قصة شاب مع دكتور مخ واعصاب دجال دامت  15عاما
تم االنتهاء من الكتابة  19.2.2021الجمعة
تذكر الصدمة والحقيقة ف عقلك عند قراءة كل كلمة ألن قوة الصدمة تكذب الحقيقةَّ .
تحمل ى
حت
ي
نهاية القصة
كل كلمة يف الصفحة =  15عام
الهدف من القصة
بالخي والسالم والشفاء من األمراض وليهلك من هلك عن بينة
لك ينعم كل مسلم ومسالم
ر
 .1ي
ويحيا من َّ
ح عن بينة وللقضاء نهائيا عىل كل الفساد يف االرض بإذن هللا بالدعاء والذكر
ي
ال هللا.
والصالة ي
 .2القصة تعرفك عىل صفات الدجال (الدجال يعرف نقاط قوتك وضعفك ثم يستغل نقاط
لك يستغلك ويؤذيك دون أن تشعر) يف األرض ليعرفه كل مسلم
شء ي
ضعفك ويوهمك بأي ي
ومسالم.
س للمخ ،والحمد هلل كانت سليمة ،فلم تظهر عليه عالمات
هذا الدجال طلب أشعة ر
رني مغناطي ي
الفرح ولم يقل أي كلمة إال أنه حرك رأسه فقط بأن األشعة سليمة وعند رؤيته لتحليل الدهون الثالثية
قال أف ولم ِّ
يهون المرض.

الزيارة األول:
أم المقربة ،وبعدها تقريبا لم
البداية يف  2005الزيارة للدكتور كانت عن طريق توجيه من صديقة ي
تدخل البيت وعلمت من ى
خيية.
فية أنها أنشأت جمعية ر
ً
سألت قائال" :إحساسك أن الناس تنظر إليك وتتكلم عليك"
يف أول زيارة
ي
جواب سيكون نعم.
سألت أي سؤال
أعتقد أنه لو
ي
ي
ال أدري هو دكتور أعصاب ونفسيه وال أحاسيس .
علم بصوت الحق وصوت الباطل...
من بعدها بدأت يف دوامة عالج بكميات رهيبة وبالرغم من
ي
صوت التوجيه واإلرشاد وصوت الضالل ...ونظرة السوء والرحمة والحب والنظرة العادية إال أنه أجاد
إيهام من خالل هذه األسئلة بالمرض.
يف
ي

يف كل مرة يصمم أن يضع سماعة دكتور الباطنة أعىل منتصف القلب من  5ل  6سم يسمع النبض
ويقيس الضغط ،ويتأكد إذا كانت السكتة الدماغية ى
اقيبت أم ال.
(ملحوظة :أنا كنت رافضا لمبدأ العالج بالحقن تماما فلم يكتب يل عىل حقن وحبوب ابليفاي من
عنده ألنها رخيصة وأنا من أرسة متوسطة الدخل ،ولما طالت ى
يرسلت إل صيدلية
فية العالج بدأ
ي
يتعامل معها الدواء فيها رخيص .والحظت اآلن يف النهاية بعدما بدأت بأخذ عالج عىل نفقة الدولة يف
لك ال يعرف أحد
ألب موظف من 2010
 2018ي
ولكنت لم أرغب يف رصف الدواء من صيدلية الشغل ي
ي
أش واإلجهاد
بتعت ...الحظت منذ عام  2018أن عدة أمور اختفت كالصهد والصداع الدائم يف ر ي
ي
عال لم أنتبه والتحسن بدأ بعد تناول العالج من
تأثي األدوية يف
الشديد،
وضغط تحسن وألن ر
جسم ي
ي
ي
صيدلية الشغل ولكن لم أشعر بهذا الفرق سوى اليوم  19.2.2021الجمعة .وأي أحد ىييبص إليذاء
مسلم او مسالم ربنا يدمره من كل اتجاه.
وكان يمتلك أداة تشبه المطرقة يضب بها عىل مفصل اليد والكوع والركبة ولما أسأله عن سبب ذلك
لك نستمر معه وهل هناك أمر
ويوهمت أن المرض
كان يتهرب من اإلجابة
يختف يف سن  33عام ي
ي
ي
كذلك إال من واحد دجال
ى
حالت عىل اإلطالق،
وذات مرة قرأت نشة ابليفاي بعناية الحظت ان المكتوب يف النشة ال يناسب
ي
ُ
َّ
ى
وألب كنت يف شبه
أعاب من أفكار متكررة تسبب يل الخوف الزائد البسيط ي
أب ي
ووضحت له أكي من مرة ي
غيبوبة نفسية بسبب كمية األدوية
اآلثار الجانبية:
وف يونيو  2020كتبت الرسالة هذه له عىل واتساب
ي
(أنا مستمر حاليا عىل ابليفاي حبة مساء كل يوم ،وأول مرة أقرأ نشه ابليفاي واآلثار الجانبية للعالج
معظمها عندي كالعطش الشديد والشعور باإلجهاد والجوع وزيادة التعرق وزيادة الوزن وصعوبة البلع
ى
والفء لكنه توقف حاليا والصداع الخفيف الدائم والقلق ونبض القلب الشي ع والدائم الذي أشعر به
ي
أذب.
يف ي
ى
غي موجودة عندي .فاألعراض عندي
الت يعالجها الدواء وجدت أن نسبة  % ٩٠ر
ولما قرأت األعراض ي
التفكي والكالم ى
غي إرادية وعبوس الوجه نتيجة
ه عدم انتظام
كي نتيجة الخوف والقلق بحركة ر
والي ر
ر
ي
ى
تغيي العالج إل عالج
كي الناتج من الخوف ،ولكن هذه االعراض الموجودة تحتاج ر
عدم انتظام الي ر
ى
والت تكون أحيانا
يعالج الخوف والقلق الذي يحدث يل من صغري ونوبات الخوف والهلع الشديد ي
بسيطة وأحيانا شديدة .وآسف عىل اإلطالة ،ويرح التكرم باإلفادة)
ى
ميتيماش وأنا ال أشعر باالكتئاب
الت أرسلتها له فرد بكتابة دواء لالكتئاب ر
هذا نص الرسالة ي
وتقريبا كل كلمة قلتها يف الرسالة كان من سموم األدوية المكتوبة عىل مدار  15عاما

تغيي العالج لعالج يعالج الخوف والقلق
وألب كنت يف حاله من ضعف
الوع واإلدراك قلت له (أريد ر
ي
ي
أعاب منذ صغري نوبات من الخوف والهلع الشديد أحيانا تكون بسيطة وأحيانا تكون شديدة) أما
ألب ي
ي
ى
ى
غي مرغوب فيها تخطر عىل
الحقيف
المعت
لحالت فهو تخويف بسيط من الشيطان بسبب فكرة ر
ي
ي
القلب
وكانت آخر زيارة يل 17.2.2020

أسباب الحالة:
ى
معرفت
وألب كنت ال أزال يف أول
ذهاب اليه كنت أحب الدين جدا وعمل كل ما
سبب
يرض ربنا .ي
ي
ي
ي
ذقت 2004
بالدين كنت أحب عمل أي حاجة من القرآن والسنة من فضائل األعمال .ولما ربيت ي
غي لغة البش.
شعرت أن الذين يربون ذقونهم لهم لغة ر
ذقت لم أتأقلم معهم وال مع الواقع وأرسلت لهم
كنت أحس منهم أنهم يف عزلة عن الواقع وأنا ي
مرب ي
كثية جدا من احوالكم غلط وعالجت لهم كل الغلط الموجود عندهم يف
هذا الكالم بوجود حاجات ر
للسلفيي واإلخوان.
رسالة مكتوبة باليد ووجهتها
ر
ذقت فحصل ما يشبه الزهق من أحوال البيت
عىل يف البيت ألجل ي
بعد ذلك أصبح هناك ضغط ي
والسلفيي واإلخوان وانفصالهم تماما عن الواقع وكأنهم يف كوكب بعيد تماما عن كل مسلم.
ر
أب كنت رافضا تماما وتحت
اش نتيجة لذلك وكان قدري أن أذهب إل هذا الدجال مع ي
حصل تأخر در ي
شء
اش ذهبت إليه ،والحمد هلل عىل كل ي
ضغط البيت والتأخر الدر ي
ألب ال أشعر بتحسن،
تعت ر
وغي مناسب يل ي
وأنا كنت دائما أقول وعندي معرفة أن العالج يزيد من ي
ى
كثي جدا ،يف ف ىية يقول يل تحسنت؟ فأقول له
يوهمت به فهو
وحت التحسن كان
يعطيت عالج ر
ي
ي
تخصت .فهو كان متخصص يف أدوية بعينها
مضطرا هناك تحسن .واألدوية تقريبا إن لم يكن كلها ال
ي
ومرتس أساسا بشكل كامل لصالح رسكات األدوية
ي
قلت
كنت يف نفسية مدمرة بسبب العالج الذي آخذه كنت أشعر ي
أب أجلد يف اليوم ألف مرة ورصبات ي
عال ونبض القلب كان الذي يسمعه يقول ضعيفا جدا ولما تذكرت
أذب
كنت أحس فيها يف ي
وضغط ي
ي
سامعي النبض ضعيفا جدا .فمرة كنت أقيس الضغط
قلت شعرت حقا أنهم
ر
الذي كانوا يسمعون نبض ي
فقالت يل ال أسمع نبضا .وكان يكتب يل أدوية ريسيدال وانفيجا ابليفاي وويلبوترين واوراب فورت
وراميكسول واكتينون وبييدين.

استغالل للمريض:

وهؤالء الظلمة من الدكاترة يستغلون المريض ونقط ضعفه ويأكلون أموال الناس بالباطل وهو يظهر
كجبل نظيف جدا من الخارج ،وكله غش وفساد وأبشع من جرائم القتل وتجارة المخدرات .ليس هناك
للمسلمي أنه حالل ال شك فيه والدولة تعرف اسمهم
ما هو أبشع من هذا الظلم يف الدنيا وواضح
ر
ى
وه تيكهم وتتحكم فيهم كما لو أنها
وتعرف حقيقة كل واحد فيهم والحكومة تعرف كل حاجة عنهم .ي
المسلمي.
للمتقي
تستخدم جهاز تحكم عن بعد ،والعاقبة
ر
ر
لماذا ىتيكهم؟
وماشي يف السليم أمام الناس وإن تدخلت
ألنهم لو قربوا من أي أحد فيهم ال يوجد أي شبهة عليهم
ر
وابت خف عىل يديه وبعد ذلك تقوم ثورة ثم فوض
الحكومة الناس تقول
ر
مظلومي ،فهذا كان جيدا ،ي
ى
ه دواهم الوحيد إن كل واحد
وال يتم التخلص منهم .بالعكس يتمكنوا أكي بعد الفوض إنما الفضيحة ي
مر بظروف مشابهة يفضحهم ى
حت نخلص من رسهم (هذه األدوية وأي حاجة مشابهة لها تسبب
االنتحار ألنها تمكن المرض من المريض وطالما المرض تمكن فأول ما ىييك الدواء ينتحر أو يؤذي نفسه
غيه.
فقط وال يؤذي ر

طريقة المعالجة النفسية
يعت هو
طريقة المعالجة النفسية تتم بنفس طريقة الجنون ألن الجنون ال يولد المرء وهو مصاب به ،ي
الوع .فأي
عرض كاليد يكون بسبب خوف شديد ووساوس وأصوات وهل المجنون يف نسبة من
ي
نفس يبدأ بعالج الوسواس والخوف فقط وممكن يزيد الجرعة األمور تحسنت وحسب طبيعة
مريض
ي
كل مريض وحالته يحصل التحسن .المهم أن األدوية المذكورة ال تضف وال تكتب إال يف حالة من
الوع التام المستمر وليس بصفه دائمة .طالما حدث تحسن فندخل يف عالج الوسواس
فقدان
ي
والخوف ونسحب األدوية الثانية .إذا األمور سارت بشكل جيد فال ى
الوع،
تبف حاجة إل أدوية فقدان
ي
وغي ذلك ال يسم اكتئاب .فأي شخص
أما إذا كان هناك اكتئاب (االكتئاب حزن شديد جدا مستمر ،ر
عنده ابتسامه وممكن يضحك لو حكيت له نكتة فكيف تعتي أن عنده اكتئاب؟ ولكن يأخذ دواء ى
لفية
ً
ى
ى
يأب من
ثم ييكه مثل أي دواء فاتح للشهية مثال ،أما باستمرار فهو خطأ حتما ألن الحزن يف الغالب ي
أمي يف الكالم .وكل مسلم طبيب نفسه هو
وساوس الصدر
ويرح استشارة دكتور متخصص نفسية ر
ي
الذي يستطيع أن يحكم بمساعدة أحبائه وأقاربه)

كشف الخفايا
ألب يف مرة كنت عنده
أما استخدام المطرقة فأكيد كان يبحث عن المفاصل تدمرت أم ليس بعد ،ي
وشعرت بمفاصل اليد والكوع والركبة شعرت وكأنها ضعيفة وتقريبا هذا الذي كان يريد الوصول إليه

ى
ه صالة العض ويصليها قبل المغرب ويأخذ
الت كان يصليها ي
وأنا يف العيادة عىل مدار  15عام الصالة ي
ى
ى
ئ
الت رأيته يصليها
ه الصالة الوحيدة ي
وقت أكي من الالزم دائما ،ودائما متوض وجاهز للصالة وهذه ي
اإلسالم فقط يعرفون معت هذا الكالم
ورجال الدين
ي
ذهاب
تأت من فراغ بل كانت نتيجة كل حاجة كانت تحدث من بداية
والتكهنات والتوقعات هذه لم ِ
ي
ى
لحالت فشككت يف كل حاجة كان يعملها
إليه وطريقة معالجته
ي
رأي األطباء اآلخرين
اثني من دكاترة المخ واألعصاب
تم عرض هذا الكالم عىل ر
طبيع جدا وأن أي
عىل ودافع عن ذلك الدجال بأن الذي قام به هو أمر
دكتور أول مخ وأعصاب رد ي
ي ً
جيت
دكتور يعالج بنفس الطريقة .هذا الدكتور األول ذهبت إليه بعد الدجال ألجد عنده حال وكان يف
ي
ألب
روشتة عالج للوسواس القهري من دكتور نفسية يف
مت ي
عمىل يف نفس اليوم ودكتور العمل زهق ي
ي
مشيت مع دكتور أول مخ واعصاب عندما ذهبت إليه بعدها ى
حت يعتمد عالج الدكتور األول مخ
وكلمت بغضب شديد جدا كأنه ليس دكتور .وتضفت يف اعتماد العالج
وأعصاب ،ورفض األمر تماما
ي
نوعي أحدهما سبب مشكلة صعوبة يف اإلنزال ألن سموم
عن طريق دكتور أول وكان قد وصف يل
ر
األدوية كانت عالية ف جسم ،ى
يومي شعرت أن كل
فيكته ،ولكنه كان ممتازا اسمه ر
سيباس ومن أول ر
ي
ي
ى
ستاتومي من  8.2021حت  2.2021هو أقل
نفس واستمريت عىل نوع آخر اسمه
حاجة اختفت من
ر
ي
ى
سيباس يف اختفاء األعراض لكنه أدى الغرض وكان هو قد وصفه يل فيكت الدواء الذي
قوة بقليل من ر
ستاتومي
الثاب
سيباس واستمريت باستخدام النوع
سبب مشكلة عدم اإلنزال ر
ر
ي
وبطلت ابليفاي سم الظالم لكنت كنت أرصفه شهريا لمدة  6شهور من العمل بدون تناوله ى
حت
ي
فأجابت :كيف
وف المرة الثانية دخلت عليه سعيدا ،قلت له :كيف حالك يا دكتور أول،
ي
 ،1.2021ي
وجه وال أرتدي جالبية بيضاء فأنا
أب لست ملتحيا وال توجد عالمة الصالة يف
ي
حالك يا شيخ؟ مع ي
ذقت  2004وأول مره تعرفت عليه يف  .2020حينها اعتيتها عادية ولكن عند كتابة القصة
ربيت ي
الدجالي .ووهللا ثم وهللا ثم وهللا كل مسلم عىل وجه األرض هو يف
شعرت أنها مقصودة من بعض
ر
أمان من هللا بحديث الرسول الكريم (لزوال الدنيا أو الكعبة أهون من التعدي عىل مسلم).
رأي الطبيب اآلخر:
ثاب برر موقف الدجال وقال يل :اسأل استشاري نفسية هو الذي يحدد
وسألت دكتور مخ وأعصاب ي
النفس
نفس كبيس ألن المرض
وقال يل أن الدكتور كان ممكن متخيل أن المرض الذي عندك مرض
ي
ي
النفس وما ترجمتها؟ ثم هل يوجد
نوعان كبيس وبسيط .أنا لم أفهم ما معت كبيس أيضا يف الطب
ي
دكتور يف الدنيا يشخص المرض اعتمادا عىل خياالت وال عن تحقق الدقة يف التشخيص ،ثم إنه إذا كان
كثية
يعت كانت عنده الفرص ر
سيقوم بتشخيص صحيح فلماذا ذهب إليه بدل المرة  100مرة ي
للتشخيص الصحيح ،ولكن!!!
وثاب:
دكتور أول ي
ألب أرسلت الكالم كله عىل واتساب
الثاب أيضا ي
لما اتصلت بالدكتور األول رد أرسع من اليق ،والدكتور ي
األول فكل واحد رد بشعة جدا وهذا ال يحصل يف الحالة الطبيعية

والدكتور األول يف أول زيارة كان رافضا تماما لتشخيص الدجال وهذا أمر جيد ،ولكن ما حدث بعد ذلك
كان العكس يف كتابته دواء يسبب صعوبة يف اإلنزال ،ولما أعلمته بذلك قال يل األمر صحيح ،وكتب يل
غي مرغوب
سيباس و
منشط
ستاتومي يحدث يل رائحة عرق ر
جنس ولكن دون جدوى للمنشط مع ر
ر
ي
غي ذلك.
كثية ولكنهم مجموعة من
الدجالي فقال يل ال يوجد عالج ر
فيها وكانت توجد بدائل ر
ر
ً
الثاب هو من أجاب أوال ،والدكتور األول هو من رد بعدها
الدكتور ي
غي مقتنع بكالمه قال يعرضوك عىل دكتور نفسية
الثاب قلت له عىل كل حاجة ولما
وجدب ر
ي
الدكتور ي
ألب قلت له مقدم بالغ عىل موقع الداخلية
ي
ى
ه
عىل عىل طريقة المعالجة ،وهذه ي
الدكتور األول تأخر يف الرد ،ولما رد األول قال أنت معيض ي
المعالجة الصحيحة
اكتئاب!!
أرسلت إل شخص يك يعتمد العالج ويكتب يل إجازة ،ولما دكتور النفسية رفض
ذات مرة دكتور أول
ي
موض ،فلما قلت له إجازة
ذهبت واعتمد العالج ولكن لم يكتب يل إجازه مع العلم أن الدكتور األول
ي
الحكوم ،قال يل :إجازة؟ ال! كلنا عندنا اكتئاب ...أنا عندي اكتئاب ،ونظر للممرضة
راحة من العمل
ي
يقول لها عندك اكتئاب صح؟ انظر كيف يوهمونك بالمرض وأنا أنظر إليه واستعجب! أي اكتئاب هذا!
أب لم أكن أشعر بأي نوع
ودكتور النفسية يف العمل كتب يف
تشخيص اكتئاب حاد ووسواس قهري مع ي
ي
ميتيماش وهذه
من هذا االكتئاب .هذا الدكتور أول واحد بعد الدجال
وكتبىل ايفيكسور اكس ار و ر
ي
ى
جيت عند الدكتور األول مخ واعصاب يف نفس اليوم وكتب دواء الوسواس
مع يف
ي
الت كانت ي
الروشتة ي
الثاب نفس آخر ما كتبه يل الدجال
كما طلبت ،وكتب النوع
ي
الدجالي يستغلون نقاط الضعف والجهل ويوهمونك
كنت وسطهم كالكرة يف الملعب ...مجموعة من
ر
بأي حاجة
سؤال قد يتبادر إل ذهنك
هل أنت إنسان شكاك؟
ه أفكار سلبية تخطر عىل البال تسبب بعض الخوف والقلق فقط .وأي إنسان
هذا ليس شكا ...ي
بداخله نوعان من الشك شك الحماية والوقاية والثقة والبحث عن الحقيقة والتعلم وحاجات أخرى
وع أو إدراك ألنه ممكن
داع وهذا هو الشك
المرض واالفضل تسميته شك بدون ي
ي
جيدة وشك بدون ي
صغي
يعت ليس له حاجة ،وأي إنسان يرى رؤيا وهو ر
داع لكنه تحت السيطرة ي
يكون شك بدون ي
خي
غي ضار نهائيا ألن هللا ر
يحصل له كيد من الشيطان والناس بقصد أو بدون قصد .ولكن األمر ر
احمي .وممكن يكون هذا الكيد من قبل أو بعد الرؤيا ،وهذا الذي حصل.
حافظ وأرحم الر ر
رسحت الشك حله بسيط وسهل ...فهو شك ناتج عن وساوس النفس والشيطان كما قال ربنا (من
ى
مت
الت مكنت التعب ي
ه ي
الجنة والناس) وكان يسبب يل بعض الخوف أو القلق البسيط ،ولكن األدوية ي
أب لم أستطع السيطرة عليه وتسبب يل بأرصار ال تخطر عىل قلب بش ...أصبحت إنسانا آليا أو
لدرجة ي

ماش عىل األرض...
أدخلت يف غيبوبة نفسية فظيعة ومخيفة ومرعبة جدا إل أقص درجة
شبه ميت
ي
ي
شء
بدليل ي
واع ولوحدي ومدرك تماما لكل ي
أب أنا كنت ذاهب للدجال أول مرة ي
نفس صعوبة يف التنفس وكان كل أمر مدمرا من كمية العالج
وألنت كنت يف شبه غيبوبة نفسية يف
ي
ي
...
ثاب ولو ذهب فسيكون نفس
كالحركة والسمع واالنتباه
ر
والتفكي والكالم لم أفكر أن أراجع دكتور ي
العالج ألن أغلبهم هكذا ولم أكن أعرف أي حاجة عن المرض وال العالج ألن عمري كان وقتها  22عام
خي ى
حت نحصل عىل هذه النتيجة
والذي حصل هو ر
يقص عىل المستحيل
اإلرصار
ي
سؤال ثاب مهم ،ال أتكلم عن نفس ولكت سأرسح وأنتم افهموا كالم وقصدي .الذي ى
اخيع الكهرباء لو
ي
ي
ي
ي
ى
ى
غيه يخيعها .ما أقصده أن
قال له أحد أنت مجنون أو كانوا حاربوه لم يتم اخياعها .ممكن كان أحد ر
الفكرة طالما ال تخالف اإلسالم نساندها ألنها مثل بذرة األرض يف اعتقادي أنه ال يوجد مستحيل طالما
ال يخالف اإلسالم .المستحيل هو أن تعادي اإلسالم أو المسلم ألن هذا ربنا هو الذي يحاربه
والمنافقي
والدجالي
رسالة لكل مسلم ولكل إنسان إال الفاسدين
ر
ر
والكذابي
دجال األرض والفاسدين والسحرة
وحسبنا هللا ونعم الوكيل من كل مسلم عىل كل
ر
ي
يرح النش ربي كل الناس
ليهلك من هلك عىل بينة
ح عىل بينة
ويحيا من ي
ويتذكر من أراد أن يتذكر أو أراد شكرا هلل
مخدوعي يف أمور بسيطة حولكم
وأنتم أيضا كنتم
ر
رفيح االنتباه
وأرجو من كل مسلم أن ينتبه لكل كذاب ومنافق ودجال وفاسد
ألن هللا فضحهم وكشفهم بوضوح لكل مسلم ف كالمهم وتضفاتهم وما ر
أكي زالتهم
ي
وعند اكتشافهم اتركوهم هلل ...فاهلل هو من يهلكهم
بكثي وهم ال قيمة لهم
ألنهم كأمثال الذباب ال قيمة لهم ...بل الذباب أفضل منهم ر
وأسأل هللا من كل مسلم الدعاء عىل هذا النوع من الذباب الفاسد للقضاء عليه نهائيا بإذن هللا
نفس
نصيحة لكل مريض
ي
تقريبا معظم األمراض النفسية والعصبية من الوساوس وتخويف من الشيطان للمسلم فليبدأ عالجه
ً
بأحاديث صحيحة من السنة ثم يبدأ بعالجات للوسواس أوال ثم يبحث عن أدوية أخرى
والمسالمي بالهداية وهالك كل حشة ضارة
للمسلمي
وأسالكم الدعاء
ر
ر
وتذكر دائما أن صدمة الحقيقة تجعلنا ال نصدقها وكل ما كيت صدمة الحقيقة ال نصدق بقدر هذه
الصدمة
االجتماع
مشكلة التواصل
ي

العرب ولو الحظتم كانت
االجتماع يف  2010استغل بطريقة خطأ إلثارة الفوض يف الوطن
التواصل
ي
ي
ذروة استخدامه أثناء الفوض .أما اآلن فتجد الناس زهقت منه ،ويستغل اآلن لنش الجهل وكل خلق
ولك
رديء والتفاهة وعدم الجدية وإبعاد الناس عن حسن األخالق وإشاعة الفوض يف كل بالد العالم ي
اإلسالم دين السالم
تكره الناس الدين
ي
لك ينبهك هللا لهم فعليكم المحافظة عىل الصالة قدر اإلمكان فيه وعىل أذكار
ابتىل به المسلم ي
وإذا ي
الصباح والمساء والرزق الحالل مع الدعاء أن ينجينا هللا من هذه الحشات الفاسدة ألنها أخطر عىل
المعروفي ،وأما هذا النوع من الحشات الفاسدة
والنصابي الفاسدين
المجتمع من تجار المخدرات
ر
ر
يقص
معروفي .وعىل كل مسلم أن يتعرف عىل صفاتهم يك يتجنبهم فهم ال رصر منهم .هللا
فغي
ر
ر
ي
عليهم جميعا قريبا بالدعاء .وعىل كل مسلم أن يفضحهم ألن فضيحتهم هو الحل الوحيد للخالص
منهم
السفر
ويعتي أكي دجال من يفكر دوما بالسفر إل الخارج .تجده دائما ف سفر ى
للدجالي
يعط مجال
حت
ر
ي
ي
الصغيين ال يسافر الجميع ،بل بالتناوب ،مرة هذا ومرة آخر وهكذا ...مؤتمرات وزماالت كأنهم لم
ر
يتعلموا شيئا ف بالدهم ...كله دجل ى
حت يوهمون الناس به .يرح االنتباه جيدا من كل مسلم ألن
ي
ى
.
.
كتي وأشعة وتحاليل وعمليات ويوهمك بأي حاجة ولذلك كل
الغالب كله مشابهه
لحالت عالج ر
ي
األقربي واألحباب وأهل الخية ...إنما
مسلم طبيب نفسه أي يحكم عىل نفسه بعد االستشارة من
ر
اثني فليس نافعا ،خصوصا يف هذا الزمن
لوحدك أو عىل كالم واحد أو ر
أهم صفاتهم
غي كل عيب ونقطة ضعف وينظرون منك إل أسوأ ما فيك كالذباب الذي ال يقف إال عىل
ال يرون منك ر
كل مزبلة يحزنون لفرحك ويفرحون لحزنك .ابتسامتهم باهتة وتجده دائما مبتسم يف وجهك ولكنه
نقص معا عىل الفئات الضالة ويجب أن
باهت ال يظهر فرحا لك إذا فرحت .وبالدعاء والثقة باهلل
ي
ودجالي الصحة والدين والمال والتعليم ،ألنهم
تعرفوهم من طريقتهم يف الكالم ومعالجة األمور
ر
يتلونون كل يوم بشكل وحال ...وطالما كل مسلم يعرف صفاتهم وطريقة معالجة األمور وما كانوا
يقومون به ،فيصبحون كأي حشة ال تض .سيموتون يف اليوم آالف المرات من الحشة كما فعلوا يف
ناس ر
كي ،وكل مسالم سيكون يف أمان تام منهم طالما عرف صفاتهم
يبي حبه،
هم دجالون قلوب هم قلوب ذئاب يف صورة حمل وديع يخاف عليك جدا وحريص عليك جدا ر
لك يفضحهم للمسلم
ولكن ربنا يريك منهم عالمات ي
الدجالي
أنواع أخرى من
ر
ً
يكف جهال ونشا للجهل ربي الناس ،كيف ستفرون من ربنا ...هللا ينتقم منكم
ر
ودجالي األعشاب ي
والدجالي يف العالج بالقرآن والسنة توقفوا عن جهلكم ،ال توجد حاجة كذلك ،عالج نفسك أو أحدا
ر
قريبا تثق فيه رسط وجود حديث صحيح يدلك عىل المعالجة ،وكل ما سوى ذلك دجل

يوهمك بمرض وجهل وأفكار فاسدة ويشجعك عىل كسب المال بأي وسيلة بسبب فقرك فهؤالء
مفضوحي جدا
دجالي األرض
ر
ر
والدجالي الذين يأخذون صدقة من الشارع ...أعطوهم القليل جدا ولكن من يصنع لك معروفا أو
ر
كثيا.
ودجالي
غي ذلك فال تبحث ر
خدمة فكافئوه بزيادة وأكرمه ...وكذلك أقاربك وأصحابك ،أما ر
ر
خي الصدقة صدقة الش دون أن يشعر أحد ،ألن ر
كية
الخيية يأخذون أموالكم بالباطل ،ر
الجمعيات ر
تعط فرصة للدجل والنصب
الخي تشتت الناس ،كما
حسابات ر
ي
غي روشتة
غي مفيد ،فال دواء يؤخذ من ر
وكل واحد فاتح الصيدلية اعتمادا عىل يوتيوب ...هذا الكالم ر
ً
ى
مت...
فكف فسادا وجهال  ،فالناس تعبت جدا
ي
وأنتم تعرفون هذا الكالم أكي ي
يبف مرضاه ى
وكل واحد يحب أن ى
لغيك ،أم أنه
غي قادر عىل حلها فدعها ر
ميددين عليه ،لماذا؟ إذا كنت ر
مرض وكشوفات ورصف أدوية وتحاليل وأشعة لماذا كل هذا؟ بائعو المخدرات أحسن منكم.
استغالل
ي
فهم عىل األقل معروفون
والدكاترة الذكور لكشف النساء هل يكون الكشف باليد من تحت يا ذكر ،منك ليه (ذكر ألن الرجولة
غي عند الوالدة الطبيعية ...ربنا يشل كل يد تم مدها عىل
منكم بريئة والرجولة صفات ألي إنسان) ر
يدع
الدجالي ودعيت عليها بالشلل التام إن شاء هللا ،وسوف
سيدة دون وجه حق يا مجموعة من
ر
ي
المسلمون كلهم عليكم ،وكل واحد ظالم فيكم سيجزيه ربنا بما عمله يف الناس وربنا يبتليكم إن شاء هللا
آمي!!
بما بليتم به الناس ...يا رب ر
َ
يوثق فيه ...ى
حت إن كان مقنعا،
كثيا جدا يف الطب والدين
ليس كل شخص رب ذقنه أو تكلم كالما ر
فاسمع واستش ر
أكي من شخص
أي أحد يهدم بلدك من الخارج بهذا الكالم هو أكي دجال يف األرض
الخي ...هذا تعاملك مع
دع السياسة ألهلها ،وأهل اإلعالم اسمع الخي واسأل ربنا يبعد الش وييل ر
دجالي األرض ،و
السياسة ،أما أن تقول أن ما حدث هو ثورة!!! فسأقول لك أنت مضحوك عليك من
ر
من اآلخر طالما هناك أذان يرفع وصالة تقام فهذا يعت أن كل األمور تمام ،ولو ى
افيضنا أنه ال يوجد أذان
ي
المسلمي وال الحكم إنما الحكم هلل
وإقامة فالزم بيتك واعبد ربنا ،فأنت لست وصيا عىل اإلسالم وال
ر
العىل القدير
ي
وأي شخص يقول لك آية من القرآن للسكينة وآية لكذا وكذا ويفش رؤيا فهو أيضا دجال .ال يفش
العارفي فهو دجال ،ويقول لك كوكب المعرفة وينش
الرؤيا إال الحكماء وهم قلة جدا يقول لك أرسار
ر
أكاذيب ى
حت يزيد المشاهدات ويستغل نقاط ضعفك لنش أفكار فاسدة هدامة لكل إنسان
ويستخدمون اآليات من القرآن واألحاديث الصحيحة ى
حت تصدقوهم
كثيا جدا وتعلم واسأل ر
أكي
سأقول لكل مسلم ال يوجد من يفهمك آية وال حديث .أحض الكتب واقرأ ر
من شخص ،وكل ما تزداد معرفة تفهم لوحدك ومن يؤمن باهلل يهد قلبه وليس كل من التىح ودخل

الجامع ودرس بعض األحاديث واآليات القرآنية تثقوا فيه عليكم بإذاعة القرآن الكريم ومعظم كالم
ى
المحيمة يف التلفزيون
اليامج الدينية
يكف لتصل .معالجة أي أمر بسيطة جدا ألن الدنيا
الدين أيش مما نتخيل .بعض الثقة واإليمان باهلل ي
كلها ال تساوي عند هللا جناح بعوضة
ِّ
فأي شخص يعقد أو يصعب األمور ،أو يجعل حل هذا األمر عنده وحده فهذا كله دجل ،كما يمكن أن
ِّ
ه الحل ،أو افعل كذا
يبسطه جدا ،فهذا دجل أيضا ألنه يتم بطريقة خاطئة كأن يقول لك هذه الكلمة ي
ى
شء كذلك ،يوجد فقط نية صالحة وعمل صالح .وسوى
وسيى العجب ،فهذا كله دجل ...ال يوجد
ي
ً
والوع
ذلك لن يتم حل أي أمر ولن تتمكن من الفهم .من الضوري وجود أوال النية يف التعلم واإلدراك
ي
والفهم بدقة
يمكن أن يحدثك عن ر
أكي من حل لكن كلهم غلط ،ألنه دجال يستغل مرضك وجهلك وفقرك وأي
نقطة ضعف فيك ويوهمك بأي أمر ى
حت تصدقه ،رفيح االنتباه جيدا ومعرفة صفاتهم وتضفاتهم
وكالمهم يك نتجنب أذاهم
إشارات ربانية
سأحدثكم أيضا عن رس معظم الناس يف غفلة عنه أو ال ينتبهون له
الخي والبعد عن الش وعىل كل واحد أن
الش أن كل واحد منا يرسل له ربنا إشارات ربانية للهداية إل ر
خي وعمل صالح
بصية وعلم وثقة يف هللا بنية ر
يتبع هذه اإلشارات ر
سأخيكم عن مثال
يعت ال يعرف أي حاجة
أحدهم ذهب ليقتل أو يؤذي مسلما أو مسالما وهو جاهل تماما بكل حاجه ،ي
يقص عليه تلقائيا وفورا ،أما إذا كان دائما
أبدا ،ربنا يعاقبه كذا مرة ويمرضه ،فإن وجده مصمما فربنا
ي
تقص عىل هذه الحشات الفاسدة.
يقوم بإيذاء مسلم أو مسالم فسيكون هناك عقوبات ربانية فورية
ي
من يقول إن الحجاب ليس فرضا والنقاب ليس فضيلة فهو أكي دجال األرض ،والذي ُي ِ ّ
ش بالمعلومات
ي
عىل الناس لدرجة أن الناس ال تعود عارفة الصح من الغلط فهذا ابشع من األول ،ومن يشدد عىل
القصي فرض ومن ال يلبسه فعليه ذنب ،فهذا مثله
الناس دينهم ويقول لهم أن اللحية فرض والجلباب
ر
أيضا ،فهكذا الناس تكره الدين تماما ،هذا االمر مرفوض
جميعنا كنا كذك ،وأنا كنت واحدا من هؤالء ،وكل واحد يعذر بجهله ...هذا الذي تعلمته منكم .إذا
كنت تريد القيام بذلك وطبقها عىل نفسك فقط واسكت .إنما اإلسالم دين واضح ورصي ح من يحب
يعت كلمة البنوك حالل وال حرام عيب عليكم تماما تقولوا ذلك.
أن يفهمه يستطيع أن يفهمه بسهولة .ي
يعت مرضنا كلنا ،ثم
فكيف تكون فيها شبهة ربا وربنا قد تركنا هكذا ،لو كانت كذلك لكان ربنا حاربنا كلنا ي
إسالم
غي
ماذا عن وجود بنك
إسالم وبنك ر
ي
ي

واألغاب؟
ي
...
األغاب فليس كذلك
وغي اإلسالمية إذا كنتم تريدون إصالح
تتذكرون
األغاب اإلسالمية ر
ي
ي
عليكم أن تقولوا أن الكلمات يجب أن تكون هادفة وتكون يف حب هللا والدين والوطن والزوج والزوجة
والولد واإلخوة واألب واألم واألهل واألحباب واألصدقاء .ومعظم اآلالت المستخدمة جيدة اال
الصاخبة منها ،وهكذا تنحل األمور ...عفا هللا عما سلف ومن تاب تاب هللا عليه وغفر هللا لنا جميعا
ً
فتحملوب ،لكن الذي وجدته ربي الناس ليس قليال وما نحن فيه اآلن سببه ما فات كله.
الكالم ثقيل
ي
ى
الت ذكرتها ،المهم فقط أن تكون المعالجة بطريقة سليمة
ومعذرة ال يوجد جدال يف األمور ي
لنتخلص من قولنا فالن يقول كذا ،وفالن يفعل كذا ،ونض ببعض فهذا ليس منه فائدة ،والسفيه
ه
يعت مساعدته بدون شعور وهذه ي
يحرق نفسه بنفسه ال تعطوه أي اهتمام ألن االهتمام بكالمه ي
نفس الطريقة يف التعامل مع الفن الهابط
والسياش أدرى بعمله ،يقولون
اإلعالم أدرى بعمله،
ورجال الدين األجالء ال تتدخلوا بالسياسة أبدا،
ي
ي
عن اإلخوان إرهاب فلهم طريقة يف معالجة أمورهم ،أما رجال الدين فهم للدين فقط كما قلت...
ئ
المرب والمسموع والمكتوب بالدعاء فقط ،فإذا كان خي ر ئ
ست أبعد عنا
التعامل مع أي خي يف اإلعالم
ي
الش ،وإذا كن جيدا زدنا يا رب
الحلول البديلة:
يىل:
أي شخص يريد من سموم األدوية أن تخرج من جسده ويريد الشفاء من أي مرض ،فعليه بما ي
 حبة اليكة مع كل أذان أو حسب الحاجة وطبيعة كل واحد شفاء من كل داء وطاردة للسموم التمر عىل مدار اليوم طارد للسموم والسحر والمس خصوصا  ٧تمرات صباحا العسل شفاء للناس كافةمهمي جدا عىل كل مسلم أن يقولها
 مع أذكار الصباح والمساء فيه خمس أذكارر
ولكن:
مريض السكر يأخذ بقدر ،مع أخذ أدوية بسيطة يتم الشفاء إن شاء هللا
 والمحافظة عىل الصالة قدر اإلمكانالتدخي يجعل إيذاء نفسك واآلخرين أمرا عاديا
التدخي ...ألن
 ونصيحة لكل مسلم اتركر
ر
التدخي
بدون ما تشعر ،وأي مدخن يعزل نفسه تماما عن الناس عند
ر
غيك اتركها فورا ألنها تكون منبع كل رس بدون أن نشعر ،وكما
 وأي حاجة تؤذي بها نفسك أو رقال الرسول الكريم (ال رصر وال رصار)
َ
َ َْ َ
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ِبغ ر ِي ِحس ٍ
بغي حساب إذا صلح حاله يف محرابه أي يف دعائه وصالته ودائما
وكل إنسان له الحق يف أن يرزقه هللا ر
ولغيك من
حسب ظنك
الخي لك ر
ولغيك يف الدعاء ربنا يضاعف لك أضعافا مضاعفة من ر
بالخي لك ر
ر
المسلمي
ر
وأنا متأكد من وجود ناس مرت بنفس الظروف أو مختلفة يف كافة التخصصات
الظالمون
فهؤالء أظلم ناس ،وليس هناك أظلم منهم من آدم إل يوم القيامة
فهم أظلم من فرعون ،فرعون عال واستكي وقال أنا ربكم األعىل ،ولكن عىل األقل فرعون كان معروف
ه تكشفهم
فغي
أما هؤالء ر
ر
معروفي تماما ،إنما قصصكم معهم ي
هؤالء يقتلون الناس بالوهم ،والمرض يف كافة التخصصات باالتفاق مع معامل التحاليل واألشعة ،فكل
دكتور يتفق مع ر
حت يستطيع العمل ومع كذا معمل أشعة ى
أكي من معمل تحليل عىل النسب ى
حت
ى
الت فيها أدويه
يكون يف النتيجة أورام يك يعمل ،يطلبون منهم إظهار األمراض يك يعملوا ،والصيدليات ي
يعمل ،وأي دكتور قال لك خذ هذا الدواء من الصيدلية المعينة ألنه رخيص أو ألي سبب آخر فاعرف
أنه متفق مع الصيدلية ى
مع يف القصة
حت يسمك بدواء مغشوش
ويقص عليك بالبطء كما حصل ي
ي
ويقص عليك ببطء
وكان يستيف فلوسك ويوهمك
ي
أقسم باهلل أن أحدهم قال يل جزء من هذا الكالم بالنص
دكتور يقول لمعمل التحاليل عىل النسب ى
حت يعمالن معا ،هذه مافيا األدوية ومعامل التحاليل
واألشعة
كثيين جدا دون ما نشعر فهم لهم
وكل من تورط يف استغالل البش وثقة الناس فيهم وقتلوا أبرياء ر
والمنافقي والملحدين فهم يستحقون العذاب بأبشع
مكانة يف جهنم أبشع من مكانة الكافرين
ر
االساليب ثم الموت
وأرجو من كل شخص له قريب تورط أن يتيأ منه تماما إن كنت موحدا هلل ومسلما ،وأسال هللا لكم أن
يصيكم عىل هذا الخي البشع
ضمي فهو ف حماية هللا ف ى
شت بقاع األرض
وكل دكتور رسيف كان يعمل بكل
ر
ي
ي
عالج للسكر

-

-

-

-

كثيا أو
أي شخص يحلل ويكون عنده السكر عاليا جدا أو عاب من غيبوبة سكر يأكل فاكهة ر
ر
يعاب من غيبوبة سكر يعطونه
عسل أو تمر مع رسب الماء بكية فوق المتوسط بدليل أن الذي ي
الصناع يف
الجلوكوز يف المستشف وهذا الجلوكوز يف الحاجات الطبيعية يقلل نسبة السكر
ي
الدم ،فحذار من تناول عالج السكر ألنه يمكن مرض السكر يف الدم وإن تناول الفاكهة أو أي
صناع وترفع السكر
حاجة طبيعية الدم يراها سكر
ي
ى
األنسولي فسيى ما يمكن القيام به تحت الدراسة ،فمن يحب فليجرب
الت تتناول
ر
أما الناس ي
األنسولي الصناع يجعل أي حاجه تدخل الجسم سكر صناع أيضا ى
ويخينا ما النتيجة.
حت
ر
ي
ي
وإن كان طبيعيا
عليكم بالتمر طارد السموم ويفك أي سحر أو سم أدوية ،وأي رصر يف الجسم
والعسل والفاكهة مع رسب الماء ر
كثيا فال تقلق ،ستتحسن األمور
بكية ،فتدخل إل المرحاض ر
ولكن َ
ابق يف المتوسط من العسل أو التمر والفواكه المسكرة بزيادة .كل شخص هو طبيب
نفسه
وملعقة حبة اليكة ،وتؤخذ هذه األمور مع كل أذان مع رسب الماء ألنه ال يوجد ما يستطيع
صناع سهل جدا تخرج بالعسل والتمر
الطبيع وأي حاجه تدخل الجسم
نسولي
إيقاف األ
ر
ي
ي
وحبة اليكة والماء مع كل أذان

األدلة
 العسل شفاء للناس من القرآن الكريم التمر طارد لسموم األدوية والسحر من أحاديث الرسول الكريم حبة اليكة شفاء من كل حاجة من أحاديث الرسول الكريم ،لعالج أي مرض يف الدنيا مع كلأذان ملعقة حبة اليكة ،وحسب كل شخص يأخذ من العسل والتمر بحكمة مع كل أذان مع
الفاكهة وكل إنسان طبيب نفسه مع رسب الماء فوق المتوسط مع كل أذان وبسيط ربي
الخمس صلوات
 مع الدعاء والثقة يف هللا وبإذن هللا يتم الشفاءدخول الحمام يزيد ،فال حاجة إل القلق فهو يطهر الجسم من الداخل من مرض أو سموم
الشاف
ه وسيلة وسبب .وهللا هو
ي
وكل إنسان طبيب نفسه ألن هذه ي
ولكن ال سبب أحسن منه للشفاء
الخالصة:
لك تتاجر رسكات األدوية بكم ويستغل الدجالون
وخالصة الكالم أن األمراض يف الدنيا وهم يف الغالب ،ي
(األطباء الفاسدون) الناس فيهم ويستيفون أموالكم ،ثم ظهرت إشاعة رفيوس مثل كورونا .فيكون
وف اآلخر تموتون من الفقر
عندك سخونة زيادة أو برد عادي وتأخذ أدوية تسبب كل أعراض كورونا ي
كبية
والمرض .وأي مرض يف الدنيا له عالج سهل وبسيط جدا بينما هم يوهموننا أن المشكلة ر

مرض عليك
ويتاجرون بنا ومعظم نتائج التحاليل واألشعة غلط ،إنما يستغلوك .طالما ال يوجد عرض
ي
فال تحلل وال تعمل أشعة ،المشكلة تكون بسيطة فيقول لك رسطان وأورام كبد وكىل وتأخذ أدوية غلط
البطء
ويقضون عليكم بالموت
ي
حق كل واحد تأذى وشهيد انتحر بسبب هؤالء الفجرة سيعود له
المسلمي بسبب هذه األدوية الفاسدة فحقه سيعود ألهله وهو من أعظم الشهداء عند
أو مات من
ر
عليي وال يقل أبدا عن عظماء شهداء اإلسالم بل له من الفضل واألجر ما يفوق عظماء
وف أعىل ر
هللا ي
المسالمي الذين ماتوا بسبب
الشهداء ألن هذا البالء من أشد البالء عىل كل أرسة حدث لها ذلك أما
ر
ذلك فكل واحد حسب عمله ونيته وهللا أعلم بهم وحكمهم إل هللا
مشاكل عالمية أخرى
ى
الت يتحدثون عنها معظمها
 الصواري خ النووية واألقمار الصناعية وعابرات القارات واألسلحة يوهم يصدرونه لنا ى
الدجالي
حت نخاف به وكل هذا الفنكوش الذي قدمه عادل إمام ويشبه
ر
بطء
الذين يسببون بالطب الموت من ر
غي ما تشعر وبشكل ي
وتغي المناخ من  2010ى
حت  2017ثم بدأ يف التحسن تقريبا من  2017فبسبب أمر حصل يف
ر
العرب ثورات وحروب وفساد ولكن يا ليتنا نتعلم الدرس
شتاء بداية العام  2010جعل الوطن
ي
جيدا
غي مناخ العالم
الحدث الذي ر
مي طاقة نووية يف  2010بحاجة بسيطة جدا تشبه الرعد بطاقة الصواعق بفضل
حصل تد ر
هللا ألن هللا يرسل الصواعق من السماء إلهالك الظلم ويخسف األرض أيضا بالظلم ،وهذا كان سببا يف
أسوأ مناخ يف األرض يف  7أعوام ،وهذا ما جعلهم يستنفرون علينا وبفضل هللا علمهم المسلمون األدب
يف العراق وسوريا واليمن وليبيا ومض .والطائرات العالية جدا عندما يفكرون استخدامها إليذاء أي
بالتفكي ى
حت ،وهم يعرفون هذا الكالم جيدا
بقعة يف العالم فربنا يخسف بهم األرض قبل أن يبدؤوا
ر
جدا .ألن هذا العالم الذي خلقه وخلقنا وخلقهم وخلق كل حاجة فيه هو هللا .وال أحد يستطيع القيام
ى
الت تطلق وراءها حاجة بيضاء فأقص ما تستطيع فعله هو أن
بأي حاجة إال بإذنه .والطائرات العالية ي
وينته األمر
تطي وتطلق وراءها حاجة بيضاء،
ر
ي
األقمار الصناعية:
حوال
أما األقمار الصناعية فال يوجد ما اسمه أقمار صناعية .كده بدليل مض طلبت من دول إطالق
ي
 3أقمار صناعية للخدمات السلمية كتتبع المناخ والعنارص اإلجرامية وتصوير باطن األرض لمعرفة
ى
ى
غي
وف النهاية يقولون لنا فقد االتصال بالقمر ،فما هو ر
مكان وجود البيول والغاز عىل فيات متباعدة ،ي
غي مصدق أنه
الىل فوق كل بيت .سأقول لك إذا كنت ال تزال ر
فنكوش ،وستسأل ماذا عن الدش ي
ئ
أرض يف أي مكان،
(الهواب) والذي تأتيه اإلشارة من أي محطة بث
فنكوش ،بأنه يشبه اإلرسال
ي
ي

ويقولون لك نحن أطلقنا من بلد كذا ،فهل شاهدت الفنكوش الذي قدمه عادل إمام ...ذلك أفضل
ألنهم يعلمون أنهم فنكوش ،بينما هذا الفنكوش نعتيه بالنسبة لنا حقيقة.
رحالت المري خ والقمر كلها فنكوش والذي ربي دول العالم من أخبار كلها أو معظمها أفالم هندية تحت
والمسالمي
والمسلمي
التحكم والسيطرة المضية
ر
ر
ى
تعييت يف عام
أنت قبل
شهادة هلل ورسوله أقسم باهلل  -وأنا لم أقسم به طوال
ي
ي
شء – ي
حياب عىل ي
التعيي فقابلت شخصا أعرف اسمه ى
حت اآلن لم أرى يف تواضعه
 2010ذهبت إل أمن الدولة من أجل
ر
ورحمته وأخالقه منته األدب واألخالق والرحمة مقابلة  10دقائق ولم أجد يف عمري أخالقا عىل وجه
األرض كهذه األخالق
الفيوسات واألمراض
وحرب نش ر
تبي أنه
ش يف مض :دخلوا ر
الفيوس عن طريق أي حاجة فاسدة أدوية أو غذاء ،ثم التحاليل ر
رفيوس ي
ر
ش فيعطونه عالجا يك يتمكن المرض من الجسم أكي ويعيش يف الجسم مدة طويلة
تصاب ر
بفيوس ي
بالفيوس ولم يأخذ عالجا له
غيه،
وبالتال ينتش الوباء مع أنه لو الشخص المصاب ر
جدا ،ثم يعدي ر
ي
لك
ممكن يشف لوحده ،ولكنهم يقصدون نش الوباء فال ينفع أال يأخذ الشخص المصاب عالجا وذلك ي
الفيوس منه
يكون أخذ حاجة ثانية مكنت ر
ش رصوري يحلل يف كذا جهة حكومية للتأكد وهذا اآلن
فأي شخص يكتشف أنه
ي
يعاب من رفيوس ي
عالجه بالمجان
شت بقاع األرض وهذا أكيد ى
المسلمي ف ى
حت اآلن وإن كان الظاهر لنا العكس،
وبعد فشلهم يف حرب
ر ي
بدأت حرب بيولوجية تقريبا .فبعد أن دخلوا العراق وأفغانستان وظهر الفشل بعد الدخول مبارسة
الفيوس والتاري خ ،ولكن ظهر لدينا سارس وإنفلونزا الطيور
بدؤوا بالحرب البيولوجية ،أنا ال أتذكر ر
للصي
والخنازير وإيبوال وآخرها كورونا ،وقد فشلوا أيضا بدليل بعد زيارة وزيرة الصحة المضية
ر
المسلمي وما يقال يف اإلعالم قصة
يعت تم السيطرة ع الوباء بشعة من
ر
وإيطاليا وانته الوباء بعدها ي
أخرى نشحها الحقا فالوقت ال يتسع هنا لها
الفيوس أو المرض العالج من سيدة فرنسية يف سجدة هلل وثقت يف رب ها والسبب الدعاء
مهما كان نوع ر
والسجدة وحلت مشكلة رسطان ثدي ،والدكتور مصطف محمود وثق يف سبب آخر مع الدعاء لحل
وتدع بآية ...ولكن هل
مشكلتي ليس لها حل ،وقد جاء دورك أنت تثق يف سبب آية من دين اإلسالم
ر
ي
ى
الخي بربنا وتخيل أن الدنيا كلها إل يوم القيامة ال تساوي عند
ثقتك يف ربنا ستكون مثلهم ،أكي ظنك ر
ى
بف عليك أن تثق فيه فقط والفيديو
هللا جناح بعوضة ،فإذا مشكلتك عند ربنا بسيطة جدا ولكن ي
موجود عىل ى
اإلنينت

حبة اليكة شفاء من كل مرض وطاردة لسموم األدوية وأي سم و عافيه من أعمال السحر .والتمر طارد
للسموم وأي سم وعافيه من اعمال السحر من أحاديث الرسول الكريم والعسل فيه شفاء تام لجميع
األمراض بشهادة من القرآن الكريم
ومع رسب الماء قم بذلك مع كل أذان صالة مسلم،
شء اسمه مرض مع الدعاء والصالة
فليس هناك ي
وبي الخمس صلوات
ملعقة حبة بركة وعسل وتمر مع كل أذان صالة مسلم ورسب ماء اثناء التناول ر
والمسالمي
للمسلمي
من  1.5إل  2ىلي يوميا إن شاء هللا يكتب لكم الشفاء التام من أي مرض
ر
ر
وكل إنسان طبيب نفسه
العىل القدير
الحكم هلل
ي
فاهلل أعلم بفساد أو صالح أعمالهم ونياتهم سواء يف تحليل أو دواء أو إشاعة أو عملية أو عالج أو أي
حاجة يف الطب
وال تسامح أو عفو لمن ثبت فساد حاله ألنك لست الوحيد المظلوم بسبب ذلك
وتعمد الفساد والجهل به ال يحكم عليه إال هللا ومنهم من تعمد ومن فعل ذلك بدون قصد وجهل
لك يزول ما
وعليكم بقراءة
ر
ه الدواء لزوال هذه الفئة الظالمة ،وهما :سورة الشح ي
سورتي من القرآن ي
يف الصدر من هذه الفئة الضالة ،وسورة المسد لزوال هذه الفئة الضالة الظالمة الفاجرة
السورتي قبل معرفة ذلك كله
وقد كنت أقرأ
ر
كبي يقع عىل من صلح حاله منهم وصالح حال أي إنسان ال
ألن مواجهة هذه الفئة سيكون فيه ظلم ر
كبي يف
يحكم عليه إال هللا
خبي ،والمواجهة ستكون فتنة وفوض وفساد ر
الخبي ،وليس كل إنسان ر
ر
االرض
 15عاما من عمري وعمرك تقرأه يف أقل من  15دقيقة
بسء
فكم من فيديو تشاهده وكالم ر
كثي وال تستفيد منه ي
العالمي
والحمد هلل رب
ر
يرح قراءة القصة ر
أكي من مرة

