوا مترات عن مدينة أسـيوط        ١٠حوالي  
وفي هذه الفترة يكون معظم اآلباء كهنة مدينـة     

ط متواجدين في الدير لصالة  القداسـات        أسيو
وخدمة زوار الدير الذين يأتون من كل مكـان         

وحسب العـادة   . في الجمهورية بأعداد غفيرة     
يذهب معظم شعب أسيوط  في هـذه الفتـرة           
لالحتفال في الدير معظم النهار ثـم يعـودون         

وفـي صـباح يـوم الجمعـة        . للمدينة لـيال    
وار م أنتشر خبر قـوي بـين ز       ١٨/٨/٢٠٠٠

ن مدينة أسـيوط فـي      الدير وخاصة اآلتين م   
العذراء ظهـرت علـي قبـاب     الدير يقول أن    

كنيسة مارمرقس بمدينة أسيوط ، وكان مصدر       
هذا الخبر هو شعب الكنيسة والمحيطين بهـا        
ومن هرع إليهم ليال عند سماعه للخبـر مـن          

 فوق قبـاب    وأجمع الجميع على أن العذراء ظهرت     . بقية األحياء األخرى بالمدينة     
الكنيسة وأنهم شاهدوا أنواراً تتألأل حول مبنى الكنيسة وبداخل المنارتين وبالتحديـد            
ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليال وأستمر ذلك حتى الصباح ، أي في نهايـة               

وعند سماع هذه األخبـار     . م  ١٨/٨/٢٠٠٠ وفجر يوم الجمعة     ١٧/٨يوم الخميس   
ة أسيوط بمغادرة الدير وذهبوا إلى الكنيسة ليتحققـوا    قام بعض اآلباء من مجلس كهن     

من الخبر ، في حوالي الساعة التاسعة صباحا ، فوجدوا زحاماً شديداً أمام وحـول               
  .الكنيسة ووجدوا بعض رجال األمن الذين كانوا متواجدين طوال الليل 

 وبمجرد دخولهم الكنيسة قام اآلباء بالتحقق من الخبر وبحث الموضوع وتقـصي           
الحقيقة ، وجلس كل واحد منهم علي مكتب في طرف من فنـاء الكنيـسة وقـاموا                 
باستجواب عدد كبير من شهود العيان ، كل منهم علي حده حتـى ال يتـأثر أحـد                   

وبعد جمع كمية كبيرة من المعلومات مـن      . وقاموا بتسجيل هذه الشهادات     . باآلخر  
ذه التحقيقات أمام نيافـة األنبـا   عدد كبير من شهود العيان عادا إلي الدير ووضعا ه    

ميخائيل مطران أسيوط وبقية اآلباء الكهنة الذين كانوا متواجـدين بالـدير وسـاد              
  الجميع اتجاه واحد وهو أن األيام التالية ستثبت الحقيقة ، وفي الحال تقرر أن يقوم 
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مجلس كهنة أسيوط والمكون مـن      
القس مينا حنا سـكرتير المطرانيـة       

س يوسف كامل والقس تـادرس      والق
اقالديوس والقس بانوب ثابت والقس     
يعقوب سليمان ، وكذلك القس زكـا       
لبيب كاهن الكنيسة ، بمتابعة الظهور      
والتحقق منه ثم تقديم بيان عـن كـل    
أحداثه وظروفه وحقيقته وما توصلوا     

  .إليه من نتائج 
  ويقول مجلس الكهنة في تـسجيله        

ية مجيـدة   في ليلة تاريخ  " لما حدث   
سطرت أحداثها بأحرف من نور كان ظهور مريم العذراء فوق قباب كنيسة القديس             

 أغسطس ، ولم يكن التوقيـت مـستغربا وال          ١٧مارمرقس بأسيوط وكان ذلك يوم      
المكان مستبعدا حيث تحتفل مطرانية أسيوط بأقدس الذكريات وأجمـل المناسـبات            

وط حيث تقام القداسات اليوميـة مـع        بمناسبة صوم العذراء وذلك بديرها بجبل أسي      
ترديد األلحان الشجية والعظات الروحية ، ويؤمه مئات اآلالف من مختلف أنحـاء             

وكان للظهور أثره الواضح في التجمع الهائل حول كنيـسة القـديس            . الجمهورية  
ونقل الخبر للمتواجدين بالدير للمشاركة في األفراح التي عمت الجميع          . مارمرقس  

فور ألتزم جميع كهنة أسيوط برصد هذه الظهورات مـع جمـع شـهادات              وعلى ال 
المواطنين المعاينين لهذه التجليات سواء كانوا من أسيوط أو خارجها مـن مختلـف        

  " . الفئات ؛ أساقفة وكهنة وصحفيين ورجال قانون وأطباء وعمال وغيرهم 

 وكانـت نتيجـة     بعد أن قدم اآلباء تقريرهم استمرت اللجنة في متابعـة الظهـور       
  مشاهدتهم الشخصية وشهادة شهود العيان الذين سجلوا شهاداتهم للظهورات كما يلي 

  :أيام التجليات الكاملة والواضحة : أوالً 
 شهد جميع من شاهدوا الظهورات ، من الجموع الغفيرة ، في اليوم األول لهـا                )١(

في أبهى صورة لهـا      أغسطس تجلت القديسة العذراء مريم       ١٧أنه في ليلة الخميس     
بين منارتي الكنيسة حوالي الساعة الحادية عشر ونصف مساء بـصورة متقطعـة             

م ١٨/٨/٢٠٠٠حتى الساعة الثالثة فجراً ثم استمرت من الرابعة صـباح الجمعـة             
واستمر ظهورها حتى الساعة السادسة فجراً يصحبها أنوار سمائية شبيهة بـالبرق            

 ف التي تجمعت من كل أنحـاء المدينـة مـن           وحمام نوراني روحي ، ورآها اآلال     
  المسيحيين وبعض المسلمين الذين توافدوا حول الكنيسة بمجرد سماعهم ألخبار هذا 
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وذكر شهود العيان أن العذراء     . الظهور  
قد تجلت بكامل طولها في هيئة وشـكل        
نوراني أقرب إلـى الفـسفوري وفـي        
مالبس نورانية شكلها أقرب إلى اللـون       
اللبني السماوي ، فـي صـورة مثيلـة         
لصورة الظهور المألوفة ، وأنها كانـت       
واقفة تحرك يديها إلى األمام في حركـة     
نصف دائرية وكانـت تبـارك جمـوع        
الشعب الذين كانوا يشاهدون الظهور في      
حالة من النشوة والفرح الروحي الذي ال       

 كمـا ذكـر بعـض       .مثيل له ، وهم يترنمون ويمجدون ويسبحون بتسابيح روحية          
الذين سجلوا شهادتهم في الكنيسة أن العذراء كانت تحرك رأسـها            شهود العيان من  

ونظـرا ألن  " وكما يقـول تقريـر للجنـة    . يمينا ويسارا وإلى األمام بين األعمدة       
الشهادة تقوم على فم شاهدين أو أكثر وقد شهد ظهور العذراء وتجليها بـين قبـاب                

لقبلية الغربية وفوق الصليب األوسط بين المنارتين مئات بل         الكنيسة وعلى منارتها ا   
فهذا يؤكد لنا حقيقة هذا     " آالف من الرجال والنساء والشباب والشابات بل واألطفال         

كما كان يسبق التجلي ويليـه ظهـور أنـوار       . الظهور والتجلي الروحاني للعذراء     
نـوراني كبيـر الحجـم      شديدة ساطعة شبيهة بالبرق وأسراب من الحمام األبيض ال        

  .طويل الذيل أو طويل األجنحة 
 أغـسطس تجلـت     ١٩ كما أجمع جميع شهود العيان أنه في يوم عيد التجلـي             )٢(

العذراء على المنارة القبلية الغربية ، وكانت في الموضع الذي فيه الصليب المفـرغ         
األخرى إحداها صورة التجلي و    في الجزء الثماني من المنارة ، وتراءت بعدة صور        

صورة العذراء حاملة للطفل يسوع ، وكانت مالبسها أجمل ما توصف بـه حـسب               
ألوان الطيف اللبني والموف واألبيض ، وذلك في تمام الساعة الخامسة حتى الساعة            
السادسة ، وطوال هذه الليلة صاحب هذا الظهور أنوار غير عادية تـسطع علـى                

وأسراب من الحمام األبـيض النـوراني       منارتي الكنيسة وقبتها وعلى الكنيسة كلها       
. طويل الذيل أو طويل األجنحة على فترات متقاربة أحيانـا أو فتـرات متباعـدة                

ويصف أحد شهود العيان من الذين سجلوا شهادتهم في الكنيسة ما رآه في تلك الليلة               
 ظهر نور علـي فتـرات       ١٢،٣٠ وحتى الساعة    ١١،٤٥في حوالي الساعة    " قائال  

 أماكن مختلفة من أعلى القبة وعلى المنارتين من أعلـى إلـى أسـفل               متقطعة ومن 
وكذلك ظهور حمام نوراني وبخور صاعد إلى السماء من إلى القبة أعلى المـذبح ،             
ثم بعد ذلك بدأ ظهور العذراء مريم بنور قوي في حجم النجمـة أعلـى الـصليب                 

 وشـكل العـذراء    األوسط وأخذ حجم النور يزداد في الحجم والقوة حتى أخذ حجم            
  بنور قوي وأخذ يتحرك متجها إلى المنارة البحرية ويلف حولها وترتفع وتنخفض ثم 
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تتجه إلى الصليب مرة أخرى وفي هذه       
اللحظة استعنت بمنظار مكبر وعنـدما      
أخذ النور يقل شدة رأيت العذراء مريم       
واضحة بحجمها الطبيعي وهي ترتـدي      

لبني وحولها  الطرحة الزرقاء والثوب ال   
هالة من النـور ويـشع مـن يـديها           
الطاهرتين نور وتتحرك بنفس المقاربة     
لصورة تجليها على كنيستها بـالزيتون      
وبنفس صورها المتجلية ، واستمر هذا      

 دقـائق مـن بدايـة       ٦الظهور حوالي   
  مرات ، بـنفس    ٥ إلى   ٤ظهورها وحتى اختفائها ، وتكرر هذا الظهور حوالي من          

 ، ثم بعد ذلك ظهرت في منارة القبة القبلية ورآها الجميع من علـى    الشكل والطريقة 
  " .هذا البعد 

فوق الصليب األوسط فيما بـين      )  أغسطس ٣١(جلت العذراء آخر أغسطس      وت )٣(
المنارتين بكامل هيئتها وكانت تتحرك ما بين المنارتين ، وصـاحب هـذا التجلـي            

. تى الـساعة الـسادسة إال ربـع    أنوار شديدة مستمرة بدأت من الساعة الخامسة ح       
األضواء المتكررة وكأنهـا البـرق      انبثقت  " المشهد بقوله   ويصف أحد شهود العيان     

ليفرش ضوءا على الكنيسة ويمأل المنارتين بالضوء والبهاء والجمال وعند انبثـاق            
هذه األضواء القوية رأيت العذراء في مكان الصليب المنحوت بجوار المنارة القبلية            

 الجهة المطلة على المنارة البحرية ولم أر الصليب طوال ساعة كاملة تتجلـى              وفي
فيها العذراء حاملة وليدها باليد اليسرى ملفوف بالمالبس البيضاء الناصـعة وهـي             
حانية رأسها قليال ترتدي مالبس داكنة وغطاء رأسها الذي ظهر تارة باللون الموف             

ها عند اختفاء وليدها باللون األبيض الذي       ووقتا طويال باللون الكحلي وتظهر مالبس     
كان ملفوفا به ، وظلت هكذا متجلية والضوء ينبعث وينسكب على الكنيسة وهي في              

  " .   زي متألق جديد يميل لونه إلى اللون البمبي الفرايحي 
 
 
  

يظهر ذو رائحة جميلة ويبـدو كالـدخان الـذي    :  ظهور بخور له رائحة ذكية      )١(
ة ويتجه وينتشر دائما ناحية الشرق في الوقت الـذي يتجـه فيـه              يخرج من الكنيس  

الدخان الخارج من محطة الكهرباء القريبة من المكان عكس اتجاه هذا البخور بـل              
  . ويتحرك دخان المحطة بحسب اتجاه الريح 

وتظهر أسراب من الحمام النوراني الروحي األبـيض        :  حمام نوراني روحي     )٢(
 والذي يظهر أحيانا بذيل طويل وأحيانا أخرى بأجنحة كبيـرة          اللون والكبير الحجم    

   بالنسبة لحجم هيئة جسده ، وتبدو فوق رأس كل حمامة هالة من نور وكأنها جداً
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  بخور له رائحة ذكية يتصاعد خلف القبة والمنارة  

ذات رأس مضيء ، ويظهـر هـذا        
الحمام بأعداد مختلفة ومتنوعة فأحيانا     
تظهر حمامة واحدة وأحيانا أثنان أو       

بعة أو ثمانيـة أو  ثالثة أو أربعة أو س    
كما يظهر في   . تسعة أو سرب كبير     

أشكال كثيرة ، ويبدو أحيانا في هيئة       
ولكن هيئتـه    وشكل الحمام المألوف  

غالبا ما تكون فـي هيئـة الـسحاب        
األبيض ، ويظهر أحيانا فـي هيئـة        

سحاب لعدة ثوان ثم يتحول في شكله إلى        
شكل قريب من الحمام العادي ، ويخرج       

 األوسط تارة ويرتفـع     من عند الصليب  
ويدور حول المنارتين ثـم يتجـه جهـة     
الشرق فوق القبة ويعود ثانية ثم يرتفـع        
إلى السماء وفجأة يختفي ثم يعود للظهور       
من نفس الموقع والمكان ، وأحيانا يطير       
بين الكنيسة وكنيسة القديس أبادير وأخته      
إيريني القريبة من كنيسة مارمرقس ، أو       

 وقد أكد عدد كبيـر      .على جموع الناس    
ممن شاهدوا هذه الظهـورات الروحيـة       
والنورانية أنهم شاهدوا حمامـاً حقيقيـاً       
يطير في هذا الوقت من الليلـة ويتميـز         
بأنه يحمل في قدميه غصن الزيتون مما        
يجعل ذيله يبدو طويال ، ولكن مـا تـم          
تسجيله على شرائط الفيديو يظهر هـذا       

ـ         ام الحمام في هيئة وشكل شـبيه بالحم
كما يطير هذا الحمام في مستويات      . ولكن أجنحته طويلة عن أجنحة الحمام العادي        

مختلفة سواء مرتفعا أو منخفضا ، وتقترب بعض أسرابه من الجموع رويدا رويـدا              
ويظهـر  . حتى تكاد أن تلمس الرؤوس في تموجات عجيبة ودوائر تتسع وتـضيق      

دو في شكل المع ، و تضيء بطنه       الحمام في شكل نوراني وأحيانا تضيء رأسه وتب       
ويتميز هذا الحمام بكبر الجنـاحين      . بنور المع وتبدو أحيانا في شكل اللمبة النيون         

بالنسبة لحجم الجسم فيصل طول الجناح إلى ما يقرب من نصف متر أو يزيد ، وقد                
رأى البعض حمامة كبيرة مثل البطة تطير فوق الكنيسة ، ويستمر طيـران الحمـام     

  وقد شاهدت بنفسي. جار النور ، األنوار السمائية الشبيهة بالبرق حتى الفجر مع انف
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  حمامة نورانية كبيرة الحجم تطير فوق الكنيسة

  سحابة نورانية تتحرك بسرعة وحولها عشرة حمامات نورانية

 فجـر   ٣٠/١١ليلة الخمـيس    
م هــذا ١/١٢/٢٠٠٠الجمعــة 

ــسمائي  ــوراني ال ــام الن الحم
دخلت الكنيـسة مـع     : كاآلتي  

 مـساء  ٩,٥أحد األبناء الساعة    
ثم دخلت مع اآلبـاء المكتـب       
الذي يحتفظون به بالـسجالت     

لخاصة بالظهورات والتجليات   ا
الروحية وفور خروجنـا مـن      
المكتب بعد عـشر دقـائق ،       

 ظهرت حمامة   ٩,١٥الساعة  
نورانية علي ارتفـاع قريـب      

جدا من فوق المنازل المواجهة للكنيسة ودخلت المنارة القبلية ودارت ثم عادت مـن          
م العـادي ،    حيث أتت وسط تهليل الجماهير الغفيرة ، وكانت في شكلها أقرب للحما           

 شاهدنا جميعا ثـالث  وقدوكان موجود في هذه اللحظات عدد كبير من اآلباء الكهنة        
. مرات أسراب من الحمام تطير عاليا وبسرعة كبيرة ولم أتمكن من رؤيتها جيـدا               

 فجرا ظهرت حمامة من جهة بحري وطـارت فـوق الكنيـسة             ٢,٣٧وفي الساعة   
االتجاه القبلي الشرقي ، خلف الكنيـسة       ودخلت المنارة البحرية وخرجت متجهة في       

 جـاءت   ٤,٨وفي الساعة   . اإلنجيلية وظلت طائره حتى اختفت عن مرمى البصر         
ثالث حمامات نورانية يميل لونهن إلـى       
الفسفوري الناري ، وكأنهن جمر مـن        
نار ، من الجهة البحرية الشرقية وطرن       
في سماء الكنيـسة بأرتفـاع المنـارات        

 متـرا مـن     ٢٠ن  وعلي ارتفاع أقل م   
سطح بيت الكهنة ، الذي كنا نشاهد منه         
، وقد خطف ظهـور هـذه الحمامـات         
ــاري قلــوب  بمنظرهــا النــوراني الن
الجماهير الكثيرة التي صـارت تهلـل       

وكان يتبع ظهور هـذا    . بفرح هستيري   

الحمام النوراني السمائي سطوع األنوار     
على الكنيسة وقبتها ومناراتها بـصورة      

  .تذهل العقول 
م شاهدت من علي سـطح   ١٥/١١/٢٠٠٠ فجر الجمعة    ١٤/١١وفي ليلة الخميس    

  نفس المنزل ، وكان هناك مجموعة من اآلباء الكهنة حمامتان نورانيتان كانتا 
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 أمام المنارة   ١٢,٥تطيران الساعة   
البحرية في مستوى منخفض نسبيا ،      

من   شاهدنا سرب  ١,١٠وفي الساعة   
مامة يطيـر    ح ١٢الحمام مكون من    

فوق الجموع المحتشدة والتـي كـان       
تهلل بفرح ال مثيل له ، وفي الساعة        

 جاءت حمامـة مـن االتجـاه     ١,٢٠
القبلي إلى البحـري وهـي تطيـر        
متهادية بهدوء شـديد ودارت حـول       

الكنيسة وطارت فوق الجموع ثم اختفت  أمام نظرنا جميعا في نفس مكانهـا وهـي      
 ٨ طار سرب مكون من   ١,٢٥وفي الساعة   !! فأت  فوق الجموع وكأنها لمبة وقد أط     

حمامات مثل النجوم في سماء الكنيسة ثم اختفى فوق القبة الوسطى ، وفي الـساعة               
 حمامات يتأللئون كالنجوم ، وكان هذا الـسرب أعلـى مـن             ٨ طار سرب من     ٣

  .السرب السابق واختفى أمام نظرنا جميعا 
  .  من الحمام   كما ظهر هذا الحمام النوراني بحجم أكبر

  وقد شاهد السيد عبد الرحيم علي الصحفي بجريدة األهالي هذه الحمامة التي فـي              
 هو زميلـه المـصور   ٨/١٢م فجر الجمعة    ٧/١٢/٢٠٠٠حجم األوزة ليلة الخميس     

  :م ١٢/٢٠٠٠ / ١٣خالد سالمة ، مع الجموع ، وقال في عدد الجريدة الصادر في 
 وبعدها بدقائق أنطلق    ٠٠٠ الجنوبي من الكنيسة     أنطلق ضوء كالبرق أضاء الجزء    " 

 وفجأة انطلقت من جهة ما ـ لـم أسـتطع    ٠٠٠النور مرة أخرى ، ثم مرة ومرات 
بيـضاء بياضـا   ) في حجـم األوزة ( للمفاجئة ـ حمامة كبيرة الحجم  تحديدها نظرا

ثم جـاءت   . ناصعا طافت بقباب الكنيسة     
ناحيتنا ودارت نصف دورة ، وصـرخت       

 خالد سالمة أن يحاول التقـاط       في زميلي 
صورة لها ، وبينما يحاول خالد إعداد آلـة   
التصوير وتوجيهها إليها ، اختفت فجأة من       
فوق رؤوسنا كما جاءت ، وال نعلـم مـن       
أين أتت أو أين اختفت وعلي الفور نظرت        
لزميلي المصور وعاتبته ، ولكنه أجـابني       
والدهشة على وجهه بأن المفاجأة باغتتـه       

  " .       ستطع فعل شيء فلم ي
وتظهر أنوار روحية تشتد في نورها وضوئها وتتابعهـا         :  أنوار روحية مبهرة     )٣(

وغالبا ما تظهر شديدة وقوية وخاطفة تشبه البرق أو تشبه انفجارات من نور ، بـل        
  وتشبه الشهب الخاطفة في سرعتها الخاطفة ما بين المنارات ، وغالبا ما تظهر من 

- ١٤٠ -  

  الصليب األوسط يتحول إلى كتلة من نور

  



  ١٤١

ــ ــارة من ــا المن ــة وأحيان ارة القبلي
والصليب األوسط الذي على واجهة     
الكنيسة فيتحوالن إلى كتل من نـور       
وأحيانا المنارتين والصليب األوسط    
، وأحيانا أخرى من إحدى المنارتين      
والقبة بصليبها ، وأحيانـا ينـسكب       
النور وينعكس على الكنيـسة كلهـا       

  .فتتحول إلى ما يشبه كتلة من نور
ظهر تارة من داخل المنـارة     وتبل    

القبلية الغربية وتنتشر إلى الخارج وتغطي المنطقة المحيطة وتـصل إلـى المنـارة     
وتظهر تارة من أسفل الصليب األوسط في شكل مخروطي في كل جهـة             . البحرية  

وتظهر تارة مـن وسـط القبـة        . ويظهر تارة عرضي ليشمل المنارتين والصليب       
وينتشر النور الشديد األبـيض الـساطع أسـفل المظلـة           الشرقية التي تعلو الهيكل     

الحديدية وكأنها لهب نار مشتعل ويظهر تارة أسفل الصليب فوق القبـة الـشرقية ،              
كما تظهر هذه األنوار علي المشاهدين علي أسطح المنازل في الوقت التـي تكـون     

واجهـة  فيه هذه األنوار ضاربة علي كل واجهة الكنيسة ، المنارتين والقبـة وكـل         
 وفجر  ٢٨/١٠ فجر السبت    ١٠ /٢٧الكنيسة ، كما شاهدت ذلك بنفسي فجر الجمعة         

م ، فقد رأيت كل من حولي ، ونحن نشاهد من علـى سـطح              ١/١٢/٢٠٠٠الجمعة  
أحد المنازل المواجهة للكنيسة ، النور يسطع على كل من علـى الـسطح وعلـى                

لون أبيض فسفوري شديد    واجهة الكنيسة بالكامل ورأيت كل من أمامي وهو يبرق ب         
وفي أكثر األحيان يظهر الصليب الحديدي وقاعدته الخرسانية والموجـود        . البياض  

وتختلف جميع هـذه األنـوار ،   . أعلى واجهة الكنيسة وكأنه كتلة من النور الوهاج     
والتي تظهر في شكلها كالبرق في قوتها وشدتها وتالحقها وتباعدها كل مـرة عـن          

د العيان الذين سجلوا شهادتهم في الكنيسة هذا النـور بأنـه            ويصف شهو . األخرى  
نور غير طبيعي وقد وصفه أحد خريجي كلية العلوم قسم طبيعة والذي راقب جميع              
األماكن المحيطة بالكنيسة ودرس طبيعة الضوء بأنها أضواء تختلف عن أي ضـوء      

  . صادر من أي مصدر صناعي وأنها كانت تخترق أي ضوء صناعي 
   أيام كثيرة يظهر نور بيضاوي مستدير نسبيا كالشمس ، كما يظهر هذا النور  وفي

مثل كتلة السحاب المتحرك لعدة ثوان ، وقد شاهدت مع الجموع الغفيرة هذا النـور               
في هيئة سحابة تتحرك كالشمس إلي جوار المنارة القبلية في منظر أخاذ كاد يذهب              

 الكنيسة ويتحرك بعيدا وألعلى حتـى       ويظهر هذا النور فوق   . بعقول شهود العيان    
يختفي ، كما يظهر ما بين القبة والمنارة القبلية أو ما بين القبة والمنـارة البحريـة                 
وأحيانا يغطي الصليب الذي على واجهة الكنيسة وجزء من القبة وأحيانـا يغطـي              
  ل صليب القبة الوسطى وأحيانا يغطي هذه القبة وصليبها بشكل جزئي وأحيانا بالكام
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، وفي إحدى المرات ظهر هذا النور على هيئة خط عريض يتحرك مثل رقم سبعة               
ثم يتحول إلى ما يشبه عالمة االستفهام أمام صـليب المنـارة القبليـة ويمكـن أن                 

  .يتصوره البعض كشخص ساجد أمام صليب المنارة 
 
 
  

ني لم يشكوا لحظة      وعلى الرغم من أن جميع من شاهدوا الحمام النوراني الروحا         
واحدة في أنه ظهور روحاني ، فقد أكدت دراسة ألساتذة كليـة الزراعـة بجامعـة             
أسيوط أن الحمام الذي يطير فوق كنيسة مارمرقس بأسيوط هو ظاهرة روحية بكل             

ويقول التقرير الذي قدم من هؤالء األساتذة والذي قـدموه إلـى إحـدى           . المقاييس  
"  الحمام النوراني    ا كهنة الكنيسة ، بعد دراسة ظاهره هذا       الجهات الرسمية ، ونقله لن    

ال يرى ليال   ) العادي(الحمام  ) ١(
وبالتالي ال يستطيع الطيران ليال     

حمامة تقف علـى     ، وإذا أطلقت  
أن ) ٢. (أول مستوى يـصادفها    

توقيـت ظهـور    ( هذا التوقيت   
الحمام الروحاني في سماء كنيسة     

ليس توقيت  ) مارمرقس بأسيوط   
كمـا أن   ) ٣. (لطيور المهاجرة   ا

الطيور المهاجرة تسير في اتجاه     
واحد وعلى ارتفاع عـال يقلـل       

الطيور المهـاجرة   ) ٤. (الضغط الجوي على جسم الطائر وحتى ال يصطادها أحد          
ـ      أو مثل الرسـم التـالي           ›تسير في أسراب وتحت قيادة أحدهم في خط ـ ـ ـ 

س واحدة فقط وفي مقدمتهم طائر واحـد   ، أي ثالثة خطوط متقابلة في رأ      
كنيـسة مـارمرقس    ( أما الحمام الذي يظهر على قباب الكنيـسة         . فقط  

يظهر ويلف ويدور حول قباب الكنيسة ويختفي فجأة سواء علـى إحـدى        ) بأسيوط  
وحجـم الحمـام غيـر      . على مرمى البـصر     ) ألعلى( السماء   القباب أو في اتجاه   

 هذا الحمام فوق قباب الكنيسة في هـذا الوقـت           والخالصة هي أن ظهور   . طبيعي  
  .وبهذا الشكل وبهذا الحجم يعتبر ظاهرة روحية 

كما أن كل من شاهد هذه األنوار تأكد من كيفية وطبيعة ظهورها ، أنهـا أنـوار                 
روحية سمائية ، ولو أفترض أحد عكس ذلـك نقـول لـه أن األجهـزة األمنيـة                  

كل معداتها العلمية واألكاديمية بفحص ودراسة      والعسكرية ، والتي ال بد أنها قامت ب       
هذه األنوار ، ولو لم تكن قد تأكدت من كونها روحية سمائية لما تركت األمر هكذا                

  ، ولو كانت قد وجدت إنسان ما أو جهة ما متورطة في عمل أو استخدام أي حيل 
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خدمة ، مـع    صناعية لكانت قد قامت بالقبض علي المتورط وضبط األجهزة المست         
مالحظة أن األجهزة األمنية قد قامت في األيام األولي للظهـورات بطـرد النـاس               
وإبعادهم من حول الكنيسة لعدم تصديقهم لحقيقة الظهورات والتجليات ولمنع حدوث           
أي مصادمات أو شغب قد يحدث بسبب طبيعة المكان والظروف األمنيـة ، وأمـام               

جليات والظهورات الروحية والنورانية التي أقر      األمر الواقع الذي فرضته حقيقة الت     
بها كل من شاهدها غيرت هذه األجهزة موقفها بعد توالي الظهورات واسـتمرارها             
وتأكد الجميع من حقيقتها ، بل ومشاهدة عدد من رجال األمـن لظهـور العـذراء                
واألنوار الروحية والحمام الروحاني ، خاصة في األيام األولـى ، وتحولـت هـذه      

ونشكر اهللا أنـه  . ألجهزة إلى تنظيم الجماهير الغفيرة المتدفقة على المكان وحمايته         ا
منذ بداية هذه الظهورات والتجليات الروحية والنورانية ، منذ ما يقرب من أربعـة               

سـواء كانـت مـن خـارج جمـوع          !! أشهر ، حتى اآلن لم تحدث حادثة واحدة         
 اهير غفيرة ألسطح منازل لـيس لهـا  المشاهدين أو من داخلهم ، وبرغم اعتالء جم    

أسوار لم تحدث حادثة واحدة ، وببركة العذراء لم تسمح عناية اهللا بأي شيء يمـس                
  .الشعب أو يكدر صفوه 

ويقول األستاذ عبد الرحيم علي الصحفي بجريدة األهالي أنه جلس هـو وزميلـه              
هـورات  علي سطح أحد المنازل وأن أحد الضباط من األمن كان يتـابع هـذه الظ              

 شاب في أواخر العقد الثالث مـن العمـر ،           ٠٠٠ويجلس  " ويسجلها بكاميرا فيديو    
ويحمل في يده كاميرا فيديو متطورة ، وعرفت فيما بعد أنه أحـد العـاملين بأحـد                 

وخلفنـا كـان     ٠٠٠جلست أنا وزميلي المصور خالـد سـالمة         . األجهزة األمنية   
 ٠٠٠ الكاميرات إلى واجهة الكنيسة   الضابط يراقب الوضع باهتمام شديد ، موجها        

أنني لن أحدثك عمـا رأيـت   : فقال لي  . واستدرت نحوه وبادرته بسؤال عما رأى       
ولكني سأريك ما رأيته خالل األيام الماضية من خالل ما هو مـسجل علـي هـذه               

 وإذا  ٠٠٠وبالفعل أخذ في إرجاع الشريط وبدأت أنظـر أنـا وزميلـي             . الكاميرا  
وحمـام أبـيض   . كنيسة ، ثم تختفـي  تنطلق داخل وفوق قباب ال    بأضواء قوية جدا    

يحلق فوق القباب ، والضوء كالبرق يظهر مرات ويختفي علي الفـور ، والرجـل               
هذا حدث في اليوم كذا ، وهذا في اليوم كذا ، كمـا هـو               : يعلق قائال   ) الضابط  ( 

ماذا لو كان هذا الضوء فالشـات تـسلط   : فبادرته بسؤال . مسجل على الكاميرات   
ى الكنيسة ؟ وماذا لو كان هذا الحمام ينطلق من مكان مـا مواجهـا           من مكان ما عل   

للكنيسة خاصة أن هناك عشة حمام زاجل على سطح أحد المنـازل القريبـة مـن                
 جرب الفالشات وهذا زميلك المصور     : قائال  ) الضابط  ( فرد على الشاب    . الكنيسة  

فتح هذه العشة ونرى إذا     أما عن الحمام فتعال ن    . دعه يطلق فالشاته ويرينا تأثيرها      
ثم قال الشاب الذي عرفنا فيمـا بعـد أنـه    . كان الحمام يستطيع الطيران ليال أم ال   

أال تعتقـد أن  : " ضابط بأحد األجهزة األمنية ، مهمته مراقبة وتسجيل كل ما يحدث   
  كالمك هذا طرأ على ذهن جميع األجهزة المهتمة بهذه الظاهرة وقامت بتحليلها 
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   ".  البحث فيها ، وأنها لو وجدت شيئا لما استمرت هذه الظاهرة طوال هذه المدةو
  
  
  

  بعد دراسة وافيه للظهورات والتجليات الروحية ومتابعة لجنـة كهنـة مطرانيـة             
أسيوط لها أعد اآلباء أعضاء اللجنة بياناً وقدموه لنيافة األنبا ميخائيل مطران أسيوط           

ض الصور الفوتوغرافية وشريط فيديو لقداسة البابا شنودة      والذي أرسله نيافته مع بع    
  :وفيما يلي نص رسالة نيافة األنبا ميخائيل المرسلة إلى قداسة البابا . الثالث 

  م ٢٠٠٠ سبتمبر ٢٤تحريرا في   " 
       قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية 

ستكم التهنئة بعيد النيروز المجيـد العـام        يسرني أن أنال بركتكم الرسولية مقدما لقدا      
  .القبطي الجديد 

    مرفق بهذا بيان مجلس كهنة مدينة أسيوط مع بعض الـصور وشـريط فيـديو               
  .بخصوص الظهورات والتجليات الروحية بكنيسة القديس مرقس الرسول بأسيوط 

  مطران أسيوط .             ليحفظكم مسيحنا لكنيسته المقدسة آمين 
  :م ونصه ٣٠/٨/٢٠٠٠ صدر بيان كهنة مدينة أسيوط يوم   ثم
  م ٢٠٠ أغسطس ٣٠تحريرا في   " 
  بيان عن تجلي العذراء   
  فوق قباب كنيسة القديس مرقس الرسول بأسيوط   

  هذا البيان صادر من مجلس الكهنة بمدينة أسيوط يؤكدون فيه مـشاهدة الجمـوع              
قديس مرقس الرسول والتي تم افتتاحهـا       لتجلي العذراء بين منارتي وقباب كنيسة ال      

  .م وذلك بعد أن تم إعادة بنائها مع دار المطرانية ٣١/١٠/١٩٩٩للصالة بتاريخ 
  وقد تبين أن السكان المجاورين للكنيسة قد بدءوا منذ شـهر يـشاهدون ظـواهر               
 روحية في سمائها ليال فظنوها أمراً عادياً ولم يولوها االهتمام الـالزم إال بعـد أن               
تكررت هذه الظواهر تحمل معها أسرابا من الحمام الكبير الحجم والناصع البيـاض         
واقترنت بتجلي العذراء بصورة نورانية وفي أوقات مختلفة منذ ليلة السابع عـشر             
من أغسطس فأخذوا يعتلون أسطح المنازل المجاورة ويتجمعـون فـي الحـارات             

العذراء فتوافد الكثيرون مـن بـالد   والشوارع المحيطة بالكنيسة ، وأنتشر نبأ تجلي      
  .مختلفة ملتمسين بركات التجلي 

وقد سأل الكثيرون من الراغبين في زيارة موضع التجلي عن مواعيـد الظهـور            
ورداً على ذلك نذكر أن التجليات والظواهر الروحية ال تخضع لرغبات بشرية وال             

  فال يرونها ، بينما قد لمقاييس زمنية فقد يذهب إلى مكانها من يرغبون في رؤيتها 
  .يراها عرضا غيرهم من المارين بعدهم 

  وقد تلقت الكنيسة كثيرا من االستفسارات عن هذا التجلي من خارج البالد ونرجو 
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  .أن يكون في هذا البيان الكفاية 
  .وقد نشر هذا البيان في معظم الصحف ووكاالت األنباء المحلية والعالمية  

جلس كهنة مدينة أسيوط في مجلة الكرازة صوت ولسان حال الكنيـسة       نشر بيان م    
ويعتبر . القبطية األرثوذكسية والتي يرأس تحريرها قداسة البابا شنودة الثالث بنفسه           

هذا النشر في مجلة الكنيسة الرسمية والذي تم بموافقة قداسة البابا الموافقة علي كل              
  .ما جاء في هذا البيان 

داسته بني بالدرجة األولي على ما شاهده في شريط الفيديو والـصور    ولكن رأي ق  
  التي أرسلت إلى قداسته والتي صورت جميعها بعد األيام األولى للظهور ومن ثم لم

وكان جميع األفراد الذين شـاهدوا الظهـور فـي          . تظهر فيها أي صورة للعذراء      
  ا في الفصل األول ، على أنهم ساعاته األولى قد أجمعوا في التحقيق معهم ، كما بينّ
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شاهدوا العـذراء فـي صـورة       
التجلي وبناء عليه جاء في نـص     
" بيان الكهنة والذي كان عنوانـه     

بيان عن تجلي العذراء فوق قباب     
كنيسة القديس مـرقس الرسـول      

هـذه  " بالحرف الواحد   " بأسيوط  
الظواهر تحمل معها أسرابا مـن      

ناصـع  الحمام الكبير الحجـم وال    
البياض واقترنت بتجلي العـذراء     
بصورة نورانية وفـي أوقـات      

  " .مختلفة منذ ليلة السابع عشر من أغسطس 
  وبسؤال قداسة البابا شنودة الثالث في اجتماع االكلريكيين يوم الثالثـاء الموافـق             

م ، وبتكرار سؤال قداسته في نهايـة االجتمـاع عـن الظهـورات         ١٤/١١/٢٠٠٠
  :ة بأسيوط كان ملخص رأي قداسته كاآلتي والتجليات الروحي

  قداسة البابا ما هو رأي الكنيسة ، ممثلة في قداستكم ، في ظهور العذراء : سؤال 
 والتجليات الروحية بأسيوط وهل يعتبر نشر بيان اآلباء كهنة أسـيوط فـي مجلـة              
الكرازة والتي ترأسون تحريرها والتي تعبر عن صوت الكنيسة موافقة على كل ما             
جاء به ، وهل يعتبر رأي هؤالء اآلباء والذي يمثل رأي أبرشـية أسـيوط وعلـى           

  رأسها نيافة ألنبا ميخائيل هو رأي الكنيسة ككل ؟ 
طبعا نحن نحترم كثيرا رأي اآلباء الكهنة الذي جـاء مـن أسـيوط ،       : قداسة البابا   

ع أن يعبـر  والذي يمثل أيضا رأي نيافة األنبا ميخائيل ألن مجلس الكهنة ال يـستطي    
 وأنا رأيي هو اآلتي ، بعدما رأيت تسجيل         ٠٠٠عن األبرشية بدون موافقة مطرانها      

  :بالفيديو ، فالذي ظهر في الفيديو هو اآلتي 
 يعني ليس نـور     ٠٠عبارة عن نور باهر جداً أقوى من أي نور عادي وخطفات            

 ٠٠٠ القبـة    يبقى مدة طويلة ، طويلة ، طويلة ، ال ،  مرة علي المنارة ومرة علي               
طبعا ظهور نور بهذا الشكل ال شك أنه شيء ربـاني  . ومرة على الواجهة ، وهكذا     

وظاهرة روحية ، وخصوصا عندما يكون نور يلمع فيه الصليب تماماً ، فهذه ناحية              
مفرحة ، وعندما يكون هذا النور في كنيسة أرثوذكسية وفـي مواجهتهـا مباشـرة               

 سوى علي الكنيسة األرثوذكسية ، فهذا أمر له         كنيسة أخرى طائفية وال يوجد ظهور     
داللته ، لكن هذا كله عبارة عن نور ، يعني ما أستطيع أن أقوله أنه ظهور أنـوار                  

هذه مـسألة تعبـر عـن    . بطريقة مبهرة ، وبطريقة تدل على أن مصدرها روحي      
ظهورات روحية ، لكن عذراء ال ، ال أقدر أن أقول نور على المنـارتين وعلـى                 

   ويظل رأيي هذا متعلقا بما حدث إلى ٠٠٠اجهة وعلى الصليب أنه العذراء الو
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تاريخ هذا الفيلم ، أن كان قد حـدث         
شيء بعد ذلك لم يأتني بعد ، لكن ما          
جاءني مـن أسـيوط ، مـن نيافـة          
المطران واآلباء الكهنة شيء مكتوب     
وصور ، والصور نشرت بعضها في      

شـكل  الكرازة ، والصور ليس فيها      
جسم إنساني ظاهر إنما أنوار عجيبة      
ومبهــرة وقويــة وال يعــرف لهــا 

  .هذا ما أقدر أن أقوله لكم . مصدر 
كـل مـا يقولـه      " ما رأي قداستكم فيما نسب لقداستكم من تصريحات مثل          : سؤال  

  " .اآلباء الكهنة في أسيوط يمثل الكنيسة 
  . في المجلة وكالم صحيح طبعاً كالم اآلباء الكهنة أنا نشرته : قداسة البابا 

ما : " م وجه إلى قداسته السؤال التالي       ٢٢/١١/٢٠٠٠وفي يوم األربعاء الموافق     + 
رأي قداسة البابا شنودة الثالث في ظهور السيدة العذراء فـي كنيـسة مـارمرقس               

  " .بالمطرانية ، ولماذا لم تتكلم أو تكتب عنها ؟ 
 ولكن أنا قلت لكم أريد أن آخـذ بيـان مـن     ال ، نحن كتبنا     : " وأجاب قداسته قائال    

 ا هذا البيان بإمضاء اآلباء كهنة     المطرانية وأنشره ألني لم أذهب إلى هناك ، فجاء لن         
 لرغم أنني لم أذهب فقد ُأرسل إلى      المطرانية ونشرناه في مجلة الكرازة ، لكن على ا        

 وحانية من ال شك فيه أنه ظهورات ر     تسجيل ، شريط فيديو ، فيديو كاسيت ، ومما          
  : عند ربنا لألسباب اآلتية 

، أي ليس مثل النور الطبيعي كان يسطع علـى الكنيـسة             نور يفوق الوصف     - ١
وواجهتها وقبابها وبالذات على الصليب وكان الصليب ينير بطريقة عجيبة جـداً ،             
وطبعا هذا الصليب عندما ينير ال بد أن يكون من ربنا ألن الشياطين تخـاف مـن                 

إذاً إنارة الصليب شيء من ربنـا     . ال تقدر أن تقترب من الصليب وتنيره        الصليب و 
  .، وإنارة قباب الكنيسة وإنارة المنارات ، هذا أول سبب أن هذا األمر من ربنا 

 أن هذا الظهور سبب نهضة روحية كبيرة في المنطقة وفـي            : والسبب الثاني    - ٢
 الليل كله في الـصالة ، وامـتالء   غيرها ، الناس الذين يأتون إلى الكنيسة ويقضون   

الكنيسة بالتسبيح وبالصلوات ، فهذا شيء من اهللا ألن عدو الخير ال يقبل أن تمتلـئ                
  .الكنيسة بالتسبيح ، وتمتلئ بالتراتيل ، فهو يتعب كثيرا من هذا الموضوع 

 أن هذا الموضوع سبب تعميق لإليمان في قلوب الناس مـن            : والسبب الثالث    - ٣
ن ؛ الناحية األولى هي أنه شيء فوق الطبيعة ، ما معنى فوق الطبيعة ، يعني                ناحيتي

يبصوا يالقوا نور فجأة مأل المكان ، مأل المنارة ، مأل القبة ، مأل الصليب بطريقـة           
لكن طالما يأتي ويأتي في     . عجيبة ، ثم يبتعد ، من أين أتى ، ال يعرفون له مصدر              

  قباب ، فهذه ناحية تقوي اإليمان أنه يوجد شيء الكنيسة ، ويأتي على الصليب وال
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فوق الطبيعة ، أي أقوى من الطبيعة ، وفوق العقل البشري ، يعطي إيمـان بـاهللا ،      
أنه يوجد مصدر غير طبيعي وفوق العقل البشري ، وال يعرف العقل البـشري أن               

وصـدقوني حتـى   وأيضا يعطي إيمان بالكنيسة ، . يفسره ، وهذا يعطي إيمان باهللا       
غير المسيحيين كانوا يفرحون بهذا الظهور والذي يقف ضده يعمـل مـا ال يعملـه         

  .غيره ، وده موش أصول 
  واستمرار هذا الظهور مدة طويلة مسألة أخرى ال ننساها ، الوفود التي تأتي مـن             
كافة البالد ، األتوبيسات العديدة التي تصل إلى هناك ، الناس الذين فـي رحالتهـم                

كل هذا يتعب منه عدو الخيـر ، وشـيء          . مرون على الكنيسة لكي يأخذوا بركة       ي
يثبت اإليمان في قلوب الناس ، غير أنه يوجد شيء أنـا دائمـاً أقولـه فـي هـذا                  
الموضوع ، أن هذه ظهورات روحية لكن لم تظهر كهيئة العذراء بجـسم كامـل أو     

ار إلهية ، شيء فـوق      صورة نصفية كما ظهرت في الزيتون ، لكن شيء إلهي،أنو         
  .الطبيعة،كل هذا نعمة من عند رنا يعطيها لهذا الجيل ومن المفروض أننا نفرح بها

 
 
  

  انتشرت أخبار الظهورات والتجليات في معظم الصحف ووكاالت األنباء المحليـة      
والعالمية ، كما نشرتها بعض محطات اإلذاعة والتلفزيون في كثير من دول العـالم              

وفيمـا يلـي    . ترنت ، خاصة بعد نشر بيان اآلباء كهنة مدينة أسـيوط            وشبكة اإلن 
ملخص ألهم ما نشرته بعض هذه الصحف ووكاالت األنبـاء ومحطـات اإلذاعـة              

  :والتلفزيون وشبكة اإلنترنت 

  :جريدة الوفد  - ١
نشرت جريدة الوفد الناطقة بلسان حزب        

ــي   ــصادر ف ــددها ال ــي ع ــد ، ف الوف
هورات فكتبـت   م ، أخبار الظ   ٢/٩/٢٠٠٠

" العذراء في سماء أسـيوط      " تحت عنوان   
في بيان أصـدره مجلـس الكهنـة    " تقول  

  األقباط بمدينة أسيوط أكدوا ظهور العذراء
وبعد أن نشرت نصوصاً مـن      " . مريم   "

) : يقصد القس مينا حنا سكرتير المطرانيـة        ( وقال األنبا مينا حنا     " البيان أضافت   
انية مثل الضوء البراق وبصورة هادئة دون صـوت ـ   أنها تتجلي في أضواء روح

وأكد سكرتير المطرانية   . وأكد استمرار الظواهر الروحية وأنها ظهرت أمس األول         
أن العذراء تجلت قبل سنوات في دير العذراء مريم الجبال على بعد بـضعة كيلـو                

  " .مترات من أسيوط ولكنها تتجلى ألول مرة بالمدينة 
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  :يدة الرأي األردنية  جر- ٢
نشرت هذه الجريدة الخبر بتاريخ     و  
مجلس " م تحت عنوان    ٢/٩/٢٠٠٠

الكهنة المصري يؤكد ظهور مـريم      
" ، ثـم تقـول     " العذراء في أسيوط    

أكد بيان صادر من مجلس الكهنـة       
األقباط بمدينة أسـيوط أن العـذراء     

ثـم  " . ديس مرقس   مريم تظهر هناك منذ السابع عشر من اب فوق قباب كنيسة الق           
  . نشرت فقرات من بيان الكهنة 

  : جريدة األهالي - ٣
  ونشرت جريدة األهـالي    
لسان حال حزب التجمـع     

م ٦/٩/٢٠٠٠الخبر بتاريخ   
ــوان  أهــالي " تحــت عن

أنـوار الـسيدة    : أسيوط  
 فوق كنيـسة    ٠٠العذراء  

وكتبـت  " . الشهيد ابادير   
اهتمام إعالمي ودولي   "  عنوان   م تحت ١٣/٩/٢٠٠٠الجريدة في عددها الصادر في      

شهدت مدينـة أسـيوط توافـد       " ، تقول   "  أسيوط   ٠٠بأحداث أنوار السيدة العذراء     
 ٠٠٠اآلالف لمتابعة أحداث تجلي أنوار العذراء على كنيسة مـارمرقس الرسـول             

توافد عدد كبير من مراسلي وكاالت األنباء لتسجيل تجلي أنـوار الـسيدة العـذراء         
يوم السبت الماضي مشاهد التجلـي واألعـداد المهولـة      )  إن إن    سي(ونقلت شبكة   

ونشرت في عـددها الـصاد رفـي        " . ٠٠لتدفق المواطنين من مختلف دول العالم       
م تحقيقا كامال على الصفحة الثالثة وقالت في عنوان الصفحة األولى           ١٣/١٢/٢٠٠٠

  األهالي في أسيوط" الرئيسي 
 وأكدت الجريدة مشاهدة محررها عبد الرحيم       " . مع شهود ظاهرة العذراء مريم       ٠٠

علي ومصورها خالد سالمة للنور السماوي والحمام النوراني وأجرت تحقيقا مـع            
بعض اآلباء الكهنة ، ومع عدد من المـسلمين الـذين شـاهدوا العـذراء والحمـام       
النوراني والنور السماوي ، كما استمعا إلى أحد الضباط من إحدى الجهات األمنيـة             

لمكلف بمتابعة هذه الظهورات الروحية والتجليات النورانية وتصويرها بكاميرات         وا
الفيديو ، وتأكيده لهما حقيقة هذه الظهورات وأن األجهزة األمنية تتابعها وترصـدها             

كما عرض عليهما ،    . بكل دقة ، وأنها لو لم تكن حقيقية لما استمرت كل هذه المدة              
ة بالكاميرا ، ما سبق أن صوره للحمام النـوراني          من خالل الشاشة الصغيرة الملحق    

  . واألنوار السمائية 
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  :  جريدة األهرام - ٤
بيان من مجلس   " م تحت عنوان    ٧/٩/٢٠٠٠  ونشرت جريدة األهرام الصادرة في      

؟ ثم نشرت نص البيان كامال دون       " .الكهنة بكنيسة القديس مرقص الرسول بأسيوط       
  .تعليق 

  :سبوع  جريدة األ- ٥
ونشرت جريدة األسبوع الخبر في الصفحة األولي مـن عـددها الـصادر فـي                 
شهادات حية من المواطنين المسلمين والمسيحيين ،       " م ، تحت عنوان     ١١/٩/٢٠٠٠

مازالت التجليات الروحية   " ثم قالت   ". استمرار التجليات  النورانية للعذراء بأسيوط       
افظة أسيوط ، بل تصاعد األمر ألبعـد مـن          لظهور السيدة العذراء مستمرة في مح     

 آالف  ٣ذلك فبعد صدور بيان رسمي من مجلس كهنة أسيوط واعظا أمام حشد من              
مواطن مؤكدا أن التجليات الروحية بالمنطقة إعالن يـشهد علـى زيـارة العائلـة               

 وأكد مطران أسيوط األنبا ميخائيـل عقـب هـذه        ٠٠٠المقدسة ومباركتها ألسيوط    
هتم بهذه الظواهر ويراها من خالل عيون الساهرين للتسبيح والتـرنيم           الصالة أنه ي  

وتابعت الجريدة أخبار الظهـور     " . انتظارا للحظات التجلي واالشراقات النورانية      
محررة األسبوع شاهدت الحمام يطيـر      " في عددين آخرين ، وكان عنوان أحدهما        

  " .هل تتجلى العذراء في سماء أسيوط ؟ . في السماء 
  : جريدة الميدان - ٦

  ونشرت جريدة الميدان الخبـر تحـت       
ظهور العذراء والسيد المـسيح     " عنوان  

  "  فوق صلبان كنيسة مار مرقص 
  :  مجلة صباح الخير- ٧
نشرت مجلة صباح الخير خبرا علـى         

. أنوار العذراء في سماء أسـيوط    " م يقول   ٣/١٠/٢٠٠٠غالف عددها الصادر في     
 ، لمـاذا اختـارت العـذراء        ٠٠ العالم لظهور السيدة العذراء      أول صور تنشر في   

وكتبت داخل العدد تحقيقا كامال على خمس صفحات        " أرض مصر لتكرار ظهورها     
كاملة موثقا بالصور النادرة لألنوار الروحية التي ظهرت في سماء الكنيسة ، عـن              

ربـة ليلـة ال     تج" الظهورات والتجليات قام به األستاذ رؤوف توفيق تحت عنوان          
" ما شاهده بنفسه وهو يجلس على سطح إحدى العمـارات           عفكتبت يقول   " . تنسى  

 وفجأة تومض أضواء باهرة البياض تضيء جانبـا مـن           ٠٠يمضي بعض الوقت    
 ثم يتبعها ضوء آخر قوي سطع علـى الجانـب           ٠٠القباب وداخل منارات الكنيسة     

 ٠٠يسبقه صوت كأنه رعـد       ٠٠ شيء أشبه بالبرق الخاطف      ٠٠اآلخر من القباب    
 ويتكرر انطالق األضواء الباهرة فـي تتـابع عجيـب ،          . كأن أحداً يدق األبواب     

وكأنها بشرى لرسالة ما     ٠٠وبمنظومة تفرش كل اتجاه على قباب ومنارات الكنيسة         
  " .وما أسمع ٠٠ال أكاد أصدق ما أرى ٠٠ووقفت مشدوها أمام هذه الظواهر 
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  : عة مجلة آخر سا- ٨
  مثل مجلة صباح الخير نشرت     
مجلة آخر سـاعة فـي عـددها        

ــي   ــصادر ف م ٤/١٠/٢٠٠٠ال
تحقيقا كامال إلحدى محرراتهـا     
التي ذهبت إلى موقـع الحـدث       
بنفسها وشاهدت بنفسها ما سجلته     

تقـول  . في تحقيقها الـصحفي     
المحررة بعد صـعودها لـسطح      
" الدور السادس إلحدى العمارات     

 وفي الواحدة والنصف صباحا بالتمـام  ٠٠ارتي الكنيسة وقبابها وقفنا في مواجهة من  
 ورأيت ضوءاً كـالبرق فـي    ٠٠ سمعت صوت الرعد يهز سماء أسيوط لحظة         ٠٠

 ينبثق من منارتي الكنيـسة      ٠٠ ضوءا نقيا صافيا هادئا      ٠٠سرعة ظهوره واختفائه    
ـ    ٠٠ يضيء الحوائط األسمنتية     ٠٠ يتسع في هبوطه السريع      ٠٠ دفاع  ويـزداد االن

 يكسو النور ويغمر أجساد وقلوب جموع الشعب المزروع فـي كـل             ٠٠واألتساع  
 وبطول وعمق الحارات الممتدة     ٠٠ فوق األسطح المتالحمة     ٠٠شبر حول الكنيسة    

  . في كل نافذة قريبة وبعيدة عن الموقع ٠٠ والشوارع ٠٠
 ثم يـستكين    ٠٠ كالحلم   ٠٠  ينطلق النور مرات متتالية خاطفة مثل فالش الكاميرا         

 ينطلق حمام ضياؤه فوق الطاقـة       ٠٠ وتتألق السماء أكثر     ٠٠٠ فينشق الصمت    ٠٠
 يدور حول المنارات    ٠٠ ينبثق فجأة من وسط السحاب والسماء الشديدة الصفاء          ٠٠
 ثم يعود يختفي وهو يسبح في اتجاه كنيسة         ٠٠ أحيانا يستقر فوق صلبان القباب       ٠٠

 بعضه كامـل    ٠٠ ويختفي بسرعة الصاروخ      يظهر ويدور  ٠٠الشهداء في الشرق    
 ضوءه مختلـف    ٠٠ وبعضه بدون أجنحة     ٠٠الهيئة بجناحين حولهما ضياء عجيب      

  " .تماما عن ضوء القمر والنجوم الساطعة اآلن 
  ) :C N N( شبكة - ٩

المئات يذهبون إلى   " م تحت عنوان    ٤/٩/٢٠٠٠  قالت الشبكة في تقرير لها بتاريخ       
اآلالف من المـصريين وبعـض      " وقالت  " . ة مريم العذراء    مدينة مصرية لمشاهد  

األجانب يذهبون إلى تلك المدينة المصرية الجنوبية في األسابيع األخيرة حيث يقول            
المقيمون أنهم شاهدوا ظهور العذراء مريم وسرباً من الحمام الكبير األبيض غيـر             

  " . ٠٠العادي في نور ساطع ال يمكن تفسيره 
  ) :B B C( شبكة - ١٠

للكاتبـة  " العذراء مريم تظهر في مـصر  " تحت عنوان ) B B C(وقالت شبكة 
" كارولين هاولي تقريراً مفصال عن هذه الظهورات والتجليات الروحية جـاء فيـه      

   انها شاهدت رؤيتان فيما بين B B Cنور وبخور وحمام ؛ أخبرت امرأة الـ 
- ١٥١ -  
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 ، فقالت أنها رأت العـذراء مـريم ويـداها           الساعة الثالثة والساعة السادس صباحا    
   " .مفرودتان وينبثق منهما نور مصحوب برائحة بخور وعدد كبير من الحمام

١١ - Al-Ahram Weekly:   
 بيان  September 2000 13 – 7 الصادرة في  Al-Ahram Weekly  ونشرت مجلة الـ 

رؤى " ة تحت عنـوان  اآلباء كهنة أسيوط مع حديث مع القس مينا سكرتير المطراني     
 "Visions of the Madonna" العذراء 

  : صحيفة الجارديان الفرنسية - ١٢
م أن ظهور العذراء مريم     ٥/٩/٢٠٠٠  وقالت صحيفة الجارديان الفرنسية في عدد       

على منارة كنيسة مارمرقس في أسيوط جذب الجماهير من أنحاء مـصر ، وقـال               
  .لحمام األبيض الكبير مصحوبا بضوء المع المجاورون للكنيسة أنهم رأوا أسراب ا

  : صحيفة صنداي تايمز اللندنية - ١٣
 أن الجماهير تتجمـع فـي كنيـسة         ١٠/٩  وقالت صحيفة صنداي تايمز في عدد       

القديس مرقس في مدينة أسيوط بعد أن ثبت ظهور العذراء مريم وسط هاالت مـن               
  .النور وأسراب من الحمام األبيض الكبير 

  : األندبيندت األمريكية  صحيفة- ١٤
 نقال عن القس زكا لبيب كاهن الكنيـسة         ١٢/٩  وقالت صحيفة األندبيندت في عدد      

والقس مينا حنا سكرتير مجلس كنائس أسيوط وبعض اآلباء الكهنة اآلخرين أن هذا             
التجلي يعتبر طبيعيا وغير مستغرب ألنه يحدث في أسيوط المدينة التي توقفت فيها              

  . ويوسف النجار والطفل يسوع قبل ألفي سنة العذراء مريم
  : صحيفة الحياة الفرنسية - ١٥

ظهـورات فـي   " وكتبت كاترين بياتر في صحيفة الحياة الفرنسية تحت عنـوان          
ظهور العذراء جاء في أوانه ، يبدو أمامي آالف مـن   " تقول " أسيوط بصعيد مصر  

المنـازل وعلـى أسـوار      الناس متراصة ، ازدحمت بهم الشوارع الضيقة وأسطح         
. كنيسة مارمرقس وهي بناء أسمنتي ضخم مطلي باللونين األخضر والروز الفاتح            

) القبـة (عند الساعة الثانية صباحا انبعثت حزم ضوئية استقرت على واجهة الكنيسة      
الناس تعج بالتصفيق ويحملون الدفوف ويرنمون بكلمات شـعرية         . وكلتا المنارتين   

، في هذه الليلة يبدو أن العذراء ظهرت في مدينـة           ) يا حبيبتنا   يا عذراء   ( موزونة  
 ال يوجد مسيحي عنده شـك فـي هـذه           ٠٠أسيوط الكائنة على ضفاف نيل مصر       

أسـراب الحمـام    . المعجزة وكل واحد يؤكد كشاهد عيان رؤيته للظواهر الروحية          
ين الرئيسية   هذه الظاهرة حملتها العناو    ٠٠والبخور وفوق ذلك العذراء مريم نفسها       

من مصر وأنحـاء  ) المتعبدين ( للصحف في مصر وجذبت إليها الكثير من الحجاج  
  " . العالم 
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