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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 اٌسَّابِعَت تُمٍََحَاٌْ

 اٌسَّابع اجلُصْءُــ  فَاطَِّت ٌَا ٌَبٍَّهِ
 

 ...  بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ، ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 ..!!فَاط َمةِيَاِلَبَّيكِ : وأكبائِو َأجوائِو ِفْ  اْلَماِضَيةُ  اغبََلَقاتُ  َتقدَّمت الَِّذيْ  نَفُسوُ  العنوافُ  ىو عنوانُنا
 وسائل ف العنوافُ  ىذا ويُذَكرُ  يُعَرؼُ  ىكذا ،(الربتغاؿ Fatima) إىل اؼباضية اغبلقة ف َحديثي وصل

ا جانبٍ  عن ربدَّثتُ  اإلنرتنت، شبكةِ  وعلى اؼبسيحيَّة األجواءِ  وف اإلعَلـ  ف اؼبوضوع من جوانب عن وردبَّ
اً  يكن مل الربنامجُ  َسلفاً، بَػيَّنتُ  وكما ُمتواصًَل، اغبديثُ  زَاؿَ  وال اؼباضية اغبلقةِ   التفاصيلِ  وبُكلّْ  للحديثِ  ُمعدَّ

ا العناوين، َىذهِ  مثلِ  عن  من الكثًنَ  َسأوضّْحُ  أنا ذلك ومعَ  والنَّماذج، األمثلةِ  َسبيلِ  على ِاستطراقاً  أذكرىا وإَّنَّ
 ما بقدرِ  اؼبفيد االختصارَ  بوِ  وأعين ااِلختصارَ  وَسأحاوؿُ  كثًناً  أُغرِؽ لن لكنَّين ّٔا، ترتبطُ  الَّيت اؼبطالب

 .أسبّكن
 كما( Fatima City) عن أو(  Fatima Village) تسّمى كانت كما فاطمة َقرية عن الكَلـُ  مرَّ 

 السَّماء، من اآلتية السَّماوية بالسيّْدة التقوا الَّذين وياسينتا وفرانسيسكو لوسيا ِقصَّة وعن اآلف، ُتسمَّى
(Fatima البتوؿ العذراء أو)،  ًإفَّ : قُلتُ  الكَلـ َتفاصيلِ  ف لكنَّين اغبديث، مرَّ  وقد التفاصيل كانت أيَّا 

 األربعينات ف ،1960 سنة قَبل قُِتلت لوسيا أفَّ  يَعتقدوف اؼبوضوع ِّٔذا اؼبهتّمٌن اؼبسيحيٌن من صبعاً 
ا اؼبوت تتوقَّعُ  وكانت حاّدة، َمرضيةٌ  نوبةٌ  أصابتها ا إالَّ  الشَّديد، اؼبرض ىذا بسبب سبوت وردبَّ  َتصرّ  كانت أَّنَّ

 النُّوريَّةِ  ُحلَّتها ف السَّماء من جاءت الَّيت السَّماويَِّة، السيَّدةِ  ىذهِ  من إليها َوَصل الَّذي الثَّالث السّْرَّ  أفَّ  على
 الفاتيكاف ِقبل من للعاملّ  ُيكشف أفْ  َفاِطَمة ِبسرّْ  أو الثَّالث بِالسّْرّْ  ظُبّْي ما ُيكَشَف، أفْ  بُدَّ ال وِمسَبَحِتها،

 من عنَدىا َمن رُبدّْثُ  وكانت ىذا، على ُتصرُّ  كانت ،1960 سنة بالذَّات البابا شخص قبل ومن
 سنة ف ُيكَشفَ  أفْ  والبُدَّ  يُنَشر أفْ  البُدَّ  السّْرَّ  أفَّ  من الَكنيسة أىلِ  ومن الدّْين رِجاؿ وِمن الَقساوسة

 .الثَّالث السّْرّْ  عن أثر وال َعٌنٍ  من وليس 1960 سنة جاءت ولكن ،1960
 ىؤالء يقوؿ كما مسرحيَّةً  تكوف أفْ  َتكادُ  بطريقةٍ  ذلك بعد ُعِرضت حّتَّ  القضيَّةُ  وطُِويت السنوف ومرَّت

 الرُبتغاؿ ف َرظبيّ  بشكلٍ  وفاُُتا أُعِلنت حيثُ  ،2005 سنة إىل لوسيا الرَّاىبةِ  بقاءِ  قصَّةِ  ف الػُمشكّْكوف
ا يقولوف ىم وفاُِتا، عند ُمهّمة مراسم ؽبا َوُىيّْئت  الثَّالث السّْرُّ  يُنَشر مل ولذلك ،1960 سنة قَبل قُتلت إَّنَّ

 . يُذَكر ومل
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 !ُمزوَّر سرّّ  ىذا: يقولوف! ُنِشر؟ ذلك بعد الثَّالث السّْر ولكنَّ : قائل يقوؿُ  قد
 ؽبذا مشاىدتكم سباـِ  بعد إليكم وأعود التفاصيل، وشاىدوا اؼبعلومات إىل واستمعوا الفيديو ىذا معاً  ُنشاىد
  :الفيديو

 أَّنا ومع شديد بشكلٍ  مريضةً  لوسيا أصبحت 43 حزيراف ف دورثن األخوات دير ف ىي بينما: اؼبقدـ]
اً  خطًنةً  البدنية حالتها كانت الثالث السرَّ  بعد كتبت قد تكن ومل السّْر من األولٌن اعبزأين كتبت  وكاف جدَّ

اً، قلقاً  فاطمة كنيسة أسقف ديسلفا األسقف  األسقف سافر 43 عاـ أيلوؿ من عشر اػبامس ف جدَّ
 طلبت لكنَّها ذلك ف ترغب كانت إذا الثالث السرَّ  تكتب أف لوسيا األخت من وطلب اسبانيا إىل ديسلفا

 .ذلك لتفعل مكتوباً  رظبياً  أمراً  منوُ 
 ظلَّت الثالث، الّسر لتكتب اؼبكتوب الرظبي األمر ذلك ؽبا ديسلفا األسقف قدَّـ 43 عاـ أكتوبر ف

 كلَّما رىيبة حًنةٍ  ف نفسها ووجدت الثالث السرّ  كتابة رباوؿ أشهر ثَلثة مدى على لوسيا األخت
 .كتابتو من دينعها ما شيئاً  بأفَّ  شعرت الثالث الّسر كتابة حاولت

 1944 عاـ الثاين كانوف من والعشرين الثاين ف العذراء اؼبباركةُ  ظهرت األزمة ىذه من أشهر ثَلثة بعد
ا لوسيا األخت وأخربت  .الثالث السرَّ  تكتب أف الرَّبّ  إرادةُ  بالفعل أَّنَّ

 يقرأ أف ديسلفا األسقف بإمكاف كاف ديسلفا، لألسقف تسليموُ  وتَّ  الثالث السرَّ  كتبت التايل اليـو وف
 لوسيا األخت جعلت ؿبتواه، معرفة ليةؤو مس من خائفاً  كاف ألنَّوُ  ذلك يفعل ال أف قرَّر ولكنَّوُ  فوراً  السر

 .أوالً  حيدثُ  أيُّهما 1960 عاـ ف أو موُتا عند إمَّا للعامل ويُقَرأُ  سُيفَتحُ  الثالث السرَّ  بأفَّ  يَِعدُ  األسقف
 تريد العذراء اؼبباركة ألفَّ : فأجابت ؟60 عاـ حّتَّ  االنتظار جيبُ  ؼباذا لوسيا األخت ُسِئلت 46 عاـ ف

 .الوقت ذلك ف أوضح سيكوف األمر بأفَّ  أيضاً  وأجابت ذلك
 لديسلفا اؼبساعد األسقف فينانسيو األسقف ،1957 عاـ السرّ  نصَّ  الفاتيكاف ف اؼبقّدس اؼبكتب طلب

 بالظرؼ دُيسك بأف فينانسيو فقّرر رفض، ديسلفا لكن إرسالو قبل الثَّالث السرّْ  يقرأ بأف ديسلفا من التمس
 .سطراً  25 حوايل ف مكتوب السرَّ  إفَّ  رأى بأنَّو: وقاؿ خَللو لينظر الضوء ف السر حيتوي الَّذي

 الثالث بايوس البابا بأفَّ  الدالئل ُتشًن روما، إىل الثالث السرُّ  وصل 1957 عاـ أبريل من عشر الّسادس ف
 العامل فانتظر ،58 عاـ أكتوبر من التاسع ف مات ولكنَّوُ  الثالث السرّْ  لقراءة 60 عاـ حّتَّ  سينتظر كاف
 تصريحٍ  ف الفاتيكاف أعلن 1960 عاـ شباط من الثامن ف. السرّ  ؿبتوى يُنَشر لكي 60 عاـ حّتَّ 

 !!إعَلنو يتمَّ  لن الثالث السرَّ  بأفَّ  صحفي
 يتساءؿ قد للفاتيكاف، ؿُبرِجاً  كاف ألنَّو الثالث السرّْ  إعَلف من فعَلً  الفاتيكاف منع الَّذي الوحيد السبب إفَّ 

م قالوا قد الفاتيكاف كاف لو حّتَّ  بأنَّو البعض  تُعلن مل ؼباذا ،60 عاـ للجماىًن الثالث السرَّ  يُعلنوا لن بأَّنَّ
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 !حقيقًة؟ الثالث السرَّ  كاف ماذا أصبع للعامل لوسيا األخت
ا قُتلت قد اغبقيقية لوسيا األخت أفَّ  إىل وبوضوح ُتشًن اليت األدلة كبنُ  سُنقدّْـ  لوسيا بأخت استبدلت وأَّنَّ
 ُيَلحظ أمل مزيفة بأخرى لوسيا األخت استبدلت عندما ولكن ،59و 58 عاـ بٌن ما األغلب على مزيفة

 ألنَّوُ  ،59 و 58 عامي بٌن االستبداؿ كاف إذا ليس! اؼبزيفة؟ األخت ديسلفا األسقف اؼبقّرب صديُقها
 .ديسلفا األسقف مات 57 عاـ للسرّ  الفاتيكاف تسلُّم من قَلئل أشهر وبعد

 إسكات تَّ  أف بعد باظبها، مزيفة رسائل بنشر لوسيا األخت أسقفية قامت ،1959 عاـ سبوز من الثاين ف
ا إذْ  حقيقًة، األخت  األكرب االحتماؿ قُتلت، أو ماتت اغبقيقية لوسيا االخت فإفَّ  الوقت ذلك نفسِ  ف ُردبَّ

 تُنشر ومل للغاية صعبةً  رؤيتها أصبحت الوقت ذلك ومنذ الوقت، ذلك ف أُدِخلت اؼبزيفة األخت تكوف أفْ 
 .للجميع إزعاجٍ  مصدر ظلت شهادُتا ولكنَّ  طواؿ لسنٌن كتاباُتا

 مل 1960 عاـ الربازيل من عاد عندما راكو أيب األب لوسيا األخت على اؼبشرؼ حّتَّ  بأنَّو اؼبثًن من
 يل اؼبوافقة يعطِ  مل اؼبطراف ألفَّ  لوسيا األخت مع اغبديث من أسبكن مل: نّصوُ  ما فصرَّح مقابلتها يستطع
 أحد فَل ذلك وبسبب الرسويل الكرسي ِقبل من عليها فُرضت فيها نفسها ذبد الَّيت العزلة حالة للقائها،

 شخصٌن ِقبل من تُعَطى أف دُيكن لوسيا األخت ؼبقابلة اؼبوافقة ىذه روما، موافقة بدوف معها اغبديث دُيكنوُ 
 .اؼبقّدس باؼبكتب احملافظ الكارديناؿ أو والعشرين الثالث جوف البابا أمَّا فقط، اثنٌن
  !لوسيا؟ ؼبقابلة خاصَّة موافقة إعطاء ديكنهما الشخصٌن ىذين فقط ؼباذا

ا نفسها، اغبقيقية لوسيا األخت دبقابلة تقـو لن ،60 عاـ بعد ألنَّك  اؼبزيّفة، األختِ  مع تتعامل أنت وإَّنَّ
 النَّاس السادس، بوؿ مع 67 عاـ أيار من عشر الثالث ف مرَّة ألوَّؿِ  للجماىًن ظهرت اؼبزيّفة لوسيا األخت

 .واحدة مرَّةً  حّتَّ  وال صَلةً  ُيصلّْ  مل بأنَّوُ : يقولوف فاطمة لكنيسة السادس بوؿ زيارة فيديو شاىدوا الذين
 !!بأنفسكم اغبكم ديكنكم سنة 38 بعمر كانت عندما 45 عاـ اغبقيقية لوسيا األخت صورة ىي ىذه



  4/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 78 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 8 - 
 

 
 

  :السابقة الصورة ف اؼبرأة نفس ليست الصورة ىذه ف اؼبرأة ولكن
 

 
 

ا لذلك ،67 عاـ أوالً  الصورة ىذه  ستٌن وبعمر عاماً  22 بعد لوسيا لألخت تكوف أف اؼبفرتض من فإَّنَّ
 باإلضافة سنة، 38 بعمر وىي لوسيا األخت صورة من أصغر حّتَّ  أو بعمر تبدو اؼبرأة ىذه ولكن سنة

 :ومرتبة طبيعية اؼبزيفة لوسيا األخت أسناف إفَّ  ىو اؼبَلحظ اآلخر الشيء فإفَّ  اؽبيئة ف لَلختَلفات



  4/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 78 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 9 - 
 

 
 

ا نرى فإنَّنا اغبقيقية لوسيا األخت أسناف إىل ننظر عندما ولكنَّنا   :منتظمة وغًن وبارزة كبًنة كانت بأَّنَّ
 

 
 

 :الطويل اؼبزيفة األخت حنك من بكثًن أقصر األصلية لوسيا األخت حنك إفَّ  ىو اؼبَلحظ اآلخر الشيء
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 يأخذ فمها فإفَّ  اؼبزيفة تبتسم عندما بينما  uاغبرؼ شكل يأخذ فمها فإفَّ  لوسيا األخت تبتسم عندما
  :u للحرؼِ  مقلوباً  شكَلً 

 

 
 

  اؼبزيفة؟ األخت على لوسيا األخت أقارب يتعرؼ مل ؼباذا البعض يتساءؿ قد
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ا بالزوار األخت تلتقي عندما التقليدي الكاثوليكي الدير ف  اغبديدي اؼبشبك الشباؾ عند تقابلهم فإَّنَّ
  :بدقة اؼبقابلة اعبهة ف اعبالس الشخص رؤية يعيق عائق ىو اغبديدي واؼبشبك

 

    
 

 اغبديدي اؼبشبَّك حيتوي كما الكبًن، اغبجاب يسمى ما ترتدي فإَّّنا الزوار ؼبقابلة األخت تذىب فعندما
 مَلؿبها رؤية يستطيعوف وال الزوار رؤية األخت تستطيع ال حبيث اسداؽبا يتم وقماشية معدنية ستائر على

  :األخت صوت ويسمعوف خياؿ سوى يروا أف دُيكنهم ال ُمطلقاً، الدقيقة
 

     
 

 ال بسيطة طريقة ىناؾ ولكن بعائلتها األختُ  تلتقي عندما ىو الستار إزالة خَلؽبا يتم الَّيت الوحيد اؼبناسبة
 فتحِ  بعدـِ  األوامر ولوفؤ اؼبس أصدر إذا وتلك اؼبزيّفة على التعرؼ لوسيا األخت أقارب خَلؽبا يستطيع
 .مطلقاً  اؼبزيفة على التعرؼ من العائلة ؼبنع يكفي األمر وىذا العائلة زيارة عند حّتَّ  الستائر



  4/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 78 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 72 - 
 

 مع التعامل مؤامرة مع متواطئاً  كاف الكرملي للدير الراعي ؿؤو فاؼبس لو، حاجةٌ  ىناؾ يكن مل حّتَّ  ىذا لكنَّ 
 ساعةٌ  عادةً  الزيارة ومّدة الكرملي الدير ف السنة ف مرّة مسموحة كانت العائلية والزيارة اؼبزيفة، األخت
 كانوا اؼبزيفة األخت زرع تَّ  عندما اػبمسينيات أواخر ف لوسيا األخت أقارب كاف إذا ما نعرؼ ال واحدة،
 فإفَّ  لوسيا األخت إليو انضمَّت الَّذي بالدير اػباصَّة القوانٌن حبسب السنة، ف ؼبرَّة ولو مقابلتها على قادرين

 تُقابل عندما لوسيا األخت مع يتواجد ؿؤو اؼبس فإفَّ  وكذلك قُرب، عن برؤيِتها ؽبم ُيسَمح يكن مل األقارب
م زيارُتا من عائلتها تتمكن أف دوف من قَلئل سنٌن مرَّت فإذا أحد، أيَّ   اكتشاؼ يستطيعوف ال قد فإَّنَّ

 .اؼبزيفة األخت
ا اؼبزيفة األخت على تتعرؼ أف السهل من كاف والَّيت بأختها تلتقي لوسيا األخت كانت عندما  كانت فإَّنَّ
 .الراىبات من ؾبموعةٍ  مع الشباؾ خلف دائماً 

 عاـ وف ثَّ  فاطمة، للسيّْدة رؤيتها بعد سنوات أربع أي ،21 عاـ داخلية مدرسةٍ  ف لوسيا األخت دخلت
 األخت دخلت 46 عاـ وف ثَّ  إسبانيا، ف توي ف دورثياف أخوات دير ف لوسيا األخت دخلت 28

 ف مقابلتها على قادرةً  عائلتها كانت إذا ما نعرؼ وال الربتغاؿ، ف كومبًنا ف الكرملي احملراب لوسيا
 .جّيد بشكلٍ  أخِتهم على التعّرؼ من العائلة تتمكن مل فلذلك احملراب،

 َّناية ف اغبقيقية األخت مكاف أخذت اؼبزيفة لوسيا األخت بأفَّ  اعتقادنا تُثبت أدلَّة شاىدنا اآلف إىل
 خيتلفُ  يدوياً  خطّاً  ستحتوي 2000 عاـ وحّتَّ  الستينيات ف اؼبزيفة األخت رسائل فإفَّ  لذلك اػبمسينيات

 .اغبقيقية لوسيا لألخت األصلي اليد خط من قليَلً  ولو
 عاـ أيار 29 وف 27 عاـ ديسمرب من عشر السابع ف اغبقيقية لوسيا األخت خط من َّناذج نَلحظ ىنا

  :35 عاـ نوفمرب 17 وف 30
  

     
 

 رسالتها ف اؼبزيفة األخت خطّْ  إىل ننظر عندما عند ولكن فبيزة اكبنائو لوُ  g اغبرؼ أفَّ  تَلحظ أف دُيكنك
 !!كليَّاً  زبتلف g حرؼ اكبناءة إفَّ  ُنَلحظ فأنَّنا 1980 عاـ ف
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 :35 عاـ من s وحرؼ ،30 عاـ من s وحرؼ ،27 عاـ من s اغبرؼ نَلحظ ىنا
      

     
 

 :1989 عاـ ورسالة ،1980 عاـ اؼبزيفة األخت رسالة من s اغبرؼ نَلحظ وىنا
 

    
 

 األخت كتابة طريقة عن بالتأكيد خيتلف اؼبزيفة األخت خبط 89و 80 عامي من الرسائل ف s حرؼ
 : s للحرؼ اغبقيقية
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 الثَّاين بوؿ جوف البابا قصة عن وسألوىا اؼبزيفة لوسيا األخت دبقابلة أشخاصٍ  ثَلثة قاـ 1992 عاـ ف
 وكذلك اؼبقّدس قلبها إىل روسيا تكريس ف السّيدة رغبة ذلك لّب  وىل اؼبعصـو مرمي لقلب العامل وتكريسوُ 

م اعتقدوا الثَلثة كلّ  فاطمة؟ للسيّْدة الثالث السرّْ  عن سألوىا  نشرُ  وتَّ  اغبقيقية لوسيا األخت قابلوا بأَّنَّ
 :اؼبقابلة من جزءٌ  وىذا(. لوسيا األخت مع ساعتاف: )أظبوه كتابٍ  ف اؼبقابلة
 ؟84 مارس ف الثاين بوؿ جوف ِقبل من لورسيا التكريس ىذا ربقيق تَّ  ىل: سؤاؿ

 .نعم نعم، نعم،: لوسيا األخت
ا إىل ُيشًن ومؤكّْد ىادئ بصوت  !!السؤاؿ ىذا تتوقعُ  كانت إَّنَّ

 سّيدتنا؟ من التكريس ىذا قبوؿ تَّ  فهل: سؤاؿ
 .نعم: لوسيا األخت

 قَِبلت؟ وقد راضية سيّْدتُنا: سؤاؿ
 .نعم: لوسيا األخت

 الثالث؟ السرَّ  ُتذيع أفْ  الكنيسة من يريدوف يزالوف ال وسيّْدتُنا اهلل ىل: سؤاؿ
ا إذاعتوُ  ُمفرتضاً  ليس الثالث السرُّ : لوسيا األخت  .فقط الكنيسة ف العالية وللطبقة للبابا َمنويَّاً  كاف وإَّنَّ

 أقصى؟ كحد 60 عاـ حبلوؿ للناس إذاعتوُ  جيب بأنَّوُ  سيّْدتنا تقل أمل لكن: سؤاؿ
 .للبابا أنَّوُ : قالت سّيدتنا أبداً، ذلك تقل مل سيّْدتنا: لوسيا
 الثالث؟ السرَّ  يُذيع أفْ  للبابا دُيكن ىل: سؤاؿ

 باغبكمة أنصح فأنا ذلك اختار إذا يفعل، ال بأف أنصحوُ  ولكيّن  أراد إذا يفشي أف دُيكنو البابا: اعبواب
 .حكيماً  يكوف أف جيبُ  الشديدة
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 شيء ىناؾ كاف بأنَّوُ  لو بٌّن  وقد 92 عاـ لوسيا األخت قابلوا الذين الثَلثة من واحد مع ربّدث شخصٌ 
 وجود تثبت بأف كافية لوحدىا 92 عاـ اؼبقابلة ىذه لوسيا، األخت تصّرفات ف طبيعي وغًن مضطرب ما

 .اؼبزيفة لوسيا األخت
 أصبع للعامل يُعَلن أف جيب السر بأفَّ : قالت اغبقيقية لوسيا األخت فإفَّ  التقرير بداية ف بوضوح أظهرنا كما

 وإنَّوُ  يُعلن أف جيب ال الثالث السرَّ  بأفَّ : بقوؽبا سباماً  ذلك زبالف اؼبزيّفة لوسيا واألخت ،60 عاـ حبلوؿ
 عاـ ُيشاع أف جيب السر أفَّ  بإنكارىا األصلية لوسيا األخت زبالف وكذلك بالبابا، خاصاً  فقط كاف

1960. 
 أصبح الَّذي راستنقر جوزيف برئاسة اإلدياف عقيدةِ  ؾبلس باجتماع أمر الثاين بوؿ جوف بأفَّ  أعلن سودانوا

 حزيراف 26 ف مناسبة، تعليقةٍ  مع للعلن الثالث السرّْ  إلعَلف بعد فيما عشر، السادس بندكت بعد فيما
 السرَّ  بأفَّ  الفاتيكاف قاؿ الثَّالث، السرُّ  ىو بأنَّوُ  اّدعوا ما للنَّاس اإلدياف عقيدة ؾبلس أعلن ،2000 عاـ

 ىنا مشكلةٍ  أوؿ يُقَتل، الثاين بوؿ جوف بأنَّوُ  الفاتيكاف ّفسرهُ  بيضاء مَلبس يرتدي قسّ  فيها رؤيا ىو الثالث
 فاطمة قصَّة بأفَّ  تعليقتوِ  َّناية ف راستنقر قاؿ يُقَتل، مل الثَّاين بوؿ وجوف يُقتل البابا بأفَّ  تقوؿ الرؤيا أفَّ 

 :قائَلً  انتهت
 فاطمة سرّ  من الثالث اعبزء إليها يشًن الَّيت األحداث أفّ  سودانوا الكارديناؿ مع نؤّكد أف جيب: أوالً 

ا وصفت الَّيت احملّددة باألحداث األمر تعّلق بقدر اؼباضي من جزءاً  اآلف أصبحت  للماضي، تنتمي فأَّنَّ
 ولكن أمل، خبيبةِ  ُيصابوا أفْ  البُدَّ  اؼبستقبل مسًنة أو العامل َّناية حوؿ مثًنة نبوءة إعَلف توّقعوا الذين وىؤالء

 بنفسوِ  ىو كلماتِو يناقض العامل بنهاية لوُ  عَلقةَ  ال الثالث السرَّ  بأفَّ  راستنقر فيها يُعلن الَّيت الكلمات ىذه
 .العامل َّنايةِ  عن يتحدَّث الثالث السرَّ  بأفَّ  صرَّح عندما 84 عاـ

 ّٓلة 84 عاـ نوفمرب 11 ف مشهورة دبقابلة قاـ عشر السادس بندكت أصبحت الَّذي راستنقر جوزيف
jesus، وبالتايل اؼبسيحية وغبياة للعقيدة اؼبهدّْدة األخطار نّصوُ  ما يتناوؿ بأنَّوُ : الثَّالث السر عن قاؿ حيث 

 من وتوثيقها مراجعتها سّبت اؼبقابلة ف ُكِتبت كلمةٍ  وكلُّ  العامل، َّناية ف األخًنة األحداث وأمهية العامل حياة
 .تُنشر أف قبل راستنقر ِقبل

 دائماً، رُبَفظُ  سوؼ اإلدياف عقيدة الرُبتغاؿ ف نّصوُ  الَّذي سيّْدتنا كَلـ تكملةُ  ىو اغبقيقي الثالث السرُّ 
ا العذراء مرمي من كلماتٌ  تُوجد ال اؼبعَلن الثالث السرّْ  ف ولكن  كاف اغبقيقي الثَّالث السر رؤيا، ؾبّرد وإَّنَّ

 كَلـ حبسب السنتيمرت أرباع بثَلثة جهتيها على فراغات مع ورقة على وموقَّعٌ  ومعنوف اغبروفية ّٔيئتوِ  مكتوباً 
 فهي الثالث السرَّ  ُتسّمى الَّيت ،2000 عاـ ف حزيراف 26 ف الفاتيكاف ُنسخة أمَّا فينانسيوا، اؼبطراف
 !!حافاُتا على فراغاتٌ  ّٔا ليس والورقة موّقعة أو معنونة وليست حروؼ ّٔيئة مكتوبةً  ليست
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 من اؼبعلنة الفاتيكاف نسخة ف g m g اغبروؼ نَلحظ: مثَلً  أخرى مشكلةً  ىناؾ فإفَّ  ذلك إىل باإلضافة
ا يّدعوف اليت الثالث السرَّ   :الثَلثة اغبروؼ نفس نرى ولكنَّنا 44 عاـ  لوسيا األخت خبطّْ  أَّنَّ

 

    
 

g m g  اغبروؼ ىذه بينهما، الكبًن االختَلؼ ُنَلحظ أف ودُيكننا 27 عاـ اغبقيقية لوسيا األخت خط 
ا اؼبفرتض من  !!سنة عشرين من بأقل لوسيا األخت نفس خبط ُكتبت أَّنَّ

 
 

 كيفية نَلحظ ولكن 1944 عاـ اؼبزعومة الفاتيكاف نسخة ف toy كلمة كتابة طرؽ الحظوا كذلك
 !!الكلمة نفس كتابة طريقة ف الكبًن الفرؽ فنَلحظ فقط سنة ونصف 13 بعد 1930 عاـ ف كتابتها
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 ،35و 30 ،27 لألعواـ، رسائلها ف s اغبرؼ اغبقيقية لوسيا األخت تكتب كيف سابقاً  الحظنا
 .الكبًن الفرؽ والحظنا 89و 80 عامي ف ـبتلفة بطريقة s اغبرؼ اؼبزيفة األخت كتبت كيف وشاىدنا

 اّدعوا كيف والحظوا الفاتيكاف نشرىا الَّيت اؼبزعـو السرّْ  نسخة ف s اغبرؼ كتابة طريقة نَلحظ دعونا اآلف
 مع الكبًن الفرؽ أيضاً  ونَلحظ 1944 عاـ الثالث للسرّْ  كتابتها عند s اغبرؼ تكتب لوسيا األخت بأفَّ 

 رسالتٌن ف اغبرؼ كتابة طريقة اختَلؼ فنَلحظ s للحرؼ كتابتها وكيفية اغبقيقي لوسيا األخت خط
  !!لوسيا األخت الشخص نفس ِقَبل من الفاتيكاف بزعم ُكِتبتا سنوات شباف بينهما الفرؽ

 

     
 

    
      

* * * 
 اعبميع ،(الربتغاؿ Fatima: )القضيَّة ؽبذهِ  وُمتابعة ومعرفة خربة ؽبم الَّذين وُكلُّ  الكتابات وكلُّ  الوثائق كلُّ 

 دليَلً  أملكُ  ال تفاصيل ف اػبوض أريد ال ُىنا أنا ،1960 سنة ف يُعَلن أفْ  البُدَّ  الثَّالث السّْر أفَّ  يعرفوف
 ىذا من الكثًنِ  صحَّة على دليلَ  ال ولكن اؼبوضوع ىذا عن أعرِفُوُ  كثًن كَلـٌ  ُىناؾ وإالَّ  صحَّتها، على

ا الكَلـ،  ذلك على دليَلً  أملكُ  ال إنَّين أقوؿ وحٌن ذلك، على دليَلً  أملك ال ولكنَّين صحيحاً  يكوف ردبَّ
 َوقُػوَّة دليليَِّتو قُػوَّة فنرى الدليل ذلك ف نَنظُر أفْ  نستطيع حّتَّ  الواقع أرضِ  على دليلٌ  يوجد ال أساساً  فألنَّوُ 

 السّْرّ  َحاِملة لوسيا كانت الثَّالث السّْرُّ  اؼبوضوع، ىذا تَابعوا الَّذين عند معروؼٌ  َشيءٌ  ُىناؾ لكن مضمونِو،
 ومن الفاتيكاف من َعَلين بشكلٍ  أصبع للعاملَ  السّْرُّ  ىذا خَيرج وأفْ  ،1960 سنة ف يُنشر أفْ  البُدَّ  بأنَّوُ  ُتصرّْحُ 
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ا الستينات، فرتة ف الثالث السّْر من شيءٍ  أيُّ  يَتبَػٌنَّ  ومل حدث ما ذلك ولكن البابا، لسافِ   أعلن وإَّنَّ
 أعلن ،2000 سنة ُحزيراف شهر من والعشرين السَّادس اليـو ف ،2000 سنة ف الثَّاِلث السّْر الَفاتيكاف
 .كذا كذا كذا الثَّالث السّْرَّ  إفَّ  رظبي وبشكلٍ  الفاتيكاف

ا  بيَّنتُ  أمس يـو حلقةِ  ف اؼبصطلح، ىذا الثَّالث السّْرّْ  معىن عن تصوُّراً  ديلكوف ال اؼبشاىدين بعض ردبَّ
 ياسينتا، وشقيقتوُ  فرانسيسكو عّمتها وأبناء لوسيا أفَّ  الفيديوات من ُنشر ما خَلؿ من أيضاً  وكذلك
 األوَّؿ لقاؤىم كاف ميَلدي 13/5/1917 بتاريخ الربتغاؿ، ف Fatima قرية من الثَلثة األطفاؿ
 ُمعجزة) كانت حيثُ  ،13/10/1917 ف كاف لقاءٍ  آخرِ  إىل اللقاء ىذا وتكرَّر السَّماوية بالسيّْدة
 ف الصُّحف عنها وربدَّثت الوقت ذلك ف النَّاسِ  من اآلالؼِ  من والعشرات العشرات رآىا الَّيت( الشَّمس
 ُعِرؼ عّما وَأخرَبُتم األطفاؿ ىؤالء مع وِكراراً  ِمراراً  ربدَّثت السَّماوية السيّْدةُ  اللقاءات تِلكم ف حينها،

 أفْ  أوامرىا حبسب ؽبم وأجازت الثَّالث، السّْرُ  ُىناؾ الثَّاين، السّْرُ  ُىناؾ األوَّؿ، السّْرُ  ىناؾ الثََّلثة، باألسرار
 ولكنَّ  الثَّاين، السّْر عن وُكِشف األوَّؿ، السّْر عن َفُكِشف ُمعيَّنة، زمانية فرتات ف األسرار ىذه عن ُيكَشفَ 

 سنة ف الفاتيكاف طريق عن ُيكشف السّْر ىذا وأفَّ  السَّماوية السيّْدة أوامر حبسب مكتوماً  بقي الثَّالث السّْرَّ 
 الثَّالث، السّْرُّ  أو فاطمة سرُّ  ،(Fatima secret) فاطمة ِبسر وظُبّْي الثَّالث، بالسّْر َفُسمّْي ،1960

(The Third Secret )معروفة اؼبصطلحات ىذه اؼبسيحيَّة الثَّقافة ف الغربية الثَّقافة ف:  
(The Third Secret أو Fatima secret)،  ّاألسرار؟ ىذه ىي ما، الثَّالث السّْرّ  أو فاطمة سر 

 إىل ذىبتم ما إذا للفاتيكاف، الرَّظبي اؼبوقع على اآلف موجودةٌ  وىي َرظبي وبشكلٍ  ُنِشرت الَّيت األسرار
 أو ،The Third Secret) الثَّالث السّْر عن تبحثوف للفاتيكاف الرَّظبي اؼبوقع على ودخلُتم اإلنرتنت

Fatima secret)، ورظبيّ  وثائقي   وبشكلٍ  منشورةً  فستجدوَّنا األسرار، ىذهِ  بقّية عن وتبحثوف. 
 ُنشرت؟ الَّيت األسرار ىذه ىي ما 

 :شيء ُكلَّ  عليكم أقرأ أفْ  أريد وال ـبتصر بشكل

 فاطمة أسرار ُيسمُّوَّنا ىم - مريمِ ِأرتنا - (للجحيم ُصورةٍ ) عن عبارةٌ  ىو ـُبتصر بشكل :األوَّلِالسِّرِ 
ِوالشياطينِالنُّفوسِاألرض،ِتحتِأنَّوِ ِيظهرِماِعلىِالنَّارِمنِعظيماِ َِبحراِ ِمريمِأرتنا -:يقولوف ولكن

 السّْرُّ  يَنتهي أفْ  إىل اعبحيم، من صورةٌ  - الكالمِآخرِإلى...ِِشفافَِجمرِ ِأنَّهمِلوِكماِفيوِيسبحون
ِبأخذناِوعدتناِوالَّتيِلناِتجلَّتِالَّتيِالسََّماويةِأ مِّناِبفضلِ ِوجيزاِ ِوقتاِ ِالرؤيةِىذهِدامت -:األوَّؿ

 مزاعم حبسب لوسيا كتابة ىذه - أَنِّيِوقتِ ِفي -:األوَّؿ اللقاء ف - األوَّلِالتجليِإبَّانِللسَّماء
 الرُّعب من - الرُّعبِمنِسنموتِ ِأنَّناِأظنِك نتِأَنِّيِوقتِ ِفي - الفاتيكاف َنَشر ما حبسب الفاتيكاف،
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 أجد ال اؼبطلب ف َفّصلت ىي اعبحيم، من الصورةِ  ولتلك اؼبشهد لذلك رؤيتهم حبسب ؽبم حصل الَّذي
 .إصبالية صورةً  أعطيكم أفْ  أردتُ  لكنَّين يل، بالنّْسبة مهماً  األمر أجدُ  وال شيء ُكلّْ  لقراءة وقتاً 
 النُّظم وكانت اإِلغباديُ  اؼباركسي الِفكرُ  كاف الوقت ذلك ف ِبروسيا، يرتبطُ  السّْر فهذا :الثَّانيِالسِّرِ ِأمَّا

 القضيَّة، ىذه ُكلّْ  ف األصل ىي كانت وروسيا ػيات،ڤالسو االرباد ربكم الَّيت ىي والشيوعية االشرتاكية
 باؼبصطلحات آنذاؾ ظُبّْي ما االشرتاكي، واؼبعسكر الرأظبايل اؼبعسكر بٌن ما أشّدهِ  على الصّْراع وكاف

ِمنِالنُّفوسِخالصِكيفيةِي ظهر:ِالثَّانيِالسِّرِ  - والغريب الشَّرقي اؼبعسكرين بٌن الباردة باغبرب السّْياسيَّة
 ِصراع واضح، ِصراع ىناؾ كاف - روسياِيخصُِِّالجزءِوىذاِالسَّالمِعلىِالحصولِكيفيَّةِوعنِالجحيم
 َكَنِسي ِصراع ُىناؾ وكاف ُروسي، أمريكي ِصراع ُىناؾ كاف الشُّيوعي، الِفكر مع الَفاتِيكاف ِصراع الَكِنيسة،

 حوؿ يدور الثاين فالّسر الشيوعي، الفكر مع اؼباركسي، الفكر مع الفاتيكاف صراع الكنيسة، ِصراع روسي،
 .الثَّالث السّْر أتناوؿ أفْ  بعد إليها سأشًنُ  قضيَّةٍ  إىل سيأخذنا وىذا القضيَّة، ىذه
 مدينةٌ : ُخَلصتها تفاصيل، فيها ُرؤيا الفاتيكاف موقع على موجود ىو وكما ُنِشر كما :الثَّالثِالسِّرِ ِأمَّا

 ركبتيو على فَيجثُوا َصليبٍ  إىل يصل حّتَّ  األطَلؿ ىذه بٌن دَيشي الفاتيكاف بابا البابا، ويأت أطَلؿ ُمهدَّمة،
 من صبعٌ  وديوتُ  البابا فيقتلوف جنود يأت ذلك وبعد جبل ِقمَّة على منصوباً  كاف الَّذي الكبًن الصليب أماـ

 الَكَنِسي الوسط ف وُفسّْر ُنِشر الَّذي ىو ىذا الصليب، ِذراعي رَبت والرَّاِىبات والرُّىباف والَكَهنة األساقفة
 القديس ساحة ف ،13/5/1981 يـو ف بالضَّبط َحدثت الَّيت الثَّاين بوؿ جوف البابا اغتياؿ دبحاولة
  .أغا عليّ  ؿُبَمَّد اؼبسلم الرتكي يد على الفاتيكاف وسط ف بطرس

 يرغب بأنَّوُ  أيضاً  وأعلن الكاثوليكية، للمسيحيَّةِ  وِاعتناقوُ  لإلسَلـ َترَكوُ  أعلن ،2007 سنة أعتقد األخبار ف
 اإلعَلـ وسائل ف ىذا وُنِشر التواصل، وسائل ِعرب التواصل ألجل كاثوليكية مسيحية امرأةٍ  مع التواصلِ  ف

 وسائل حبسب زارهُ  البابا قطعاً  ؿَببسِو، من السجن من خرج أف بعد الكَلـ ىذا َسجيناً، زاؿ ال والرَّجلُ 
 .وقتها ف ذُِكرت اؼبطالب وىذه عنو وَصَفح عنو وَعَفا وقتها ف األعَلـ

 السّْر ف ُنِشر وما الثَّالث، والسّْر الثَّاين، والسّْر األوَّؿ، السّْر حوؿ ُنِشرت الَّيت اؼبطالب أىمّْ  ىذهِ  تقريباً 
 جرى ما بتفاصيل والعارفوف اؼبطَّلعوف عنو ويتحدَّثُ  بوِ  يُػَتحدَّثُ  كاف الَّذي الكَلـ بكلّ  لوُ  عَلقةَ  ال الثَّالث

 ُىم َكما ِعندهُ  َستكوف الَّذي بالربنَاِمج يَرتبطُ  الثَّاِلث السّْرَّ  إفَّ  يعرفوف اعبميع الربتغاؿ، ف فاطمة قرية ف
ا والرباكٌن، بالزالزؿ ينتهي أف بالضَّرورة العامل َِّناية من اؼبراد ليس العامل، َِّنايةُ  ُيسمُّوََّنا  العامل أفَّ  اؼبراد وإَّنَّ
 . سيأت وما َمضى ما بٌن حقيقياً  ِمفصَلً  سُبثّْل النقطة وىذه نقطةٍ  إىل سيصلُ 

 الَكَنسي الصّْراع ػييت،ڤالسو األمريكي الصّْراع خبصوص إليها ُأشًن أفْ  أَردتُ  مسألة ُىناؾ قليل قَبل قُلتُ 
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 .الفيديو ىذا ُنشاِىد أفْ  بعد ولكن القضيَّة ىذه سأتناوؿ الباردة اغبرب أيَّاـ الوقت ذلك ف الروسي
  :مرئي فيديو

 بالسرّ  يعرؼ ما أو فاطمة سرّ  من الثالث اعبزء ىو فاطمة رسالة ف غرابة األشياء أكثر من واحدة: اؼبقدـ]
 حّررُتا مذكرة ف لوسيا األخت كتبتهما السر من األولٌن اعبزأين ،1917 سبوز 13 ف وىب والذي الثالث

 : 1941 اغسطس ف
 . عّمها وابنة عّمها وابن ىي شاىدُتا الَّيت جهنم رؤية يصف: األوؿ اعبزء

 . الطاىر للقلب باإلخَلص يتعّلق: الّسر من الثَّاين واعبزء
 1941 ديسمرب ففي بدايتو، أنَّوُ  يبدو ما كتبت الحقاً  ولكنها الثالث اعبزء تكتب مل لوسيا األخت ولكن
 ُكِتبت تكن مل الثالث الّسر بقية( آخره إىل... ؿبفوظة أبداً  تبقى سوؼ اإلدياف عقيدة الربتغاؿ ف: )كتبت

 !!حينئذٍ  الورؽ على
 جعلت بدرجة مريضة جداً، مريضة لوسيا األخت كانت ،1943 عاـ حزيراف ف: غارنًن نيكوالس البابا

ا قلقا فاطمة كنيسة أسقف ا قلقاً  كاف سبوت، قد أَّنَّ  فذىب بعد، الثالث السّْر كتبت تكن ومل سبوت قد أَّنَّ
 األقل على ولكن الوقت ذلك ف ُمعَلن غًن الّسر يبقى أف على تكتبو أف عليها واقرتح سبتمرب ف إليها

 ومل فقط اقرتح االسقف ألفَّ  مهولة ليةؤو مس أَّّنا شعرت جّداً، قلقة كانت لوسي األخت للتاريخ، موجود
ا شعرت إذا تكتبو أف ؽبا قاؿ اؼبسؤولية، يتحّمل  األخت فّكرت القبيل، ىذا من شيء أو جيدة فكرة إَّنَّ

 ستطيعو وأَّنا بذلك، مكتوباً  رظبياً  أمراً  يعطيها أف فعليو تكتبو اف أرادىا إذا أنَّوُ : لألسقف وقالت لوسيا
ا لوحدىا كهذه مسؤولية تتحمَّل أف تستطيع ال ولكنوُ   ففكر وحَدىا، كهذه خطوة ِازّباذ تستطيع ال وأَّنَّ

 استَلمها وفور الثَّالث، الّسر لتكتب ؽبا رظبي   أمرٍ  بكتابة قاـ اكتوبر وف كامل شهر ؼبدَّة باألمر االسقف
 كتابةَ  وديسمرب ونوفمرب أكتوبر طيلة وحاولت الثالث، الّسر كتابة ؿباولة ف لوسيا األخت شرعت األمر
 من الثاين وف وأخًناً  الّسر، من الثالث اعبزء الورؽ على تكتب نفسها ذبعل أف تستطع مل ولكّنها الّسر،
ا: ؽبا وقالت ؽبا( سّيدتنا) ظهرت توي ف الصغًنة الكنيسة ف ،1944 الثاين كانوف  الرَّب ارادة بالفعل أَّنَّ

 ألسقف جاءت الثاين كانوف من التاسع وف الثالث، الّسر لوسيا األخت فكتبت الثالث، الّسر تكتب أف
ا: لو وقالت فاطمة كنيسة  .ّٔا كّلفها الَّيت اؼبهّمة أسبت إَّنَّ

 الّسر حيتوي الَّذي الظرؼ وصوؿ وقبل ،1957 عاـ ف: الكاثوليكية العائلية األخبار ف ؿبرر فيناري، جوف
 ىذا مع لوحدهِ  نفسو وجد فينانسيو اؼبساعد اؼبطراف الفاتيكاف، من بطلب الفاتيكاف إىل الربتغاؿ من الثالث
 صفحة على مكتوباً  كاف الثالث الّسر أفَّ  يرى أف واستطاع فيو ما إىل ونظر الضوء إىل الظرؼ فرفع الظرؼ

 . سطراً  25 إىل 24 من يتأّلف وأنَّوُ   واحدة ورقية
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 حاؽبا تصف اعبزء ىذا ف جهنم، رؤيا الّسر، من األوؿ اعبزء لوسيا األخت كتبت: غارنًن نيكوالس البابا
ا: وتقوؿ ا بقوؽِبا اغبالةَ  وتلّخص اػبوؼ، من يرذبفوف كانوا حبيث قريبيها مع بشكلٍ  خائفة كانت أَّنَّ  أَّنَّ
 جّداً  رىيبة الرؤية فكانت اعبّنة، ُتدِخلها أف وعدُتا وأَّّنا الرؤيا قطعت سّيدتنا أف لوال ستموت كانت
ا ذلك ومع ؽبا بالنسبة  . الثالث بالّسر قورنت ما إذا نسبّية وبسهولة تكتبها أف استطاعت فإَّنَّ

 أمم ىناؾ أنَّوُ : كتاباُتا أو خطبها احدى ف قالت حيث األمم، فناء حوؿ الّسر من الثاين اعبزء كتبت ُثَّ 
 ذلك تصف أف استطاعت ولكنها أيضاً  رىيب أمر األمم فناء أفَّ  وأدركت األرض، من ستختفي متعّددة

 أف فَلبدّ  شهرين، من ألكثر بذلك القياـ تستطع مل الثالث الّسر كتابة عند ولكّنها ُتذَكر، صعوبة دوف من
 .جّداً  رىيباً  ؿبتواىا يكوف

 ( ىذه أيامنا إىل السماء من جديَّة األخطار أكرب)
 على لوسيا األخت كتبت ،1957 عاـ الفاتيكاف إىل أخًناً  نقَل الّسر حيتوياف الذين الظرفٌن: اؼبقدـ

 .1960 عاـ العامل إىل يُفَشى أف جيب الّسر أف الظرفٌن
 كنيسة اسقف مع وكانت 1946 عاـ لوسيا األخت مع لقائو عن كارتنربث كتب: غارنًن نيكوالس البابا

  الثالث؟ السر أو الثالث اعبزء أفشاء سيتم مّت: كارتنربث وسأؽبم فاطمة
 .1960: أجاب وكَلمها
 ؟1960 ؼباذا وسأؿ

 إليها ذىب بنما من عودتو بعد أيار ف لوسيا األخت مع أوتافياين الكارديناؿ التقى ،1955 عاـ ف
 ؟1960 ؼباذا وسأؽبا

ا: فأجابت  .أوضح ستصبح ألَّنَّ
 ؟1960 ؼباذا ُسِئلت وعندما 1960 عاـ ف ستعلن يكوف ما أبعد ف إَّّنا قالت(: مؤلفة) فًنيرا، كورنيليا
ا: فقالت  . وضوحاً  أكثر ستصبح عندىا ألَّنَّ
ا شيئاً  أقوؿ أف جيب ال أنَّين مع: اؼبقدـ  عقيدة ستظلّ  الربتغاؿ ف: للكلمات تكملة تكوف أف جيب فإَّنَّ
 .ؿبفوظة اإلدياف

 سيختفي أنّو معناه وىذا الربتغاؿ ف سُيحَفظ اإلدياف بأف لوسيا األخت قالت: تشونفسكي بيرت الربوفيسور
 اختفى الذين الشباب من جيلٌن أو جيَلً  شاىدنا بأنَّنا واعتقد الواضح، االحياء ىو وىذا مكاف كل من

 .سباماً  منهم اإلدياف
 ف) لوسيا األخت كتابات ف الثالث الّسر يبدأ كيف نعرؼ كّلنا: وصحفي مؤلف فاوست، ادوين

 ال وىذه األماكن، باقي ف ؿبفوظة تكوف لن أنّو يعين فهذا وطبعاً ( ؿبفوظة اإلدياف عقيدة ستبقى الربتغاؿ
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 .ذلك استنتاج يستطيع إنساف فأيّ  ذلك، ليكتشف عبقري إىل ربتاج
 جيب لفاطمة الثالث الّسر ؿبتويات عن حبث أو ربقيق أي(: ومؤلف اؼبدنية اغبقوؽ ؿبامي) فًنيرا، كرستوفر

 األخت إليها أضافت والَّيت( ؿبفوظة اإلدياف عقيدة ستبقى الربتغاؿ ف: )فاطمة البتوؿ صبلة من يبدأ أف
 ف للعقيدة سيحدث الَّذي ما ستعرؼ وفيها اؼبعاين، من عامل( آخره إىل) الػػػػ ىذه ف ،...آخره إىل لوسيا
 يبدأ أف جيب فبحثُنا فاطمة،، لسرّ  الكامل احملتوى فيها سنجد وأيضاً  الربتغاؿ، خارج العامل أكباء باقي

 ؟...(آخره إىل) الػػػ ىذه ربتويو الَّذي ما: بسؤاؿ
 ف اؼبكتب وكاف اؼبقّدس للمكتب رئيساً  أو حاكما كاف اوتافياين ألفريدو الكارديناؿ: كارمًن باوؿ البابا

 ف وصرّح الدينية، القرارات ازباذ ف َّنائياً  الكنسية سلطتو فقد قد الرومانية للكنيسة الرظبي اؼبكتب وقتها،
 .فقط واحدة ورقة ف مكتوباً  كاف لفاطمة الثَّالث الّسر بأفَّ  1967 عاـ القاىا خطبة
 الكارديناؿ أجراىا مقابلة ف جاء لفاطمة الثالث الّسر دبحتوى اؼبتعّلقة الشهادات اىم من واحدة: اؼبقّدـ

 الفاتيكاف ؽبيئة رئيساً  كاف الوقت ذلك ف بعد، فيما عشر السادس بيندكت البابا أصبح والَّذي راتسينجر
 .قرأه وقد الثالث الّسر على مطّلعاً  كاف ؤّذا اإلدياف لعقيدة

 السّْر بأفَّ : قاؿ يسوع أو جيسوس ؾبلة مع ،1984 عاـ أجارىا مقابلة ف راتسنجر قاؿ: آخر متحّدث
 .العامل حياة وبالتايل اؼبسيحية وباغبياة باإلدياف احملدؽ باػبطر يتعّلق الثالث

 (2000 عاـ حزيراف 26 ف اؼبزيف اإلعَلف)
 لفاطمة الثالث للسرّ  الكامل النصّ  ىو بأنَّو ادعوا ما الفاتيكاف نشر ،2000 عاـ حزيراف 26 ف: اؼبقّدـ
 ىذه ورقية، صفحات 4 بشكل ظهر والذي لوسيا األخت كتبتها الكتابة من سطراً  62 من تكّوف والذي

 سيفاً  حيمل ملك: )مبهمة رؤية تُقدّْـ السّيدة إىل اؼبنسوبة الكلمات من أيّاً  ربتوِ  مل والَّيت األربعة الورقات
ا تظهر النار من ؽببات يصدر  أسقف يظهر ثُ  اؼبباركة، السيّْدة زبمدىا النًناف ألسنة العامل، ستحرؽ بأَّنَّ
 إىل مسًنتو البابا يكمل باعبثث، مليئة مدمرة مدينة ف ويتعثر ديشي البابا أنَّوُ  والظاىر بيضاء مَلبس يرتدي
 يرمونو جنود ؾبموعة بواسطة ويُقَتل الصليب أماـ ركبتيو على وجيثوا اؼبدّمرة اؼبدينة خارج عالية تلة أعلى

 ونساء ورجاؿ دين ورجاؿ ورىباف أساقفة واحد بعد واحد الطريقة وبنفس ديوت ُثَّ  والسهاـ، بالرصاصات
 األرواح على وينثروَّنا الشهداء ىؤالء دماء ملكاف جيمع واؼبراكز، الطبقات ـبتلف من عاديّوف وناس مؤمنوف

 .اهلل إىل طريقها ف تسًن الَّيت
 بوؿ جوف للبابا الفاشلة االغتياؿ دبحاولة تتعّلق الرؤية ىذه أف افرتض اؼبزعـو الّسر على الفاتيكاف تعليق
 نفسها البتوؿ السيّْدة من للرؤيا تفسًن أي وجود ولعدـ البابا، فيها يُقَتل مل والَّيت 1981 أيار 13 ف الثاين
 شرح عن صامتة العذراء ظّلت فكيف كامًَل، الّسر يُذِع مل الفاتيكاف أفَّ  ف يشّكوف الكاثوليكيوف كاف فقد
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 لفاطمة؟ الثالث الّسر معىن
 ىو والَّذي لفاطمة الثالث للّسر الفاتيكاف تفسًن حبسب(: ومؤلف اؼبدنية اغبقوؽ ؿبامي) فًنيرا، كرستوفر

 تّلة أعلى على يُقتل الَّذي بيضاء دبَلبس ألسقف اؼببهمة الرؤية ىذه سودانو الكارديناؿ تفسًن الواقع ف
ا لفاطمة الثالث الّسر بقيَّة ىي الرؤية ىذه وأنو كبًن خشيب صليب أماـ  اغتياؿ دبحاولة أساساً  ترتبط وأَّنَّ
 أو اطّلعوا الذين ىؤالء كل أفَّ  عن شيئاً  يذكر ال أنَّوُ  التفسًن ىذا ف اؼبشكلة ،1981 عاـ الفاشلة البابا
 ما وكل الفكرية، التغًنات بالكنيسة، اإلدياف فقداف: عنو ربدثوا الثالث السرّ  ىذا ف شأف أو دور ؽبم كاف

 تبدأ الَّيت الكنيسة ردة و وروحها الكنيسة وفكر اإلدياف عقيدة انتحار عشر الثاين بايوس نبوءة عنو ربدثت
 ف نشروه ما ألفَّ  ىذا؟ وؼباذا الثالث، للّسر الفاتيكاف تفسًن ف ىذا لكل ذكر أي يوجد ال القّمة، من

 ذي االسقف رؤيا شرح ف مرمي البتوؿ اؼبباركة كَلـ من واحدة كلمة حيتوي ال ،2000 عاـ حزيراف
ا البيضاء، اؼبَلبس  .يُعَقل ال وىذا الثالث، الّسر شؤوف ذباه الكامل الصمت ملتزمة إَّنَّ

 سيكوف ألنَّوُ  ،1960 عاـ يُعَلن أف جيب السّْر أفَّ  لوسيا األخت قالت: وصحفي مؤلف فاوست، ادوين
 الثاين بوؿ جوف البابا اغتياؿ دبحاولة يتعّلق كاف الثالث الّسر أفَّ  ،2000 عاـ لنا قيل ثُ  حينها، ف أوضح

 !؟1960 عاـ ف تصبح 1981 عاـ ف اغتياؿ ؿباولة قّصة فلماذا ،1981 عاـ
 األشخاص ِقَبل من واػبوؼ والنحيب االىتماـ ىذا كلّ  يكوف أف اؼبنطقي غًن من أنَّوُ : بًنيز باتريك البابا

 ىذا من تعّجبت تاديز النيويورؾ جريدة حّت فاشلة، اغتياؿ ؿباولة قصة عن ناشئاً  الّسر، شاىدوا الذين
 .األمر
 البابا بأفَّ  قاؿ سودانو بأفَّ  كتبت بوست الواشنطن: الكاثوليكية العائلية األخبار ف ؿبّرر فيناري، جوف

 صورة أعطيتمونا معنا صرحيٌن تكونوا أف فيجب يُقَتل، أنَّوُ  ف للشك ؾباالً  ترتؾ ال الرؤيا وأفَّ  ظاىراً  سيموت
 .أساِسو على تفسًنَكم تفرضوا أف لتحاولوا مزيّفة
 .مطلقاً  اؼبستوى ذلك إىل يرقى ال ؽبا تفسًنىم الثَّالث السر بأفَّ  اّدعوا ؼبا بالضبط صور ىناؾ: اؼبقّدـ
: أّوؽبا بوست الواشنطن إليها أشارت أخرى أمور ىناؾ: الكاثوليكية العائلية األخبار ف ؿبّرر فيناري، جوف

ا اعبنود من ؾبموعة ىناؾ يكن مل 1981 عاـ ف ولكن اعبنود من ؾبموعة يقتلو الرؤيا ف البابا أفَّ   وإَّنَّ
 أيار 13 ف ولكن أيضاً  كثًنوف عاديوف وناس وقساوسة اساقفة ديوت الرؤية ف وأيضاً  واحد، مسلح

 .الثاين بوؿ جوف عدا آخر أحد أي على النار يطلق مل 1981
 اعبثث بٌن مهّدمة مدينة ف وحيداً  ديشي بيضاء دبَلبس ِقسَّاً  أفَّ  وفكرة: وصحفي مؤّلف فاوست، ادوين

 تكن مل الثاين، بوؿ جوف على اثنتٌن أو اطَلقة يطلق شخص مع مطلقاً  تتشابو ال اغتيالو يتم حّت تّلة كبو
 !اغبدثٌن بٌن نسبة ىناؾ
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 حرباً  تعين ىل ترمز؟ ماذا وإىل اؼبهجورة؟ شبو اؼبهّدمة اؼبدينة معىن ما مثَلً : تشونفسكي بيرت الربفسور 
 .عنو اغبديث أو ذلك توضيح يتم مل الكنيسة؟ صورة ىي ىل نووية؟

 من سرّ  مع نتعامل أنَّنا إىل تشًن كثًنة وضعية أدلة ىناؾ(: ومؤلف اؼبدنية اغبقوؽ ؿبامي) فًنيرا، كرستوفر
اً  واضح األمر ـبتلفٌن، بنّصٌن تتعّلق شفاجيل، األب قاؿ كما قسمٌن  التلفزيوف ف مذيعاً  أفَّ  لدرجة جدَّ

 .السطح إىل ظهر تناقض الظرفٌن نظرية عن يتحدَّث اإليطايل
 .الثالث الّسر حوؿ 1957 عاـ وشهادتو فينانسيو االسقف: اؼبقدـ

 ونظر الضوء ف الظرؼ وضع فينانسيو االسقف أف نعرؼ(: ومؤلف اؼبدنية اغبقوؽ ؿبامي) فًنيرا، كرستوفر
 صفحات، 4 من تأّلف 2000 عاـ الفاتيكاف نشره الذي النصّ  ولكن داخلو، ف صفحة فرأى خَللو
 .مكتوبة صفحات أربع من واآلخر باليد ـبطوطة صفحة من مؤّلف واحد نّصاف لدينا فإفَّ  لذلك
 ! ؟1957 عاـ فينانسو االسقف شهادة من يظهر آخر تناقض: اؼبقّدـ

 25بػ قدره ما ورأى الضوء أماـ الظرؼ أمسك عندما(: ومؤّلف اؼبدنية اغبقوؽ ؿبامي) فًنيرا، كرستوفر
 الكتابة، من سطراً  62 احتوت ،2000 لعاـ الفاتيكاف نسخة بينما واحدة، ورقة على الكتابة من سطراً 

 .ـبتلفٌن نّصٌن مع نتعامل أنَّنا الوضح من ،(األخرى ف سطراً  25 و واحدة ف سطراً  62)
 التلفزيوف ف التلفزيونيٌن اؼبقّدمٌن أىم من وىو سوجي انتونيو استنتج لفاطمة  الرابع السر كتابوِ  ف: اؼبقّدـ

 بػ ختمت اليت البتوؿ السيدة كلمات يتبع الثالث السر من جزء أو لفاطمة رابع سرّ  وجود استنتج اإليطايل
 ...(.آخره إىل)

 ف معروؼ اجتماعي مفّكر فهو قنبلة ىو سوجي كتاب(: ومؤّلف اؼبدنية اغبقوؽ ؿبامي) فًنيرا، كرستوفر
 كاف والذي بريوين واؼبطراف راتسينجر مع صحفياً  مؤسبراً  بنفسو عقد بو، اػباص التلفزيوين عرضو لديو ايطاليا

 أنَّوُ  كتابو بداية ف سوجي اعرتؼ عايل، مستوى على شاىد وىو اإلدياف لعقيدة الكنسي آّمع سكرتًن
 يقوؿ كما بعد، يُنَشر مل نّصاً  ىناؾ أف الحقاً  ليكتشف فقط الثالث السّْر ؼبعىن الرَّظبي الكنيسة تفسًن تقّبل

 استنتج كما االستنتاج من بدّ  لو يكن مل القضية دراسة بداية وفور ،(األدلة أسلم أف عليّ  كاف: )كتابو ف
 .األمر ىذا ف اغبقيقة الكتشاؼ السعي ف األحداث ف مهم تطّور وىذا مفقوداً  نّصاً  ىناؾ بأفَّ  اآلخروف

 السكرتًن شهادة اكتشاؼ إىل قادتو ربقيقاتو ذلك، من أكثر إىل يذىب سوجي كتاب ولكن: اؼبقّدـ
 الثاين جوف خلف الذي البابا كابوفيَل وحبسب كابوفيَل، اؼبطراف والعشرين الثالث جوف للبابا اػباصّ 

 2000 عاـ الفاتيكاف تعليق ولكن ،1963 حزيراف 27 ف وقرأه الّسر طلب السادس بوؿ والعشرين
 باوليين سوليدايو السنتٌن، حوايل بعد ،1965 مارس 27 ف بالّسر متعلقاً  نصاً  قرأ السادس بوؿ بأفَّ  صرح
: باإليطايل كابوفيَل فأجاب ـبتلفٌن؟ نصٌن حيتوياف مظروفٌن ىناؾ أف ىذا يعين ىل: كابوفيَل سأؿ
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 .كذلك وىو بالضبط
 والذي الكبًن اإليطايل الصحفي سوجي انتونيو( لفاطمة الرابع الّسر) كتابو ف(: مؤّلف) باوليين سوليدايو

 سكرتًن من واؼبسنود اغبايل البابا ِقبل من معروؼ ىو والَّذي للفاتيكاف معارضاً  السابق ف أبداً  يكن مل
 اؼبطراف أفَّ : شخصي وبتأكيد اؼبوضوع حوؿ ومباشر وواضح فصيح بأسلوب يسرد بًنتوين األوؿ الدولة

 الثالث للّسر ـبتلفٌن نّصٌن وجود عن يتحّدث والعشرين الثالث جوف للبابا اػباص السكرتًن كابوفيَل
 .لفاطمة
 للرؤيا؟ السَّماء تفسًن أين: طرحو جيب الَّذي السؤاؿ وأخًناً : اؼبقّدـ

 كل شرحت فاطمة لثَلثي ربدثت عندما السيّْدة أفَّ  نعرؼ(: ومؤّلف اؼبدنية اغبقوؽ ؿبامي) فًنيرا كرستوفر
ا: ؽبم فقالت ؽبم فّسرُتا كاعبحيم الواضحة األشياء حّت شاىدوه شيء  كاف بالنار، تُعذَّب أرواح إَّنَّ

ا ؽبم جداً  واضحاً   األبيض اللوف يرتدي لقس جداً  مبهمة رؤية لدينا ىنا ولكن بالنار، تُعذَّب أرواح بأَّنَّ
 والبابا مهّدمة شبو مدينة خارج اعبنود من ؾبموعة من يُعَدـ البابا األرض، على ناراً  يرمي السَّماء ف وَمَلك
 ...[ مطلقاً  والسيّْدة السَّماء من تفسًن دوف من والناس القساوسة وجثث اؼبدينة حطاـ وسط يسًن

***                 ***               *** 
ثوا الَّذين وكلّ  ،(Fatima) اسمِ  عن ااِلنفكاؾ يستطيعوف ال اعبميعَ  أفَّ  تَلحظوف  أفْ  َيستطيعوا مل رَبدَّ

 وبعضهم مرمي السيّْدة ذكروا أَّّنم صحيحٌ  ،(Fatima: )عن ىو اغبديث وُكلّ  مرمي بالسيّْدة الكَلـ يَربطوا
 The Virgin: )يقوؿ أخرى ومرَّةً  مرمي، العذراء يقصد( The Virgin Marry: )يقوؿ َفمرَّةً  َحارَ 

Fatima )ليلُ  ىو وما واحدة؟ َشخصيَّةٌ  مرمي والعذراء فاطمة البتوؿ فهل فاطمة، البتوؿ أو العذراء أي  الدَّ
 ! أمرِىم؟ من حًنةٍ  ف القـو أفَّ  ُتَلحظوف أاَل  َذلك؟ على

 ىل أـ واحدة؟ شخصيةٌ  مها فهل ،(Fatima) عن ويتكلَّموف مرمي السيّْدة عن يتكلَّموف الوقت نفس ف
 شخصّيةٌ  ىي ىل ؿُبَمَّد؟ بنتُ  ىي ىل ىي؟ َمن عنها يتحدَّثوف الَّيت ىذه( Fatima) و َشخصّيتاف؟ مها

 (..!!Fatima) أسرار من ىو الَّذي الثَّالث السّْرّْ  َمضموفِ  ف كحًنُِتم وىي واضحة، حًنةٌ  إَّّنا! أخرى؟
 ىو وىذا رابعٍ  سر   وجودِ  إىل وصلوا الفيديو آخر ف اغبديث، آخر ف نتيجةٍ  إىل وصلوا كيف وتَلحظوف

 الرَّابع، السّْر من وُمراُدهُ  ،(فاطمة سرُّ  الرَّابع السّْر) اؼبسألة ىذهِ  ف اؼبتخصّْصٌن اإلعَلميٌن أحدُ  َكَتبوُ  ِكتابٌ 
 ما فهو اغبقيقي السّْرُ  أمَّا شيء، ىذا ثَالثٍ  سر   من الفاتيكاف َنشرهُ  ما أفَّ : ىذا كتابوِ  ف ذكره ما خَلصةُ 
 فسمَّى عليو، احملسوبٌن من ألنَّوُ  بالفاتيكاف االصطداـ وطأة من خُيفّْف أفْ  ِبو أراد باصطَلحٍ  عليو اصطلح

 (..!!Fatima Secret) إىل أي الثَّالث السّْر إىل يشًن وىو ،(الرَّابع السّْرُ ) كتابَوُ 
 قد ،(فَاِطَمة يَا لَبَّيكِ ) ىو موضوعنا أصلُ  موضوعنا، أصلِ  عن بعيدٍ  ؾباؿٍ  إىل آخذكم أفْ  أريد ال أنا
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 ىي، ىي دبا بالقضيَّة مهتّماً  َلستُ  أنا ؼباذا؟ القضيَّة، ىذهِ  ف الشَّيء بعضَ  اغبديثُ  طاؿ وردّبا تتساءلوف،
 :جهتٌن إىل نَاِظرٌ  اىتمامي وإَّّنا

اىات صبيع ف فاطمة ُظَلمة إىل ُأشًن أفْ  أردت: األوىل اعبهة  ىناؾ أفّ  يتبٌّن  َتقدَّـ ما ُكلّْ  من..!! االذبّْ
 ال ألنَّين َأحبَثوُ  أفْ  أريد ال أمرٌ  ىذا تفصيٍل؟ وبأيّْ  صورةٍ  وبأيّْ  كَبوٍ  بأيّْ  ولكنْ  القضيَّة، ىذه ف ِلفاطمة شأناً 

 للحقيقة، تزويرٌ  وىناؾ القضيَّة، ىذه ف لفاطمة شأفٌ  ُىناؾ ولكن ذلك، على القطعية اؼبعطيات أمتلك
 جانباً  بيَّنتُ  وقد بيَّنُتوُ  وما اؼبطلب ىذا تَتبَّعنا إذا ألنَّنا بفاطمة، ُمرتَبطٌ  ذلك وكلُّ  جّداً، ُمهم   لسر   وإخفاءٌ 

: َتقوؿ اؼبعطيات ُكلّ  ولكن اؼبوضوع، ىذا عن تتحدَّثُ  الَّيت اغبلقات عدد ف أزيد أفْ  أريد ال ألنَّين منو،
ينيَّة اؼبؤسَّسة من تزويرٌ  وُىناؾ! القضيَّة ىذه ف كبًن وشأفٌ  لفاطمة شأفٌ  ىناؾ  إخفاءٌ  وُىناؾ! اؼبسيحيَّة الدّْ

 !اغبياة ىذه جوانبِ  من جانبٍ  ف لفاطمة ُظَلمةٌ  ىناؾ! واألسرار للحقائق
اً  اىتمامي كاف الَّذي الثَّاين األمر  اإِلبليسي اؼبشروعُ  يتحرَّؾُ  كيف أيديكم بٌن َأعرض أفْ  أردتُ : إليو ُمنَشدَّ

ينيَّة اؼبؤسَّسة ف جيري دبا أعبأُ  كما كثًناً  القضيَّة ّٔذهِ  أعبأُ  ال وأنا فاطمة، حربِ  ف  فالَّذي الشّْيعيَّة، الدّْ
 النَّصارى، أجواء وف اليهوِد، أجواء ف اإلبليسيُّ  اؼبشروعُ  يتحرَّؾُ  كيف نَعرؼُ  حٌن ولكن ىذا، ىو يهمُّين

تُنا الشّْيعّي، وَسِطنا ف اإلبليسي اؼبشروع يتحرَّؾُ  كيف حينئذٍ  بوضوحٍ  سنتلمَّسُ  النَّواصبِ  أجواء وف  وأئمَّ
رَاً  ِبَرُجلٍ  اهللُ  أَرَادَ  إَذا)-:عليهم اهلل صلواتُ  يقولوف  َبصََّرهُ  َخًنَاً  ِبَرُجلٍ  اهللُ  أَرَادَ  إَذا-الشَِّيطَاف عَ َمَواضِ  َبصََّرهُ  َخيػْ
نْػَيا ِبُعُيوبِ   أرَادَ  إَذا-الدّْين ِف  فَػقََّهوُ  َخًنَاً  ِبَرُجلٍ  اهللُ  أَرَادَ  إَذا-نَػْفِسو ِبُعُيوبِ  َبصََّرهُ  َخًنَاً  ِبَرُجلٍ  اهللُ  أَرَادَ  إَذا-الدُّ
 أحاديثُ  ىذه وكلُّ  اغَبَسن، ابنِ  اغُبجَّةِ  زمانِنا إماـِ  َواليةِ  على يعين-(اأَلِمر َىَذا َعَلى َجَعَلوُ  َخًنَاً  ِبَرُجلٍ  اللُهن
 .واِحدة ساقيةٍ  ف َتصبُّ  كلُّها واؼبضامٌن عنهم

 َأسَهبتُ  فقد اإلبليسي، اؼبشروع َحرَكة إىل بعيٍد، من أو قريبٍ  من اإلشارةُ  كانت َسواءً  ُأشًن، أفْ  فألجلِ 
 .أيديكم بٌن سأعرُضها بَقيَّةٌ  للحديثِ  زاؿ وال القضيَّة، ىذه ف الشَّيء بعضَ 
اً  مهمةٌ  نقطةٌ  ُىناؾ ا !؟..ِجدَّ  جيري ما على ُمطَّلعٌن َلسنا ألنَّنا ِستارٍ  َوراء من نَنظُر أفْ  دُيِكنُنا ِخَلؽِبا من وردبَّ

 َتغًنٍُّ  من َحَدث وما الثَّانية العاؼبية اغبرب بعد من ذلك، من أبعد ىو وما الكواليس وراء ما أو الكواليس ف
اً  َىائلٍ   الفاتيكاف ألسرارِ  الػُمَتَتبّْعوف عموماً، العامل وف خاص بشكلٍ  الغريب العامل ف أوربا، ف العامَل، ف جدَّ
 ف صغًنة منطقةٌ  فهي صغًنة، مساحتها الفاتيكاف دولة! الكبًنة الصَّغًنة الدَّولة ىذهِ  ُشؤوف ف جيري وِلَما

اً، قليلٌ  قليٌل، ُسكَّاَّنا وعددُ  صغًنة، ِمساحُتها ُروما،  القوؿ وديكن روما، ف أخرى مناطق إىل بالِقياسِ  جدَّ
ينيَّة اؼبؤسَّسة فهي! اػبفايا ومن األسرارِ  من فيها ما فيها! أسرار فيها لكنْ  ُروما، أحياءِ  من حي بأَّّنا  الدّْ

 الفاتيكاف بأفَّ  أقوؿ أفْ  دُيكن الثَّانية العاؼبية اغبربِ  بعد من ؿبتوياُِتا، وف َأسرارِىا ف واألغَور واألكرَب  األغىَن 
 :الفاتيكاف َمسًنة ف جّداً  ـبتلفتاف مرحلتافِ  عليوِ  مرَّت
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 يُنَشر أفْ  الػُمفرتض من كاف الثَّاِلث السّْرَّ  أفَّ  من التفاصيل علينا ومرَّت اػبمسينات، ف ىي: األوىل اؼبرحلةُ 
 َِّناية إىل األربعينات َّناية من أو اػبمسينات، َمرحلة وف اػبمسينات، َّناية ف يعين ،1960 سنة ف

امات وشاعت كثًنة، َتغيًناتٌ  فيها حدَثت اؼبرحلة ىذهِ  اػبمسينات،  العايل اؼبستوى على للعاِملٌن اُتّْ
اً  والعايل  ظهرت وقد طبيعياً، موتاً  دَيُت مل اػبمسينات ف الفاتيكاف بابا البابا، بأفَّ  وقيل الفاتيكاف ف ِجدَّ
ا اؼبتقدّْمة، الفيديوات ف صورتُو  وُكِتب وُنِشر َوقتوِ  ف أُِثًنَ  فقد َيِصحّ  مل أـ الكَلـ ىذا َصحَّ  وسواءً  قُِتل، وإَّنَّ
 ىائِلة َتغيًناتٌ  فيها حدثت اػَبمسينات مرحلة أفَّ  الدَّاخلية ولتفاصيلوِ  للفاتيكاف أرَّخوا ِلَمن ومعروؼٌ  عنو،

 طريقةِ  ف وحّتَّ  الربوتوكوالت من كثًنٍ  ف تغيًنٌ  َحَدثَ  أنّو ىو اؽبائلة التغيًنات من وُمرادي الفاتيكاف، داخل
ينيَّة، الطقوس أداء ينيَّة، والتواشيح والرتانيم الرتاتيل طريقة وف الدّْ  كانت َعمليةٍ  عن واضحٌ  َتوقُّفٌ  َوَحَدث الدّْ

 فيها العاِملٌن من البعض اإلنساف، حقوؽ ُمنظمَّات األحياف وبعض الفاتيكاف، داخل اػبفاء ف ذَبري
 عملية من الفاتيكاف دُيارسوُ  ما كاف ما ذلك صبلة ومن عنها، ُيسَكتُ  ُثَّ  القضيَّة، ىذهِ  عن يتحدَّثوف

ينيَّة، واألناشيد والرتانيم الرتاتيل ف َيشرتكوف الَّذين لألطفاؿ إخصاءٍ   بل بعيد، َزمنٍ  إىل َتعودُ  القضيَّة وىذه الدّْ
 . اؼبسيحيَّة األحكاـ وف اؼبسيحي، الفقوِ  ف ِدينيَّةٍ  قضيَّةٍ  إىل تعود

 كتاب اؼبقدَّس الكتاب إىل رجعنا إذا كورنثوس إىل رسالتوِ  وف الرسوؿ بولس تعاليم وف اؼبسيحيَّة التعاليم ف
 ومن الكنائس ف نساؤكم لتصُمت - الكنائسِفيِن ساؤكمِلتصم ت -النَّص ىذا َوَردَ  فقد اعبديد العهد

ينيَّة اؼبؤسَّسة ىنا  طُُقوس ف النّْسائي الصَّوت ُوجود دينعوف ِجهاُتا من الكثًن زاؿ وال كانت اؼبسيحية الدّْ
 أريد ال ديينّّ  تفصيلٌ  وؽبذا - الكنيسةِفيِن ساؤكمِل َتصم ت -:يقوؿ الدَّيينِ  النَّصَّ  أفَّ  باعتبار الكنيسة،

 . فيو اػبوض
اتيل من نَوع وىناؾ انيم الرتَّ ينيَّة والرتَّ  الرّْجاؿ عند متوفرةً  ليست الطبقة وىذه ُمعيَّنة، صوتيَّةٍ  طبقةٍ  إىل ربتاجُ  الدّْ

 ِسنّْ  إىل َيصلوا أفْ  قبل الكنيسة ف للخدمةِ  يأتوف الَّذين فاألطفاؿ حَلًَّ  ابتكروا لذلك الرجالية، األصوات ف
 قضيَّة وىذه أبداَِّنم، طبيعة ف َتغيًنات إىل ستؤدّْي ىذه اإلخصاء وعملية بإخصائِهم، يقوموف الُبلوغ

 ُىناؾ َبدنوِ  وف إالَّ  َرُجلٍ  من وما اإلنساف، جسم ف اؽبرموين بالنشاط ُمرتبطة اؼبسألة ىذه ألفَّ  معروفة،
 تأثًن ؽبا اإلخصاء عملية لكن حبثنا، عن خارجة القضيَّة وىذه أنثوي، ىرموين ونشاط ذكري ىرموين نشاط
 لو فحّتَّ  الصَّوت، صُبلتها من تغيًنات ىناؾ رَبدث وبالتايل اإلنساف جسم ف اؽبرموين النشاط على مباشر

 ؽبذهِ  األطفاؿ خَيصوف فكانوا النّْسائي، الصَّوت طَبقة من قريبةٍ  طَبقةٍ  ف سيبقى صوتوُ  فإفَّ  اؼبخصي ىذا َكبُػرَ 
اً، طويلةٍ  زمنيةً  ِلفرتةٍ  استمرت َقضيَّة وىذهِ  القضيَّة، ا الفاتيكاف من فتوى وصدرت ِجدَّ  القرف بدايات ف ردبَّ
 ِسرّْي بشكلٍ  تتمّ  اإلخصاء عملية فكانت ّٔا، العمل يتمّ  مل لكن عشر التاسع القرف َّنايات ف أو العشرين

 ىذهِ  عن اؼبنع عملية سَبَّت اػبمسينات وبعد اػبمسينات، إىل الفاتيكاف ف واسع وبنحوٍ  َعَلين بشكلٍ  وليس
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 للفاتيكاف يؤرّْخوف الَّذين لذلك أخرى تغيًنات وحدثت األمثلة، من مثاؿ ىذا تغيًنات، وحدثت القضيَّة
 ف حدثت الَّيت التغيًنات تلك ُكلّْ  بعد وذلك قبَلُو، ما فاتيكاف عن خيتلف الستينات فاتيكاف إفَّ : يقولوف

 . اػبمسينات
 الرَّاىبة لوسي أو لوسيا مرض ف اؼبتقدّْمة التأرخيية التفاصيل إىل خَلؽِبا من ونَنظُر القضيَّة ىذه نأخذ إذا

 القضيَّة ذلك وبعد ،1960 سنة ف يُنَشر أفْ  تُريد وكانت الثَّالث السّْر وكتابة األربعينات ف الربتغالية
 من جرى فيما بَػيَّنُتوُ  الَّذي اؼبختَصر التفصيل خَلؿ من القضيَّة ىذه إىل نَنظُر أفْ  أردنا إذا وُنسيت، طُويت

 لوسي بَقاء َقضيَّة ف ُشكوَكهم بَػيَّنوا الَّذين اؼبسيحيٌن ىؤالء شكوؾ َتصُدؽ أفْ  ديكن اػبمسينات ف َتغيًناتٍ 
ا ،2005 سنة إىل اغبياة قَيد على  أو لوسيا وليست البديلة، لوسي ىي ،2005 سنة توفيت الَّيت وإَّنَّ

 أو األربعينات ف بو أصيبت الَّذي الشديد اؼبرض بسبب ماتت قد تكوف أفْ  إمَّا ىي الَّيت اغبقيقية لوسي
ا النَّظر وبغضّْ  قُِتَلت، أَّّنا  للحقائق، وتضييع تزوير وعملية فربكة عملية ىناؾ بالنتيجة قُتلت أو ماتت أَّنَّ

 .اػبمسينات ف الفاتيكاف تأريخ ف مرَّت الَّيت األوىل اؼبرحلة ىي ىذه
ا نقوؿ أفْ  ديكن وبالضَّبط السَّبعينات ف كانت: الثَّانية واؼبرحلة  جوف ُأخِتًن حينما 1978 سنة بدأت إَّنَّ

 لوسيا سبوت أفْ  آخر؟ شيءٌ  ىو ىل ُمصادفة؟ ىي وىل ،2005 سنة إىل وبَقي للفاتيكاف، بابا الثَّاين بوؿ
 على طويلة ُمدَّةً  بقي وقد! ميَلدي؟ 2005 سنة الثاين بوؿ جوف البابا ديوت وأفْ  ميَلدي 2005 سنة

 على الطويلة اؼبدَّة ىذه بقوا فبَّن الكاثوليك البابوات من قَلئل نوادر ىناؾ سنة، 27 مّدة البابوي، الكرسي
 .ِشئت ما َسمّْ  الفاتيكاين الكرسي أو البابَِوي، الكرسي أو الرسويل، الكرسي

 ليس الفاتيكاف ف بابا من ىناؾ َيُكن مل قروف طبسة من يَقرب ما اعبديد القضيَّة؟ ىذه ف اعبديد ىو ما 
 أو الكرسي اعتلوا الَّذين البابوات صبيع سنة 500 من يقرب ما قروف، طَبسة من يقرب ما تصوَّروا إيطالياً،
 الثَّاين بوؿ جوف بينما ِإيطاليوف، ُكلُّهم الفاتيكاف ف الُعليا الكاثوليكية الكنيسة ف اؼبسيحي الرسويل العرش
 ما األكَمةِ  ىذه ووراء الفاتيكاف، ف البابا ىو صار ذلك وبعد بولندا ف وعاش بولندا ف ُوِلد بولندياً، كاف

 ػييت،ڤالسو االرباد سقوط بدأ ىنا من الشيوعي النّْظاـ لتقويض فيها اؼبعارضة ونشوء بولندا َفِقصَّة! وراَءىا
اـ اؼبوضوع ىذا وتركيب اؼبوضوع ىذا عَلقة ما روسيا، عن وىو الثَّاين السّْر ىو ىذا  بأنَّو أغا علي ؿُبَمَّد واُتَّ

 .. . اؼبوضوع ف ترابطٌ  ىناؾ بروسيا؟ عَلقة لو
 أفَّ  حّتَّ  الشيوعي النّْظاـ ُمواجهة ف يعمل وكاف بولندا، ف مسيحياً  َوراىباً  ِقسّْيساً  كاف الثَّاين بوؿ جوف

 السياسي بالعمل ؽبم عَلقةَ  ال الدين رجاؿ أفَّ  باعتبار مرَّة من أكثر وأنػََّبْتوُ  نظَرهُ  لفتت اؼبسيحيَّة الكنيسة
 الثمانينات ف الشَّهًن اؼبعارض فاليسا، ليخ بفاليسا، عَلقة تربطو وكانت بالكنيسة، ُمرتبطٌن يكونوف حينما

 الُعمَّالية التضامن حركة أو التضامن نِقابة أسَّسَ  الَّذي فاليسا ليخ بولندا، ف الشيوعي للنظاـ والتسعينات
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 دائماً  يرتّدد االسم ىذا كاف األخبار، ويتذّكروف الثَّمانينات ف السّْياسية األحداث يتذّكروف الَّذين بولندا، ف
 ف الشيوعي النظاـ سقط الشيوعي النظاـ مع مريرٍ  ِصراعٍ  وبعد فاليسا، ليخ فاليسا،: األخبار نشرات ف

 وتسعٌن وطبسة التسعٌن بٌن ما التسعينات، من األوَّؿ النصف ف لبولندا رئيساً  فاليسا ليخ وصار بولندا
 مع بالتعاوف الشيوعي النّْظاـ إسقاط ف كبًن َدور لوُ  كاف أفْ  بعد لبولندا رئيساً  فاليسا ليخ صار ميَلدي

ا الثَّاين فالسّْرّ  روما، ف الفاتيكاف ف البابا صار أفْ  بعد أو بولندا ف كاف حينما سواء الثَّاين، بوؿ جوف  ُردبَّ
 . كتبوا ما وكتبوا نسجوه األحداث ىذه ُعمقِ  من األحداث، ىذه روح من ُنِسج
 أـ ذلك ف أَصدقوا الثَّاين، بوؿ جوف وراء ثقلها بكلّْ  َرمت األمريكية اؼبتحدة الواليات إفَّ : وقتها ف وقالوا

 الثَّاين بوؿ جوف وراء ثقلهم بكلّْ  رموا اؼبتحدة الواليات أفَّ  مطروحة، اؼبؤامرة نظرية دائماً  ولكنْ  يصدقوا مل
 .قروف طبسة من يقرب ِلَما الػُمستمرَّة السَّليقة ِخَلؼ على البابا ىو يكوف كي
ينيَّة مؤسَّستنا ف كبنُ  ىذا، غريباً  ليس  أكثر الزَّماف، من َقرنٌن من أكثر مثَلً  األشرؼ النَّجف ف الشّْيعيَّة الدّْ
 إيرانياً، اؼبرجع يكوف أف البُدَّ  إيراف، من تكوف أفْ  البُدَّ  األشرؼ النَّجف ف واؼبرجعية الزَّماف من قرنٌن من

 الدرجة من اؼبراجع واضحة، القضيَّة ىذه إيرانية، أصوؿ ولوُ  مباشر، بشكلٍ  بإيراف ُمرتبطاً  يكوف أف البُدَّ 
 اإليرانيٌن، غًنِ  من ُىناؾ الشّْيعة مراجع من الثَّالثة الطبقة وف الثَّانية الطبقة ف نعم األوىل، الطبقة ومن األوىل
 وُمصاىرات وأصوؿ جذور لوُ  فبَّن أو إيرانياً  يكوفُ  دائماً  األعلى فاؼبرجع األوىل الطبقة من اؼبراجع لكن

 وقد أخرى، جنسياتٍ  من يكونوا أفْ  ديكن نعم والثَّالثة الثَّانية الطبقة مراجع أمَّا ذلك، يكوف أفْ  البُدّ  إيرانية،
 جعفر الشَّيخ بأفَّ  قائل قاؿ لو حّتَّ  الزَّماف، من قرنٌن من أِلَكثر عليو متعارفاً  شيئاً  وصار ُعرفاً  ىذا صار

 من بأمرٍ  مرجعاً  صار أنّو ذبدوا جّيداً  التأريخ اقرأوا إيرانية، أصوؿ لوُ  وليست مرجعاً  صار الغطاء كاشف
، حبر مهديّ  السيّْد األعلى اؼبرجع  إىل ينتسب ىو صحيحٌ  معروؼ، إيراينّّ  العلـو حبر مهديّ  والسيّْد العلـو
 من ىو العلـو حَبر السيّْد الطبائع، عن األعراؼ، عن اللُّغة، عن الوالدة، ؿبلّ  عن نتحدَّث ولكنَّنا اهلل رسوؿ
 الربوجردي حسٌن والسيّْد بروجرد، مدينة من جاء من ومنهم يزد، من جاء َمن منهم العلـو حبر وآؿ إيراف،

 الُعلماءِ  أنسابِ  عن اغبديث بصددِ  لستُ  ىنا أنا حاؿ، أيّْ  على العائلة، نفس ومن الشَّجرة نفس من ىو
 عائلَتو، أََمر بأنَّوُ  ويُقاؿ للتقليد، مرجعاً  جعفر الشَّيخ نصبَ  الَّذي ىو العلـو حبر مهدي فالسيّْد وُمشّجراُتم،

ينيَّة للحوزةِ  تنظيماً  أجرى قد كاف مهدّي، السيّْد نفس  مرجعاً  جعفر الشيخ فَػَنصب الوقت ذلك ف الدّْ
 كاشف جعفر الشيخ بتقليد عائلَتو أمر العلـو حبر مهديّ  السيّْد بأفَّ  ويُقاؿ إليو، يرجعوف والنَّاس للتقليد

 .القضيَّة ىذه عن اآلف اغبديث ليس حاؿ، أيّْ  على الغطاء،
 وجاء إيطاليا، من وليس بولندا من يأت بالبابا وإذا قروف طبسة بعد الفاتيكاف، تأريخ ف الطفرة ىذه ولكن

 واتَّصل َسافر الفاتيكاف تأريخ ف بابا يأتِ  مل العامل، ُدوؿ ُكلّْ  مع العَلقات يُقيم أف حاوؿ َجديدٍ  ِبربنامجٍ 
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ينيَّة واؼبراكز والبلداف وبالرؤساء السياسية بالشَّخصيات  كاف الثَّاين، بوؿ جوف بو قاـ ما مثل اؼبختلفة الدّْ
 إىل حّتَّ  أو سبقوه الَّذين البابوات إىل بالقياس ومواىَبوُ  وشخصّيَتو تأرخَيو ندرسَ  أفْ  أردنا ما إذا متمّيزاً  بابا

 من الكثًن وُكِسرت ،1978 سنة ف كبًنة واضحة نَقلة فحدثت بعده، من جاءوا الَّذين البابوات
ت البولندي البابا ودبجيء أيضاً، الربوتوكوالت  .الفاتيكاف ف األمور من الكثًن تغًنَّ

 بوؿ جوف منو، بأمرٍ  الثَّالث السّْر عن ُكِشف البابا ىذا زماف وف األمور، وىذهِ  اؼبطالب ىذهِ  صبعنا ما إذا
 ُأحلّْلَ  أفْ  أُريد ال أنا ميَلدي، 2000 سنة/ 26/6 ف عنو وُيكَشف السّْر يُنَشر بأف أمر الَّذي ىو الثَّاين
 ُخَلصةٍ  إىل أِصل أفْ  أسبكَّن كي ُأخرى حلقاتٍ  وإىل طويل، وقتٍ  إىل سأحتاجُ  وبالتايل وكبًنة َصغًنةٍ  ُكلَّ 

 فهدف وإالَّ  الصورة، لكم وقرَّبتُ  الفكرة، لكم قَػرَّبتُ  قد أكوف اؼبعطيات ّٔذهِ  أينّ  أعتقد لكنَّين واضحة،
 اهلل صلواتُ  فاطمة مواجهة ف اإلبليسي اؼبشروع يتحرَّؾ كيف لكم أبٌّن  أف أردتُ  أينّ  ىو واألخًن األوَّؿ

 .عليها وسَلموُ 
ا اؼبختلفة الصور من ؾبموعة أمامي  ف األعزَّاء من أطلبُ  لذا واضحًة، تكوف لن سوؼ لكم عرضتها لو ردبَّ

  :الصُّور لنا اعرضوا رجاءً  الشَّيء، بعض عليها أُعلّْق كي الصور ىذهِ  لنا يَعرضوا أفْ  رـو الكنرتوؿ
 

 
 

 األديرة، جوّْ  ف أو الَكَنسي، اعبوّ  ف ودخلت َكرُبت وبعدما صغًنة وىي لوسيا أو للوسي ىي الصورة ىذهِ 
 َتعيش كانت الَّذي الزَّماف ف الُقرى أىل ودبَلبس صغًنة كانت حينما ؽبا واضحة صورة الرَّىبنة، جوّْ  ف أو
 .1917 سنة ف وقعت اغبادثة أفّ  تقدَّـ فيما بّينتُ  كما فيو

 :أيضاً  أخرى صور نشاىد
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ا أقرب الصورة ىذه  واضحة معاملِ  ُىناؾ ولكن تغًنَّ  لوسي الطفلة وجو أفَّ  اؼبشاىد يرى حّتَّ  الصورة قَػرَّبنا وإَّنَّ

 تتغًنَّ  األطفاؿ وجوه أفّ  صحيح اؼبعامل، بعض ىناؾ تبقى حيث َكرُبت، عندما وجِهها ف نتلمَّسها أفْ  دُيكن
 أف دُيكن شيء ىناؾ يبقى ولكن الوجو معامل ستتغًنَّ  ويكرُب  صغًناً  اإلنساف يكوف حينما طبيعي، شيء وىذا

  :بعدىا الَّيت الصورة إىل نذىب. واؼبدّقق الرائي ُيشخَّْصوُ 

 
 كبًن اختَلؼ يوجد وال واضح التشابو أفّ  وتَلحظوف ـبتلفة أعمار ف لوسيا أو للوسي الثَلثة الصَُّور ىذه

  :أخرى صورة إىل نذىب. ُصَورِىا ف

 
: لزيارة ذىب حينما الثَّاين بوؿ جوف البابا مع كذلك ظهرت والَّيت اإلعَلـ، وسائل ف ظهرت الَّيت ىذه 
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(Fatima، كنيسة Fatima الربتغاؿ ف)، سنة االغتياؿ ؿباولة حدثت وقد ِاغتيالو، من سنة بعد 
 ووضع ،(Fatima كنيسة: )لزيارة الثَّاين بوؿ جوف الفاتيكاف بابا ذىب السنة ىذه ف ،13/5/1981

 للسيَّدة مرمي للسيَّدة أنَّو على يُقدّْسونو الَّذي التّْمثاؿ َقدـِ  عند بدنوِ  من استخرجت الَّيت الرَّصاصات
Fatima، الوقت نفس ف َوـُبَْتِلَطة ـُبْتَػَلَطة القضيَّة وىذه ! 

 الَّيت لوسي صور ىذه السابقة، الصورة لنا اعرضوا السابقة، الصورة ىذه قبل الحظوا لوسي، صور إىل نعود
 .2005 سنة توفّيت والَّيت اإلعَلـ ف ظهرت

 
 :بعدىا الَّيت الصورة إىل نذىب

 
 أفَّ  ف ُيشكّْكوف الَّذين اؼبسيحيوف ىؤالء اغبقّ  عندىم فهؤالء الصورتٌن بٌن واضح فارؽ ىناؾ تَلحظوف

 التقت الَّيت لوسيا ىي وما اغبقيقية، لوسي ىي ليست الثَّاين بوؿ ُجوف ومع اإلعَلـ ف ظهرت الَّيت ُلوسي
 :أخرى صورة إىل نذىب. واضح الفارؽ أفَّ  وأعتقد األسرار، وضبَّلتها السَّماوية بالسيَّدة
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 ف َدقَّقنا لو حّتَّ  الَعينيٌن، استدارة وبٌن اغباجبٌن بٌن واضحاً  فَارقاً  أفَّ  ُتَلحظوف أال للعيوف، الصورة ىذه

 عند وحّتَّ  الَعينيٌن استدارة وعند اغبواجب عند َدقيقة فوارؽ ىناؾ اعببهة، ف واضح فَارؽ ُىناؾ اعببهة
 :أخرى صورة إىل نذىب .اعببهة

 
 والَّيت الػُمشكّْكوف يقوؿ كما الػُمفتَعلة لوسيا صورة ىي الصورة ىذه الشَّاشة، دَيٌن على ىي الَّيت الصورة ىذه
 فارؽ ذلك؟ تَلحظوف األنفٌن بٌن فارؽ ىناؾ اغبقيقية، لوسيا صورة ىي الصورة ىذهِ  الشَّاشة َيسار على

 لوسيا ُصورة ف األنف بينما َّنايِتو، أو أَرنَبِتو ف ُمستدقَّاً  يكوف أف يكاد اغبقيقة لوسيا صورة ف األنف كبًن،
ا يقولوف الَّيت اؼبفتعلة الثَّانية  كروياِّ، يكوف وأف مستديراً  يكوف أف يكاد األرنبة ف ىنا األنف فإفَّ  ُمفتعلة بأَّنَّ
 :أخرى صورة إىل نذىب. جداً  وواضح كبًن فارؽ ىناؾ
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 لوسيا ىي الشاشة ديٌن على والَّيت اغبقيقية لوسيا ىي الشَّاشة يسار على ىي الَّيت الصورة الشفاه ف فارؽ
ا ولكن واضح ىذا أفَّ  وأعتقد الشفاه، تركيبة ف وفارؽ الفم، صورة ف فارؽ يقولوف، ما حبسب اؼبفتعلة  ردبَّ

 :أخرى صورة إىل نذىب. اغباالت بعض ف اإلنساف يتغيػَّرُ 

 
 الشَّاشة، يسار على الَّيت وىي اغبقيقية لوسيا أسناف بٌن كبًناً  فارقاً  واضح بشكلٍ  لنا تكشفُ  الصورة ىذه
اً  بارزة وأسناَُّنا ُمرتَّبة، وغًن منتظمة غًن أسناَُّنا اغبقيقية لوسيا الشَّاشة، َيسار على الَّيت  بينما وواضحة، ِجدَّ

 لتجميل جراحيةً  عمليةً  أجرت قد كانت إذا إاّل  اللهمَّ  ومنتظمة، مرتَّبة الثانية الصورة ف اؼبرأة أسناف
 كبًن فارؽ ىناؾ ،2005 سنة إىل بقيت وإفْ  لوسيا ثقافة ف شائعاً  كاف األمر ىذا أفَّ  أعتقد وال األسناف،

اً، وواضح  ما حبسب اغبقيقية لوسيا َعيين ففتحةُ  االبتسامة حٌن َعينيها فتحةِ  إىل نظرت إذا آخر وفارؽ جدَّ
 . االبتسامة ِحٌن أيضاً  اؼبفرتض ىو ما حبسب البديلة لوسيا َعيين فتحة عن زَبتلف اؼبفرتض ىو

 :أخرى صورة إىل نذىب

 
 وعلى اغبقيقيَّة، لوسيا أسناف ىذهِ  الشَّاشة َيسار على الُيسرى اعبهة على الحظوا األسناف، تُقرّْب صورة ىذه
 شكل ف كبًن وفارؽ الفم، فتحة ف كبًن فارؽ كبًن، فارؽ ىناؾ اؼبفتعلة، لوسيا أسناف ىذهِ  الشَّاشة ديٌن

 أنَّو فأعتقد صورة آخر ىذه كانت إذا صورة، آخر ىذه أو أخرى صور بَقيت ىل أدري ال ولوَّنا، األسناف
 الَّيت البيانات ىذه ُكلّْ  بعد ّما قَناعةً  ُيشكّْل أفْ  إليو، راجعة القناعة وىذهِ  قَناعةً  ُيشكّْل أفْ  للُمشاىد دُيكن
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  .إليها أشرتُ 
 :الفيديو ىذا ونستمع ُنشاىد القطرية، اعبزيرة قناة َنشرتوُ  ُمصّور خربٍ  أو تقريرٍ  إىل بكم وأذىب 
 كلّْ  من يأتوف الَّذين الكاثوليكيٌن نفوس وزبشع واألجراس الرتاتيل أصواتُ  ترتفعُ  اؼبكاف ىذا ف: اؼبقّدـ]

 العذراء السّيدة إفَّ : القصَّة تقوؿُ  فاطمة، مزارُ  ىو اؼبكاف ىذا رَُكِبهم، على حَيُْبوف أو يسًنوف وَصوب َحَدبٍ 
 ،1917 عاـ مايو من عشر الثالث يـو ضوئّيةٍ  ىالةٍ  ف وكّلمتهم ُرعاةٍ  أطفاؿٍ  لثَلثة ذبلَّت السََّلـ عليها

 سبع) وجانسيتا( سنوات تسع) فرانسيسكو عمومتها وابنا( سنوات عشر) لوسيا الفتاة ىم األطفاؿ
ا قيل أسراراً  ؽبم وأفشت اؼبكاف ىذا ف مزارٍ  وبناءِ  هلل بالصََّلةِ  أوصتهم لقد ،(سنوات  العاؼبية، اغبرب ضد إَّنَّ
 ومزارُ  بلدةُ  أصبحت العاـ ذلك ومنذُ  أسراراً، ظّلت أخرى وأشياء روسيا ف البلشفية بالثَّورةِ  ؽبم وتنّبأت
 اؼباضي، يونيو من عشر الثالث صور ىذه العامل، أرجاء ـبتلفِ  من الزوار أالؼ يأتيو كاثوليكيَّاً  ؿبّجاً  فاطمة

 نذوره ما على الشموع وُيشعلوف بالوفاء عهَدىم وجُيّددوف الوردية وتَلوةَ  العذراء سَلـ رسالةَ  يستذكروف إَّّنم
 .خًنٍ  على شكراً  أو مرضٍ  من شفاءٍ  ُمناشدةِ  أو أملٍ  بسببِ 
 نوترداـ تكرمي يتمُّ  حاؿ كلّْ  وعلى الرَّّب، إىل تّتجوُ  فيو واحملبَّةُ  متميّْز، كاثوليكيّّ  فاطمة مزار: الزائرات احدى

ا بثقةٍ  نعتقد وكبنُ  ،1917 عاـ لتجّليها فاطمة دي  .اهلل إىل تقوُدنا أَّنَّ
 حروب ُيسّمى ما خَلؿ صلييب   يدي ف سبّيةً  وقعت ُمسلمة فتاةٌ  فاطمة إفَّ : الرّْوايات إحدى تقوؿ: اؼبقّدـ

 الَّذي زوِجها قلبَ  األسى وسكن الُعمر زىرةِ  ف ماتت فاطمة لكنَّ  وزواج، حب   قصَّةُ  ونشأت االسرتداد
ذ راىب، إىل ربّوؿ  .ؽبا زبليداً  فاطمة اؼبكافُ  وظُبّي بفقيدتوِ  يُذكّْرهُ  دبا وأتى َدْيراً  اؼبكافِ  من فازبَّ

 السّيدة ذبّلي قضية قبل االسم ىذا ربملُ  كانت فالبلدة ،(فاطمة) التسمية أصلِ  عن ىنا النَّاس يتساءؿ ال
  [.الربتغاؿ فاطمة بلدة من اعبزيرة دعميش، القادر عبد-السََّلـ عليها العذراء

..!! يتمكَّنوف ما بكلّْ  الزَّىراء عن الَقضيَّة يُبعدوا أفْ  سيحاولوف قطعاً  القطرية؟ اعبزيرة قناة من تتوقَّعوف ماذا
 اظبها اؼبنطقة ىذه أفَّ  ف اؼبشكلة ليست نِيَّتِو، سوء عن أو التقرير أعدَّ  الَّذي ىذا نِيَّة ُحسنِ  عن النَّظر بغضّْ 

Fatima   َاظبها أفَّ  يبدو بعَدىا، أو 1917 حادثة قبل Fatima عربية أمًنةٍ  بسبب اغبادثة ىذه قبل 
 عن يبعدىا كي القضيَّة ىذه على يُركّْز أف حاوؿ التقرير لكنَّ  ىذا، ُمهمَّاً  وليس آخر شيءٍ  بسببِ  أو

Fatima، باسمِ  القرية اسمَ  أُلِصق أفْ  أريد ال ىنا وأنا وسلَّم، وآلو عليو اهلل صّلى ؿُبَمَّد بنتِ  عن أي 
 ..!!ُمهّماً  ليس الَقرية واسمُ  السَّماوية السيّْدة عن ىو اؼبوضوع ىنا، ليس فاؼبوضوع الزَّىراء،

 السيّْدة أفَّ  أيضاً  وَشاِئعٌ  اللقاء، فيوِ  َتَّ  الَّذي اؼبكاف نفسِ  ف بُِنَيت قد الكنيسة بأفَّ  التَّقرير ف ذََكر ىو ُثَّ 
 السيَّدة فإفَّ  اغبوادث ف التدقيق عند ولكن ىنا، َكنيسةً  يَبنوا أفْ  الِكبار من يطلبوا األطفاؿ أمرت السَّماوية
 .آخر فيديو ف ُمهمَّةٍ  نقطةٍ  على القضيَّة ىذه ف وسآت القضيَّة، ىذه على وسآت بذلك أمرت ما السَّماوية
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 ىذهِ  أفَّ  على التأكيد من فيو وما القطرية اعبزيرة قناة تقرير ف جاء ما على شيءٍ  بأيّْ  أردَّ  أفْ  أريد ال ىنا أنا
ا بكثًن وال بقليلٍ  ال أردَّ  لن ؿُبَمَّد، بنتِ  بفاطمة لوُ  عَلقةَ  ال اعبوّ  ىذا أو القرية  الرَّظبي اؼبوقع إىل آخذكم وإَّنَّ

 . فيو ما على وتطّلعوا عليو تدخلوا أفْ  ودينكم اإلنرتِنت على موجود الرظبيّ  واؼبوقع للفاتيكاف،
 :للفاتيكاف الرظبي اؼبوقع لنا اعرضوا رجاءً 

    
 

 :للفاتيكاف الرَّظبي اؼبوقع على وسندخل ،google البحث ؿُبرّْؾ عند كبنُ  ىا ُتَلحظوف

    
 

 :منشور ىو ما عن ، search الػ ف سنبحث وىنا للفاتيكاف الرظبي اؼبوقع ىو ىذا
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  اؼبنشور؟ ىو ما

 
 

 البنفسجي اللوف ظهر حيثُ  الكتابة بداية إىل نرجع أف باإلمكاف كاف إذا العنواف قرّْبوىا، رجاءً  الكتابة قرّْبوا
 ىذا إىل اآلف تدخلوا أفْ  بإمكانكم للفاتيكاف الرَّظبي اؼبوقع ىو ىذا الكتابة، يقرأوا أف اؼبشاىدين من أطلب
 وتَلحظوف الرَّظبية الطباعة وىذهsearch: ( (The Message Of Fatima ػال ف وتكتبوا اؼبوقع

 جوف البابا بأمر 2000 سنة 26/6 ف ُنِشرت الَّيت فاطمة أسرار ىي ىذه وثائقية، كتابة والكتابة" اللوغو"
 . الثاين بوؿ
 The Message Of Fatima  اؼبكتوب؟ العنواف ىو ما

 أردتُ  إذا ولكن فاطمة، رسالة ىي( The Message Of Fatima: )العنواف ؽبذا األّولية الرتصبة ردبا
 من جاءت الَّيت الرّْسالة يعين( The Message Of Fatima: )دقيقة معنوية ترصبةً  أُترصَبها أفْ 

: فُيقاؿ إصبايل بشكل ترصبةً  ُترتجم أفْ  ديكن تعين؟ ماذا( The Message Of Fatima) :فاطمة
 معنويةً  ترصبةً  نرتجم أفْ  أردنا فإذا للتعريف، حرؼ وىي( The: )ُىناؾ أفَّ  إىل التفتوا ولكن فاطمة، رسالةُ 
 . فاطمة من َجاءت الَّيت الرّْسالةُ  معناىا The Message Of Fatima: عبارة تكوف فحينئذٍ  دقيقة

 ،Fatima town أو ،Fatima Village أو فاطمة قريةُ  ِاظبها القرية ىذهِ : لكم وأقوؿ أسألكم أنا
( Fatima earth) فاطمة، منطقة أي( Fatima area) أو شئت، ما َسمّْ  ،Fatima City أو

 الشَّكل ؤّذا مرمي السيّْدةُ  تظهر أف ولكن ذلك، مهماً  فليس شئت ما َسمّْ  أيضاً  فاطمة، أرضُ  أي
 سياسي   بوضعٍ  ترتبطُ  الرّْسالة وىذهِ  دينيَّة، سلطةٍ  أعلى إىل رسالةٌ  تُرَسل وأفْ  مرَّت الَّيت والتفاصيل اإلعجازيّ 

 الفاتيكاف؟ يُداىم َخطرٍ  عن يتحدَّث أمل روسيا؟ عن يتحدَّث أمل نشروه الَّذي حّتَّ  شئت، َما وُقلْ  وديين  
 تسمَّى الَّيت اؼبرأةِ  اسمِ  رسالةُ  ىي الرّْسالة ىذهِ  يُقاؿ فهل ُنِشر، الَّذي حّتَّ  اعبنود، يقتُلو يُقَتل، الَّذي البابا
 يكوف العامل ف مكاف أيّْ  ف منطقّي؟ كَلـ ىذا ىل يل، قولوا أنتم منطقّي؟ الكَلـ ىذا ىل! ؟ِّٔا القرية
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اً، ُمهمَّةٍ  ِجهةٍ  من رِسالةٌ  ىو واؼبوضوع ىكذا؟  !!اؼبسيحيّ  االعتقادِ  ف العذراء السيّْدة مثل ِجدَّ
ـّ  اعبّو، ىذا خارج صغًنة مَلحظة: مَلحظة ُىناؾ وباؼبناسبة  من أكثر مرمي السيّْدة يُقدّْسوف اؼبسيحيٌن عوا
ينيَّة، اؼبؤسَّسة ـّ  الدَّ ينيَّة واؼبؤسَّسة العالية اؼبقامات من ؽبا جَيعلوف اؼبسيحيٌن وعوا  ىناؾ صار وإذا ترفُضها، الدّْ

 ومقامات العواـ وضعها أساطًن ىذه أفَّ  ف حبث أيضاً  باؼبصادر، فسآتيكم القضيَّة ىذه عن للحديث ؾباؿ
ينيَّة مؤسَّستنا ف عندنا موجود الكَلـ ونفس َذلك، غًن وإىل فقط النصوص عند نَقف وأف مرمي السيّْدة  الدّْ

 .فاطمة مواجهة ف اإلبليسيّ  اؼبشروع حركة تذّكروا خصوصاً، الزَّىراء وعن عموماً  ؿُبَمَّدٍ  آؿ عن
 جاَءت الرّْسالة ىذه يعين (The Message Of Fatima: )مكتوب؟ شيءٍ  فأيُّ  كَلمي، إىل أعود
 مرمي؟ أظباء من (Fatima) أفَّ  ىل مرمي؟ السيّْدة من جاءت الرّْسالة ىذه أفَّ  ذلك معىن ىل فاطمة، من
 اؼبسيحيَّة الثَّقافة ف موجودة الكلمة ىذه أفَّ  ىل أساساً  اؼبصادر؟ من مصدر أيّ  ف دلونا، مكاف أيّ  ف

Fatimaللفاتيكاف، الرَّظبي اؼبوقع ىو ىذا األخرى؟ اؼبصادر ف موجودة اؼبقدَّس؟ الكتاب ف موجودة ؟ 
 حينما الكَلـ ىذا معىن يعرفوف ال ىم فهل حساب، ألف حيسبوف وينشروف يتكلَّموف حينما وىؤالء
 السيّْدة فهل فاطمة، من جاءت قد الرّْسالة ىذه  أفّ  أي( The Message Of Fatima: )يكتبوف

 ىذا ىل اؼبكاف؟ أو القرية ىو ُىنا فاطمة باسم إليو الػُمشار فهل ال، قطعاً  اعبواب فاطمة؟ اظبُها مرمي
  منطقّي؟

 أي مثًَل،( The Message from Fatima Village: )يُقاؿ أفْ  اؼبفروض ذلك، أردنا لو حّتَّ 
 من والرّْسالة فاطمة منطقة اظبها اؼبنطقة أمَّا مرمي، السيّْدة ّٔا ويقصدوف فاطمة قرية من جاءتنا الَّيت الرّْسالة
 قناة من دعوين! اعبزيرة؟ قناة يا أنتم منطقي الكَلـ ىذا!! فاطمة رسالة الرّْسالة بأفَّ  ويُقاؿ مرمي السيّْدة
 أنتم ّٔم، يل عَلقةَ  ال أيضاً  ىؤالء غًنِىم، من أو اؼبسيحيٌن من غبديثي تستمعوف الَّذين أنتم اعبزيرة،

 !!ىنا التعبًن ف أخطأ الفاتيكاف أفَّ  أفرتض دعوين تقولوف؟ ماذا الزىرائيّْوف
  :الرسالة من آخر موطن إىل نذىب الرّْسالة، إىل رجاءً  الفاتيكاف موقع إىل نعود
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 First) و فاطمة، سرُّ  ىذا واؼبعىن ،(The Secret Of Fatima) مكتوب ىنا؟ مكتوب شيءٍ  أيُّ 
and Second  )إذاً  الثَّاين، والسّْرّْ  األوَّؿ السّْر أي (The Secret Of Fatima )السرّ  ىذا يعين 

ا أيضاً؟ أخطأوا ىنا فهل فاطمة، من جاءنا الَّذي السرُّ  فاطمة، سرُّ  ىو  التعبًن ف الفاتيكاف أخطأ ردبَّ
 مكاف؟ أيّْ  ف مرمي، ىي Fatima أفَّ  موجود مكاف أيّْ  ف دّلوين ولكن مرمي، أي Fatima بػػػ فيقصد

 ! الفاتيكاف؟ أخطأ أيضاً  ُىنا
  :الرسائل ىذه نفس ف اؼبوقع، نفس ف آخر موطن إىل نذىب

 

    
 

 الشَّاشة أالحظ ال ،Third secret: أعتقد بدقَّة، حقيقةً  أالحظوُ  ال ىنا أنا مكتوب؟ شيءٍ  أيُّ 
 األساس العنواف ىو الّرظبي الفاتيكاف موقع على ُكِتب ما بالنتيجة ولكن بعيدة التلفزيوف شاشة الشَّاشة،
 أف أردنا ولو .فاطمة من جاءتنا الرّْسالة ىذهِ  أي ، The Message Of Fatima:الرئيس والعنواف
 اؼبعلومات ىذه أفَّ  من أيضاً  واضحة ستكوف فاطمة ِعبارة فإفَّ  الرّْسالة ىذهِ  ف اؼبنشورة التفاصيل ف ندخل
 فلماذا مرمي؟ السيّْدة ىي ىل ىذه؟ فاطمة فمن. فاطمة من جاءتنا قد التفاصيل وىذه األسرار وىذه

 يقاؿ ؼباذا! بالرّْسالة؟ عَلقُتها ما فهذه باظِبها؟ القريةُ  ظُبَّْيت الَّيت ىي ىذه فاطمة أفَّ  أو بفاطمة؟ تسمُّوَّنا
 قليل، قبل لكم قُلت كما !؟The Message Of Fatima: فاطمة رسالة ىي الرسالة ىذه بأفَّ 

  .ُمضيَّعة واغبقائق ربريف، وُىناؾ تزوير ىناؾ ولكن لفاطمة، كبًنٌ  شأفٌ  فيها القضيَّةُ 
 ، Fatima from the beginning:  كتابو عن حّدثُتكم الَّذي اؼبؤلّْف ىذا يُثبتها ىنا كلمة ىذه

by john De Marchi، وىو الثَّاين، بوؿ جوف للبابا كلمة الكتاب آخر ف يُثِبت إيطايل، مؤلف 
 ىذه؟ كلمتوِ  ف يقوؿ فماذا ،(The Message Of Fatima) الرسالة بإخراج أمر الَّذي نفسو
 العنواف وىذا ؛If The church has accepted The Message Of Fatima: يقوؿ



  4/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 78 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 40 - 
 

  Message Of Fatima: مكاف كلّْ  ف يرتدَّد
If The church has accepted The Message Of Fatima, it is above all 
because that message contains a truth and a call whose basic content 
is the truth and the call of the Gospel itself  .  

Gospel  :اإلقبيل دبستوى الرسالة ىذه جيعل نّوأ يعين اإلقبيل، أظباء من ىي الكلمة ىذه. 
is the truth and the call  :وىاتف نداء ، of the Gospel it self ، مع األربعة األناجيل 

 إذا األناجيل من واحد كلّ  لكن ،The Bible، The Holy Book: ُتسمَّى الرسوؿ بولس رسائل
 فاطمة برسالة صدَّقت اؼبسيحية الكنيسة كانت إذا: يقوؿ كَلموِ  ُخَلصة .Gospel :يسمى فإنّو فصلناه

(The Message Of Fatima)، ا ا ؼباذا؟ ذلك صدَّقت فإَّنَّ ا حّق، رسالة ألَّنَّ  ِصدؽ، ِنداءُ  وألَّنَّ
 حوؿ الثاين بوؿ جوف كَلـ ىو ىذا وحياين، وأمرٌ  وحي وىي اإلقبيل، دبستوى وىي فيو، ريب ال أمرٌ  فهي

(The Message Of Fatima.) 
 الَّذي الفيديو علينا اعرضوا رجاءً  الزُّوار، ويأتيو الكنيسةُ  فيو بُِنيت الَّذي اؼبوقع لنا يعرض فيديو إىل نذىب
  .Saint Fatima: الكنيسة بناء فيو يظهر

 

 
 

ا: قاؿ اعبزيرة تقرير ف بُِنَيت، الَّيت الكنيسة ىي ىذه  ذىبتم إذا أنتم ولكن اللقاء موضعِ  نفسِ  ف بُِنَيت بأَّنَّ
 أتعرفوف!! غريب وىذا اللقاء موضع نفسِ  ف بُِنَيت ما الكنيسة فإفَّ  بأنفِسكم تتأكَّدوا أف وأردت ىناؾ إىل
 :قاعة ىناؾ البناء، لنا سيخرج السَّماوية، السيّْدة مع الثَلثة األطفاؿ فيوِ  التقى الَّذي اؼبوضع ىو أين
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 لقاء كاف ىنا الزجاجية الواجهة ذات القاعة ىذه ف ىنا بالضَّبط الزجاجي، اعبدار ذات القاعة ىي ىذه
 اللقاء مكاف ىو ىذا اغباجات، لطلب الّناس فيو جيتمع اؼبكاف وىذا السماوية السيّْدة مع الثَلثة األطفاؿ

 ىذه إىل سيصل ويتحّقق يذىب أف أراد فمن اؼبكاف، عن بعيدة مسافةٍ  على بُِنَيت الكنيسة الكنيسة، وليس
 ىذه تكن ومل بذلك، أوصت قد السَّماوية السيّْدة تكن ومل بعيدٍ  مكافٍ  على بُِنَيت الكنيسة أفَّ  اؼبعلومة،
 .ُزجاجّية واجهة لوُ  الَّذي البناء ىذا ف ىو اللقاء فمكاف ذلك، قبل موجودةً  الكنيسةُ 

  :اؼبوقع من اؼبشاىدوف يتأكد حّتَّ  الفيديو أعيدوا رجاءً 
 

 
  

 السماويّة بالسيّْدة الثَلثة األطفاؿ لقاء مكاف ىو ىذا زجاجية، واجهة لوُ " ىوؿ" أو قاعة دبثابة البناء ىذا
 .اؼبسبحة صاحبة

ا وكيف الثلج نزوؿ أيَّاـ ف اؼبنطقة لنا ُيصوّْر آخر فيديو ىناؾ  ىذا نشاىد أيضاً  الزوَّارِ  من خالية ليست أَّنَّ
 :الفيديو
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 يذىبُ  الَّذي اليـو وىو ،13/5/2016 ف السَّنة، ىذه ف َذىب اؼبوضوع ّٔذا اؼبهتمٌّْن أحدُ  حُيدّْثين
 ىو اؼبكاف ىذا لكن اؼبكاف، ىذا إىل الكاثوليك غًن من وحّتَّ  الكاثوليك اؼبسيحيٌن من والكثًن الكثًن
 باؼبوضوع ُمهتمّّ  ىو اؼبراسيم انتهت أفْ  بعد حّتَّ  أيَّاماً  وبَقيتُ  ىناؾ إىل ذىبتُ : يقوؿ كاثوليكي، مكاف
 ف موجودة فنادؽ ىناؾ أيَّاـ، ِعدَّة الُفندؽ ف َمَكث بأنَّوُ : فيقوؿ القبيل، ىذا من شيئاً  أو حبثاً  يكتبُ 
 ىذهِ  لكم أذكر صُبلِتها من أشياء يل وذَكر آّاورة، الُقرى إىل َذىبت وحّتَّ  بالنَّاس أتَّصل وبدأتُ  اؼبنطقة

 ليس االسم وىذا ،(Fatima: )اظبهنّ  البنات من والعديد النّْساء من الَعديد أفَّ  وجدت: قاؿ القضيَّة،
 ُىناؾ قالوا اؼبعلومة، ّٔذه أخربوين الكبار من ذلك عن سألتُ  وَلمَّا اؼبسيحيَّة، بالثَّقافة لوُ  عَلقةَ  وال مسيحيَّاً 

 ف النَّارِ  من سُتحَفظ فإَّّنا( Fatima) االسم ّٔذا ُتسمَّى من أفَّ  قبلنا الَّذين من ظبعناه وقد عندنا ُمعتَػَقد
 شيعةَ  وفطمت النَّار من وَذرَاريها ِشيعَتها َفَطمت الَّيت ىي فاطمةُ  نعم. النَّار يُدخَلها لن واهللُ  القيامة، يـو

ا حاؿ، أيّْ  على الشَّريفة، واألحاديثِ  الرّْواياتِ  ف كما أيضاً  النَّار من شيعِتها  الشّْيعة أكاذيب من ىذا ردبَّ
 االسم ّٔذا بناُتم يسموف فهم حديثي، ّٔا أختمَ  أفْ  أردتُ  معلومةٌ  ىو ولكنْ ! عنو يقولوف قد كما

Fatima النَّار من وقباُِتنّ  خَلِصهنّ  ألجل. 
 أحكم لنْ  ألنَّين َتستنجوف، ماذا إليكم راجعٌ  واألمرُ  أيديكم، بٌن عرضُتها قد والتفاصيل اؼبعطيات أفَّ  أعتقد
 كبًنٌ  شأفٌ  ُىناؾ: لكم أقوؿُ  لكنَّين عنها، واغبديثِ  إيراِدىا من البُدَّ  أخرى تفاصيل وىناؾ َّنائّياً، ُحكماً 
 ىكذا ىذا أقوؿ ال اؼبهدوّي، باؼبشروع اؼبسيحِ  بعَلقةِ  كبًن شأفٌ  ؽبا القضيَّةُ  وىذهِ  القضيَّة، ىذه ف لفاطمة

 قرائن ُىناؾ اؼبوضوع، ىذا عن ليس الربنامج ألفَّ  شيء، كلّْ  عن ربدَّثتُ  ما وأنا موجودة قرائن فهناؾ ُجزافاً 
 َلوُ  واؼبوضوعُ  واضحٌ  فاطميّّ  شأفٌ  ؽبا القضيَّةُ  آخر، موطنٍ  ف أورَدىا أفْ  وديكن البحث خَلؿ من موجودة

 ىذه أوردتُ  وما االذباىات صبيع ف يتحرَّؾ اإلبليسي اؼبشروع ولكنَّ  اؼبهدوّي، وباؼبشروع باؼبسيحِ  عَلقةٌ 
 فاطمة يظلم اعبميع اذباه، كلّْ  ف فاطمة ظَلمةَ  تتلمَّسوا أفْ  ألجلِ  إالَّ  البياف وىذا التفصيل وىذا الواقعة
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 اؼبكاف، ىذا ف اؼبعجزات ؽبا تتحقَّق والنَّاس اؼبكاف، ىذا ف ُتشَفى األمراض..!! منها ينتفع كاف ولو حّتَّ 
 وأحاديث قصص وىناؾ اؼبكاف، ىذا ف مراَدىا تناؿ النَّاس بنفسِو، ويتأكَّد يذىب أف عليو ُيصدّْؽ مل وَمن

اً، كثًنة ووقائع  مل لو النَّاس ىؤالء ،(يزوره ؿبَّد يشّور الػما اإلماـ: )العراقية الشَّعبية ثقافتنا ف يُقاؿ وكما ِجدَّ
 حاجَتهم يطلبوف بعيدة أماكن من أقدامهم على َسًناً  ويأتوف رَُكِبهم على زحفاً  يأتوف كانوا َلَما شيئاً  يتلمَّسوا

 ولكنَّ  اؼبهدوّي، وباؼبشروع بعيسى ِارتباطٌ  ؽبا القضيَّة فَاطميّّ، شأفٌ  ؽبا قُلت كما القضيَّة اؼبكاف، ىذا ف
 األوَّؿ اؽبدؼُ  ىو وىذا اغبقيقة، َطَمست اإلبليسية واغبركة اإلبليسي واؼبشروع منها، الكثًنَ  َغطَّى التزوير

 وفعلها األُمم، سائر مع وفعلها النَّصارى، مع وفعلها اليهود، مع فعلها اغبقائق، َطمسُ  وىو إلبليس واألخًن
 .الواقع ىو ىذا اغبقيقُة، ُطِمَست وىكذا معنا، وفعلها النَّواصب، مع

 ... التقيكم غداً  تعاىل اهلل شاء إف غد يوـِ  ف جديدة نُقطةٍ  أخرى، نُقطةٍ  ف اغبديثِ  بقيَّة
 . .. الَقَمر رَِعايَة ِف  اآلف َوأَترُكُكم

 ُِشَاىِدٌِنَا ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَا عَْٓ اٌىَسْبَ إوْشِف ... لََّس ٌا ... احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْبِ وَاشِفَ ٌَا

 ...احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ًَُِخَابِعٍِنَا

 ... اهلل أََِاِْ فًِ ... فَاطِّت ٌا ٌَبٍَّهِ.. . جٍَِّعَاً اٌدُّعَاء أَسْأٌَُىُُ
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