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 بِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْاء ٌَخٌَجَّوُ إٌٍَِوِ اٌَّرِيْ اهلل ًَجْو ٌَا عٍٍََه سٍََاٌَ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَجَدَ اٌَّرِيْ ًََِا ًَجَدَن َِْٓ فَمَدَ َِاذَا
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 ًَاٌثََّّأٌُْ اٌسَّادستُ تُمٍََحَاٌْ

 اٌثَّاٌِث اجلُصْءُــ  فَاطَِّت ٌَا ٌَبٍَّهِ
 

 ...  بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ، ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 ىذه ُعنوافُ  فَاِطَمة يَا لَبَّيكِ ..!! فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: ادلاضيتني احللقتني يف تقدَّـ الَّذي العنوافُ  نفسوُ  ىو العنوافُ 

 ..!!فَاِطَمة يَا لَبَّيكِ  َترِديدىا، يف َصادقاً  أكوف أفْ  ُمتَمنػِّيَّاً  أَقوذُلا فَاِطَمة يَا َولَبَّيكِ  احللقات،
 منو جانبٍ  يف دارَ  قد الػُمتقدِّمةِ  احللقةِ  يف احلديثُ  وكاف وادلسيحيَّة، اليهوديةِ  الثَّقافةِ  أجواءِ  يف َحديثي زاؿَ  ال

  :العامل أضلاءِ  ُكلِّ  يف بل ادلسيحي الوسط ويف اليهودي الوسط يف َمعروؼٍ  ديني  َرمزٍ  حوؿ
(Hand Fatimah)   ُيسمِّيها كما محشة،  ..!!الكساء أصحاب اخلمسةُ  مخسة،،  ..!!فَاِطَمة َكف 

 يل اتَّضح ووثائق ومطالب ُصَورٍ  من ادلاضية احللقةِ  يف لكم عرضُتوُ  ما خَلؿِ  من ..!!الِعربيّة لغتهم يف اليهود
 نَراه أفْ  وُُيكننا َكثرية أماِكن يف صلدهُ  أفْ  ُُيكننا احلَياة، َجَنباتِ  سُلتلفِ  يف ُمنتشرٌ  الدِّينّ  رَّمزال ىذا أفَّ : ولكم

 الكَلـ لتفصيل الوقت يسنح ومل ُمقتضبة إشارةً  أشرتُ  أنَّن إالَّ  الكَلـ أُعيد أفْ  أُريدُ  ال وِفرية، ِجهاتٍ  يف
 الشَّعيب الوسط ويف! اليهودي الشَّعيب الوسط يف معروؼٌ  الرَّمز ىذا بأفَّ  قُلتُ ! إليها أعود أفْ  ووعدتكم فيها

 ! الس نِّ  الشَّعيب الوسط يف وحّتَّ ! ادلسيحي
ا  ومعروؼٌ  اليهود عند معروؼٌ  الرَّمز ىذا الشِّيعّي، الوسط يف الرَّمز ىذا معروفاً  ليس يعرفونُو، ال الشِّيعةُ  ردبَّ
 كذلك ومعروؼٌ  والنَّصارى، اليهود مع اختلطت الَّيت الطوائف من رىأخ طوائف عند وحّتَّ  النَّصارى عند
 الوسط يف اذلند يف وحّتَّ  مثًَل، اندونيسيا يف عموماً، أفريقيا ويف مثَلً  أفريقيا مشاؿ يف الُسنيَّة، األوساط يف

ا معروؼ، َرمزٌ  الرَّمز ىذا الُسنِّ   على يشتملُ  وىو العبَّاس كفَّ  وؿُ نتدا ُمتداَواًل، ليس الشِّيعيَّة أوساطنا يف ردبَّ
 قُلت كما فالكف   وعليِو، عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فَاِطَمة َعَبقُ  منو يَفوحُ  العبَّاسِ  كف   ادلضموف، نفسِ 
 من جزءٍ  ُكلِّ  يف تتجلَّى ادلضامني ىذه وكل  ! الفاطمي الكفِّ  َعطَاءُ  ىو وَذاؾ والرَّمحة، والعاطفةِ  للحنافِ  رمزٌ 
ا اجلهة، ىذهِ  عن احلديثُ  وليس اذلامشيني، َقَمر َكفَّي ءِ أجزا  ادلؤسَّسةُ  بوِ  قامت الَّذي التحريفِ  إىل أعود وإَّنَّ

ينيَّةُ   األمساء مرًن، ىي الِعربيّة باللغة ومرياـ مرياـ، بكفِّ  يُعَرؼ الكفّ  ىذا أفَّ  من: َفقالت اليهودية الدِّ
 كلمةُ  العربية باللغةِ  مريي، اإلصلليزية وباللغةِ  مرًن، بالعربيةِ  نَنِطقُ  ما مثل ُأخرى، إىل لُغةٍ  من نُطقها خيتلف

 أساساً  ومرًنٌ  يهوديّة، ىي أساساً  فمرًنُ  ننسى ال وضلنُ  الِعربيّة باللغة مرًن ِاسمُ  ىو فمرياـ مرياـ،: ىي مرًن
 ِعربيٌّ  ِعرباينٌّ، إسرائيليٌ  ىو ىاولدُ  ادلسيحُ  وعيسى إسرائيل، بن عوائل أشرؼِ  من ىي ومرًنُ  الِعربيّة، تتكلَّمُ 
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 مّسوه ،(Fatimah Hand) الكفّ  ىذا َفسم وا إسرائيل، بن إىل قومو إىل وبُِعث إبراىيم، ولد من
(Maryam Hand)، ُأخت بأفَّ : وقالوا اليهودي الشَّعيب الوسط يف شائعاً  ليس ااِلستعماؿ ىذا أفَّ  مع 

 يف يذكروف ىم ُكتُِبهم، يف كثرياً  شلدوحةً  ليست ُموسى أختُ  ومرياـ ذلا، يرمزُ  الكف فهذا مريياـ ىي موسى
ا ذلا عقوبةً  بالربص ا أصاهبا حياهتا آخر يف أنّو ُكتِبهم  هبذا الكفّ  ىذا عَلقةُ  فما موسى، َحَسدت ألَّنَّ

 امسها موسى أُخت أفّ  فاحلقيقة ىذا، نعتقدُ  ال ضلنُ ! بالربص؟ أصيب الَّذي ىو الكف ىذا ىل ادلوضوع؟
 ومن عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء فَاِطَمة من القريباتِ  النِّساء ومن اجلنَّة، ِنساء من وىي( َكلَثم)

 ما يقولوف ىم كرُية، َشريفةٌ  رضّيةٌ  طاِىرةٌ  امرأةٌ  ىي وىاروف موسى َشقيقةُ  فكلثم ِوالَدهَتا، حَضرفَ  الَلت
ينيَّة ادلؤسَّسةُ  يقولوف، اليهود ىم ،بقوذِلم عَلقتُنا ما ضلنُ  ولكنْ  يقولوف  شقيقةُ  مرياـ بأفَّ : يقولوف اليهودية الدِّ
 اُ  ُيكلِّم دلاذا يعرتضافِ  وكانا ِلُموسى َحسدهِ  يف أيضاً  ىاروف ووافقها ُموسى َحسدت قد وىاروف موسى
 من زواِجو بسببِ  موسى النَّيبِّ  مع أظهراه ِخَلؼٍ  يف احلسد ىذا أخفيا وقد يكّلمهما؟ ال دلاذا فقط، موسى

ينيَّةِ  الثَّقافةِ  يف التَّفاِصيلِ  ُكلِّ  عن أربدَّث أفْ  أُريد ال ىنا أنا ُمعيَّنة، امرأةٍ   ىذا إىل ساَقن الَّذي اليهودية، الدِّ
 معناىا الِعربية الكلمةُ  ىذه مرياـ بأفَّ : فقالوا ىذِه، التحريفِ  جهة عن أربدَّث أفْ  أُريد أنَّن ىو وقاَدين 
 .العصياف أو ادلعصية

 :ادلصادر على سأمر  
 ومل مصادر عن نقلوُ  ىو قطعاً  اصليلوس، مطبوعات لوقا، مَلؾ دلؤلِّفوِ ( ادلقدَّس الكتابُ  قاموس) الكتاب ىذا

 والتفاسري وادلعاجم القواميس من استخرجوُ  لوقا، مَلؾ إعداد مكتوب الكتاب بداية يف حّتَّ  ىو، يؤلِّفو
 : اإلصلليزية باللغة لو عنواناً  ووضع ادلقدَّس، الكتاب قاموس سُلَتصر والنَّصارى، هودِ الي عند ادلعروفة

(Dictionary Of The Bible)، شارع الُعنواف، ذكر ىنا أصليلوس، مطبوعات لوقا، مَلؾ إعداد 
َِمعَناهِِعبِريِ ِِاسمٌِِمريم - 618 صفحة يف القاىرة، يف منطقة وىي معروفة شربة شربة، أوَّؿ الِكلداين
ينيَّة، األجواء يف وعاشت ُمتديِّنة امرأةٌ  ومرًن دينيَّة، عائلةٍ  يف ُولدت مرًن!! ىذا غريبٌ  - ُعصيان  ومن الدِّ

اً  الػُمسَتبَعدِ   امرأةٌ  فهي وتعاىل، ُسبحانو ا عند العاليةِ  منزلتها وعن مقاماهتا عن النَّظرِ  بغضِّ  حّتَّ  ِجدَّ
 من األوَصاؼ، ىذهِ  ُكلِّ  عن النَّظرِ  بغضِّ  دينيَّة، عائلة ومن ُمصطفاة ةٌ امرأ معصومة، طاىرةٌ  صديقةٌ 

اً  الػُمستبَعدِ   فمن الوالدة، من يَِئست أفْ  بعد مولوداً  تنتظرُ  كانت أُمَّها وأفَّ  ُخصوصاً  ُتسمِّيها عائلَتها أفَّ  ِجدَّ
اً  الػُمستبعدِ  اً  بعيدٌ  ادلعصية، ِداللَُتوُ  تكوف باسمٍ  ُتسمَّى أف ِجدَّ  -:يقولوف وما ضلن حاؿ، أيِّ  على ىذا، جدَّ

 - موسى والد عمراف - ِعمرانِوابنةِوَىارونُِموسىُِأختِِِِاسمِوُىوِعصيانَِمعَناهِِعبِريِ ِِاسمٌِِمريم
ُِموسىِِفيوُِأخِفيِالَّذيِالَبرِديَِصفطِرَاقَبتِأنَّهاِِبَدليلَِسَنواتَِعشرِبِنحوُِموسىِمنِأكبرِوكانت
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َِلَهاَِوقاَلتِِفرعونِبنةُِاِرَأتوَُِِحيث ِعبورىاِوبعد - القرآف يف عندنا سُلتلفة الِقصَّة - ِبُمرِضَعةِآِتيَِىل:
ِموسىِعلىِالتذمُّرِفيِىارونِمعِاتَّحدتِعندماِأنَّهاِغيرِالشَّهيرةُِموسىَِترنِيَمةِرنَّمتِاألحمرِالبحر
ِفيَِماتتِوقدِالَكريهة،ِاآلَفةِِِىذهِِِمنِِفيتشَُِِأجِلهاِمنِاهللِإلىُِموسىِصلَّىِإذِثُمَِِّبالبَ َرص،ُِضرِبت
 الرَّمزيةِ  ىذه عن تُنِبئ ال يقولوف ىم ما حبسب موسى أخت مرياـ سرية بالنتيجة - ُىناكِوُدِفنتِقادش

 بينما التحريف، ىو وىذا الَكذب ىو ىذا ولكنْ  ،(Fatimah Hand) الدِّين الرَّمز ىذا يف الػُمهمَّةِ 
 عَلقُتو( Fatimah Hand) الكفّ  ىذا بأف يعرفوف عموماً  والنَّاس والنَّصارى ودفاليه الواقع أرض على

ا اخلمسة، الكساء بأصحاب باخلمسة، مباشرة  سألوا لو ولكنَّهم احلقيقة ىذه يعرفوف ال منهم كثريٌ  ردبَّ
 .بينهم معروفةٌ  النتيجة ىذه ألفَّ  النتيجة، ىذه نفس إىل لوصلوا وىناؾ ىنا يبحثوف وذىبوا كباَرىم

 الكتاب قاموس ىو ىذا عصياف، معناه ِعرِبيٌّ  اسمٌ  مرًن أفَّ : ىي اخُلَلصة ىي؟ ما عندىم اخلَلصة إذاً 
 .لوقا مَلؾ ادلقدَّس،

 رلموعة ،2011 سنة نسخة الن سخة وىذه ،(ادلقدَّس الكتاب قاموس) ُعنوانو كبري ُمفصَّل قاموس ىناؾ
 األدىن، الشَّرؽ يف الكنائس رلمع عن َصَدر وقد القاموس، ىذا على أشرفوا األساتذة من وغفرية كبرية

 الَلىوت علـو يف ادلتخصِّصني من كبار َقساوسة مع ُمتخصِّص ُأستاذ 27 ،2011 الثَّانية، الطبعة
 بداية يف القاموس، ىذا إصلاز يف سامهوا الَّذين ىم بعهديو، واجلديد القدًن ادلقدَّس الكتاب يف ادلسيحّي،

 من ابتداءً  أحصيتهم، حني واحد 27 عديدة أمساء - الكتابِقاموسِكتابةِفيِل ُمسِهمونا -:الكتاب
 - 856 صفحة يف مرًن، معىن إىل نذىب حّداد، داوود بالقسّ  وانتهاءً  ادللك عبد بُطرس الَقسّ  الدكتور
 نفس ىنا، من ذُأخِ  ىنا ادلوجود الكَلـ أف يبدو - آخرهِإلىِ...ِوىوُِعصيانِمعناهِِعبِريِ ِاسمٌَِِمريم

 وىو الكَلـ، نفس الكَلـ، نَػَقل لوقا مَلؾ أفَّ  فيبدو األصل، ادلصدر ىو فهذا عليكم، قرأهُتا الَّيت العبارات
 الكنائس رَلَمع عن الصَّادر ادلقدَّس الِكتاب قاموس يف ىذا قليل، قبل عليكم قرأتوُ  الَّذي ادلضموف مع يتَّفق

 .األدىن الشَّرؽ يف
 الكتاب وىذا ،(اليونانية أصوذلا يف َمّتَّ  للقدِّيس اإلصليل لغة رَبليلُ : )وىو إليو اإلشارة تمرَّ  كتابٌ  وىناؾ

، القدِّيس إصليل ألفاظ لتفاصيلِ  الَعميق، بالتحليل امتازت الَّيت الُكتب من ىو  ِجئتَ  دلاذا قائل يقوؿ قد َمّتَّ
 من فَلبُدَّ  مرَّة، من وأكثر مرًن، اسمَ  يذكرُ  صحاحٍ إ أوَّؿ يف َمّتَّ  القديس إصليل أفَّ  باعتبار بو جئتُ  بو؟

 ما مع اليونانية أصوذلا يف َمّتَّ  للقدِّيس اإلصليل لُغة ربليلُ : )الكتاب عنواف ىكذا ىو اللَّفظ، ىذا ربليلِ 
 اللغة وىي ،(اليونانية اجلديد العهد لغة لقواعد ُملحق مع وروحّية الىوتّية مدلوالت من الكلمات تتضمَّنوُ 
 مرًن كلمة أورد َلمَّا ،39 صفحة إىل نذىب ادلسيحيني، أيدي بني ادلوجودة األناجيل ُنَسخ ألقدـ األصلية
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 - االسمِمنِإليوِالمضافِحالةِفيُِمفردِمؤنَّثِاسمٌِِمريم -:قاؿ عنها؟ قاؿ ماذا األوَّؿ اإلصحاح يف
 اجلهة من اللغوية، اجلهةِ  من ُُيلِّل أفْ  ُُياوؿ شيء، كلَّ  ُُيلِّل الِكتاب أفَّ  مع آخر، شيئاً  يذكر ومل آخره، إىل

 ُمؤنَّث اسمٌ  مرًن - ُأخرى مرَّة ذُِكر مرًن اسم أفَّ  باعتبار ،41 صفحة يف وأيضاً  ادلعنوية، اجلهة من النَّحويَّة،
 .الكتاب ىذا يف توضيحٍ  أي   يأتِ  ومل آخرِه، إىل - إليوِ  ادلضاؼ َحالةِ  يف ُمفرد
 الكتاب قاموس) العريب ادلسيحي الوسط يف الشَّائِعة الُكُتب أكثر ،(الكتابية ادلعارؼ دائرة: )الكتاب وىذا

 فمرًن ،(ادلقدَّس الكتاب قاموس) كتابوِ  يف َعنوُ  نقلَ  لوقا مَلؾ يبدو كما والَّذي القاموس، ىذا( ادلقدَّس
 ىو ىذا كبرية، رُللَّدات ِعدَّة من ةمؤلَّف كبرية دائرة وىذه الكتابية، ادلعارؼ دائرة ادلعصية، العصياف، معناىا
ا ىذهِ  ادلعارؼ دائرة وطبيعة السَّابع، اجمللَّد  كلمة معىن يف ،123 صفحة يف ادلعلومات، مجيعَ  تستقصي أَّنَّ
 مرًن امسُها امرأةٍ  ُكلِّ  سريةِ  إىل سيتحوَّؿ احلديث ألفَّ  مرًن، عن طويلٌ  فالكَلـُ  وإالَّ  احلاجة موطن آخذُ  مرًن،

ِفيظنِِّ،(مريام)ِالِعبرِيّةِفيِوىوِاالسمِمعنىِحولِاآلراءِوتختلفُِ:ِمريم - ادلقدَّس الكتابِ  يف وردت
 - الهيروغليفية - آموف مري :مرياموف آموف، مري - مريامونِمنُِمشتقِ ِأنَّوُِ - البعض يظن - البعض

 اذلريوغليفية باللغةِ  لفرعونيةا اللغة فسمِّيت اسُتحِدث ذلك وبعد ُمصطلح، وىذا الفرعونية يعن اذلريوغليفية
ِومعناىاِالهيروغليفيةِ،(آمونِمري)ِمريامونِمنُِمشتقِ ِأنَّوُِِالبعضِفيظنِّ - اذلريوغليفي للخطّ  ِنسبةً 
 من أو - مرّ  من ُمشتقَّة مرًن - ُمرِِّمعناىاِِعبرِيّةِكلمةِمنِأو - الفراعنة إلوُ  ىو وآموف - آلمونُِمِحبَّةٌِ
 دائرة يف أنّو ُتَلحظوف - اسمِوىوَِبِدينِأوِعنيدِأو - ُمرّ  مرًن كلمة معىن - رِّمُِِمعناىاِِعبريةِكلمةٍِ

 طوؿ على موجود التخب ط وىذا الواضح، التخب ط ىو وىذا العصياف، معىن إىل اإلشارة تتمّ  مل ادلعارؼ
ـ   ىي مرًن ألفَّ  دلاذا؟ حسَّاسة، منطقة ىذه( مرًن) كلمة أفّ  باعتبار!! احلسَّاسة ادلناطق يف اخلّط،  يسوع، أ

 ىذه ادلسلمني، عند مقدَّسٌ  اسمٌ  ومرًن َمرًن، تقديسَ  يُريدوف ال فهم قَػَتلوه، وقد دّجاؿ أنَّوُ  يعتقدوف واليهود
 القواميس وىذهِ  القواميس علينا فمرَّت مرياـ، امسها موسى ُأخت بأفَّ : يقولوف وىم حسَّاسة، منطقة

 للواقع النَّاصيب الفكر اخرتاؽ يف العملية ونفس ادلسيحي، للفكرِ  اليهودي االخرتاؽ الحظوا مسيحيَّة،
 اليهودية التحريفات ولدراسة ادلسيحي الفكر يف اليهودي التأثري لدراسة سُلصَّصاً  ليس الربنامج ىذا الشِّيعّي،

 ومن التفاصيل ىذهِ  يف القوؿ أبسط أفْ  فبإمكاين القضيَّة ىذهِ  عن حديثي كاف لو ادلسيحي، الفكر يف
 ..!! ادلهّمة الرئيسة ادلصادر

 وىي ىذهِ  ادلعارؼ دائرة حبسب وادلعصية، العصياف تعن الػُمتقدِّمة ادلصادر حِبسب مرًن إذاً  حاٍؿ، أيِّ  على
 فهي مرياموف من ُمشتقّ  اإلسم أي أنَّوُ  البعض َيظنّ  سُلتلفة، اآلراء ادلسيحيَّة، الَكَنِسيَّة ادلؤسَّسة عن صادرة

 الِعنادُ  يُؤوَّؿ أفْ  إالَّ  العصياف، أو ادلعصيةِ  دلعىن أثر وال َبدين أو عنيد أو ُمرّ  معناىا أو لإللو، زلُِبَّة موف،آل زلُِّبة
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 . بالعناد العصيافُ  أو بالعصياف،
 ..!!ادلسيحيَّة اليهوديَّةِ  الثَّقافةِ  ىذهِ  ويف ادلصادر ىذه يف ادلوجود ىو ىذا
ا بايل، يف خَيطرُ  ال َمرًن، معىن يف عليهم ا صلواتُ  عنهم رواية عليَّ  مرَّت أفْ  بايل يف خيطر ال رواياتنا يف  ُردبَّ

 كلمة معىن تُِبنيِّ  عليهم اِ  صلواتُ  عنهم َوردت رواية بايل يف خَيطرُ  ال حقيقةً  لكن عنهم، روايات ُوِجَدت
 ... رتةالع حديثِ  ومن الكتاب آياتِ  من( مرًن) معىن نتلمَّس أفْ  ُُيكننا. مرًن

 ابنَتهم مَسّوا عمراف وآؿُ  لَفاِطَمة، اسمٌ  ىو مرًن عليها، ا صلواتُ  لَفاِطَمة اسمٌ  ىو مرًن بدء ذي بادئ
وف وكيف ُُيرِّفوف كيف حائروف القوـُ  فلذلك،..!! فَاِطَمة باسم تَػَيم ناً  فَاِطَمة باسم  ! ؟..يُػَغريِّ
  :بعدىا وما والثََّلثني اخلامسةِ  اآليةِ  يف عمراف آؿ سورة يف :الَكرًن الِكتاب آيات إىل معي تعالوا

 ىذا عمراف بعيد، زمافٌ  بينهما ما َففي موسى والد بعمراف لوُ  عَلقة ال ىذا وعمراف ﴾عِّْسَاَْ اِْسَأَةُ لَاٌَجِ إِذْ﴿
 يف يُذَكر مل موسى والد ِعمراف أساساً  موسى، والد عمراف ادلراد ليس عمراف آؿِ  وسورة مرًن، والد ىو

 يف ذلك، نعرؼ ضلنُ  التأريخ خَلؿ من األحاديث خَلؿ من عمراف ابن موسى عمراف، ابنةُ  مرًن الُقرآف،
 زَبِّ عِّْسَاَْ اِْسَأَةُ لَاٌَجِ إِذْ﴿ مرًن والد يعن عيسى، آؿ يعن ِعمراف وآؿ موسى، والدِ  اسمِ  ِذكرُ  يَرِد مل الُقرآف

ْ ُِحَسَّزاً بَطْنًِ فًِ َِا ٌَهَ َٔرَزْثُ ِِنًِّ، فَخَمَبًَّْ حَسَّزاًُِ بَطْنًِ فًِ َِا ٌَهَ َٔرَزْثُ إًِِّٔ  وُبشِّرَ  نَبيَّاً  كاف ِعمراف ﴾ِِنًِّ فَخَمَبًَّ

قوُ  َفزوَجتوُ  بولد، َسريزؽ بأنَّوُ   ادلراد ما ﴾ُِحَسَّزاً بَطْنًِ فًِ َِا ٌَهَ َٔرَزْثُ إًِِّٔ﴿ بطنها يف ولداً  أفَّ  فَاعتقدت ُتصدِّ
ا ادلعبد يف خيدـ أفْ  يستطيع حبيث وَكرُب  الولد ىذا أصلبت إذا أفْ  بطنها يف ما َنذرتَ  ذلك؟ من  سرتسلو فإَّنَّ
، ىو وحينئذٍ  البلوغ سن إىل يصل حّتَّ  ىناؾ، خيدـُ  ادلعبد إىل  يبقى أف يريد ىل خُيريَّ  دينهم كاف ىكذا خُيريَّ

 ادلعبد خدمة من سيخرج فهو ذلك يريد يكن مل إفْ  ادلعبد، يف خادماً  سيبقى ذلك يريد كاف فإذا خادماً،
 ولداً  ينتظروف ﴾اٌْعٍٍَُُِ اٌسٍَِّّعُ أَٔجَ إَِّٔهَ ِِنًِّ فَخَمَبًَّْ ُِحَسَّزاً بَطْنًِ فًِ َِا ٌَهَ َٔرَزْثُ إًِِّٔ زَبِّ عِّْسَاَْ اِْسَأَةُ لَاٌَجِ إِذْ﴿

 أبوىا ِدينيَّة عائلة ىم: قليل قبل قُلتُ  للمعَبد، لولدا ىذا يكوف أفْ  َنذرتْ  لذلك السَّماء، من بوِ  ُبشِّروا وقد
ـ   طاىرة امرأةٌ  وأُم ها الرِّوايات، يف كما َنيبّ  ـ   حّنة، ُأخت وأختها مرًن، أ  اليصابات وأختها حّنة امسها مرًن أ
 وزوجتو نَبيَّاً  كاف يَّازكر  وعديُلوُ  طاىرة، امرأة َحنَّة وزوجُتوُ  نَبيَّاً  كاف فعمراف زكريَّا، ىو َنيبي  زوجةُ  ىي

  .الوالدة قبل تويفّ  عمراف عمراف، تويفّ  وضعتها فلمَّا اليصابات،
 ىي ﴾َِسٌََُْ سٍََّّْخُيَا ًَإًِِّٔ وَاألُٔثَى اٌرَّوَسُ ًٌٍََْسَ ًَضَعَجْ بَِّا أَعٍَُُْ ًَاٌٍّوُ أُٔثَى ًَضَعْخُيَا إًِِّٔ زَبِّ لَاٌَجْ ًَضَعَخْيَا فٍَََّّا﴿

 يكوف أفْ  نذرتُ  قد كنتُ  ألنَّن ﴾وَاألُٔثَى اٌرَّوَسُ ًٌٍََْسَ ًَضَعَجْ بَِّا أَعٍَُُْ ًَاٌٍّوُ أُٔثَى ًَضَعْخُيَا إًِِّٔ بِّزَ﴿ تقوؿ
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 تتحدَّث ـّ األُ  كانت إذا ﴾اٌسَّجٍُِِ اٌشٍَّْطَاِْ َِِٓ ًَذُزٌَِّّخَيَا بِهَ أُعٍِرُىَا ًِإًِِّٔ َِسٌََُْ سٍََّّْخُيَا ًَإًِِّٔ﴿ ادلعبد يف خادماً 

 بِهَ أُعٍِرُىَا ًِإًِِّٔ َِسٌََُْ سٍََّّْخُيَا ًَإًِِّٔ﴿ !ادلعصية؟ على يدؿ   امساً  ابنتها ُتسمِّي أفْ  ُيكن فهل اللساف هبذا

 ُذرِّيتها، يف وتُفكِّر ﴾أُعٍِرُىَا ًِإًِِّٔ﴿ الفهم ِقمَّة ويف الوعي قمَّة يف امرأة ىذه ﴾اٌسَّجٍُِِ اٌشٍَّْطَاِْ َِِٓ ًَذُزٌَِّّخَيَا
 سيكوف الولد أفَّ  َفِهمت ولد لوُ  يكوف أفْ  يف لعمراف الوعد أفَّ  من الفهم على يدؿ   وىذا فهمت، قد وىي
ْخُيَا ًَإًِِّٔ﴿ وفامِهة عاِلمةٌ  امرأةٌ  فهذه مرًن، من ْطَاِْ َِِٓ ًَذُزٌَِّّخَيَا بِهَ أُعٍِرُىَا ًِإًِِّٔ َِسٌََُْ سٍََّّ  من فهل ﴾اٌسَّجٍُِِ اٌشٍَّ

ا ادلنطق  ، زُلرَّراً  بطِنها يف ما نذرت نيبي  وزوجةُ  صاحلة امرأةٌ  ىي! ادلعصيَّة؟ على يدؿّ  باسمِ  ابنتها ُتسّمي أَّنَّ
ا قالت أنثى وضعتها فلما ْخُيَا ًَإًِِّٔ وَاألُٔثَى اٌرَّوَسُ ًٌٍََْسَ أُٔثَى ًَضَعْخُيَا إًِِّٔ زَبِّ﴿: ا إىل تعتذرُ  وكأَّنَّ  ﴾ٌَََُِسْ سٍََّّ
  !معرفة وحلنُ ! خضوع وحلنُ ! خشوع حلنُ  ىو احلديث حلنَ  أفَّ  تَلحظوف أاَل 
 الواقعي، اجلواب ا، من جاء اجلواب، ﴾اٌسَّجٍُِِ اٌشٍَّْطَاِْ َِِٓ ًَذُزٌَِّّخَيَا بِهَ أُعٍِرُىَا ًِإًِِّٔ َِسٌََُْ سٍََّّْخُيَا ًَإًِِّٔ﴿

 حَسٍَٓ بِمَبٌُيٍ زَبُّيَا فَخَمَبٍََّيَا﴿ اخلطاب وستتلمَّس اجلواب، ستستشعر ةالروحانيّ  وهبذه الوعي هبذا امرأة وقطعاً 

اً  مجيلة عبارات ﴾حَسَناً َٔبَاحاً ًَأَٔبَخَيَا  حَسٍَٓ بِمَبٌُيٍ زَبُّيَا فَخَمَبٍََّيَا﴿ العبارات ىذه َشرح بصددِ  َلستُ  لكنَّن ِجدَّ

  .الكرُية اآليات يف جاء ما آخرِ  إىل ﴾سٌَِّاشَوَ ًَوَفٍََّيَا حَسَناً َٔبَاحاً ًَأَٔبَخَيَا
 وِذكرُ  زكريَّا، جوِّ  ويف روحايّن، جوي  ويف ديّن، جوي  يف سّبت التسمية ىذه بأفَّ  ُيشعرنا ُيشعرنا؟ ماذا اجلوّ  ىذا
 يستهزئ كما ال زماننا إماـُ  يقوؿ كما ؛َكرَبََلءَِكاف :األجواء تلك يف كاف﴾  ويٍعص﴿ كاف؟ ماذا زكريَّا

 ستأت أيضاً، وسيأت عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إماـ بكَلـ وُخطبائنا وُرموزنا ُعلمائنا من دلستهزئوفا
ينيَّة ادلؤسَّسة يف فَاِطَمة ُظَلمة موضوعِ  إىل نصلُ  حينما ذلك إىل اإلشارة   !!الشِّيعيّ  الوسط ويف الدَّ

 يعرفُوُ  َنيبي  ابنةُ  فهي مرًن، ِوالدة ينتظرُ  كاف وزكريَّا واحُلَسني، واحَلَسنِ  ةوفَاِطمَ  وعليي  زُلَمَّدٍ  يف ِذكرُهُ  كاف فزكريَّا
 ىذه مثلِ  يف األقواؿ من قوؿ على قريبتها أو اليصابات زوجتو شقيقةُ  ىي الَّيت حّنة ابنةُ  وىي أقربائِو، من

 من فَاِطَمة ألقابِ  ومن فَاِطَمة، نتع ومرًن مرًن، مُسِّيت َخادمًة، تكوف أف َمنذورةٌ  فهي مرًن، ُولدت األجواء
 .اهللَِأَمةُِ: األعلى ادلأل يف نُِقَشت الَّيت فَاِطَمة أمساءِ  فمن !!معبِده يف ِ  أََمةً  نُِذرت ومرًن ؛اهللِأَمةُِ: أوصافها

: كتاب عن نقَلً  السَّادسة، الرِّواية الثَّالثة، الصَّفحة ،(األنوار حبار) من والعشروف السَّابع اجلزء ىو ىذا
َِرُسولُِِقَالَِِقَاَل، - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلؤمنني أمري إمامنا عن الرِّوايةُ  الصَّدوؽ، لشيخنا ،(اخلصاؿ)



  3/ ج َفاِطَمة َيا بَّيكِ لَ : 86 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 77 - 
 

ِبَاِبَهاَِعَلىِفَ َرأَيتُِِالَجنَّةُِأْدِخْلتُِ - ادلعراج يف - بِالذََّىبَِمْكُتوبَاًِِبَاِبَهاَِعَلىِفَ َرأَيتُِِالَجنَّةُِأْدِخْلتُِ:ِاهلل
َِوالُحَسينُِِالَحَسنُِِاهلل،َِأَمةُِِفَاِطَمةُِِاهلل،َِوليَُِِّعِليِ ِاهلل،َِحِبْيبُُِِمَحمَّدٌِِاهلل،ِِإالَِِِّإَلوِاَلِِبِالذََّىبِْكُتوبَاًِمَِ

 .بالذَّىب اجلنَّةِ  بابِ  على مكتوباً  كاف ىذا ُكل   - اهللَِلْعَنةُُِِمْبِغِضيِهمَِعَلىِاهلل،َِصْفَوةُِ
 يف نقرأُ  ضلنُ  ا أََمةُ  فَاِطَمةُ  - اهللَِأَمةُِِفَاِطَمةُِ - 8 احلديث رقم 4 صفحة يف ضموفادل بنفسِ  أخرى وروايةٌ 

ُهُهاَِجْوَىَرةٌِِاْلُعبُ ْوِديَّةُِ -:احلديث  الوسط يف الشَّائعة التعابري يف يقع كما نقوؿ أفْ  ُُيكن - اْلرُّبُوبِيَّةُِكن ْ
 عملةٌ  ىي، ىي وجهاف ذلا عملةٌ  ورقية ُعملة نَقدية ُعْملة! وجهاف ذلا ُعْملةٌ : الػُمعاصرة التَّعابري يف اإلعَلمي

ُهُهاَِجْوَىَرةٌِِاْلُعبُ ْوِديَّةُِ - للربوبية ووجوهٌ  للعبوديةِ  وجوٌ  وجهاف، ذلا  وجوٍ  من تُقرِّب األمثلةُ  - اْلرُّبُوبِيَّةُِكن ْ
ا آخر وجوٍ  من وتُػبَػعِّدُ   - ا ِعصمة وفَاِطَمةُ  ا أََمة فَفاِطَمةُ  ِىد،للُمشا الفكرةِ  لتقريبِ  ادلثاؿ ىذا سقتُ  وإَّنَّ
 تكوف أفْ  ادلناسبِ  من أليس .ا أََمةُ  وفَاِطَمةُ  ا ِعصمةُ  فَػَفاِطَمةُ  - بِاهللِِاْعَتَصمَِِفَ َقدِِِْبُكمِِِْاْعَتَصمََِِوَمنِْ

  ادلضموف؟ هبذا مرًن تسميةُ 
 َمنذورةٌ  وىي األجواء ىذه مثلِ  يف وتُوُلد! َيكفَلها كي نيبٌّ  يَنتظرُىا! طاىرة صاحلةٌ  امرأة أُم ها! نيبي  ابنة

َِكْرَبَلء،َِكاف - ُحَسني َحَسنٌ  فَاِطَمة عليٌّ  زُلَمَّدٌ  ِذكرُه وزكريَّا! ا ِخدمة ويف ا بيت يف ادلعبد يف للخدمةِ 
َرة،َِىََلكَُِِىاء رُِِادصَِِالُحَسين،َِعَطشَُِِعينِالُحَسين،ِظَالِ مُِِيَزِيدِيَاءِالِعت ْ  ىذهِ  مثل يف - الُحَسينَِصب ْ

 مرتابطة، تعابري( Hosanna، Hosanna in the highest: )وتذكَّروا! مرًن ُوِلدت األجواء
 ادلسيحُ  كاف الَّيت األجواء ىذهِ  ادلسيح، فيها جاء الَّيت األجواء ىذه ىي أليس! األعايل يف ُحسنيٌ  ُحسنيٌ 
 ُمواساةً  يُقَتل كي زكريَّا بدعاء جاء الَّذي ُيىي وأجواء زكريَّا اءأجو  العائلة، ىذهِ  أحضافِ  يف فيها يَعيشُ 

 علينا مرَّ  ولكن واحد، آفٍ  يف ادلسائل ُكلَّ  أتناوؿ أفْ  أستطيع ال أنا عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  للُحسنيٍ 
 لنَّصارىوا اليهودِ  ُكتبِ  يف التحريف عن أربدَّثُ  كنتُ  حينما حلقتني قبل ُحسينا،( Hosanna: )ذكرُ 

! االسم؟ هبذا ُتسمَّى أفْ  ادلنطقي من أليس مرًن، ُوِلدت األجواء ىذهِ  مثلِ  يف ذلك، على مثاالً  بو فجئتُ 
ا على يدؿ   باسمٍ   الَّيت مرًن وليست فَاِطَمة مرًن فَاِطَمة، أمساءِ  من وىو ِعبادتو، دارِ  ويف َمعبدهِ  يف ِ  أََمةٌ  أَّنَّ

ا! عيسى َوَلَدت  ..!!بامِسها مُسِّيت ومرًنُ  لَفاِطَمة احلقيقي   االسم ىو ىذا فَاِطَمة، باسم يتمُسِّ  وإَّنَّ
 احلديث رقم ،484 صفحة يف ،(األنوار حبار) من والعشروف الثَّاين اجلزء ىو ىذا بعيداً  بكم أذىب لن

 عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  جعفر ابن موسى إمامنا عن الرِّوايةُ  طاووس، ابن السيِّد عن الرِّواية ينقل ،31
 عليكم أقرأُ  وسلَّم، وآلوِ  عليوِ  ا صّلى ا رسوؿ حياةِ  من األخريةِ  اللحظات عن الَكاظم إماُمنا ُُيدِّثُ 
 - رَْأَسوُِِفَ َرَفعَِ - واحُلَسني واحَلسنُ  وفَاِطَمة َعِليٌّ  بوِ  َأحاطُوا أفْ  بعد - ِإلَْيِهمِرَْأَسوُِِفَ َرَفعَِ - احلاجة موطن
 يف النَّيبِّ  حوؿ اجتمعوا أبيها، يد يف فَاِطَمة ويد يعن - َيِدهِِِِفيَِوَيُدَىاِِإلَْيِهم - وآلِو َعَليوِ  ُ ا َصلَّى
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 يدُ  - َوَيُدَىا - بيتوِ  أىل إىل - ِإلَْيِهم - وآلِو َعَليوِ  اُ  َصلَّى - رَْأَسوُِِفَ َرَفعَِ - حياتوِ  من األخرية اللحظات
ِأَبَاِيَا:َِلوَُِِوقَالَِ - عليي  يدِ  يف فَاِطَمة َيد َوَضع - َعِليِ َِيدِِِِفيِفَ َوَضَعَها - النَّيبّ  َيدِ  يف - َيِدهِِِِفي - فَاِطَمة
 ! الوديعة؟ ىذه عن ُنسأؿ ضلنُ  - اهللَِوِديَعةَُِِىِذهِِ - الوديعة فَاِطَمة - اهللَِوِديَعةَُِِىِذهِِِالَحَسن

َِوَوِديَعةُِِاهللَِوِديَعةَُِِىِذهِِِالَحَسنِأَبَاِيَا - عنَدنا وديعةٌ  عليػَِّنا عند فالوديعةُ  عليي  عند وديعةً  فَاِطَمة كانت إذا
،ِيَا - الوديعة ىذهِ  ستحفظُ  وإنَّك - َلَفاِعُلوَُِِوِإنَّكِِفيَهاَِوَاْحَفْظِنيِاهللِفَاْحَفظِِعْنَدكُِمَحمَّدٍَِِرُسوِلوِِ َِعِلي 

 َعِليٌّ  فَػَهل يُقِسم؟ دلاذا حياتِو، حلظات آخر ىذهِ  وآلو عليو ا صلَّى النَّيبّ  - واهللَِىِذهَِِِعِلّي،ِيَاَِعِلّي،ِيَا
 احلقائق هبذهِ  ذبهلُ  وأنت احلقائق هبذهِ  أجهلُ  أنا..!! ولك يل ُموجَّوٌ  الَقَسم ىذا احلقائق؟ هبذه جاىَلً  كاف

َرىَِمرَيمَُِِواهللَِِِىِذهَِِِواآلَخرِين،ِيناأَلوَّلِِِِمنِِْالَجنَّةَِِِأْىلِِِِنَساءَِِِسيَِّدةَُِِواهللَِِِىِذهَِِِعِليِِّيَا -  ا َرسوؿ - الُكب ْ
  .ولك يل يُقِسمُ  حياتوِ  حلظات من حلظةٍ  آخر يف وسلَّم وآلو عليو ا صّلى
 شأفَ  ال النَّصارى، أو اليهود على ااِلحتجاج أُريدُ  ال ىنا إنَّن: قَبلها والَّيت ادلاضية احللقة يف لكم قلتُ  كما

ينيَّة مؤسَّسِتنا على االحتجاج أُريدُ  وال..!! ادلخالفني على االحتجاج أُريدُ  وال! هبم؟ عَلقيت ما هبم، يل  الدِّ
 احللقات ىذه: لكم قلتُ  كما..!! الشِّيعة عمـو على االحتجاج أُريدُ  وال هبؤالء، عَلقيت ما..!! الشِّيعيَّة

 لكم موجَّوٌ  الكَلـ والزَّىرائيَّات الزَّىرائي وف أنتم أنتم، نتمأ لكم، موجَّهة( فَاِطَمة يَا لَبَّيكِ : )عنونُتها الَّيت
َرىَِمرَيمَُِِواهللَِِِىِذهَِِِواآلَخرِين،ِاأَلوَّلِينِمنِالَجنَّةَِِِأْىلِِِِنَساءَِِِسيَِّدةَُِِواهللَِِِىِذهَِِِعِليِِّيَا - ..!!أنتم  - الُكب ْ

ـ   ومرًن فَاِطَمة، اسمُ  فمرًن َرىَِمرَيمَُِِواهللَِِِىِذهِِ -: ا رسوؿ يقوؿ مَّالَ  الص غرى، مرًن ىي عيسى أ  - الُكب ْ
َرىَِمرَيمَُِِواهللَِِِىِذهِِ - الص غرى َفهي دوَِّنا من االسم هبذا يتسمَّى من يعن  ..!!.ِالُكب ْ

 !؟..يقوؿ فماذا عليو ا رمحة االصفهاين حسني زَلمَّد للشَّيخ القدسية األنوار منظومة يف مجيلة أبيات
َِواءُِ   سََِِواَلِِرِِ   الطُّهِِْم   ريَِ   َكمََِِِِوالَعْذارَءُِِالطُّْهرَُِِبُتولُِالِِىي
 اءِِ   َخفَََِِلِ ِبَِِرى   الُكبِِْمُِ   َوَمريَِِِِاءِِ        سَِ النَِِّدةُِ يِّ       سَِِا       ِإنَّه  فَِ

 ..الكربى مرًن ىذه
َِواءُِ   سََِِواَلِِرِِ   الطُّهِِْمِِ   ريَِ  َكمََِِِِِوالَعْذارَءُِِالطُّْهرُِِالَبُتولُِِِىي
ِاءِِ   َخفَََِِلِ ِبَِِرى   الُكبِِْمُِ   َوَمريَِِِِِاءِِ         سَِ النَِِّدةُِ يِّ       سَِِا     ه ِإنَّ  فَِ

ِالَخالَِيةِالُقُرونَِداَرتَِعَليوِِِِِِالَعالَِيةِالصَِّفاتِِِِمنَِوُحبُّها
 .الربنامج ىذا يف عنها للحديث رلاؿ وال الرِّوايات يف وردت مضامني

 أفْ  يريدوف الُكتب، هبذهِ  لنا شأفَ  ال واضحاً، صار مرًن معىن أفَّ  أعتقد..!! الُكربى َمرًنُ  واِ  ىي فَاِطَمةُ  إذاً 
ا مرًن ُيسّموا ا أو الِعناد، أَّّنا أو العصياف، أَّنَّ  َبقُ عَ  ِإنَّوُ  فَاِطَمة، ِاسمُ  َفَمرًنُ  يقولوا، ما فليقولوا آموف، زلُِبَّة أَّنَّ
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 دلاذا؟ سللَّداً، ِامسها وصار عمراف بآؿِ  مُسِّيت الَّيت اأُلسرةُ  وىذهِ  والطَّهارة، الط هرُ  ىنا فَاِطَمة، ورائحةُ  الزَّىرَّاء،
ا..!! باحُلسني لعَلقِتها ﴾ويٍعص﴿ :حلُزَِّنا لُبكائِها األسرة، ىذه حِلبِّ  زُلَمَّد، بآؿِ  ِلعَلقتها  ُيىي َقّدمت ألَّنَّ

 آؿ وِاسم! ُحسينيَّة ُأسرةٌ  ىي ىذه عقيدتنا، ىي ىذهِ  احُلَسني، بثأرِ  وطالباً  ثائِراً  ِعيسى َولِيدىا وَسَينزِؿ قُرباناً،
 عيسى أقبل َفحنيَ  حِبُسينا، ارتبطت ،(Hosanna) بػ األسرة ىذه ارتبطت! ُحسينّ  اسمُ  ألنَّوُ  ُخلِّد عمراف
م! ُحسيناً  اً ُحسين ينادوف بالُبكاء استقبلوه أناجيِلهم حبسبِ   أنا ُحسينيَّة، ُأسرة األسرة ىذه أفّ  يعرفوف ألَّنَّ

 من احلقائق أمجعُ  إنَّن هبم، يل شأفَ  وال كتَبهم أُفسِّر أف أُريدُ  وال والنَّصارى، اليهود على أحتج   ال ىذا أقوؿ
 أسأؿُ  ولكنَّن !!مشأَّن وما كذلك، لَِيُكنْ  يل، يروؽُ  ما حبسبِ  ذلك أفعل أينّ  يقولوف قد ُىناؾ، ومن ُىنا

 واضحٍ  بشكلٍ  نفِسها على بنفِسها َتدؿ   أال! احلقيقة؟ عن تكشفُ  أال أمجعها الَّيت احلقائق ىذه! وجداَنكم؟
 !وجلّي؟

 السَّبب ذلذا فَاِطَمة، ألجلِ  إالَّ  دبرًن مرًن مُسِّيت وما! احلسني ِعطرُ  يَفوحُ  ىنا ومن! فَاِطَمة َعَبقُ  ُير   ُىنا فمن
 تفوحُ  االسم ىذا من َأصِلِو، يف فَاِطَمة ِاسمُ  ألنَّوُ ..!! مرًن اسم ىو الكرًن الُقرآف يف تردَّد نسائيٍ  ِاسمٍ  َأكثرُ 

 وثَلثني أربعة مرَّة، ثَلثني من أكثر الكرًن الُقرآف يف وردت( مرًن) الكلمة ىذهِ  أفَّ  أتعلموف فَاِطَمة، رائحةُ 
 أقوؿ أفْ  بايل يف َخَطر اآلف حقيقةً  ُأحِصها مل أتذكر ما حبسب ًن،الكر  الِكتابِ  يف اللفظة ىذه َوَردت مرَّة
 أُكن مل إفْ  مرَّة، 34 وردَ  قد الكرًن الكتابِ  يف امَسها أحصيتُ  األيَّاـ من سبقَ  ما يف أتذكَّر الكَلـ، ىذا

 االسم ىذا ألفَّ  دلاذا؟ أخرى المرأةٍ  ذكرٌ  يَرِد ومل ،(مرًن: )اللفظة ىذه ِذكرُ  َوَردَ  مرَّة ثَلثني من أكثر ُمشتبهاً،
 كما حياتِو، من األخرية اللحظات يف وسلَّم وآلو عليو ا صّلى ا رسوؿ قاؿ كما فَاِطَمة اسم من اشُتقَّ 
 يف الزَّىراء يدَ  يَدىا، يضعُ  وىو يقوؿ كاف ماذا جعفر، ابن موسى إماِمنا عن الرِّواية قليل قبل عليكم قرأتُ 

 !!... الُكبرىَِمرَيمَُِِىِذهَِواهللِِِالُكبَرى،َِمرَيمَُِِواهللَِِِىذهِِ: يقوؿ كاف ادلؤمنني؟ أمري يد
 .الربنامج ىذا يف يفوحُ  الزَّىراءِ  وَعَبقُ  إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 

 إليو َأشرتُ  الَّذي ينّ الدِّ  بالرَّمز يتعلَّق ِفيما وادلسيحيَّة اليهوديَّةِ  الثَّقافةِ  يف احلياة واقعِ  ِمن ِمثاالً  أخذتُ  كما
 :الكاثوليك ادلسيحيوف بوِ  يهَتم   آخر موضوعاً  سأتناوؿُ  ،(Fatimah Hand: )سابقاً 

Fatimah: الربتغاؿ يف الَّيت: Saint Fatimah :  ِيف ادلسيحيوف حّتَّ ..!! ادلختلفة تعابريىم حبسب 
 كنيسةٌ  فهناؾ القاىرة، إىل ذىبُتم ما إذا الوضع، هبذا يهتم وف الرُبتغاؿ عن ادلسافةِ  بُعد وعلى العربية بَلدنا
 Saint: )كنيسة ،(Saint Fatimah: )اجلديدة مصر حيّ  يف َمنطقة يف الَقاىرة يف َمعروفةٌ 

Fatimah)، ىذه الكنيسة، ىذهِ  نشاطات عن وأخباراً  صوراً  وذبدوا اإلنرتنت على تدخلوا أفْ  ُيكنكم 
 Saint: )إىل ُيشريوف( Saint Fatimah) ميَلدي 1950 سنة القاىرة يف أُنِشَئت الكنيسة
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Fatimah)، حبسبِ  ىذا، يقصدوف ال قطعاً  زُلَمَّد، بِنتَ  فَاِطَمة يقصدوف ال ىم قطعاً  الربتغاؿ، يف الَّيت 
 ذلذهِ  عَلقة ال: يقولوف ذلك، يقصدوف ال ىم يقولوف ما حبسبِ ! ُيضِمروف؟ ماذا َندري ال يقولوف ما

 يُقيموف سنةٍ  ُكلِّ  يف لكنَّهم وآلو، عليو ا صلَّى زُلَمَّد بنتِ  بَفاِطَمة( Saint Fatimah: )التسمية
 الرُبتغاؿ يف األطفاؿِ  بني اللقاء فيو وحَدثَ  الػُمعجزة، فيوِ  حدَثت الَّذي الوقت نفسِ  يف وبرامج احتفاالت

 وفؤ يُنش الربتغاؿ عن بعيدٍ  مكافٍ  ويف ىرةالقا يف مسيحّيوف النَّتيجة الرِّوايات، حبسب مرًن الَعذراء أو وفَاِطَمة
 من عشر الثالث اليـو يف التأريخ، نفس يف الربتغاؿ حبادثة ترتبطُ  الَّيت ادلناسبات وُُييوف االسم بنفس كنيسةً 

 اجلديدة، ِمصر حيّ  يف القاىرة يف ،(Saint Fatimah: )كنيسة يف ،13/5 مايو، شهر من أيار شهر
: دبنطقة ُتسمَّى وادلنطقة القاىرة، يف ،(Saint Fatimah: )ميداف ُىناؾ، ودموج ىو ميداف أصَلً  وىناؾ

(Saint Fatimah)، معلومة رلرَّد كانت ىذه. ادلناسبة ذلذه ِإحياء ىناؾ ،13/5 يف سنوياً  القاىرة، يف 
 .ىذا ِبربنارِلنا يتعلَّقُ  فيما وُمهمَّاً  أساسّياً  شيئاً  وليست
 موضوع ُمتابعةِ  قضيَّةِ  يف ُمهتمَّاً  ُكنتُ  ،81 ،1980 سنة يف ادلوضوع، هبذا ماميِاىت بدأ َمّت ُأخربكم َدعوين

يانات ُكُتب يف زماننا إماـ  والُكتبُ  القضيَّة، ىذهِ  حوؿ َمضمونُوُ  َيدورُ  كتابٍ  ُكلِّ  عن أحبثُ  اأُلخرى، الدِّ
اً، قليلةً  كانت ِفعَلً   يف اإلسَلمية الثورة انتصار ِبسببِ  الوقت َذلك يف انتشرت الَّيت الكتب مُجلة ومن ِجدَّ
 دامس، نوسرت نُبوءات ،(العشرة القروف: )كتاب اِنتشر طهراف إىل فرنسا من اخلمين السيِّد ورجوع إيراف

ا ترمجات سبع قرأتُ  الثَّمانينات يف أتذّكر أنا العربية، بالل غة َعديدة َترمجات َلوُ  وظهرت  ذلك من أكثر وردبَّ
ا اخلصوص، هبذا زُلاضرات يل وكانت ،دامس نوسرت لكتاب  الثَّمانيات يف ااضرات ىذه بعض موجودة ردبَّ

 .اإلنرتنت على موجودة التسعينات يف
اً  واضح بشكل َقضيَّتني يف واضح اىتماـ ُىناؾ دامس نوسرت كتاب يف  : ِجدَّ

o اً  َمهولة أحداث فرنسا، يف ستقع كبرية بأحداث اىتماـ  ذلم الَّذين وكل   فرنسا بَخرا إىل تُؤدِّي ِجدَّ
 النبوءات فأكثر فرنسا يف يعيش كاف ألنَّوُ  ادلوضوع، ىذا يعرفوف دامس نوسرت بنبوءات اطَلع

 .فرنسا عن ىي الكتاب يف ادلوجودة
o وعن ادلسيحي، البابا عن احلديث الكنيسة، يف جيري وما الكنيسة عن احلديث: الثَّانية والقضيَّة 

ينيَّة ادلنظومة وعن ادلسيحيَّة، الزَّعامة  .أيضاً  كثري حديثٌ  ادلسيحيَّة، الدِّ
 واالجتماعية واالقتصادية السِّياسيَّة واألحواؿ فرنسا: مُها دامس نوسرت عنهما ربدَّث موضوعني أكثر تقريباً 

 لكمتِ  يف ذلك، وغري وتَبد ؿ فساد من فيها َُيدثُ  وما فيها جَيري وما الكاثوليكية والكنيسة فيها، واألمنية
 العرب ادلسيحيوف ُيُِبّ  كما أو الثَّاين، بوؿ جوف البابا ِاغتياؿ َحَدث ادلوضوع هبذا ُمهتمَّاً  ُكنتُ  الَّيت الَفرتة

 . الثَّاين بولس يوحّنا وىنا الثَّاين بوؿ جوف األوروبية التسمية الثَّاين، بولس يوحّنا يسّموه أفْ 
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 ما على ذلك كاف ااِلغتياؿ، من البابا وصَلا أغا، عليّ  زُلَمَّد امسوُ  ممسل تركيٌّ  شابٌ  اغتالوُ  اغتالُو؟ الَّذي من
 يف لألطفاؿ العذراء السيِّدة( Saint Fatimah) ظهور تأريخ نفس يف وبالضَّبط 1981 سنة أتذّكر

 موكبوِ  يف َخرج قد وكاف الثاين، بوؿ جوف البابا اغتياؿ جرى التاريخ ىذا يف. 13/5/1981 وىو الربتغاؿ
 زُلَمَّد فأطلق بيرت، بطرس القّديس بساحة وادلعروفة الفاتيكاف يف الَكبرية السَّاحة يف ذبمَّعوا الَّذي النَّاس يِّيُيَُ 

 ويف عليو، القبض وأُلِقي بطنِو، يف اإلصابة وكانت اطَلقات ِعدَّة عليو النَّار الرتكي الشَّاب ىذا أغا علي
 ..واضحة ليست اآلف إىل والقضيَّة كثرية ربليَلت خرجت وقتها
موُ  من فهناؾ  قصة الثاين بوؿ جوف وقصَّة آنذاؾ، ييتڤالس و االرباد لصاحل الشيوعيني، ِلصاحل يعمل بأنَّو اهتَّ
ا طويلة،  ادلوضوع، ىذا عن احلديث أُريد ال أنا ِاضطرارا، حديثي مطاوي يف سريعٍ  بشكلٍ  اآلف إليها ُأشري ُردبَّ
 ..القضيَّة ىذه عن للحديث يأخذين وضوعادل يف والتسلسل السياؽ ولكن
اد مرتبط شيوعي بأنَّو: قاؿ من فهناؾ  تُركية ُمنظمَّة يف عضواً  كاف بأنَّو: قاؿ من وىناؾ، ػييتڤالسو باالربِّ
 ىذه أفَّ  ويبدو لألكراد، دبعاداهِتا معروفة ُمسلَّحة تُركية ُمنظمَّة وىي أتذكر، ما على الرَّمادية الذِّئابُ  ِامسُها

 ىذا ولكنْ  أدري ال بالبابا؟ ذلك عَلقة وما ادلنظمة، ىذهِ  يف ُعضو ىذا بأفَّ  فقالوا شوفينية، قومية ادلنظمة
 ىي داخلية، منظمة وىي الرتكية الرَّمادية الذِّئاب منظمة من شوفين قومي وقالوا شيوعيٌّ، قالوا .طُرِح الكَلـ
 . وبالبابا بالفاتيكاف ذلا عَلقة وال الكردية، جَمعاتوالت األحزاب ومع احلكومة مع قومي صراعٍ  يف داخلة
 إىل الرسائل ووصلت برسائل ُمسَبقاً  البابا َىدَّد قد كاف أغا عليّ  زُلَمَّد أفَّ  السَّطح على َظهر أيضاً  ولكن
 البابا إىل رسائل َكَتب حيِنو، يف قرأتُوُ  الَّذي أنقل أنا الكَلـ، ىذا صّحة مدى أدري وال ُكِتب ىكذا البابا،
 ىّدده ،..!!Fatimah Secret فَاِطَمة، ِبسرّ  يسمى ما أو الثَّالث، السِّرَّ  يكِشف مل إفْ  بِالقتل يُهدِّده

 ادلستشفى إىل نُِقل صلا، البابا ولكنّ  االغتياؿ زُلاولة سَبَّت وفعَلً  َسيقتُػُلو، فإنَّوُ  الثَّالث السِّرَّ  ىذا يكشف مل إفْ 
 نفس إىل ،Fatimah City إىل نفسوُ  البابا يذىب احلادثة من سنة وبعد وشفا، وعوِلج روما يف

 بدنوِ  من ُأخرَِجت الَّيت الرََّصاصات معوُ  ُيمل وىو الربتغاؿ يف ادلوجودة ،Fatimah: كنيسة الكنيسة
 وُيصلِّي شئت، ما َسمِّ  Saint Fatimah أو العذراء السيِّدة سبثاؿ أقداـ عند الرصاصات تلكم وَيضع
 وقالوا وكرَّموه قدَّسوه يعن مسيحي، مصطلح وىذا َطوَّبوه، ذلك بعد الربتغاؿ أساقفة أفَّ  حّتَّ  ُشكَرهُ  ـويُقدِّ 
 معو فعل ىكذا ،Fatimah القديسة إىل منسوب البابا ىذا أفّ  أي ،Fatimah Baba ىذا ىو بأنَّوُ 

 َصلواتٍ  من بوِ  قاـ ما ما وبعد الربتغاؿ، يف( Saint Fatimah) كنيسة إىل جاء ما بعد الربتغاؿ أساقفةُ 
  فَاِطَمة؟ ِسرِّ  من ادلراد ما الثَّالث؟ السرِّ  من ادلراد ما :تساؤالً  عندي أثار ىذا كل   .ىناؾ نشاطاتٍ  ومن

 ىذا ىل أُدري ال ىكذا قرأتُ  بُلغاريا، من بُلغاريا مسيحياً  َقسَّاً  أفَّ  اإلعَلـ وسائل يف قرأت ذلك بعد ُثَّ 
 يف طائرةً  اختطف بلغاريا مسيحياً  َقسَّاً  أفَّ  رللَّة، من أكثر يف قرأتُوُ  ولكنَّن صحيحاً، ليس أـ صحيح اخلرب
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 يف الرئيس ادلطار ىو كاف ديغوؿ شارؿ مطار إنشاء قبل باريس، من قريب مطار باريس، يف أوريل مطار
 بأفَّ  قرأتُ  ىكذا مشهور، مطار أوريل ومطار باريس، عن مرتاً  كيلو 14 يبعد ردّبا كثرياً  بعيداً  ليس باريس،

 أف أرادوا وَلمَّا اخلرب نشروا البداية يف أوريل، مطار يف طائرةً  اختطف ادلسيحي البلغاري القسِّيس ىذا
 ..!! مطلبوُ  ىو ىذا الثَّاِلث، السِّرَّ  يكشف أفْ  البابا من َيطُلب أنَّوُ  َمطلُبوُ  كاف معو يتفاوضوا
 وبشكل طَلبوا الفاتيكاف ذلك وبعد بالفاتيكاف اتصَّلت الفرنسية احلكومة أفَّ  الص حف يف نُِقل ما وَحَسب

 أتذّكر ما على بومبيدو جورج ىو وقتها يف الفرنسي الرئيس كاف أعتقد تتدّخل، أف احلكومة من مباشر
 أفَّ  من مسير  بياف وخرج اإلعَلـ يف القضيَّة خروج وُينع القضيَّة ىذهِ  يف بنفسوِ  ىو يتدخَّل أفْ  منو ،وطلبوا
 قضايا طُِويت كما القضيَّة ىذه وطُِويت مسيحيَّاً، َقسِّيساً  َيُكن ومل معتوىاً  كاف الرَُّجل وأفَّ  انتهت العملية
 ..!! وقِتها يف غريُىا
 ىذه بَقيت الُكتب، يف وتتبَّعت كثرياً  قرأتُ  عنها، وحبثتُ  القضيَّة، ىذه عن للبحث دفعن الَّذي ىو ىذا

( Kelvin) ػنڤكلػ منطقة يف أسبشى ُكنت لندف، إىل ِجئتُ  حّتَّ  ذىن يف َشاِخصة حلقيقةا يف القضيَّة
 فَاِطَمة، سيَّدتنا ،(Our Lady Fatimah: )واضح خبطي  عليو مكتوب كبري زلل ىناؾ نظري ولفت

 ُتذكِّر الَّيت األشياء يعن بالسفنري، ُيسمى وما الُكتب من رلموعةً  اشرتيت وقتها ويف الّ  ىذا إىل فدخلت
 :الكتاب ىذا مثَلً  حينها يف اشرتيُتها الَّيت الكتب ىذه مُجلة من الر موز، أو التحفيات من

(Fatima from the beginning) عن ربدَّثت الَّيت الُكُتب أفضل من ىذا أفَّ  وجدت ذلك بعد 
 إيطاليا، مستوى على معروؼ مؤلِّف وىو إيطايل، مؤلِّف (By John De Marchi) :ادلوضوع ىذا
 نفس يف ،1997 سنة الكتاب ىذا ِاشرتيت أنا بالضَّبط, 1997 سنة العاشرة الطبعة ىي الطَّبعة ىذه

 أفضل من وجدتُوُ  ،1997 سنة العاشرة الطبعة ىذه لكن الطبعات، عدد ىو كم اآلف أدري ال السنة
 بني ما الكاملة ااورات ال، أو حقيقية تااورا ىذه ىل النَّظر بغضِّ  كاملةً  ااورات ذكرت الَّيت الكتب

ثُهم، ينزؿ كاف الَّذي وادلَلؾ الثََّلثة األطفاؿ  أو ُنصدِّقها النَّظر بغضَّ  القصَّة، حبسب مَلؾ ىناؾ كاف وُيدِّ
هُبا،  نزؿ الربيع فصل يف ميَلدي، 1916 سنة سلتلفة، أوقات يف معهم ربدَّث مرَّات ثَلث نَػَزؿ مَلؾ ُنكذِّ

 للقاءِ  إلعدادىم ذلك وكاف اخلريف فصل ويف ثانية، مرَّة الصَّيف فصل ويف معهم، وربدَّث َلؾادل ىذا
 ُيكن التفاصيل العذراء، السيِّدة ،(Saint Fatimah) ادلسبحة صاحبةُ  السَّماء من َستنزؿ الَّيت السيِّدة

 . أيديكم بني سأعرضها الَّيت والصور الوثائق خَلؿ من ذلك بعد تتلمَّسوىا أف
 وفرانسيسكو لوسيا ىؤالء، لألطفاؿ َظهرت واجلَلؿ الن ور َُيف ها ادلسبحة صاحبةُ  السيِّدة ىذهِ  وظهرت
 .احلقوؿ يف أىِلهم أغناـَ  يرعوف وكانوا صغاراً، كانوا وياسنتا،
o 13/5/1917 يف ذلم اجلليلة السيِّدة ىذه ظهرت 
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o السنة نفس ،1917 حزيراف يف 13/6 يف وَظهرت. 
o سبوز يف ،13/7 يف وظهرت. 
o 13/8( أغسطس) آب يف وظهرت . 
o (.سبتمرب) أيلوؿ يف ،13/9 يف وظهرت 
o (.أكتوبر) األوؿ تشرين شهر يف ،13/10 يف ذلم ظهرت األخرية وادلرَّة 
 مع وااورات ادلَلؾ، مع ااورات ااورات، ىذه مجع الكتاب وىذا زلاورات، ىناؾ مرة كلِّ  يف فكاف

 أُريد ال ىنا أنا ُأخرى، تواريخ يف ذلا ظهرت أيضاً  ذلك بعد ولوسيا تفاصيل، ىناؾ قطعاً  .القّديسة السيِّدة
 عنواف الربتغاؿ، عن وال ،(Saint Fatimah) عن ليس ىنا احلديث ألفَّ  شيء ُكلَّ  لكم أذكر أفْ 

 وادلسيحي اليهودي الثَّقايف اجلوِّ  يف أربدَّث ألنَّن لكنْ  فَاِطَمة، عن ىو احلديث ،(فَاِطَمةِياِلَّبيكِِ: )احللقات
 كتاب ىذا حاؿ، أيِّ  على فائدة، من زبلو ال ىي قطعاً  ادلطالب، ىذه لكم أعرض ذلك جعلن فقد

(Fatima from the beginning) التفاصيل وبكلِّ  البداية من. 
 صورة لكم ضأعر  ادلثاؿ سبيل على ُمفصَّلة، صور ألبـو عن عبارة وىو اشرتيُتو الوقت نفسِ  يف أيضاً  وىذا

 الربتغاؿ، يف( Fatima City) ادلدينة داخل الثَلثة ولألطفاؿ لِلَمَلؾ ضلُِت سبثاؿٍ  ُنصب ُىناؾ واحدة،
 يلتقوا أفْ  قبل مرات ثَلث لألطفاؿ للصبية َظَهر الَّذي للمَلؾ للمَلؾ، ىو التمثاؿ ىذا التمثاؿ، ىو ىذا

  :ادلسبحة صاحبة بالسيِّدةِ 

 
 ىذا عن وسنتحدَّث ادلكاف ىذا يزوروف الَّذين ادلسيحيوف أيضاً  ىم ادلسبحة صاحبةُ  السيِّدةُ  وبادلناسبة
 الَّيت ادلسابح من مساحبهم، من ىي ىذه ادلسابح، ىذه ويستعملوف بَفاِطَمة يتشبَّهوف أيضاً  ىم ادلوضوع،

 (.Saint Fatimah: )أرضِ  عندَ  أو كنيسةِ  عند ُىناؾ تُباع
 َعهدِ  يف بدأت ىذهِ  ادلسابح وكبرية، صغريةٍ  ُكلِّ  يف اخلوض أُريد ال ىنا أنا ،معروؼ تأرخيها ادلسابح وىذه

 َخيط أزرؽ، َخيطٍ  عن ِعبارة كانت فَاِطَمة ِمسبحةُ  َخيط، عن عبارة البداية يف وكانت زُلَمَّد، بِنتِ  فَاِطَمة
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 بعددٍ  ُعَقد األزرؽ، وؼالص   من خيطٌ  اخليط، ذلك يف ُعَقد عن عبارة حبَّاتوُ  األزرؽ باللوف مصبوغ صوؼ
ثنا الرِّوايات عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء ِمسبحة دبثابة كاف الُعَقد من ُمعنيَّ   شهادة بعد ذلك بعد رُبدِّ

 َنصنع كي الطريق لنا بذلك وفَتحت احَلمزة، َقربِ  تُرابِ  من ِمسبحةً  ذلا َصنعت عليو ا صلواتُ  احلمزة
 ىذا ُتَلحظوف ىذه، ادلسبحة صاحبةِ  مسبحةِ  إىل أعودُ  حاؿ، أيِّ  على..!! احُلسني ولِدىا تُربةِ  من ادلسابحَ 

  :ادلسبحة صور الصور، لنا اعرضوا َرجاءً  الكنرتوؿ ادلسبحة، َّناية يف الصليب الصَّليب،

 
 .عاـ بشكلٍ  ادلسبحة ىذه

 رأس يف الشاىود يف ىنا يوجد سبحة،ادل رأس يعن بالشاىود، ُنسمِّيو ما العراؽ يف ضلنُ  ُنسّميو ما ولكن
 لنا اعرضوا ولكن ىنا عندي موجودة الصور ىذه الصور، رجاءاً  لنا اعرضوا موجودة، كتابة توجد ادلسبحة

ة الصور  :الكبرية الصورة الشَّاشة، على مكربَّ

 
 السيِّدة صورةُ  بارزٍ  اضحٍ و  رُلسَّمٍ  بشكلٍ  عليها نُِقش عليها؟ نُِقش ماذا ادلسبحة رأس يف ىي الَّيت الُقطعة ىذه

 ُىناؾ فَاِطَمة، السيِّدة الرُبتغالية باللغة كتابة أيضاً  عليها وُكِتبَ  هبا، التقوا الَّذين الثَلثة واألطفاؿ القديسة
 رأس يف ىي الَّيت ادلعدنية القطعة ىذه من األيسر اجلانب ويف األُين اجلانب يف اجلانبني يف موجودة كتابة

 . فَاِطَمة السيِّدة اجلانبني من مكتوب الربتغالية، باللغة ادلسبحة
 :اعرضوىا األخرى الصورة الثَّانية اجلهة يف
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 أرض من( Terrade Fatima) الكلمة ىذه ُكتبت الربتغالية باللغة كتب أيضاً  ىذه الثَّانية اجلهة يف

 أرضِ  من تعن برتغالية كلمة(Terrade Fatima) ادلكاف نفس من هبا جيء ادلسبحة ىذهِ  ألفْ  فَاِطَمة
 .قليل قبل َلُكم عرضُتها كما ادلسبحة ىي وىذه فَاِطَمة،
 . احلديث إلكماؿِ  الفاصل بعد إليكم وأعودُ  فاصل إىل نذىبُ 

ا  أُريد ال اخلُطباء، بعض إىل استمعتُ  فقد كاملة، شيعية ِصبغةً  الَقضيَّة َصَبغ الشِّيعيّ  الوسط يف البعض ردبَّ
ا بشكلٍ  َصبغها ائِهم،أمس إىل ُأشري أفْ   والقضيَّةُ  كاملة، شيعيَّةً  قضيَّةً  َجعلها الس خريَّة، على يَبعث قد ردبَّ

 ..!!أبداً  الصورة هبذهِ  األمر أعرض أفْ  أُريد ال فأنا كذلك، ليست
 قيقيَّةاحل والقيادة وسينزؿ، ُذِخر عيسى ولذا فيو، كبرية مدخلية ذلم ادلسيحيوف العامل ذلذا ادلستقبلي ادلشروع
 ىذا عن بعيداً  يكوف لنْ  األمر ىذا ِمثلُ  ولذا الشِّيعيَّة، السَّاحة على األوَّؿ واعتماُده زمانِنا إماـِ  بيدِ  ستكوف
 الشِّيعيّ  الشَّكل هبذا ُتَصوَّر فَل ِنصاهبا، يف األمور تُفَهم أفْ  لكن..!! ادلسيحيّ  الَعيسوي ادلهدويّ  ادلخطَّط

 الشَّهادة عامل َموازينُ  أبداً، كذلك ليست األمور كذلك، ليس األمرُ  شيعيَّة، ةٍ ُحسينيَّ  يف وكأنَّنا اض
 هبا، نعمل أفْ  مصلحتنا من وقوانني قواعد لنا حبدودنا الدنيوي العامل يف ضلنُ  الغيب، عامل موازين عن زبتلفُ 
 احلقيقةُ  ادلطلقة، احلقيقة ىي ننيوقوا قواعد من َّنتلكوُ  وما بأيدينا ما أفَّ  يعن وال مصلحَتنا، يعرؼُ  وإماُمنا
 ..!! زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  عندَ  زمانِنا، إماـِ  عندَ  ىي ادلطلقة
 على ال اخلارجية، وادلظاىر اللباسِ  أساسِ  على ال قطعاً ! أساس؟ أيِّ  على! اآلخرين؟ مع يَتعاَمَلوف كيف
 طبقة إىل الُقرى، إىل أو ادلدف إىل نتساباال أساسِ  على ال البشرة، ولوف الشَّعر وَلوف العيوفِ  لوف أساسِ 

 هبا أعملُ  أنا موازين علَّموين ُىم موازينهم، حبقائق أدراين وما يعرفوَّنا، ىم موازينهم الُفقراء، أو األغنياءِ 
ا أعتقدُ  وال حبدودي  فماذا يدخلوَّنا الَّذين وعن اجلنَّةِ  عن الصَّادؽ إماَمنا سألوا ِحني ادلطلقة، احلقيقةُ  أَّنَّ

ِقَالَِ - قاؿ؟ يِقين،ِِلألَنِْبَياءِِِبَابٌَِِثَمانَِية،ِالَجنَّةِِِأَبْ َوابُِ: َِوَخْمَسةَُِِوالصَّاِلِحينِِللشَُّهَداءَِِِوبَابٌَِِوالصِّدِّ
َعِتَناِأَبْ َوابٍِ  :َجعفر إماُمنا األطهر الطَّاِىرُ  الصَّادؽ يقوؿ كما الثَّامن والباب الثَّامن الباب سبعة، ىذه - ِلِشي ْ
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ا - الَبِيتَِأْىلِِِبُ ْغِضَناِِمنَِذرَّةٌِِقَ ْلِبوَِِِفيَِولَيسَِِاهللِِإالَِِِّإَلوِاَلِِقَالَِِِلَمنِبَابٌِِالثَّاِمنِلَبابَُِوا -  ال ردبَّ
 وَلَما ألحبَّهم عرفهم ولو بالُقوَِّة، ىو أو بِالفعل َخاؿٍ  قَػْلُبو بُغضِهم، من خاؿٍ  قَلَبو لكنَّ  أصًَل، يعرفهم

 أعرؼ الَّذي أنا وال وضعُتها الَّذي أنا لستُ  والنَّار، اجلنَّةِ  َقسيم وقواننيُ  اجلناف أبواب فهذه! أبغضهم
 على والنَّار، اجلنَّةِ  بني النَّاس يَقسموف الَّذين ىم ىؤالء وأوالُده، عليٌّ  والنَّار اجلنَّةِ  َقسيمُ  وحقائَقها، أسراَرىا

  .ىذا يكفي حاؿٍ  أيّ 
 األمر وليس خاطئة َمعلوماتٍ  مع شيعياً  رمساً  رمسوىا أفْ  الشِّيعيّ  الوسط يف رادلناب يرتقوف الَّذين من فهناؾ

 أصابوا قد ادلسيحيَّة الكنيسة ومن الفاتيكاف من وافرتاءات أكاذيب ىذه بأفَّ  قالوا الَّذين أولئك وال كذلك،
 . احلقيقة إىل ووصلوا اذلدؼ
 وُضيػَِّقت أمور، وُوسَِّعت أمور، وُغيَِّبت أمور، متُضخِّ  منها، البعضُ  ُضيِّعَ  ولكن َحَدثت حقيقةٌ  ُىناؾ
 العقائدية األمور من حسَّاسيَّة أكثرُ  ىناؾ وىل احلسَّاسة، القضايا يف خصوصاً  النَّاس شأفُ  وىذا أمور،

ينيَّة  ىذه ُكلِّ  يف اخلوض أُريد ال أنا ادلاؿ، وعامل احلرب وعامل السياسةِ  بعامل ترتبطُ  الَّيت خصوصاً  الدِّ
 أنا وال تامَّاً، إنكاراً  يُنكرىا بالَّذي أنا وال ِشيعيَّاً، اسباغاً  احلادثة ىذه على ُيِسبغُ  بالَّذي أنا فَل لتفاصيل،ا

 ُكلَّ  ُيَكذِّب بالَّذي أنا وال يُقاؿ، َقوؿٍ  ُكلَّ  ُيصدِّؽ بالَّذي أنا وال وكبرية، َصغريةٍ  ُكلِّ  يف بادلؤامرةِ  يؤمن بالَّذي
ا احلقيقة َأِجدَ  أفْ  التحقيق علَّمن وىناؾ، ىنا أحبثُ  إنن يُقاؿ، قوؿٍ  اً  بعيدٍ  طريقٍ  من ردبَّ  ذىن عن ِجدَّ

 ..!!النَّاس
 إف مطالب من بقي ما لتغطيةِ  يكفي احللقة وقت أفَّ  ىل أدري وال التفاصيل، ىذه يف كثرياً  اخلوضَ  أُريد ال

 غدٍ  يـو حلقةِ  يف ستكوف احلديث فَتتمَّةُ  أسبكَّن مل إفو  َجيِّد، أمرٌ  فذلك احللقة ىذهِ  يف أُغطيها أفْ  سبكَّنت
 .الَقَمر شاشة ِعرب الشَّاشة، ىذه ِعرب يَوـٍ  ُكلِّ  يف مباشر بثٌّ  تعلموف كما الربنامجُ  تعاىل، اُ  شاء إف

 يف تغاؿ،الربُ  يف َحَدثت الَّيت الثََّلثة األطفاؿ ِقصَّة رُلمل بشكلٍ  لكم ُيصوِّر فيديو اآلف أيديكم بني أعرض
 بػ اآلف ُتسمَّى ما الربتغاؿ يف لشبونة مِشاؿ مرت، كيلو 123 لشبونة العاصمة عن تَبعدُ  الَّيت ادلنطقة ىذهِ 

Fatima City،  ًبػ تسمى كاف وقدُيا Fatima village ، مدينة إىل ربوَّلت واآلف قرية كانت 
 طوؿ وعلى ُمعيَّنة وأوقات ُمعيَّنة ُمناسباتٍ  يف ايقصدوَّن شئت، ما َسمِّ  ادلسيحيوف الز وار أو احُلجَّاج يقصدىا

 . السنة
 : معاً  فلنشاىد ادلوجز ادلختصر الفيديو ىذا يَعرضها األطفاؿ ىؤالء ِقصَّةُ  

 الطفلة ولكن سراً  األمر يبقى بأف لوسيا قررت مرًن للسيِّدة األوىل الزيارة بعد االطفاؿ قصة حبسب: ادلقّدـ] 
 يف النَّاس أفَّ  من الرغم وعلى اخلرب، انتشر قصرية فرتة وخَلؿ أمَّها، وأخربت لسكوتا من تتمكن مل ياسينتا

 . األطفاؿ كَلـَ  يصّدقوا مل أكثَرىم ولكنَّ  متديّنوف، ادلدينة ىذه
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 خياؿ من بأَّّنا تقوؿ كانت النَّاس أغلبُ  ادلدينة يف تنتشر القصة بدأت عندما: آبوستويل أندرو القسيس
 .األطفاؿ

 التفاصيل نفس يشرحوف وكانوا اآلخر، توافق طفل كل قصَّة الشديد، التحقيق ربت حّت ولكن: ـادلقدّ 
 .العمر لصغار طبيعي غري الشيء وىذا بدقة

 جعل فهذا التفاصيل وبنفس القصة نفس يكّرروف دائماً  كانوا: برازيريس اونو الدولية فاطمة أمانة رئيس
 أقواذَلم يغرّيوا مل دلاذا باحلقيقة يعرتفوا حّّت  ادلوت اىل ُىدِّدوا أحياناً  ينالذ األطفاؿ ىؤالء دلاذا: تقوؿ النَّاس

 أكاذيب؟ كانت إذا
 ستظهر مرًن السيِّدة كانت إذا لريوا احلقل إىل الطفاؿ مع ذىبوا النَّاس من عشرات التايل الشهر يف: ادلقّدـ

 أرادوا وآخرين األطفاؿ، مسعة لتشويو اسالنَّ  بعض جاء األخرية للتحقيقات ووفقاً  األطفاؿ، وعدت كما ذلم
 عدَّة وبعد ادلوعود، الوقت يف نشوةٍ  حالة يف كانوا األطفاؿ أفَّ  إالَّ  شيئاً  يروا مل ولكن األطفاؿ يصّدقوا أف

 .بادلوضوع النَّاس اىتماـ كثر أسابيع
م من الرغم على ادلعتقدين عدد وكثر النَّاس عدد فكثر: ألس باب الشماس  .شيئاً  يروا مل أَّنَّ

 السيدة َوَفت الثالثة للزيارة عنو ادلبلَّغ التاريخ وىو ،1917 سنة يوليو 13 تاريخ يف األطفاؿ حبسب: ادلقّدـ
 إذا ستنشأ الَّيت الفظائع وعن ذنوهِبا عن تكفِّر أف ُيكنها وكيف بشريّة معصية عن لتخربَىم بوعِدىا مرًن
 ال أف وأمرهتم سرّية نبوءاتٍ  بثَلثة األطفاؿ أخربت السيِّدة وجَّل، عزَّ  الباري وخالفنا الطريق ىذا على بقينا

 عندما تدري كانت لوسيا ولكن لعقود سرّاً  ستبقى النبوءات ىذه ادلناسب، الوقت إىل األسرار عن يكشفوا
 أفَّ  إنكاره ُيكن ال ثابت دليل عندىم كاف إذا إالَّ  رسالَتهم سيصدؽ أحد ال ادلناسب، الوقت سيأت

 . اخلالق من أُرِسَلت لرسالةا
 ىذا يف الصعوبة نواجو ضلنُ  ولكن النَّاس، ُيصدقنا أف أتُريدين: مرًن للسيِّدة األطفاؿ قاؿ: كورتو ال مايكل
 .اجلميع يراىا معجزةً  سأؤّدي ظهراً  12 الساعة يف أكتوبر 13 يف: ذلم مرًن السيِّدة فقالت األمر،
، ذلك يف: ادلقّدـ  شخص 70000 من يقارب ما بأفَّ  التقارير تشري مرًن للسيِّدة األخري الظهور يـو اليـو

 ُعرِفت اليت ادلعجزة شاىدوا أَّنم واّدعوا الطينّية احلقوؿ يف وقفوا الربتغاؿ أضلاء من مبّللة ودبَلبس ادلطر يف
 .الشَّمس معجزة: باسم
 الشمس وبدت السَّماء ِتحتفُ  حدث، ما جّدي وصف ىكذا: برازيريس اونو الدولية فاطمة أمانة رئيس

 الشَّمس كانت: جّدي يقوؿ كاف ىكذا السَّماء، يف ترتاقص الشَّمس وأخذت متعّددة بألواف تشعّ  اجلميلة
ا تصّوروا النَّاس وبعض السَّماء، كل يف ترقص   .العامل َّناية أَّنَّ

 ما أخرى ورلموعات السَّماء، يف العظيمة ادلعجزة ىذه رأوا النَّاس أمياؿ بُعد على: آبوستويل أندرو القسيس
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 يكونوا مل الناس ىؤالء جهة، كل من ميَلً  20 بعد على ادلعجزة ىذه رأوا شخص 15000 من يقرب
 اذلسترييا تنتج حّت اذللوسة على يبعث شيئاً  يأخذوا أف الضروري من كاف احلدث، ىذا مثل لتخّيل ُسكاَرى
 .القبيل ىذا من اجلماعّية

 أفَّ  ادلستحيل من أنّو أقواذلُم تّتفق العلماء وأغلب السيِّدة، ىذه عن فوتوغرافية أدّلة أي يوجد ال: ادلقّدـ
  .الكوف يف الفيزيائية القوانني بسبب ادلتعّرجة الطريقة هبذه تتحّرؾ الشَّمس

 .وراَِّناد سرعةُ  تتغرّي  مل الشَّمس فيزيائياً، تقع مل ادلعجزة ىذه أفَّ  علمياً  أقوؿ أف ادلمكن من..........: 
 الصواب، طريق إىل النَّاس يَػُعد مل إذا للعامل مرعبة َّناية من البشرية ربّذر النبوءات ىذه أفَّ  يقاؿ: ادلقّدـ
 بني ما زلتملة صلة على الضوء يسّلط قد أعمق دراسة إجراء القصة؟ ىذه يف حقيقة أي ىناؾ ىل ولكن
 دلرًن ادلشؤومة النبوءات بني ما مباشرة عَلقة ىناؾ أف: البعض ويقرتح. اليـو واضطرابات األسرار ىذه

  الصلة؟ ذلذه دليَلً  يعطينا الظهور مكاف أفَّ  ادلمكن من ىل. العامل يف ديانتني أكرب بني احلايل والصراع
 والَّيت أمرية، إىل نسبة مسيَّت ادلدينة وىذه الربتغاؿ يف فاطمة مدينة يف ادلعجزة وقعت: كورتو ال مايكل
 دين بدأ الذي الشخص كونو وزلمَّد العزيزة، وسّلم وآلو عليو ا صلَّى زلمَّد ألبنة نسبةً  تمسيَّ  بدورىا

 .اليـو يّتبعونو وادلسلمني اإلسَلـ
 مرًن: )الدينية الشخصيات أىم من مها امرأتني إمَسي أفَّ  ادلصادفة قبيل من ليس أنَّوُ  البعض يعتقد: ادلقّدـ

ـي  بدورٍ  يقوماف( وفاطمة  .القصَّة ىذه يف ىا
 .الُقرآف يف ذُِكرت اليت الوحيدة السيِّدة وىي كثرياً  مرًن السيدة ُيرتموف ادلسلموف: آبوستويل آندرو القسيس
 ىناؾ وبالتايل اإلصليل يف ذُِكرت شلا أكثر القرآف يف ذُِكرت السَّماوية أُمِّنا مرًن السيِّدة: ألس باب الشماس

 !؟..الغامضة العَلقة من نوع
 على لُِتضفي فاطمة بلدة يف مرًن السيِّدة لظهور السبب كانت العَلقة ىذه أفَّ  إىل ادلؤمنوف يشري: ـادلقدّ 

 .معّيناً  معىنً  نبوءاهِتا
 شدة على ادلسلمني لشكرىا تعبرياً  حيث فاطمة، بلدة إىل مرًن السيِّدة جاءت: آبوستويل آندرو القسيس
  [. ذلا احرتامهم

ثوا الَّذين الػُمتحدِّثني َتصوراتِ  نم جانباً  لكم عرض الفيديو  أفْ  ُيكن ال قطعاً  ادلوضوع، ىذا عن رَبدَّ
 ىذه ُكلِّ  يف للحديثِ  َموضوعاً  ليس الرَبنامج ىذا أفَّ  ِلسببٍ  الربنامج ىذا يف وكبريةٍ  صغريةٍ  ُكلِّ  عن نتحدَّث

ا التفاصيل،  123 لشبونة عن تبعد: قُلت اكم القرية ىذه. ادلقاـ يُناِسب ما حبسبِ  إمجايل َعرضٌ  ىو إَّنَّ
 بِػػػػ ادلنطقة ىذه ُتسمَّى كانت الِبداية من ىي: يقولوف ما حبسب احلالية، الربتغاؿ دولة يف مشااًل، مرت، كيلو

Fatima !! 
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 :عديدة روايات ىناؾ ؟Fatima بػ مُسِّيت دلاذا
 يف ادلسلمني أيَّاـ مسلموف فيها يقطنُ  وكاف ادلنطقة ىذه إىل جاءت مسيحية ُمَبشِّرةً  بأفَّ : يقوؿ قَائلٌ 

 تتقرَّب أفْ  فأرادت أوروبياً، مسيحيَّاً  ِامساً  ِامسها وكاف ادلسلمني َبني ادلسيحي بِالدِّين تُبشِّر فكانت األندلس
ذت النَّاس إىل  ،Fatima نفسها الػُمبشِّرةُ  ىذه فسمَّت نَبيِّهم، بِنتِ  اسمُ  وىو ادلسلموف ُُيب و امساً  فازبَّ

 ومسيَّت النَّاس وقدَّسها ادلنطقة ىذهِ  يف تُوفػَِّيت تُوفِّيت، حني ذلك وبعد ادلسيحي بالدِّين تُبشِّر وأخذت
 .يُقاؿ كَلـٌ  رلّرد! دليل يوجد ال ذلك؟ على الدليل ىو ما ولكنْ  بامسها، ادلنطقةُ 
 سقوطٌ  وىو غرناطة قوطس ِحني ُخصوصاً  ادلسيحيني بِيدِ  اإلسَلمية اإلمارات سقوط حني بأنَّوُ : يقوؿ وقائل
 ادليَلدي، عشر اخلامس القرف َّنايات يف وذلك األوَّؿ، ألفونسو القشتايل ادللك يد على التاريخ يف ُمدويِّ 

 األُمراء، أحدِ  ِحصَّة من وكانت فَاِطَمة، امسها اأَلِمريات من أَمرية ىناؾ كانت ُسِبَيت الَّيت النِّساء مُجلة ومن
يانةِ  إىل فتحوَّلت أقنعها أو أجربىا هبا، أُعِجب وُ ألنَّ  يتزوَّجها أفْ  أراد  وتزوجَّها الكاثوليكية ادلسيحيَّةِ  الدِّ

ا: وقالوا وأحبَّتُو، وأحبَّها  جّم، أدبٍ  وعلى واسعة ثَقافةٍ  على وكانت متواضعة، األخَلؽ، َدِمثة كانت بأَّنَّ
 أف ُُيكن يُقاؿ، كَلـٌ  بامسها، ادلنطقة ومُسِّيت النَّاس هافقدَّسَ  قرب ذلا وُبِن  تُوفِّيت ذلك بعد النَّاس، أحبَّها وقد

 ! صحيحاً  يكوف
 ًتسمَّى قدُياً  ،Fatima City تسمى اآلف ،Fatima منطقةُ  امسها ادلنطقة ىذه: بالنتيجة وكَلـٌ، وكَلـٌ 

Fatima village ،  ِّأرض ىذه األرضُ  ادلنطقُة، شئت، ما سم Fatima، كانوا ىؤالء واألطفاؿ 
 ِصغار أطفاؿ فَاِطَمة، قرية يف ،Fatima villageػػػ ب تسمى كانت الَّيت القرية يف القرية ىذه يف وفيسكن

 السيِّدةُ  هبم التقت الَّذين ىم ىؤالء وياسينتا، فرانسيسكو عمَّتها وأبناء لوسيا العاشرة، ودوف العاشرة يف
 أوربا َضرب الَّذي االنفلونزا دبرضِ  ماتا وياسينتا فرانسيسكو ،السَّماء من نَزلت الَّيت ادلنرية السيِّدةُ  النَّورانِيَّة،

 بذلك أخربهتم قد ادلسبحة صاحبة السيِّدة بأفَّ  َأخربا وكما واحد، يوـٍ  يف ليس قطعاً  الصَّغر، يف ومُها آنذاؾ
ما  توفّيت حّتَّ  حيَّةً  وبقيت راىبة وصارت َكرُبت فقد لوسيا أمَّا السَّماء، إىل ألخذمِهَا وسَتأت سيموتاف بأَّنَّ

 .الرمسي التأريخ حبسب ميَلدي 2005 سنة يف توفيت ميَلدي، 2005 سنة ادلعروؼ ىو ما حبسب
 وأفَّ  األربعينات، يف بقتِلها الفاتيكاف يتَِّهموف ادلسيحي الوسط داخل من ادلوضوع ذلذا الػُمتابعني من وىناؾ

 ونأت الثَّالث، السِّرِّ  إخفاء ألجلِ  ذلك ُكل   يا،لوس عن بديلة شخصيةً  كانت 2005 سنة يف توفيت الَّيت
ا أو احللقة ىذه يف التفاصيل ىذه على  .القادمة احللقةِ  يف عليها نأت ُردبَّ

ُمونَوُ  دليَلً  منها طلبوا وحني بالسيِّدة والتقوا بادلَلؾ التقوا األطفاؿ  عوائِلهم ألفَّ  القرية، وألىل للنَّاس يُقدِّ
 الَّيت الػُمنرية السيِّدةِ  من فطلبوا علينا، النَّاس أفواه وفتحُتم تكذبوف إنَّكم: وقالوا طفاؿ،األ ضربوا ضربتهم،

 ما ،1917 سنة أكتوبر، 13 يـو يف ذلك سيكوف: ذلم فقالت دليًَل، وطلبوا ُمعجزةً  السَّماء من َجاءت
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 أكثر ،(الشَّمس معجزة) بػ فرنسا ويف لياإيطا ويف الربتغاؿ ويف أسبانيا يف خصوصاً  ادلسيحية الثَّقافةِ  يف يُعَرؼ
 تناقلتها السَّماوية بالسيِّدةِ  اللِّقاء حادثة ألفَّ  سلتلفة، مناطق من اجتمعوا ادلنطقة ىذه يف ألف سبعني من

، ىذا يف السَّماء يف ستحُدث ُمعِجزةً  أفَّ  اخلرب ىذا ظهر َفِحني النَّاس، بني وانتشرت الصحف  وصل اليـو
 أخرى قرى من ُأخرى، َمناطق من ادلعجزة رأوا أيضاً  مؤلَّفة وأالؼ النَّاس، من مؤلَّفة آالؼ ةالقري ىذه إىل

 .ذلك من أكثر أو مرت كيلو أربعني إىل الكيلومرتات، عشرات َمسافة على ولكن القرية ذلذه رُلاورة
اً، َغزيراً  مطراً  تمطر  السَّماء غزيراً، مطراً  ومطرت الطلق، اذلواء يف النَّاس واجتمع ادلوعد، حاف  تبلَّل ِجدَّ

 13/10/1917 يف بارداً  كاف اجلوّ  ثِياهِبم، ومن أبداَِّنم من َيسيلُ  ادلاءُ  وبدأ َواضحٍ  بشكلٍ  مَجيعاً  النَّاسُ 
 السَّماءُ  وظهرت اعتيادي، غري بشكلٍ  الس حب وانقشعت ادلطر، توقَّف وُفجأةً  وغزيراً، شديداً  كاف وادلطرُ 

، لوَّنا بدأ السَّماء َكبدِ  يف والشَّمسُ  َحَضرىا، من الواقعة يصفُ  ىكذا الَلمعة، افيةالصَّ  ُزرقِتها يف  صار يتغريَّ
 نستطيع ضلنُ  ىا يتصاُيوف الناس أخذ الشَّمس، من ُعُيوََّنا سبأل النَّاس إليها، يَنظروف النَّاسُ  بدأ فضيَّاً، لوَُّنا

 يتحرَّؾُ  بدأ ِفضيَّاً  وصار مشساً  كاف الَّذي القرص ىذا ؾ،تتحرَّ  الشَّمسُ  بدأت ذلك بعد الشَّمس، إىل النَّظرَ 
اهٍ  يف ربرَّؾ وَُكلَّما السَّماء، َوسطِ  يف آخر إىل َمكافٍ  من  أزرؽ، لوفٌ  مجيلة، زاىيةً  ألواناً  ُيصِدرُ  أخذ ُمعنيَّ  اذبِّ
 أخذت ُثَّ  ذلك، ىتر  والنَّاسُ  األرض على دوائر بشكل الص فرةُ  َظهرت حّتَّ  أصفر لوفٌ  بنفسجي، لوفٌ 

 األرض باذّباه الشَّمسُ  ربرَّكت األخرية ادلرَّة يف مرَّات، ثَلث َموضِعها إىل وَتعودُ  ومشاالً  ُييناً  َترتاقصُ  الشَّمسُ 
ا اً، َقويي  بشكلٍ  احلرارة َدرجة وارَتفعت النَّاس، على تقع أفْ  تُريدُ  وكأَّنَّ  الص َور، وسرتوف النَّاس، أُرِعب ِجدَّ

 .العامل َّنايةَ  النَّاسُ  وتوقَّع األرض، على اوَسجدو 
 االعرتاؼُ  أفّ  ادلسيحية الثَّقافة من وجزءٌ  بذنوهِبم، يعرتفوف منهم الكثري بدأ النَّاس بأفَّ : ربدَّثت الص حفُ 
 كما َسيِّدةً  أفَّ  حّتَّ  الكنائس، يف االعرتاؼ صندوؽ يف جيلسوف ىم كما مغفرهتا، إىل يؤدِّي بالذنوب

 َفعلتُ  إينِّ  قائلةً  النَّاس أماـ صوهَتا ورفعت وجهها على َسَقطت القبائح من كثرياً  شيئاً  ارتكبت قد يقولوف
 بعد ولكن عليهم َسَتقعُ  الشَّمس أفَّ  تصوَّروا َوِشيكة، بَاَتت النِّهاية أفَّ  اعتقدوا النَّاس ألفَّ  وكذا، وَكذا َكذا

 وكأفَّ  األرضِ  وإىل بالكامل، جفَّت وقد ثِياهِبم إىل النَّاس ظرَ نَ  السابقة، حالتوِ  إىل َشيء ُكل   عادَ  حلظاتٍ 
 يف تكن مل صحيحٌ  الص حف، ونشرتو النَّاس، من واآلالؼ واآلالؼ اآلالؼ رآه ذلك كلُ ! ينزؿ مل مطراً 
 لنا قلتونَ  َصوَّرت الفوتوغرافية الكامريات ولكن بالفيديو، احلادثة ُيصوِّروا حّتَّ  ادلوبايل أجهزة الوقت ذلك

 .واألبيض باألسودِ  الصور
 وجوه على واحلرية والذىوؿ التعج ب حالة تَلحظوا أف القادـ الفيديو يف الصورة مشاىدة خَلؿ من ُيكنكم

 . ساجدين األرض على سقوِطهم حالةَ  وستَلحظوف النَّاس
  :الشَّمس دبعجزة ادلعنوف الِفيديو ُنشاىد 
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 صور ومنها لعوائلهم، صور ومنها لألطفاؿ، صور منها الصور من كثرية رلموعة الفيديو ىذا يف الحظتم
 كيف البداية يف الحظتم ،1917/ 13/10 يف حدثت الَّيت الشَّمس جزةمع شاىدوا الَّذين النَّاس جلموع

م كيف الحظُتم ذلك وبعد الَغزير، ادلطر لتوقِّي ادلظَّلت يضعوف  إىل يَنظروف وىم وذىوؿ حريةٍ  حالة يف أَّنَّ
م كيف الحظتم ُثَّ  الشَّمس،  لوسيال الصور من رلموعة ىناؾ منهم، البعض وَسَجدَ  رُكبهم على جَثوا أَّنَّ

 ُعْمريَّة مقاطع يف ذلا صوراً  الحظتم ميَلدي، 2005 سنة وتوفيت الرمسي التصريح حبسب حيَّةً  بَقيت الَّيت
 . ادلتقدِّـ الفيديو يف شاىدسبوىا الَّيت الصور وأىمّ  ادلعلومات، أىمّ  ىي َتقريباً  ىذه سلتلفة،

 غزيرةً  تكوفُ  قد معلوماتٍ  على الضَّوء ُأسلِّط أف أُريد ألنَّن الكثري الشيء منوُ  يبقَ  ملَ  الربنامج َوقتَ  أفَّ  أرى
 . .. الَقَمر رَِعايَةِ  يف  َوأَْترُكُكم.. . غد يـو حلقةِ  إىل أتركها لذا الشَّيء بعض

 اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ٍنَاًَُِخَابِعِ ُِشَاىِدٌِنَا ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَا عَْٓ اٌىَسْبَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْبِ وَاشِفَ ٌَا

 ...احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

 ... اهلل أََِاِْ فًِ ... اٌفَضَائٍَِّت اٌمََّس عٍََى غَدَاً ٌَخَجَدَّدُ ٌِمَاؤَُٔا.. . جٍَِّعَاً اٌدُّعَاء أَسْأٌَُىُُ
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ِ:وفيِالختام
ى  ذاِالمطب  و ِالِالِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  ام ِكم  اِى  يِِو

يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  ام ِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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