
 

 

 

 

 
 

    

 أجراس االحد

 سامح محروس : یقدمها 
 : الجمهوریة تنفرد برصد أدق تفاصیل الحدث الذي شاهده المسلمون والمسیحیون

 ظهور العذراء مریم في كنیسة الوراق 
 ثم شاهدنا العذراء بمالبسها البیضاء والزرقاء بجوار القبة الوسطي .. كتلة نورانیة خرجت من السحاب: شهود العیان

 طیور حمام شدید الضیاء حلقت فوق المكان  ûوال یمكن أن یكون من صنع إنسان .. الظهور طبیعي
 منظومة حب حقیقیة بین المسئولین واألهالي لتنظیم الزیارات : القمص داود إبراهیم

 تحمل بركة كبیرة لكل شعب مصر .. زیارة العذراء: القس یسطس كامل
 إیمان إبراهیم : قامت بالزیارة

مع تباشیر الساعات األولي من صباح یوم الجمعة قبل الماضي كانت منطقة الوراق بمحافظة الجیزة علي موعد مع حدث 
فبعد ان اختتم ابناء تلك المنطقة یوم الخمیس استعدادًا الستقبال عطلة نهایة األسبوع لم یكن احد .. تاریخي وفرید من نوعه

وانه بعد ساعات ستصبح الوراق مركزًا لحدث كبیر هام تسلط .. یعلم أو یتصور ان ثمة شیئًا هامًا یحدث في منطقتهم الشعبیة
وان رجال الصحف والفضائیات المختلفة سیصبحون ضیوفًا دائمین .. علیه الكامیرات اضواءها فأحالت لیله إلي نهار دائم

فقد .. وان الوراق ستصبح نقطة جذب سیاحي جدیدة لحشود من الزائرین الذین تدفقوا علیها من مختلف انحاء مصر.. علیهم
وهو الظهور الذي توالي فیما بعد أكثر من مرة فجر یومي االحد .. ظهرت العذراء مریم فوق قبة كنیستها الموجودة بالمنطقة

واستمر ظهورها لمدة ساعة كاملة من الخامسة والنصف إلي السادسة والنصف من صباح الثالثاء .. واالثنین الماضیین
" الجمهوریة.. "الماضي واتخذ شكًال واضحًا تمكن معه اآلالف من المواطنین من رصده وتسجیله بكامیرات اجهزتهم المحمولة

كما حصلنا علي .. وعلي مدي یومین متواصلین ذهبنا إلي الوراق وسجلنا بأدق التفاصیل شهادة ابناء الوراق.. كانت هناك
 : التفاصیل في السطور التالیة.. تسجل لقطات لظهور السیدة العذراء مریم" دي. سي"نسخة من 

: في البدایة یروي القمص داود إبراهیم عبدالملك كاهن كنیسة العذراء مریم والمالك میخائیل بالوراق تفاصیل ما حدث قائالً * 
فوجئت قبل منتصف اللیل بدقائق باتصال هاتفي من أحد المقربین یطمئن علي صحتي وتعجبت كثیرًا لهذا االتصال في هذا 

فاوضحت له انه ربما تكون هناك .. الوقت المتأخر فأوضح ان هناك أصواتًا مرتفعة وأشخاص كثیرین یقفون أمام الكنیسة
غیر انه أصر علي ان األمر یتعلق بالكنیسة فسارعت باالتصال .. مشكلة علي المقهي المجاور للكنیسة أو مباراة مسجلة تذاع

بحارس الكنیسة وطلبت منه الخروج من غرفته لمعرفة األمر ففوجئت به یقول ان هناك عددًا من االشخاصًا شاهدوا أنوارًا 
توجهت إلي شرفة .. وأكدوا ان العذراء مریم ظهرت أعلي القباب.. وتجمعات في شكل سحاب بالسماء وابواب الكنیسة مغلقة

منزلي القریبة من الكنیسة حتي أري واتابع ما قاله حتي الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل فرأیت كتلة نورانیة في شكل حمامة 
وفسرت ما حدث بأنه ظهور روحي حدث .. كبیرة أعلي القباب ثم تحولت هذه الكتلة إلي شكل العذراء مریم في صورة التجلي

 . مثله في أكثر من مكان من قبل في الزیتون وأسیوط وشبرا وأماكن أخري كثیرة واستمر الظهور ثالث لیالي متصلة
وأكد راعي الكنیسة أهمیة ظهور العذراء مریم في هذا التوقیت حیث أدي إلي جذب شعب الكنیسة المشغول عنها في الحیاة 

وجذب غیرهم من الشعب الذین یحرصون علي ان یتباركوا من المكان الذي ظهرت فیه العذراء مریم ویحمل طابعًا روحیًا داخل 
 . نفوس المسیحیین والمسلمین الذین شاهدوا الظهور وأصبح مزارًا سیاحیًا دینیًا وخاصة بعد تجمع هذا العدد الكبیر من الزائرین

 منظومة حب 
ووصف القمص داود ما حدث بعد الظهور بأنه منظومة حب حقیقیة ولیست مجاملة سواء من المسئولین باألمن أو أهالي 

المنطقة وظل مسئولو األمن ساهرین بالمكان حتي الخامسة فجرًا یومیًا منذ بدء ظهور العذراء مریم حتي تلك اللحظة وتعاونوا 
 . مع الناس بحب في التنظیم وقاموا بتأمین عملیة الدخول والخروج من الكنیسة للزائرین وایضًا في تنظیم المرور بالشارع

ولذلك طلب من حارس الكنیسة غلق .. وقد حرص علي التأكد من صحته.. انه لم یتوقع هذا الظهور: واستكمل حدیثه قائالً 
والناس یؤكدون ان العذراء قد ظهرت .. أبواب الكنیسة جیدًا حرصًا علي أمن الناس والمنطقة إال انه فوجيء باالتصاالت تتوالي

وانهم رأوها فوق القباب كما رآها الحاج رشاد العربي صاحب البرج المجاور للكنیسة وهو من االشخاص الذین بادروا باالتصال 
 . بي هو وآخرون

كما أن هذا . لكي یعودوا إلي اهللا.. وأوضح ان ظهور العذراء یحمل أكثر من رسالة ونداء للناس الذین یعیشون بعیدًا عن اهللا
 . وتصالحوا مع اهللا.. ازرعوا بذرة حب بین الكل ألنه هو الشيء الوحید الذي یتمیز به اإلنسان: الظهور یعد رسالة تقول
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والعذراء جاءت لشعب مصر من حبها لشعب مصر .. واضاف نحن كنا نصلي في كل الكنائس لرفع مرض انفلونزا الخنازیر
وعبر القمص داود عن فرحته بظهور السیدة العذراء مریم ".. مبارك شعب مصر"وقال علیه .. ألنه شعب مبارك من قبل ربنا

في الكنیسة التي یتولي الخدمة بها مؤكدًا ان هذا یرجع إلي ان الوراق تتسم بالحب المتبادل بین المسحیین والمسلمین فمنذ 
علي ید قداسة البابا شنودة الثالث وهو یشعر بكل الحب والتآلف بین أهالي  2000ابریل عام  18تدشین الكنیسة یوم 

 . مسیحیین ومسلمین.. المنطقة
ومن جانبه أكد القس یسطس كامل كاهن الكنیسة ان االتصاالت التلیفونیة لم تنقطع منذ بدء ظهور العذراء مریم علي * 

دیسمبر لیًال تلقي عددًا من االتصاالت الهاتفیة اخبره فیها األهالي بظهور  10القباب بالكنیسة وانه یوم الخمیس الموافق 
 . العذراء مریم وهي تتجلي أعلي القباب وبادر باالتصال بالقمص داود للتأكد من ظهور العذراء مریم

فتحت غرفة منزلي التي أري منها الكنیسة كاملة لكي أتابع الظهور وشاهدت العذراء مریم وهي تتجلي علي القباب من : ویقول
واعقب تجلي العذراء مریم ظهور .. الساعة الواحدة حتي الساعة الثالثة صباحًا بعد منتصف اللیل حتي صباح یوم الجمعة

كما ظهرت العذراء مریم في السماء فجر یوم االثنین الماضي علي هیئة التجلي التي شاهدناها من قبل في كنیسة .. حمام
 . الزیتون

وأكد القس یسطس ان هذا الظهور رسالة موجهة من السماء في زمن كثرت فیها الخطیئة واالباحیة والتعصب من بعض االفراد 
ورسالة لنشر السالم والمحبة علي أرض مصر مثلما .. البعیدین عن اهللا وهذه رسالة من ربنا خاصة ان الناس انشغلت عن ربنا

وهذه رسالة ایضًا لنبذ " وعلي األرض السالم وبالناس المسرة.. المجد هللا في االعالي: "جاء السید المسیح والمالئكة تهلل وقالوا 
 . الحقد والكراهیة من قلوب الناس

ذا كان ما سبق هو شهادة كهنة الكنیسة علي ظهور السیدة العذراء مریم**  ٕ ! فماذا یقول ابناء المنطقة وشهود العیان؟.. وا
 ! وكیف شاهدوا هذا الظهور المجید؟

سید أحمد محمد خالد صاحب مقهي البحراوي المجاور للكنیسة یعرب عن انبهاره بمفاجأة الظهور وأوضح ان العذراء ظهرت * 
في البدایة في صورة كتلة نورانیة تسیر في السحاب وقد تجمعت وتفككت هذه الكتلة حتي اقتربت من أعلي منارات الكنیسة ثم 

والعجیب في ذلك الظهور ان .. فوجئنا بها تتحول إلي صورة العذراء مریم بمالبسها التي نراها في صورها ومن حولها حمام
وعلي الفور لم نتمالك اعصابنا .. مالبس العذراء كانت ملونة كما نراها ایضًا باللون االبیض الناصع واللون اللبني الفاتح

وأكد ان ظهور العذراء كان .. وأسرعنا باالتصال بكاهن الكنیسة وكل اصدقائنا ومعارفنا األقباط ثم قمنا بتصویرها بالموبایالت
حقیقة واضحة ألن الكتلة النورانیة التي شوهدت جاءت من السحاب وال یمكن ألحد ان یصل إلي هذا مؤكدًا ان الظهور طبیعي 

 . سنوات 10وأنه قد شاهد من قبل القدیس مارجرجس الروماني في میت دمسیس لدي تواجده أثناء االحتفال الخاص به منذ 
ان العذراء عندما وصلت للمنارات التي تعلو الباب الرئیسي للكنیسة وقفت امام الجمیع وكانت ظاهرة بوضوح : وأضاف قائالً 

شدید أعلي الصلیب األوسط بالكنیسة واعرب سید أحمد عن شعوره بالفرحة ألنه أول مرة یري ظهور العذراء مریم كما رآها في 
 . أنا أول من شاهد الظهور ومعي مجموعة من أهالي المنطقة: الصور وقال

وأوضح عفت حنا حارس الكنیسة انه بعد اتصال القمص داود به قام بفتح الكنیسة من الداخل ولم یر شیئًا فسارع إلي الباب * 
الرئیسي للكنیسة لكي یعرف ماذا یجري خارجها بناء علي تعلیمات اآلباء الكهنة بعدما أخبروه بأن العذراء ظهرت وهي تتجلي 

أعلي القباب وعند خروجه إلي الباب الرئیسي للكنیسة شاهد تجلي العذراء مریم وأكد لآلباء الكهنة صحة الظهور إال أنه 
حیث تزاید هذا العدد وقام أهالي المنطقة بفتح نوافذ منازلهم وشاهدوا تجلیات العذراء .. فوجيء بعدد كبیر من الشعب یتجمع

مریم والكثیر من ابناء المنطقة اتخذوا من اسطح المنازل المجاورة للكنیسة مكانًا لهم ظلوا به ساعات طویلة حتي فجر األیام 
المتتالیة لمتابعة لحظات ظهور العذراء مریم الذي یلیه ظهور حمام ابیض شكله یختلف عن الحمام العادي ألنه مضيء ونوره 

 . غیر طبیعي
 حمام نوراني 

وأضافت بسمة نجیب سمعان أنها شاهدت لحظة ظهور العذراء في الكنیسة وهي تتجلي أعلي القبة الوسطي وفوقها صلیب * 
 . نور رابع علمًا بأن الكنیسة لها ثالث قباب أمامیة فقط أعلي الباب الخارجي للكنیسة

ویؤكد وائل بخیت غالي ان شعب الكنیسة ظل یصلي ویهتف بتماجید للعذراء مریم حتي الساعة الخامسة من فجر یوم * 
االحد الماضي ثم ظهرت سحابة طویلة بطول العذراء مریم في السماء وظلت تلف حول الصلیب االوسط أعلي القباب الثالثة 

 . ثم ظهر حمام نوراني ابیض ناصع البیاض
وأضاف رامي سامي انیس انه رأي ظهور السیدة العذراء في الیوم األول لظهورها وتحدیدًا في الساعة الثالثة فجر یوم * 

دیسمبر تحت الصلیب ثم ظهرت أعلي القبة الوسطي ورفعت الصلیب أعلي رأسها ثم تلي ذلك ظهور حمام أبیض  11الجمعة 
 . ناصع البیاض شدید النور وقد توالي ظهور العذراء مرات عدیدة فیما بعد ومازال الجمیع ینتظر ظهورها

وقد رأیتها منورة بجوار الصلیب األوسط .. وقفنا نهتف للعذراء فظهرت لنا عدة مرات طوال اللیل: الطفلة مارینا ناصر تقول* 
 . أعلي القباب الثالثة

وأكد صابر عبدالسید رزق أحد خدام كنیسة العذراء مریم والمالك میخائیل انه ممن شاهدوا الظهور منذ البدایة مساء یوم * 
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الخمیس حیث ظهرت العذراء في صورة كتلة نورانیة تسیر في السحاب حتي وصلت أعلي القباب وفجأة تجمعت الكتلة أعلي 
القبة الوسطي للباب الخارجي للكنیسة ثم تحولت إلي صورة ظهور تجلي العذراء مریم وتلي هذا التجلي ظهور حمام أبیض 

 . ناصع البیاض منور
ووصف ریمون عادل أحد سكان العمارة التي تقع خلف الكنیسة ظهور العذراء مریم وأوضح انه بدأ في السماء بنور في * 

هیئة سحاب ابیض ثم تحول إلي تجلي صورة العذراء مریم بجسدها كامًال وهي ترتدي ثوبها األزرق األبیض فوق الصلیب في 
منتصف الكنیسة ثم عادت السیدة العذراء للظهور مرة أخري من الساعة الواحدة حتي الساعة الثانیة بعد منتصف لیلة یوم 

لعدة دقائق ثم اختفت واثناء ظهورها تمكن من تصویرها عن طریق الموبایل هو وآخرون من  2009دیسمبر  11الجمعة 
 . المسیحیین والمسلمین

أكد سید عبد المنجي علي عامل بمحطة البنزین المجاورة للكنیسة ان ظهور السیدة العذراء مریم حقیقي وأنه رآها حیث كان * 
في تلك االثناء حضر إلي المحطة أحد الزبائن یشكو من كسر في خزان وقود السیارة فتركت : یعمل في ذلك الوقت ویقول

المحطة وتوجهت إلي محل اكسسوار السیارات فوجدته مغلقًا وأثناء العودة رأیت نورًا شدیدًا في السماء یسیر من أعلي قطعة 
األرض الفضاء األمامیة للكنیسة ویتجه نحو الكنیسة وبعد ذلك تحول الضوء إلي سحابة تكونت وتفرقت ثم وصلت إلي القباب 

ثم اختفت وعاودت الظهور ثانیة و .. الثالث وتحول هذا إلي ظهور جسد العذراء مریم وتلي ذلك ظهور حمام أبیض ناصع
 . تالشي الحمام ثم ظهر حتي احتشد الناس أمام الكنیسة

ونفي سید عبدالمنجي ان یكون هذا المنظر من صنع أحد عن طریق اللیزر أو خالفه موضحًا ان هذ النور أتي من السماء 
بارتفاع السحاب ونزل حتي وصل إلي أعلي القباب وهذا ال یمكن ان یكون من صنع أحد وال أحد یقدر علي ان یجسد جسد 

العذراء مریم بهذا الشكل وال یصل الرتفاع السحاب ألن النور أتي من السحاب وسار في السحاب باتجاه الكنیسة حتي ظهرت 
 . السیدة العذراء مریم 

ویؤكد الحاج رشاد العربي صاحب البرج المجاور للكنیسة ان السیدة العذراء ظهرت عدة ظهورات وأنه رأي ظهورها منذ * 
 . البدایة وكانت قد ظهرت بهیئتها كاملة بنفس اللون األزرق الذي ترتدیه والثوب األبیض فوق

الصلیب الذي یقع فوق القبة الوسطي ثم ظهرت العذراء مرة أخري فوق منارة الكنیسة األخیرة بصورة كاملة ثم بدأت بالذهاب 
 . واالیاب بین المنارة األخیرة والقباب الوسطي

لقد سارعنا باالتصال بالقمص داود والمسیحیین الذین نعرفهم لكي یروا المشهد وحرص الحضور علي تصویر ظهور : واضاف
 . العذراء بالموبایالت

ونفي تدخل أحد في هذا الظهور مؤكدًا انه حقیقي وال یستطیع احد أن یكذبه أو ینفیه أو یقول انه من فعل فاعل ألنه ظهور 
 . حقیقي للعذراء مریم

ویروي وجیه ظریف عبدالمسیح أحد شهود العیان في ظهور العذراء مریم انه یقیم خلف مبني الكنیسة وفوجيء باتصال من * 
الجیران یبلغونه بأن العذراء مریم ظهرت في الكنیسة أعلي القباب فلم یصدق في البدایة واستكمل نومه مرة أخري وعند تركه 
فراشه نظر من شرفة منزله ففوجيء بوجود حمام غریب الشكل یظهر حول الصلیب أعلي القبة الوسطي للكنیسة ورأي نفس 

الحمام یحلق فوق الشعب یوم األحد الماضي مع وجود حمامة طویلة وكبیرة منورة علي ارتفاع قریب من السماء تظهر ثم 
تختفي لمدة ساعة وتعود للظهور ثم تختفي واوضح انه مازال ینتظر یومیًا داخل الكنیسة لكي یتبارك بظهور العذراء مریم هو 

 . وأسرته
وأكدت لیلي فوزي عطیة وعایدة عزیز جرجس انهما شاهدتا ظهور العذراء مریم أكثر من مرة في الكنیسة أعلي القباب ویلي * 

 . ظهورها حمام أبیض
 . وأضافت عایدة عزیز انها لم تترك الكنیسة إال ساعات قلیلة لكي تري السیدة العذراء مرة أخري وتطلب منها أشیاء كثیرة

ویؤكد عبدالناصر حشمت فهمي انه شاهد ظهور العذراء مریم أعلي القباب بجوار الصلیب ثم حملت الصلیب أعلي رأسها * 
وظهرت متجلیة في شكل صورة التجلي وهي ترتدي ثوبها األبیض واألزرق ثم تلي ظهورها ظهور حمام شكله مختلف عن 

 . الحمام العادي ولكنه أبیض ومنور نورًا سمائیا ناصعاً 
 : 2009إلي الوراق  1968من الزیتون 

 أشهر ظهورات السیدة العذراء في مصر 
 شریف نبیه 

.. أمكن تصویره فوتوغرافیًا وأذیع تلیفزیونیًا وبثته وسائل اإلعالم المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة. في أول ظهور لها بمصر** 
  1968.أبریل  2تجلت السیدة العذراء مریم فوق قبات كنیستها بالزیتون یوم .. ووكاالت األنباء والصور

.. وكانت ظهوراتها تتكرر في الیوم الواحد عدة مرات.. ساعات 9تراوحت فترات الظهور في كل مرة ما بین عدة دقائق وحتي 
 . وقدر عدد الذین كانوا یحضرون من كل مكان في مصر والعالم لهذه البقعة المقدسة بنحو ربع ملیون شخص كل لیلة

أو " العذراء الحزینة"ما بین هیئة روحانیة نورانیة مجسمة وفي منظر صورة .. كانت الظهورات تأخذ أشكاًال عدیدة ومتنوعة
وأحیانًا في هیئة الملكة .. أو كفتاة ذات جسم نوراني مرتدیة رداء سماوي اللون وطرحة بلون أخف قلیالً ".. الوقورة"العذراء 
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 . وفي أحیان أخري تظهر وهي حاملة الطفل یسوع.. المتوجة التي تتحرك یمینًا ویسارًا وتبارك الجموع المحتشدة بكلتا یدیها
 . وكان یسبق ظهورها حمام أبیض وبخور ونجوم المعة وكرات نورانیة تظهر في سقف الكنیسة

وقد ذهب لمشاهدتها الرئیس الراحل جمال عبدالناصر .. وكان أول من شاهد الظهور عمال جراج النقل العام المواجه للكنیسة
وأصدر قرارًا جمهوریًا بتحویل الجراج المواجه للكنیسة إلي كاتدرائیة كبري وكان بصحبته حسین الشافعي سكرتیر المجلس 

 . اإلسالمي األعلي وشاهد السیدة العذراء من شرفة منزل أحمد زیدان كبیر تجار الفاكهة المواجه للكنیسة
 . للمصریین واألجانب علي حد سواء.. وقد صاحب هذه الظهورات معجزات شفاء وغیرها بالجملة للمسیحیین وغیر المسیحیین

û  عذراء المعادي 
ونال بركتها .. شوهد طیف السیدة العذراء فوق قباب كنیستها بالمعادي 1968وعقب ظهور السیدة العذراء في الزیتون عام ** 

 . المئات من زوار الكنیسة المطلة علي النیل
 22وذلك لیلة .. لیلة االحتفال بصعود جسد العذراء مریم وشاهدها المئات أیضا 1984الظهور عام " أم النور"ثم عاودت 

 . أغسطس من هذا العام
û..  وفي إدفو 

خارج . ثم شوهد نور شدید.. دوي صوت قوي في الكنیسة بإدفو بإیبارشیة أسوان 1969..سبتمبر  13وفي مساء یوم ** 
بعد أن ظهرت بشكلها وصورتها الكاملة .. الكنیسة وأنار المساكن المجاورة ثم ظهرت السیدة العذراء علي ستر الهیكل األوسط

 . تمأل شبابیك الكنیسة
شاهد الجموع ومضات سریعة وشاهقة . مساء 8.10في عشیة عید صعود جسد العذراء الساعة  1982أغسطس  21ویوم 

 . البیاض من النور داخل الهیكل الرئیسي األوسط أثناء الدورة بأیقونة أم النور
û  في دیر أبي سیفین للراهبات 

تباركت كنیسة الشهیدة دمیانة بدیر أبي سیفین للراهبات بمصر القدیمة بظهور السیدة العذراء  1979..أغسطس  21یوم ** 
 . قبل إقامة القداس األول بهذه الكنیسة

وقد انقطع التیار الكهربائي وفجأة ظهر عمود . شاهد الظهور العمال الذین كانوا منشغلین في بناء قاللي الراهبات بالدور الرابع
ن هیئة السیدة العذراء التي صارت تتمشي حول المذبح بهیئتها . أخذ یتجسم في شكل واضح. نور أبیض ناحیة المذبح ّ وكو

وفي لحظة اختفائها عاد .. وقد نزلت وباركت قاعة الكنیسة ثم عادت للمذبح.. المعروفة وطرحتها تجر خلفها علي األرض
 . التیار الكهربائي

û  في نبروه 
..ینایر  6شاهد اآلالف من المسلمین واألقباط تجلي السیدة العذراء فوق منارة كنیستها یوم .. وفي نبروه بمحافظة الدقهلیة** 

 . استمر الظهور لمدة ساعة 1980
 . ظهرت مرة ثانیة ورآها المحیطون بالكنیسة متجلیة فوق سطح الكنیسة لمدة ربع ساعة 1980فبرایر  11وفي یوم 

û  كنیسة القدیسة دمیانة بشبرا 
تجلت .. وفوق قباب كنیسة القدیسة دمیانة في أرض بابا دبلو بشبرا.. سنة من ظهور العذراء في الزیتون 18بعد حوالي * 

عندما شاهدها المارة والجیران إلي جانب برجي الكنیسة وسطع  1986..مارس سنة  25السیدة العذراء بطیفها المقدس یوم 
 . وشاهدها الناس بهالة نورانیة علي القبة الغربیة.. نورها علي المنازل المجاورة

وقد شاهدتها اللجنة المكونة بقرار من البابا شنودة والمكونة من األنبا بیشوي أسقف دمیاط واألنبا ساویرس أسقف دیر المحرق 
وكانت .. وأعلنوا مشاهدتهم لها طوال اللیل وفي فترات عدیدة من النهار.. واألنبا سرابیون أسقف الخدمات في هذا الوقت

فظهرت السیدة العذراء وكأنها محاطة بألسنة ناریة ال تلبث أن تتحول إلي نور باهر برتقالي .. التجلیات تأخذ أحیانًا صورة ناریة
 . یتحول إلي اللون األبیض الناصع. اللون

û ..  وفي دقادوس 
شاهدت رحلة من كنیسة األنبا أنطونیوس بحي اللبان باإلسكندریة السیدة .. فبرایر 14وبالتحدید في . 1988وفي عام ** 

فكلمة دقادوس هي تحریف لكلمة ثیئوطوكوس والدة "العذراء أم النور متجلیة فوق قبة كنیستها بهذه القریة التي تحمل اسمها 
 ". المسیح

û  الجبل الغربي بأسیوط 
. شاهد آالف األقباط طیف السیدة العذراء النوراني یضيء جبل أسیوط 1988وفي أیام صوم السیدة العذراء أغسطس عام ** 

صاحبها ظهور حمام أبیض یطیر في ظلمة اللیل فوق .. ویتهادي فوق قمة الجبل لمدة ساعتین مع أول خیط من ظالم اللیل
 . المعروف أن هذا المكان أقامت فیه العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلي مصر. الدیر

û  شنتنا الحجر 
انتشرت أخبار عن ظهورات للسیدة العذراء في قریة شنتنا الحجر التابعة  1997..وفي صوم السیدة العذراء أغسطس ** 

 1997..سبتمبر  12ورأي آالف الناس هناك نورًا فائقا للطبیعة وصدر عن ذلك بیان بطریركي بتاریخ .. لمحافظة المنوفیة
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وقد استمرت هذه الظاهرة لعدة أیام وعلي .. جذب إلیه آالف الناس. أعلنت فیه البطریركیة ظهور نور غیر طبیعي في الكنیسة
 . فترات متفرقة

 وفي أسیوط .. 
ظهرت السیدة العذراء فوق قباب كنیسة رئیس المالئكة میخائیل بأسیوط واستمر الظهور  2000..أغسطس عام  17وفي یوم 

.. كالنور األبیض مثل الثلج فوق القباب وبین المنارات.. صاحبه العدید من الظواهر الروحیة العجیبة.. لمدة تربو علي الشهر
 . وانطالق أشكال روحانیة كحمام شدید السرعة.. وبخور كثیف ذي رائحة رائعة

û مفتاح الیقین .. الشك 
فالكنیسة القبطیة تأخذ دائمًا من هذه الظهورات موقف الشك عندما یبلغها أحد بها عمالً بقول .. وعلي عكس ما هو متوقع** 

وال تتحرك الكنیسة إال بعد ".. 5:21تسالونیكي  1" "امتحنوا كل شيء"و" 4:1یو  1" " ال تصدقوا كل روح: "الكتاب المقدس
حیث یتم تشكیل لجنة من الدارسین الخبراء رجال الدین والعلم المشهود لهم بالشفافیة والنزاهة واألمانة . تكرار الظهورات

 . وتتضمن مهمتهم دراسة المعجزات المصاحبة للظهورات.. والحیاد
الشك في كل ظهور یبلغ عنه وال یعلن عن حقیقة ظهور إال : أهمها.. وهناك مجموعة من القواعد وضعتها الكنیسة لتلك اللجان

 . بعد تقییمه بشكل علمي شامل
والبد أن یوضع باالعتبار میل .. كما تتضمن هذه المبادئ عدم مراعاة األشخاص مهما كانوا ومهما كانت مكانتهم أو مظهرهم

 . كما البد من مراعاة الصدق في وصف المشاهدات وحالتها الروحیة.. البعض للفت األنظار أو الشهرة أو االحتیاج المالي
 ألقاب السیدة العذراء 

خالص أبینا .. أم عمانوئیل.. الحمامة الحسنة.. سلم یعقوب.. سماء ثانیة.. والدة الكلمة المتجسد.. أم المخلص.. أم النور
نعمة .. غیر الدنسة الهادئة.. خالص نوح.. العذراء الحقیقیة.. فرح هابیل البار... فرح األجیال.. تهلیل حواء.. أم الملجأ.. آدم

أم .. فخر یهوذا.. ربوات مضاعفة.. تهلیل یعقوب.. أم القدوس.. خالص اسحق القدیس.. اإلكلیل غیر المضمحل.. إبراهیم
.. ابنة الملك داود.. أم الحبیب.. الحجر الكریم.. ثبات أیوب البار.. فخر إسرائیل.. كرامة صموئیل.. كرازة موسي.. السید

أم .. نعمة الیشع.. قوة إیلیا.. نعمة دانیال.. علم حزقیال.. شفاء أرمیا.. خالص أشعیاء.. رفعة الصدیقین.. صدیقة سلیمان
 . یسوع المسیح

 ویطلب تسجیله لحظة بلحظة .. البابا شنودة یتابع الظهور
یتابع قداسة البابا شنودة الثالث بابا اإلسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة ظهور العذراء مریم منذ بدء ظهورها وحتي تلك 

 . اللحظة وكلف األساقفة والكهنة بمتابعة ظهورها وتسجیله لحظة بلحظة من شهود العیان الذین شاهدوا الظهور
وصرح األنبا ثیئودوسیوس األسقف العام بالجیزة بأن الكنیسة تنتظر عودة البابا من رحلته بالوالیات المتحدة لتشكیل لجنة 

حیث أعدت مطرانیة الجیزة تحت .. للتحقیق في الحدث وتفاصیله ومن المقرر أن تصدر الكاتدرائیة المرقسیة بیانًا بالظهور
 . رعایة األنبا دومادیوس مطران الجیزة تقریرًا تفصیلیًا بظهور العذراء مریم سیتم تقدیمه للبابا قریباً 

 وأشاد األنبا ثیئودوسیوس بالدور الكبیر الذي قامت به أجهزة األمن 
وأشاد بدور اللواء محسن حفظي مساعد وزیر الداخلیة ومدیر األمن الذي زار الكنیسة منذ بدء الظهور وساعد .. لحفظ النظام

 . بما أسهم في الحفاظ علي األمن العام بالمنطقة.. بتقدیم الكثیر من الخدمات األمنیة للزائرین سواء داخل الكنیسة أو خارجها
 الكنیسة الوطنیة 

 " تحویشة العمر"األقباط استأمنوا إخوانهم المسلمین علي 
 شریف 

Sherif30361@hotmail.com  
وهذا الرجل المستنیر جاء من جذور مسیحیة .. مثل ومضة في تاریخ مسیحیي مصر 1769كان عهد علي بك الكبیر سنة 

فكان نموذجًا للحاكم قوي .. وعندما اشتراه إبراهیم كتخدا جاء به إلي مصر. اختطف وبیع في القسطنطینیة.. في جورجیا
تمیز بطموح واسع األفق وعمل علي .. یحب مجالسة الشیوخ وحكماء القوم.. الذي یكره اللهو والعبث. الحكیم. الشخصیة

التوسع في امتداد نفوذه وقد استولي علي دمشق ومكة مستعینًا بالروس األعداء التقلیدیین للعثمانیین وانتشل مصر من الفقر 
. وائتمن المعلم رزق علي سكها. تحمل عالمته. بل إنه سك نقودًا باسمه.. والتبعیة والضالل لتبدو كدولة مستقلة عن تركیا

الذي وضع كل ثقته في المعلم رزق والمعلم . یذكر المؤرخ الجبرتي أن شأن النصاري ارتفع جدًا في عهد علي بك الكبیر
بعدها تولي . سنوات 3لكنه لم یبق علي عرش مصر سوي . عمیل األتراك. جاء بعده الخائن أبو الدهب. إبراهیم الجوهري

بقیادة حسن باشا الجزائرلي الذي " التركي"وقد فوجئا بحملة عسكریة أرسلها عبدالحمید األول . إبراهیم بك ومراد بك الحكم معاً 
ساءت األحوال .. مرة أخري. وشالل أسوان" قرب سوهاج حالیاً "واستولي علي المنطقة الواقعة بین بردیس . حقق انتصارًا كبیراً 

وعندما تدخل كبارهم وافق علي أن یبیعوا العبید .. واشتدت ید حسن باشا علي القبط وأمرهم بتسلیم جواریهم وعبیدهم للوالي
فاستودعوا كل .. وهنا تنبه بعض األقباط إلي احتمال هجوم جند الباشا علي بیوتهم وسرقة أموالهم.. لحسابهم وال یحتفظون بهم

وقد حدث ما خافوا منه فقد هاجم الجنود منازل األقباط ونهبوا ما فیها من أموال خالل .. ما یملكون لدي إخوانهم المسلمین
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أن حسن باشا منع األقباط من التسمیة بأسماء .. زاد األمر غرابة. حمالت تفتیش للتأكد من عدم وجود جواري وعبید لدیهم
 . وأصدر أمره بعدم خروج النساء مع عائالتهن لالحتفال في یوم شم النسیم" سلیمان"مشتركة مثل 

 مصر المباركة 
 سامح 

Samehmahrous 19 @hotmail.com  
ووقاها من شر ما أصاب العالم من . وحفظها من مكائد السوء. اختص اهللا مصر ببركة خاصة دون غیرها من سائر األمم

 . وباء وغالء وغیل الزمان
إن البركة التي أحاط اهللا بها مصر ورعایته لها جعلتها علي مر الدهور هي الواحة التي یأوي إلیها الناس من كل بقاع األرض 

 . ینشدون فیها األمان والسكینة والخیر الوفیر
ولم تكن هي المرة األولي التي . لقد تباركت مصر منذ أیام بظهورات مجیدة للسیدة العذراء مریم فوق كنیستها بالوراق بالجیزة

كما حدث في عهد البابا . والتاریخ یسجل لنا عشرات ومئات الظهورات المماثلة. تشهد فیها مصر مثل هذه التجلیات المباركة
وكانت ظهورات العذراء . ثم شبرا وفي الكثیر من األماكن بصعید مصر. 1968كیرلس السادس عندما ظهرت بالزیتون سنة 

 . مسلمین ومسیحیین.. مریم مصحوبة بآیات ومعجزات وخیر وفیر لكل أبناء مصر
أهمها وأولها أن هذا البلد له مكانة خاصة وممیزة لدي . تجلیات العذراء مریم في مصر تحمل العدید من الرسائل الهامة جداً 

كما أنها تؤكد مؤازرة العذراء مریم ومساندتها لنا كمصریین بدلیل . سیدة نساء العالم وفخر كل البشریة. هذه القدیسة العظیمة
فضًال عن أن . أنها سمحت لكل من تواجدوا في أماكن ظهورها بشرف رؤیتها وغمرتهم بفیض بركاتها بصرف النظر عن الدین

شارة إلهیة إلي الرضا اإللهي عنا وأنها دعوة مباشرة لكي ننبذ كل حقد وضغینة وفرقة  ٕ هذه الظهورات المباركة تعد عالمة وا
وأن نتمسك بقیم ومعاني الحب والتآلف والتراحم التي زرعها اهللا في قلوبنا ومیزنا بها عن باقي شعوب . وتعصب من بیننا
 . وأجناس األرض

وهي أیضا البلد الوحید في العالم ". مبارك شعب مصر: "مصر هي البلد الوحید الذي باركه اهللا في الكتاب المقدس عندما قال
كما أن نیلها هو النهر الوحید في العالم الذي تبارك بأن شرب منه السید . الذي تبارك بزیارة السید المسیح والسیدة العذراء
عندما زارا مصر قبل أكثر من ألفي عام وتنقال بین ربوعها وعاشا وسط أهلها . المسیح وأمه كلیة الطهر والبتولیة العذراء مریم

أكثر من ستة أشهر بناء علي تكلیف إلهي بذلك عندما ظهر المالك لیوسف النجار في رؤیا وأبلغه بأن یصطحب الصبي وأمه 
 182وهو ما حدث بالفعل حیث أقامت العائلة المقدسة في مصر . ویذهب إلي مصر ألن هیرودس الملك یرید أن یفتك به

تعددت فیها األماكن التي عاشت بها ما بین بلبیس وكفر الشیخ والمطریة وحارة الروم والمعادي ثم صعید . یومًا بالتمام والكمال
حیث توجد هناك الصخرة المباركة " بالمحرق"مصر حتي وصلت إلي المنطقة التي یوجد بها حالیًا دیر السیدة العذراء الشهیر 

وكانت تلك هي آخر نقطة وصلت إلیها العائلة المقدسة . التي نام السید المسیح فوقها واتخذت فیما بعد مذبحًا للكنیسة األثریة
ن كان بعض المؤرخین یذكرون أن العائلة المقدسة وصلت إلي ما هو أبعد من ذلك وامتدت رحلتها إلي . في أرض مصر ٕ وا

 . المنطقة التي یوجد بها حالیًا دیر السیدة العذراء في درنكة بأسیوط
وبالتالي كان طبیعیًا أن تشمل العذراء . فإن كل ما سبق یؤكد أن مصر لها مكانة خاصة لدي العذراء مریم.. وأیا ما كان األمر

إن معجزات العذراء حقیقة راسخة یلمسها كل من یطلب معونتها . مریم شعب هذا البلد ببركتها الفیاضة التي ال حدود لها
كم من مرضي نالوا الشفاء بمجرد أن تالمست . وهي تبقي دائمًا شاهدا حیا علي قدرة اهللا ورحمته ورعایته لخلیقته. وشفاعتها

وكم من مشكالت مستعصیة وجدت طریقها إلي الحل ببركة هذه القدیسة العظیمة التي رفعها اهللا . عیونهم مع نورها المبارك
 . وأنزلها منزلة عظیمة تفوق المالئكة وسائر المخلوقات

إن السیرة العطرة للسیدة العذراء تقدم لنا صورة حقیقیة للتسلیم لمشیئة اهللا دون أي محاولة إلقحام العقل البشري المحدود في 
فعندما بشرها المالك جبرائیل بمیالد السید المسیح وهي العذراء البتول التي لم تعرف رجًال في . مشیئة اهللا غیر المحدود

؟ فطمأنها : سري شعور بالخوف في جسدها الطاهر المبارك وسألت المالك. حیاتها كیف یكون هذا وأنا لست أعرف رجًال
 . وقوة العلي تظللك. الروح القدس یحل علیك: المالك وقال لها

بل وآمنت بما بشرها ". أي عبدة أو خادمة: أمة"هوذا أنا أمة الرب : هنا سلمت العذراء مریم في قبول تام لمشیئة اهللا وقالت له
 . لیكن لي كقولك: به المالك وقالت له

. ولم تبال بما ینتظرها من متاعب وشكوك نتیجة عدم قبول المجتمع لهذه المعجزة المبهرة. استقبلت العذراء بشارة المالك
رادته ٕ موقنة بأن اهللا الذي اختارها واصطفاها هو الذي یشملها برعایته . وسلمت حیاتها وذاتها تسلیمًا كامالً لمشیئة اهللا وا

 . وحمایته
مسلمیها . وندعو اهللا أن یحفظ مصر وشعبها. هنیئًا لنا جمیعًا ظهور العذراء مریم في بالدنا التي باركها اهللا منذ قدیم الزمان

تظلنا سماء . لكي نبقي دائمًا في وئام وسالم. وأن یرد كید كل حاقد وغادر إلي قلبه. نیلها وأرضها وزرعها وضرعها. وأقباطها
 . أرض مصر المباركة.. ونأكل من خیر أرض واحدة. واحدة

 رسائل األحد 
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 تكفینا مكانتهما في اإلسالم 
أم جمیع العذاري وعلي ابنها " البتول"قام التلیفزیون اإلسرائیلي في الفترة األخیرة ببث برنامج یتهجم فیه علي السیدة العذراء مریم 

 . وهذا لیس بغریب علي الیهود قتلة األنبیاء.. السید المسیح وكذا طعن صریح في كتب ومقدسات المسیحیین
 : أما اإلسالم فقد أحاط بها وبابنها بكل العنایة والتقدیر وقد خصها اهللا في القرآن الكریم بأكثر من آیة

ذ قالت المالئكة یا مریم إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك علي نساء العالمین*  ٕ  . وا
قالت المالئكة یا مریم إن اهللا یبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسي ابن مریم وجیها في الدنیا واآلخرة ومن المقربین ویكلم * 

 . الناس في المهد وكهًال ومن الصالحین
 . ومریم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتین* 

 . وبهذا تكفینا مكانة السیدة العذراء والسید المسیح في اإلسالم مما یغنینا عن أي كالم
إن . فیجب علي مسیحیي العالم أال یهتموا باألمر وأن نهمل مثل هؤالء فكلما تحدثنا عنهم وأعطیناهم أهمیة تمادوا في ذلك* 

  23.إهمال أمرهم یقتلهم وهذا بالطبع یوافق قول السید المسیح عنهم في إنجیل متي إصحاح 
یا قاتلة األنبیاء وراجمة المرسلین إلیها كم مرة أردت أن أجمع أوالدك كما تجمع الدجاجة " یا إسرائیل"یا أورشلیم یا أورشلیم 

 . فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا هوذا بیتكم یترك خراباً 
 رومان جرجس زكي 

 اإلسكندریة 
  الصفحة السابقة
 الصفحة الرئیسیة

 

 

 

منتدیات دردشة شات الخلیج شات دلع العاب فالش مواقع كویتیه طرب  business directory منتدى بنات العاب دردشه شات دردشة  
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