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  على الموقع؟هل تواجه صعوبة فى مشاهدة الفیدیو
  تشغیل الفیدیو على جهازك بعد تحمیله؟هل تجد صعوبة فى

     األولالجزء

 خاص األقباط متحدون –مایكل فارس  :كتب
ا علي منـارات كنیسة 10 السیدة العذراء مریم أمس الجمعة الساعة ظهرت.. في أحدث ظهور لها ً عذراء مساء سیدة ال  ال

بالوراق بشـارع الكـورنیش، واحتشـد اآلالف فون والمالك میخائیل   مـن األقبـاط والمسـلمون حول الكنیسـة یصرخون ویهت
ا للسیدة العذراء  ". الصلباننورك بان ع"و" بص شوف العذرا بتعمل إیه" وهم یرددون بعض الهتافات مثل فرحً

 :تفاصیل ظهور السیدة العذراء" األقباط متحدون" لـوسرد شهود العیان
صاحب مصنع مالبـس بجـوار الكنیسة ) سنة 26( أكد رامز البـان بدایة

ــرت عــده ظهــورات وهــو رأي ظهورهــا الســاعة أن الســیدة ــذراء ظه  1 الع
ــد ــت ق ا، وكان ــون األزرق التــي صــباحً ــس الل  ظهــرت بجســدها كــامًال بنف

ــة والثــوب األبیــض فــوق الكنیســة ( الصــلیب فــي منتصــف الكنیســة ترتدی
ــم  ــاب وسـط الكنیســة وكــل قبــة  3عبــارة عــن منــارتین أمــام الكنیســة ث قب

 وكـان الظهور على الصـلیب ،)علیها صلیب ثم آخر الكنیسة منارة كبیرة
مرة أخرى ثم ظهرت  باب الثالثـة؛   علـى منارة الكنیسـة المنتصف في الق

ــن ــاب بی ــدأت بالــذهاب واإلی ــم ب ــة ث ــارة األخــیرة األخــیره بصــورة كامل  المن
من كـل والقباب الوسطى وسط حشد من آالف األقباط الذین سمعوا  وأتوا 

 .مكان
نه رأى بعینـه) شاهد عیان(وأضاف أحمد رشدي  عذراء، وأكـد أ  السـیدة ال

كر أنه ال فرق بین مسیحي ومسلم وأننا تربینا مع  بعضنا البعض ولـن نن
 ). عیانوهناك تسجیل صوتي له كشاهد(ظهور السیده العذراء 
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ا استمر لحظات حتى انتشر الخبر في كـل  10 الساعة وأضافت إحدى السیدات أن أول ظهور للسیدة العذراء كان ً مساء
تظهر  2حتى الساعة  1  اآلالف حول الكنیسة، ثم عادت السیدة العذراء للظهور مرة أخرى من الساعةالمنطقة ثم توافد

 . الكثیرین تصویرها فیدیو سواء مسیحیین أو مسلمینلعدة دقائق ثم تختفي، وأثناء ظهورها استطاع
لك الفـترهوأضاف باسم وجدي أن بالوراق أثنـاء ت ا بكنیسة مارمینا  حد  السیدة العذراء ظهرت أیضً له أ ا، وذلـك أكـده   أیضً

لدكتور أنطــون خدام الكنیسـة یــدعى جـرجس رومـاني، فاتصلنا بـه  لیؤكـد أن هنــاك شاهد عیان على تلـك الواقعــة وهو ا
تدور حول كنیسة مارمینـا ، فمنزله أمام الكنیسة والذي أكد أن هناك ضوء كبیر من حمامـة)صیدلي( إدوارد  كبـیره كانــت 

 . بالوراقثم ذهبت لكنیسة العذراء والمالك

3 بعــد ســماع الخـبر مباشـرة، فأتــت هـذا وقـد جـاء األمـن
 منهــم محمود مالزمین 3عربات أمن من قسم الورارق و

ثورا، وقد أكــد مـالزم أول محمود الجـوار  الجوار ومحمد ال
شــغال أنهــم ٕ ــع وا ــاءوا بعــد أن تــم إخبــارهم بوجــود تجم  ج

 یعــد مخالفــة للقــانون، لــذا طریــق أمــام الكنیســة وهــو مــا
قانون،  وبسـؤاله عـن أتینا لفض هذا التجمهر المخالف لل

، "ال ده مـــاس كهربـــائي"ظهورالعــــذراء نفــــى ذلـــك قـــائًال 
 عن تسجیالت الفیدیو لظهور العذراء قال ال یعلم وبسؤاله

 .عنها شيء
 توجهــت لســؤال أحــد الخــدام عــن الواقعـة فوجئـت وعنــدما

 أن األمـن بإصبعه حتى ال یتحدث معي، وفي خلسة قال لي الخـادم) نفي( من بعید بعالمة بأحد أمناء الشرطة یشاور له
 .قال لهم أال یتحدثوا للصحافة

كن هنــاك شيء"  أمـام الكنیسةحارس األمـن"وتوجهت لسـعد  لم ی باهللا العظیم وبـأوالده بأنـه  لذي حلف  وال ظهور وال  وا
یدیو رد قــائًال  ساعة ..  حاجةمعـرفش"حاجة، وعندما سألناه عـن تسـجیالت الف ا حــتى  8أنـا حارس أمـن مـن ال ً 8مساء

ا وأنا مشفتش  ". الجملعایز تعرف أي حاجة روح لمأمور القسم عبد العظیم بیه..  حاجةصباحً
ــالقمص داود  ــا مــن الــذي قــال أن الخــدام اتصــل" راعــي الكنیســة"اتصــلنا ب ــم یخــرج خوًف  بــه بخصــوص الظهــور، ولكنــه ل

نهالضغوط األمنیة، فلو خرج خشى ناءه، وأكـد أ جبر علـى فض فرحـة أب یر  أن یقول له األمن فض هذا التجمهـر ویُ لم   
 .الظهور

فایق  عي كنیسة السـیدة"واتصلنا بالقمص حزقیـال  عذراء ظهــرت، وصرخ المسیحیین "  العـذراءرا والـذي أكـد أن السـیدة ال
 عندما حاول األمن أن یصرفهم؟"  العذرا بتعمل إیهبص شوف"
 

  اآلن والجموع محتشدة من المسیحیین والمسلمینوالزالت ظهورات السیدة العذراء مستمرة إلى

             : قیم الموضوع  
   
 



 تعلیق ١٨٠:  عدد التعلیقات  صوت٧٦: األصوات المشاركة فى التقییم  : تقییم الموضوع

التعلیقات 
  الواردة في التعلیقات تعبر عن آراء أصحابهااآلراء

18:44:10 17-12-2009لكم دینكم ولي دیني یا أحبائى-١٨٠

hanan 
عذراءوكل ظهوراتهافلماذاهـذا الهجوم نحن المسـیحیین نـؤمن تماما بظهـور. دینكم ولي دیني یا أحبائى لكم سىیدة ال  ال

شفاعة. على الیهود الذین یقتلون األالف منا ومنكمالذى النراه حتى  أمنـا مـریم الـتي ذكـرت فــى قرأنكـم إطلبوامن ربنـا ب
شكرا. مریم النیرانن التي بیننا بشفاعة أم الجمیع أم النور العدراأن یهدى نفوس الجمیع ویطفئ

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

١٧٩- ّ 14:54:35 17-12-2009غالیة علي

مورا هابى

  وحـنــان حنونة ومعینة وبتحسـى بینـا وجواكــى لینـا مـحبـة
  األمان وجواكى طیبة كتیرة وعجیبة یا أمى الحبیبة یا حصن

ــا أم یســوع یا عدرا یا أمى ده حبك فى دمى وحضنك ده بیطمنى یـا ـــریـم ی   م
  ألنــك قـریبــة منـى ما یبقاش فى عینى دموع یا أمى الودیعة یـا أعظم شفیعــة

  عـلیــكــى تصلى لـفادیـكى فى وقت المخاطر ووقت اآلالم بــننده
ـــاطـر ویبعت سالم عشان   یا حبیبتى مافیش زیك انت بـیعمـلـه خ

  یســوع  عدرا یا أمى ده حبك فى دمى وحضنك ده بیطمنى یـا مـــریـم یــا أمیا

Page 2 of 38Copts United |  العذراء مریم تواصل ظھوراتھا بكنیستھا في الوراق| األقباط متحدون

18/12/2009http://www.copts-united.com/article.php?I=289&A=11186



ــك قـریبــة ــة ألن   منـى ما یبقاش فى عینى دموع یا أمى الودیعة یـا أعظم شفیع
  فیها أسمك یا نور العیون یا سكر وأحلى مدایحك بتحلى عشان
ــا الحنون والزم تكونــى یا مریم حنونة عشان   انت ابــنـك إلهن

  وحضنك ده بیطمنى یـا مـــریـم یــا أم یســوع یا عدرا یا أمى ده حبك فى دمى
   یـا أعظم شفیعــة ألنــك قـریبــة منـى ما یبقاش فى عینى دموعیا أمى الودیعة
یا عدرا یا أمى

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

15:08:41 16-12-2009 العزراء جایة تعزینا -١٧٨

فرج ثابت كندس
قوى العزراء جایة تعزینة وتظهر للناس انهـا معانـا ومش بدا واطلب مـن ربنـا ومخلصــنا یسـوع المسـیح ان ی  حتسـبنا ا

عدشعبه ناس ویب نا الظلـم واالطهاد ویعیـش شعب مصر  ویحافظ علیة ویقویهم فى االیمان المسیحى ویهدى كل ال  عن
 مبارك شعب مصر فى سالم زى مقال السید المسیح

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

13:55:22 16-12-2009اظهرى تانى-١٧٧

amira happy
  تانى وعلشان كمان كل الناس یصدقوا حقیقتنا محتاجین یاعذرا تظهرى تانى علشان تفرحى قلوبنا

  تدوم الي االبد انا نفسى المحبة
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

13:13:14 16-12-2009لیه یاناس-١٧٦

میرا هابى
  یاناس احنا مصدقین مهما اتقال عنها واثقین

 صدقونى انا بشوفها كتیر مش الزم بالعین ممكن بالقلب 
  بحس بیها كتیر قوى في حیاتى انا

   یاعذرا بس بالقي كل الخیر والسهولة في كل شيءدانا كتیر ابقي في ضیقة واقول
 عذرااااااااااااااااااااااااااااااااااااء یااااااااااااااابحببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببك

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

12:53:45 16-12-2009رسالة من السماء-١٧٥

عاشقة العذراء
 اننا خطاه جدا ونفعـل دائمـًا مـا ال یرضـیه وهـذا مـن محبتـه الجزیلــةانا بشكر ربنا جدًا علي محبته لینا كلنا بالرغم من

مریم هـذا دلیـل واضـح علـي حــب المخلـص لنـا. لنـا  نور مرت لم وظهور ام ال مان وسـط هـذا العا  وهـى تعطینـا سالم وا
شیطان علــي اوالد الــرب ولكــن اهللا یرســل امــهالمملـوء باالثـام والخطیـة  لتعطینـا االطمئنـان والراحــة  والفســاد وسـیطرة ال

من هـم محتاجین لهـا فـي هـذا الوقت خصوصاواالیمان والقوة امام كل ما یواجهنا من خوف وبالفعـل ظهـرت ل نا    الال
من اذاء محتاجین لها ولحضن یخفف االم هذا الدهر الزائل وارجو من ما یسمعوه  موا ب  اخوتى في كل العالم ان ال یهت

كثر الن الوقـت  كان من جهة العقیدة او ظهورات القدیسین واولهم ام النور وارجواالي شيء اذا  ان نفكر في ابــدیتنا ا
 الوقت القادم علینا  احساس ان العذراء كانت بتقول رسالة قویة جدا في هذا الظهور انقریب جدا جدا جدا وانا عندى

 فالبد ان الرب یأتى ویجد االیمان علي االرض ویجدنا منتظرینه ونحناصعب من من هو فات فالضیقات قادمة قادمة
ــة االســتعداد  ــي انفســنا اوال ونأخــذ هــذا اظهــور( فــي غای ــترك جمیــع التعلیقــات ننظــر ال ــا نحــن ون الن الوقــت )  لحیاتن

 فلنثبت علي ایماننا ونقویـة  الرب الصبر علي ما هو قادم من ضیقات واالحتمال من اعظم الفضائلفلیعطینا... قریب 
 ....  والالعتراف وقبله التوبة التى من القلب بكالم الرب في كتابه المقدس والتناول

.................  صلواتكماذكرونى في
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

15:58:51 15-12-2009فهل نستغرب؟ -١٧٤

ماجد
فماذا قال الیهـود ...  المرضى و یقیم االموات السید المسیح كانت تجرى االیات على یدیه و یخرج الشیاطینویشفىایام

  المعجزات بام اعینهم؟؟؟ الذین رأوا هذة
 !!!!  یخرج الشیاطینقالوا انه ببعلزبول رئیس الشیاطیى

فهل نستغرب؟...  ما حدث مع المسیح له كل المجدوها هى االیام بعد االف السنین یتكرر معنا
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

15:17:18 15-12-2009اجهزة االمن و امن الدولة-١٧٣

coptic100

  ١٥٨فى المشاركة رقم  egyptian mouslimالسید 
له سوى مطـاردة سلمة ان اجهزة االمن فى مصر لیس لهـا شئ تفع غالق الكنـائس و ا من المسلمین و ا  المتنصرین 

 اخراجهم زى الشعرة من العجین و نحـن نـرى  الفتیان و تتبع الكهنة و الرهبان و تبرئة من یقتلون االقباط والفتیات و
  فى الصعید و غیر الصعید ذلك كل یوم و فى كل قریة
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خر فیمـا لن تقـوى على الكنیسـة و اوالدها و ان المسیحلكن یبدو ان السماء لها رأى ا بواب الجحیـم   اهللا  یجـرى ان ا
 محزونینینظر الینا فى الوقت الذى یظن الناس اننا متوكین و

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:59:57 15-12-2009یا من غلبتم الشیوعیین-١٧٢

ماجد میخائیل
 الخ ... انهم مش بتوع خرافات انا اتعجب من المسلمین الذین یدعوا العقالنیة و

  نفسهم اعتقد انهم غلبوا الشیوعیین
بئر حمأة عنـدما تغیـب "\العقالنیة"\لكن االغرب من ذلك هو انهم بكل هذة  و ان ... یقتنعون بان الشمس تغطس فى 

 الخ ....الخ....الخ ......... مسطحةو ان االرض... و اكل الذباب فیه الشفاء ...  البعیر یداوى شرب بول
ند یولــد  ال تؤمنون بما تروا و تؤمنون بما ینبذة العقل قبل العلـم احب انیا اصحاب العقالنیة یا من كم ان الع قول ل  ا

  اهللا وال على السماء الكفر مهما عندتم فلن تفرضوا شیئا على
منقد تثیرون الحروب و االضطرابات هنا على  االرض و اغلبها یزول مع الوقـت لكــن لـن تستطیعوا ان تغـیروا شـیئا 

.الحقائق االلهیة
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:45:37 15-12-2009لمن رسالة الظهور؟؟؟-١٧١

ماجد میخائیل
كانوا ال یسمعون مـن "\ بشـئ النهـم كمـا قــال عنهـم المسـیح ال اعتقد ان الهدف من الظهور هو اقناع المتاسلمین ان 

 " \ االنبیاء وال ان قام واحد من االموات یؤمنونموسى و
كل هذة.  ترسلها السماء هى ان اهللا عینه علینا مهما كثر الظلم الرسالة التى كرون   الرسالة لنا نحن ولیــس للـذین ین

.شئ
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

12:46:35 15-12-2009 العذراء-١٧٠

میالد
 العذراءظهور

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

15:49:43 14-12-2009!ولیصدق من یصدق , فلینكر من ینكر -١٦٩

االسكندریة -القبطان 
 بنفسها ، ولیس حتى نور سماوى ، كما یتضـح مـن هیئتهـا ولون الظهور واضح تماما من الفیدیوهات ، وهى العذراء

قط خطــوط حدودیـة اللیزر یاسادة ال یمكـن ان یرسم شكال...  بال لیزر بال كالم فارغ ردائها ، بالنور ، وانمـا ف  ممتلئـا 
بدا واضحا جدا رغـم یتعجب لمنظر هذا الطیف المریمى الـذى..  ما یفعله اللیزر ، من قبل بالضوء ، واى انسان رأى  

. رآها بعینیه عدم جودة التصویر بالموبایل ، فما بالكم بمن
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

23:45:27 13-12-2009العدرا معانا-١٦٨

فیروز
 یا مسیحیین انا من سكان الزیتون واؤكد لكم ان  یقولوا الناس كلها ومهما یكدبوا بحبك یا عدرا یاام اللة المسیحمهما

لى لـة عینـانالعدرا بتظهر لغایـة  للرؤیة واكــثر مـن ذلـك ابنــة  دلوقتى فــى سماء الزیتــون وحمام ابیـض یظهر ایضا ل
عذراءجارتى واصحابها الصغار الیتجاوز عمرهم عذرا فى اسانسـیر الكنیســة فال هم ال  موجـودة  اثنى عشر عاما ظهرت ل

معانا النها تحبنا وابنها لن یتركنا 
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

23:35:52 13-12-2009 تفاصیل الظهووووووووور كلها هناااااااااا-١٦٧

maktres
   الشاذلي و ظهور العذراء في الوراق برنامج العاشرة مساءامنى

http://alakbat.yoo7.com/montada-f45/topic-t388  
  ظهور السیده العذراء مـریم فیدیو

ـــدرا والمالك(بكنیسه  ــوراق )الع   بالـ
http://alakbat.yoo7.com/montada-f45/topic-t379.htm  

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

19:20:11 13-12-2009كیف انكر كل هدا-١٦٦

المحب للجمیع
بر الى من ینكر ظهور السیدة العدراء وینكر نقل جبل  المقطم هل یستطیع ان ینكـر ایضا ظهور النـور المقدس مـن ق

سیات وتنقلـهالسید  اغلب القنــوات التلیفزیونیـه ارجـوا ممن  المسیح سنویا من القدس الدى یحضره االلف من كل الجن
 الملكوت العماله الصـالحه  یدخل الفرودس لمجرد انه شاف السیده العدراء ولكن سوف یدخلیقبل هدا ان یعى انه لن

  وبحیادیه تامه الن الوقوف امام اهللا لن ینفع فیه راى االخریینوعلى من یرفض هده المعجزات ان یقرا جیدا
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

18:50:08 13-12-2009خسارة اوالدك یا مصر-١٦٥
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صعیدى
 الطرفین وتبادل السباب والشـتائم وان  جمیعا مسلمین ومسیحیین لماذا تحول هذا الموضوع الىحرب سیجال بیناخوتى

طم ونسـینا قضـایانا الحیاتیـةدل هذا انما یدل علىفراغ عاوز جنـازة یشـبع فیهـا ل  ومشاكلنا الیومیـة وتفرغنا  عقلىوالكل 
تاب المقـدس یقـول لهللتطاول على بعضنا الك یه فى حا كل واحـد یخل ها یـارت  لى  امـا المجادالت الغبیـة فـاهرب من  وال

 فى ذالكعنده كلمة یوفرها وكه عیب یا ناس یا متعلمین ولو انى اشك
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

18:28:26 13-12-2009ولما رأي الجموع تحنن-١٦٤

egyptian christian
فت معك ئكتحیه احترام وتقدیر لـالخ مصــري مسلم وان اختل وكلمـه شــكر للموقـع الحر والمفتـوح لكـل ..  فـي بعـض ارا

  ..االراء
و كنـت أتمـني مــن عقـالء !!  ربنــا فـي شـئ لكـني ال اري ان ظهــور بعــض االنــوار المشــكوك فـي مصــدرها یمجـد اسـم

 " !!! \بص شوف العدرا بتعمل ایه " \ الكنیسه موقفا مهدئا لجماهیر
نافالموضوع كله شكوك ناس فهـل ایمان هو  وخلفیات امنیه وربما شیطانیه فمزید من التعقل یا لذي   القلـبي والعمیق وا

 !!!  الصغیره الثباته او تثبیته؟؟عن اختبار روحي یحتاج لهذه االحداث
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

Egyptian Muslim2009-12-13 18:07:30 119الى صاحب التعلیق رقم -١٦٣

المحب للجمیع وصدیق الجمیع 
  المعلقیین الدین یدعون انهم مسیحیین انا اعتزر لك عن اى اساءه صدرت من االخوه

.  یحترم الجمیع وجهة نظـركفمن كالمك یبدوا انك انسان متعلم البد ان.  مسیحیین باالسم فقطلكن كالمهم یظهر انهم
 غیـر وعلـى.  اهللا لتثبیت المسیحیین على عقیدتهم وسط اغرءات هده االیامفاكید ظهور السیده العدراء هو بسماح من

شاء واهللا هـو الـدى ســوف المسیحیین ان یفكروا جیدا قبل القبول او الرفض وكل انسان حر ته ما ی  ان یختار فـى حیا
له المجد.  نهایـة االیامیحاسـب الجمیـع فى  وعلـى الـرغم انـه عمــل مئات واحــب ان اقـول للجمیـع ان الســید المسـیح 

ثمالمعجزات اال انه رفض ان یقوم باى معجزه  یمكـن  عندما طلب منه دلك الن قبول االیمان البد ان یكون عن اقتناع 
. ان تاتى المعجزه لخیرنا فقط

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

15:17:45 13-12-١٢٢2009ردا على التعلیق -١٦٢

قبطي
هذا عندما تقـول  تعلیقي السابق لم أقل أنك كذبت لكن یمكنني اآلن أقول أنك مدلسفي في << ألنك تتهمني ضمنا ب

لدیكم لدیهـم << و بالطبع أنت كاذب عندما تقول... >> كذبت یا سیدي؟أي موضع تحدیداً  عًا مثل هؤالء القیـادات  طب
ثة كما أن لهم مراكز بالخارج منذ تلك الفتره یمكن أن یمدوهممصادر تمویل طائلة >>  بمعلومات عن اإلختراعات الحدی

 ...  مریضةألن كل هذا أوهام
كبرىهناك دائمًا في كل سلطة دینیة<<و عندما تقول  نه للوصـول إلـى الغایــات ال  من یظن أن الغایة تبرر الوسیلة وأ

 المسـیحین ولدى كـل القیـادات الروحیة في العالـم ال بأس من بعض الحیل و التجاوز وهـذا لـدى المسـلمین كمـا لـدى
یة من هذا نفهم أنك تعترف بأن المسلمین>>  الضعف البشريكجزء أساسي من  یسـتعملون الحیــل و فـي سلطتهم دین

ها  -مـن وجهــة نظـرك  - و لهذا تظن أنه مادام أفضل أمة أخرجت للناس من یظن أن الغایة تبرر الوسیلة یصـدر عن
 ... هذا فبالتأكید باقي األمم تفعل أكثر منه

. عقلیة المسلم و طریقة تفكیره على تعلیقاتك التي تعرض لنا مدى تأثیر العقیدة اإلسالمیة علىشكرا
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:41:16 13-12-2009المحبة أوال-١٦١

مسیحى انجیلي
  ١٢٣الي كاتب تعلیق 

ین البروتسـتانت یؤمنــون بالهـوت الـرب یسوعتحیـة المحبـة و الســالم أحـب لذى هـو  أن أوضـح أن األنجیلی  المسـیح ا
 یولـد لكـن هـذا الیعـنى أن الالهوت" \جمیع األجیال تطوبنى"\ القدیسة مریم ویطوبون العذراء" \اهللا الظاهر فى الجسد"\

بهذا یعرف الجمیع أنكم تالمیذى ان كان لكم حـب "\ الرب بل الناسوت لذا أرجو أال نهاجم اخوتنا بل نلتفت لقول السید
والرب یباركك" \ لبعضبعضكم

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:32:34 13-12-2009قول یارب-١٦٠

اسامة
 شـاهدها المسـیحي والمسـلم والعـالم كلــة  السیدة العذراء في اكثر من مناسبة في مصر وعلي فترات ومرات كثیرةظهور

كن عنـدي  عقیدتنا ومحبة ام النور لشعبها وابنائها سواء في مصـر او كـل ارجاءفهو اكبر واقوي دلیل علي  العـالم ول
 اهللا الصالحین او واحد من العشرة الموعدین بالجنـة او احدي زوجـاتسؤال لكل االخوة المسلمین هل تكرم احد اولیاء

الرسول باي ظهورات 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:18:56 13-12-2009اللى رافت فشر فى فشر-١٥٩
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قبطیه اصیله
 فشر فى فشر /الى االخ رافت 

ها  بكالمك اصال بس اسمحلى اقولك حاجه اوال فین دى موجه االسـلمهاسفه النى اهتمیت یدة محدش سمع عن  المتزا
نا كنت هنـاك امبـارحمسمعناش غیر عن خطف البنات واسـلمتها بس نضارة وشــوف الفیـدیو ثالثـا ا یا ال  ونسـبه  ثااااان

لى انهـا شـافتها المحجبات والمخمرات مش عایزة اقولك انها اكبر من المسیحین حده محجبه وقلت  وكنت واقفه جنب وا
لوراق  المحجبات العذراء الطاهرة ظاهرة كلها منورة فوق قبه الكنیسه فىهى وجیرانها  الوراق وان انكرت ظهورهـا فـى ا

یه تبقــه انــت اللــى مش عـایز تسـمعلو انكـرت ظهورهـا فـى الزتـون  وسـبحان اهللا  اللـى شافها جمـال عبــد الناصـر بعن
قران جامع لیـه والجـامع موجـد جنب الكنیسـه الكنیسه جمبها مسجد اما العذراء مزكورة فـى ال  مظهـرتش على ماذنــه ال

لى متقـدم  واخیرا نقل جبل المقطم ده تاریخ كنیسه موثق فى العالم كلههورابعا  العالم اللى المعونه بتاعته معیشـانا وال
ین ذهـباالالالالالالف فاطمى لمـاذا  السنین عننا واسمح تجاوب لنفسك على سؤالى وابحث كویس ا لدین اهللا ال  المعـز 

 وشكرالم یذكر تاریخك اى شئ عن نهایته
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:05:42 13-12-2009ردًا على مینا مدحت -١٥٨

Egyptian Muslim
كالم مز وتطــاول فـي ال ما فـي تعلیقـك مـن همـز ول  عـن دیننـا وأم المـؤمنین عائشــة ولكــن یجــب أن أرد لعلـك رغـم كـل 

 .  نرد السائل أبداً تستفید فحن ال
بدعأوًال أجهزة المخابرات واألمن المصریة إن بدًا بشـؤن ال ظام وال تهتم أ فات  كنت تعلم ال هم لها إلى حمایة الن  والخرا

ال فما تفسیرك لترك الدجالین المسلمین فــي ٕ بل ولمـاذا والدجالین وا  مصـر مـع العلـم بامكانهم ودجلهـم طـول الوقـت؟؟؟ 
ــار ــترك كب ــاشت ــى كب ــم اللهــم إل ــض علیه ــدون القب ــي الصــعید وســیناء ب ــداء الضــروریین لســد  تجــار المخــدرات ف  الف

ما ته قوانینهـمالخانات؟؟؟؟ بل و لم ال تكـافح الفسـاد ول لذي تطبـق عائل  ال تسـتطیع أن تبسط نفوذهـا على الصعید وا
؟؟؟؟ إن األمن أیها السید الفطن یریـد ) رفضها بشدةو التي تعانون منها أنتم و نؤیدكم في(لعرفیة إلى األن في مصر 

كر فـي مسـألة ســادتهم عـن حـال الـوطنأن نغرق في بحور  و هذه حقیقـة یعلمهـا  الجهل والمشاكل حتى ال نتعلـم ونف
 هــو مــا یحــدث األن فــي الموقــع وفــي مصــري مــن إنبهــار للنـاس وأكــبر دلیــل علـى صــدق مـا أقــول. القاصــي والــداني

 األقباط و نسیانهم لمشاكلهم من حدث فرشوط  بالراحة النفسیة الزائفة جریًا وراء هذا الحدث و بالتالي إلهاءوشعورهم
ما یریده األمـن و سادته بــل و الوغیرها وكفهم عن الشكوى  اسـتبعد أن یكـن  والرغبة في تحسـین حــالهم وهو بظبـط 

 أن تستوعب هذا وانـت تظن أن الموسـاد یرید أن یكشـف ولكن كیف لك. األمن نفسه مصدق على ذلك و مشارك فیه
؟؟؟؟ الجهاز   أیضًا

من العـذاب؟؟؟ یــا ســیدي اإلسـالم واضح جـدًا ثانیًا أین النص على هذا الكالم أن الذي یشیر إلى  الحجر األسود ینجو 
نا .  ندخلها إال برحمـة اهللا عز وجـل مسألة وجوب التوبة النصوح لغفران الذنوب وأما عن الجنة فالفي ها ل ونسـأله ایا
 . ولك

هو مغالطة  موضوع أن البینة على من ادعى من اإلسالم و أني أنكر أن اإلسالمأما عن  صالح في كل زمان ومكان ف
من ادعـى عندشدیدة جدًا ال ترقى حتى لمستوى  التقاضـي  طفلك الذي تتحدث عنه فاإلسالم ذكر موضوع البینة علـى 

 مطبقة إلى أخر الزمن ولكن في مایختص في تدبر الكون وهي قاعدة تطبق في كل القوانین الوضعیة الحالیة وستبقى
ناوالظواهر ها وأعمـال عقل تدبر فی قرأن  والحدث فاإلسالم أیضـًا هـو الـذي یأمرنا بال هم ویـذكرنا ال یل والف  لتفسـیر والتحل

بل مجـرد اطـرح وأنا هنا ال أتهم احـدًا حـتى) أي عقول إن كنت ال تعرف( الباب دائمًا بأننا كبشر أولي نة  بني بالبی  تطل
یهتفسر علمي شدید التطابق مع لحالة  ولك أن  التي نتحدث عنها بال أي مجال للشك وهو مجرد طــرح لــك أن تفكـر ف

 . ترفضه ولكن بأدب ودون تطاول
فمعظـم شـبهات (  القمص زكریا بطرس فستجدها كلهـا في كتب الـرد على شبهات المستشرقینأخیرًا فالرد على اسئلة

ئرة من دا ها  ها المستشرقونالقمص لیست بجدیدة بل هـو نفسـه یقرأ أو علـى الیوتــوب )  المعارف اإلسـالمیة الـتي كتب
 هذه الحقیقة التي أدركها الكثیر من األخوة فابحث یا سیدي وال تتغافل عن).  یخص شبهته الجدیدة والقلیلة جداً فیما(

 . المسیحیین
 راقي بعیدًا عن اللمزات والغمزات التي یبرأ أنا بال لحیة وارجو من حضرتك أن نجعل الحوار في مستوى:  أخیرةملحوظة

  .منها دینك و دیننا
 التعدیل و شكرًا لنشر السابقلقد ارسلت هذا التعلیق من قبل ولم ینشر فرجو نشره األن بعد

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

13:02:13 13-12-2009مباركة انت في النساء-١٥٧

ومباركة هي ثمرة بطنك
 والدة اآللـه وكأنهـا تقـول أثبتـوا في الطریـق المســتقیم والتهـابوا في ظالم دامس وفي ایام عصیبة تظهر ام النور مریم

. نعمة أي شيء مهما كانت اآلم والضیقات نسالم لكي ایتها الممتلئةمن
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

12:53:44 13-12-2009و ما خفي كان أعظم-١٥٦

میخائیل
+  

 و ما خفي كان أعظم 

Page 6 of 38Copts United |  العذراء مریم تواصل ظھوراتھا بكنیستھا في الوراق| األقباط متحدون

18/12/2009http://www.copts-united.com/article.php?I=289&A=11186



 الملـوك و رب  إنتوا شایفیین إللي فوق القبة دي تبقي مین ؟ دي الملكة أم ملكخوف إیه یا أوالد اللي بتقولوا علیه ؟
كون فـياألرباب ، و اللي إحنا مش شایفیینه هو مالیین یب لتحاوطها و لت  العساكر المالئكیة اللي أرسلها إبنهـا الحب

علي !  مئات األمم العالمیة في لحظة من الزمان خدمتها و في إكرامها ، و اللي أصغر واحد فیهم بمفرده ممكن یهلك
ّ الغالم لكي یري :  رأي النبي اللي قال اة!!  إفتح یا رب عیني غّط ُ لتي تحیط فرأي رؤوس الجبال م ّة ا  بالعساكر المالئكی

ما ال یقـاس مـنبصفوف جیش اإلاله الخالق لحمایتهم لذین معنـا أقـوي ب  المسـاكین  و القتال عنهـم ، فـالزم نفهـم إن ا
كون اللذین علینـا ، و هـم أنفسهم یفهمون ذلـك و یرتعبـون منه ، یًال حتي یهل قي لهـم زمانـا قل نه ب هم یعلمـون أ  ألن

 األنــوار و بشـفاعة كلیــة الطهـر ، فنطلــب لهــم الرحمة مــن عنـد أبـي"\إبلیــس"\ خـزعبالتهم و قائـدهم معهـم ببـدعهم و
 منشـقة أو  مـادام مازالـت الفرصـة مفتوحة سواء مـن دیانـات وهمیة أو مـن طوائـفمرتمریم العذراء أم النـور الحقیقـي

ـم حتي ممن ال یؤمنون بوجود إله خالق البشر ، نقدم صلواتنا ّ  لمخّلص العالم أن یرجع الجمیع بالتوبة إلي حضـن أمه
ـا الحنونــة الــتي تواصـل  كنیسـتهم الرسـولیة الواحـدة األرثوذوكسـیة الكاثولیكیـة الجامعــة ،الغالیــة ،  فهـذا هـو رجـاء أمّن

 ما یمكن إنقاذه من النفوس ألن الوقت قریب ، آمینظهوراتها المباركة إلنقاذ
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

12:29:58 13-12-2009لیه ال-١٥٥

میرفت
نور  العدراء ما تظهرش في كل حته قي مصر المصریین اكتر ناس بیحبولیه شفت بعیـني ال  العدراء وایمانهم قوي وانا

سیوط ولماكنــا نسـهر علشـان نشوف النــور كـانو الشـباب اللـي سهرانیناللي كان بیظهر فـي لو ثمجیـدات لغایــه  ا  یعم
شانهم مؤمنین فـي كـل حتـه في الصبح وكنت اتمني ان العـدراء تظهـر عل ناس   باختصـار المصریین المسـحیین اكـتر 

لبرد هنـا فـي اوروباالعالم خدیین العیــال ورایحیـن  اصوام سهر عباده ذهاب الي الكنیسه في عز ا  باشوف االمهات وا
ــالزیتون كانــت النــاس واقفــهالكنیســه وادیكــم شـوفتو لمــا ــا یـؤانس فــي كنیســه العــدراء ب  علــي رجلیهــا تعمــل  كــان االنب

 وثظهرالعدراء في كل مكان في مصرتمجیدات لغایه الصبح یارب قوینا وثبت ایماننا
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

12:24:59 13-12-2009ربتا موجود-١٥٤

ربنا موجود
 علـى الكنیسـة بیحـس بایـه امـا بیشـوفوا العـذاراء بـس ولمــا نفسـي أعـرف لــم االخـوة فـي الـوطن یشــوفو العـدرا بتظهـر

شفیهم ولما بـیروحوا كنیسة سانت تریزبیروحوا با  البونا مكاري یونان علشـان ی  علشـان تخففهـم وال كـانوا بـیروح لبا
  والایة ربنا موجود ویفتح عیونا كلنا علي الحقیقة كیرلس هنقول ایة وال ایة

 فمن علینا اهللا معنا
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

12:16:51 13-12-2009انا شفتها-١٥٣

افتخر انى قبطى
 السما فى اللیل قبل الظهور بیوم ونشكر ربنـا اتصـلت بانـاس ردا على المشكیكین صدقونى انا شفتها قبل الظهور فى

 شبرا واتصلت بـاب اعترافـى وشـفها وكـان  فى اماكن مختلفة مثل عین شمس واكتوبر وعبود والخلفاوى وانا فىكثیرین
من  ولیس لیزر كما یعتقد االخوة بتوع اللیزر النه معروف ان اللیزرنور عجیب بیدور فى السما  بیكون له خط ضـوء 

نه ابـن المسیح وهو منـه بــرىء قـرات تعلیقـه هـذاالجهاز اللى بیرسله الى السما وبیبقى معـروف یدعى ا  واالخ اللـى ب
اللى بیحب یشكك فى ایمانا زى اخوتـه ) الشیطان( بنفس النص فى عدة مواقع اخرىوطبعا انتم عرفتم كده هو ابن مین

 وماكنش احد عرف بموضوع الظهـور الخ انا صدقونى قبلها بیوم...............والنجار وعمارة و )بسم الصلیب(العوا
 تقوله فواحـد اعمى هیشــوف النـور ازاى)الـه هذا الــدهر اعمـى عیـونهم( المـج ارجوكم سیبكم منهم هم قـال عنهـم رب

من كون زیهـم وسیبكم  ما اصلهم فاكریـن النور اهه یقولك مش شـایف وعایزنا كمـان ن لیزر وكـالم العل  الكـالم بتـاع ال
عالم بیـه بـس صدقونى انــانفسهم كلهم علماء نا   شـفتها وصدقونى اتعزیت  زى النجار اللى فاكر نفسه عـالم وهـو رب

قع اخـرى بنفـس النـص فـدىفخلیكوا فى التعزیة ومتخلوش حد یعكـر علنـا ته فى موا نا قرا  فرحتنـا بكـالم هبل وعبط وا
بل ناس همها تعكنن علینا فرحتنا ودى عادتهم زى معلمهم وزى علمائهم ماء وكـل ماهتقا  بتوع االبتدائیة وعـاملنهم عل

 ربنا یهدیهم لنفسهم ویهدیهم  لیزر وصدقونى بامانة المسیح ویعرفوش اللیزر بس كالم احنا نصللهمحد منهم هیقولك
ــا ــا كلن ــة لین ــور رســالة تعزی ــا والظه ــاعلین ــاالكتر لشــعب فرشــوط وقنــا ودیــروط والمنیــا والفیــوم بنقــولهم ربن  بیعزیكــم  وب

 ربنــا معــاكم ومتنســوش قــول ســیدى یسـوع المســیح فمـتزعلوش وصــدقونى فــى نــاس كتــیرة بــترفع صــلواتك مـن اجلكــم
نا معـاكم واكـل مـن یقــرا)  ان كـل مـن یقتلكــم یقــدم خدمـة هللاسـتاتى ایــام یظـن فیهـا(  هـذه الرسـالة ارجـوه ان معلـش رب

یذكرنى فى صالته امین
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

11:33:02 13-12-2009الى االخ المصرى قبطى-١٥٢

سمیر
  االخ المصرى قبطى الى

!!اختشى ...عیب
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

11:24:34 13-12-2009الى نیرمین هل لدیكى اجابه-١٥١

كمال
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قادره علـىطیب یا هار  نـیرمین هانم لمـاذا ال تظهـر العــذراء اال باللیـل الیسـت  طیـب خلیـنى اصـدق هـذا .  الظهور بالن
لماذا تـبررین ظهورهـا علـى  . وكاالت االنباء والفضائیات المحایده اى اهتمام لهذا االشاعهالخبر واقول لماذا لم تعطى

لن الصـلیب الانها دعم للصلیب بالرغم انها لم تقل  یمـت لرسـاله  شیئا بالمره فلماذا التفترضى انها تلفـت نظركم الـى ا
تدعى الكنــائس االخرى ظهورات هـى. ابنهـا البتـه  اخـرى اذن مفیـش حـد احســن مــن حـد فلمــاذا تصــرین علـى ثـم الـم 

 .  المذاهب االخرىاالرثوذكسیه دون
یات المصـریین اقبـاط ومسـلمین یعـنىعلـى فكـره الظهـورات والعفاریـت والـدجل  انهـم  والشـعوذه اصـال موجـوده فـى حكا

كا لماذا ال تعالج.مهیئین نفسیا لتصدیق اى اشاعه فى هذا االمر كل شویه ال مری  العذرى البابا شنوده بدل من ذهابه 
ها من شنوده. االقباطواضاعه فلوس لم تظهـر فـى فرشوط. هل هناك حد اقرب ل ثوره الجماهیـر ولمـاذا  من  كم   لتحمی

 مشروعهالیس هذه تسأؤالت. هناك
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

10:22:57 13-12-2009 اى اثبات من حدالظهور حقیقى ونقدر نفرق كویس ومش محتاجین-١٥٠

شفاعتك یا ام النور
 اللى بتظهر وال ال كفااااایه اوى اننا مقتنعین بكده وعندنا ایمانیا مسیحیین العذراء مریم مش محتاجه تثبت انها هى

ها االیمان اللى نقل جبل قبل كده مش هنفضل بقى نقول هى اللى بتظهر نریح النـاس كل كده وعلشـان   ونحاول نثبـت 
بات مـن حد ونضـیع بقـى فرحتنـاسیبوا اللى یتكلم یتكلم نور فـى  واللى یتخیل یتخیل مش محتاجین اى اث  بظهـور ام ال

سع شویه كـان كالم فاضي زى ده انا امبارح كنت هناك وشوف  الظهور بعینى وفى نفس الوقت شوفت واحـد خیالـه وا
 شعاع لـیزر لونـه احمـر على السـطح  فوق سطح وطیر حمامه فوق الناس ولما محدش شافها قام بجهله عاملطالع

لىاللى هو واقف علیه وموقف علیه بیر بیـن الحمامـه ال ناس حسـت بـالفرق الك كل ال عد  الحمامه دى طبعا   االخ ده ق
 حتى اللى حاول یعمل اى حاجه معرفش وكشف نفسه زى االهبـل یطیرها ویندهلها تانى ویصفر ویورینا انه واقه یعنى

خدت بالهـا ومعلومه كمـان الحمامـه دى طـارت فــوق االرض الفاضـیه بـسوكـل النــاس  لكـن الظهـور الحقیقـى كانـت  ا
قف علـى سطحبترفف على الصلیب والقبه والمنارة وفوق بتروح ت عد كــده مـش   الشعب كله وتباركــه وكانـت بتختفـى ب

ین ولما تحب تقف كانت هتقف على الصلیب یعنى فى االخر اللى عایزة قدر نفـرق كـویس ب  اقوله اننا عندنا ایمـان ون
.شفاعتك یا ام النور ... واللى بیطیر حمام الظهور الحقیقى

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

10:11:33 13-12-2009رسالة إلى إدارة الموقع والقراء-١٤٩

مینا مدحت
 أن تنـدس مجموعــة الجهاد اإلسـالمى اإللكترونیـة ویعمــل بهـا لـى خـبرة طویلــة فـى التعامــل مــع مـوقعكم ویتكـرر كثـیرا

خوانجیة بدعوى الحریة للتشكیك والتفتیت وینجذب نحوهمأزهریین ٕ  القطیع بسالمة نیة وهم الیریدون إجابة بل  شبان وا
نرد نحنمجرد البلبلة ، ولو لرد على أسـئلة أبونـا زكریـا بطـرس لهـم  سألوا أبونا بطـرس  كانوا نجحوا فى ا هم أو ی  علی

یلبأنفسهم ونتفرغ نحن للتمتع بالموقع،  عقدة نقـص  لذلك التسمحوا بنشر تعلیقـاتهم وللقـراء تجــاهلوهم فمـا یحـدث دل
.فى دینهم وحیاتهم

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

09:58:15 13-12-2009لماذا النكران؟-١٤٨

أشكرك یا أمي
 إلى المسیحي المهاجر 

 
شیطان ال یمكن أن یظهر فـوق قبـة كنیســة علـى هیئــةلو كنت مسیحي فعالً  عذراء أو أي  كنت عرفــت إن ال  السـیدة ال

مانهمقدیس فیسبب لهم زیادة في إیمانهم ألنه فى نه عنــدما یأخـذ.  األصل یرید هالكهم ولیس خالصهم بتزویـد إی ولك
برأي كون ظهـوره لشخص واحــد ویكلمـه لیقنعـه  یة ی ..  مخالف للمسـیحیة لیبعـده عن الخـالص إحدى األشكال النوران

 فهمت؟ 
 

باب ورفعــه ألعلـى عنـد الظهـورولمن یقولون شتد  أنـه لـیزر یمكنكـم وضع أي ستار عنـد الق  وستجدون أن النـور سی
..  الزیتون فقطعوا الكهرباء عن الحي كله فإزداد توهجهامثلما حدث في الستینات عند ظهورها في

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

09:17:07 13-12-2009عود وعامود-١٤٧

مصر--نرمین 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یكفـى یـا اعـداء الحقیقـة هذا التجمهر فـى هذة اجعلنا یارب دائما عـود وعـامود فى اعین المتشككین
نا فرحة  الملیئة بالتعصب واالخوانجیة لترد على شكوكم وللكن انكـاركم هـذااالیام بة سوى ان تضیعوا علی  التقصـدون 

 تعلیقاتهـم  ایـة موضــة انكــم تنشـروا تعلیقــاتهم وكانهــا ذات اهمیــة ونحـن فــى غــنى عــن وانـا مــش عارفــة٠٠الظهـور 
هم ان یقولوا انهـم كـذابین وانهـم مسلمون وهوالء الذىین یدعون انهم اقباط ویتعمدوا فى نفس الوقت  من طریقة تعلیق

من یؤمنون بظهورهـا  حتى اصبع القدم وفى موضوع ظهور العدرا ام النور وام الخیر كلةمن الراس  بركتها تكون مـع 
 رایهم فى شئ ولو  اراء المسلمین فى هذا الموضوع فهو ال یخصهم اساسا وال یهمنافقط اعتب على الموقع بان یكتب

كانوا اعطـوا فرصـة ماذا كـان هـذا الموضـوع یخصـهم هـم مـا  یة حتى لــو كــان علــى حق فل  لواحـد مسـیحى ان یقـول را
ترد علـى كـالم الداعیة  فرحتنا بعرض ارائهم وانا اعتقد ان ظهور ام النور بجانب الصـلیبتضیعوا علینا كى   والقبـاب ل
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مللالسـالم القـذافى وارادت ان تشـد نة ال یجـب ان یسمح لالقبــاط بع باب وفوقهـا  مـن ازرنا امـام هـذا الـذى یقـول ا  الق
 زیة الصلیب ینورة مخة المضلم باالسالم هوة وكل اللىالصلیب فاردت ان تنیر الصلیب فى اعینة یاربت نور

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

09:04:43 13-12-2009الي االخ مسلم مصري -١٤٦

ایوب المصري 
 اوال مرحبا بك بین اخوانك 

  او اي رمز اسالمي او اي تطاول علي اي رمز اسالمي مرفوض ثانیا ان سب النبي
  مرفوض
 مرفوض 

عل هذا فهذا لیس سلوكا مسیحیا بل تطاول ال معني لة یزید نة صبیاني وارجـو ممن یف  الهوة وتصرف یمكنك القـول ا
  انة مسیحي ان یتذكر

خر وال اال انني ارید ان اقول لك ان اي تطاول علي االسالم  یعكس ضیق من تصـرفات المسلمین اكـثر مـن اي شـئ ا
 تم ذبح اخوتنا في الكشـح وشـق  الصفحة االولي لتري كیف تبكي ام ماري قهرا وحزنا علي ابنتها وكیففتحت سیادتك

كيالرقبة وقطع الشرایین بصورة مرعبة لة انجي وهـي تب یت الطف سم االسالم وهل را  قهـرا امام  وكاننا انعام كل هـذا با
  وهو یمارس معها الزنا باسم االسالم ملتحي ویضربها 50ابویها وكیفیت ان یتعلل بها اكثر من 

  ان تلوم انني ارجوك ان تفكر قبل
 یحدث باسم االسالم هو ما یسئ لالسالم ویضطر االخرین ان ومع هذا االسالم وكل رموزة علي راسي وعیني ولكن ما

كل مخطـي وتحقیق  مقهورین فلیس لدیهم شیئا اخر اال السب والشتمیة ولو بیدنا لقمنایتعرضوا  بتفعیل القانون علي 
 هللا بـل بســبب مـا  والمستحیل ان یجد ذمیا عدال في بلد اسالمي لیس بسـبب االسـالم حاشـاالعدل ولكن من الصعب بل

  یحدث باسم االسالم واعتذر الي كلمة جرحت شعورك
اما عن الظهور فلما ال تذهب وتري بنفسك 

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

08:59:05 13-12-2009تعقیب على الخرافه-١٤٥

حسنى
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

 الموقعرد إدارة
ا الرد غیر موافق ً  لشروط النشر عذر

08:39:14 13-12-2009فشر فى فشر-١٤٤

رافت
ا من أحد جیران الكنیسة /القول ً عذراء طائرة أكد للضابط انه فوجئ باتصال هاتفي فجر  یخبره بأنه شاهد السیدة مریم ال

طائره/ باتصاالت من مواطنین فى امریكا لكـن بخصوصفكرنى/ أعلى الكنیسة من  /.االطبـاق ال اعتقـد ان الـذى اتصـل 
 البلد  والهاب حماس الهماء و البسطاء منهم لعمل الحداث شغب وتخریب فىالطابور الخامس و هدفه تجمیع االقباط

 فى مواجهه موجه االسلمه المتنامیه وانصـراف الكثیرین من ناحیه ومن ناحیه اخرى اقناع االقباط بعدم فساد معتقدهم
. نقل جبل المقطمیعنى الموضوع كله فشر فى فشر مثل اكذوبه.  اخرى الى كنیسه مكسیموسمن ناحیه

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

08:29:57 13-12-2009 یتحدث بأدب و بعلم؟لماذا هذا الهیاج لمجرد وجود صوت معارض-١٤٣

Egyptian Muslim

یق ( بالتأسلم والوهابیة بل تنعتني بالحمـار قرأت بعض التعلیقات لبعض السادة یكیلون اإلتهامات )١٢٧كمـا فـي التعل
ــا یعتقــدون ــالف لم ــن یــدعون إلــى. لمجــرد ذكــر رأي مخ ــم م ــل هــؤالء ه ــون باللیبرالیــة فه ــترم الــرأي األخــر ویطلب  إح

 اخوانـي وال أي شيء غیـر عمومًا أود أن أطمئن حضرتكم أني لسـت وهـابي وال.  العجب العجابوالدیمقراطیة؟؟؟؟؟ یال
 .  أكثر وال أقلكوني مسلم ومصري ومتعلم و محترم لعقلي ال

 
 إهاناته  یسبني و یتطاول على رسولنا الكریم وأمه وزوجته فلن أرد علىأما عن المعلق صاحب تعلیق الحمار و الذي

ها فدیننا یعلمنا أنه عندما یخاطبنا الجاهلٍون أن نقول فط بدوالرات سعودیة ودول الن  سالمًا ولكن نرد على سـؤاله هـل ال
 یؤمنون بفكر التجلي من األساس حتى یسعوا  تسطیع أن تشتري تكنولوجیة ممثلة فأقول أن السعودیة والواهبیین الال

 لیسوا بقادریــن  الفكر فهم بعـض الصـوفیة في مصــر وبعض الـدول غـیر الغنیــة وهـم جمیعـاً إلیه أما من یؤمنون بهذا
وأنا اعترف بأن بعضهم لهم أسالیب.  ألنهم یعیشون في غیاهب خرافتهمبها لشراء هذه التكنولوجیا وال حتى بعالمین 

  .أخرى إلبهار وجذب الناس أیضًا و أنا أنكر علیهم ذلك أیضاً 
 

قول لــه سـالمًا فـال فلم یجد إال السخریة) الفحام(أما التعلیق ذو العنوان   بتسمیتي الشـیخ هولوجرم للـرد علي وأیضًا ن
 .  لمضیعة الوقت مع الساخریینداعي

 
ــق  ــأن اهللا یعلـم أنــي ال )م.مــواطن م(أمـا المعل  أســعي للتشـكیك لمجــرد فیســأل عــن إنكــاري لظهــور الســیدة مــریم وأرد ب

لت فلـو أن المسلمین(التشكیك أو حقدًا كما تـزعم  بات صحة اإلسـالم لق قالوا أن السـیدة مـریم ظهـرت فـوق جـامع ألث  
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یة فـي هذا الـزمن هو عقـل اإلنسـان ولكن إلیماني أن المعجــزة)  الكالم لهم و ألنكرت علیكم جهلهمنفس  الوحیـدة البق
بل المســحیین بهـذه الطریقـة فسنظل إلــىالذي كرمه اهللا وأنه نا نفكــر كمسلمین ق  األبد في قـاع األمم ویصعب  لو بقی

كالم فارغ ولست holographyوالعجیب أن سیدتك تقول عن ال .  الجهلعلي أن أرى وطني على هذا المستوى من
من منظـورك أصـبح العلــم كـالم فــارغ والتفســیرات ربمـا یـا ســیدي .  المعجزیـة هــي الكـالم العاقـلأدري كیــف أرد علیـك ف

 .  ارتضیته لنفسكوهنیئًا لك بالعقل الذي
 

لیزر والتصویروالذي یقول أن اللیزر لم ONONأما السید   یكن موجود في الستینات، أرجو منه بعض البحث عـن ال
 . الهولوغرافي وسیعلم أنه مخطء تماماً 

 
ید أن تؤمنـواواخیرًا أنا ال أكن كم بظهور السـیدة مـریم بـل  أي حقد علیكم یا سـادة و ال یضرني مـن قریب أو بع  جمیع

كرینولن تستفید أو تنقص المسیحیة بظهور من عدمـه كمـا قـال بعـض المعلقیـن المســیحین المف أنـا  . السـیدة مـریم 
بدو مجرد اطرح رؤیة علمیة لما یحدث والمفترض من المثقفین أمثالكم كن ی  أن یفكروا و یردوا رأي برأي وفكر بفكر ول

  .أني كنت مخطئ
 

 أرجو النشر وشكرًا للنشر السابق
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

 على أسئلة أبونا زكریـا بطـرس اإلجابة تجدها لما تجاوب2إلى صاحب التعلیق-١٤٢
عن اإلسالم

2009-12-13 08:10:53

مینا مدحت
  122الرد على أبو لحیة مسلم المصرى رقم

  بذكائك ما هو سبب إعالننا ظهور العذراء؟ ترى
  المسیحیین بالمسیحیة لتثبیت إیمان-١
 إلغاظة المسلمین -٢

یماننا ثابت ودیننا بشهادتكم واضح فیه عنصر المعجزات ده المسیحإننا نؤمن ٕ یم األمـوات ویخلـق بشـهادة القـرآن  وا  یق
 .  إیماننا أن ندعى الظهوراتوبالتالى النحتاج لتثبیت

ما یجعلـك تشـعر بـالنقص، ونحـنفهـذا) إلغاظتكم(أما السبب الثانى  نا دین سـماوى حقیقـى م  النعبـد  مش محتاج ألن
زنى وأقتـل وبرضه ٕ نا إسـرق وا تذهب للحجـر األسـود الصنم ولسنا سذج حـتى یقولوا ل ندخلك الجنة ، والطریقـة أن   ها

یارات مـن  بأصبعك، فهو سیراك ولدیه ذاكرة كمبیوتریة منذ عام الهجرة وحتىوشاور علیه كل المل  یوم القیامـة لیعـرف 
كل  وهو یعمل بدون بطاریة وفى یوم القیامة سیأمر الحجر األسـود اهللالمسلمین الذین شاوروا علیه  أن یفتـح الجنــة ل

لى اللـى فى الحضانة من شاور على الحجر حتى لو كان فاسق ،،، یاأخى  العاقل هل هذا كـالم فـاض معقـول؟ ده طف
 من جاهد كل عمـره وأطـاع اهللا فى تقـوى  ده كالم أفالم كارتون سذج، هل هذا هو عدل اهللا عندكم أن یتساوىبیقوللى

 !!!!!  شافه الحجر اإلسود؟وصوم وصالة مع الفاسق الذى
ــن اإلجابــة إذا ســلمنا ــى ردك تهربــت م ــة١٩٦٨ جــدال بوجــود الجهــاز فــى مصــر وف ــل تتهــم أمــن الدول ــو وه ــأین ه  ف

 البینة على من إدعى فهى فـى اإلسالم واإلسـالم أما عبارة!! والمخابرات العامة والحربیة فى مصر بعجزهم عن كشفه؟
؟؟، أمـا ردك 21 القـرن فهل تؤكد عكس ذلك بنفسك لتقول أن كالم اإلسالم الیصلح للتطبیـق فىكما تدعى دین وحیاة

ألـف مسلم20 الجنة ولیس لدیها حریة للخروج إلیكـم ألنهــا قتلـن عن عدم ظهور السیدة عائشة فذلك ألنها مش فى
 تجــاوب علـى أسـئلة أبونــا زكریـا بطـرس عـن وبعـدین أنصــحك بالبحـث عــن اإلجابــة لمـا)  المـؤمنیین أكلــت أوالدهـاأم(

.اإلسالم
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

 على أسئلة أبونا زكریـا بطـرس اإلجابة تجدها لما تجاوب2إلى صاحب التعلیق-١٤١
عن اإلسالم

2009-12-13 08:00:40

مینا مدحت

  122الرد على أبو لحیة مسلم المصرى رقم
  بذكائك ما هو سبب إعالننا ظهور العذراء؟ ترى
  المسیحیین بالمسیحیة لتثبیت إیمان-١
 إلغاظة المسلمین -٢

یماننا ثابت ودیننا بشهادتكم واضح فیه عنصر المعجزات ده المسیحإننا نؤمن ٕ یم األمـوات ویخلـق بشـهادة القـرآن  وا  یق
 .  إیماننا أن ندعى الظهوراتوبالتالى النحتاج لتثبیت

ما یجعلـك تشـعر بـالنقص، ونحـنفهـذا) إلغاظتكم(أما السبب الثانى  نا دین سـماوى حقیقـى م  النعبـد  مش محتاج ألن
زنى وأقتـل وبرضه ٕ نا إسـرق وا تذهب للحجـر األسـود الصنم ولسنا سذج حـتى یقولوا ل ندخلك الجنة ، والطریقـة أن   ها

یارات مـن  بأصبعك، فهو سیراك ولدیه ذاكرة كمبیوتریة منذ عام الهجرة وحتىوشاور علیه كل المل  یوم القیامـة لیعـرف 
كل  وهو یعمل بدون بطاریة وفى یوم القیامة سیأمر الحجر األسـود اهللالمسلمین الذین شاوروا علیه  أن یفتـح الجنــة ل

لى اللـى فى الحضانة من شاور على الحجر حتى لو كان فاسق ،،، یاأخى  العاقل هل هذا كـالم فـاض معقـول؟ ده طف
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 من جاهد كل عمـره وأطـاع اهللا فى تقـوى  ده كالم أفالم كارتون سذج، هل هذا هو عدل اهللا عندكم أن یتساوىبیقوللى
 !!!!!  شافه الحجر اإلسود؟وصوم وصالة مع الفاسق الذى

ــت مــن اإلجابــة إذا ســلمنا ــى ردك تهرب ــى مصــر وف ــة١٩٦٨ جــدال بوجــود الجهــاز ف ــن الدول ــم أم ــل تته ــو وه ــأین ه ف
 البینة على من إدعى فهى فـى اإلسالم واإلسـالم أما عبارة!! والمخابرات العامة والحربیة فى مصر بعجزهم عن كشفه؟

؟؟، أمـا ردك 21 القـرن فهل تؤكد عكس ذلك بنفسك لتقول أن كالم اإلسالم الیصلح للتطبیـق فىكما تدعى دین وحیاة
ألـف مسلم20 الجنة ولیس لدیها حریة للخروج إلیكـم ألنهــا قتلـن عن عدم ظهور السیدة عائشة فذلك ألنها مش فى

 تجــاوب علـى أسـئلة أبونــا زكریـا بطـرس عـن وبعـدین أنصــحك بالبحـث عــن اإلجابــة لمـا)  المـؤمنیین أكلــت أوالدهـاأم(
.اإلسالم

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

07:56:55 13-12-2009 بقلبىلم اراها على الطبیعة ولكن اؤمن-١٤٠

ماجد
بیرة جدا بظهورفرحتى نور خصوصا انهـا تظهر  انا واالخوة المسیحین المقیمین فى السعودیة ك عذراء ام ال سیدة ال  ال

السالم لـك یـا مریم یـا ام ..   لتعلن عن صدق عقیدتنا وایماننا وتثبتنا على االیمان اكـثر واكـثرفى هذة االیام المباركة
اهللا القدوس

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

07:38:43 13-12-2009ام النور-١٣٩

صوت الحق
تك مهمـه وال  رساله لكل احد مسلم مسیحى این ستكون ابدیتك ورجاء محبه لكـل اخهى یااخى فحیا  مسلم فكـر قلیـال 

 قبل فوات االوان بركه ام النور معناتحرم نفسك ان تراجع نفسك
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

١٣٨-TO OUR bloved MOUSLEM2009-12-13 07:22:36

mafdeya 
 / أحبائي المسلمین 

 
١  

 المسلمین  /ألي اخوتنا 
  الجسد اهللا وحده هو الذي یسطتیع أعادة الروح ألي -١ --
 معناه أن الكتاب المقدس الذي یتلي ویدرس داخل الكنیسه العذراء في الكنیسه األورثوكسیه ،هذا/ ظهور القدیسه -٢

مام وان العباده التي تقـدم هللا لـه كـل.  التحریف ولیس محرف كما تظنون معصوم من  المجـد داخــل الكنیسـه مرضیه أ
 طقوس واسرار  السماوي ،هذه شهاده من الرب بانه راضي عن العباده في كنیسته منجالله وسماح اهللا بهذا الظهور

أن تشـاهدوا فیـدیو معجــزة شفاء األخت سامیه /////// ارجوا  .مقدسه ومازال الرب یعضد الكنیسه باالیات والمعجزات 
سیده. السرطان وهي من بور سعید  - الكنسر من لرب لهـا ال ها  /حیث أرسل ا لوا ل ثه مـن القدیسین عم عذراء وثال ال

لك ؟ لو كانت هذه كافره كما تظنــون ، هـل.  السرطاني بجوارها علي السریر العملیه وخرجوا الورم ها ذ عل اهللا مع .  یف
لوبكم وتسـالوه. والذین شهدوا علي المعجزه أطباء مسلمین نحـن . فارجو منك یا اخوتــي المسـلمین أن تصــلوا هللا مـن ق

ــه وتكــدوا أن الــرب نحبـك أیـن هــو الطریــق ألیــك الننـا نریــد أن نكــون معــك فــي الســماء  وال نریــد أن نـذهب ألــي الهاوی
. سریعا ویرشدكم ألي طریق ألحق سیظهر ذاته لكم

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

07:09:58 13-12-2009 یتحدث بأدب و بعلم؟لماذا هذا الهیاج لمجرد وجود صوت معارض-١٣٧

Egyptian Muslim

یق ( بالتأسلم والوهابیة بل تنعتني بالحمـار قرأت بعض التعلیقات لبعض السادة یكیلون اإلتهامات )١٢٧كمـا فـي التعل
ــا یعتقــدون ــالف لم ــن یــدعون إلــى. لمجــرد ذكــر رأي مخ ــم م ــل هــؤالء ه ــون باللیبرالیــة فه ــترم الــرأي األخــر ویطلب  إح

 اخوانـي وال أي شيء غیـر عمومًا أود أن أطمئن حضرتكم أني لسـت وهـابي وال.  العجب العجابوالدیمقراطیة؟؟؟؟؟ یال
 .  أكثر وال أقلكوني مسلم ومصري ومتعلم و محترم لعقلي ال

 
 إهاناته  یسبني و یتطاول على رسولنا الكریم وأمه وزوجته فلن أرد علىأما عن المعلق صاحب تعلیق الحمار و الذي

ها فدیننا یعلمنا أنه عندما یخاطبنا الجاهلٍون أن نقول فط بدوالرات سعودیة ودول الن  سالمًا ولكن نرد على سـؤاله هـل ال
 یؤمنون بفكر التجلي من األساس حتى یسعوا  تسطیع أن تشتري تكنولوجیة ممثلة فأقول أن السعودیة والواهبیین الال

 لیسوا بقادریــن  الفكر فهم بعـض الصـوفیة في مصــر وبعض الـدول غـیر الغنیــة وهـم جمیعـاً إلیه أما من یؤمنون بهذا
هم وأنا اعترف بأن بعضهم.  ألنهم یعیشون في غیاهب خرافتهم أمثالكمبها لشراء هذه التكنولوجیا وال حتى بعالمین   ل

 .  أیضاً أسالیب أخرى إلبهار وجذب الناس أیضًا و أنا أنكر علیهم ذلك
 

له سالماً فلم یجد إال) الفحام(أما التعلیق ذو العنوان  لرد علـي وأیضًا نقـول  شیخ هولوجــرم ل  فال  السخریة بتسمیتي ال
 . داعي لمضیعة الوقت مع الساخریین
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ــق   ال أســعي للتشـكیك لمجـرد فیسـأل عــن إنكـاري لظهـور السـیدة مــریم وأرد بــأن اهللا یعلـم أنــي) م. ممـواطن(أمـا المعل
سیدة مـریم ظهـرت فـوق جــامع ألثبـات صحة اإلسـالمفلـو أن(التشكیك أو حقدًا كما تـزعم   لقلـت  المسـلمین قــالوا أن ال

 المعجـزة الوحیدة البقیـة في هـذا الـزمن هـو عقل اإلنسـان ولكن إلیمـاني أن) نفس الكالم لهم و ألنكرت علیكم جهلهم
بل المسـحیین بهـذه الطریقـةالذي كرمه قاع األمم ویصـعب  اهللا وأنه لو بقینـا نفكـر كمسلمین ق لى األبد فـي   فسـنظل إ

 فارغ ولست كالم holographyوالعجیب أن سیدتك تقول عن ال .  المستوى من الجهلعلي أن أرى وطني على هذا
ربمـا یـا ســیدي .  والتفسـیرات المعجزیـة هـي الكـالم العاقــلأدري كیـف أرد علیـك فمــن منظـورك أصــبح العلـم كـالم فـارغ

 .  بالعقل الذي ارتضیته لنفسكوهنیئًا لك
 

 اللـیزر والتصویر  أن اللیزر لم یكن موجود في الستینات، أرجو منه بعض البحــث عنوالذي یقول ONONأما السید 
  .الهولوغرافي وسیعلم أنه مخطء تماماً 

 
سیدة مـریم بـل واخیرًا أنا ال أكن أي حقد علیكم یا سـادة و ال یضرني مـن كم بظهور ال  قریب أو بعیــد أن تؤمنوا جمیع

قال بعـضولن تستفید مریم مـن عدمـه كمـا  سیدة  كرین أو تنقـص المسـیحیة بظهـور ال أنـا .  المعلقیـن المسـیحین المف
بدو  والمفترض من المثقفین أمثالكم أن یفكروا و یردوا رأي برأي وفكرمجرد اطرح رؤیة علمیة لما یحدث كن ی  بفكر ول

 . أني كنت مخطئ
 

  السابقأرجو النشر وشكرًا للنشر
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

06:32:30 13-12-2009اتحدى..هل تستطیعوا نشر تعلیقى-١٣٦

فكرى
 البرتوكول التعلیق غیر موافق لشروط النشر نرجو قراءة

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

CTV2009-12-13 06:30:04أغابى و -١٣٥

بنت الفادى
یه مناسـبة دخــول مالهم شـغالین CTVفضلت أقول امس هیا قناة أغابى و  یه ؟وانـا عارفـة ان ف عذراء فیـه ا  مـدایح لل

لى الهیكـل بس قلـت مـذودینها قـوى السیدة عذراء ا یا خسـارة خـاب املـى.// ال  لما عرفـت ان الست العـذراء زارت بـس 
قدرت هم  تانى ومافیش قنـاة من تذیع حاجـة مصر  یا/   لرب علیـك یاسـت  لى یـذیع ؟؟؟سـالم ا مال مین ال  عـذراء لیـه ا

أذكرینا أمام رب العرش
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

١٣٤- TO / OUR BLOVED MUSLIM 2009-12-13 04:42:51

MAFDEYA
/أحبأونا المسلمون 

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

04:03:40 13-12-2009إحكیلي یا أم النور-١٣٣

ملك مصر

 إحكیلي یا أمي و قوللي عن كل مواقف عشتیها 
  أطلبي من أجلي و صلیلي علشان أفكر زیك فیها و

  جمیلة حملها لك جبرائیل إحكیلي عن بشري
  تقویل و إزاي أنت صدقتیها من غیر ریبة و ال

 إحكیلي عن یوم میالده هناك في مذود البقر 
  إن الرعاة جولوه ساجدین له بكل وقار و إزاي

  ظهرت في السما إحكیلي عن المالیكة اللي
  بترنم و تقول معاكي المجد هللا في العال

 أحكیلي عن رحلة بیهرب فیها الخالق م المخلوق 
  قبلتي و إتحملتي السیر فیها بكل هدوء و أنتي

  كمان لیوسف النجار أحكیلي عن طاعته لیك و
  بإستمرار و إزاي قضي طفولته معاكم خاضع لیكم

 إحكیلي عن ذكري مریرة جازت فیها النفس جزیر 
  أنت شایفة ضربه و لطمه و شهادات كلها تزویر و

  الجمعة و إنتي هناك تحت الصلیب إحكیلي عن یوم
  في یوحنا الحبیب و إزاي كان بیفكر فیك و كمان

  إحكیلي عن یوم قیامته فجر األحد بالتهلیل
 و أزاي كانت فرحة قلبك لما قابلك في الجلیل 

  أمي و قولیلي عن كل مواقف عشتیها أحیكیلي یا
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 ...  علشان أفكر زیك فیهاو أطلبي من أجلي و صلیلي
 ربأشكرك أمي العدرا و المجد لك یا

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

03:35:27 13-12-2009..ومنها ظهورها للمؤمنین  ..فى الدنیا .. فلماذا ال یظهر لها كرامات -١٣٢

م.م . مواطن 
مش عارف لیـه .. . وغیرهم من المعلقین المتأسلمین .. المصرى وكذا سى عبداهللا.Egyptian Muslim..الى االخ 

 ؟؟؟ .. اللى فى قلوبكم ده الحقد
بــالروح ..  المســیحكوالــدة للــرب یســوع..ان تؤمنــوا بهــا .. نحــن النلــزمكم..  مــریم قــى ظهــور العــذراء.. لمــاذا تشــككوا

یة.. النه صعب علـى .. القدس  كالم .. عقولكم الوهاب هم هـذا ال بصـورة.. رسـولكم ذكرهـا فـى كتابـة .. رغـم ان .. تف
  ؟؟؟ا..اصطفاها على جمیع نساء العالمین .. وان اهللا .. مریم 

اصعد.. وفـور وفاتهـا ..؟؟؟النها اختیار اهللا لها شخصیا  >>)٩٩((ال ..أى انها احسن من نساء الرسول وزوجاتة 
 . ؟؟.. مدفون على االرضغیر.. الطاهر .. اى ان جسدها ..للسماء بجوارة .. حسدها الطاهر 

ها كرامــات  هـى ..لـذا  ..وشـفاعتها مسموعة عند اهللا .. ومنهـا ظهورهــا للمــؤمنین ..  الـدنیا فـى.. فلمــاذا ال یظهـر ل
مـش ..مـن ظالم االسالم .. وتخرجوا.. لتروا نورها ..  عیونكم والرب قادر ان یفتح... كل المؤمنین االقباط .. شفیعة
 ؟؟ ..وغیرة من تشكیك وكالم فارغ  holography تقول

 ؟؟ ..م 2010 قى ذكرى میالد یسوع المسیح ال..  االیام مباركة عند المسیحییین وخاصة ان هذة
 ؟؟؟ ... اهللا باذن..والحق یحرركم .. ربنا یهدیكم لمعرفة الحق 

؟؟....وربنا موجوووود 
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

03:33:41 13-12-1192009االخ مسلم مصري صاحب تعلیق رقم -١٣١

قبطي وبس 
 عشرات المرات  1968انا بروستانتي لو ثري ورایت العذراء مریم عام 

لف عن جسـدنا ومن ایماني انا تظهر حسب قول الرب تظهر اجساد  القدیسین وظهورها ال بد ان یكون في جسـد مخت
  االجساد االخري هي نورانیة ولیست بیولوجیة الن

  لتشد ازار الموءمنین بالمسیح واؤمن انا اتت
  واوءمن انها قدیسة طاهرة

 )  ما قالة لكم فافعلوة كل( واءمن انها اتت لتقول للمسیحیین مثلم اقالت في الكتاب 
   لتعید المسیحیین لحظیرة االیمان االنجیلي حسب كتابنا المقدساي ان ظهور القدیسة المطوبة مریم

 واومن ا نها طاهرة 
  اسجد الي قدیس ولكني ال اسجد لصورتها او اي صورة وال

  اهللا االن وال الي نبي وال اقول المجد للعذراء وال الي قدیس في رحاب
  االب واالبن والروح القدس اهللا الواحد بل اومن بالة واحد ال شریك لة هو اهللا

نك وتبحث ان  هذا الظهور خدعة قبطیة فمن حقك كل الحق ان تذهب الي الكنسـة وتـريوان كنت یا اخي تري ان  بعی
 كان هذا خداع بصري ام ال 

عذراء واجهه لیــس لكـي نتقـرب هللا  بالتضرع للعذراء فلو حدث هذا فان الفضل یرجع هللا واحدة ویضعاما عن الشفاء  ال
  البشر مثلما یرسل اهللا كلمتة عن طریق

 والمجد كلة یجب ان یكون هللا 
  او تعاني من اي مرض وان كان سیادتك مریض

لك بكـل حـب ان عالهم الشـریرة النفانا هنا امام الجمیع اقـول  كرة اف ناس مسلمین ومسـیحیین وی كل ال  اهللا  اهللا یحب 
 قدوس 

 ورب الكل واطلب منة في اسم الرب یسوع الـة المجد واطلـب منـة لو كان لدیك مریض ایا كان دینة صلي هللا اله الكل
 یشفیك وثق في ید الرب وسوف یشفیك ان

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

03:33:38 13-12-2009..ومنها ظهورها للمؤمنین  ..فى الدنیا .. فلماذا ال یظهر لها كرامات -١٣٠

م.م . مواطن 
مش عارف لیـه .. . وغیرهم من المعلقین المتأسلمین .. المصرى وكذا سى عبداهللا.Egyptian Muslim..الى االخ 

 ؟؟؟ .. اللى فى قلوبكم ده الحقد
بــالروح ..  المســیحكوالــدة للــرب یســوع..ان تؤمنــوا بهــا .. نحــن النلــزمكم..  مــریم قــى ظهــور العــذراء.. لمــاذا تشــككوا

یة.. النه صعب علـى .. القدس  كالم .. عقولكم الوهاب هم هـذا ال بصـورة.. رسـولكم ذكرهـا فـى كتابـة .. رغـم ان .. تف
  ؟؟؟ا..اصطفاها على جمیع نساء العالمین .. وان اهللا .. مریم 

اصعد.. وفـور وفاتهـا ..؟؟؟النها اختیار اهللا لها شخصیا  >>)٩٩((ال ..أى انها احسن من نساء الرسول وزوجاتة 
 . ؟؟.. مدفون على االرضغیر.. الطاهر .. اى ان جسدها ..للسماء بجوارة .. حسدها الطاهر 

ها كرامــات  هـى ..لـذا  ..وشـفاعتها مسموعة عند اهللا .. ومنهـا ظهورهــا للمــؤمنین ..  الـدنیا فـى.. فلمــاذا ال یظهـر ل
مـش ..مـن ظالم االسالم .. وتخرجوا.. لتروا نورها ..  عیونكم والرب قادر ان یفتح... كل المؤمنین االقباط .. شفیعة
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 ؟؟ ..وغیرة من تشكیك وكالم فارغ  holography تقول
 ؟؟ ..م 2010 قى ذكرى میالد یسوع المسیح ال..  االیام مباركة عند المسیحییین وخاصة ان هذة

 ؟؟؟ ... اهللا باذن..والحق یحرركم .. ربنا یهدیكم لمعرفة الحق 
؟؟....وربنا موجوووود 

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

02:37:41 13-12-2009 إستیفانهاني - 117شكر خاص لتعلیق رقم -١٢٩

ملك مصر
سـنة و  20 كلمات هذه الترنیمة التي كنـت أبحث عنهـا منذ أشكرك جزیل الشكر علي: سیدي المبارك هاني...أحبائي

 الــترانیم القبطیـة بكنیسـة فرانكفــورت إذ  ســنة لـم نـرنم ترنیمـة قبطیــة واحـدة مــن كتــاب٣٠ ألننــا علـي مـدار لــم أجــدها
ــاك مــن یســأل عــن خــالص النفــوسإنصــرف الجمیــع لجمــع المــال و  فــي شــكرا ســیدي و لتتمجــد أم النــور... لیــس هن

وشكرا ...حیاتك
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

02:26:00 13-12-2009مصریة 103مسلم مصري و  119رد علي تعلیق -١٢٨

ملك مصر
قد نسـیت ذكـر ظهـور : و عزیزتـي المصریة.. المقولـة المحفوظةعزیزي المعلق الذي یعید كـل شـویة نفس...أحبائي ل
 سـنوات و شـاهدها مئـات المسـلمون ١٠ في البوسنة و الهرسك قبل الحرب هناك ب ١٩٨١ العذراء في یونیو السیدة

 هناك أیضا و یعترفون بهذا 
  Medjugorje الرجوع إلي موقع جوجل و الدخول بإسم أرجو

  Lourdes كانت قد ظهرت في مدینة وقبل ذلك
  Bernadette Soubirous بفرنسا و شاهدتها القدیسة

  ١٨٥٨عام 
   موقع جوجل و مواقع البالد المذكورة و التي حدث فیها ظهور العذراءكل الظهورات مذكورة علي

 المواضیع دي حتي ال تزعـل منك أم النـور و تسحب و كما ترون أن الكذب مالوش رجلین و عیب الكذب بالكیلو في
تك یا سیديو...بركتها مـن بی لم نختلـف  عذراء فـي... أخـیرا  سیدة ال یم و لیـس فـي فإنني أریــد أن أري ال  فردوس النع

نا ؟؟؟ و.طیب اقدر أعرف حضرتك زعالن لیه... الوراق و ال في الجنةو أنت ال ترید رؤیتها ال في...الوراق  بتتبال علی
 و شكرا...؟؟؟... واخدین إیه من حضرتك سوي الكذب و الضالل؟؟؟ طیب یا سیدي تآمن و اال ما تآمنش إحنا...لیه

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

02:07:31 13-12-2009بلدى مصر والبلد بلدنا-١٢٧

119الى التعلیق رقم 
 اربط الحمار مكان مایحب صاحبه 

هذه التكنولوجیا انت بتقول یس معهـم فلـوس ل كالم هـو احنا اغـنى مـن فلـوس.  المسلمین ل بترول عیب علیــك ده   ال
  الدكتور محمد حماره قصدى محمد عماره

اوكـى یخلى امـه . من الحور العین والولدان المخلدون واذا كان رسول االسالم ال یظهر اال فى المنام النه مش فاضى
  او زینیب تظهر او عائشه

  مایحب صاحبه مربوط مكان....مش مكسوف من نفسك انك مغیب وانك زى 
 قرب شروق الشمس 

 الشمسغدا تشرق
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

02:01:25 13-12-2009اظهري ونوري-١٢٦

اظهري ونوري
 شفاعتك یابتول ، عایزین صالتك للشفاء على طول یاال اظهري ونوري واملي الدنیا بالبخور ، عایزین

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

ـــوان-١٢٥ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ 01:43:21 13-12-2009 یا اخ

لهم عیون و ال یبصرون 
 الست العدرا لم تظهر 

 ماشي الكالم 
  ناس جالها بواسیر و هرش عشان في

  الرجا عدم السجال مع المشككین
 الرد بسیط 
روح شوف 

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

01:38:19 13-12-2009 119 یا تاجر تعلیق رقم علي عینك -) هولوجرام ( علي عینك یا شیخ  -١٢٤

الفحام 

نك روح شوف - عم الحاج الرد بسیط و بـال سفســطه و حكاوي ورغي فاضـي یا سفاره  - بعی عدین عدي علي ال و ب
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ماغ وغلوش و  -وبعدین ارجع تاني و علق  -هل تعرفوه ؟  - الشیخ الفحام الفرنسیه اسألهم عن واحد اسمه  اربط د
ان كنت ال ترغب في  - علي النت لكن مش ح اقولك علیها و انا عندي روابط -المسأله مجرد نفسنه فقط  -الناس 
شكالیه اخــري  - الواقع و ترفضه فالبحث عن الصور و الفیدیوهات و رفض الواقع مشاهده ادعـو جمیـع المعلقیـن  -ا

  - الكالمیه لهذا الشخص السفسطه -لعدم الرد علي 
..  دلوقت ارجو ان تكون نفسیتك احسن..  و دي تهیؤاااااااااااااااااااااااات ما ظهرتش.... هولوجرام / ماشي یا حاج 

عفوا یا ست یا عدرا 
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

01:22:38 13-12-2009هكذا ایمانهم المضلل -١٢٣

المصرى قبطى
بام یسـوع ال یصدق هذا الظهور ثالث فئـأت هـم اوالــ بل  هم الیؤمنـون بالعـذراء كولـدة االلـة  منطق  ( البروتسـتانت الن

ــ المسـلمین النهـم ال یؤمنــون بالمسـیحیة) نسطورــ هرطقـة طرقـة ورقـة بـن (  اال علـى الطریقـة النسطوریة ایضــًا ثانیًا
یة لظهرت ولو كان. البروتستانت واالسالم وجهان لعملة واحدة هى الضالل اذا) نوفل  عقیدة البروتستانت عقیدة حقیق

ــور فــى ــائس االرثوذكســیة.. كنائســهمام الن ــةوتظهــر فــى.. العــذراء تظهــر فــى الكن ــائس الكاثولیكی النهــا كنائــس .  الكن
لذلك هـم فى ضالل ثـم یصفون غـیرهماما كنائس.. رسولیة وهم دائمـا .  بالضـالل البروتستانت كنائس ناشئة منشقة 

یدعون المحبــة یسخرون من الدیانات االخرى حتى االسالم الوجة  الثانى لهم ویسخرون من عقائد االخرین ومع ذلـك 
عد مـا یكونوا عـن المحبـةوهم عة علیكــم بـالفرح بـالظهور فقـد..  اب كوم فى مصر یاجما  اراد الـرب ان یفـرح شـعبة المل

نور ولكــن كم الفرحـة دعــوهم فــىفسـمح بظهـور ام ال ستكترون علی انهـم .  خـزیهم المسـلمین وحالفئهــم البروتسـتانت ی
الن االیمان هو الثقة بما یرجى واالیقان( والشك هو عدم ایمان . یقومون بخدمة الشیطان فى عملة اال وهو التشكیك

كل ثالثًا ـاالمن والدولة الن االمن متمسلم والدولة)  بأمور ال ترى كذبوة ب بد وان ی  اسالمیة فالیروق لهم هذا الظهور فل
 ان الــرب ال یــترك نفســة بــال ثقــوا.  صحافةصــفراء وصــحفیین مرتذقـة واعــالم منحــاز كالعـادة فــى كـل شــئالطــرق مــن

ها كشــافات وخـدععند ظهـور 68التنسوا فـى عـام . شاهد  عذراء فـى الزیتـون سسـلطوا عبـد الناصـر وقـالوا ان ما  ال  ك
نة خدع نت خــدع افصـلوا الكهرباء عـن یقولون االن فطلب من البابا كیرلس ان یصرف الشعب ال با لـو كا  فأجـاب البا

ـــن حولهـــا ـــذبالكنیســـة وم ـــة بالكامـــل وظهـــر ك ـــائى عـــن المنطق ـــار الكهرب ـــًال فصـــلوا التی ـــافقین المســـلمین  وفع  المن
نة الیمكـنماذا نقول انهم یجدون لكل. والبروتستانت توا انهـم على حق رغـم ا جل ان یثب  الحد  اكذوبة حجة هذا من ا

ان یطفئ الشمس
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

01:06:58 13-12-٢2009ردًا على السادة المعلقین -١٢٢

Egyptian Muslim

بدون نبدأ بالسیدة مصریة حیث تعدد لنا بعض التجلیات قرن العشرین   لسیدة مریم في القـرن التاسع عشـر وأوائــل ال
من أم أي ستمر بـذكر التجلیـات في مصـر بـدًأ  ثم ت .  نقـًال عـن موقع كنیسة األنبــا تكـال١٩٦٨ مصدر على االطـالق 

من تعلیقـك؟؟؟ هـذا أوالً فلماذا یا سیدتي لم تذكري لنا یة حضرتك.  المصدر الخاص بالجزء األول   یمكـن أن ترجعي ثان
ــات والكرامــات المنســوبة ألولیــاء اهللا الصــالحین لعــدد مــن المصــادر الصــوفیة فــي مصــر وســتجدي العدیــد مــن  التجلی

ــل ــالتواریخ ب ــاب ــتي حــدثت وتحــدث بم ــة عــن البركــات والشــفاءات ال  یســمونه بركــات األولیــاء  وســتجدین مقــاالت مطول
نه مجـرد كـالم مرسـلفهل تصدقین ذلك ألنه مكتوب في. الصالحین  كتب ومصادر؟؟؟ أنا شخصیا كمسلم ال أصدقه أل

 فماذا عنكم؟ .  اإلسالمألنس ترد أن تصدق في أي شيء حتى لو كان ساذجًا وهو ما یهنى عنه
 

نا لـم أذكـر اطالقًا أن المسـیحینأما السید كریاكوس الذي ینفي أنهم  العـادیین لهـم أي  كدبوا كدبة وصدقوها أقول له أ
هذا هي قلـة. عالقة بذلك هار الشـعب وجذب النـاس الذي یمكن أن یخطط لشـيء ك  قلیلـة مـن القیـادات فقـط بهــدف اب
ما هو مـذكور  بجدید علینا كمصریین فذلك یحدث منذ أیام الفراعنة وسحرتهم الذینوهذا لیس  یرهبون عیون الناس ك

هم وطبعًا مثل هؤالء القیادات لدیكم لدیهم مصادر.  كتابكم المقدسفي قرأننا كما هو مذكور في  تمویل طائلة كمـا أن ل
لك الفـتره یمكـن أن ثةمراكز بالخـارج منذ ت عات الحدی ستنكر النـاس.  یمـدوهم بمعلومـات عـن اإلخترا  فأنـا ال وحـتى ال ی

یة كن هنـاك دائمـًا فــي كـل سلطة دین لى أتهـم كـل الكنیسـة بـذلك ول تبرر الوسـیلة وأنـه للوصـول إ  مـن یظـن أن الغایـة 
ــات الكـبرى ــل و التجــاوز وهــذا لـدى المســلمین كمــا لــدىالغای ــادات  ال بــأس مــن بعــض الحی  المســیحین ولــدى كــل القی

 .  الضعف البشريالروحیة في العالم كجزء أساسي من
 

لكأما السید مینا مـدحت فلـن أرد علـى سخریتك لك ممـا یـبرز اإلفالس لـدیك وأقـول   مـني بمواضــیع البـول ومـا إلـى ذ
یا سـیدي اإلخترع موجود یا سیدي واالطفال في الدول المتقدمة یرونه في متحف  العلوم ویدرسونه في المدارس فعفـوًا 

لذي أما عن موضـوع أمن.  موجود لن یغیر من حقیقة علمیة عالمیة معروفهادعاءك بأنه غیر هذا الجهاز ا  الدولـة ف
كان فـي طیـات حقائـب أحـد الكهــان مـن الفئـةتنكـر وجـوده صــغیر الحجـم و وتهریبـه مـن سهل مــا یمكــن خاصًة إذا   أ

بأن یرانـا جمیعـًا نلهـث وراء أوهـام وتفسـیرات وأما عن الموساد فأنت مخطئ تمامًا فما أسعد. المذكورة أعاله  الموسـاد 
یه بمراحــلاعجازیة لذي سـبقونا ف كر.  وهمیة مبتعدین عن العلم ا كن كیــف لمن خترع عمره ول  سـنة أن یعـي هذه ٤٥ إ

یا سـیدي أما عـن تفسـیر حدث مثلأما عن موضوع. الحقیقة على بسطتها فذلك فـي القضـاء   البینة على من ادعى 
نا  بهـا اهللا علـى سائر خلقـه للتحلیـل و البحث عـن هذا فال یحتاج إلى بینة فـالمفروض أن إسـتخدام عقولنـا الـتي میزا
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 .  ولیس اإلستسالم للخرافاتتفسیرعلمي هو األساس
 

هم لمعني )١١٣تعلیق (أما السید قبطي  عادة الذي یقول أنا إلهي حلل لي الكذب فهو طبعًا ینقـل بـدون ف  األحادیـث ك
وسؤالي له في أي موضع تحدیدًا كذبت یا سیدي؟ أنا مجــرد.  علینامعظم اإلخوه المسحیین إلى من رحم ربي ولكن ما

  الكذب بالظبط؟؟؟؟  سنة واتساءل بعض التساؤالت فأین٤٥أذكركم بإختراع موجود وعمره 
 

 شأنه  الناصر ذهب بنفسه ونظم ذلك فأمر طبیعي جدًا ألن عبد الناصر نفسأخیرًا الرد على من یسألون كیف أن عبد
 الحدیثة أیامها ولذلك فأنا قد أعذر من صدقوا موضوع شأن كل المصریین لم یكن یعلم أي شيء عن هذه اإلختراعات

كل العیــب علـىالتجلي هذا في كن العیـب   مـن یصـدقونه األن واالطفال  ذلك الـزمن لجهلهـم بالتصـویر الهولوجرامـي ول
  .یشهدون مثله في المتاحف الغربیة

 
حترام الرأي ٕ  . األخر وحق الرد كما تدعونأرجو أنشر إن كنتم تؤمنون بحریة التعبیر وا

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

١٢١-VIRGIN MARY2009-12-13 00:50:27

CHRISTIAN AMERICAN COPTIC
VIRGIN MARY APPEARENCES HAPPENED EVERY WHERE ALL OF
MANKINDHISTORY IF SOMEBODY DID NOT BELIEVE IT READ THE ENGLISH
BOOKS IN MOST OF EUROPEAN AND AMERICA LIBRARIES ABOUT HER
APPEARENCE IN FATIMA ,FRANCE, ITALY, JERASULEM, CAIRO, BOSNIA,

RUSSIA. UNITED STATES, ETC...ETC...
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

00:20:35 13-12-2009وعلى فكره أألنجیل بتاعنا مزور -١٢٠

ONON CANADA
قال لــك انهـا تقنیـه٣٥الى أألخت فتحیه رقم  ها علــى الجـامع وحطـوا كبیـر  میـن  لیزر طیب المسـلمون معملوش زی  ال

ــى انــت عارفــاه وانــا عافــه كــویس وآخــر ــاء الل ــى كنیســه العــدرا بالذمــه ده كــالم طیــب فــى.  أألنی  الســتینات ظهــرت عل
یه وبعـدین ظهرت فى اسـیوط ومحافظ اســیوط بنفسهبـالزیتون وكـان الیوجـد لـیزر قال ده لعـب  ایامها ردك حیكـون ا  

تانى على كنیسـه  أیام٣أقباط وبیعملوا سحر وأمر بقطع الكهرباء لمده   لكسر سحر أألقباط انما عفریت أألقبـاط ظهر 
كده وال ایـه خلیكم بكیدكم هى ظهرت وظهرت وعمك لغایـه دلوقت لـم یظهر وانـت. أسیوط  فاهمه قصدى برضـه مـش 

 وعلى فكره أألنجیل بتاعنا مزور
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

23:47:50 12-12-2009ردًا على السادة المعلقین-١١٩

Egyptian Muslim
 وموثقة لسیدة مریم في التاریخ ولم أجد ذلك إلى بدایًة السید جرجس، لقد بحثت على جوجل عن أي ظهورات واضحة

 .  فالصورةأرجو لو ارفقت أي لنك عن ظهر واضح ودقیق كالذي نراه. ١٩٦٨ من عام
منالحدیث عن شفاء) ٧٥تعلیق (ثانیًا السید قبطي  ما عنیتـه بسخریتكم  بالظبط   األمراض واألورام عند الظهور هو 

 الصالحین وجلسـات الحضرة وغیرها مـن البـدع غیر المسلمین عندما یدعون أشیاء ممثله عند التبرك بقبور األولیاء
كالم  الشفاء باسم الدین ولكن أین الدلیل وأین الدراسة العلمیة الموثقـةالعلمیة فالكل یدعي هذة الشـفاءات؟؟؟ مجــرد   ل

  .بال أي دلیل علمي كالعادة
 

كون غـیر مرئي إال أما السادة الذین یقولون أن اللیزر یحتاج إلى شعاع فهـذا نا هـذا الشـعاع ی كن نســیتم أ  صحیح ول
ئل حائل وهذا غیر منطقي مع موضوع الظهور ألن العذراء تظهر في السماءعند سقوطه على یس علـى حا ولكـن .  ول

كون الصورةالعرض الهولوجرامي یختلف یا سیدي حیث ال  یحتاج العرض إلى حائل بل إلـى تركیب مـزدوج االنبعـاث ی
 یطابق الظهور الذي نتحدث عنه ویمكنكم مراجعة هـذا في الفراغ وطبعًا البعث اللیزري یكون غیر مرئي أیضًا وهما ما

لم. على جوجل أو ویكیبیدیا holography كلمات إذا بحثتم عن عي للتبریر الرجاء الكالم عـن الع لـى فال دا ٕ  بدقـة وا
 . به
 

یق أخیرًا السـید كاتـب عل المثل٨٠ التعل قول لـه أوًال أن المسـلمین  الـذي یقـول هـل المسلمین ال یمتلكـون اللــیزر لیف  أ
عًال ال - ویؤمنـون ببــدع قـدراتهم هـم مـن البسطاء والجهالء والـذین یفكــرون إلثبـات وجود األولیـاء قدرة ف كون ال  یمتل

 أصًال  الهولوجرام أما المتعلمین فال یلجأون إلى تلك الحیل وال یشعرونالمادیة وال العلمیة و ال حتى المعرفة بموضوع
 فالمسلمون ال یؤمنون بفكرة ظهوره بهذه الطریقه ألن في أما عن الرسول. بحاجة اإلسالم لهذه االمور إلثبات صحته

 .  القرأن والحدیث اإلسالمیة الرسول ال یظهر إلى من خالل الرؤیة أثناء المنام بنصالعقیدة
 

بزمن أول ظهـور واضح لسـیدةادعوكم مرة اخرة للبحث عن موضوع  مـریم عـام  الهولوجرام وقرأته وربط زمن اخترعه 
 .  الیها بدون تفكیر علمي إلى الجهالء قبل تسلیم عقولكم لتفسیرات المعجزیة التي ال یلجأ١٩٦٨

Page 16 of 38Copts United |  العذراء مریم تواصل ظھوراتھا بكنیستھا في الوراق| األقباط متحدون

18/12/2009http://www.copts-united.com/article.php?I=289&A=11186



 
. كنتم تطبقون حقًا حریة التعبیرأرجو أنشر ألمانة إن

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

22:56:51 12-12-2009ربنا یشفیك انت یا متخلف 23الي -١١٨

مینا كوكو
 والولدان المخلدین ههههههههههههههههماهو دي حاجات روحیه فوق مستواك یابتاع الحور

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

22:43:18 12-12-2009بظهورك یظهر صبح جمیل-١١٧

هاني اسطفان 
كل بظهورك یظهر صبح جمیل ودوب العتمه جوایا یتهز  القلب كانه الطیر واطیر اطیر وانت سمایا وتمیل الشمس في 

یا  وانت شمسك مالها نهایه ویطوب اسمك كل الكون ویكون العالم فيغروب یا عـدرا یـا امي طوبـاكي   ندایا طوبـاكي 
بیبان اللیل . نداكي یهون یرتاح قلبي وفي حبك ابقي كاني نور الشمس والقي الیاس في وقتعدرا یا امي علي صدرك

عدرابنجومه التاج وتبان السما عرش في حضني توب مفروده بنــور یلمـس قلـبي والملكـه ال  والشـمس ضفایر فــوق ال
 بمجد عظیم قدامي حقیقة بتحضني 

یا امـيویطوب اسمك كل الكون ویكون عدرا  مي طوباكي یـا  یا عـدرا یـا ا  علي صدرك یرتاح  العالم في ندایا طوباكي 
قة .  وقت نداكي یهونقلبي وفي حبك ابقي كاني نور الشمس والقي الیاس في خیر والحــب حقی من حبك اعرف ان ال

ــي واحــب ــاس والســما والكــون واحــس یســوع جــوه كیــانيبتمالن ــي ویاســي. الن ــداكي بتمســح والقــي هموم  وضــیقي وای
عدرا یـا امـي علي صـدركاحزانیویطوب اسمك كل الكون ویكون العالم فـي یا  یا امـي طوبـاكي  ندایا طوباكي یـا عـدرا   

  نداكي یهون یرتاح قلبي وفي حبك ابقي كاني نور الشمس والقي الیاس في وقت
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

١١٦-St. Mary will Liberate the Coptic Egypt2009-12-12 22:24:59

wisdom
St. Mary will liberate the Coptic Egypt from imperialism. St. Mary has come to Cairo
suburb to liberate the occupied Coptic Egypt form its Islaimst Arab occupiers. St.
May will spread liberty to Copts and stop the Islamic siege around them. St. Mary
will eliminate the fetters of Arabism and eradicate the scouges of Wahhabism. St.

Mary will bring Justice to the Coptic natives of the Coptic homeland: EGYPT KIEMI
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

21:56:03 12-12-2009ظهور حقیقى-١١٥

سامح مجدى
 ایمانا بركتك تكون معنا امیینالسالم لیكى یاام النور دائما معانا وبتقوینا فى

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

21:36:05 12-12-2009الشهر المریمي-١١٤

سماح سمیر
  من المعروف ان شهر كیهك یعرف باسم الشهر المریمي

 والعدره بظهورها اكدت هذا العرف 
  سالم الرب علیها

والمجد للرب یسوع
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

21:23:18 12-12-٩٠2009ردا على التعلیق -١١٣

قبطي
ــد ظهورهـا لكــن كــل مــن یتشـفع بهـا فـيمعجـزات و عـدم ...  أي وقـت ال تخذلـه أبـدا الســیدة العــذراء ال تحــدث فقــط عن

 الكـذب لنصرته و على كل حال من الطبیعي أن من حلل له إلهه...  اختبر إحداهاتصدیق البعض لها لن ینسیها لمن
.یظن أن كل الناس كاذبون

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

21:22:12 12-12-2009یا أم النور-١١٢

ربنا موجود
 من الظلم واإلرهاب السالم لیكي یا أم النور أشفعي في أوالدك وخلصیهم

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

21:08:43 12-12-2009البینة على من إدعى-١١١

مینا مدحت

  ٤٧الرد على التعلیق 
ــه یتهمنــاكلنــا تركنــا فرحـة الظهــور نحــن أقبــاط مصـر   ( ونــرد علــى مـن یشــكك ونحــن النحتــاج شــهادتهم ، والغریـب أن

 :  یملكون الملیارات وللرد علیه أقولبإستخدام جهاز الیملكه المسلمون الذین) الغالبة
 .  فى الحقیقة وهى نكتة من جاهل من الجماعات إیاهاالیوجد جهازك المزعوم-١
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كان) إن وجد فى الحقیقـة( هذا الجهـاز كیف سیدخل-٢ ذا  ٕ  أمـن الدولة فى مصـر بیعـرف بدون أن تعلــم الجمـارك، وا
 وحتى اآلن عن كشفة ؟،أن أى قضیة تأخــذ فى ١٩٦٨ فهل عجز منذ عدد شعر ذقون أعضاء الجماعات اإلسالمیة،

 الحربیـة والعامـة وهــى فـى مصـر  الدولــة أســابیع أو شــهور فقــط، وهــل جهـازك المزعــوم بعیــد عــن المخـابراتیــد أمــن
  العالمیة؟ معروف عنها أنها من أذكى األجهزة

هل عجز الموساد اإلسرائیلى أیضا من مصلحته كشف هذا-٣ ما ، ف كم تما نا مثل  الجهاز المزعوم ألنهـم یهـود یكرهون
 .  عن ذلكأیضا

 .  العكسمن القرآن أقول لك أن البینة على من إدعى ولیس-٤
جنیـة فقـط أرخـص مــن 500 وبیعــالج بـالقرآن والحالــة بأنصــحك تــروح للشــیخ البــدرى فهــو بیعمــل حجــاب ورقیـة -٥

٥ اللى مش القیین رغیـف العیش أبـو  اللى بتقول أن ثمنة الملیارات وأن أهالى العشوائیات فى الوراقجهازك المزعوم
 .  ببول البعیریاحالوووووة، یاأخى خلیك فى ثقافتك بتاعة عزت عطیة والعالج.. قروش إشتروا هذا الجهاز

 .أرجو النشر كامال ، إعماال لحق الرد
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

21:01:35 12-12-2009ربنا یرحمنا -١١٠

ابن المسیح
  هذا لیس ظهور نهائیا دا انعكاس ضوء في الموبایل

 وانا صورت قبل كدا وحصلت معایا 
  مفیش غیر فیدیوهین بس علي االنترنت وبعدین الحشود اللي هناك

  مروحتوش صورتو لیه
  المستمر؟ جریده الیوم السابع راحت وصورت ومفیش اي حاجه هو فین الظهور

 انا ال اعترف بان دا ظهور 
  بموبیلي كدا كتیره في دیر مارمینا وعاندي تصویرات

عىالعدرا لما تحب تظهر مش نور ومفیش جاذبیـه تقـدر تشـدها فطبی ها مجـرد  قف عالیـه  هتقف على القبه الن  انهـا ت
   نزلت عشانها مش تقف على القبه جنب الصلیب ثابته وال تتحركفوق القبه عشان الكل یشوفها وتبلغ الرساله اللى

  وبعدین دققو في الفیدیو علي الیو تیوب الراجل بیقول اهیه
 موبیلهوالناس تقله مفیش حاجه طبعا النه شایف في

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

20:44:30 12-12-2009فیدیوهات بس؟؟؟ 3-١٠٩

ابن المسیح
 فین عقلكم بقا معقوله 

  اتصورو بموبایل هیا الحشود اللي موجوده دیه كلها  فیدیوهات بس اللي٣
  بس اللي معاهم موبیالت بتسجل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ٣مفیش غیر 
  یاتري الباقي  اصالا التسجیالت اللي علي االنترنت كلها من موبیلین اتنین فقطمع العلم ان

 مكنش معاه موبایل یصور؟ 
  لیه؟ وانتو مرحتوش تصورو

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

20:36:03 12-12-2009وسیمحى كل أثر لعكرمة األعور -١٠٨

عساسي عبدالحمید 
 بماء النیل و ستتجسد العذراء في كل نجع و غیط و ستدخل ینزل فیه كل المصریین للتعمد* هو قریب*سیأتي یوم و

 .... و ان غدا لناظره لقریب ....  الفالحین بیوت
 ....) نبوئتي أنا (  سیدة النور في عقر الوثنیة وعما قریب ستظهر

 عبدالحمید عساسي
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

20:26:50 12-12-2009بالش نصدق اى حاجه-١٠٧

المسیحى المهاجر
٪١٠٠ هذا، ثانیا انا اؤمن فقط بالكتاب المقدس وهذا النه صحیح اوال انا مسیحى حتى ال یتهمنى البعض باننى غیر

نور مالك   ، ولهـذا ینبغـى علینـا ان نعتمـد فـى ایماننـا وهناك ایه تقول ان الشیطان یستطیع ان یظهر فى صوره شـبه 
قد تكـون  الموحى به من اهللا والذى كتبه اناس اهللا مسوقین بالروح القدسعلى الكتاب المقدس  ولیس مجرد ظهورات 

 شیطانیهصحیحه وقد تكون خدع
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

20:09:21 12-12-2009مبروك-١٠٦

coptic warrier

 یا عدرا جیتي و نورتینا 
  تحرمینا یا ریت من زیارتك ما
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  و في ناس انكرت ان المسیح جه یا جماعه المسیح جه علي االرض و عمل معجزات كتیر
نت تظهر العـذراء معایام ظهور العذراء في الستینات مع ذلـك كا ها و  لالخ  فصلوا الكهرباء عن المنطقه كل  تحیاتي 

   دیه في مصر ابقوا اقبضوا علیه علشان ممكن یعمل مشاكلبتاع الهولوجرام و بعدین لو في حد عنده التكنولوجیا
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

١٠٥------2009-12-12 20:03:28

Joseph Kamal
مبارك شعبي مصر

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

19:59:44 12-12-2009مسلم  Egyptianردا الى عادل و-١٠٤

مصریة
 مسلم  Egyptian الى عادل وردا

  العشرین ظهورات السیدة العذراء فى القرن
 
فترة مـن الخمیـس م فى1858ظهرت فى فرنسا فى مدینة لورد سنة  - 1 لى الجمعـة  11 ال یو سـنة  16فبرایـر ا یول

 . مرات 8 وكانت عدد ظهوراتها فى هذة الفترة م 1858
 
قر فــى الفـترة مـن ظهرت لثالثة أطفـال.  فاتیما بالبرتغال وكشفها لثالثة اسرار خطیرةظهرت فى - 2 مایـو  12 رعاة ب

 .  الظهور بما یعادل مرة كل شهر فى نفس التاریخعدد مرات 1917أكتوبر  13الى  1917
 
قراء " \ فى بلجیكا ظهرت - 3 ین ظهرت" \العذراء ذات القلب الذهبى وعذراء الف مبر  29 فـى الفـترة ب 3و 1932نوف

 . مرة فى المدینتین. 4 بورنج وبانوة عدد المرات الظهور م فى كل من مدینة 1932یولیو 
 
عذراء فى جرانیـدیل بأســبانیا  - 4 مرات " \ آت ومعجزة عظیمـة سـتحدث وعقـاب..... تحـذیر للعـالم" \ظهرت ال ظهـرت 

 . م 1965نوفمبر  13م الى  1961 یونیو 18كثیرة فى الفترة من 
 
 منقول من موقع كنیسة األنبا تكال  :ظهور العذراء فى مصر  - 5
 

لى ظهـور  1684برمهات 24م الموافـق  1968إبریل  2م منذ مسـاء الثالثـاء  1968 فى الزیتون ابتداء من+  توا
فىالسیدة العذراء ام النور فى الكنیسة القبطیة فترة زمنیـة طویلـة وصلت  ستمر ل  األرثوذكسیة وكان الظهـور یتــم أو ی

. ش 1684برمودة  22الموافـق  1968 سنة ابریل. 3بعض األحیان الى ساعتین وربع كما حدث فى فجر الثالثاء 
فق  1968إبریل سنة  2 ساعتین دون انقطاع وذلك ابتداء من وحدث ان ظهرت الكثر من 1684برمهـات  24الموا

 . ش
 

وقد بدأت. 1986مارس سنة  25 كنیسة القدیسة دمیانة بدأ الظهور یوم فى 1986ظهور العذراء فى شبرا سنة + 
 . 1986مارس  25للشهداء  17.2برمهات  16مشاهدتها بصورة جماعیة مساء الثالثاء 

 
 . 1997 العذراء أغسطس ظهورات شنتا الحجر انتشرت مؤخرا خالل صوم+ 

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

Egyptian Muslim 2009-12-12 19:57:16ردا الى عادل و-١٠٣

مصریة
 ظهورات السیدة العذراء فى القرن العشرین 

فى الفـترة مـن الخمیس 1858ظهرت فى فرنسا فى مدینة لورد سنة  - 1 لى الجمعـة  11م  یو سـنة  16فبرایـر ا یول
 . مرات 8 هذة الفترة م وكانت عدد ظهوراتها فى 1858

فترة مـن .  لثالثة اسرار خطیرةظهرت فى فاتیما بالبرتغال وكشفها - 2 فى ال قر  مایـو  12ظهرت لثالثة أطفـال رعـاة ب
 .  شهر فى نفس التاریخعدد مرات الظهور بما یعادل مرة كل 1917أكتوبر  13الى  1917

فترة بیـن " \ القلب الذهبى وعـذراء الفقـراء العذراء ذات" \ظهرت فى بلجیكا  - 3 فى ال مبر 29ظهـرت  3و 1932 نوف
 . مرة فى المدینتین. 4 الظهور م فى كل من مدینة بورنج وبانوة عدد المرات 1932یولیو 

سبانیا ظهرت العـذراء فى جرانیـدیل - 4 مرات  "\وعقـاب آت ومعجــزة عظیمـة سـتحدث ..... تحـذیر للعـالم" \ بأ ظهـرت 
 . م 1965 نوفمبر 13م الى  1961یونیو  18كثیرة فى الفترة من 

  األنبا تكال منقول من موقع كنیسة: ظهور العذراء فى مصر  - 5
لى ظهـور 1684برمهات 24م الموافـق  1968إبریل  2 الثالثـاء م منذ مساء 1968فى الزیتون ابتداء من +  توا

فترة زمنیــة طویلـة وصلت فى السیدة العذراء ام النور فى الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة وكان ستمر ل  الظهور یتـم أو ی
فق 1968ابریل سـنة . 3 ساعتین وربع كما حدث فى فجر الثالثاء بعض األحیان الى . ش 1684برمودة  22 الموا

فق  1968إبریل سنة  2 ابتداء من وحدث ان ظهرت الكثر من ساعتین دون انقطاع وذلك 1684برمهـات  24الموا
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 . ش
وقد بدأت . 1986مارس سنة  25 الظهور یوم فى كنیسة القدیسة دمیانة بدأ 1986ظهور العذراء فى شبرا سنة  +

 . 1986مارس  25للشهداء  17.2برمهات  16 مساء الثالثاء مشاهدتها بصورة جماعیة
  1997ظهورات شنتا الحجر انتشرت مؤخرا خالل صوم العذراء أغسطس  +

googleو یمكن التأكد من الخالل 
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

19:40:51 12-12-2009وكل المتشككین والمشككین 90الى رقم -١٠٢

مسیحى مصرى
یك وساعتها أقول لك ربنا ینور بصیرتك وتشوف نـور اهللا واذا كنــت  تبحـث عـن دلیـل مـادى اذهـب بنفسـك وشـوف بعن

سأل جریدة األهـرام مـتىیمكن تصدق نفسـك  ذهـب الـرئیس جمـال عبـد  واذا أردت وثـائق فابحث فـى وثائق الدولـة ووا
بالزیتون ومـاذا یة للعــذراءالناصر الـى كنیسة العـذراء  ناء اكـبر كاتدرائ جراج لب مر باعطـاء أرض ال  فى  شـاهد ولمـاذا ا

سال احفـاد اخوتنـا المسـلمین اللــى الزیتون ولماذا أشرف االتحاد االشتراكى على توافد الجماهیر  الى الزیتون وممكـن ت
 النصب دى احنا مش محتاجینها ألثبـات اما شغل اللیزر وعملیات..  فى الزیتون وبابا دبلوا شبرا وأسیوط شافوا العدرا

 سـحاب المجــد وسـوف  الزمان والمكان ألنه اله اكل شاء البعض او كفر وسوف یــاتى علـىألن مسیحنا فوق..ایماننا 
مرة اخرى ربنا ینور عنیك بنور الحق وتعـرف الحــق والحـق.. واألرض تنظره كل العیان وتسجد له كل ركبة فى السماء

یحرركم 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

19:36:39 12-12-2009 لهم عیون وال یبصرون ولهم اذان والیسمعون-١٠١

كیریاكوس
لي مـش مصدقین وبیقولـوا عني هـم فاكرنا ایــه اننـا بجد انا بتعجب جــدا للنـاس ال  لـیزر او مـاس بجد حاجة تضـحك ی

كدهممكن نكدب كالم ده احنـا  لو احنا مثـال اخترعنـا ال عني  بة ی نا خطیة یعـني هنضـر نفسـنا فمش  ونصدق الكد  عمل
لي بیكـذبوا ظهـور ام النـورمعقول ابدا اننا نرتكب خطیة ستهذأو بــه  علشانكم وعلي فكرة لجمیـع المعلقیـن ال  وكمـان بی

غیر لمـا قال المســیح لكـم اذان والاحنا مش بنقول عن اي ظهـور او معجزة  كدین منهـا فـانتم لالسـف كمـا   نبقـي متأ
. عنیكم علشان تعرفوا تشوفوا الحقیقة تسمعون ولكم عیون وال تبصرون ربنا یهدیكم ویشیل القشور اللي علي

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

19:17:51 12-12-2009بالش نصدق اى حاجه-١٠٠

المسیحى المهاجر
٪١٠٠ هذا، ثانیا انا اؤمن فقط بالكتاب المقدس وهذا النه صحیح اوال انا مسیحى حتى ال یتهمنى البعض باننى غیر

نور مالك   ، ولهـذا ینبغـى علینـا ان نعتمـد فـى ایماننـا وهناك ایه تقول ان الشیطان یستطیع ان یظهر فى صوره شـبه 
قد تكـون  الموحى به من اهللا والذى كتبه اناس اهللا مسوقین بالروح القدسعلى الكتاب المقدس  ولیس مجرد ظهورات 

 شیطانیهصحیحه وقد تكون خدع
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

18:58:37 12-12-2009فالش-٩٩

خالد مسلم
أما المعجزات وشـفاء المرضـى فموجودة .. هى أیضًا عند الشیعةمسألة الظهور والتجلى موجودة بقوة لدى األقباط كما

مریم أو لغیرهـا ومادام بالنسبة للفیدیو فاألضواء ساطعة.. جمیع الدیانات والعقائد لدى سیدة   والتحدد مالمـح معینــة لل
 الصــورة ووجـود اآلالف مـن النــاس  مســتمرة حــتى اآلن فیمكــن اإلســتعانة بكــامیرات أعلــى جــودة فــى إلتقـاطالظهــورات

سیدة مـریم والیمتد أیضـًا للمسـیح علیـهوالأعـرف.. سیعزز ذلك بالموبایالت  ماذا یقتصر الظهور على ال ..  السالم؟ ل
مریم ولكن ربما السبب هو حاجة الناس فى كل وقت للرحمة له السـیدة  لذى تمث ) علیهـا السالم( والمواسـاة والعطف ا

ثرت من الجمـاهیر) بص شوف العدرا بتعمل إیه(أما نداء ..  المؤمنین بها فى قلوب  فهـو یعــنى أن مالعـب الكــرة قـد أ
!! عجیباً على عقولنا تأثیراً 

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

18:33:38 12-12-2009فعال دة وقته -٩٨

محب مظأطط
سانا ال تنسـنا ان نسیتفعال دة وقته احینا محتاجین جداااااااا هذالظهور یا رب ال تن  یا رب ابكى فرحا و تهلیـال انـت 

االم رضیعا فانت ال تنسانا
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

٩٧-tell every one that you know 2009-12-12 18:19:22

Nabil Messiha
. هذاالحدث نور قلوب ناس كثرة

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

18:13:38 12-12-2009من الوراق -٩٦

bota
  فعال ناس كتیر من الوراق راحوا وشافوا ایوة

یه مش معروفـاو حاجــه محصـلتشانـا مشفتش بس انــا یه مـش هتكـدب علـى حكا ناس د من طبع  متأكـد ان ال  مـش 
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 المسیحین 
هم  كدبه وهى مش حقیقه ایه اللى هیحصلوا علیه هل بالطریقـه هیعلـومش معقول ان الناس دیه كلها تتفق على  دین

 زى م البعض بیفكروا 
 الالالالالالالالالالالالال 

كركم ان ظهور  فضلكم خدوا االمور بجدیه اكید الظهور ده لیه هدف هو ان الناسمن  تعرف ان الوقت قریـب احب اف
نه جاى  المقدس ظهروا لما المسیح قام وهم بیظهروا قبل مجـىء المسـیح عشانالقدیسین فى الكتاب عرف ا  النـاس ت

  وجاى بسرعه یا ترى انت لیك مكان فى حن المسیح
  یارت تسیب افكار الناس وتتوصل مع ربنا وتقبله مخلص لى حیاتك

اااااااامین
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

17:56:22 12-12-2009 ظهور الست العذراء-٩٥

mamduh habashi
ـــا ـــول كونـــى معانـــا وحـــافظى علین ـــا ام النوریـــا عـــدرا وبت ـــا وافتحـــى ی ـــى قلبن ـــورى عقلنـــا وادخل  مـــن طریـــق الـــذور ون

 وبركاتك مع الجمیعصلواتك.ذهننا 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

17:53:23 12-12-902009الى الراسل رقم -٩٤

زتونیة 
  ده غیر أن الوقت كان لیال السیدة العذراء ظهرت وسط قباب ومنارة یعنى حوائط

 شعبیة كلها تواضع لذلك ال تتعجب أن رأیتها تتجلى فوق كنیسة فى منطقة أمنا العدرا٤١والى الراسل رقم 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

٩٣-I believe2009-12-12 17:34:31

I believe
انا شوفت السیدة العذراء باسیوط 

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

16:46:35 12-12-2009 افرحوا النة قد غلب العالم-٩٢

كیرلس العشاى
بار المسیحیین فـى مصـر كفـرة اال ان تظهر رغم كل ما یحدث لالقباط فى مصر من اضطهاد الى  تفرقة عنصریة واعت

 المسیحیة امنا العذراء لكى تفرح قلوبنا الحزینة البائسة وظهر عظمةلنا
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

16:34:26 12-12-2009 ربنا یشفي و العقل زینة حتي في مارینا-٩١

mohamedyy
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

 الموقعرد إدارة
ا الرد غیر موافق ً  لشروط النشر عذر

16:26:51 12-12-2009ردًا على السادة المعلقین-٩٠

Egyptian Muslim

 وموثقة لسیدة مریم في التاریخ ولم أجد ذلك إلى بدایًة السید جرجس، لقد بحثت على جوجل عن أي ظهورات واضحة
 .  فالصورةأرجو لو ارفقت أي لنك عن ظهر واضح ودقیق كالذي نراه. ١٩٦٨ من عام

منالحدیث عن شفاء) ٧٥تعلیق (ثانیًا السید قبطي  ما عنیتـه بسخریتكم  بالظبط   األمراض واألورام عند الظهور هو 
 الصالحین وجلسـات الحضرة وغیرها مـن البـدع غیر المسلمین عندما یدعون أشیاء ممثله عند التبرك بقبور األولیاء

كالم  الشفاء باسم الدین ولكن أین الدلیل وأین الدراسة العلمیة الموثقـةالعلمیة فالكل یدعي هذة الشـفاءات؟؟؟ مجــرد   ل
 . بال أي دلیل علمي كالعادة

كنأما كون غـیر مرئــي إال  السادة الذین یقولون أن اللیزر یحتاج إلى شعاع فهـذا صـحیح ول شعاع ی نا هـذا ال  نسـیتم أ
ئل غیر منطقي مع موضوع الظهور ألن العذراء تظهر في السماء ولیــس علـىعند سقوطه على حائل وهذا ولكـن .  حا

عاث یكـون الصورة العرض الهولوجرامي یختلف یا سیدي حیث ال یحتاج العرض لى تركیب مزدوج االنب  إلى حائل بل إ
 الذي نتحدث عنه ویمكنكم مراجعــة هـذا  وطبعًا البعث اللیزري یكون غیر مرئي أیضًا وهما ما یطابق الظهورفي الفراغ

لـى فـال داعـي للتبریر الرجاء الكالم عـن العلـم بدقة. على جوجل أو ویكیبیدیا holography إذا بحثتم عن كلمات ٕ  وا
 . به

سید كاتــب التعلیـق  له٨٠أخیرًا ال عل المثـل أقـول  لیزر لیف  أوًال أن المسـلمین  الـذي یقـول هل المسـلمین ال یمتلكـون ال
یاء ویؤمنـون بات وجود األول كرون إلث لذین یف فعـًال ال یمتلكــون القـدرة - ببـدع قـدراتهم هـم مـن البسـطاء والجهالء وا

 المتعلمین فال یلجأون إلى تلك الحیل وال یشعرون أصًال المادیة وال العلمیة و ال حتى المعرفة بموضوع الهولوجرام أما
 یؤمنون بفكرة ظهوره بهذه الطریقه ألن في أما عن الرسول فالمسلمون ال.  اإلسالم لهذه االمور إلثبات صحتهبحاجة

 .  والحدیث الرسول ال یظهر إلى من خالل الرؤیة أثناء المنام بنص القرأنالعقیدة اإلسالمیة
سیدة مـریم عـام ادعوكم مرة اخرة للبحث عن موضوع الهولوجرام وقرأته  وربط زمـن اخترعـه بــزمن أول ظهـور واضـح ل
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 .  علمي إلى الجهالء تسلیم عقولكم لتفسیرات المعجزیة التي ال یلجأ الیها بدون تفكیر قبل١٩٦٨
. حریة التعبیرأرجو أنشر ألمانة إن كنتم تطبقون حقاً 

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

16:24:28 12-12-2009 بالش نفسنة-٨٩

mimo2022
 حفـظ  الثقة فى عقیدتنا التى لیس معنى اننا ولدنا على اعتناقهااخذناهااننا ال نحتاج لشى یثبت ایماننا اننا واثقین كل

تابهم ولیس فهم بل اننا درسنا فهما ولیس حفظا ولیس كما یفعل سماء  15 االخرین الذین یحذفون مـن ك من ا اسـما 
 الكذب محلل لنشر الدعوة اما االخ الذى  بسبب ابونا زكریا و لهم فى كل بلد قران وناسخا ومنسوخا ولهماللة الحسنى

عذراء لـم تظهر قبـل!  هذا الجهاز اخترع للمسیحیین فقط یتكلم عن الهولوجرام هل لم ان ال ستینات الحق اقــول وتتك  ال
سماء ولكـن نه قبـل السـتینات لك انها تظهر منذ صعود جسدها الى ال نا مصوره بسسـب ا لم تصـل الی  هـذة الظهورات 

بة لذلـك  الكامیرا من الصعب للغایة ان یمتلكها شخص عادى ولكن هذة وصلت لناكانت كم لـن تصـدقوا الكتا  كتابتا وان
لم عن اننـا نبحث عـن شیئاانت تعتقد انها لم تظهر قبل  یثبـت ایماننـا نحن  الستینات اما عن االخ الفاضل الـذى یتك

 فــى مصــر شــجره منحــوت علیهــا اســم اللــة محمــد طــه اصــبح لســنا كــذلك اتتــذكر منــذ ســنتین ماضــیتین انكــم وجــدتم
 االمـن المركــزى هــو الـذى نحتهــا  كلهـائجین واخـذوا یقبلـون ویعــانقون الشـجرة وكــان حقیقتهـا ان احــد جـالالمســلمون

لتى لـموعندما قال انة هو الذى كتبها كفروة نا ا بل ان تهـاجموا معجزات كم ق ها وانما  واعتقلوة اخیرا من االفضل ل  ترون
 والرب یبارككم وینور حیاتكم ویرشدكمتهاجمونها فقط ان تبحثوا فى قرانكم وكتبكم فهما

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

15:58:39 12-12-2009 تغییر كبیر حدث-٨٨

سیبویه القبطي
 جمیع أنحـاء العـالم وشاهدوا الظهور المبارك ونشرته جمیع  كانت الشرطة تنظم الزائرین وأتت الوفود من١٩٦٨في 

لك(  القومیة في مصر الجرائد فترةیمكن الرجوع ألرشیف الصحف القومیة في ت بـل إن الـرئیس جمـال عبـد الناصر )  ال
عذراء .  الواقعـة أحد الشرفات وأما اآلن فماذا یفعل األمـن یفـرق المتجمهـرین وینكـرحضر بنفسه وشاهد الظهور من ال

مؤمنین وتثبـت اإلیمـان . قـوي أبنائـك وشــددیهم فـي هـذا الظالم الحالـك.  لـك یـا أم النـورالسـالم. ظهـرت لكـي تقـوي ال
 المظلومین والمضطهدینننتظر منك عمال كبیرا ألبنائك وبناتك.  یعزینا ویقوي إیمانناظهورك

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

15:31:49 12-12-2009بركة-٨٧

مرقس سیدهم
 بركة كبیرة وجات فى وقتها 

  وسالم ألم الرب
إشفعى فینا عند مخلصنا الصالح آمین

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

15:26:01 12-12-2009یاام النور-٨٦

helana
ــاام یســوع ــك ی ــك یــاامى.مااحمل ــم یایســوع .مااجمل ــك التغفــلنحــن.نع ــك التنســانا .نحــن ننســى ونتنســى. ننــام ولكن لكن

بالجراح لكنـك تشــفیها وتضمضـها فیـدك تعصب وتشـفىانـت.والتتركنـا   یاعـدراء بلســم یضـمد وهـاهو ظهـورك.  تسمح 
ــا  ــا واثقـون انهــا هــى ام النــور الــتى ظهــرتفلیصــدق مـن یصــدق.جراحنــا ویشـددنا ویقوین  ولیكــدب مــن یكــدب ، ولكنن
نا ظهرت لتمنحنا السالم والرجاء ظهرت .1968بكنیستها فى الزیتون عام  من قبل حبیبها وحبیبنا یسوع المسیح لتبلغ

لدین.التخافوا. طول االیام والى انقضاء الدهررسالته هاانا معكم ثق انـك لـم . یقتلـون الجسدالتخافوا مـن ال نعـم یـارب ا
 عنناولن تتركنا ولن تتخلى

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:43:45 12-12-2009  وربناموجودشكرا هللا ربنا ومخلصنایسوع المسیح-٨٥

جریس
  مایصدقشى هو حر  قلتم المعلومة ودى حاجة من عند ربنا واللى یصدق یصدق واللىانتم

بارك اوالدهالمسیحیة ال تجبر شخص على تصدیق شئ ال یرید  ان یصدقة وربنا یعمل الجل اسـمه العظیم القـدوس وی
. امین. ویعطیهم البركة والسالم اآلتى من السموات 

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:38:01 12-12-2009على مسئولیتى -٨٤

مدحت صبرى 
قول مـن فـترة یة ظهور السیدة العذراء حقیقى وانا كنـت ب لى شـوفت ف نى الظهـور دة غـیر حقیقـى لغایـة جهـةالیوم ال  ا

 العذراء باسیوط السیدة
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:31:33 12-12-2009بلدى مصر والبلد بلدنا-٨٣

35الى االخت فتحیه تعلیق
 اذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل 

  بالش دى.....  اللیزر ده مش موجود اال مع االاقباط دون عن العالم یعنى
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 فى السید البدوى او السیده زینب او االزهر اوحتى الكعبه وال واحد من الملیار مسلم عنده هذه التكنولوجیا لنرى النور
  رسول االسالم نفسه او قبر

 لتكونى اسم على مسمى  ]فتحیه[ربنا ینور حیاتك ویفتح قلبك یا 
 ] یارب... النور وحل فى قلبى وارنى الطریق الصحیحیارب ارنى[ ربنا بیحبك واطلبى منه فقط

  الشمس قرب شروق
غدا تشرق الشمس

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:25:51 12-12-2009إني كنت اعمى واالن ابصر -٨٢

El Asmar
كل الحـذر مـن االعیـب خوان الخراب علـى ارض مصراالخوات واإلخوة ارجوكم الحـذر  ٕ نحـن نــؤمن بوجـود .  ألسـلطة وا

 وفـي دمشـق ولبنــان واماكـن  كل زمـان ومكـان وام النـور شفیعتنا ظهرت وعملـت المعجــزات في الزیتـونالرب معنا في
 إیمـان  سـمحنا ألوالد االفـاعي ان یخدعونا مرة واحـدة سـیذید الشك ویضعفوالكـن إذا. اخرى ال نستطیع هنا حصرها
 مـریم والكــن ننتظـر و بصـبر حـتى یعــترف المســلمون نحـن نـؤمن جمیعـا بظهـور العـذراء. الكثـیرین بمـا كـان وسـیكون

ذا سئلونا نقول لهم والسلطة بالظهور ٕ .والرب معنا" \ ابصركل ما اعرفه إني كنت اعمى واالن"\ اوًال وا
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:22:07 12-12-162009ردا على االخ هشام تعلیق -٨١

اسامة شمعون 
 وضوح الشمس بالفیدیو وخاصة هالة النور التى ظهرت بسماء اخى العزیز ان كنت ال ترى الظهور الموجود والواضح

كر  وسطعت بكل جنباتها وتجلى جسدها النورانى فوق قباب الكنیسة فهذاالكنیسة لذى تــرفض وتن  یرجع الى انك انت ا
 التى فیك ونـبرة  بأیمان صادق ان ترى فسوف ترى وان تترك نبرة الحقد ورفض االخروال تبصر وصدقنى اطلب من اهللا

لى بیظهر فى الوقـت الحــالى فأنـت ممكـن جـدا السخریة التى تعلوا كالمك وان لم ترى ظهور كاملـة  الطهر والعفـاف ال
ها الرئیس  عندما ظهرت١٩٦٧ اهلك ابوك او جدك وال حتى تبحث عن الجرائد لسنة تسأل تون ورأ  بكنیستها فـى الزی

ناس اخــى العزیـز هشـامعبد الناصر بأم عینة والجمیع نت الـذى تهـزا  راى الظهور واالف االف وربـوات ربــوات من ال  ا
ها انـت. وتستهزء ال نحن  نا النهـا ال تحمل ام وام عیسى التى تقول عن فرق بینــك وبین  حملت سـیدكم عیسى وهذا ال

 شخص یسوع المسیح لة كل المجد والكرامة  بل حملت اهللا القدیر العلى مالئ الكون مالك السموات واالرض فىعیسى
یوتهم حتـى  وبین كل اوالدها بهذا القدر فأنة ال غرابة فى ظهرورها لهم فىوعندما تكون الدالة بینها  كنیستها او فى ب

 انتــوا  ایـة یـا هشــام بیـة وال اهللا تبــارك اســمة میقــولش كـن فیكــون اال عنـدكموانـت تعلـم ان اللـة یقـول كــن فیكـون وال
؟؟؟..بس 

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:17:35 12-12-2009 ظهرت-٨٠

قیروانى
كل  وانهض یامسكین والبس ثوب الیقین وقل امین امین فهى تشفع فىقوم  الحضار والناظم المسكین دا مادحها فــى 

 سیدة االبكارحین ماله یوم الدین سوى
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

14:09:12 12-12-2009خیبة األمل راكبة جمل-٧٩

بلدوزر
 بالتأكید تستحقون ما یجري لكمأنتم

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

یه فـي تفسیر واالخوه المشككین و بتوع اللیزر47تعلیق رقم -٧٨  و الطریقـه الزغلول
االعجاز 

2009-12-12 14:02:32

الفحام 

من یـرفض التصـدیق .. روحوا شوفوا .  بسیط جدا الجواب -اوال للهانم اللي بتقول لیزر و غیرها  جزم ان  ني ا و لو ا
تراه عینـاه ...  یصدق لن ما  قل رافض للتصدیق .  عینـاه و سیكذب.. النه ببساطه الیریـد ان یصـدق  و .. ال ن الع

كم و مش من شهود - فـي الظهور االعجـازي عندها المشـكله فی لیزر فكثـیر  عام و بالنسـبه لموضوع ال ٦٨ ظهـور 
ــوا احیــاء و و قتهـا قــالوا اســرائیل و امریكــا و الحــظ نفــس الحجــج بــأختالف (  قطعــوا النــور نهائیــا عــن المنطقــه الزال

لرئیس -) لكن الفره الیومین دول ابشع ..  الزمان باهم رآهـا من مـنزل  - عبـد الناصـر بل یمكنكم سؤال ابنــاء ا هل ا
نفــس اناشــید ..  بالضــبط و قتهــا قــالوا كمــا قلتـــم.. ام ال ..  بالغرفــه التجاریــه وقتئــذ رئیــس شـــعبه تجــار الفاكهــه

ــــــض (  ــم تظهــر االمــر) ..............الــرواف  بالنســبه لكــن - بســیط روحــوا شــوفوا و ان رفضــتم فهــي بالنسـبه لكــم ل
كم ( و لـن نجبركم ... ظهـرت  -للواقـع و الحقائق  شیخ الفحــام شـیخ .. عشـان تــآمنوا  )او نخطف و یمكنكـم سـؤال ال

 ......  اهللا مساكین و....... او السفاره الفرنسیه و سجالتها ) وقتها (  آنئذ الجامع االزهر
  بسیط جدا اما األخ اللي بیقول هولوجرام و مونوجرام فالرد

ید  - نور علي جامع ما ان ظهر.... یعني .... اوال اذا حصل یعني یعني  - ١ الـن یخـرج فضـیله شیخ االزهـر للتوك
- سیاسیه و حتي ال یثـیر اشـكالیات ما و قتها لم یعلن قداسه البابا كیرلس هذا االمر السباب استقراریه -او النفي 

 الشــیخ  و قــد یحكــي الحكایــه الــتي لــم یكملهــا٠٠ وجهــه اخــري فســامي شــرف موجــود مــن.... كطلــب عبــد الناصــر 
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و رغبه بعض الضباط االحرار من ) یا اخوان (  الشخصي الشعراوي و سعاده البعض بالهزیمه لتوجیه البلد علي هواه
 هزمنا الننا بعدنا بالبلد الي طریـق الضالل  و اننا٦٧بعد  - االخواني من توجیه البلد صوب الدروشه الدینیه الفصیل

سلك الدولـه لتصبح دولـه دینیـه  -...  و البعد عن االیمان نت الرغبـه فــي ان ت عذراء فكـان -و كا سیده ال  الظهور ال
مه االعجازي عامل نفسي موازن لیس للمسیحیین و هـذا بالضبط  -...  فقط بل لكل المصـریین و مضمد آلثار الهزی

و هـو مـا  -بعضم مش كلهـم  - كانوا یضمرون  قیل وقتها من دون معرفه الخلفیات التي لبعض بتوع الثوره و ماما
 .......  و اقتبسها.. و كان مطلع علي الكوالیس .. فالفكره قدیمه ... فعله السادات الحقا

فال یمكن قیـاس الظهور )) الزغالیلي ((  مش تبع الخوارق خارقه بحق و -اما عن القیاس العلمي للظواهر الخارقه 
بال قـد ال یصــدقنا طفل امریكــي  - بـالمنطق العلمـي االعجـازي النـه لـم ...عـن الظهـور االعجـازي  ..و نقـول لجنابـك 

ــي الزیتــون عـام لكـن بالتأكیــد -... یــري  ــ ـــ ــ ــ ـــمـ ـــل ــس ـــنــــا كــــل م و یمكنــك الرجـوع لعائلــه  - الــذین رأوهــا و 68 صــــدق
 االمناء بـالوراق و حنروح بعید لیه ؟؟ اسأل المسلمین -للتحقق بنفسك  - هو مسلم و - ٦٨حارس الجراج في عام 

  قالوا ان الست العدرا لم تظهر ؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟ هل جمیییییییییییییع المسلمین بالوراق
غیر  -ما سلكته انت  --اما  و بـذات الوقـت  - المسـیحي اننا نأخذ ما یستجد من العلم للتدلیل علي صـحه االعجاز 

شكالیه نفسـیه بالدرجـهنستخدم تلك المستجدات العلمیه لمحاوله  االولي  هدم المعجزات المسیحیه فأن االشكالیه هنـا ا
ستخدام.... تحتاج الي طبیب امراض نفسیه و عصبیه  له و یمكنك ا  الهولوجرام او اشـعه اللـیزر لعمـل ظهورات مماث

بط  ..لدیك و خاصه بك  ما علـي المئذنـه  -للرد علي ادعـاءات الق ..  تجعلـه نفسـه یضئ و -و ال تنسـي ان تضئ 
 الكلـي رغم االختالف( یعني ماشي احنا عملنا صوره الست العدرا باللیزر  -واخد بالك  -.. كما تراه بالفیدیو بالضبط 

نوار الـتي لألجساد السـمائیه  كرر ... لكـن الصــلبان نفسـها  - ........!! )لشكل اللیزر عن اال الصـلبان نفســها... ا
مي (  الهولوجـرام و یا بتاع) هندزه ( واخد بالك یا ........!!!!!! الحدید منوره  الصـلبان الحدیــد منـوره ) التلییس العل

باب منوره ؟؟؟؟؟ هـل ممكن تفسـیر الصلبان الحدید اللي علـي -نقول كمان یا عب عزیز .. ..  هولوجرام یا شیخ  الق
من محركــات) زغلولــي (  االسـتعانه بصــدیق و یمكنـك)) ...... علمـي ((   البحـث علـي و ایضـا االســتعانه بمـا تشــاء 

 ................ النت 
 .. مسكین منطق شدید الهزال ) ..  من جهلها االمم یا أمه ضحكت( و لن اقول لك 

ما فیـش حد  - بالفیدیو و تصوره -هولوجرامي من اللیزر علي اي مبني ) شوعاع ( مستنین  ...یال باي  وسـاعتها 
ـــنا  ــخ ـــیـ  یال بانتظارك - ممكن بمیدالیه لیزر الوان بعشرین جنیه تعملها و -احسن من حد یا شـ

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

13:47:05 12-12-٤٧2009ردا على صاحب التعلیق -٧٧

قبطي
سیه ال یسخر بخبر  في أمریكا أو أوروبا أو أي مكان الذي یؤمن بالسید المسیح و لهسواء  عالقة حقیقیة به و بقدی

 هـو العمل الحقیقـي لهـم  و ال یوجد ما یجعله یكذبه ألنه مختبـِر لما هو أكثر من الرؤیـة وظهور أحدهم هنا أو هناك
 ... في حیاته

ما  الخبیثة التي تختفي فجأة و األمراض المستعصیة التي حیر شفاؤهافما رأیك في األورام ماء العـالم عند  الفجائي عل
نا سمه إیـه الجهاز اللـي اخـترعوه علشـان...  العـذراء مـریم؟ طلب أصحابها شفاعة سـیدتنا و أم ترى ا  یقـوم بهـذا یـا 

. الغزیرأفادنا اهللا نحن الجهالء من علمك... العمل؟ 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

13:29:11 12-12-2009الى الست فتحى وهشام وغیرهم-٧٦

 عبد المتكبر عبد الممیت عبد المذل
كم انكـم- لى قبلـه احنـا مـش منتظـرین من بالظهور ده وال ال لن یزید او. تؤمنـوا  مانكم  توا ای  ینقـص فى شــىء مـن وان

كل مسـیحى مـن شـفاء مرض النقـاذ مـن شرمحبتنا للسیده العذراء النها معایشه یومیه  ومعجـزات مســتمره فـى حیـاة 
عه قبر یـوم. ومكیدة ابلیـس واتبا تاع ال لى ویاسـت فتحیة برضـه النـور ب له المسـلمه ال  سـبت الفـرح برضـه لـیزر والعائ
. الحدث بتاخد رشوه علشان یشغلوا اللیزر فى القدس بتكون واقفه شاهد على

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

13:11:42 12-12-2009عظة عظیمة-٧٥

مصرى اصیل
ــل ــة وك ــر الداخلی ــى الســید وزی ــة ال ــم یراجعــوا تصــرفاتهم هــذا الظهــور نهدی ــة وكــل المســئولین لعله  رجــاالت امــن الدول

 السماء و االرض یرى كل وهـو عینــة ال  على الظلم الواقع على االقباط فى مصر المحروسة ونقولهم ان اللةوسكوتهم
كمتنام وفیة یوم عظیم سوف تقفون كل اعمـالكم وساعتها ال تنفع یة عن  سبون ف  مناصبكم  فیة امـام عـرش اللـة تحا

لة اذان الوهیة.. یوم یقف عیسى ابن مریم دیانا للعالمین..الزئلة   السید المسیح من القران اى خدمة یا حبایبى ومن 
ربنا یهدیكم.. فلیسمعللسمع

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

13:03:56 12-12-2009من له عینان فلیرى ومن له اذان فلیسمع-٧٤

 قلوبكممتى سمعتو صوته فال تقصوا
نت بـال  االعین والیسمعون اذهبوا لیوم الدینونة العظیم الذى سوف یقول فیهغلیظى القلوب عمیان  لكم الـرب الجبار ا

عذر ایها االنسان
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 
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12:52:18 12-12-2009 الصعیدحد یتصل ب جمال أسعد عبد المالك بتاع-٧٣

ممكن طلب لو سمحتم
قول مفیش ظهــورات سمعت وقریت اكتر من مره ان جمال اسعد بتاع الصعید نه بی  بینفي عملیات الظهـور دي حتي ا

..ربنا یفتح عنیه ویصحي ضمیره !!  الزیتون حصلت في
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

12:45:33 12-12-2009تعالى شوف بنفسك-٧٢

مینا مدحت
لى التعلیق رقم   46الرد عِ
العذراء تتم  صعود جسدها للسـماء ولـو  فى مصر والمكسیك والبرازیل وأوربا وآسیا وكل مكان وكل زمان ومنذظهورات ِ

نا الجهاز المزعوم هو السبب لكان المسلمین عذراء فى كنیسـة!!! جابوه وجربوه أمام نا شخصــیا شـاهدت ال  القدیسـة وأ
بادبلو بشـبرامن أعلـى سـطح عمارة مجاورة ما عن الحــى دمیانـة بحـى با  للكنیسـة حیـث تـم قطــع التیـار الكهربـائى تما

یك  ذلك تجلت العذراء بصورة واضحة وبعدین إنت زعالن لیه ؟ إحنابأكمله ومع نت خل  شـایفین ومؤمنین وفرحـانیین إ
.فى حالك

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

12:43:27 12-12-2009لهم عیون الترى-٧١

مینا مدحت
 هشام  16الرد على التعلیق 

  . الفیدیو ذلك إلنك التلبس نظارة، ولو مش فاهم لده ألنك مش عاقلإنت مش شایف-1
.  إنه مكث فى بیته ولم یذهب للكنیسة لیرى العذراءألن أبونا كالمه واضح..أما قولك إن رجال الدین ما شافوهاش-2
 .  الشرطة الكنیسة فهو من الخفراء ومأمور بعدم الحیث فى الموضوع بأوامرأما حارس-3
 الخـبر سـیجلب عشـرات اآلآلف مـن النـاس للكنیسـة ممـا أما الشرطة نفسهافهى ترى وتنكـر لسـبب واضــح أن نشـر-4

بةیتتطلب جهود  وجیرانهما عشـوائیات تضم خارجین عـن  أمنیة غیر عادیة ، وهم معذورون ألن منطقة الــوراق وأمبا
. سیسبب مشاكلالقانون ووجودهم وسط الزحام

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

12:40:37 12-12-2009اخیرا-٧٠

btmb
 یستر من الى جاي خبر حلو في هذا الموقع ده تعزیه كبیره وتشدید لالیمان و ربنااخیرا

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

12:40:24 12-12-2009الظهور رسالة الى كل مسیحى "\اثبتوا فى االیمان حتى الموت"\ربنا بیقول-٦٩

مصرى
سماء فلـن  "\!!كلمات موسى النبى وضرباته العشر ألرض مصر؟؟"\ فرعون وجیوشههل صدق وان جائهم مالك مـن ال
ــع رب" \یصــدقوا ــالوا"\یســوع المســیح"\ المجــدوهكــذا فعلــوا م ــث ق فمــاذا تنتظــر مــن  "\یمــوت فــرد وال تضــیع األمــة" \حی
"!!!\ وال یسمعونلهم اعین تنظر وال ینظرون لهم اذان تسمع"\أوناس

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

12:37:08 12-12-2009 السالم لك یا ام النور -٦٨

نادي
 اهللا معانااظهري وقولي لوالدك ماتخفوش منهم وان.........  لك یا ام النور السالم

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

12:33:28 12-12-472009إلى التعلیق -٦٧

جرجس
 هتالقي انها ظهرت قبل كده من قرون فى كل  ، یاریت تبحث على النت١٩٦٨ لماذا لم تظهر العذراء مریم قبل تسأل

 تبحث األول قبل ما  جمیع الطوائف المسیحیة المؤمنة بذلك فى شتى بقاع األرض ، یاریتارجاء األرض وسجلت ذلك
.تتكلم و شكراً 

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

12:22:11 12-12-2009)الحكیم( الى االستاذ عمرو -٦٦

منال
عالم بأكملــه  یستطیع انسان ان ینكر ظهور أم النور فـى الزیتــون والـذى تحـدث عنهال كل...!!.. ال الجهـالء : ورآهـا ال

 ....  أمثال حضرتك أمثالنا والحكماء
....!!! عینیكربنا معاك إنت وتشوفها بقلبك قبل

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

12:01:20 12-12-2009عید-٦٥

عصام
 عید دخولها الهیكل فهي جایة تحتفل مع أوالدها بالعید وكـل سنة كیهك عید من أعیاد السیدة العذراء وهو٣النهاردة 

. والجمیع بخیر
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 
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12:00:41 12-12-2009نوري نوري یا ام النور-٦٤

Coptic_Kid
  امام عرش النعمة رب المجد یسوع لیغفر لنا خطیانا الكثیرةیا ام النور القدیسة الشفیعة المؤتمنة ادكرینا

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

11:42:50 12-12-2009بركاتك یا امنا تكون معانا-٦٣

بیشوى
  واحتیاجاتنا بركاتك یا امى تكون معانا ودائمًا تسمعى لصلواتنا

.  یا مریم الحمامة الحسنةالسالم لك... السالم لك یا مریم ام یسوع المسیح 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

11:38:29 12-12-2009الجهل نور-٦٢

عمرو
  لغایة االن  انا مبسوط ان ام النور طلعت عشان نشوف اد ایه المصریین فى جهلحقیقى

ساعة  -ربنا یرحمكم جمیعا و یهدیكم الى الطریق الصواب  هاردة ال یة زى الن و على فكرة هى حتظهر تانى السنة الجا
 معاكماستنوها بالفیدیة و ربنا - و خمسون دقیقة و اربعون ثانیة خمسة

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

10:22:18 12-12-2009السالم لكٍ یا أم النور-٦١

منال
ها لكن مع الشك كنت بأقول..... شفت الخبر امبارح على الیو تیوب شكیت لما  وماله دا فعال وقتها ومصر محتاجة ل

 .... بتظهر فى الشدة... االیام دى زى ما عودتنا
.. لك یا أم النورالسالم......اشفعى فى اوالدك یا عدرا 

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

09:47:20 12-12-2009العدرا جات تدافع عنا -٦٠

منى ابراهیم
 بارب بعت امـك اغلى شـئ یتكلـم ویقـول الـرب معـاكم التخافوالعـدرا یارب انت دایما تقول اصمتوا وان ادافع عنكم وانت

 على المنارة تقول دایما المنارة دایما منورةحات
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

09:44:17 12-12-2009العدرا جات تدافع عنا -٥٩

منى ابراهیم
 بارب بعت امـك اغلى شـئ یتكلـم ویقـول الـرب معـاكم التخافوالعـدرا یارب انت دایما تقول اصمتوا وان ادافع عنكم وانت

 على المنارةتقول دایما المنارة دایما منورةحات
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

09:40:33 12-12-2009لهم عیون الترى-٥٨

مینا مدحت
 هشام  16الرد على التعلیق 

  . الفیدیو ذلك إلنك التلبس نظارة، ولو مش فاهم لده ألنك مش عاقلإنت مش شایف-1
.  إنه مكث فى بیته ولم یذهب للكنیسة لیرى العذراءألن أبونا كالمه واضح..أما قولك إن رجال الدین ما شافوهاش-2
 .  الشرطة الكنیسة فهو من الخفراء ومأمور بعدم الحیث فى الموضوع بأوامرأما حارس-3
 الخـبر سـیجلب عشـرات اآلآلف مـن النـاس للكنیسـة ممـا أما الشرطة نفسهافهى ترى وتنكـر لسـبب واضــح أن نشـر-4

بةیتتطلب جهود  وجیرانهما عشـوائیات تضم خارجین عـن  أمنیة غیر عادیة ، وهم معذورون ألن منطقة الــوراق وأمبا
. سیسبب مشاكلالقانون ووجودهم وسط الزحام

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

09:37:28 12-12-2009!معني ظهور العذراء مریم -٥٧

 ] ْ ـر ائِ َ ٌ ح ]قبطي
كون مرتبطـة دائمــا مریم ت مانهم وال كـل ظهورات السـیدة العــذراء   بإضـطهادات جاریـة ، وحضـورها یثبـت المـؤمنین بإی

له یتزعزعوا من تظهـر  كل  شان أشـفیك أو أبلغـك أنـا:  وعلیهـم بالصبر ، فهـي دائمـا مـا كانـت تقـول ل تني عل بني بع  إ
 .... بالرسالة دى 

ــا ــدوظهوره ــرب عی ــا ضــحایا المســیحیین بمصــر وق ــثرت فیه ــتي ك ــذه األیــام ال ــي ه ــیر للشــعب  ف ــه مغــزى كب ــالد ل  المی
 علي  له مغزى أكبر لحكام مصر ومضطهدیها بأن السماء ال تنام وهي شاهدةنحن ندركه تماما ، كما أن.. المسیحي 

!كل شرورهم ولیس من مفر 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

09:30:03 12-12-2009ام النور-٥٦

ابو خشوم

فاكره مصـر و المصریین  و المـالظ ان الظهورات ال تحدث اال لمـا یكـون)  المصـریین االقبــاطاى( دائما العذراء مریم 
تاى یاس  بل الوقوع فى ال لرب یسـوع االقباط فى محنه و دائما فى محن ولكـن ق قوى اوالد ا عذراء ات بدا  -- ال ما ا دائ

مان علـىتظهرى یا ام النور باط مصر و ترفعـى معنویاتهم وزیـدى ای لرب یسـوع  لتضیئى الطریق الق  ایمانهم فلیحظ ا
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 اعوانهاالقباط و لیحرق ابلیس و
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

09:27:16 12-12-2009الرد على االخت فتحیة-٥٥

bent elmase7
 شعاع بسیطة مفیش ماس كهربائى بدون حریق ومفیش لیزر بدونانتى بتقولى شكرا لتقنیة اللیزر العظیمة مالحظة

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

09:15:51 12-12-2009هل لدیكم شجاعه الرد-٥٤

صبرى
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

 الموقعرد إدارة
 للسجال العقائدى التعلیقات لیست مجاالً 

09:09:35 12-12-2009اكسیاس اكسیاس اكسیاس-٥٣

قبطي مسیحي لالبد
 .  اهللا الكلمةالسالم لك یا مریم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا

  .انت زهرة البخور التي اینعت من اصل یسى
 . عصا هارون التي ازهرت بغیر غرس وال سقيٍ هى مثال لك

 .  من ولدت المسیح الهنا بالحقیقة بغیر زرع بشر وهى عذراءیا
ونحن ایضًا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند  . اجل هذا كل احد یرفعك یا سیدتي والدة االله القدیسة كل حین من

  .محب البشر
 

 .  خالص ادم ابیناالسالم لك یا مریم... السالم لك یا مریم ام عمانوئیل 
 .  یا مریم تهلیل حواءالسالم لك... السالم لك یا مریم ام الملجا 

 . السالم لك یا مریم فرح هابیل الصدیق ...السالم لك یا مریم فرح االجیال 
 . السالم لك یا مریم خالص نوح...  العذراء الحقیقیة السالم لك یا مریم

 .  ابراهیمالسالم لك یا مریم نعمة...  یا مریم الغیر الدنسة الهادئة السالم لك
 . السالم لك یا مریم خالص اسحق القدیس ...السالم لك یا مریم االكلیل الغیر المضمحل 

 . السالم لك یا مریم تهلیل یعقوب ...  القدوس السالم لك یا مریم أم
 . السالم لك یا مریم فخر یهوذا...  مریم ربوات أضعاف السالم لك یا

  .السالم لك یا مریم كرازة موسى...  لك یا مریم ام السید السالم
  صموئیل السالم لك یا مریم كرامة... السالم لك یا مریم والدة السید 

 .  ثبات ایوب البارالسالم لك یا مریم... السالم لك یا مریم فخر اسرائیل 
 .  لك یا مریم ام الحبیبالسالم... السالم لك یا مریم الحجر الجوهر 
 . السالم لك یا مریم صدیقة سلیمان...  السالم لك یا مریم ابنة الملك داود

 . السالم لك یا مریم خالص اشعیاء...  الصدیقین السالم لك یا مریم رفعة
 . السالم لك یا مریم علم حزقیال...  مریم شفاء ارمیا السالم لك یا

  .السالم لك یا مریم قوة ایلیا...  لك یا مریم نعمة دانیال السالم
 .  االلهالسالم لك یا مریم والدة... السالم لك یا مریم نعمة الیشع 

 .  مریم الحمامة الحسنةالسالم لك یا... السالم لك یا مریم ام یسوع المسیح 
 السالم لك یا مریم التي شهد لها جمیع االنبیاء وقالوا  ...السالم لك یا مریم ام ابن اهللا 

  . اهللا الكلمة هو الذي تجسد منك بوحدانیة ال ینطق بمثلهاهوذا
 

 الكنیسـة وتــرنم هــذه االلحـان وخاصـة اننـا فــي الشـهر یــا ریـت فـرق االلحــان تتجـه الـى -إلــى اخـر ثیؤطوكیـة االحـد 
ام االلـه  -ام مخلصنا  - النور باركینا یا ام - بدل من الكلمات التي ال تعبر عن قدسیة الموقف المریمي شهر كیهك

. الهناالحقیقي یسوع المسیح
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

09:07:48 12-12-2009العذراء منوره و الصلیب منور-٥٢

كیرلس الصغیر
 .  اصنام تكریمنا للصلیب محبه و احترامالصلیب مش عباده. بص شوف یا قذافي الصلیب منور

 .  والشعب مسرورالعذراء منوره فوق بجوار الصلیب.  السیده العذراء ام النور بص شوف یا ناكر لمكانه
 .  المتجسد نورها مالي المكان بص شوف یا یوسف یا زیدان العذراء والده االله

 
 .  زعالن العذراء جت لیك عشان تقوي االیمان بص شوف شوف یا قبطي یا

 .  یا ظالم ربنا فوق شایفك و باعمالك بصیر و عالمبص شوف یا مسئول
 في قلبهاا والكنیسه كمان شایله العذراء.  كنیسه في العالم العذراء بتحبها بص شوف احسن
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  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

08:38:30 12-12-2009رسالة من السماء-٥١

جولد كروس
ما فـيأود أن أقول للمشككین بأن الظهور النوراني للسیدة  العذراء ذو طبیعة مختلفة عن طبیعة االضاءة الكهربائیة ك

 الظهور المعجزي هاالت زرقاء وبـالطبع لـدي الصلبان المحیطة والتي تظهر حولها هاالت صفراء في حین یحیط بنور
ــان ــر بلقطــاتاالالف مــن شــهود العی ــا یظه ــا بصــورة أفضــل مم ــتي عاینوه ــن التفاصــیل ال ــیر م ــدیو البدائیــة  الكث  الفی

لي ها مثـل هذة الظهـورات عوضـا عـنواالرتجالیة، لذا أدعو هوالء المشككین ا  التأمـل فـي الرسالة االلهیـة الـتي تحمل
ساء قرآن تشهد بظهورهـا المستمر انكار الحقائق ومحاولة التعتیم علیهـا والرسـالة هي أن خیر ن عالمین بشهادة ال  ال

لتي أنكرهابجانب الصلبان أعلـي نائس القبطیة علـي حقیقـة صـلب السـید المسـیح ا نة الیوجـد اال  قبـاب الك قرآن وبأ  ال
 عنهـم  الي جذورهم المسیحیة والي احضان كنیسـتهم القبطیـة الـتي انتزعهـارجاء واحد للمصریین وذلك بالعودة مجددا

عودة مصر بالكامـل بات قریبـاالمحتل العربـي حــتي یتحقق الوعـد المكتـوب ب مبـارك شعبي"\.... الـي المسیح فــي یـوم 
 ".\مبارك شعبي مصر"\"........\مبارك شعبي مصر"\".......\مصر

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

08:32:48 12-12-2009أمدح فى البتول-٥٠

زتونیة 
 والقنادیل فضة بتضـوى والصـلبان دهـب وده مـدحى فـى البتـول سبانى حبك یافخر الرتب موسى رأكى عجب من عجب

  شوریة هارون  فرح واللى یمدحها علطول علطول قلبه ینشرح یا قبة موسى بامریم یاذاد قلبى
 بدون حریق ومفیش لیزر بدون شعاعمالحظة بسیطة لكل المشككین مفیش ماس كهربائى

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

٤٩-WE TRUST GOD2009-12-12 08:29:34

Magdy
 اعظمك یارب ما

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

08:21:02 12-12-2009 ماس مین والناس نایمین یا راجل یا طیب-٤٨

مایكل سالمة 
لى طـالعینلى فیهـا ظهور العدرا واضح وال مجال للمكابرة والشك وانا مش یه حكایـة المـاس دى ال عوا فــى .  عارف ا یول

  یقول ماس یسرقوا المحالت ماس بردو حتى ظهور العدرا ماس كهربائىالكنایس
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

08:20:47 12-12-2009؟؟١٩٦٨ لماذا لم تظهر السیدة مریم العذراء قبل عام -٤٧

 ُ◌Egyptian Muslim
 نســعى دائمــًا لفهــم الظواهــر علمیـًا أوًال قبـل اللجــوء لتفاسـیرأنـا ال أریــد أن أشــكك أو أنفــي أي شــئ و لكــن أرجـو أن

سمع عـن أحـد أو أي ١٩٦٨ العذراء قبل عام لماذا لم تظهر السیدة مریم. ولنبدأ بطرح سؤال بسیط. المعجزیة ؟؟ لـم أ
فلمـاذا ظهــرت ألول  . سنة١٤٠٠ ظهرت قبل ذلك مع انكم تدعون أن المسلمین یطهدونكم من مصدر كنسي قال أنها

  مرة في النصف الثاني من القرن العشرین؟؟؟؟
 

ها االمـم اصدقائي األعزاء، كثیرًا ما تلومون المسلمین على أشیاء  ممثلة یدعونها وتقولون عنهم أمـه ضـحك مـن جهل
ــا ال  اعــترف بــأن هــذا یحــدث مــن بعــد و أنــا شخصــیة.  نــدرس االمــور بطریقــة علمیــة ونستســلم لتفســیرات دینیــةألنن

 وتبحثون ولكن ماذا عنكم؟ هل تدرسون هذه الظواهر علمیاً .  الربط غیر العلميالمسلمین البسطاء واعترض على هذا
ئل السـتینات وتحدیـداً عن تفسیر علمي لها قبل إطالق العنان لتفاسیركم  الدینیه؟؟؟ هل سمعتم عن إخترع قدیم في أوا

  هذا االختراع؟؟  طبقًا لویكیبیدیا یسمى الهولوجرام؟؟ هل تعرفون ماهیة١٩٦٢عام 
ین سنة الظهور األول للسـیدةأرجو البحث بعض الشيء عن هذا الموضوع في نه و ب ربطـوا بی ٕ یدیا أو غیرهـا وا  ویكیب

كان مغیراً  به و إال فـأهًال بكــم فـي زمـرة االمم مریم ربما تجدوا إحتمال تفسیر علمي ومنطقي حتى و إن  ما تؤمنــون   ل
  االمم التي ضحك من جهلها

یة أو عفوًا و لكن لو قلت لمراهق أمریكي أو أوروبي مؤمن(  بالمسیح أن العذارء ظهرت فوق كنیسة مصریة أو أمریك
 ).  فسیسخر منك حتماً أوروبیة

 
أرجو النشر

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

08:20:32 12-12-2009ظهوروفتور-٤٦

قزعي

 لكن األولي ان القنـوات المسـیحیة تكـون هـي األولــي فـي نشر ظهورالعذراءمریم حقیقي وبالش نعلق علي جهل األمن
شرة مـع الظهـورات وال األمنخبر هواء مبا بیر منـع صـاحب القنــاة مـن التصـریح  الظهور وتكـون كامیراتهـا علـي ال  الك

  بخروج الكامیرات لموقع الظهور
 ظهورالعـذراءفي هـذاالوقت هـو رسـالةاطمئنان وتشــدد لكـل وان كنـت كتبـت عـن حقیقـة الظهــور فـأنني اریـدان اقـول ان
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 المأجورین والمـدعومین والمحروســین  واألیتام وابناءوأحفاد كل شهیدسقط بسكین أوسیف أورصـاص األوبـاشالحزاني
 ومـات علي  السفاحین انهـا رسـاله اطمئنـان ان الـرب یسوع الــذي ولد منهاوعـاشمن رجال االمن والشرطه في خدمة

  شئ وسوف یعمل عمله في وقت قریب الصلیب وقام من بین االموات وصعدالي السماءهو قادرعلي
 وهم یسلبواشـرف فتـاة  القاءالقبض علي عالءوعمروأحمدالثالثةالذین ظهروافي شریط فیدیوهل یستطیع األمن بدیروط

 االمن القبض علیهـم ام ان التغاضي هواالشتراك مـع بالجریمـه هـل مسیحیة وصوروها وهي شبه عاریة هل یسـتطیع
مر بسرعة ضبطهم والنقــول یـااميلـدي نا وربنــا  مـدیرامن اســیوط النخــوه لیصــدر أ  یاعذراءأشـفعي فیناعنـد یســوع فادی
 جبارمنتقم

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

08:20:22 12-12-2009یا وكسة أغابى و سى تى فى-٤٥

مصرى
تى فى بس تجیبلنـا أخبـار عـن ظهور العـدرا بتاعـةیعنى  ، لكـن و هـى بتظهـر دلوقـتى وال ٦٨  فالحین أغابى و سى 

حس وال خبر؟؟؟ 
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

٤٤-HOLLY HOLLY HOLLY OUR GOD2009-12-12 08:19:11

NOOR
مجـدوا أســم الــرب : أوال////  العـذراء فـي بلـدنا المبروكــه مصـر أرجــوكم یـا أحبـائي عنــد ظهـور أمنـا/  األحبــاء اخوتــي

كم أنــا شایف واشكروا الرب النه أرسل لكم رساله من السماء بظهور أم النور .بتسبحه وترنیمه تمجد أسمه  قول ل  بی
لدهر.وتشددوا وال تقلقـوا  .الظلم الواقع علیكم في مصر وخاصة في فرشـوط  و. أنـا معكم طول األیام والـي انقضاء ا

لرب طلبوا صالة أمنا العذراء وجمیع القدیسین وطوبوها في هذه األیام  المباركه وكل عام ومصر جمیعها بخیر وسـالم ا
. دایمایسوع یكون معكم

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

٤٣-mother of god appears to tell us something2009-12-12 07:55:45

yousef canada
be stronger coptic people she is telling us something which is stick together in face

of evil power god be with us all
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

07:51:52 12-12-2009. واالخوة المسلمین١٦هشام رقم .الى د-٤٢

منصور وغالب
 .  واالخوة المسلمین١٦هشام رقم .الى د

 .  محبتها لهذا الشعب والكنیسةوان دل فیدل على.  السیدة العذراء على زیارتها المتكررة لمصرنشكر -١
 للتأكد من المعلومـة یعنى. یعنى ظهورها هذة المرة حقیقى ام ال .  وال ال المرة دةحلو خالص ان سؤالك شافوا بجد-٢

 .  النى شوفتها بعینى قبل كدة الحل بسیط روح شوف بعینك وطمنى انا شخصیآ.بس
مك لیهــاانـا معـاك انــة الیصـح الهتـاف -٣ ولكـن هـؤالء  . للسـیدة العــذراء زى الهتـاف للنـاس ود بــردة یـدل علــى احترا

ناءس اللـة یمكـن مـایزعلش. الناس البسـطاء یبــدؤ فرحتهم بیهـا  تیر مـن تكسیر الك كدة الن دة ابسـط بك  منهـم علـى 
 خیـبر خیبر یـایهود جیش محمـد سوف او. اللة اكـبر..اللة اكبر..  وقتل االبریاء وخالل دة كلة یهتفواونهب المحالت

 . یعود
كدة وال ایـة نا. یامسـلمینمش  كم رب بوا تصلى لی ها واطل فات قبـل فـوات روحوا الحقـوا خذوا بركت  یسـامحكم على اللـى 

 . االوان
عادل علشان محدش یقول.  مصر مش صدفة ولكن هیكون اكبر دیان یوم الحسابظهورها المتكرر فى-٤ نة مـش   ا

. عبید یشتغل فى قلوبكم وینور بصیرتكم وتصبحوا ابناء ولیسامین اللة. ومفتحش اعینا لیة ودلنا على الطریق 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

07:40:06 12-12-2009 مطلوب دكتور امراض نفسیة -٤١

عادل
كان واللماذا فى الفاتی حم وال فى المجـدل وال  یت ل عذراء فى ب فى لنـدن او  لم تظهر ال یة  نائس روما وال الكتدرائ  فى ك

سباب ظهورهـا  --باریس او حتى موسـكو  لة  -لمـاذا تظهـر فـى مصر بس وبس وا نا فى حا  نفسیة قلقـة واضح ان
اوقفوا نشر هذة االخیار من فضلكم فهى اخبار تـدل  - المسلمین ومحتاجین شویة اقراص فالیوم وال تضحكوش علینا

 السذاجةعلى
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

07:39:10 12-12-2009شفاعتك-٤٠

cancopts
  حبیبتي یا ام النور یا غالیة یا

شفاعتك معایا
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

07:37:36 12-12-2009 قدر الفرح بقدر الخوف-٣٩

موناد
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  و نعمة سالم
 المجد هللا دائما طوباكى یا ام النور 

  تمالء قلوبنا فرحا و سعاده زیاراتك
  ختى نستعد لكنها تحزرنا من القادم من الشریر

  انا اتوقع احاث مؤسفة حزینة فى منطقة الظهور
 تمنیاتى من اهللا ان اكون مخظىء 

موناد
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

07:05:00 12-12-2009 القلوب البائسه التائهه-٣٨

عبداهللا المصري

 إنهم إناس بائسین تائهین .... نعم 
 تبحث عن النور وسط الظالم ....  أرواح هائمه

  یقوي إیمانهم الذي انتشر وسط الضباب فضاعت معالمه یحتاجون الى رمز أو أي شئ
  أنفسهم إنهم شاهدوها بقلوبهم  البسطاء الذین یسعدوا الى أي شئ ولو كان مزیف ولكن یوحوا الىیوجد منهم

 ینـیر قلـوب الخائفیـن  الحقیقة جیدا إنها لم تظهر ولكن یقسموا إنها كانـت مثل النـور الـذيویوجد ایضا الذین یعلمون
 والتائهین 

 كـذبتهم ویعیشوا  وعندما یشاهدوا الفرحه في عیون البسطاء یندمجوا معهم ویصدفوایقسمون لیسعدوا أولئك البسطاء
هم یحتاجون..... ولكنها تفید ....كذبة بیضاء......  المظلومین معها وقد صلوا هللا حمدا إنها جاءت تواسي من الن  ل

مثلهم مثل أصحاب ..... إنهم على الطریق الصحیح ... وكأنه إنتصار لیثبت لهم.... ولو بالخیال .... یقوي إیمانهم 
قابرهم المنتشره فــي القـرى األضرحه سید ضـریح سیدي الدسـوقي....  وأولیاء اهللا وم بو العباس وضـریح ال  وضـریح أ
 البدوي 

قل فـي زیارتهم لـهعندما یشـعر المستفیدین ناس ت  ودفـع النــذر والمـال  من األضرحه إن نجم الولي قـد أفـل وبدأت ال
 والتبرك به 

 
بأم عینیـهیبدأ حارس الضریح أو أحد  وهو جالس بالضـریح  المنتفعین یشیع اشاعه إنه ظهر له في الحلم أو إنه رأه 

  ووجه مثل النور یدعوا للناس المظلومین والمرضى
 وكان غاضب إلن الناس نسیت اهللا واحبت الدنیا 

  العون منه وتأتي له الناس من القرى البعیده تتبرك به وتطلب...  األشاعه وتنتنشر
هى ویحیا الضریح من جدید ویلفت األنظار ویحاول الجمیع هم وهـو فـي منت  ان یقابل هذا المحظوظ الذي رآه ویحكي ل

نه رأهـا ... ایضـا  والسعاده إنه في بؤرة الضوء والكثیر یتمنى لقاءه یحكي بل ویقسمالنشوه ویصـدق نفسه ویقنعهـا بإ
 بقلبه المؤمن 

 
.  

 ما أبسط أولئك الناس البسطاء أصحاب القلوب التائهه 
 
.  

 بتعمل إیه ..... بص شوف العذراء.... وهتفوا لها ..... لقد ظهرت سابقا كثیرا 
 
 . 

 الشعور بالظلم واإلضهاد ....  كما هو ومازال كل شئ.... من سنوات ظهرت 
 
 . 

  .لم یتغیر شئ 
 

  البائسه التائهه............. ومازال الشر مستمر في القلوب 
  األجساد الى التراب وعندما تتحول.... إال عند الرحیل ..... ولن تفیق 

 
 ربما تهدأ القلوب التائهه ....  واضحه سوف تكون الرؤیة...... عندها فقط 

 
 .. إلنه لم یعد هناك رجوع .... وعندها لن تفعل شئ  ......وربما ال 

 
ما حسرة وندم .....  فرحه وسعاده إما ٕ  وا
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 . 
 وبین كل حین وحین ..... هائمه ...تائه ..بائسه ... فلتظل القلوب

 إنها رأت النور والحمام یرفرف حولها ....  لنفسها توحي
 

 ولو كان قلیل...فهذا یرضیها ...... لحظات ....  في سعاده فتنام
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

06:47:34 12-12-2009ظهور ام النور-٣٧

شاب مسیحى 
 النوربركاتك یاام النور هللى علینا بنورك یاعدرا یاام

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

06:23:33 12-12-2009 ظهور حقیقي ویا رب یفتح عیون الناس-٣٦

اسامه
نهالزم كن الواضــح  نتغیر سواء كنا مسیحین او مسلمین الزم نحترم حریة كل انسان ا كد او ینكـر یقبـل او یـرفض ل  یا

ــور ــن الفــدیو ان ام الن ــهم ــن القب ــن وبی ــى الیمی ــه الصــغیره اللــي عل ــن القب ــي  ظهــرت وواضــحه جــدا بی ــي ف ــیره الل  الكب
 . المنتصف

سان الشـیطان عـاميربنا قادر یفتح القلـوب العامیـة قبـل جل كـل ان من ا تح العیون العامیـة والزم نصلي  یه  مـا یف  عن
 . وماشي مع الشیطان

یروح الحد الشـعرا یؤلفیعمل ایه شعب غلبان مقهور نصفه متعلم ما یشوف العـدرا ظهـرت یعـني الزم   لـه  على اده ل
به وببساطه ذى بسـاطة العـزراء في ظهورها قصیده للعزراء ویسیب ام النور وال ینادیها یا عدرا یاعدرا یا  عدرا مـن قل

 في فقرنا وجهلنازعلشان تعزینا
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

06:13:35 12-12-2009شكرا-٣٥

فتحیه
. لتقنیه اللیزر العظیمهشكرا

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

05:54:27 12-12-2009عطفها وحنیتها ارق من الحنان-٣٤

ابن البابا كیرلس
 یا ام المعونة فانتى شفاعتنا امام ابنك وانتى تعلمین مانطلبه حنینة یا امى جدا وعطوفة على الشعب جدا فكونى معنا

 تتركینا واذركینا اما عرش النعمةفال
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

05:15:25 12-12-2009 وعلميمن الممكن ولكن یجب تاكیدها من مصدر امین -٣٣

ناصر الحق
كد .  عدمه لیس من العقل ان اغمض عیني وانكر بذوغ الشمس من قد . وال یصح ان اؤكد امرا قبل ان اتا والبسـطاء 

 یكابرون وینكرون الشمس وهي في والمضللون والضالین والمطنطعون قد.  ویتصورون ما لیس هو حقیقي یخدعون
 القصة التي حدثت في عهد واهتمام الشرطة اما بالتعتیم او التشویه فانا اهدیها هذه. االمینةاما حكومتنا.كبد السماء 

فونكانت الشرطة.الرئیس الراحل انور السادات بون  تحیط باحدي الكنائس بعد منعها بنــاء دورة میاه وكثـیرون یق  یراق
سال بلهجة صعیدیة ما یحدث واذ بفالح مسلم بسیط لم تلوث عقله الثقافة  الهابطة ولم یسمع عن الوثیقة العمریـة، ی

هم  ایه الحكایة یا جماعة؟ فاجابه احدهم ان الجماعة االقباط یریدونجمیلة فیرد .  اصالح دورة المیة والحكومة منعت
قذرة الفالح المسلم بتلقائیة ستطیع كتابتهـا( ، اما انهـا حكومة  مات عامیة الا ستمر) بكل ناس وا  یعـني هتنبسـط لمـا ال

.یعملوها في الشارع
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

05:15:14 12-12-2009 وعلميمن الممكن ولكن یجب تاكیدها من مصدر امین -٣٢

ناصر الحق
كد .  عدمه لیس من العقل ان اغمض عیني وانكر بذوغ الشمس من قد . وال یصح ان اؤكد امرا قبل ان اتا والبسـطاء 

 یكابرون وینكرون الشمس وهي في والمضللون والضالین والمطنطعون قد.  ویتصورون ما لیس هو حقیقي یخدعون
 القصة التي حدثت في عهد واهتمام الشرطة اما بالتعتیم او التشویه فانا اهدیها هذه. االمینةاما حكومتنا.كبد السماء 

فونكانت الشرطة.الرئیس الراحل انور السادات بون  تحیط باحدي الكنائس بعد منعها بنــاء دورة میاه وكثـیرون یق  یراق
سال بلهجة صعیدیة ما یحدث واذ بفالح مسلم بسیط لم تلوث عقله الثقافة  الهابطة ولم یسمع عن الوثیقة العمریـة، ی

هم  ایه الحكایة یا جماعة؟ فاجابه احدهم ان الجماعة االقباط یریدونجمیلة فیرد .  اصالح دورة المیة والحكومة منعت
قذرة الفالح المسلم بتلقائیة ستطیع كتابتهـا( ، اما انهـا حكومة  مات عامیة الا ستمر) بكل ناس وا  یعـني هتنبسـط لمـا ال

.یعملوها في الشارع
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

٣١-geuse 2009-12-12 04:57:19

goge
you have merson
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  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

04:28:39 12-12-2009اشترى نظارة-٣٠

اوسكار
ملاالخ حد اصدقائك لع یه واتفـرج تـانى على الفیدیـو  الدكتور هشام اذا كنت حقیقى دكتور انصـحك بزیـارة ا  نظـارة طب

نا یاریت  ومش عارف بتجادلوا فى ایه معقول لهذه الدرجة وصل العند والعنـادیمكن تشوف النور وام النور  ربنـا یرحم
 وصریر االسنانتفوقوا قبل ما یغلق الباب وساعتها یكون البكاء

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

04:22:28 12-12-2009 ....... ونعمه ال یعیر عنها.... بركه كبیره -٢٩

سودانى من أصل مصرى
 جاء لیحمل لنا بشارة ....  مرتمریم ظهور سیدتنا وفخر جنسنا العذراء البتول الطاهرة

 وربما ... وأضطهادات ... وضیقات ... لما نالقیه من اآلم  ..وتعزیة لنا ... مفرحة 
نا لكـى نتشــجع فى لرب  ... ظهورها تؤكد لنا لضرورة أن نصبر على مـا یحـدث ل بالروح حـتى یرفع ا ونسـعى جاهدین 

 .......... .  تجربةوكل... عنا كل ثقل 
 

 وأذكرینا أمام فادینا رب المجد .. وحنانك...  شكرا لك یا أم المخلص على محبة قلبك
. آمین........ وكرامة ألى األبد ... وأكرام..  مجد یسوع الذى له كل

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

٢٨-Good mourning st.virgin Mary2009-12-12 03:39:11

Hakeem
Good mourning virgin st. Mary , of cours you have not night in heaven, please pray

for our weakniss, Amen 
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

٢٧-Pls St mary2009-12-12 03:22:26

gig
PLs St Mary pray for us  
we need you very much  

pls remember all the memebers of my family and myself  
I beg you, dont forget us.

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

03:18:31 12-12-2009یا عذراء-٢٦

قبطي مسیحي أرثوذكسي
 اإلرهابیینإنقذینا من القتلة السفاحین الخاطفین

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

03:07:30 12-12-2009طوباكي یا ام النور-٢٥

Dr:MG
 یاعدره یاقدره ...  شعبك من الضیفات انقذي

 . 
 شفاعتك

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

02:59:15 12-12-2009. المیالد وكل سنه وأنتم طیبین بالصیام الصغیر وعید-٢٤

ONON CANADA
ین المعجزات یاأخواتى أحب أن أقول مهما عملوا المسیح موجود نا د قال أیــه مـاس كهربـائ .  وهذا دلیل دامـغ أن دین

كنت زمان فى الجامعـه وكان فیـه شـایش .   أماكن هو هذا ألضابط أبو جهل٣ فى الدنیا ماس یقعد مده كبیره فى فیه
یهفى الجیس كان یدرسنا هوم وفجأه ظهرت طـائره مدن شاویش جل سمه ال یه العسـكریه ا ها  الترب  وكان یخـرج مـن خلف

 یهـزم  الشاویش الذى كان یطمئن نفوسنا بالنصر القـویم وعمـر أألسـالم أنشریط أبیض وهو عادم الطائره وسألنا هذا
نا بترش الجو والذى حدث هو نكسه یعنى وعكه واحـد مـرض فجـأه المهـم قـال ل فراد . دى طیـاره  هذا هو العلـم لـدى أ

 والعدرا ظهرت وظهرت ألن دیننا بصوا یاحضرات موتوا بعینكم.  والحكومه لمعرفتهم ان الشعب جاهل الجیش والبولیس
.  وأنتم طیبین بالصیام الصغیر وعید المیالد هو الحى الى أبد أآلبدین وكل سنه

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

02:17:37 12-12-2009ربنا یشفي-٢٣

الملواني
 ربنا یشفي 

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

01:59:43 12-12-2009هل تستطیعوا ان تطفئوا الشمس-٢٢

ادوارد
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كم التسـتطیعوا  للساده ضباط قسم الوراق الدین حاولوا فض التجمهر والضغط على مننقول  شهدوا الظهور النكـاره ان
بلان تطفئـوا الشـمس خصوصـا ادا  المسـیحیون  توالـى الظهـور وهـو ماسـیحدث فعـال وسـاعتها سـیتجمع المسـلمون ق

 عنـد ظهورها على ١٩٦٨ سیحضروا للمشاهده كما حـدث عام للمشاهده والتبرك باالضافه الى كبار المسئولین الدین
. بالزیتون قباب كنیستها

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

01:46:52 12-12-2009دخول العذراء الهیكل -٢١

قبطى 
 الظهور یواقف عد دخول السیدة العذراء الى الهیكلهذا

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

01:45:58 12-12-2009عشیة دخول العذراء الهیكل -دیسمبر  11-٢٠

قبطى فرحان
  - یأم النورطوباكى یاعدرا -شهر كیهك-هذا هو الشهر المریمى 

 نورت جنبنا  -العدرا امنا
ظهرت وباركت االبناء -- الوراق فى كنیستها فى

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

01:30:42 12-12-2009محبة االب وامه -١٩

مصري بجد 
عذراء نا ال سماوي یسـوع المسیح دي محبه كبیرة قوي لشــعب مصر مـن ام نا ال نا احنـا. الطـاهرة وابی عـایزین یقولوا لی

خافوا واالب ارسلني لیكـم الرسالة دایما تأتي في المعیاد كل محنه.معكم وال تخافوا شيء  قول ال ت تشـجعوا . لینا هـي ت
شوفوا ازاي الهنا قوي شوفوا ازاي . واسال عمارة الكذاب ما رایك وروح شوف علي الطبیعة. مسیحنا قوي وتهللوا الن

. مبروك علیكم الظهورات دي یا شعب مصر. انا قد غلبت العالم ثقوا.مسیحنا ال یتركنا ابدا 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

01:19:15 12-12-2009بلدى مصر والبلد بلدنا-١٨

المفارقه الغریبه
 نسیت اقولكم المفارقه 
 هذه واحده .... االضطهاد كلما افتقدتنا ام النور المفارقه انه كلما ازداد

   سرقه حذاء الصحفى ابراهیم عیسى اثناء الصاله اثناء الصالهوالثانیه هى
  برافو علیكم اثناء الصاله......قولوا ورایا اثناء ایه

 الشیخ ابراهیم عبسى اثناء الصاله وبعدها یطلع الضابط یعنى فى الوقت اللى بناخد فیه بركه ام النور یتم سرقه حذاء
یختفوا تماما االن من على الساحه وكانه ....او.... او ماس كهربائى والمحترمین قوى زغلول النجار او العواویقول دا

  الشئ یحدث
 قرب بزوغ الشمس 
غدا تشرق الشمس

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

01:14:56 12-12-2009العذراء تظهر دائما لتشدشد الموءمنین -١٧

ایوب المصري 
 لتشدید الموءمنین وتقویتهم اثناء االضطهاد عادة تظهر العذراء في العالم كلة في بلدان مختلفة

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

01:09:44 12-12-2009مش عارف اقول ایه؟ -١٦

هشام/ د 
لم نرى شئ انا بحاول اشوف اى حاجه باینه فى الفیدیو المرافق  للخبر ولم ارى اى شئ ورجال الدین بالكنیسه قالت 

  طیب معقول الكالم اللى بیحصل ده؟.  الكنیسه قال مشفتش حاجهوحارس
قال علیهـا كوره؟ یعنى بجهلكوا السیده مریم رضى اهللا عنها وارضاها یت كره وهـو بیلعـب  ما یتقـال علـى اى العـب   زى 

 عیسـى رضى اهللا عنـه  اسـتهزاء بشخصیات كریمـه كرمهـا اهللا مـن فوق سـبع سـموات بحملهـا سیدناارحمونـا وكفـاكم
. والسالموعلیه وعلى رسولنا افضل الصاله

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

01:08:04 12-12-2009بلدى مصر والبلد بلدنا-١٥

مفارقه عجیبه
كه اهدى هذه المفارقه الغریبه الى محمد عماره وتلمیذه كه  نه مـاس   الضابط الذى تفتق ذهنه عن انكار الظهـورات با

نا ام علـى نفسككه كه كه كـه كـه كـه كـه كهربـائى انــت بتكـذب علی كه  كون عمره اقـل من  كه كه  سئل طفـل ی 10 ا
  كهربائى یكون هناك انقطاع للكهرباء او حرائق سنوات حیقولك ان بعد اى ماس

جار ام النـور بتظهر فــى القـاهرهاما المسكین عوا وزغلـول الن سیاره تروهـا  محمد عماره وال عنى ربع ساعه بال كم ی  جنب
تى  خلیكم فى النور اللى انتوا فیه وسیبكم من الظالم اللى احنا فیهمتجلیه على القباب عموما  الى ان تاتى السـاعه ال

 قرب شروق الشمس ...... الخسرانتقابلون حبیبكم وام حبیبكم وشوفوا مین
غدا تشرق الشمس
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   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

00:58:52 12-12-2009صلواتك یا أم النور-١٤

ملك مصر
شـــكرا لـــك یامعزیـــة القلــوب ...جـــت فــي وقتهـــا... وقتهـــاجـــت فــي...شـــفتوا الفــرج اللـــي جــاي مــن الســـما...أحبـــائي
 المسـیح أرادت أن تشــجع السـیدة البتــول أم إلهنا... یـا معینـة مــن لیـس لـه معیـن و ال مـن یــذكرهشـكرا لـك...الممزقـة

 ..  إنها أم حنون للجمیع فمن من نخاف إذامسیرة األقباط في النمسا و أرادت أن تثبت
 ... في حي الوراق مخفیة عن السامعین... القدیسةللعدرا..كان في كنیسة

  ...لكنها حلوة في عیون السمائیین...و ناسها أقباط فقیرة.. كنیسة مش كبیرة
  من نور و أشكال حلوة بهیة نور...فیها الناس شافت حمام أبیض بیدور 

 الست العدرا بطولها ...علي منارتها كان ظهورها
 ریحة بخور ..ریحة زكیة ... الناس فیها شمت ریحةو
 

 ...  النورأبو أید مشلولة یشفي و األعمي یشوف..بركتها حاال حلت .. ظهرتالعدرا لما
 ...  لما یصرخ یشفي وقت الظهورمن قلبه.. كتر المرض و ألمه..و اللي مریض و تعبه

 
ـــا ... دي رســـالة و مبعوتلنـــا ـــي ســـالم.. تكشـــف كتـــیر عـــن حالن ـــوا و عیشـــوا ف ـــا نـــاس توب ـــاتكم دي ... بتقـــول ی حی

 أوام ... أوامدي األبدیة جایة ورایا...عیشوا حیاة نقیة...وقتیة 
 

 نور من نور ..بهیة ... حلوة فیها الناس شافت حمام أبیض بیدور و أشكال
  العدرا بطولها الست...علي منارتها كان ظهورها
 بخورریحة..ریحة زكیة ...و الناس فیها شمت ریحة

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

00:21:46 12-12-2009؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 3تعلیق -١٣

جرجس 
  معني ایه الداعي للخبر ده ؟؟ ما

عدرا الداعي ان كل المسـیحیین یعلمـوا باط..  بظهـور الست ال و من ........  و هـذا موقــع قبطي و مهتـم بشؤن االق
لن الظهور بعـد سنتین و ) متحدث رسمي ( منتظـر ان  -كالمك غررررررریـب جـدا  -واجبه ان ینشر خبر كهذا  یع

؟؟ ....... المسیحیین فرصه الرؤیا المباركه یفوت علي
   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

00:14:49 12-12-2009امین-١٢

منى
من المحظوظین بظهورك وشوفتك اشـفعي فینـا یـابحبك یا كل  امي وكان نفسـي اكـون  نك، عزي  قدام عرش اب  امـي 

اشفعي فینا یا  . معانا ومع كل شعبك یا احن ام بتحس باوالدها یا بركة السما لینابركاتك دایما. حزین ومجروح ومتالم
ام النور

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

00:07:34 12-12-2009 2009 و 1968الفارق ما بین الشعب و الحكومه في -١١

ابو قلب اسود من القطران 
  یا للهول شهود زور علي عدم ظهور العدرا لسبب االمن

 و ایه كمان فاضل ایه ؟؟ 
یرجعهم -لسبب اآلم شـعبك  - منك زعالنین -نورك طل علینا یا عدرا  لي بیتخطفـوا میـن  ..  غـیركو البنـات بناتـك ال

 .. مین یرد الظالم عن ظلمه ... بأید قویه 
 واحد سواق تاكسي مسلم خالنـي اشـعر و اهللا مره - القلب الخوتنا المسلمین البسطا المشاركین لنا فرحنا و تحیه من

شارع  - انا و امي كنت راكب معه التاكسي -بالعار   عشان عید رد بتلقائیـه ده -و لمـا سـألته عـن سـبب الزحام بال
ني انـا المسـیحي كنـت ناسـي تمامـا عنـدها كنت فـي نصـف....... ظهـور السـت العــدرا فـي الزیتـون  و  - هـدومي أل

 ..  ٦٨ شافها بعینه في سنه تحادثنا و قال لي انه
  محدش یسیب بناته للشارع و اربابه و -شرفتینا یا ستنا و تاج راسنا 

  اكسیاس.. اكسیاس 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

23:42:05 11-12-2009مبروك الظهور لكل المسیحین-١٠

یوسف دانیال
 یبعتــوا ایــى تصــویر لواقعــة ظهــور العــزراء مــریم للمواقــع ارجــو مــن كــل االشــخاص اللــى كــانوا متواجــدین هنــاك انهــم

تبر وثـائق مهمة ویجب  ویوثقوها اكید فى اكثر من شخص صوروا الظهـور دة على الموبـایالتاالخباریة  الن دى تع
 اغابىاذاعتها على سى تى فى وقناة

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 
2009-12-11 23:33:01
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٩-Apparitions of St Mary
Mark,Australia

History repeats itself.In El Zeitoun St Mary appeared about forty years ago.As
usual,Satan and his dsciples refused to accept the apparitions.But,President Gamal
Abdel Nasser and his family went to El Zeitoun and saw the Virgin St Mary from the
house of Zeidan,the rich Moslem fruits trader,and that house was adjacent to the
Church.Evil people ,like Hussain El Shafaai and his group,strongly denied her
appearance .But Where is Hussain El Shafaai,El Sadaat and their group now?! They

are in ethernal Hell receiving their fair treatment
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

23:01:32 11-12-2009تعزیات السماء للمتألمین والمجروحین-٨

وطنى الحر
 ویثبتهـم فـى أیمــانهم ویؤكـد لهـم أنكــان البشــر الیـرحمهم فالســماءتنظرأن الـرب الیـترك نفسـة بـال شــاهد لیعـزى أوالدة

حد حسـب عملـة خیرا وتشعر بآالمهم وهذة كلها أكالیل معدة لكل من یصبر الى المنتهـى كل وا  الـرب قریب وسـیجازى 
 شراكان أم

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

23:00:58 11-12-2009تعزیات السماء للمتألمین والمجروحین-٧

وطنى الحر
 ویثبتهـم فـى أیمــانهم ویؤكـد لهـم أنكــان البشــر الیـرحمهم فالســماءتنظرأن الـرب الیـترك نفسـة بـال شــاهد لیعـزى أوالدة

حد حسـب عملـة خیرا وتشعر بآالمهم وهذة كلها أكالیل معدة لكل من یصبر الى المنتهـى كل وا  الـرب قریب وسـیجازى 
 شراكان أم

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

22:59:32 11-12-2009  المسیحمباركه الطاهره العذراء ام السید-٦

عابر من الظلمه
  مباركه انتي یا قدیسه یا ام السید المسیح

 باركیني یا ام الرب 
  االمم بنورك ضهورك مبارك باركي اهل مصر وباركي

باركیني 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

٥-God is great2009-12-11 22:50:21

reda
كدة الحقو نفسیكم مـن  أعرف لم المسلمین یشوفو العدرا بتظهر على الكنیسة بیحس بایه ؟ فـينفسي من  كتر  یه أ  أ

 المسیحین ولتعزیتهم الهالك د ربنا بعثة تثبیت لیماً 
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

22:44:50 11-12-2009ظهورات العذراء بالوراق-٤

فرشوطي
 خالص الحقوق امیندعواتك لینا یاعذراء واقفي معانا انتي الي علیكي

  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

22:29:21 11-12-2009بالش الكالم ده-٣

القرفان
أرجوكم مـش ناقصــین .  تصدر من غیرنا مش معترض وال مكذب ولكن إیه داعى الخبر ده؟ بالش االخبار دى حتىأنا

. مشاكلناومش عاوزین ندخل أم النور فى
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 

22:26:06 11-12-2009مبارك شعب مصر-٢

مبارك 
 ، وألنها البد أن ترد الجمیل لمصر التى  النور مش ها تسكت إال لما تجیب شعب مصر كله ، ألنها هى األم لمصرأم

 إستضافتها 
  لمصر وشعب مصر هو الخالص من عبودیة إبلیس رد الجمیل

   الئقةأبلغ عن مشاركة غیر 

22:19:09 11-12-2009 ظهور العدرا حقیقي-١

سالى میخائیل
 بتظهر من دلوقتى وبس العدرا لیها ظهورات كثیره لم یمكن انكارهاظهور العدرا لم یمكن انكاره من اى حد والعدرا مش

. ظهورهاال من مسلمین وال غیره واظن الفیدیو خیر دلیل على
  أبلغ عن مشاركة غیر الئقة 
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أضف تعلیق

 التعلیقاتبروتوكول نشر

:االسم

)إختیارى (: األلكترونىالبرید
:عنوان التعلیق

:نص التعلیق

 

منتستطیع الكتابة بالحروف*  لب  عنى المط ثم تختار الم یق  نص التعل تى  األنجلیزیة كلمات عربیة داخل  مة ال  القائ
باط = alaqbatتظھر لك، مثل  كذا األق لى ..  وھ بالنقر ع مة  ھذه الخد ستطیع غلق  صبح  "on"، وت سفل " off"لت أ

. التعلیق على الشمالنص
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 Yamli 3arabi (on)
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