Downloaded from: justpaste.it/4ipqe

سّر فايـروس كـورونا وعلاجه  -وحقيقة أوميكـرون  -عذاب الرجز والدم
https://albayan-alhak.blogspot.com/2021/12/blog-post.html

-1الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
رجب  1441 -هـ 10 -
مـ 05 - 03 - 2020
مساًء 12:51
) بحسب التقويم الرسمي لأّم القرى (
] لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان [
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324206
________

 ..فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
بسم الله الرحمن الرحيم ،وصلوات الله على أنبيائِه وأوليائِه في كِّل زماٍن ومكاٍن لا خوٌف
عليهم من عذابه ولا هم يحزنون ،فَلَك م نصحنا ُص ّناع القرار قيادات المسلمين خاصًة والكفار
عاّم ة والُم عرضين ولكن لا يحّبون الناصحين ،وعلى كّل حال لقد كّذ ب المكّذ بون بحديث الله

سواٌء الملِح دون أو المشركون أو المسلمون إلا َم ن ِر حم رّبي منهم وكسب في إيمانه خيرًا،
وتركُتُك م لله الواحد القّه ار الذي جعلني خليفته على العالمين لُيظهرني عليكم بحولِه وقّو تِه ،
تصديقًا لقول الله تعالىَ { :ف َذ ْر ِني َو َم ن ُيَك ِّذ ُب ِبَٰهَذ ا اْل َح ِديِث ۖ َس َنْس َتْد ِر ُج ُه م ِّم ْن َح ْي ُث َلا
َ].يْع َلُم وَن ﴿َ ﴾٤٤و ُأْم ِلي َلُه ْم ۚ ِإَّن َك ْي ِدي َم ِتيٌن ﴿ } ﴾٤٥صدق الله العظيم [القلم

وها هو تحّداكم بأصغر جنوده لا ُيرى بالعين المجّر دة فزلزَل دول العالم الكبرى والصغرى
زلزالًا عظيمًا وهو مجّر د فايروٍس بشرٍّي لا تحيطون بعلمه من أين غزاكم الله به ُم تحّديًا الله

به كافة علماء الطب البشرّي  ،فلا ولن يستطيعوا أن يجدوا له لقاحًا مضاّد ًا كما يزعمون مهما
أعلنوا فلا يفتنوكم! فواللِه إّنهم لكاذبون (برغم أّنه كائٌن حٌّي صغيٌر من جنود الله الخفّية) ولو
اجتمع له كاّفة أطباء البشر؛ ولو كان بعُض هم لبعٍض ظهيرًا ونصيرًا فلا ولن يستطيعوا بإذن
الله كي تعلموا أّنكم لا تحيطون بشيٍء من علمِه إلا بما شاء سبحانه ،ولكّنكم قوٌم ملِح دون
ولسوف ترون ِم ن مكر جندّي الله المجهول (فايروس كورونا) الخانق ما لم تكونوا
تحتسبون ،ويستدِر جكم الله بطريقة إصابته الذكّية والخفّية ليِص ل إلى من يشاء الله من
كبرائكم من حيث لا يعلمون ،وأرى منظمة الصحة العالمية لا يعتبرونه وباًء عالمّيًا بعد!
كونهم بزعمهم سوف يسيطرون عليه وإّنهم لكاذبون ،فكيف يسيطرون على عذاب الله؟!
ولكّني الإمام المهدّي ناصر محمٍد اليمانّي خليفة الله على العالمين أفتيكم بالحق أّنه ليس
مجّر د وباٍء عالمٍّي بل عذاٌب عالمٌّي  ،وبما أّنه من صنف العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر
لعلكم ترجعون فحتمًا الوفّيات قليٌل بادئ الأمر ولكّن الإصابات الآن بالملايين وكثيٌر منهم لا
يعلمون أّنهم مصابون وذلك مكٌر من الله حتى يصيبوا قومًا آخرين يظّنون أنفسهم في مأمٍن
من عذاب الله الخانق للجهاز التنفسّي فيضيق عليه تنّف س الهواء شيئًا فشيئًا كأّنما يّص ّع د في
السماء حتى يختنق بسبب التصاق الجهاز التنفسّي وقناته ،فكيف لا يصيب الله المستكبرين
َم ن يشاء الله منهم وهم أولى به ِص لّيًا؟ أولئك المعرضون عن ذكر رّبهم لعلهم يرجعون
وُيهلك به الله من يشاء منهم موعظًة للعالمين لعلهم يرجعون إلى رّبهم الحق بالتضّر ع
والّدعاء أن يكشف عنهم عذابه ويِعدون الله أن يّتبعون كتابه القرآن العظيم ويسألوا الله
التثبيت الذي يحول بينهم وبين قلوبهم فيرجون من الله أن يثّبت قلوبهم على الوفاء بما
.وعدوه أن يجّنبهم عذابه فيكشَف ه عنهم ليّتبعوا كتابه القرآن العظيم ليكونوا من المهتدين

وما أريد أن أختم به بياني هذا هو النداء من الله في محكم كتابه في أثناء موعظة عذابه
بمرض الصدور ،تصديقًا لقول الله تعالىَ {:يا َأُّيَه ا الَّناُس َق ْد َج اَء ْت ُك م َّم ْو ِع َظ ٌة ِّم ن َّر ِّبُك ْم َو ِش َف اٌء
ِّلَم ا ِفي الُّص ُدوِر َو ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة ِّلْل ُم ْؤ ِم ِنيَن ﴿ } ﴾٥٧صدق الله العظيم [يونس] ..فتلك موعظة
.عذاٍب موعظة للمتقين
وأعلم أّن ذلك عذاٌب ووجٌع وهلٌع كبيٌر للشعوب لعّلهم يتوبون فيعبدون الله وحده لا شريك له،
ويتوبون من كبائر الإثم والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن سّر ًا وجهرًا ويتوّض أون
الوضوء الكامل ليعبدوا الله وحده لا شريك له فلا يدعون مع الله أحدًا ،واعلموا علم اليقين
أّنه عذاٌب عالمٌّي خفّي المكر من الله الواحد القهار وليس مجّر د وباٍء كما تزعمون ،هيهات
هيهات ولسوف تعلمون ،فِف ّر وا من الله إليه إّني لكم منه نذيٌر مبيُن  ،ولا تغلقوا بيوته عن
الفاّر ين إلى رّبهم ليقيموا الصلاة لرّبهم وحده لا شريك له ،وأّن المساجد لله فلا يدعون مع
الله أحدًا ،ومن دخل بيوت الله لعبادة رّبه كان آمنًا من فايروس الاختناق حتى ولو دخل معه
ُم صابون فاّر ون إلى الله فلن ُيصيَب المصّلين الصالحين الذين آمنوا وعلى رّبهم يتوكلون،
.فتوّك لوا على الله إن كنتم مؤمنين
واعلموا أّن فايروس كورونا عذاٌب جديٌد ذو بأٍس شديٍد داُء الّص دور شيئًا فشيئًا حتى يقطع
َنَف َس َم ن يشاء الله ،ومن ُش فَي منه فليعلم أّنه ليس بسبب علاج الأطباء بل بسبب دعائه لله
أرحم الراحمين ،فلا ينبغى لهم أن يجدوا لعذاب الله علاجًا كونه ليس ابتلاًء لتمحيص ما في
صدوركم بل عذاٌب يصيب صدور من يشاء الله من المعرضين منكم لعّلهم يرجعون ،ومنكم
من يتوّفاه الموت بعذاب الاختناق ذلكم ما تسّم ونه (فايروس كورونا) وليس إلا من العذاب
الأدنى لكثيٍر من الناس لعلهم يرجعون ولرّبهم يتضّر عون فيكشف عنهم سوء العذاب ويّتبعوا
.الكتاب الحق من رّبهم القرآن العظيم
ولا ولن يكشف عن أصحاب الّس جود على ما يسمونه تراب الحسين! فما أنزل الله بذلك من
سلطان لا في القرآن ولا في ُس ّنة البيان الحق من رّبهم بل ابتدعوها من عند أنفسهم ،ولا ولن
يكشف عن أصحاب دعاِء َم ن في القبور ليكشفوا عن السوء! فلا يسمعون دعاءهم ولو
سمعوا لما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبّر أون منهم ويكونون عليهم ِض ّد ًا،

فلكم حّذ رناكم ونصحناُك م أن لا تدعوا مع الله أحدًا ولكن للأسف! وما يؤمن أكثرهم بالله إلا
وهم مشركون ،وكذلك نحّذ ر (الظالمين بشكٍل عاٍم ) ُك براءهم ومن يليهم في بلاد المسلمين
والعالمين من عذاب الله الأدنى وعذاب آياٍت ُأخر حتى يظّلهم العذاب الأكبر للذين طَغ وا في
.البلاد وظلموا شعوبهم بغير الحق فأكثروا في الأرض الفساد ،إّن رّبك لهم لبالمرصاد
ونحّذ رهم كذلك من عذاب كويكب العذاب الراجفة ترجف وراء المحيط الأطلسي إلى الغرب منه
في الولايات المتحدة الأمريكية فيثير نقع تراب أرضهم فيملأ بتراب أرضهم فضاء العالم
وموجة ضاربة تنتشر بأصقاع هذا العالم بأسره ولسوف تعلمون إّنا لصادقون بإذن الله رّب
العالمين ،وكوكب سقر من بعد ذلك اذا لم ُيحدث لكم كويكب العذاب ذكرى ،فاّتقوا الله يا أولي
.الألباب
وجاء الفساد الأكبر الموعود في أرض المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين ،ألا وإّن حرمة
المسجد الأقصى عند الله كحرمة المسجد الحرام يا من ِبعُتم بيت الله المعّظ م ،فلن تجدوا لكم
ِم َن الله ِم ْن ولٍّي ولا واٍق من عذابه ولسوف تخسرون الّدنيا والآخرة ،ذلك هو الخسران
المبين إّني لكم ناصٌح أميٌن  ،وجاءكم الموت وأنتم في غفلة معرضون ،اللهم قد بّلغُت  ..اللهم
.فاشهْد ،وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد للِه رِّب العالمين
.خليفة الله وعبُده؛ الإمام المهدّي ناصُر محمٍد اليمانّي
_____________
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 ..اّتقوا الله أحّبتي الٲنصار الجيش الإلكترونّي العالمّي
بسم الله لا قوة الا بالله..فاّتقوا الله أحّبتي في الله الٲنصار السابقين الٲخيار ،فلا تِه نوا ولا
تستكينوا في الّدعوة والتبليغ لٳنقاذ البشر من فايروس كورونا العاصف والٲشّد فتكًا؛ فايروس
كورونا القاصف أكس أكس لارج ،وما ُنريهم من آيٍة ٳلا وهي ٲكبر من ٲختها ،فرّك زوا على
نشر البيان الذي بعنوان( :فايروس كورونا من العذاب الٲدنى دون العذاب الٲكبر لعلهم
)..يرجعون
)(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226
وبِر ئت ذّم تي بتنزيل البيان ويتحّم ل شهداُء التبليغ للعالمين بشكٍل كثيٍف باكتساٍح شديٍد في
الانترنت ( نسخًا ولصقًا ) واليوتيوب في الانترنت العالمّية ،واحرصوا على نسخ تأريخه يوم
تّم تنزيله بقلم الإمام المهدّي (ناصر محمٍد) يوم تأريخ صدور البيان وكذلك في اليوتيوب ما
استطعتم ،ولا تزال جنود الله الصغرى تشّن الهجوم الشّر س على الُم عرضين عن كتاب الله
القرآن العظيم على حٍّد سواء كافٍر ومسلٍم  ،فكَليهما ُم عِر َض َين عن اّتباع كتاب الله القرآن
العظيم ٳلا َم ن رِح م رّبي ،فلا يحسبّن الّظ َلمة الِكبار في المسلمين ٲّنهم بمفازٍة من العذاب وهم
!يعلمون ٲّنهم ظالمون
ولا نزال نفتي ٲّنه كائٌن حٌّي متشابٌه لا يحيطون به ِع لمًا ،ولسوف يرى العلماء ِم ن َم كرِه ما
ُيدِه ش الٲبصار كونه ُم سّيٌر بٲمر الله الواحد القّه ار خير الماكرين وذلك حتى يعلموا ٲّنه حقًا
عذاٌب من الرّب وليس خبَط عشواٍء من ُيصيب! وذلكم عذاٌب يسّبب ٲلوانًا من العذاب؛ وَج ٌع
وموٌت ِلمن جاء قَد ُر ه وفزٌع ٲكبر وضربة اقتصادّية عالمّية كبرى وبالذات الدول العظمى،

والقادم ٲعظم للمتشّدقين الٲّو لين الكاذبين ولسوف يعلمون ،وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد للِه
.رِّب العالمين ،اللهم قد بّلغُت  ..اللهم فاشهد
ونسمح بتنزيل هذا البيان في الموسوعة للحّث على تكثيف النشر للبيان الٲّو ل بشٲن فايروس

كورونا الخانق لعلهم يّتقون ويعلمون أّنه عذاٌب من رّب العالمين ليرِج عوا إلى رّبهم ،فِفروا
إلى الله ٳّني لكم منُه نذيٌر مبيٌن بالتوبة والتضّر ع والدعاء ،وقوا ٲنفسكم من عذابه باّتباع
كتابه القرآن العظيم وليس الفرار من عذاب الله ٲن ُتغِلقوا مساجَد الله في وجِه الُم صّلين
.والفاّر ين من الله إليه! أفلا تعقلون؟ ٳذًا فلن يزيدكم ٳلا عذابًا ،فاّتقوا اللَه يا ٲولي الٲلباب
____________.خليفُة الله وعبُده الٳمام المهدّي ناصُر محمٍد اليمانّي
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 ..فايروس كورونا والبيان الفصل وماهو بالهزل
بسم الله الواحد الغّف ار العزيز القّه ار والصلاة والسلام على النبّي الُم ختار محمٍد رسول الله
..بالّذ كر للناس كافة
ويا معشر صّناع القرار قادات البشر وشعوبهم أجمعين في مختلف الأقطار ،إّنما أعظكم
بواحدة أن تقوموا لله مثانَي وُفرادى ثم تتفّك روا َم ن أصدقه الله التحّدي بالحّق على الواقع
الحقيقي في شأن ما يسّم ونه فايروس كورونا؟ فهل تحّدي كافة أطباء البشر أم تحّدي المهدّي
..المنتظر عبد الله وخليفته الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي ؟

وذلك لكي تعلموا علم اليقين أّنكم لا ولن تحيطوا بشيٍء من علم الله إلا بما شاء سبحانه عّم ا
تشركون وتلحدون بسبب ما غّر كم بما عندكم من العلم الحديث وأحاطكم بما لم يكن لدى
الأّو لين ،ثّم غّر كم بما لديكم من علم تقنّية المعلومات والعلم في مختلف المجالات ،ولذلك
تحّداكم بما لا تحيطون به علمًا وِم ن أصغر جنود الله حتى جعل معلوماتكم صفرًا على الشمال
يا معشر الذين فرحوا بما عندهم من العلم وظّنوا أّنهم لقادرون على كل شيٍء فأهان الله
قدرتكم وأذّل كبرياءكم وأذهب غروركم بأصغر جندٍّي ِم ن خلقه لا ُيرى بالعين الُم جّر دة لصغر
حجمه وذلك لكي تعلموا َق در أنفسكم ،وكذلك لكي تعلموا علم اليقين أّن داء عذاب الله الخانق
ما تسّم ونه فايروس كورونا لن يكشفه عنكم غير الله وحده ،فليتوبوا من كبائر الإثم
والفواحش وظلم الناس وظلم الشرك ويقولوا" :رّبنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونّن من الخاسرين" ،ومن بعد التوبة فليقولوا " :اللهم إّني عبدك أسألك بحق لا إله إلا
أنت وبحق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحق عظيم نعيم رضوان نفسك الأكبر من نعيم
جّنتك أن تشفيني من عذاب كورونا أو تصرفه عّني فإّنا مؤمنون بداعي الحّق من عندك،
اللهم اكشف عّنا عذابك من كل باب لنّتبع سبيل الحق من عندك وأن ُتثّبتنا على الوفاء بما
وعدناك به يا من تحول بين المرء وقلبه ،فليس لنا إلا رحمتك التي كتبت على نفسك ،فإن لم
تغفر لنا وترحمنا لنكونّن من الخاسرين ،اللهم إّنك قلت في محكم كتابكَ { :و َق اَل َر ُّبُك ُم اْد ُع وِني
َأْس َتِج ْب َلُك ْم } [غافر :من الآية  ،]٦٠فِم ّني الدعاء والإنابة ومنك الاستجابة إّنك لا ُتخلف
وعدك ،رّبنا سبحانك فوعدك الحق وأنت أرحم الراحمين ،اللهم ثّبتنا على الوفاء بما وعدناك
به أن نّتبع داعَي الله العالمّي خليفة الله في الأرض الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني ،اللهم
اجعل َبعثُه ِنعمًة علينا لا نقمة علينا بسبب إعراضنا عن دعوة الحق للإمام المهدّي ناصر
".محمد اليمانّي
ومن رفض هذا الدعاء فحتمًا سوف ُيصيبهم عذاب ما يسّم ونه فايروس كورونا ،وهل جعل
الله آية فايروس كورونا إلا آية تصديق بيان تحّدي الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي في
بيانه بتأريخ عشرة رجب بعنوان " :فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر
لعلهم يرجعون "؟
)(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226

وجعلنا الدواء والحل هو في عنوان البيان وهي الحكمة من عذاب فايروس كورونا الأدنى
والحكمة للشفاء من عذابه هو لعلهم يرجعون إلى الله فيتوبون إلى الله متابًا فيّتبعون داعَي
كتاب الله عبده وخليفته الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي  ،فإن أعرَض المستكبرون عن هذا
الدعاء فاعلموا يا معشر الأنصار أّن الله لا ولن ُيجيب دعاءكم برفع عذاب الله الخانق عن
الُم جرمين في العالمين ،وذلك حسب علمي في الكتاب أن لو يرفعه الله عن العالم برحمته
دونما يعلمون أّنه آية تصديٍق ِلمن اصطفاه الله للناس إمامًا خليفة الله وعبده الإمام المهدّي
ناصر محمد؛ وُأكّر ر وُأذّك ر أن لو يكشفه دونما يعلمون أّنه من آيات التصديق لخليفته المهدّي
ناصر محمد اليمانّي بأّنهم سوف يِلّج وا في طغيانهم يعمهون ،فيستمّر وا في الإعراض عن
ۡف
ۡو ۡم
اّتباع داعَي الله وخليفته ناصر محمد ،تصديًق ا لقول الله تعالىَ ۞ {:و َل َر ِح َنٰـُه ۡم َو َك َش َنا َم ا
ۡغ
۟ا
ۡع
ِ].بِه م ِّم ن ُض ٍّر َّلَلُّج و ِفی ُط َیٰـِنِه ۡم َی َم ُه وَن }[سورة المؤمنون 75
وما جاء في بياني هذا شرٌط في دعوة الّداعي ،ومن استنكف واستكبر من ُص ّناع القرار أن
يكون عذاب ما يسّم ونه فايروس كورونا هو آية تصديق البيان العالمّي الذي صدر في تأريخ
عشره رجب  ،1441فَذ روهم يسيطرون على ما يسّم ونه فايروس كورونا إن كانوا صادقين!
وإن كان فايروس كورونا حقًا وصل إلى اليمن بعد أن حجزه الله عنهم شهورًا لعّلهم
يشكرون ،فوالله ثم والله لا ولن يستطيعون السيطرة على ما يسّم ونه فايروس كورونا العالم
بأسره وهم مستكبرون عن داعَي الله وخليفته الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي  ،فلا بّد أن
يعلم الجميع أّن عذاب ما يسّم ونه فايروس كورونا هو من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر
لعّلهم يتضّر عون إلى رّبهم ليكشَف عنهم عذابه برحمته ليّتبعوا داعي الحق من رّبهم ويسّلموا
تسليمًا بعد أن عِلموا أّن الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي هو حقًا خليفة الله على العالمين
كونه لا فائدة من رفع عذاب الله ثم يستمرون في طغيانهم يعمهون ثم يهلكهم الله بعذاٍب أكبر
مّم ا أصابهم ،فاسمعوا وُع وا قول الله تعالىَ { :و َلْو َر ِح ْم َناُه ْم َو َك َش ْف َنا َم ا ِبِه م ِّم ن ُض ٍّر َّلَلُّج وا
ِفي ُط ْغ َياِنِه ْم َيْعَم ُه وَن ﴿َ ﴾٧٥و َلَق ْد َأَخ ْذ َناُه م ِباْل َع َذ اِب َف َم ا اْس َتَك اُنوا ِلَر ِّبِه ْم َو َم ا
َيَتَض َّر ُع وَن ﴿َ ﴾٧٦ح َّتٰى ِإَذ ا َف َتْح َنا َع َلْي ِه م َباًبا َذ ا َع َذ اٍب َش ِديٍد ِإَذ ا ُه ْم ِفيِه ُم ْب ِلُس وَن ﴿ } ﴾٧٧صدق
 ].الله العظيم [ المؤمنون
فلا بَّد أن يّط لع ُص ّناع القرار في مختلف دول البشر على بيان التحّدي العالمّي والذي كتبناه في

تأريخ عشرة رجب  1441بعنوان " :فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر
" لعّلهم يرجعون
)(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226
فِم ن ثّم ينظروا إلى نقاط التحّدي بالحّق في ذلك البيان القديم في تأريخ عشرة رجب ،1441
:ووضعنا في ذلك البيان القديم نقاط التحّدي ُنلّخ صها كما يلي
.إّنه عذاٌب عالمٌّي من الله وليس مجّر د وباٍء عالمٍّي 1-
.إّنهم لا ولن يستطيعوا كاّفة أطباء البشر أن يعلموا كيف َتَك َّو ن فايروس كورونا 2-
إّن كاّفة أطباء البشر لا ولن يستطيعوا أن يسيطروا عليه ،فكيف يسيطرون على عذاب الله 3-
سبحانه؟
إّن كافة أطباء البشر مسلمهم والكافر لا ولن يستطيعوا أن يجدوا له علاجًا أو لقاحًا ولو 4-
.كان بعضهم لبعض ظهيرًا ونصيرًا
.إّنهم سوف يجدون من مكر ما يسّم ونه فايروس كورونا ما لم يكونوا يحتسبون 5-
وهذا البيان الذي ذكرنا فيه نقاط التحّدي صدَر بتأريخ عشرة رجب ،وما يسّم ونه فايروس
كورونا كان لم َيجَتْح بعُد إلا الصين وإيران ،وأّم ا دول العالم بأسرِه فزلزلهم زلزالًا عظيمًا من
قبل أن يأتيهم فيجتاحهم ،والسؤال الذي يطرح نفسه :فهل حقًا أصدق الله عبده وخليفته
بالتحّدي بالحّق على الواقع الحقيقّي ؟ وذلك لكي يعلموا كاّفة ُص ّناع القرار في كافة دول البشر
وشعوبهم إّنا لصادقون وأّن الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي حقًا يعلم من الله ما لا يعلمه
كافة البشر كون الله آتاه ِع لم الكتاب القرآن العظيم ،ولسُت بمجنون يا معشر العالمين أن
ُأعِلن نقاط التحّدي من قبل عجزكم هذا ُج زافًا من عند نفسي ،هيهات هيهاتَ ..ف َو رِّب الأرض
والسماوات إّني أعلم ذلك في كتاب الله القرآن العظيم ،وإّنما أسّم يه بما تسّم ونه فايروس
.كورونا من أجل كلمة البحث في الإنترنت العالمية
وأبّش ر العالم بأسره بآيات عذاٍب مْق ِبلات جّو ًا وبّر ًا وبحرًا إضافة إلى ما ُيملي لهم من عذاب
فايروس كورونا حتى يخضعوا لخليفة الله الُم صَط فى الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي

ويسّلموا تسليمًا ،فهل اشترطنا على علماء المسلمين في العالمين وجميع المختلفين في الدين
من الناس أجمعين إلا أن يقبلوا الله حَك مًا بينهم في جميع ما كانوا فيه يختلفون في دينهم؟
وأن ليس على خليفة الله الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي إلا أن يستنبط لهم ُح كم الله في
المسألة من محكم كتاب الله القرآن العظيم؟ فاستكبروا على خليفة الله وكتابه القرآن العظيم
الذي أعرضوا عن اّتباعه وترك ما يخالفه ،وأنا أدعوهم والعالمين منذ خمسة عشر عامًا
فأعرضوا واستكبروا على خليفة الله حتى غضب الله لكتابه ،ولن يجدوا لهم من عذاب الله
مصرفًا إلا التوبة إلى الله والإنابة ليهدَي قلوبهم ليّتبعوا داعَي الحّق من رّبهم خليفة الله في
الأرض وعبده الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي ويسّلموا تسليمًا ،وسلاٌم على الُم رَس لين
.والحمُد للِه رِّب العالمين
خليفُة الله وعبُده الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
______________
:للتذكير
..فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
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] لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان [
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____________

..من خليفة الله على العالمين إلى رئيس الصين شي جين
..بسم الله الرحمن الرحيم ،وسلاٌم على المرسلين والحمُد للِه رِّب العالمين ،أّم ا بعد
ويا أحّبتي الأنصار السابقين الأخيار في مختلف أقطار دول البشر ،اسمعوا َو ُع وا أّن لكِّل حادث
حديث ،فليتّم التركيز حصرّيًا فقط على بيانات كورونا ويتم التركيز بشكل مرّك ز هذه الأيام على
نشر البيان والذي كتبناه بعنوان ( :فايروس كورونا والبيان الفصل وماهو بالهزلِ ) ..انتهى
.عنوان البيان
)(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329951
واعلموا علم اليقين أّن فيه شفاًء ِلما في الّص دور وهًدى ورحمة للمؤمنين والله على ما أقول
شهيٌد ووكيل ،إلا َم ن أبى واستكبر من بعد ما تبَّين له الحق فلا تأسوا على القوم المجرمين
المستكبرين ،ألا ُبعدًا للقوم الظالمين الذين إن تبّين لهم سبيل الحق إلى رّبهم لا يَّتخذونه سبيلًا
استكبارًا وغرورًا فلسوف يقولون عّم ا قريب ِح جرًا محجورًا ثّم َيدعوَن ُثبورًا ،ولا ولن َيِج دوا
لهم ِم ن دون الله ولّيًا ولا نصيرًا ليصِر ف عنهم عذابه وهم مستكبرين عن داعي الله العالمّي
إلى اِّتباع كتابه القرآن العظيم الرحمة للعالمين ،فمن أبى رحمة الله بسبب الِاستكبار على
خليفة الله وعبده الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي خليفة الله الأكبر في الكتاب فله أشّد
العذاب ِم ن الله؛ فكيف على خليفة الله يستكبرون؟ أولئك سوف ينالهم نصيبهم من العذاب،
المغرورين بكبريائهم وُه م صغار عند الله ليس لهم وزنًا ،تصديقًا لقول الله تعالىَ { :أَو َم ن
َك اَن َم ْي ًتا َفَأْح َيْي َناُه َو َج َع ْل َنا َلُه ُنوًر ا َيْم ِش ي ِبِه ِفي الَّناِس َك َم ن َّم َثُلُه ِفي الُّظ ُلَم اِت َلْيَس ِبَخ اِر ٍج ِّم ْن َه ا
ۚ َك َٰذِلَك ُز ِّيَن ِلْل َك اِف ِر يَن َم ا َك اُنوا َيْعَم ُلوَن ﴿َ ﴾١٢٢و َك َٰذِلَك َج َع ْل َنا ِفي ُك ِّل َق ْر َيٍة َأَك اِبَر ُم ْج ِر ِم يَه ا
ِلَيْم ُك ُر وا ِفيَه ا ۖ َو َم ا َيْم ُك ُر وَن ِإَّلا ِبَأنُف ِس ِه ْم َو َم ا َيْش ُعُر وَن ﴿َ ﴾١٢٣و ِإَذ ا َج اَء ْت ُه ْم آَيٌة َق اُلوا َلن ُّنْؤ ِم َن
َح َّتٰى ُنْؤ َتٰى ِم ْث َل َم ا ُأوِتَي ُرُس ُل الَّلِه ۘ الَّلُه َأْع َلُم َح ْي ُث َيْج َع ُل ِر َس اَلَتُه ۗ َس ُيِص يُب اَّلِذيَن َأْج َر ُم وا
َ ].ص َغ اٌر ِع نَد الَّلِه َو َع َذ اٌب َش ِديٌد ِبَم ا َك اُنوا َيْم ُك ُر وَن ﴿ } ﴾١٢٤صدق الله العظيم [ الأنعام

فلا تزال جنود الله الخفّية تُش ّن حربها العالمّية مستمرة ليلًا ونهارًا على مدار أربع وعشرين
ساعة دون استراحة وهي لا َتِه ن؛ وهي من جنوده الخفّية غير المرئَية بالعين الُم جّر دة ِلِص َغ ر
حجمها ،وهي بما ُيسّم وَنه فايروس كورونا وما هو بكورونا ،وإّنما غّر هم بادئ الأمر التشابه
الشكلّي الظاهرّي للفايروسات مع التي يعرفونها ِم ن َق بل ،ولكّنه ُم ختلف في جيناته وتصُّر فاته
جملًة وتفصيلًا ،ولكّن اسمه الأول كورونا كما ظّنوه بادئ الأمر تصَّد ر في كاّفة وسائل الإعلام
وعلى ألِس نة العالم (كورونا) برغم أّنه ُم ختلف جملًة وتفصيلًا عن كافة الفايروسات ،وإّنما
َتَش اَبه معها شكلّيًا بادئ الأمر واختلف جينّيًا ،بل والله الذي لا إَله غيره الواحد القّه ار أّنه
كائن حٌّي ُم نَف ِط ر وُم نَش ِط ر ،والقادم هو الأدهى والأمّر وشٌّر ُم سَتطير ولسوف يوّلون الُّد ُبر كاّفة
أطباء البشر؛ وهو كذلك كائن حٌّي جديد على البشر وُم َح ِّط ٌم لكاّفة فيزياء الطب العلمّية،
ولسوف يجعل علم البشر فيما يخص علوم الطب الفيزيائية ( )٠صفرًا على الشمال كونهم
.أصلًا لا ُيحيطون به علمًا
ولكّن الفايروس المتين القادم هو الأشّد قّو ة وبطشًا في العذاب المتين ،فإذا هم فيه يائسون،
وليس على مستوى الجهاز التنّف سّي فحسب بل لا مجال للمقارنة بين فايروسات كوفيد 19
والفايروس المتين القادم يا ( شي جين ) رئيس الصين! يا من يزعمون أّنهم سيطروا على
.عذاب الله رّب العالمين سبحانه وتعالى علّو ًا كبيرًا وهم يعلمون أّنهم لكاذبون
وُأبّش ر الُم لحدين في الصين وقادات البشر المجرمين مثلهم أجمعين (وكاّفة الظالمين
المفسدين) بفصائل فايروس جديد هو الفايروس القاصف الَم تين ُأُس ود الفايروسات الأشّد
بطشًا وأشّد تنكيلًا؛ بل لا مجال للمقارنة بينه وبين ما تسمونه بكوفيد  ،19فهو الذي سوف
يوّلي ِم نه علماء الطب ُم دبرين ولم يعّق بوا مهزومين جيش أطباء البشر عن َبْك َر ة أبيهم َف َتخّر
منظمة الصّح ة العالمّية خاوية على عروشها ،فلن ُيغنوا عنكم من عذاب الله شيئًا ،بل لا ولن
.يستطيعوا نصركم ولا ِلأنفسهم ينتصرون
فاسمعوا َو ُع وا واعقلوا ما سوف نقوله لكم ،إّن لهذه الفايروسات المستجّدة قائدًا عظيمًا لستم
بقّده ولستم ُك فؤًا له ،وجنوده الصغرى َتَتلّق ى الأوامر مباشرًة بوحي من الله فيفعلون ما

يؤمرون من مصدر العملّيات للقائد الأعلى ،ذلكم رّبكم الأعلى في الملكوت يوحي مباشرًة إلى
جيوشه الصغرى ماذا تفعل فيفعلون ما يؤمرون وهو معها بكلمات قدرته سبحانهَ ،ذ ِلُك م الله
رّب العالمين الذي أنتم به ُتلِح دون يا أّيها الرئيس الصيني (شي جين) الذي أعلن الحرب على
الله ودينه وقرآنه والمسلمين الصينّيين جهارًا نهارًا على المسلمين في الصين وأغلق بيوت
الله في الصين ،بل َم َنع المسلمين أن ُيصّلوا حتى في بيوتهم وأَخ ذ كتاب الله القرآن العظيم
.وقام بإحراق كتاب الله القرآن العظيم عدوانًا وظلمًا
فاسمعوا وعوا ما سوف أقوله بالحق يا أّيها الرئيس الصينّي (شي جين)ُ ،أقسُم بالله العظيم
َلتفتحوا بيوت الله وأنتم ِم ن الّص اغرين وكاّفة الذين أغلقوا بيوت الله ظلموا أنفسهم بحّج ة
.الاحترازات حتمًا سيفتحوها وإليها يهربون وإّنا لصادقون ولسوف تعلمون
وعلى كل حال يا معشر الأنصار السابقين الأخيار من مختلف الاقطار فليتّم التركيز حصرّيًا
على نشر ثلاثة بيانات؛ بالدرجة الأولى البيان الذي كتبناه بعنوانه التالي ( :فايروس كورونا
.والبيان الفصل وماهو بالهزلِ ) ..انتهى عنوان البيان
)(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329951
واعلموا علم اليقين أّن فيِه شفاًء ِلما في الصدور وهًدى ورحمة للمؤمنين ،وسلاٌم على
.الُم رَس لين والحمُد للِه رِّب العالمين
.عبُد الله وخليفُته الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
_____________
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) بحسب التقويم الرسمي لأّم القرى (
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 ..رّد الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي على المفترين بإصابتِه بكورونا

بسم الله الرحمن الرحيم ،والّص لاة والّس لام على محمٍد رسوِل الله والمؤمنين في كِّل زماٍن
..ومكاٍن إلى يوم الدين ،أّم ا بعد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي في الله الأستاذ الفاضل ( نجيب أحمد الحداد )
المحترم ،تقّبل الله توبتكم وعفى الله عنكم وَق ِبلنا اعتذاركم والله خير الغافرين ،وعفى الله
عنكم وعن جميع المسلمين الذين لا يعلمون أّن الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي هو حّق ًا
الإمام المهدّي خليفة الله على العالمين ،ورجوُت من الله أن يبّص َر هم بالحّق ويهدي قلوبهم
لاّتباعه ويتّم لهم نورهم ويشرح صدورهم؛ كُّل َم ن َع ِلم الله أّنهم لو عِلموا الحّق من رِّبهم
.لاّتبعوه وَلما أخذتهم العّز ة بالإثم من بعد ما تبّين لهم أّنه الحّق من رِّبهم
ويا حبيبي في الله ،لقد بلغني إشاعة إفك المفترين وزورهم على فايروس كورونا أّنه أصاب
ناصر محمد اليمانّي من افتراء الُم رجفين الصاّدين وهو مكٌر منهم! فتبّس مُت ضاحكًا من إفكهم
كوني أعلم أّن فايروس كورونا جاء ليصيَب الُم عرضين عن اّتباع الداعي إلى الله الإمام
المهدّي ناصر محمد الذي يدعوهم لاّتباع ِذكر العالمين القرآن العظيم والكفر بما يخالف لمحكم
القرآن العظيم ،ويا سبحان الله العظيم أن ُيصيب به خليفة الله وعبده المهدّي ناصر محمد
اليمانّي ! ألا والله الذي لا إله غيره لو يصيب كاّفة البشر بفايروس كورونا َلما أصاب الله به
خليفته على العالمين الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني ،فكن على ذلك من الشاهدين ،وَلِئن

أصابني الله بعذاب كورونا فقد بُط لت آية التصديق للإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي  ،فكيف
يكون آية موعظٍة للُم عرضين عن كتاب الله القرآن العظيم من رّبهم بسبب إعراضهم عن كتاب
الله القرآن العظيم ثم ُيصيب الذي يدعو البشر على مدار خمسة عشر عامًا؟ ثّم بدأ العذاب
العالمّي يدخل في العيار الثقيل بعد انقضاء خمسة عشر عامًا ومن عياٍر ثقيٍل إلى أثقل منه،
فكيف إّني أعلنُت ما يسّم ونه فايروس كورونا عذابًا عالمّيًا من العذاب الأدنى دون العذاب
الأكبر لعلهم يرجعون ،وأعلنُت أّنه سوف ُيصيُب كاّفة الدول الأعجمّية والعربّية من قبل أن
ُتعلن به منّظ مة الصّح ة العالمّية في بيانها الرسمّي بأسبوع تقريبًا؟ ووضعُت نقاط التحّدي
لعلماء الطّب أّنهم لن يستطيعوا معرفة مصدر فايروس كورونا وكذلك لم نعلنه مجّر د وباٍء
.عالمٍّي بل عذاب عالمّي من صنف العذاب الأدنى لعّلهم يرجعون
وكذلك تحّديُت علماء الطّب أن يجدوا له ُلقاحًا أو علاجًا ولو اجتمعوا له؛ ولو كان بعضهم
لبعٍض ظهيرًا ونصيرًا ،وكذلك أعلنُت أّنهم لا ولن يسيطروا على وباء ما يسّم ونه فايروس
كورونا ،وكذلك أعلنُت أّنهم سوف يجدوا من مكر ما يسّم ونه فايروس كورونا ما لم يكونوا
يحتسبون خارقًا لفيزياء الطّب  ،ويدرك ذلك علماء الطّب المتخّص صون الذين سوف يشاهدون
ٌّي
َ.ع َج َب الُع جاب فيعلمون أّن هذا جند خفٌّي مسّيٌر من لُدن حكيٍم عليٍم
والسؤال الذي يطرح نفسه :بما أّنها تحّق قت كّل تحّديات الإمام ناصر محمد اليمانّي والقادم
أعظم على الواقع الحقيقّي ؛ فالسؤال هو :فما ُيدري ناصر محمد اليمانّي بذلك ،فهل ناصر
محمد اليمانّي دكتور بروفسور في علم الفايروسات؟ والجواب :لسُت طبيبًا يا حبيبي في الله،
ولكن عندي علم كتاب الله القرآن العظيم وأعلم من الله ما لا يعلمون عن حقيقة ما يسّم ونه
فايروس كورونا موعظة عذاب الصدور في ُم حكم الِّذكر ،ولدَّي الآيات الُم فّص لات لم نُق لها بعُد
في شأنه بمنتهى الّدقة في محكم كتاب الله القرآن العظيم الذي أنزله الله على علٍم منه في
علوم الغيب ،وأعلم أّنه كذلك سوف تأتي قريبًا جدًا موعظة أكبر ( من رّبهم ) كذلك من
موعظة عذاب أكبر ،كذلك إصابته المركزّية يصيب الّص دور وغيرها وكيٌد متيٌن من رّب
العالمين أشّد بأسًا للظالمين ،ونكاد أن ُنسّم يه فايروس المترفين الظالمين من صّناع القرار في
العالمين ،ويليهم الُم عرضون المستكبرون على خليفة الله وداعَي الحّق من رّبهم ولسوف
..يعلمون ،وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد للِه رِّب العالمين

أخوكم؛ الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
____________
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 ..عاٌّم وهاٌّم لكاّفة العالم؛ لكِّل الَبَش ر الُم سلم والكافر
بسم الله الرحمن الرحيم ،رِّب الّس ماوات والأرض وما بينهما ورّب العرش العظيم الذي خلق
الملائكة من نوٍر وخلق الجاّن من ناٍر وخلق الإنسان من َص لصاٍل كالفّخ ار الذي بيدِه جريان
الشمس والقمر وأنزل المطر وأنبت الشجر؛ رّب ما يدأب أو يطير من البعوضة فما فوقها؛
ذلكم الله الواحد القهار رّب الأنبياء من أّو لهم إلى خاتمهم محمد رسول الله؛ ورّب المهدّي
المنتظر خليفة الله وعبده ناصر محمد ،صلواُت الله على كِّل َم ن آمن بالله وحده لا شريك له
في كاّفة عبيده في ملكوت الله في الأّو لين وفي الآخرين وفي الملِأ الأعلى إلى يوم الدين ،أّم ا
..بعد
يا معشر البشر ،اّتقوا الله الواحد القّه ار وأطيعوا أمره في ُم حكم ِذكره القرآن العظيم رسالة

ّف
الله إلى العالمين الإنس والجِّن أجمعين؛ موسوعة كتب كا ة رسل الله بدين الإسلام لله رِّب
العالمين ،ومن ابتغى غير الإسلام دينًا فلن ُيقَبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ،فتوبوا
إلى الله رّبي ورّبكم وأسِلموا له واعبدوُه وحدُه لا شريك له وآمنوا بالله وُر سله وأطيعوا الله
واّتِبعوا ما أنَز ل الله على خاَتم ُر سله وأنبيائه النبّي الأّم ّي محّم ٍد رسول الله ،واخضعوا لخليفة
الله وعبده الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي من قبل أن يفتح الله عليكم بابًا ذا عذاٍب شديٍد
إضافة إلى ما ُيملي عليكم من عذاٍب مثل البعوضة الخفّية غير المرئّية الُمَس ّو مة أصغر جنود
الله في ُم حكم القرآن العظيم تحّديًا من الله وَم َثٌل جديد في القرآن المجيد من أصغر جنود الله
في الكتاب؛ تحّديًا من الله شديد العقاب لا ِق َبَل لكم بها وهي من أصغر جنود الله في الكتاب ولا
ُ.تحيطون بها علمًا
يا معشر العالمين ،ألا تعلمون أّن للِه جنود الّس ماوات والأرض من البعوضة الخفّية أصغر
فصائل البعوض الذكّية فما فوقها؟ َأَم َر ها الله الذي خلقها أن ُتْخ ِض َع العالمين حتى ُيطيعوا أمر
عبد الله وخليفته على العالمين الإمام المهدّي ناصَر محمٍد اليمانّي  ،حقيٌق لا أقول على الله إلا
الحّق  ،تصديقًا لوعد الله في محكم القرآن العظيم في قول الله تعالىِ ۞ { :إَّن الَّلَه َلا َيْس َتْح ِيي
َأن َيْض ِر َب َم َثًلا َّم ا َبُع وَض ًة َف َم ا َف ْو َق َه ا ۚ َفَأَّم ا اَّلِذيَن آَم ُنوا َف َيْع َلُم وَن َأَّنُه اْل َح ُّق ِم ن َّر ِّبِه ْم ۖ َو َأَّم ا اَّلِذيَن
َك َف ُر وا َف َيُق وُلوَن َم اَذ ا َأَر اَد الَّلُه ِبَٰهَذ ا َم َثًلا ۘ ُيِض ُّل ِبِه َك ِثيًر ا َو َيْه ِدي ِبِه َك ِثيًر ا ۚ َو َم ا ُيِض ُّل ِبِه ِإَّلا
﴾٢٦ اَّلِذيَن َينُق ُض وَن َع ْه َد الَّلِه ِم ن َبْع ِد ِم يَثاِقِه َو َيْق َط ُع وَن َم ا َأَم َر الَّلُه ِبِه َأن ُيوَص َل ﴿ اْلَف اِس ِقيَن
﴾٢٧ َك ْي َف َتْك ُف ُر وَن ِبالَّلِه َو ُك نُتْم َأْم َو اًتا َفَأْح َياُك ْم ۖ ُثَّم ﴿َ و ُيْف ِس ُد وَن ِفي اْل َأْر ِض ۚ ُأوَٰلِئَك ُه ُم اْل َخ اِس ُر وَن
 } ﴾٢٨ ].صدق الله العظيم [ البقرة﴿ُ يِم يُتُك ْم ُثَّم ُيْح ِييُك ْم ُثَّم ِإَلْي ِه ُتْر َج ُع وَن
﴾١١﴿َ ق اُلوا َر َّبَنا َأَم َّتَنا اْث َنَتْي ِن َو َأْح َيْي َتَنا اْث َنَتْي ِن َف اْع َتَر ْف َنا ِبُذ ُنوِبَنا َف َه ْل ِإَلٰى ُخ ُر وٍج ِّم ن َس ِبيٍل {
َّل
َّل
َّن
َٰ ﴿} ﴾١٢ذِلُك م ِبَأ ُه ِإَذ ا ُدِع َي ال ُه َو ْح َد ُه َك َف ْر ُتْم ۖ َو ِإن ُيْش َر ْك ِبِه ُتْؤ ِم ُنوا ۚ َف اْل ُح ْك ُم ِل ِه اْل َع ِلِّي اْل َك ِبيِر
 ].صدق الله العظيم [ غافر
ويا معشر البشر ،أفلا تعلمون أّن للِه جنوُد الّس ماوات والأرض؟ تصديقًا لقول الله تعالى{ :
} ﴾٧ ].صدق الله العظيم [ الفتح﴿َ و ِلَّلِه ُج ُنوُد الَّس َم اَو اِت َو اْل َأْر ِض ۚ َو َك اَن الَّلُه َع ِز يًز ا َح ِكيًم ا

وسبب أّن الله تحّداكم بأصغر مخلوقاته من العذاب الأدنى وذلك بسبب إعراِض كم و تكّبر أعداء
الله منكم الذين هم في ِع ّز ٍة في الأرض وِش قاٍق لديِن الله وكتابه القرآن العظيم ،فظّنوا أّنهم
القوة التي لا ُتقَه ر ويريدون أن ُيطفِئوا نور الله فتحّداهم باِدئ الأمر بأصغر جنوده الخفّية غير
المرئّية لِص َغ ر حجمها الُمَس ّو مة في الكتاب ،تعيش في مختلف المناخات؛ في البرد الّش ديد وفي
الحّر الّش ديد وفي المناخ المعتدل معجزًة من الله؛ تحيا في كّل فصول الأرض عرضًا وطولًا؛
كائٌن حٌّي جديٌد وَم َثٌل جديٌد من فصائل البعوض ،بل من أصغرها حجمًا بعوضة الّدم يا بني
آدم؛ ذلكم من عذاب الِّر جز في الكتاب التي أخضع الله بها فرعون وجنودهُ ،ص غرى في
حجمها ُك برى في فتِكها ،بل هي أشّد َض ررًا من فيضان الُّط وفان والجراد والُق َّم ل والضفادع؛
بل هي الّدم مرٌض مباِش ٌر ُيصيب بني آدم من العذاب الأدنى للُم عرضين عن الكتاب ،وما ُنريهم
من آيٍة إلا وهي أكبر من أختها وهي آياٌت متشابهاٌت مختلفاٌت في الفتك والإصابات أّيد الله
بها كّل نبٍّي فأصاب أقوامهم من العذاب الأدنى ،فقال لهم أنبياء الله لقد وقع عليكم ِر جٌز من
عذاب رّبكم وهو من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعّلكم ترِج عون فتدعون الله وحده لا
شريك له ،فاستكبروا حتى اشتّد عليهم الَك رُب في ُك ثرة الإصابات وما يشاء الله من الوفّيات ثم
َد َع وا الله وحَد ُه ُم تضّر عين خاشعين من الّذ ِّل فوعدوا رّبهم أن يّتبعوا داعَي الحِّق من رّبهم إْن
كشَف عنهم عذاب ما أصابهم من الُّض ِّر  ،فأجابهم الله وكشَف ما بهم من الُّض ِّر فأمر جنوده
الُم قيمة عليهم في أرضهم بمغادرة أرضهم فشفاهم الله ،ولكن للأسف ..فبعد أن َتعاَف وا مّم ا
أصابهم قالوا إّنه إلا مجّر د وباٍء قد أصاب آباءنا من قبل وُش ُف وا منه من قبلنا ،وقال الله
تعالىَ { :و َم ا َأْر َس ْل َنا ِفي َق ْر َيٍة ِّم ن َّنِبٍّي ِإَّلا َأَخ ْذ َنا َأْه َلَه ا ِباْل َبْأ َس اِء َو الَّض َّر اِء َلَع َّلُه ْم َيَّض َّر ُع وَن
﴾٩٤ ُثَّم َبَّد ْل َنا َم َك اَن الَّس ِّيَئِة اْل َح َس َنَة َح َّتٰى َع َف وا َّو َق اُلوا َق ْد َم َّس آَباَء َنا الَّض َّر اُء َو الَّس َّر اُء ﴿
﴾٩٥ ]. } صدق الله العظيم [ الأعراف﴿َ فَأَخ ْذ َناُه م َبْغ َتًة َو ُه ْم َلا َيْش ُعُر وَن
بل هو من العذاب الأدنى درجاٍت  ،فلكٍّل درجاٍت مّم ا عِم لوا ولكّن أكثَر الّناس لا يعلمون ،وهل
ُيصيبهم الله بذلك إلا إنذارًا لهم حتى لا ُيهلكهم الله بالعذاب الأكبر جميعًا وهم كافرون؟ ولكن
للأسف ..فبعد أن تضّر عوا إلى رّبهم خاشعون يبكون َر حَم هم فكشَف ما ِبهم فإذا هم ينكثون
وقست قلوبهم من بعد التضّر ع والُخ شوع! وقال الله تعالىَ { :و َلَق ْد َأْر َس ْل َنا ِإَلٰى ُأَم ِّم ن َق ْب ِلَك
ٍم
﴾٤٢ َف َلْو َلا ِإْذ َج اَء ُه م َبْأ ُس َنا َتَض َّر ُع وا َو َٰلِكن﴿َ فَأَخ ْذ َناُه م ِباْل َبْأ َس اِء َو الَّض َّر اِء َلَع َّلُه ْم َيَتَض َّر ُع وَن
﴾٤٣ َف َلَّم ا َنُس وا َم ا ُذ ِّك ُر وا ِبِه َف َتْح َنا َع َلْي ِه ْم ﴿َ ق َس ْت ُقُلوُبُه ْم َو َز َّيَن َلُه ُم الَّش ْي َط اُن َم ا َك اُنوا َيْعَم ُلوَن
َّت

ًة

﴾٤٤ } صدق الله﴿َ أْبَو اَب ُك ِّل َش ْي ٍء َح َّتٰى ِإَذ ا َف ِر ُح وا ِبَم ا ُأوُتوا َأَخ ْذ َناُه م َبْغ َتًة َف ِإَذ ا ُه م ُّم ْب ِلُس وَن
 ].العظيم [ الأنعام
ومنهم من ُيعِّذبهم بعاصِف إعصاٍر بحرٍّي وهم في البحر فيأتيهم الموج من كِّل مكاٍن من
الجهات الأربع فظّنوا أّنه ُأحيط ِبهم وأّنهم ُم غَر ُقون لا شّك ولا ريب ،فتذّك روا دعوة نبّيهم أن
َيْدعوا اللَه وحَده لا شريك له فَد َع وا الله وحده لا شريك له لِئن أنجيتنا من هذا لنكوَنَّن من
الشاكرين التابعين لداعَي الله ،كون منهم من ُيعّذ بهم بفزع الغرق في البحر في الّس فر فتبلغ
القلوب الحناجر أثناء بعِث نبٍّي لهم ،وقال الله تعالىَ { :و ِإَذ ا َأَذْق َنا الَّناَس َر ْح َم ًة ِّم ن َبْع ِد َض َّر اَء
﴾٢١ ُه َو ﴿َ م َّس ْت ُه ْم ِإَذ ا َلُه م َّم ْك ٌر ِفي آَياِتَنا ۚ ُقِل الَّلُه َأْس َر ُع َم ْك ًر ا ۚ ِإَّن ُرُس َلَنا َيْك ُتُبوَن َم ا َتْم ُك ُر وَن
اَّلِذي ُيَس ِّيُر ُك ْم ِفي اْل َبِّر َو اْل َبْح ِر ۖ َح َّتٰى ِإَذ ا ُك نُتْم ِفي اْل ُف ْل ِك َو َج َر ْي َن ِبِه م ِبِر يٍح َط ِّيَبٍة َو َف ِر ُح وا ِبَه ا
َج اَء ْت َه ا ِر يٌح َع اِص ٌف َو َج اَء ُه ُم اْل َم ْو ُج ِم ن ُك ِّل َم َك اٍن َو َظ ُّنوا َأَّنُه ْم ُأِح يَط ِبِه ْم ۙ َد َع ُو ا الَّلَه ُم ْخ ِلِص يَن
﴾٢٢ َف َلَّم ا َأنَج اُه ْم ِإَذ ا ُه ْم َيْب ُغ وَن ِفي اْل َأْر ِض ﴿َ لُه الِّديَن َلِئْن َأنَج ْي َتَنا ِم ْن َٰهِذِه َلَنُك وَنَّن ِم َن الَّش اِك ِر يَن
ِبَغ ْي ِر اْل َح ِّق ۗ َيا َأُّيَه ا الَّناُس ِإَّنَم ا َبْغ ُيُك ْم َع َلٰى َأنُف ِس ُك م ۖ َّم َتاَع اْل َح َياِة الُّد ْن َيا ۖ ُثَّم ِإَلْي َنا َم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُنَنِّبُئُك م
 [ } ﴾٢٣ ].يونس﴿ِ بَم ا ُك نُتْم َتْعَم ُلوَن
والسؤال الذي يطرح نفسه :فَم ن الذي أرسَل عليهم ريحًا طّيبة بادئ الأمر ثم رفع درجتها إلى
عاصف الإعصار؟ وَم ن الذي أعاد الإعصار إلى ريٍح طّيبة بعد أن دَع وا الله أن ُينجيهم؟ فعاد
الإعصار إلى ريٍح طّيبًة لتجري بسفنهم الشراعّية؟ فلو يشاء الله لأسكن الريح فظَلْل َن ُس ُف نهم
رواكَد وسط البحر زمنًا طويلًا فيموتون جوعًا ،وقال الله تعالىَ { :و ِم ْن آَياِتِه اْل َج َو اِر ِفي اْل َبْح ِر
َّن
َش ْأ
َل َظ
َّب
ْل َأ َل
َك َل
َف ْظ َلْل
﴾٣٢ ِإن َي ُيْس ِك ِن الِّر يَح َي َن َر َو اِكَد َع ٰى ْه ِر ِه ۚ ِإ ِفي َٰذِل آَياٍت ِّلُك ِّل َص اٍر ﴿َ ك ا ْع اِم
َّل
﴾٣٤ َو َيْع َلَم ا ِذيَن ُيَج اِد ُلوَن ِفي آَياِتَنا َم ا﴿﴾٣٣  َأْو ُيوِبْق ُه َّن ِبَم ا َك َس ُبوا َو َيْع ُف َع ن َك ِثيٍر ﴿َ ش ُك وٍر
 [ } ﴾٣٥ ].الشورى﴿َ لُه م ِّم ن َّم ِح يٍص
ورَبما يوّد أحد السائلين أن يقول" :يا ناصر محمد اليمانّي  ،ولكّننا أّم ة نصنع سفنًا ُك برى ولا
تحتاج إلى رياٍح تجري بها في البحر بل تجري بُم حّر كات وقوٍد نفطّية ،وبما أّنك تقول إّن في
هذا القرآن خبرنا وخبر َم ن كان قبلنا ،فهل أخبر الله بُس ُف ن البشر المصنوعة اليوم؟ كونها
ليست شراعّية تعتمد على الريح بل سفٌن تعتمد على ُم حّر كات ذات ُم سَتْخ َر ٍج من مشتّق ات

النفط" فِم ن ثّم يرّد على السائلين الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي وأقول" :سبحان الله
العظيم! فهل صنعتموها إلا ِم ن خلق الله؟ وكذلك هو سبحانه الذي خلق وقودهّن فأحاطكم
بعلمِه تكتشفوه باطن أرضكم ،ويعلم الله بُس فنكم الُك برى التي ليست شراعّية بل على
ُم حِّر كات ،وُيذّك ركم الله بنعمتِه عليكم وأن تّتقوا الله وتشكروه ،وُيحّذ ركم أّنكم مهما صنعتم
ُس ُف نًا تقاوم أمواج البحر فلا تغّر كم فإّنها ليست في مأمٍن من مكر الله ،إن يَش أ ُيغرقها فلا
َّل َّن
﴾٤١ َو َخ َلْق َنا﴿ صريخ لكم!" وقال الله تعالىَ { :و آَيٌة ُه ْم َأ ا َح َم ْل َنا ُذ ِّر َّيَتُه ْم ِفي اْل ُف ْل ِك اْل َم ْش ُح وِن
﴾٤٣ ِإَّلا َر ْح َم ًة ﴿﴾٤٢  َو ِإن َّنَش ْأ ُنْغ ِر ْق ُه ْم َف َلا َص ِر يَخ َلُه ْم َو َلا ُه ْم ُينَقُذ وَن ﴿َ لُه م ِّم ن ِّم ْث ِلِه َم ا َيْر َك ُبوَن
َّن
 [ } ﴾٤٤ ].يس﴿ِّ م ا َو َم َتاًع ا ِإَلٰى ِح يٍن
ورَبما يوّد ِم ن الذين لا يكادوَن أن يفقهوا أن يقول" :وأين الّس ُف ن التي ليست تمشي بواسطة
الرياح بل بُم َح ِّر كات الوقود؟" فِم ن ثّم يرّد على السائلين الإمام المهدّي وأقول" :ألم ُيخبركم
الله بُس فٍن أخرى ِم ن مثلها ،سفٌن بحرّية غير شراعّية؟ وأنذركم الله أن لا تغّر كم وإن َيَش أ
َّل َّن
﴾٤١ َو َخ َلْق َنا﴿ُ يغرقها" ،ولذلك قال الله تعالىَ { :و آَيٌة ُه ْم َأ ا َح َم ْل َنا ُذ ِّر َّيَتُه ْم ِفي اْل ُف ْل ِك اْل َم ْش ُح وِن
﴾٤٣ ِإَّلا َر ْح َم ًة ﴿﴾٤٢  َو ِإن َّنَش ْأ ُنْغ ِر ْق ُه ْم َف َلا َص ِر يَخ َلُه ْم َو َلا ُه ْم ُينَقُذ وَن ﴿َ لُه م ِّم ن ِّم ْث ِلِه َم ا َيْر َك ُبوَن
َّن
 } ﴾٤٤ ].صدق الله العظيم [ يس﴿ِّ م ا َو َم َتاًع ا ِإَلٰى ِح يٍن
وكذلك مواصلاٌت غير الإبل و الخيول والِبغال والَح مير ،فكذلك بل مواصلات سفٍر أخرى
تصنعونها من خلق الله ِم ن معادن الأرض ،وكذلك الله أوجد ُم شتّق اتها النفطّية باطن أرضكم،
أم أّنكم َم ْن خلقُتم معادنها ووقودها في المشتّق ات النفطّية إن كنتم صادقين ،أم الله سبحانه؟
َّل
ولا تحيطون بشيٍء من ِع لمِه إلا بما شاء ،وقال الله تعالىَ { :و َتْح ِم ُل َأْث َق اَلُك ْم ِإَلٰى َبَلٍد ْم
َّل
﴾٧ َو اْل َخ ْي َل َو اْل ِبَغ اَل َو اْل َح ِم يَر ِلَتْر َك ُبوَه ا﴿َ تُك وُنوا َباِلِغيِه ِإ ا ِبِش ِّق اْل َأنُف ِس ۚ ِإَّن َر َّبُك ْم َلَر ُء وٌف َّر ِح يٌم
﴾٨ َو َع َلى الَّلِه َق ْص ُد الَّس ِبيِل َو ِم ْن َه ا َج اِئٌر ۚ َو َلْو َش اَء َلَه َداُك ْم ﴿َ و ِز يَنًة ۚ َو َيْخ ُلُق َم ا َلا َتْع َلُم وَن
 } ﴾٩صدق الله العظيم [ النحل ] ..فأصحاب الإبل والخيل والبغال والحمير يخاطبهم﴿َ أْج َم ِعيَن
ُه ْم بقوله سبحانهَ { :و َيْخ ُلُق َم ا َلا َتْع َلُم وَن }؛ وهو بما أحاطكم أنتم به يا أّم ة آخر الزمان ،أفلا
تشكرون؟
وعلى كِّل حاٍل  ..يا معشر المسلمين والكافرين َص ِّدقوا بآية التصديق للإمام المهدّي ناصر

محمد اليمانّي الكونّية؛ آيُة رحمٍة ونذيٍر من شٍّر ُم ستطيٍر أدهى وأَم ر ،فَص ّدقوا أّن الشمس
أدركت القمر فُو ِلد الهلاُل من قبل الكسوف فاجتمعت به الشمس وقد هو هلالًا ،ولذلك سوف
تجدون ليلة البدر الأّو ل مساء يوم السبت ليلة الأحد؛ ذلكم ليلة الخامس عشر ليلة النصف من
ذي القعدة لعامكم هذا  ١٤٤١الذي انقطع فيه الحّج والسبب عذاب كورونا الذي أصاب
العاَلمين بسبب إعراض دول المسلمين والكافرين عن الاستجابة لدعوة الإمام المهدّي ناصر
محمد اليمانّي في عصر الحوار من قبل الظهور والتمكين بوعٍد من الله في ليلٍة وأنتم
صاغرون؛ َم ن أبى واستكبَر ِم ن ُص ّناع القرار وعلماِئهم الذين استكبروا عن داعي الحّق
الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي ِم ن بعد ما تبّين لهم أّنه هو المهدّي  ،فِم نهم من استكبَر
وِم نهم من سكت عن إعلان الُبشرى ببعث خليفة الله المهدّي  ،ولكن بسبب استكبارهم
وصمتهم فهم الذين أضّلوا شعوبهم بسبب اِّتباع أسلافهم اِّتباع الأعمى دونما َيعرضوا ما
وجدوا عليه أسلافهم على ُم حكم كتاب الله القرآن العظيم ،وما وجدوه جاء مخالفًا لُم حكم كتاب
الله القرآن العظيم فهو باطٌل مفترى جاءكم من عند غير الله ورسوله مدسوٌس في الُّس ّنة
النبوّية ،فاّتقوا الله يا معشر المسلمين ،فكيف أّن الله أفتاكم أّن القرآن العظيم محفوٌظ من
التحريف ومهيمٌن على التوراة والإنجيل وما جاءكم مخالٌف فيهما؟! فذلك من قول الذين
يقولون على الله الَك ِذب وهم يعلمون ( ِم ن أهل الكتاب ) ِم ن الذين ُيحِّر فون كلام الله في
التوراة والإنجيل عن مواضعه في التوراة والإنجيل من بعد ما عقلوه ،ولذلك جعل الله القرآن
العظيم المحفوظ من التحريف هو الُم هيِم ن بالحكم ،فما خالف لُم حكِم ه فيهما فهو باطٌل مفترى،
فكيف لا يجعل الله القرآن العظيم هو الُم هيمن فيما اختلف فيه علماء الحديث في الُّس ّنة
النبوّية ،أفلا تعقلون؟ وهل عذاب ما تسّم ونه بكورونا إلا تحذيٌر لكم من الله يا معشر
الُم عرضين عن داعي الله وعبده وخليفته الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي ؟
فأنا أدعوكم منذ ما يزيد عن خمسة عشر عامًا دعوًة واحدًة لم تختلف ،ولا ينبغي لدعوة
الإمام المهدّي ناصر محمٍد الحّق من رّبكم أن تختلف دعوته لا في عصر الحوار من قبل
الظهور ولا من بعد الظهور والتمكين بالفتح الُم بين على العالمين في ليلٍة والمستكبرون من
الصاغرين بأمٍر من الله بعذاٍب أليٍم يا معشر الُم عرضين عن داعي الله إلى اّتباع كتابه القرآن
العظيم والكفر بما يخالف لُم حكم الّذ كر القرآن العظيم سواء يكون في التوراة والإنجيل وفي
أحاديث البيان في الُّس ّنة النبوّية ،فلا يحتاج الإمام المهدّي ناصُر محمٍد إلى ما عندكم من العلم،
ٌّق

فقليٌل منه حٌّق ومعظمُه باطٌل  ،بل ندعوكم لعرض ما عندكم على ُم حكم كتاب الله القرآن
العظيم ،فما خالف لُم حَك م القرآن فهو باطٌل مفترى ،فاّتبعوا الِّذكر المحفوظ من التحريف
َّن
َّت
القرآن العظيم إن كنتم به مؤمنين ،تصديقًا لقول الله تعالىِ { :إ َم ا ُتنِذ ُر َم ِن ا َبَع الِّذ ْك َر َو َخ ِش َي
َأ
َف
َّر
ْغ
ْل َغ
﴾١١ ]. } صدق الله العظيم [ يس﴿ ال ْح َٰمَن ِبا ْي ِب ۖ َبِّش ْر ُه ِبَم ِف َر ٍة َو ْج ٍر َك ِر يٍم
واعتِص موا بحبِل الله القرآن العظيم وَذ روا ما ُيخالفه تهتدوا ،تصديقًا لقول الله تعالىَ { :يا
﴾١٧٤ َفَأَّم ا اَّلِذيَن آَم ُنوا ِبالَّلِه ﴿َ أُّيَه ا الَّناُس َق ْد َج اَء ُك م ُبْر َه اٌن ِّم ن َّر ِّبُك ْم َو َأنَز ْل َنا ِإَلْي ُك ْم ُنوًر ا ُّم ِبيًنا
﴾١٧٥ } صدق﴿َ و اْع َتَص ُم وا ِبِه َف َس ُيْدِخ ُلُه ْم ِفي َر ْح َم ٍة ِّم ْن ُه َو َف ْض ٍل َو َيْه ِديِه ْم ِإَلْي ِه ِص َر اًط ا ُّم ْس َتِقيًم ا
 ].الله العظيم [ النساء
وليس من المسلمين من أبى دعوة الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم ،تصديقًا لقول الله
َّل َّن
َّن
َّك
﴾٧٩ ِإ َك َلا ُتْس ِم ُع اْل َم ْو َتٰى َو َلا ُتْس ِم ُع الُّص َّم ﴿ تعالىَ { :ف َتَو ْل َع َلى ال ِه ۖ ِإ َك َع َلى اْل َح ِّق اْل ُم ِبيِن
﴾٨٠ َو َم ا َأنَت ِبَه اِدي اْل ُعْم ِي َع ن َض َلاَلِتِه ْم ۖ ِإن ُتْس ِم ُع ِإَّلا َم ن ُيْؤ ِم ُن ﴿ الُّد َع اَء ِإَذ ا َو َّلْو ا ُم ْد ِبِر يَن
 } ﴾٨١ ].صدق الله العظيم [ النمل﴿ِ بآَياِتَنا َف ُه م ُّم ْس ِلُم وَن
ولا تزال جنود الله الصغرى مثل البعوضة الخفّية التي لا ُتحيطون بها علمًا تشّن حرَبها على
الّدول الكبرى؛ بالذات الذين كانوا يظّنون أنفسهم القّو ة التي لا ُتقهر فهزمهم بأصغر مخلوقاته
في الكتاب ذكرى لأولي الألباب ،وكذلك الّدول الّص غرى لهم نصيبهم على قَدرهم فلن ُيغني
عنهم الُم ستكِبرون شيئًا ولا يستطيعون نصرهم من عذاب الله ولا أنفسهم ينصرون ،تصديقًا
لقول الله تعالىَ { :و اَّلِذيَن َتْد ُع وَن ِم ن ُدوِنِه َلا َيْس َتِط يُع وَن َنْص َر ُك ْم َو َلا َأنُف َس ُه ْم َينُص ُر وَن
 } ﴾١٩٧ ].صدق الله العظيم [ الأعراف﴿
ولا تزاُل قوارع العذاب ُم ستمّر ة حتى يأتَي وعد الله بإظهار خليفته على الُم ستكبرين في ليلٍة
وهم صاغرون ،فأنِقذوا أنفَس كم يا معشر الُم سلمين ،فَم ن ُيِج رُك م من عذاب الله؟ فلا تكفروا
بدعوة الاحتكام إلى القرآن العظيم ِذكِر كم وِذكر العالمين كاّفًة  ،ولا يزال الإمام المهدّي ناصُر
محمٍد طاِر حًا ِر ْج لًا على ِر ْج ٍل كما أمره الله بالانتظار وأّنه َم ن سوف يتوّلى ظهوره وتمكينه
على العالمين بحولِه وقّو تِه  ،تصديقًا لقول الله تعالىَ { :خ اِش َع ًة َأْبَص اُر ُه ْم َتْر َه ُق ُه ْم ِذ َّلٌة ۖ َو َق ْد

﴾٤٣ َف َذ ْر ِني َو َم ن ُيَك ِّذ ُب ِبَٰهَذ ا اْل َح ِديِث ۖ َس َنْس َتْد ِر ُج ُه م﴿َ ك اُنوا ُيْد َع ْو َن ِإَلى الُّس ُج وِد َو ُه ْم َس اِلُم وَن
 } ﴾٤٥ ].صدق الله العظيم [ القلم﴿﴾٤٤  َو ُأْم ِلي َلُه ْم ۚ ِإَّن َك ْي ِدي َم ِتيٌن ﴿ِّ م ْن َح ْي ُث َلا َيْع َلُم وَن
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 ..فايروس كورونا ..وما هو بكورونا بل رجٌز ذو شركاء ،تحالٌف فايروسٌّي
..بسم الله الرحمن الرحيم ،وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد للِه رِّب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه أحّبتي الأنصار السابقين الأخيار ،فاّتقوا الله
الواحَد القّه ار ولا تِه نوا في نشر بيانات ما ُيسّم ونه فايروس كورونا ولا تستعجلوا بالّش رح
للباحثين عن الحّق من البشر بما لم نُق لُه ! بل وصفُت الفايروس القادم بُأُس وِد الفايروسات
!ومفرده َأَس د؛ وأقصد في قّو ته وشّدة بطشِه ولم أقصد غير ذلك
ويا أحّبتي الأنصار ،إّن أخطاءكم تخّص كم ولا تخّص الإمام المهدّي ناصر اليمانّي كوني لا ولن

أنطَق في بياناتي عن ما ُيسّم ونه فايروس كورونا إلا بما أعلُم ُه ِع لم اليقين في كتاب الله
القرآن العظيم ،ولكّنكم تستعجلون ورَبما كذلك تفّك رون أّني أقصد بالبعوضة أّنها بعوضٌة من
التي يعرفها البشر من الّناقلات اللاِدغات وإّنكم لخاطِئون ،فلا ينبغي للإمام المهدّي ناصر محمد
أن ُيناقض فتواه بالحّق كوني لا أقول على الله إلا الحّق وليس قولًا بالظِّن وأعوُذ بالله أن
.أكون من الجاهلين
وسبقت فتوانا بالحِّق أّن ما ُيسّم ونه فايروس كورونا له مصدٌر ليس مجهولًا في ُم حكم القرآن
العظيم؛ مخلوٌق جديٌد ( بعوضٌة ما ) ولا ُيحيطون بها علمًا وكلمة ( ما ) مبنٌّي للقادم
المجهول ،وها هو قد جاء أوان تصديق ضرب مثل الّتحّدي الموعود من الله في الكتاب،
وكذلك نوعّيات الفايروسات جديدة على البشر طويلة العمر برمائّية جوّية شتائّية صيفّية
ُم جّه زٌة هي ومصدرها؛ معجزٌة من الله لتعيش في كّل المناخات حتى تكوَن عذابًا عالمّيًا
وليست كالفايروسات الوبائّية التي يعرفها البشر؛ بل طويلة الُع مر تحيا في جسد الإنسان
وتمُك ر من الإنسان بالإنسان حصرّيًا ثم تعيش في الهواء الَط لق بعد خروجها من الجسد
فتعيش كذلك بدون جسد إلى ما يشاء الله حتى تصيب آخرين؛ مسّيرة بأمر رّبها يصيب بها
من يشاء ويصرفها عّم ن يشاء ،والمصدر له دور كبير يؤّدي دوره بسرعة فائقة ،وهي (
بعوضٌة ما ) ولا تراها أعينكم؛ مزيٌد في الخلِق وتحٍّد من الله ،خلٌق جديٌد ( بعوضٌة ما ) كأّنها
طائرٌة حربّيٌة ؛ بل أسرع من طائراِتكم الحربّية وصواريخكم الأرضّية والجوّية والفضائّية
بفارٍق عظيٍم تتنّق ل بكلمات الله سبحانه ،ومهّم تها الدخول إلى صدر الإنسان لتذرو بويضاتها
في الصدور ذروًا بسرعة فائقة تلقي بويضاتها داخل صدر الإنسان وذلك حتى تكون ذرّياتها
الفيروسّية تنتِقل من البشر إلى البشر بعد أن تفِقس البويضات فتتكاثر وتنشِط ر داخل جسم
الإنسان كانِتشار النار في الهشيم فتنتقل من الإنسان إلى الإنسان ،ولا ولن تصيب الحيوان ولا
الطيور مهما َك َذ بوا عليكم فلا ولن يأتوا بالبرهان العلمّي الُم بين ،ولا ولن تصيب البعوضة
المرئّية على الإطلاق بل مصدرها الخفّي ( البعوضة الخفّية ) وهي ضرب مثل في الخلِق بكن
فيكون وليس لها َذ َك ر خلقها الله منه ،وليس لها ُأٌّم أنثى باَض تها؛ بل بعوضة الَّتحّدي َم َثٌل
جديد في أمِم البعوض ،وهي بعوضة خلقها الله بكلمات قدرته كن فيكون وليست من الّلادغات
ولا الناقلات لأمراضكم من فصائل البعوض المعروفة لديكم حاشا لله؛ بل من الّذ اريات ذرَو ًا
ذات سرعة فائقة خارقة تّتخذ َم ن تقتحمُه من البشر إلى صدره فتَّتخذه َم ربضًا لبيِض ها فتذرو

بويضاتها ذروًا بسرعة فائقة ،فِم ن ثّم تغادر الجسم منطلقة بسرعة فائقة تاركة بيضها داخل
صدر الإنسان فيفِقس خلال حضانته فتنفِط ر منه فايروسات فتتكاثر في جسم الإنسان إلى
فايروساٍت وبؤرتها صدر الإنسان ،وبالنسبة لمصنع البويضات للبعوضة الرّبانية فُتغاِدر
الجسم مباشرًة  ،وإّنما تجعل الإنسان كحّض انة لبيضها حتى يفقس فينتشر في الجسم انتشار
النار في الهشيم ،وبؤرتها في الصدر حتى تصيب بذرور بيضها الذي يخرج منه فكذلك طريقة
الإصابات لقوٍم آخرين من الإنسان الى الإنسان عبر الهواء الَط لق؛ سابحات هوائّية؛ فتظل
كائنات حّية في الهواء وليس مجّر د وباٍء عارض ( شاء من شاء وأَبى َم ن أَبى ) كون الوباء
العارض َغ يَم ة وتزول ،هيهات هيهات ولم أعلنه للبشر مجّر د وباء عالمّي عارض؛ بل أعلنته
عذابًا عالمّيًا مستمرًا الليل والنهار بأمر الله الواحد القهار في مختلف دول العالمين بدرجاٍت
متفاوتة من شخٍص إلى آخر ،فلكٍّل درجاٌت مّم ا عِم لوا ،ومنها نذير ومنها شٌّر مستطير؛ بل
البعوضة الأّم الجديدة قارعٌة عالميٌة من العذاِب الأدنى لعّلكم َتسَتكينون إلى رّبكم وتتضرعون
إليه تائبين ُم نيبين إليه أن يرحمكم فيكشف عنكم عذابه لتَّتِبعوا كتابه القرآن العظيم فتطيعوا
.الله وخليفته على العالمين؛ عبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
فلا تستكبروا على خليفة الله فيلعنكم لعنًا كبيرًا كما لعن الشيطان الذي استكبر عن السجود
لآدم؛ الإنسان خليفة الله الأول من جنس الإنسان ،فلا تحسبوا الإمام المهدّي غبٌّي بل ذكٌّي
وأعي ما أقول ،فلا أزال ُم ِص ّر ًا أّن ما ُتسّم ونه فايروس كورونا كائن حٌّي ُم نَف ِط ر وُم نَش ِط ر في
أجسام البشر؛ وليس من نوعه فايروس في أجسام الخنازير ولا الَح مير ولا البقر ولا الَبعير
ولا في كاّفة الأنعام ،وكاّفة الحيوانات والطيور َبراء من هذا العذاب العالمّي المستمّر الليل
.والّنهار وفي مختلف المناخات في العالمين
وُأشِه د الله وكفى بالله شهيدًا أّنها ليست كالفايروسات العالة التي يعرفها أطّباُء البشر
المتخّص صين في علم الفايروسات التي لا تستطيع العيش إلا في الأجسام ،بل هي ومصدرها
البعوضة الخفّية لا تستطيعون أن تهلكوها بكاّفة مبيداتكم الحشرّية؛ بل سوف َتظل حّية سواء
في أجسادكم أو في الهواء أو البحر أو البر ،وكذلك في مختلف المناخات تعيش شئتم أم أبيتم
وليست للأبد؛ بل مستمّر ة حتى تخضعوا لخليفة الله فتَّتبعوا كتاب الله القرآن العظيم وتكفروا
بما يخالف لمحكم كتاب الله القرآن العظيم إّني لكم ناصٌح أميٌن من قبل أن يطِم س وجوهًا

فيرّدها على أدبارها أو يلعنهم كما لَع ن أصحاب السبت لعنًا كبيرًا إن يشأ إذا لم ينفع معكم
موعظة عذاب البعوضة الصادر من بويضاتها ،كذلك تنفطر وتنشطر عذاب ما في الصدور،
فكٌّل منفطر ومنشطر لعّلكم تؤمنون ،وأضرب لكم على ذلك مثلًا :حّبٌة واحدٌة أنبتت سبَع سنابَل
في كل سنبلٍة مائُة حبٍة  ،فانظروا إلى هذه الحّبة التي تأكلون؛ انَف َط رت وانَش َط رت إلى ِم ئات
الحبوب من أصل حّبة واحدة .وإّنما هذا المثل لتعلموا القصد من الانفطار والانشطار ،ولا أقول
.لكم الكلمات لعبًا ونثرًا فاَّتقوا الله الواحد القهار
وكذلك ُنحّذ ركم يا معشر المستكبرين من عذاٍب أدهى وأمّر  ،ولسوف يعلم قوٌم يؤمنون بالقرآن
العظيم إّنا لصادقون لا أنطُق إلا بالحّق  ،تصديقًا لقول الله تعالىِ { :إَّن الَّلَه َلا َيْس َتْح ِيي َأن
َيْض ِر َب َم َثًلا َّم ا َبُع وَض ًة َف َم ا َف ْو َق َه ا َفَأَّم ا اَّلِذيَن آَم ُنوا َف َيْع َلُم وَن َأَّنُه اْل َح ُّق ِم ن َّر ِّبِه ْم } صدق الله
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ولكّن الُم شكلة هي في تعليقات الأنصار من عند أنفسهم في بياناِتهم الخاصة بهم؛ يشرحون
للعالمين تفصيل الخبر من قبل تفصيل المهدّي المنتظر من ُم حكم الّذ كر؛ بل يشرحون لهم من
معلومات أطّباء البشر بما لم يقلُه الإمام ناصر محمد! فيا للعجب يا معشر الأنصار ..فكيف أّن
خليفة الله ُيعلن التحّدي من الله الواحد القّه ار بعذاٍب خفٍّي من حيث لا يعلمون؟ إذ لا ُيحيطون
به علمًا أطّباء البشر كونه من حيث لا يعلمون ،وإّني الإمام المهدّي أعي ما أقوُل ولا أقول
على الله ما لا أعلم علم اليقين ،ولن أتخّبط في فتواي بالحّق وهم يتخّبطون؛ وسبب تخّبطهم
.كونهم لا ُيحيطون به علمًا بعُد
ولا يزال لدينا التفصيل من ُم حكم الّتنزيل في القرآن العظيم ،وكّل شيٍء في أوانه وَنَذ ُر ُه م في
ُط غيانهم يعمهون كونهم لم يعترفوا بعد أّنه عذاٌب من رجٍز أليٍم ُم قيم عليهم من رّب العالمين؛
حتى المسلمين فكأّنهم ُم لِح دون! فسوف أذُر هم حتى يعترفوا بالحّق من رّبهم أو يزيدهم الله
عذابًا فيفتح عليهم بابًا ذا عذاب شديد كونهم قومًا ُم لحدين ما استكانوا لرّبهم وما يتضّر عون
ولسوف يعلمون أّن جنود الله الخفّية والذكّية َلُه م الغالبون وهم الُم سيطرون والُم نتصرون
بإذن الذي خلقهم وأرسلهم وَع ّلمهم كيف يمكرون؛ الله خيُر الماكرين ذلكم الله رّب العالمين،
.فلا يفِتنكم الكاذبون الُم كّذ بون من دول العالمين العلمانّيون

وما تزال قارعة ما ُيسّم ونه فايروس كورونا ُم ستمّر ٌة في أرض العالمين ،وُأشهد الله وكفى
بالله شهيدًا ما ينبغي لِم ّم ا ُيسّم ونه فايروس كورونا أن يكون من صنع البشر كما يزعمون أّنه
بايولوجّي وإّنهم لكاذبون ،فوالله لا يستطيعون أن يخلقوا شيئًا لا بعوضًا ولا ذبابًا ولو
اجتمعوا له ،بل ما ُيسّم ونه فايروس كورونا هو كائٌن حٌّي من خلق الله ،فأروني ماذا خلق
الذين من دونه إن كنتم صادقين يا معشر الُم لحدين بالله رّب العالمين؟ فلا تزالون في العذاب
الأدنى وِم ن أكبر إلى أكبر إلى الأكبر ،فقد تأّذ ن الله بالحرب فلا رجعة للوراء سبحانه حتى
.يأتَي وعُد الله إّن الله لا ُيخلف الميعاد ،فُيِتّم نوَر ه ولو كِر ه الُم جرمون ظهوره
.وسلاٌم على الُم رَس لين ،والحمُد للِه رِّب العالمين
.خليفة الله وعبده؛ الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
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 ..اقترب عذاٌب أليٌم وبعُث أصحاب الكهف والّر قيم عيسى بن مريم

َّل َّل

بسم الله الرحمن الرحيم
َّل

اْل َح ْم ُد ِلَّلِه اَّلِذي َأنَز َل َع َلٰى َع ْب ِدِه اْل ِك َتاَب َو َلْم َيْج َع ل َّلُه ِع َو ًج ا ۜ ﴿َ ﴾١ق ِّيًم ا ِّلُينِذ َر َبْأ ًس ا َش ِديًدا ِّم ن {
َّلُد ْن ُه َو ُيَبِّش َر اْل ُم ْؤ ِم ِنيَن اَّلِذيَن َيْعَم ُلوَن الَّص اِلَح اِت َأَّن َلُه ْم َأْج ًر ا َح َس ًنا ﴿َّ ﴾٢م اِكِثيَن ِفيِه
َأَبًدا ﴿َ ﴾٣و ُينِذ َر اَّلِذيَن َق اُلوا اَّتَخ َذ الَّلُه َو َلًدا ﴿َّ ﴾٤م ا َلُه م ِه ِم ْن ِع ْل َو َلا ِلآَباِئ ْم ۚ َك ُبَر ْت َك ِلَم ًة
ِه
ِب
ٍم
َتْخ ُر ُج ِم ْن َأْف َو اِه ِه ْم ۚ ِإن َيُق وُلوَن ِإَّلا َك ِذ ًبا ﴿َ ﴾٥ف َلَع َّلَك َباِخ ٌع َّنْف َس َك َع َلٰى آَثاِر ِه ْم ِإن َّلْم ُيْؤ ِم ُنوا ِبَٰهَذ ا
اْل َح ِديِث َأَس ًف ا ﴿ِ ﴾٦إَّنا َج َع ْل َنا َم ا َع َلى اْل َأْر ِض ِز يَنًة َّلَه ا ِلَنْب ُلَو ُه ْم َأُّيُه ْم َأْح َس ُن َع َم ًلا ﴿َ ﴾٧و ِإَّنا
َلَج اِع ُلوَن َم ا َع َلْيَه ا َص ِعيًدا ُج ُر ًز ا ﴿َ ﴾٨أْم َح ِس ْب َت َأَّن َأْص َح اَب اْل َك ْه ِف َو الَّر ِقيِم َك اُنوا ِم ْن آَياِتَنا
َع َج ًبا ﴿ِ ﴾٩إْذ َأَو ى اْل ِف ْت َيُة ِإَلى اْل َك ْه ِف َف َق اُلوا َر َّبَنا آِتَنا ِم ن َّلُدنَك َر ْح َم ًة َو َه ِّيْئ َلَنا ِم ْن َأْم ِر َنا
َر َش ًدا ﴿َ ﴾١٠ف َض َر ْب َنا َع َلٰى آَذ اِنِه ْم ِفي اْل َك ْه ِف ِس ِنيَن َع َدًدا ﴿ُ ﴾١١ثَّم َبَع ْث َناُه ْم ِلَنْع َلَم َأُّي اْل ِح ْز َبْي ِن
َ].أْح َص ٰى ِلَم ا َلِبُثوا َأَم ًدا ﴿ } ﴾١٢صدق الله العظيم [الكهف

ولبُثهم الأّو ل كما يلي :ثلاث مائة سنين من سنين القمر ،تصديقًا لقول الله تعالىَ { :و َلِبُثوا ِفي
َك ْه ِف ِه ْم َثَلاَث ِم اَئٍة ِس ِنيَن َو اْز َداُدوا ِتْس ًع ا ﴿ُ ﴾٢٥قِل الَّلُه َأْع َلُم ِبَم ا َلِبُثوا ۖ َلُه َغ ْيُب الَّس َم اَو اِت
َو اْل َأْر ِض ۖ َأْب ِص ْر ِبِه َو َأْس ِم ْع ۚ َم ا َلُه م ِّم ن ُدوِنِه ِم ن َو ِلٍّي َو َلا ُيْش ِر ُك ِفي ُح ْك ِم ِه َأَح ًدا ﴿ } ﴾٢٦صدق
].الله العظيم [الكهف

فأّم ا الّلبث الأول لأصحاب الكهف فهي ثلاث مائة سنين من سنين القمر لذات القمر وتعِدل
بحساب يومكم وشهركم وسنينكم كما يلي :بالضبط تسعة آلاف سنة ِم ّم ا تعّدون ،وأّم ا الّلبث
الثاني فِتسع سنوات شمسّية ،تصديقًا لقول الله تعالىَ{ :و اْز َداُدوا ِتْس ًع ا ﴿ُ ﴾٢٥قِل الَّلُه َأْع َلُم ِبَم ا
َلِبُثوا ۖ َلُه َغ ْيُب الَّس َم اَو اِت َو اْل َأْر ِض ۖ َأْب ِص ْر ِبِه َو َأْس ِم ْع ۚ َم ا َلُه م ِّم ن ُدوِنِه ِم ن َو ِلٍّي َو َلا ُيْش ِر ُك ِفي
ُ.ح ْك ِم ِه َأَح ًدا ﴿ }﴾٢٦صدق الله العظيم
ألا وإّن زمن الّلبث الثاني لأصحاب الكهف تسع سنوات شمسّية بحساب ذات الشمس ،فشهرها
ألف شهر وسنتها اثَني عشر ألف شهر؛ يعني أّن الّس نة الّش مسّية الواحدة لذات الّش مس تعِدل
ألف سنٍة مّم ا تعّدون ،إذًا تسع السنوات الشمسّية تعدل بحساب يومكم وشهركم وسنينكم كذلك
تسعة آلاف سنٍة مّم ا َتعّدون؛ بمعنى أّن َلْب َثهم الأول تسعة أّيام بحسب أّيام الله في الحساب في
الكتاب ،وكذلك َلْب ثهم الثاني تسعة أّيام بحسب أّيام الله في الحساب في الكتاب ،تصديقًا لقول
الله تعالىَ { :و َيْس َتْع ِج ُلوَنَك ِباْل َع َذ اِب َو َلن ُيْخ ِلَف الَّلُه َو ْع َد ُه ۚ َو ِإَّن َيْو ًم ا ِع نَد َر ِّبَك َك َأْل ِف َس َنٍة ِّم َّم ا
ُّد

ٌة

َتُع ُّد وَن ﴿َ ﴾٤٧و َك َأِّين ِّم ن َق ْر َيٍة َأْم َلْي ُت َلَه ا َو ِه َي َظ اِلَم ٌة ُثَّم َأَخ ْذ ُتَه ا َو ِإَلَّي اْل َم ِص يُر ﴿ } ﴾٤٨صدق
 ].الله العظيم [ الحج
وأوشك أن يقَع القول عليكم بكويكب العذاب إضافًة إلى ما ُتسّم ونه وباء كورونا؛ بل هو عذاٌب
مصدُر ه من بعوضٍة واحدٍة فقط ولم يخلقها الله من زوجين اثنين بل ضرب مثلًا جديدًا لقدرة
الله فخلقها الله سبحانه من غير َذ َك ٍر ومن غير أنثى ،بل ضرب مثلًا من خلق جديد في محكم
القرآن المجيد ذلكم بعوضة ّم ا واحدة لا غير التي تحّدى الله بها الُم كّذ بين بِذكِر ه القرآن العظيم
من الكّف ار والُم عرضين عن ذكرِه القرآن العظيم من المسلمين ،فلا تزال هذه البعوضة الجديدة
( التي هي أصغر كائٍن حٍّي خلقُه الله في الكتاب لا ُيرى ) تحّديًا لأشّر الّدواب دونالد ترامب
وأولياِئه الذين كانوا يزعمون أّنهم القوة التي لا ُتقَه ر فقهَر هم الله بأصغر كائٍن حٍّي في
الكتاب؛ بعوضٌة ما لا ُتحيطون بها علمًا ،وأشهد للِه أّنها بعوضٌة واحدٌة فقط لا تزال تخوض
حربها العالمّية ضد الكافرين بالقرآن العظيم وأعداء القرآن العظيم وضّد الُم سلمين الُم عرضين
عن ِذكر رّبهم القرآن العظيم ،ويحسبون أّنهم به مؤمنون وَم َثُلهم كَم ثل الذين قالوا سمعنا
وعَص ينا ورفضوا أن يستجيبوا لداعي الله عبده وخليفته المهدّي ناصر محمد اليمانّي ليحكَم
بينهم بما أنزل الله في كتابه فأعرضوا عن ُح كم الله في كتابه حتى المسلمين فغِض ب الله
لكتابه ،فمن ُيجيركم من عذابه إن كنتم صادقين؟
وعلى كّل حاٍل لقد غضب الله لكتابه يا معشر الكافرين والُم سلمين الُم عرضين فمن ُيجيركم من
عذاب الله رّب العالمين إن كنتم صادقين؟ فادعوا الذين زعمُتم من دونه ليكشفوا عنكم ضّر
عذاب بعوضة التحّدي؛ وليست َذ َك رًا بل أنثى تبيُض ويخلق الله من سائل بويضاتها َخ لقًا
جديدًا وهو بما تسّم ونه فايروس كورونا ،كذلك خلقًا جديدًا بيضاوَي المنشأ خلقها الله من
زلال بويضات بعوضة ما واحدة متشابٌه خلُق هم ومتكاثٌر َخ َلَق ُه الله بُك ْن فيكون كائنًا حّيًا جديدًا
تعيش في البّر والبحر وفي الهواء من غير جسٍم ؛ بل تشهدون أّني منذ أّو ل بياٍن ُم ِص ٌّر أّن ما
.يسّم ونه فايروس كورونا كائٌن حٌّي يحيا بدون أجسام ويعيش في الأجسام وفي الّدم
فاّتقوا الله يا بني آدم! فلا ِق َبَل لكم بحرب الله يا من أِم ْن تم مكر الله وأعلنُتم على رّبكم الحرب
وتريدون أن ُتطِفئوا نوَر ه وخِس ْئتم؛ وسوف ُيِتّم الله نوَر ه ولو كِر ه المجرمون ظهوره ،فلا

تزال بعوضة ّم ا في الكتاب لا ُتحيطون بها علمًا ،فهي ليست كالبعوضة المرئّية التي تعرفونها
كون التي تعرفونها لها َذ َك ٌر ُيلّق حها قبيل أن تبيض ثم تبيض بيضًا ملّق حًا بُذ رّية البعوض
الّذ َك ر ،وأما بعوضة التحّدي فخلقها الله من غير زوجين بل بُك ْن فيكون ضرَب مثلًا جديدًا في
الخلق ولن َتَر وها! فلا تزال تشّن غاراتها الحربّية عابرة القاّر ات والُم حيطات البحرّية
والقطبّية بكلمات الله تطير وتنطلق وتذرو بيضها من غير ذرّيٍة فيخلق الله من زلال بيضها
كائنات حّية فايروسّية متشابهات ومختلفات ،وجميُع ها يخلقها الله بَح رَف ي الكاف والنون
فيقولُ " :ك ْن فيكون" لتعلموا أّن الله على كل شيٍء قديٍر ولكّن أكثر الناس لا يعلمون ،ولا
أعلم غير بعوضة التحّدي في الكتاب أّنها واحدٌة فقط لا غير ،وأّم ا فايروسات بويضاتها فلا
يعلم جنود رّبك إلا هو وتخترق الصدر وتطير في سماء البِّر والبحر وفي سماء الُق طبين فتغزو
قومًا آخرين ،فهي عدّو ة لأعداء الله أينما كانوا فلن يعجزونها هربًا بإذن الله ليعلَم الكّف ار
والُف ّج ار ِم ن الّثقلين ماذا تساوي قدرتهم عند قدرة الله! فلا تساوي قدرة بعوضة ُم كّر مة
وُمَس ّو مة مدعومة بكلمات الله وتعيش في كاّفة المناخات على مختلف أنواعها شديدة البرودة
والحرارة والمناخات المعتدلة ،فلا تزال تطوف العالم بأسِر ه شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا
لتكوين الُبَؤ ر المركزّية؛ بل تطوف ظاهر الأرض وباطنها ،ولسوف يشتّد كرب حربها العالمّية
وليست إلا من العذاب الأدنى ،غير أّن عذابها درجاٌت فمنها تهذيٌب ومنها تأديٌب ومنها تعذيٌب
ومنها شٌّر ُم ستطيٌر وعذاٌب ُنْك ٌر  ،فلا ولن ينفعكم الحجر المحجور فسوف تدرُكُك م فتصيبكم
بالعذاب حتى تروا الملائكة حين يضربون وجوهكم وأدباركم عند الموت لإخراج أنفسكم،
.وليس مماتكم سواء في الكتاب لو كنتم تعلمون
ويا معشر ُص ّناع القرار أين المفر؟ فوالله الذي لا إله غيره لا تستطيعون أن تِف ّر وا من بعوضة
العذاب من رجٍز أليٍم حتى لو فَر ْر تم إلى سطح القمر لسبقتكم إلى سطح القمر فتنتظر وصولكم
على أحٍّر من الجمر لتذرو في صدوركم بويضاتها ويتوّلى الله أمر البويضات بكلماته التاّم ات
فيخلق منها فايروسات كذلك حّية ُم نفِط رة وُم نشِط رة ،وكذلك تنتقل من إنسان إلى إنسان
فايروسات بشرّية نسبًة لحضانتها ،ولم تتّم حضانتها في أجسام الأنعام ولا كاّفة الحيوانات
البرّية ولا البحرّية ولا الطيور ولا كاّفة الزواحف ولا الحشرات أجمعين ،بل حضانة بويضات
البعوضة مخّص صة لمن يشاء الله من الّثقلين لعّلهم يرجعون ويعلمون أّن لهم إلهًا لن يكشف
عنهم الضّر ِس واُه ؛ ذلكم الله رّبي ورّبكم سبحانه رّب العالمين ،فهل أنتم به مؤمنون؟ فإليه

ترجعون فلن يكشف عنكم الضّر سواهَ ،أِإلٌه مع الله؟ سبحانه وتعالى عّم ا تشركون ،فِف ّر وا إلى
الله إّني لكم منه نذيٌر ُم بيٌن واعلموا ِع لم اليقين أّنه لا َم فّر من الله إلا إليهَ ،ف ِف ّر وا من الله إليه
وتوبوا إلى الله متابًا ُم نيبين إلى رّبكم ليهدَي قلوبكم فيجعل لكم فرقانًا وذلك نوٌر وشفاٌء ِلما
.في الصدور وَبصر القلوب إن كنتم تعقلون
فاسمعوا واعقلوا يا معشر البشر الُم عرضين المسلمين والكّف ار ،فلا رجعة للوراء لحرب الله
الواحد القّه ار وأحاط بكم العذاب من جميع الجوانب؛ من السماء والأرض بّر ًا وبحرًا وجّو ًا
ومن أنفسكم ،فلن يزيدكم الله إلا عذابًا فاّتقوا الله يا أولي الألباب ،فلا تزالون في حرب
.بعوضة الله الحربّية وفايروسات بويضاتها في الّص دور وفي الهواء الّط لق تعيش كائنًا حّيًا
وُأشِه د الله وكفى بالله شهيدًا أّني الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي لا أزال ُم ِص رًا من أّو ل
بيان( :في بداية شهٍر بتأريخ عشرة
أّن )) (https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226رجب
ما ُتسّم ونه فايروس كورونا كائنًا حّيًا يعيش بذاته في الهواء من غير جسم؛ كائنًا حّيًا بذاته
يغزو الصدور ،ولا أعلم لكم بعلاٍج إلا بما جاء في البيان الذي كتبناه بعنوان( :فايروس
.كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل) انتهى
)(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329951
وُُأشهد الله الواحد القهار أّني لا أتغّنى لكم بالشعر ولا مبالٌغ بالّنثر بل البيان الحق للِّذكر ِلمن
شاء منكم أن يتذّك ر ويخشى الله وعذاب اليوم الآخر ،قد أعذر من أنَذ ر ولن يتذّك ر إلا أولو
الألباب ،ولكِّل فتوى في البيان برهاٌن من ُم حكم القرآن ،فلن يهرف الإمام المهدّي ناصر محمد
اليمانّي بما لا أعرف ،ولسوف تجدون بيانات الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي هي الحّق
.على الواقع الحقيقي  2=1+1لا شّك ولا َر يب بإذن الله العزيز الحكيم
وأّم ا تحّدي الله لأعداِئِه بالَم ثل في خلٍق جديٍد بعوضة ما فهو خبٌر ُم حَك ٌم في ُم حَك م الِّذكر
القرآن العظيم في قول الله تعالىِ ۞ { :إَّن الَّلَه َلا َيْس َتْح ِيي َأن َيْض ِر َب َم َثًلا َّم ا َبُع وَض ًة َف َم ا
َف ْو َق َه ا ۚ َفَأَّم ا اَّلِذيَن آَم ُنوا َف َيْع َلُم وَن َأَّنُه اْل َح ُّق ِم ن َّر ِّبِه ْم ۖ َو َأَّم ا اَّلِذيَن َك َف ُر وا َف َيُق وُلوَن َم اَذ ا َأَر اَد الَّلُه
ُّل

ُّل

َّل

َّل

ِبَٰهَذ ا َم َثًلا ۘ ُيِض ُّل ِبِه َك ِثيًر ا َو َيْه ِدي ِبِه َك ِثيًر ا ۚ َو َم ا ُيِض ُّل ِبِه ِإَّلا اْلَف اِس ِقيَن ﴿ ﴾٢٦اَّلِذيَن َينُق ُض وَن
َّل
َّل
َع ْه َد ال ِه ِم ن َبْع ِد ِم يَثاِقِه َو َيْق َط ُع وَن َم ا َأَم َر ال ُه ِبِه َأن ُيوَص َل َو ُيْف ِس ُد وَن ِفي اْل َأْر ِض ۚ ُأوَٰلِئَك ُه ُم
].اْل َخ اِس ُر وَن ﴿ } ﴾٢٧صدق الله العظيم [البقرة
ولدينا مزيٌد من تفصيل البيان الحِّق للقرآن المجيد تنزيٌل من عزيٍز حميٍد ،وسلاٌم على
..الُم رَس لين والحمُد للِه رِّب العالمين
.خليفُة الله وعبُد ُه الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
___________
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) بحسب التقويم الرسمي لأّم القرى (
] لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان [
https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=337821
__________

..من خليفة الله وعبده المهدّي إلى عدّو الله إيمانويل ماكرون وَم ن على شاكلته في العالمين
من خليفة الله وعبِده الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني إلى الرئيس الفرنسي ( إيمانويل
ماكرون ) عدّو الله وعدّو دين الله الإسلام وعدّو محمٍد رسول الله بالإسلام وعدّو المسيح
عيسى بن مريم رسول الله بالإسلام وعدّو موسى رسول الله بالإسلام وعدّو كاّفة ُر سل الله

بدين الإسلام من أّو لهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وكاّفة ُر سل الله بدين
الإسلام وُأسّلم تسليمًا لا ُأفّر ق بين أحٍد من رسل الله بدين الإسلام لله رّب العالمين لعبادة الله
وحده لا شريك له ورحمة للعالمين لتحقيق السلام ورفع ظلم الإنسان عن أخيه الإنسان
وتحقيق السلام العالمّي بين شعوب البشر والتعايش الّس لمي بين المسلم والكافر لا إكراه في
دين الله الإسلام ،فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعلينا البلاغ وعلى الله الحساب وجعل
 ..الجّنة ِلمن َش َك ر والنار ِلمن كَف ر ،ثم أما بعد
لا سلاُم الله ولا رحمُته على الرئيس الفرنسي الصهيوني (إيمانويل ماكرون) والرئيس
الصهيوني (دونالد ترامب) وكّل من كان على شاكلتهم من شياطين البشر في العالمين الذين
أعلنوا الحرب على دين الله الإسلام في السّر والَج هر والله ُم حيٌط بالُم جرمين وِم ن الأعراب
أشّد ُك فرًا وِنفاقًا ،وما كان الله ليَذ َر المؤمنين على ما هم عليه حتى َيميَز الخبيث من الطّيب
على أعين الُم سلمين ،فمن لم ُيعلن طرد السفير الفرنسي وقطع العلاقات الدبلوماسّية
والتجارّية مع حكومة فرنسا فإّن عليه ما على أعداء الله لعنة الله والملائكة والصالحين من
.الناس أجمعين
ويا معشر قادات المسلمين العرب والعجم ،فإذا ليس عندكم غيرٌة على محمد رسول الله بدين
الله الإسلام للعالمين فإّنه ليس عندكم غيرٌة على الله وكاّفة رسله بدين الله الإسلام! وما كان
محمٌد رسول الله ِبدعًا بدين الإسلام يا ماكرون اللعين ،بل بعث الله بدين الإسلام نبّي الله
محمدًا عبد الله ورسوله ونبّي الله المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله ونبّي الله
موسى عبد الله ورسوله ،فبّدل الذين كفروا قولًا غير الذي قيل لهم فويٌل للذين على شاكلتهم
أمثالك اليوم من باب ذي عذاب شديد إضافة لمدٍد جديٍد ذي بأٍس شديٍد من عذاب الّدم في
محكم القرآن العظيم؛ ذلكم ما تسّم ونه فايروس كورونا الذي يسعى أطّباء البشر جميعًا ليجدوا
له لقاحًا ،فبما أّنه آية من الله لإخضاع العالمين لطاعة خليفة الله المهدّي ناصر محمد
اليماني ،وبما أّني أعلم ذلك علم اليقين من رّب العالمين وعليه فسوف ُأعلن بنتائج لقاحاتكم
مسبقًا بأمر الله أّن لقاحاتكم ليس فقط أّنها سوف تفشل للحِّد مّم ا تسّم ونه فايروس كورونا بل
سوف يجعل الله لقاحاتكم لصالح فايروس كورونا وُم عينة له بنسبة مائة بالمائة ،ذلكم جزاء
تكّبركم على الله وخليفته ولتعلموا أّن الله على كِّل شيٍء قدير وأّنه إلى الله ُترجع الأمور ،لا

يكشف السوء عن عباده سواه كما لا إله مع الله سبحانه عّم ا ُيشركون وتعالى علّو ًا كبيرًا،
تصديقًا لقول الله تعالىُ { :قِل اْل َح ْم ُد ِلَّلِه َو َس َلاٌم َع َلٰى ِع َباِدِه اَّلِذيَن اْص َط َف ٰى ۗ آلَّلُه َخ ْيٌر َأَّم ا

ُيْش ِر ُك وَن ﴿َ ﴾٥٩أَّم ْن َخ َلَق الَّس َم اَو اِت َو اْل َأْر َض َو َأنَز َل َلُك م ِّم َن الَّس َم اِء َم اًء َفَأنَبْت َنا ِبِه َح َداِئَق َذ اَت
َبْه َج ٍة َّم ا َك اَن َلُك ْم َأن ُتنِبُتوا َش َج َر َه ا ۗ َأِإَٰلٌه َّم َع الَّلِه ۚ َبْل ُه ْم َق ْو ٌم َيْع ِد ُلوَن ﴿َ ﴾٦٠أَّم ن َج َع َل اْل َأْر َض
َق َر اًر ا َو َج َع َل ِخ َلاَلَه ا َأْن َه اًر ا َو َج َع َل َلَه ا َر َو اِس َي َو َج َع َل َبْي َن اْل َبْح َر ْي ِن َح اِج ًز ا ۗ َأِإَٰلٌه َّم َع الَّلِه ۚ َبْل
َأْك َثُر ُه ْم َلا َيْع َلُم وَن ﴿َ ﴾٦١أَّم ن ُيِج يُب اْل ُم ْض َط َّر ِإَذ ا َد َع اُه َو َيْك ِش ُف الُّس وَء َو َيْج َع ُلُك ْم ُخ َلَف اَء اْل َأْر ِض ۗ
َأِإَٰلٌه َّم َع الَّلِه ۚ َق ِليًلا َّم ا َتَذ َّك ُر وَن ﴿َ ﴾٦٢أَّم ن َيْه ِديُك ْم ِفي ُظ ُلَم اِت اْل َبِّر َو اْل َبْح ِر َو َم ن ُيْر ِس ُل الِّر َياَح
ُبْش ًر ا َبْي َن َيَد ْي َر ْح َم ِتِه ۗ َأِإَٰلٌه َّم َع الَّلِه ۚ َتَع اَلى الَّلُه َع َّم ا ُيْش ِر ُك وَن ﴿ } ﴾٦٣صدق الله العظيم
[].النمل
ولكّني الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني بعثني الله في هذه الأّم ة العلمانّية الأشّد إلحادًا بالله
رّب العالمين ،فإن أرسل الله عليهم قليلًا من عذابه موعظة لهم لعّلهم يّتقون فلا يزيدهم ذلك
إلا كفرًا بالله ،فإن أصابهم بشيٍء من طوفان الفيضان قالوا كوارث طبيعية ،وإن أرسل عليهم
إعصار الريح البحرّي العاصف قالوا كوارث طبيعية ،وإن أرسل عليهم الريح البحرّي القاصف
قالوا كوارث طبيعية ،وإن أرسل عليهم إعصارًا بّر يًا قمعّيًا من النازعات تنزع الناس قالوا
كوارث طبيعية ،أو أرسل عليهم ريحًا من النازعات غرقًا بحريًة قالوا كوارث طبيعية ،أو
أرسل عليهم إعصارًا فيه نار ليقبس غاباتهم نارًا فمن ثم يتحّو ل إلى ريح ِلشّب سعيرها
وتسييرها نحو ديارهم قالوا كوارث طبيعية بسبب احتكاك الأشجار بسبب الريح توّلدت ناٌر ،
وإّنكم َلكاذبون ولا يقبل تفسيركم لحرائق غاباتكم الخضراء العقل والمنطق بل يبعث الله بادئ
الأمر إعصارًا فيه نار للبدء في إشعال نار الحريق لشيٍء من غاباتكم الخضراء فِم ن ثم يتحّو ل
ذلك الإعصار إلى ريٍح استوائّية ِليشّب سعيرها ويجري بتسيير النار نحو الديار ليحرق حدائق
ُغ لبًا حول دياركم ولكّنكم قومًا ُم لحدون وما كان قول الملحدين منكم إلا كوارث طبيعية ،وإن
عّذ بكم بزلازل من تحت أرجلكم فقال الملحدون منكم كوارث طبيعية معروفة تحدث بين الحين
!والآخر
وها هو استدرجكم الله بعذاٍب جديٍد لم يكن موجودًا في الطبيعة مثيله على الإطلاق وهو
فصيلة تنقسم إلى فصائل شتى من أمراض الصدر والّدم متشابه في خلقه مختلف في جيناته
ُّف

خَلَق ه الله من بويضات بعوضة ما أنثى واحدٌة لا ُتحيطون بها علمًا تلُّف في العالم بكلمات الله
تتنّق ل في البّر والبحر والجّو فتأتي بالَم َدد ِلما تسّم ونه فايروسات كورونا ،ولا ينبغي لها أن
تأتي بالَم دد من نفس نوع الَم دد الأّو ل بل كّل َم َدد فصائل جديدة في الخلق وليس لها ذرّية
وليس ُم هّم تها إلا أن ُتلقي بويضاتها بإذن الله ويتوّلى الله أمر بويضاتها بكلماته ُيلقيها إلى
.البويضات (كن فيكون) فايروسات فلا يعلم جنود رّبك إلا هو
وُأشهد الله وكفى بالله شهيدًا أّن كّل ما يحدث في العالم من مكِر ما تسّم ونه فايروس كورونا
أّنه بسبب بعوضٍة واحدٍة مخلوق جديد من وعد الله في ُم حكم كتابه لا يستحي أن يتحّدى
المعرضين الُم ستكبرين عن اّتباع كتابه القرآن العظيم فيتحّداهم الله بكائن حٍّي جديٍد بعوضة
ما لا ُتحيطون بها علمًا ،وضرب مثلًا جديدًا فجعلها الله ُأّم ًا لفيروسات جديدٍة من كلمات قدرة
الله ،تصديقًا لقول الله تعالىِ{ :إَّن الَّلَه َلا َيْس َتْح ِيي َأن َيْض ِر َب َم َثًلا َّم ا َبُع وَض ًة َف َم ا َف ْو َق َه ا ۚ َفَأَّم ا
اَّلِذيَن آَم ُنوا َف َيْع َلُم وَن َأَّنُه اْل َح ُّق ِم ن َّر ِّبِه ْم ۖ َو َأَّم ا اَّلِذيَن َك َف ُر وا َف َيُق وُلوَن َم اَذ ا َأَر اَد الَّلُه ِبَٰهَذ ا َم َثًلا ۘ
ُيِض ُّل ِبِه َك ِثيًر ا َو َيْه ِدي ِبِه َك ِثيًر ا ۚ َو َم ا ُيِض ُّل ِبِه ِإَّلا اْلَف اِس ِقيَن ﴿ ﴾٢٦اَّلِذيَن َينُق ُض وَن َع ْه َد الَّلِه ِم ن
َّل
َبْع ِد ِم يَثاِقِه َو َيْق َط ُع وَن َم ا َأَم َر ال ُه ِبِه َأن ُيوَص َل َو ُيْف ِس ُد وَن ِفي اْل َأْر ِض ۚ ُأوَٰلِئَك ُه ُم
اْل َخ اِس ُر وَن ﴿َ ﴾٢٧ك ْي َف َتْك ُف ُر وَن ِبالَّلِه َو ُك نُتْم َأْم َو اًتا َفَأْح َياُك ْم ۖ ُثَّم ُيِم يُتُك ْم ُثَّم ُيْح ِييُك ْم ُثَّم ِإَلْي ِه
ُ].تْر َج ُع وَن ﴿ } ﴾٢٨صدق الله العظيم[البقرة
وما كان للإمام المهدّي أن يضع لكم التحّديات من عشرة رجب لعام  1441هجري إلا بعلٍم من
الله في بدء موعظة عذاب الصدور ،ولا أستطيع أن أعلمكم بعذاب ما في الصدور إلا حين
تحُدث كون الخبر في الكتاب أن أضع نقاط التحّديات بإذن الله حين بداية موعظة عذاب ما في
الصدور؛ أي حين وقوعه وليس قبل الحدث ،تصديقًا لقول الله تعالىَ {:يا َأُّيَه ا الَّناُس َق ْد
َج اَء ْت ُك م َّم ْو ِع َظ ٌة ِّم ن َّر ِّبُك ْم َو ِش َف اٌء ِّلَم ا ِفي الُّص ُدوِر َو ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة ِّلْل ُم ْؤ ِم ِنيَن ﴿} ﴾٥٧صدق الله
].العظيم [يونس
ولذلك لن أستطيع تغيير الآية وأقول يا أيها الناس إّنها سوف تأتيكم موعظٌة من رّبكم وشفاٌء
ًا
ًا
ِلما في الصدور ،ولكن عند بدء الحدث أعلن بالآية عذاب عالمّي وليس مجّر د وباٍء عالمٍّي
غيمة وتزول كما أصاب آباءكم! هيهات هيهات ..بل عذاب مستمّر ذو تحديثات جينيٍة منفطٌر

ومنشطٌر  ،ألا والله الذي لا إله غيره إّن الأطباء سوف يجدون من أحداث ما يفعله فايروس
كورونا في الجسم ما لم يكونوا يحتسبون كما نّبأناكم من قبل في أّو ل بيان أّنكم سوف تجدون
من مكر ما تسّم ونه فايروس كورونا ما لم تكونوا تحتسبون ،فها أنتم هؤلاء قد وجدتم أّن
فايروس كورونا ذو خبرة عالية بكافة تفاصيل جسم الإنسان الدقيقة والُم عّق دة فيجد الأطباء
المتخّص صون من مكر ما يسّم ونه فايروس كورونا عَج ب الُع جاب وكأّن فايروس كورونا َم ن
خلق الإنسان فأحاط بجسم الإنسان علمًا كونه ذو دراية شاملة بكاّفة أجهزة جسم الإنسان
الدقيقة والمعّق دة وذلك كونه ُينّف ذ تعليمات أوامر الذي خلق الإنسان الله رّبي ورّبكم الذي خلق
.الإنسان وهو خالق كّل شيء سبحانه وهو بكّل شيٍء خبير بصير وهو على كل شيء قدير
ويا معشر البشر ،أشهد لله أّن ما تسّم ونه فايروس كورونا فايروس بشرّي ؛ بمعنى أّنه بشرّي
المنشأ ،وأّم ا مصدر المادة التي خلقه الله منها فخلقه الله من زلال بويضات بعوضة ما لا
ُتحيطون بها علمًا ،وعلى كّل حال لا ينبغي للإمام المهدي خليفة الله على العالم أن يقول ما لم
يعلم علم اليقين ،ولا نزال ُنذّك ر البشر أّننا وضعنا لهم التحّديات في وقت ُم بّك ر في تأريخ
عشرة رجب في العام الماضي  ،1441فلا ولن أتناقض في نقاط التحّدي بالحّق كوني لا أقول
.على الله ما لا أعلمه في كتاب الله القرآن العظيم
وُأشهد الله وكفى بالله شهيدًا أّن قارعة الّدم ما تسّم ونه فايروس كورونا لا ولن يكشفه الله
عن العالم بأسره حتى يخضعوا لخليفة الله الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني فيدعون
بالدعاء الذي كتبناه بتأريخ  26رمضان  1441في بيان بعنوان( :فايروس كورونا والبيان
.الفصل وماهو بالهزل  )..انتهى
)(https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=329951
ففي ذلك البيان شفاٌء لموعظة عذاب الصدور ،وفي الصدر بؤرة ما ُتسّم ونه فايروس كورونا
وسوف يتطّو ر الأمر فُيصيب كاّفة أجهزة جسم الإنسان فيصيبها بالّش لل التام فيعّط لها في من
يشاء الله عن العمل بدرجاٍت متفاوتٍة ما بين تعطيل جزئّي وتعطيل نصفّي وتعطيل كّلّي
ووفيات كثيرة في القادم أشّد وأعظم ،وإّنما قلنا لكم في أّو ل بيان إّن الوفيات قليل بادئ الأمر
كوني أعلم أّن الوفيات كثيٌر في القادم والأصابات كثير ،فمن ُيجيركم من عذاب الله رّب

العالمين؟ فلكٍّل منكم درجات ونصّنفها إلى تهذيٍب (أي عذاب خفيف) وتأديٍب (أي عذاب أشّد
قليلًا) وتعذيٍب (عذاب أشّد) ثم عذاب ُنكر وشّر ُم ستطير (العذاب الأشّد) للُم ستكبرين
والمجرمين الُم فسدين في الأرض ،ومنكم من سوف يصيبه فايروس الّدم القادم فيقضي عليه
خلال اليوم الذي أصابه فيه أي خلال  24ساعة إصابته ووفاته ،ومنكم من يخمده في غيبوبة
موٍت سريرّي إلى ما يشاء الله فيلفظ روحه ،ومنكم من سوف ُيصاب بالعمى بفايروس ُيذهب
الأبصار ،ومنكم من سوف يفقد سمعه وبصره ،ومنكم من يضرب جهازه العصبّي فلا يستطيع
تحريك شيٍء من أطرافه جميعًا ويفقد صوته تمامًا ومزيدًا من الأعراض ،ولدى الله مزيد
.ويفتح على المجرمين بابًا ذا عذاٍب شديٍد لكّل كّف اٍر عنيٍد مستكبٍر في الأرض بغير الحّق
وأكّر ر التحذير ..فِف ّر وا من الله إليه ولا ُتغلقوا بيوت الله أمام الفاّر ين ِم ن الله إليه والعاكفين
َّك
والُّر ع الُّس جود ،فليس بيوت الله كمثل دار السينما ُيمنع التجمع لتحقيق التباعد الاجتماعّي
فيها! بل بيوت الله ُم قّدسة ،تلك حدود الله فلا تعتدوها واحذروا عذاب الله قادم جّو ًا وبحرًا
وبّر ًا إضافًة لعذاِب ما تسّم ونه كوفيد تسعة عشر وكوفيد عشرين عشرين حتى تخضعوا
لخليفة الله وُتسّلموا تسليمًا فيهِلك من هَلَك عن بّينٍة ويحيى من حَّي عن بينٍة  ،وكّل ذلك بإذن
الله رِّب العالمين ،اللهّم قد بّلغُت  ..اللهم فاشهد ،وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد للِه رِّب
.العالمين
.خليفُة الله وعبُده الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني
______________
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ربيع الآخر  1442 -هـ 24 -
مـ 09 - 12 - 2020
صباحًا 09:01
) بحسب التقويم الرسمي لأّم القرى (
] لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان [

https://mahdialumma.com/showthread.php?p=340081
________
 ..فايروس كورونا وإعلان معجزة الشفاء من غير لقاٍح ولا دواء

بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد الله وخليفته ناصر محمد إلى الناس أجمعين ،يا أّيها الناس إّني الإمام المهدّي ناصُر
محمٍد لسُت خليفة الله على اليمن فحسب؛ بل خليفة الله على العالم بأسِر ه ،فوالله لا فرق
.لدّي بين يمانّي وصينّي
ويا معشر قادات البشر وُص ّناع القرار في شعوبهم وإلى كل من بَلغ ُر شده في البشر؛ العرب
والعجم؛ الُم سِلم والكافر ،اسمعوا واعقلوا ما سوف نفتيكم به بالحّق بالقول الفصل وما هو
بالهزل :أقسم بالله الواحد القهار لا أعلم لكم بلقاٍح وشفاٍء ِلما في الصدور من عذاب الله حتى
تتضَّر عوا بهذا الدعاء من غير َتكُّبر على خليفة الله المهدّي ناصِر محمد ،وكلمات كشف
:عذاب ما في الصدور هي أن تستكينوا إلى الله وتتضّر عوا إلى الله بما يلي
رّبنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونّن من الخاسرين" ،ومن بعد التوبة"
فليقولوا " :اللهم إّني عبدك أسألك بحّق لا إله إلا أنت وبحّق رحمتك التي كتبت على نفسك
وبحّق عظيم نعيم رضوان نفسك الأكبر من نعيم جّنتك أن تشفيني من عذاب كورونا أو
تصرفه عّني فإّنا مؤمنون بداعي الحّق من عندك ،اللهم اكشف عّنا عذابك من كل باٍب لنّتبع
سبيل الحق من عندك وأن ُتثّبتنا على الوفاء بما وعدناك به يا من تحول بين المرء وقلبه،
فليس لنا إلا رحمتك التي كتبت على نفسك ،فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونّن من الخاسرين،
اللهم إّنك قلت في محكم كتابكَ { :و َق اَل َر ُّبُك ُم اْد ُع وِني َأْس َتِج ْب َلُك ْم } صدق الله العظيم [غافر:
من الآية  ،]٦٠فِم ّني الدعاء والإنابة ومنك الاستجابة إّنك لا ُتخلف وعدك ،رّبنا سبحانك
فوعدك الحق وأنت أرحم الراحمين ،اللهّم ثّبتنا على الوفاء بما وعدناك به أن نّتبع داعَي الله
العالمّي خليفة الله في الأرض الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني ،اللهم اجعل َبعثُه ِنعمًة علينا

".لا نقمة علينا بسبب إعراضنا عن دعوة الحق للإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
.الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني
_____________
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جمادى الأولى  1442 -هـ 19 -
مـ 03 - 01 - 2021
مساًء 10:13
) بحسب التقويم الرسمي لأّم القرى (
] لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان [
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=341470
___________
..ولسوف تعلمون إّنا لصادقون؛ وخاب كُّل جّباٍر عنيد
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد ،وكّل مؤمٍن ناصر ُم حمٍد
ويا معشر السائلين في شأن لقاح فايزر للشركة الأمريكّية والألمانّية وكاّفة لقاحات أطباء
البشر لفايروس كورونا ،وكّل مدٍد يتلوه جديٌد فهو ذو بأٍس شديد ،فلدى الله مزيٌد لكّل كّف اٍر
.عنيد
وأذّك ر وأقول :سلاُم الله عليكم ورحمته وبركاته يا معشر السائلين الذين يريدون أن يّتبعوا
الداعي الحّق من رّبهم من مختَلف أنحاء العالمين ،إّني أظن فتواي واضحة وضوح الشمس

في كَبد السماء في شأن لقاح فايزر وكاّفة لقاحات البشر ،وذَك رنا لكم الفتوى في كاّفة البيانات
التي كتبناها في شأن عذاب الله الأدنى بما يسّم ونه فايروس كورونا (وما هو بكورونا مجّر د
وباٍء بل عذاٍب من الله) ليّتبعوا داعي الله وخليفته على العالمين عبده الإمام المهدّي ناصر
.محمد اليمانّي
فِبما أّني أعلم ِع لم اليقين أنه عذاٌب من الله رّب العالمين فإّني أتحّداهم بكلماِت الله الّتامات أن
يجدوا لهم لقاحًا من عذاب الله (ِلما يسمونه فايروس كورونا ،والَم َدد الجديد ،ويزيد) فلن
يجدوا لهم من يكشف عنهم الُض ّر ولا تحويلًا عنهم إلا الّدعاء الحّق بالفرار إلى الله من عذاب
الله فيدعونه وحده لا شريك له ،فِبما أنه عذاٌب في ُم حَك م الكتاب القرآن العظيم فكٌل يدعو إلهه
من دون الله فليكِش ف عنهم بأساء وضّر اء العذاب إن كنتم صادقين ،فلن يكشفه عنهم لقاح
فايزر ولا لقاح كّل مسلٍم وكافٍر  ،واعلموا علم اليقين أن عذاب الله في الكتاب سواء الأدنى أو
الأكبر لا تكشفه الأسباب مهما كانت فأخيرًا سوف تتقطع ِبكم الأسباب إلا التضّر ع والدعاء إلى
.الله وحده لا شريك له رّبي ورّبكم
فإن كنتم تريدون إنقاذ المسلمين والعالمين فعليكم بتكثيف نشر البيان الذي كتبناه في تاريخ( :
 - 26رمضان  1441 -هـ ) بعنوان ( :فايروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل..
 ).انتهى
)(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329951
ففي ذلك البيان جاءت فتوى من الرحمن في نفس اليوم؛ في ذلك اليوم في الرؤيا الحّق من
رّب العالمين؛ في منام الصيام أّن البيان الذي كتبته اليوم فيه شفاٌء ِلما في الصدور ،فهذا
يعني أّن فيه معجزة الشفاء من رّب العالمين من غير لقاٍح ولا دواٍء ليهِلك من هَلك عن بّينة
ويحَيى من حّي عن بينٍة بأمٍر من الله ،وما فعلت ذلك عن أمري ،وسوف ننظر ونرى أَص َدق
الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي أم كان من الكاذبين؟ والُح كم لله يفتح بيني وبين المجرمين
بالحّق ؛ كّل متكّبٍر جّباٍر عنيد وهو خير الفاتحين ،واستفتحوا وخاب كّل جّباٍر متكّبٍر عنيد،
ولسوف يجدون من مكر الله ما لم يكونوا يحتسبون ،فلكٍّل نصيٌب من العذاب إلا أولياء الله
.فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

..وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد لله رّب العالمين
.خليفُة الله وعبُده الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
____________
 - 12الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني
جمادى الأولى  1442 -هـ 27 -
مـ 11 - 1 - 2021
مساًء 01:00
) بحسب التقويم الرسمي لأّم القرى (
] لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان [
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=341920
___________

..فايروس كورونا ،إعلان موعد انتهائه لكِّل العالمين
بسم الله الواحد القّه ار الُم سيِط ر على ملكوت كِّل شيٍء في السماوات والأرض سبحان الله
..عّم ا ُيشركون وتعالى علوًا كبيرًا ،ثم أما بعد
من خليفة الله على العالمين الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني إلى كاّفة صّناع القرار وإلى
كاّفة شعوب البشر في البوادي والحضر ،إليكم الخبر من الله الواحد القّه ار عن موعد انتهاء
عذاب سلالات بعوضة فايروسات العذاب العالمي ،فلا أتغّنى لكم بالِّش عر ولا مبالٌغ بغير الحّق
.بالّنثر ،وإليكم مصدر الخبر في ُم حكم الّذ كر القرآن العظيم بالقول الفصل وما هو بالهزل
لقد أعلن الله الحرب العاّم ة على كاّفة الُم عرضين عن داعي الله خليفته الإمام المهدّي ناصر

محمد اليماني إلى اّتباع القرآن العظيم بصيرة الداعي إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي
ُيحاّج كم به خليفة الله وعبده المهدّي ناصر محمد اليماني فكّذ بتم وعصيُتم أمر الله بطاعة
خليفة الله وعبده المهدّي ناصر محمد اليماني ،ولذلك أعلن الله عليكم الحرب الشاملة بدًء
من إعلان النفير العام لخلٍق جديٍد من جنوده الصغرى لا ترى بالعين المجردة فايروسات
بعوضة ما لا ُتحيطون بها علمًا لا في نشأتها ولا تكوينها تحٍّد من الله العزيز الحكيم لإخضاع
ُص ّناع القرار قادات البشر وشعوبهم في البوادي والحضر المسلم منهم والكافر ،فلا رجعة
للوراء بعد إعلان الحرب من الله سبحانه بقارعة حرب بعوضة وما فوقها من عذاب الله حتى
يأتي وعد الله بطاعة خليفته المهدّي ناصر محمد اليماني ،تصديقًا لقول الله تعالىَ { :و َلْو َأَّن
َّل
ُقْر آًنا ُس ِّيَر ْت ِبِه اْل ِج َباُل َأْو ُقِّط َع ْت ِبِه اْل َأْر ُض َأْو ُك ِّلَم ِبِه اْل َم ْو َتٰى َبل ِّل ِه اْل َأْم ُر َج ِم يًع ا َأَف َلْم َيْي َأِس
اَّلِذيَن آَم ُنوا َأن َّلْو َيَش اُء الَّلُه َلَه َدى الَّناَس َج ِم يًع ا َو َلا َيَز اُل اَّلِذيَن َك َف ُر وا ُتِص يُبُه م ِبَم ا َص َنُع وا
َق اِر َع ٌة َأْو َتُح ُّل َق ِر يًبا ِّم ن َداِر ِه ْم َح َّتٰى َيْأ ِتَي َو ْع ُد الَّلِه ِإَّن الَّلَه َلا ُيْخ ِلُف اْل ِم يَع اَد ﴿} ﴾٣١صدق الله
].العظيم [سورة الرعد 31

والسؤال الذي يطرح نفسه :فما هو وعد الله في محكم كتابه الذي وعدكم به في محكم
القرآن؟ فذلكم وعد الله بالخلافة العالمّية الإسلامية لإتمام نور الله للعالمين فُيظهره على الِّدين
َّل َّل
كّله ولو كره المجرمون ،وتجدون وعد الله في قول الله تعالىَ { :و َع َد ال ُه ا ِذيَن آَم ُنوا ِم نُك ْم
َّل
َّن
َو َع ِم ُلوا الَّص اِلَح اِت َلَيْس َتْخ ِلَف ُه ْم ِفي اْل َأْر ِض َك َم ا اْس َتْخ َلَف ا ِذيَن ِم ن َق ْب ِلِه ْم َو َلُيَم ِّك َنَّن َلُه ْم ِديَنُه ُم
اَّلِذي اْر َتَض ٰى َلُه ْم َو َلُيَبِّد َلَّنُه م ِّم ن َبْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم َأْم ًنا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْش ِر ُك وَن ِبي َش ْي ًئا َو َم ن َك َف َر َبْع َد
َٰ].ذِلَك َف ُأوَٰلِئَك ُه ُم اْلَف اِس ُق وَن ﴿ } ﴾٥٥صدق الله العظيم [النور55 :
وجاء وعد الله يا معشر قادات البشر وشعوبهم أجمعين في البوادي والحضر ،إّن الله لا
ُيخلف الميعاد وأقسم بالله الأحد َم ن رفع السماء بلا عمٍد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا
أحد أّنها لن تنفعكم لقاحاتكم ضد فايروسات العذاب المسّو مة في الكتاب بقيادة الله رّبي
ورّبكم! فاعبدوه وحده لا شريك له فلا تدعوا مع الله أحدًا فلن تجدوا لكم من دونه ملتحدًا ،فلا
ملجأ ولا منجى من عذاب الله إلا الفرار إلى الله بالدعاء الذي كتبناه لكم في بيان بتأريخ ستة
:وعشرين رمضان في العام الماضي  1441للهجرة ،وجعلنا البيان بالعنوان التالي
.فايروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل) انتهى(

)(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329951
فإن أبيُتم وعصيتم أمر الله بطاعة خليفته المهدّي ناصر محمد اليماني فأقسم بالله الكبير
الُم تعال قسمًا بعدد حّبات الحصى والرمال إلى كّل النساء والرجال ما عدا الأطفال أّنكم لا ولن
تستطيعوا أن تصرفوا عن أنفسكم عذاب الله الأدنى والأكبر ولو كان بعضكم لبعض ظهيرًا
ونصيرًا ،وضاق الصدر من ُك فر ُص ّناع القرار المستكبرين وعلماء الِّدين وعلماء طّب البشر
في العالمين وعلماء حركة الشمس والقمر في كاّفة البشر المنكرين أّن الشمس أدركت القمر،
فعلموا وأخفوا آية الحّق من رّبهم حتى أصاب العالمين ما أصابهم وما سوف ُيصيب
.الُم جرمين منهم والذين يكتمون الحّق من رّبهم
اللهم إّنك تعلم إن كنُت كاذبًا فعلّي كذبي ولن يصيبهم سوء ،وإن كنت صادقًا فحتمًا تصيبهم
بما وعدتهم بإذنك إّنك لا ُتخلف الميعاد ،ألا لعنة الله على من أبى واستكبر وعصى الله
وخليفته المهدّي المنتظر أو لعنة الله على ناصر محمد اليماني إن لم يصطِفه الله خليفته على
العالمين عداد ثواني الدهر والشهر منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم الآخر ،أو
لعنة الله على ُص ّناع القرار الُم ستكبرين في العالمين على خليفة الله الإمام المهدّي ناصر
.محمد اليماني
أم تظّنون لقاحاتكم سوف تنفعكم من عذاب الفايروسات الُم سّو مة الُم َع ّلمة من الله الذي خلقكم
فَع ّلمها الله الذي خلقكم كيف تغزوكم لُتعّذ بكم لعّلكم ترجعون إلى رّبكم الله بالتضّر ع والدعاء
لله وحده لا شريك له ليكشف عنكم عذابه فتستجيبوا لداعي الله المهدّي ناصر محمد اليماني
إلى عبادة الله وحده لا شريك له على بصيرة من الله القرآن العظيم الذي فيه خبركم وخبر
أحداث َم ن قبلكم وخبر أحداث ما بعدكم وأخبار يوم الدين يوم يقوم الناس لرّب العالمين؟! أم
تظّنوا ناصر محمد اليماني ُيعلن لكم التحّديات العالمّية ِج زافًا من عند نفسي في شأن ما
ُتسّم ونه فايروس كورونا؟! وما هو بكورونا بل فايروسات من خلٍق جديٍد ُس لالات بعوضة ما
في ُم حكم القرآن العظيم لا ُتحيطون بها علمًا؛ كائنات حّية تعيش في جّو السماء من دون جسم
وفي أجسام البشر وفي البّر والبحر عابرات القاّر ات والُم حيطات؛ فايروسات بشرّية وما كانت
حيوانّية ،فلن تجدوها في أّي كائن حيوان أو من الأنعام أو من الطيور ..وكتبنا هذا الّتحّدي

من أّو ل بيان في تأريخ - 10 /رجب  1441 -هـ 2020 - 03 - 05 ،مـ 12:51،مساًء ا (
:بحسب التقويم الرسمي لأّم القرى ) العام الماضي بالعنوان التالي
).فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون(
)(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226
وأعلم علم اليقين أّنه تحٍّد من الله لكم ولكافة علمائكم ،وأقسم بالله العظيم الُم تعال لتجعلّن
فايروسات التحّدي المستجّدة كاّفة علوم طّب البشر صفرًا على الشمال كونها ليست مجّر د
وباٍء الذي يعرفه أطّباء البشر غيمة وتزول! هيهات هيهات ،ولذلك أعلنُته لكم من أّو ل ما
خّط ه قلم الإمام المهدّي في شأن ما تسّم ونه فايروس كورونا أّنه عذاٌب عالمٌّي وليس مجرد
وباء عالمّي  ،فهل وجدتم يا معشر الدول الجبابرة الُم ستكبرين أّنه حقًا عذاب بغير حساب من
كّل باب من أبواب عجلة الحياة؟ ولم يعتبر المسلمون لماذا كانت شّدته على الدول الكبرى
الجبابرة الُم ستكبرين وأقّل عند الآخرين المستضعفين وخصوصًا العرب أو بما ُيسّم ونهم
بالعالم الثالث ،وكذلك لم يعتبر المسلمون لماذا شّدته عند الُم كّذ بين بالقرآن العظيم الذين
كرهوا ما أنزل الله من الحّق في القرآن العظيم ،أفلا تشكرون يا معشر المسلمين قبل أن يشتّد
الكرب الأعظم على العجم والعرب؟
وها أنتم يا معشر الدول الكبرى الجبابرة المستكبرين تعلنون لقاحات نسبة نجاحها ثمانين في
المئة وأخرى تسعين في المئة وأخرى أربعه وتسعين في المئة وأخرى خمسة وتسعين في
المئة وأخرى مئة في المئة! جميعها ضّد ما تسّم ونه كوفيد كورونا الُم ستجد ،ألا والله الذي لا
إله غيره ولا معبوَد سواه أّن نتائجها أجمعين صفٌر على الشمال وأّن ضررها أقرب من نفعها
ولسوف تعلمون ،ولا ولن تقيكم من فايروسات العذاب المستجّدة ولا بنسبة واحد في المئة
وإّنا لصادقون ،بل نتائجها صفر على الشمال ،فَلَك م نصحُت لكم ولكن لا تحّبون الناصحين،
وهيهات هيهات ورّب الارض والسماوات َليعلم العالم بأسره أّن الإمام المهدّي ناصر محمد
اليماني حقًا لِم ن الصادقين خليفة الله على العالمين ليهِلك َم ن هَلك عن بّينة ويحيى من حّي
.عن بّينة
اللهم فاشهد أّني ما تناقضُت في كّل التحّديات من عندك في شأن ما ُيسّم ونه فايروس كورونا

ولا في نقطة واحدة في جميع بياناتي ،وما عّلمُتهم إلا بالتحدي الحق من عندك وعّلمُتهم أّنها
ضرُب َم ثٍل من قدرتك جديد لخلق جديد من الله العزيز الحميد؛ َم ثل جديد كن فيكون في محكم
القرآن المجيد إّنك رّبي لا تستحي أن تضرب مثلًا ما بعوضة من أصغر مخلوقاتك لتحّدي
الُم ستكبرين على خليفة الله رّب العالمين فُتعّذ بهم بسبب إعراضهم بعذاب بعوضة ما لا
يحيطون بها علمًا ،تصديقًا لوعدك الحّق في ُم حكم القرآن العظيم في قول الله تعالىَّ ۞{ :ن
ِإ
الَّلَه َلا َيْس َتْح ِيي َأن َيْض ِر َب َم َثًلا َّم ا َبُع وَض ًة َف َم ا َف ْو َق َه ا َفَأَّم ا اَّلِذيَن آَم ُنوا َف َيْع َلُم وَن َأَّنُه اْل َح ُّق ِم ن
َّر ِّبِه ْم َو َأَّم ا اَّلِذيَن َك َف ُر وا َف َيُق وُلوَن َم اَذ ا َأَر اَد الَّلُه ِبَٰهَذ ا َم َثًلا ُيِض ُّل ِبِه َك ِثيًر ا َو َيْه ِدي ِبِه َك ِثيًر ا َو َم ا
ُ].يِض ُّل ِبِه ِإَّلا اْلَف اِس ِقيَن ﴿ }﴾٢٦صدق الله العظيم [البقرة26 :
اللهم ِز دهم وأْم ِل لكّل كفاٍر عنيد من أمثال قدرة عذابك من فايروسات العذاب في ُم حكم الكتاب،
اللهم وارفع معيار الحرب جّو ًا وبّر ًا وبحرًا كونك أعلم بما يوعون أّنه الحق من عندك ،فالحذر
الحذر يا معشر المسلمين ،اللهم عِّج ل برحمتك على الفقراء والمساكين وكاّفة المظلومين في
العالمين بأمٍر من عندك أو بالفتح الُم بين حتى يصبح قادات المسلمين على ما أسّر وا في
:أنفسهم نادمين ،ووعدك الحّق وأنت أرحم الراحمين ،تصديقًا لقول الله تعالى
َيا َأُّيَه ا اَّلِذيَن آَم ُنوا َلا َتَّتِخ ُذ وا اْل َيُه وَد َو الَّنَص اَر ٰى َأْو ِلَياَء ۘ َبْع ُض ُه ْم َأْو ِلَياُء َبْع ٍض ۚ َو َم ن ۞ {
َيَتَو َّلُه م ِّم نُك ْم َف ِإَّنُه ِم ْن ُه ْم ۗ ِإَّن الَّلَه َلا َيْه ِدي اْلَق ْو َم الَّظ اِلِم يَن ﴿َ ﴾٥١ف َتَر ى اَّلِذيَن ِفي ُقُلوِبِه م َّم َر ٌض
ُيَس اِر ُع وَن ِفيِه ْم َيُق وُلوَن َنْخ َش ٰى َأن ُتِص يَبَنا َداِئَر ٌة ۚ َف َعَس ى الَّلُه َأن َيْأ ِتَي ِباْلَف ْت ِح َأْو َأْم ٍر ِّم ْن ِع نِدِه
َ].ف ُيْص ِبُح وا َع َلٰى َم ا َأَس ُّر وا ِفي َأنُف ِس ِه ْم َناِدِم يَن ﴿ } ﴾٥٢صدق الله العظيم [المائدة
ولربما يوّد قادات المسلمين الذين يرهبون أمريكا وحلفاءها في صدورهم أشّد رهبًة من الله
أن يقولوا" :وما الذي أسررنا في أنفسنا يا ناصر محمد اليماني؟" فِم ن ثّم يرّد عليكم الإمام
المهدّي ناصر محمد اليماني وأقول ":هو التطبيع الشامل والكامل مع إسرائيل في حالة نجاح
الشيطان دونالد ترامب لفترة أخرى أو في حالة إصرار ُص ّناع القرار في الكونغرس في البيت
الأسود الأمريكي على التطبيع مع إسرائيل عاصمتها أرض المسجد الأقصى مع أّن ُح رمة
المسجد الأقصى عند الله كحرمة المسجد الحرام أن يعُم ره المشركون شاهدين على أنفسهم
بالكفر بالقرآن العظيم" ،فالله المستعان يا معشر قادات المسلمين العرب والعجم كيف تبيعون
دينكم بدنياكم؟ فلم يكن ينوي ذلك قليل من قادات المسلمين فكّل منكم ليعلم بما في نفسه فلا

أكاد أن أستثني منكم أحدًا وإّني لم أظلمكم شيئًا ،فهل تريدون العّز ة عند من يحارب الله
وُرُس له ودينه الإسلام وكتابه القرآن؟ يا سبحان الله العظيم! ألا ُتصّدقون الله في قوله تعالى:
{ َبِّش ِر اْل ُم َناِفِقيَن ِبَأَّن َلُه ْم َع َذ اًبا َأِليًم ا ﴿ ﴾١٣٨اَّلِذيَن َيَّتِخ ُذ وَن اْل َك اِف ِر يَن َأْو ِلَياَء ِم ن ُدوِن اْل ُم ْؤ ِم ِنيَن
ۚ َأَيْب َتُغ وَن ِع نَد ُه ُم اْل ِع َّز َة َف ِإَّن اْل ِع َّز َة ِلَّلِه َج ِم يًع ا ﴿ } ﴾١٣٩صدق الله العظيم [النساء]؟
وقال الله تعالىَ { :أَلا ِإَّن َأْو ِلَياَء الَّلِه َلا َخ ْو ٌف َع َلْي ِه ْم َو َلا ُه ْم َيْح َز ُنوَن ﴿ ﴾٦٢اَّلِذيَن آَم ُنوا َو َك اُنوا
َيَّتُق وَن ﴿َ ﴾٦٣لُه ُم اْل ُبْش َر ٰى ِفي اْل َح َياِة الُّد ْن َيا َو ِفي اْل آِخ َر ِة ۚ َلا َتْب ِديَل ِلَك ِلَم اِت الَّلِه ۚ َٰذِلَك ُه َو اْلَف ْو ُز
اْل َع ِظ يُم ﴿َ ﴾٦٤و َلا َيْح ُز نَك َق ْو ُلُه ْم ۘ ِإَّن اْل ِع َّز َة ِلَّلِه َج ِم يًع ا ۚ ُه َو الَّس ِم يُع اْل َع ِليُم ﴿َ ﴾٦٥أَلا ِإَّن ِلَّلِه َم ن ِفي
الَّس َم اَو اِت َو َم ن ِفي اْل َأْر ِض ۗ َو َم ا َيَّت ُع اَّلِذيَن َيْد ُع وَن ِم ن ُدوِن الَّلِه ُش َر َك اَء ۚ ن َيَّت ُع وَن َّلا الَّظ َّن
ِإ
ِإ ِب
ِب
َو ِإْن ُه ْم ِإَّلا َيْخ ُرُص وَن ﴿ُ ﴾٦٦ه َو اَّلِذي َج َع َل َلُك ُم الَّلْي َل ِلَتْس ُك ُنوا ِفيِه َو الَّنَه اَر ُم ْب ِص ًر ا ۚ ِإَّن ِفي َٰذِلَك
َلآَياٍت ِّلَق ْو ٍم َيْس َم ُع وَن ﴿َ ﴾٦٧ق اُلوا اَّتَخ َذ الَّلُه َو َلًدا ۗ ُس ْبَح اَنُه ۖ ُه َو اْل َغ ِنُّي ۖ َلُه َم ا ِفي الَّس َم اَو اِت َو َم ا
ِفي اْل َأْر ِض ۚ ِإْن ِع نَد ُك م ِّم ن ُس ْل َط اٍن ِبَٰهَذ ا ۚ َأَتُق وُلوَن َع َلى الَّلِه َم ا َلا َتْع َلُم وَن ﴿ُ ﴾٦٨قْل ِإَّن اَّلِذيَن
َّل
َيْف َتُر وَن َع َلى ال ِه اْل َك ِذ َب َلا ُيْف ِلُح وَن ﴿َ ﴾٦٩م َتاٌع ِفي الُّد ْن َيا ُثَّم ِإَلْي َنا َم ْر ِج ُعُه ْم ُثَّم ُنِذيُق ُه ُم اْل َع َذ اَب
].الَّش ِديَد ِبَم ا َك اُنوا َيْك ُف ُر وَن ﴿ } ﴾٧٠صدق الله العظيم [يونس
َّط
َّل
وقال الله تعالىَ { :م ن َك اَن ُيِر يُد اْل ِع َّز َة َف ِل ِه اْل ِع َّز ُة َج ِم يًع ا ِإَلْي ِه َيْص َع ُد اْل َك ِلُم ال ِّيُب َو اْل َعَم ُل الَّص اِلُح
َ].يْر َف ُع ُه َو اَّلِذيَن َيْم ُك ُر وَن الَّس ِّيَئاِت َلُه ْم َع َذ اٌب َش ِديٌد َو َم ْك ُر ُأوَٰلِئَك ُه َو َيُبوُر ﴿[ } ﴾١٠فاطر
وقال الله تعالىَ { :أَف َلا َتَذ َّك ُر وَن ﴿َ ﴾١٥٥أْم َلُك ْم ُس ْل َط اٌن ُّم ِبيٌن ﴿َ ﴾١٥٦فْأ ُتوا ِبِك َتاِبُك ْم ِإن ُك نُتْم
َّن َّن
َّن
َص اِدِقيَن ﴿َ ﴾١٥٧و َج َع ُلوا َبْي َنُه َو َبْي َن اْل ِج ِة َنَس ًبا ۚ َو َلَق ْد َع ِلَم ِت اْل ِج ُة ِإ ُه ْم
َّل
َّل
َّل
َّن
َلُم ْح َض ُر وَن ﴿ُ ﴾١٥٨س ْبَح اَن ال ِه َع َّم ا َيِص ُف وَن ﴿ِ ﴾١٥٩إ ا ِع َباَد ال ِه اْل ُم ْخ َلِص يَن ﴿َ ﴾١٦٠ف ِإ ُك ْم
َو َم ا َتْعُبُد وَن ﴿َ ﴾١٦١م ا َأنُتْم َع َلْي ِه ِبَف اِتِنيَن ﴿ِ ﴾١٦٢إَّلا َم ْن ُه َو َص اِل اْل َج ِح يِم ﴿َ ﴾١٦٣و َم ا ِم َّنا ِإَّلا
َلُه َم َق اٌم َّم ْع ُلوٌم ﴿َ ﴾١٦٤و ِإَّنا َلَنْح ُن الَّص اُّفوَن ﴿َ ﴾١٦٥و ِإَّنا َلَنْح ُن اْل ُمَس ِّبُح وَن ﴿َ ﴾١٦٦و ِإن َك اُنوا
َلَيُق وُلوَن ﴿َ ﴾١٦٧لْو َأَّن ِع نَد َنا ِذ ْك ًر ا ِّم َن اْل َأَّو ِليَن ﴿َ ﴾١٦٨لُك َّنا ِع َباَد الَّلِه
اْل ُم ْخ َلِص يَن ﴿َ ﴾١٦٩ف َك َف ُر وا ِبِه ۖ َف َس ْو َف َيْع َلُم وَن ﴿َ ﴾١٧٠و َلَق ْد َس َبَق ْت َك ِلَم ُتَنا ِلِع َباِد َنا
َّل
َّن
اْل ُمْر َس ِليَن ﴿ِ ﴾١٧١إ ُه ْم َلُه ُم اْل َم نُص وُر وَن ﴿َ ﴾١٧٢و ِإَّن ُج نَد َنا َلُه ُم اْل َغ اِلُبوَن ﴿َ ﴾١٧٣ف َتَو َع ْن ُه ْم
َح َّتٰى ِح يٍن ﴿َ ﴾١٧٤و َأْب ِص ْر ُه ْم َف َس ْو َف ُيْب ِص ُر وَن ﴿َ ﴾١٧٥أَف ِبَع َذ اِبَنا َيْس َتْع ِج ُلوَن ﴿َ ﴾١٧٦ف ِإَذ ا َنَز َل
َّل

َّت

ِبَس اَح ِتِه ْم َف َس اَء َص َباُح اْل ُم نَذ ِر يَن ﴿َ ﴾١٧٧و َتَو َّل َع ْن ُه ْم َح َّتٰى ِح يٍن ﴿َ ﴾١٧٨و َأْب ِص ْر َف َس ْو َف
ُيْب ِص ُر وَن ﴿ُ ﴾١٧٩س ْبَح اَن َر ِّبَك َر ِّب اْل ِع َّز ِة َع َّم ا َيِص ُف وَن ﴿َ ﴾١٨٠و َس َلاٌم َع َلى
].اْل ُمْر َس ِليَن ﴿َ ﴾١٨١و اْل َح ْم ُد ِلَّلِه َر ِّب اْل َع اَلِم يَن ﴿ } ﴾١٨٢صدق الله العظيم [الصافات
.خليفة الله وعبده؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
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..تأكيد الخبر المختصر في شأن لقاح فايزر وكاّفة لقاحات أطّباء البشر
بسم الله الواحد القّه ار المسيطر على ملكوت السماوات والأرض ،والصلاة والسلام على كاّفة
من اصطفى الله واختار من الأنبياء والصّديقين والشهداء والصالحين في الأّو لين وفي
..الآخرين وفي الملإ الأعلى إلى يوم الدين ،ثم أّم ا بعد
ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار كونوا شهداء أّو ًلا على أنفسكم ،وشهداء على كاّفة
المعرضين عن اّتباع القرآن العظيم والاحتكام إليه ،وشهداء على المكّذ بين بالقرآن العظيم،
وشهداء على ُص ّناع القرار في شعوب البشر وطاقم حكوماتهم وجيوشهم وشهداء على

شعوب البشر وشهداء على علماء الدين وعلماء الفلك والمناخ الفيزيائّيين وشهداء على كاّفة
أطّباء البشر الفيزيائّيين وبروفسورات الفايروسات في العالمين ،أّني سَبق و أعلنت أّن الله
رّبي ورّبكم قد تأَّذ ن بالحرب المباشرة وبقيادة الله سبحانه مباشرًة لفايروسات بعوضٍة ما لا
ُيحيطون بها ِع لمًا وتتلّق ى الأوامر جنوُد الله الصغرى من الله العلّي العظيم مباشرًة من على
عرشه العظيم كونه الذي خلق الإنسان ،وبما أّنها سوف تغزو جسم الإنسان فإّنها تجهل
أجهزة جسم الإنسان فلا ُبّد أن تتلّق ى الأوامر بطريقة المكر من الله الواحد القّه ار الذي خلق
الإنسان تصديًق ا لقول الله تعالىَ{ :أَلا َيْع َلُم َم ْن َخ َلَق َو ُه َو الَّلِط يُف اْل َخ ِبيُر ﴿ }﴾١٤صدق الله
].العظيم [الملك
وفّص لُت الخبر منذ بداية الحدث لحرب ما يسّم ونه فايروس كورونا فأعلنُته للبشر منذ تاريخ:
( - 10رجب  -لعام  1441هـ) الموافق - 5( :مارس  -لعام  2020مـ) ،وأّو ل ما كتبه قلم
الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني في شأن ما يسّم ونه فايروس كورونا فأعلنُت للبشر أّنه
عذاٌب عالمٌّي وليس مجّر د وباء عالمّي غيمة وتزول ،وجعلنا ملّخ ص البيان في عنوان البيان
:الأّو ل كما يلي
.فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون )..انتهى(
)(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226
وعلى كافة البشر أن يعلموا أّن حرب الله فيها مكر من الله واستراتيجّية حربّية من حيث لا
يعلمون ويجدون من عجائب ما يسّم ونه فايروس كورونا ما لم يكونوا يحتسبون ،تصديقًا
لقول الله تعالىَ{ :و الَّس َم اِء َذ اِت الَّر ْج ﴿َ ﴾١١و اْل َأْر ِض َذ اِت الَّص ْد ﴿ِ ﴾١٢إَّنُه َلَق ْو ٌل َف ْص ٌل
ِع
ِع
َّن
﴿َ ﴾١٣و َم ا ُه َو ِباْل َه ْز ِل ﴿ِ ﴾١٤إ ُه ْم َيِكيُد وَن َك ْي ًدا ﴿َ ﴾١٥و َأِكيُد َك ْي ًدا ﴿َ ﴾١٦ف َم ِّه ِل اْل َك اِف ِر يَن َأْم ِه ْل ُه ْم
ُ].رَو ْي ًدا ﴿ }﴾١٧صدق الله العظيم [الطارق
وتصديقًا لقول الله تعالىَ{ :ف َذ ْر ِني َو َم ن ُيَك ِّذ ُب ِبَه ٰـَذ ا اْل َح ِديِث ۖ َس َنْس َتْد ِر ُج ُه م ِّم ْن َح ْي ُث َلا َيْع َلُم وَن
َ ﴾٤٤﴿].و ُأْم ِلي َلُه ْم ۚ ِإَّن َك ْي ِدي َم ِتيٌن ﴿ }﴾٤٥صدق الله العظيم [القلم
ولا ولن ينفعكم أط اء الجيش الأبيض ،تصديقًا لقول الله تعالىَ{ :أَّم ۡن َه ٰـَذ ا ٱَّلِذی ُه نٌد َّلُك ۡم
ّب
َو ُج
ۡح ِۚن

ۡل

َّل

ۡل
َّر ۡح ِۚن
َّل
ُغ
َك
وَن
َ].ینُص ُر ُك م ِّم ن ُدوِن ٱل َم ٰـ ِإِن ٱ ٰـِف ُر ِإ ا ِفی ُر وٍر } صدق الله العظيم [الملك
وبما أّني الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني خليفة الله على العالمين أعلم علم اليقين أّن
الدول الكبرى َلفي حرب مع الله بإرسال أصغر جنود الله في الكتاب على الإطلاق فايروسات
بعوضٍة ما لا ُتحيطون بها علًم ا لا تتقّيد بناموس الوباء الذي وضعه الله في الطبيعة لتقوية
أجهزتكم المناعّية؛ بل فايروسات بعوضٍة ما لا تحيطون بها علًم ا ،آية خارقة لكل نواميس
الوباء في ناموس الطبيعة المتعارف عليها لدى البشر كونها ليست مجرد وباء بل من آيات
العذاب ،وبما أّن ِع لم البشر ُم قتصر على ناموس الوباء وعليه فحتًم ا سوف يجعل الله علم
.أطباء البشر صفًر ا على الشمال
ويا معشر الدول الكبرى في دول البشر الذين كانوا يظّنون أنفسهم القّو ة التي لا ُتقهر،
فاعلموا ِع لم اليقين أّنكم في حرب مع أصغر جنود الله في الكتاب في القرآن العظيم لإخضاعكم
لخليفة الله عبده المهدّي ناصر محمد اليماني ،تصديًق ا لَم ثل التحّدي بالحق في الكتاب في قول
الله تعالىِ ۞{ :إَّن الَّلـَه َلا َيْس َتْح ِيي َأن َيْض ِر َب َم َثًلا َّم ا َبُع وَض ًة َف َم ا َف ْو َق َه ا ۚ َفَأَّم ا اَّلِذيَن آَم ُنوا
َف َيْع َلُم وَن َأَّنُه اْل َح ُّق ِم ن َّر ِّبِه ْم ۖ َو َأَّم ا اَّلِذيَن َك َف ُر وا َف َيُق وُلوَن َم اَذ ا َأَر اَد الَّلـُه ِبَه ٰـَذ ا َم َثًلا ۘ ُيِض ُّل ِبِه
َ].ك ِثيًر ا َو َيْه ِدي ِبِه َك ِثيًر ا ۚ َو َم ا ُيِض ُّل ِبِه ِإَّلا اْلَف اِس ِقيَن ﴿ }﴾٢٦صدق الله العظيم [البقرة
وتصديقًا لوعد الله الحق في عصر بعث خليفته الإمام المهدّي ناصر محمد على العالمين
فيدعو الناس عدد سنين لعبادة الله وحده لا شريك له (على بصيرٍة من الله القرآن العظيم)
المسلمين والكافرين والمكّذ بين بالقرآن العظيم ،فمن ثم يصدر إعلان التحدي من صاحب قرار
الاصطفاء؛ الله الذي اصطفاني خليفته عليكم وأمرني أن أترككم له ليرسل عليكم أصغر جنوده
في الكتاب لتخضع أعناقكم لخليفة الله المهدّي ناصر محمد وأنتم صاغرون ،فغزاكم الله بخلٍق
جديٍد فايروسات بعوضٍة ما لا تحيطون بها علًم ا تصديًق ا لوعد الله في محكم كتابه القرآن
العظيم في قول الله تعالىَ{ :ف َذ ْر ِني َو َم ن ُيَك ِّذ ُب ِبَه ٰـَذ ا اْل َح ِديِث ۖ َس َنْس َتْد ِر ُج ُه م ِّم ْن َح ْي ُث َلا َيْع َلُم وَن
َ ﴾٤٤﴿].و ُأْم ِلي َلُه ْم ۚ ِإَّن َك ْي ِدي َم ِتيٌن ﴿ }﴾٤٥صدق الله العظيم [القلم
وبدأ بالغزو الأشّد للدول الكبرى عبرًة للدول الصغرى المستضعفين لعّلهم يّتقون قبل أن يشتّد

الكرب على العجم والعرب ،تصديقا لقول الله تعالىَ{ :و ُأْم ِلي َلُه ْم ۚ ِإَّن َك ْي ِدي َم ِتيٌن ﴿}﴾٤٥
].صدق الله العظيم [القلم
ولذلك حّذ رناكم من قبل الحدث بأّن الله سوف ُيرسل عليكم مدًدا جديًدا ذو بأٍس شديٍد يتلوه
المدد الأشّد قّو ة وبطًش ا من ذي قبله ،فتلك من ُس نن الله في العذاب في محكم الكتاب القرآن
العظيم في الذين خلوا ،تصديًق ا لقول الله تعالىَ{ :و َم ا ُنِر يِه م ِّم ْن آَيٍة ِإَّلا ِه َي َأْك َبُر ِم ْن ُأْخ ِتَه ا ۖ
َ].و َأَخ ْذ َناُه م ِباْل َع َذ اِب َلَع َّلُه ْم َيْر ِج ُع وَن ﴿}﴾٤٨صدق الله العظيم [الزخرف
أم أّنكم تظنون الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني ُيعلن تحّدي الله بالظّن الذي لا ُيغني من
].الحّق شيًئا؟! هيهات هيهاتَ{ :أَلا َيْع َلُم َم ْن َخ َلَق َو ُه َو الَّلِط يُف اْل َخ ِبيُر ﴿[ }﴾١٤الملك
فورّب الأرض والسماوات إّن كاّفة أصحاب الّلقاحات الذين يظّنون أّنهم ناجون من عذاب ما
يسّم ونه فايروس كورونا سوف ُيصابون وإّنا لصادقون ،ولسوف تعلمون علم اليقين أّن
لقاحاتكم حسرٌة عليكم ثم تغلبكم جنود الله الصغرى وأشّدها فتًك ا أسد الفايروسات الذي
حّذ رناكم منه ،فإذا حّلت قارعته فيكم فاعلموا علم اليقين أّنه يحسم معركته مع من أصابه
فتكون إصابًة ووفاًة في خلال يوم واحد لمن شاء الله ،ومنكم من يظل يفترسه لُيميته ألف
موتة ،وأبّش ر ُص ّناع القرار المجرمين الظالمين وكافة المجرمين في العالمين أّن ذلكم
الفايروس ُم خّص ص لهم من رّب العالمين ،ذلكم فايروس أشّد نوع في المدد لجند الله
الصغرى؛ أسد الفايروسات يا معشر الباشواتَ ،لَك م حّذ رناكم أن تّتقوا الله وتخشوا عذابه
ولكن لا تحّبون الناصحين! فأعِلنوا الخضوع والطاعة لخليفة الله خيًر ا لكم ،وسبقت عديد
البيانات في شأن ما تسّم ونه فايروس كورونا وما في طّياتها نفس الخبر الذي جاء في هذا
البيان ،ولم نأتكم بخبٍر جديٍد ولم َنحيد قيد شعرة مما نّبأناكم به من قبل عام ولن أتناقض في
نقطٍة واحدٍة وأطباء البشر يتناقضون في كل نقطة حتى يصبحوا وكأّنهم في الصّف الأّو ل
الابتدائّي لا يعلمون من بعد علٍم شيًئا؛ بمعنى أّنه سوف يجعل علمهم في طّب البشر الفيزيائّي
.صفًر ا على الشمال
وكذلك ُنحّذ ر البشر المعرضين عن ذكر الله القرآن العظيم والرافضين اّتباعه كذلك فليأذنوا

بمزيٍد من حرب الله جًّو ا وبًّر ا وبحًر ا؛ ذلكم ما تسّم ونه بالكوارث الطبيعّية ،طبع الله على
قلوب المجرمين منكم إن لم تتوبوا؛ بل هي بسبب التناوش الأكبر من جراء كوكب سقر؛ ذلكم
كوكب الجحيم جهّنم الحمراء يوم مرورها في سماء أرضكم من جهة الجنوب؛ ذلكم كوكب
سقر الّلواحة للبشر بالأفق حين اقترابها الذي يقترب من أرض البشر فيباغتهم من جهة
الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي؛ بمعني أّنه سوف يسّد الأفق من الجنوب الشرقي
إلى الجنوب الغربي ،وحّذ رناكم منه منذ ستة عشر عاًم ا ولكن وكأّني أنادي قطيًع ا من الأنعام
ُ.ص ًّم ا ُبكًم ا ُع مًيا فهم لا يعقلون إلا من رحم رّبي
ويا للعجب يا معشر العجم والعرب! فهل تعلمون عن حكمة الله من العذاب الأدنى دون العذاب
الأكبر؟ ألا وهي لعّلكم ترجعون إلى الله وتّتبعون داعي الله فِم ن ثّم يصرف الله عنكم العذاب
الأكبر ،ولكّنكم أناٌس تجهلون وتظلمون أنفسكم يا معشر المستكبرين في الأرض ،ولسوف
.يعلمون أّي منقلٍب ينقلبون وإلى الله ُترجع الأمور ،ففّر وا إلى الله إّني لكم منه نذيٌر ُم بين
واعلموا علم اليقين أّنها لا ولن تنفعكم كّم اماتكم ولقاحاتكم يا جو بايدن الرئيس الجديد
للولايات المّتحدة الأمريكية فلا تكن كمثل أشّر الدواب دونالد ترامب! وإّني أعلم أّن الفرق بينك
وبين رئيس الحزب الصهيونّي العالمّي رئيس شياطين البشر دونالد ترامب كالفرق بين
المغضوب عليهم والضاّلين ،فكن من الشاكرين يا أّيها الرئيس الأمريكّي الُم حترم جو بايدن
واحذر مكر ترامب أشّر الدواب ،فقد علمتم أّنه حًق ا عدٌّو لأمريكا وعدٌّو للنصارى وعدٌّو
للمسلمين وعدٌّو للبشرّية جميًع ا إلا من كان على شاكلته من شياطين البشر ،وإّني خليفة الله
الإمام المهدّي لم أظلم الطاغوت دونالد ترامب شيًئا وحّذ رنا المسلمين والضاّلين من النصارى
المسيحّيين من مكر المسيحي المتطّر ف في حزب الشيطان رئيس شياطين البشر في العالمين؛
.ذلكم أشّر الدواب دونالد ترامب
وسبقت بيانات التحذير منه من قبل أن يتسّلم ترامب عرش أمريكا؛ بل في تاريخ11 - 21( :
 2016 -).مـ
)(https://mahdialumma.com/showthread.php?p=243102

وكذلك نحّذ ركم من كويكب الراجفة تحّل حيث يحّل ترامب أشّر الدواب بالولايات المتحدة
الأمريكية ،كون أكثر شياطين البشر يوَج دون في الولايات المتحدة الأمريكية؛ غالبّيتهم في
الشعب وقليل منهم في السلطة وسوف تعرفهم بشدة حّبهم لترامب ،فلا تكن يا جو بايدن قَلمًا
.بأيديهم ،فالحذر الحذر إّني لك من الناصحين
..وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد لله رِّب العالمين
.خليفُة الله على العالمين الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني
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 ..فايروس كورونا ،ألا وإّن ُج ند الله لهم الغالبون ولسوف تعلمون
بسم الله الواحد القهار قائِد جنودِه الُّص غرى والكبرى في ملكوت السماوات والأرض ،ومن
أصغر جنوده في الَخ لق هم ما تسّم ونه (فايروس كورونا) وما هي بكورونا ،بل جنوُد الله من
خلٍق جديد في أخبار كتاب الله القرآن المجيد ،مثًلا جديًدا في الخلق لقدرِة اللِه العزيز الحميد
كما سبقت فتوانا بالحّق من قبل عاٍم بسلطان العلم قطعّي الّدلالة في ُم حكم كتاب الله القرآن
.العظيم

يا معشر الأنصار الّس ابقين الأخيار ،ويا معشر الباحثين عن الحّق في العالمين ،ويا أّيها الّناس
..أجمعين
اسمعوا واعقلوا ما سوَف نقوُله لكم بالحّق  ،فهل يستوياِن مثًلا أصحاُب وجهات الّنظر والّر أي
الآخر وأصحاب التوّقعات وأصحاُب القول بالّظ ن الذي لا ُيغني عن الحق شيًئا؟ كوَن الّتوّقعات
توّقعاُت حتى َتقع ،وليَس ت آيات لهم من رّبهم كونها ُم جّر د توّقعاٍت وتكّه نات ،فهل َيستوون
مثًلا هم وصاحُب علم الكتاِب القرآن القطعّي الّدلالِة العلمّية بما عّلمه اللُه الحّق بسلطاِن العلم
الحّق ؟ حقيٌق لا أقول على الله إلا الحّق الذي سوف ُيريكم اللُه حقيَق آياِته على الواقع
الحقيقّي لقوٍم يعلموَن أّنه الحّق من رّبهم ولو كِر ه المجرموَن الذين يمكروَن في آياِت اللِه لصّد
البشر عن الّتصديق عّم ا جاَء هم من أخبار الغيِب في ُم حكم الّذ كر القرآن العظيم ،وهيهاِت
هيهات ورّب الأرِض والسماوات لا أفتيكم إلّا بالحّق  ،وأّنكم سوف ترون حقائَق آياِت الله في
بياناِت الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي هي الحّق على الواقع الحقيقّي حتى يتبّين لكم أّنه
الحّق من رّبكم في كّل ما أفتيناكم به من حقائق آيات الله القرآن العظيِم وإّنا لصادقون إن كنتم
تخافوَن الله رّب العالمين ،فاّتقوا الله وكونوا مع الّص ادقين الذين لا يقولون على الله ما لا
!يعلمون
وعلى كّل حال ،فيا لغباِء بعِض الباحثيَن الذي ينتظرون من الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
أن يكتب بياًنا جديًدا من بعد الَح دثَ ،ك وني فّص لت لكم الأخباَر مسبًق ا من كتاب عّلام الُغ يوب؛
وأقصد الأخبار التي نبّينها لكم من ُم حكم الِّذكر فحتًم ا تجدون حقائَق آياِت الله فتعرفونها على
الواقع الحقيقّي  ،وحتمًا يأتي يوٌم قريٌب فأقوُل للعالمين :ألم أقل لكم أّني أعلُم من اللِه ما لا
تعلمون؟ كونهم عِلموا أّنه الحّق من رّبهم لا شّك ولا ريب حتى لا ُيكّذ ب الحّق إلا كّل شيطاٍن
َم ريد من بعِد ما تبّين له أّنه الحّق من رّبهم ،فحسبَي الله على الذين َيصّدون الناس عن
الّتصديق بحقائق آيات الله فيمُك رون بالضّد َتصديًة منهم حتى لا ُيؤمن الناس بآياِت عذاب الله
الأدنى حتى يكونوا معهم َس واء في ناِر جهّنم ،وليَس بضلاٍل منهم بل بعد ما تبّين لهم أّنه
الحّق فيصّدون عنها صدوًدا فُيهِلكون أنفسهم ولن َيجدوا لهم من عذاب الله من ولٍّي ولا
واق ،فلا تزال بعوضُة الله الحربّية ترسل الَم دد تلَو الَم دد بكلمات الله يلقيها لبويضاتها (ُك ن
فتكون) فايروساٍت من أصغر آيات الله الحّية في الكتاب؛ أي من أصغر جنود الله على
الإطلاق ،وسبقت فتوانا بالحّق الحقيق أّنه لا ينبغي لَم ثل الله في محكم القرآن العظيم (بعوضًة

ما لا ُتحيطون بها علمًا) أن تأتيكم بمدٍد جديٍد إلا وهو أشّد من الَم دد الذي من َق بله؛ فايروسات
بعوضة ما لا تحيطون بها علًم ا ،وتتشاَبُه شكلًّيا مع الوباِء الذي َيعرفه علماء الطّب
المتخّص صون بروِفسوراِت علم الفايروسات وتختلُف جينًّيا ،وسبق تحّدي الإمام المهدّي ناصر
محمد اليمانّي من َق بل عام أّن كافة أطّباء الفايروسات في البشر لا ولن ُيحيطوا بمنشأ هذه
الفايروسات المستجّدة ،لا في كاّفة الحيوانات البرّية والبحرّية ولا في كاّفة الزواحف ولا في
كاّفة الطيور ولا في كاّفة الحشرات! فذلُك م تحّدي الله في الكتاب في الأمِر الّص ادر في الكتاب
لخليفة الله المهدّي ناصر محمد اليمانّي في قول الله تعالىَ { :ف َذ ْر ِني َو َم ن ُيَك ِّذ ُب ِبَه ٰـَذ ا اْل َح ِديِث
ۖ َس َنْس َتْد ِر ُج ُه م ِّم ْن َح ْي ُث َلا َيْع َلُم وَن ﴿َ ﴾٤٤و ُأْم ِلي َلُه ْم ۚ ِإَّن َك ْي ِدي َم ِتيٌن ﴿ } ﴾٤٥صدق الله العظيم
[].القلم
وبما أّني الإمام المهدّي خليفة الله على العالمين لا أقول على الله ببياِن القرآِن بالّظ ن الذي لا
ُيغني من الحّق شيًئا ،بل أنطُق بالحّق بسلطاِن العلم ومن ُم حكم القرآن العظيم واستناًدا ليقيني
بآيات الله في القرآن العظيم ،ولذلك لا تجدونني أقول لكم أّني أتوّقع أو أّني أظّن أو أّن من
وجهة نظري! هيهاِت هيهات ..فَلَك م ُأقسم لكم برِّب الأرض والّس موات أّنكم سوَف تجدون
فتواَي بالحّق على الواقع الحقيقّي  ،ويتبّين لأولي الألباب أّن فتوى ناصر محمد اليمانّي حًّق ا لم
تكن ظّنية تحتمُل الّص ح وتحتمُل الخطأ! بل َينطُق بالحّق الحقيِق فُيريُك م الُله حقائق آياِت الله
في القرآن العظيم على الواقع الحقيقّي  ،فويٌل للذين َيصدون عن حقائق آيات الله من بعد ما
!بّينُته للناس بأمر الله فيكتموَن الحّق من رّبهم
فويٌل لهم ثم ويٌل لهم من عذاٍب شديد من الَم دد الجديد! أم تظّنون لقاحاتكم سوف تعصمكم من
بأٍس من الله شديد مّم ا تسّم ونه فايروس كورونا؟! فَلَك م أقسمُت لكم في كل بيان أّن رّبي
سوف يزيد مدًدا تلَو المدد مّم ا تسّم ونه فايروس كورونا؟ ولم أقل لكم أّنه سوف يتحّو ر أو
سوف يتطّو ر أو سوف يتبّدل حسب َز عمكم ،بل ُقلنا لكم أّنها ُج نود من الله العزيز الحميد،
وكّل فايروس َم دد جديد إضافة إلى الَم دد الذي من َق بله ،بل أكبر من آيات الَم دد من قبله وأشّد
فتًك ا وسرعًة وأسرُع مكًر ا! فلا رجعة للوراء لحرِب الله حتى ُتعلنوا الاستسلام فترفعوا أيديكم
إلى الّس ماء ُم ستسلمين لله رّب العالمين ومستكينين وُم تضّر عين لله أن يكشف عنكم عذابه
لتّتبعوا كتابُه فتطيعوا خليفة الله المصطفى عليكم من رّبكم ،فليس لكم حّق الفيتو لقراِر الله
في اصطفاء خليفته ،سبحان الله العظيم وتعالى علًّو ا كبيًر ا! يخلُق ما يشاء ويختار ما كاَن لكُم

.الخيرُة سبحانُه عّم ا تشركون وتعالى علًّو ا كبيًر ا
وكما ُقلت لكم (يا معشَر الذين لا يتفّك رون) ليس من صاِلح ُم عجزة البيان أن نعيَد الخبر كما
قلناه من قبل ،كون البيان سوف يصدر بحسب تأريخه الجديد فيظّنه الباحثون الُج دد أّنه قوٌل
جديد من بعد َع جزكم ،أفلا تعقلون؟ خصوًص ا بيانات الحرب العالمّية بجنود الله فايروسات
كورونا الُم ستجّدة ،وبياناِت حرب الله الَم ناخّية جًّو ا وبًّر ا وبحًر ا بسبب تناوش الأرض بسبب
اقتراب كوكب العذاب سقر (الّنار الّلواحة للبشر) ،أم تظّنون أّن فيضاناِت عامكم هذا  2021مـ
سوف تكون كمثل فيضانات عشرين عشرين؟ بل فيضاناُت عامكم هذا واحد وعشرين أشّد كما
حّذ رناكم منذ ستة عشر عاًم ا أّنكم سوف تجدون في كّل عاٍم أّن مؤّش ر ما تسّم ونه بالكوارِث
الّط بيعية سوَف يزداُد بسبب أّن كوكب العذاب في كّل عاٍم أقرب ،بل صار أقرَب وأقرَب حتى
ُيشرق عليُك م بغتًة من َج نوب الأرِض فيأخَذ المكِّذبيَن من مكاٍن قريب يا معشَر الجاهليَن الذين
ُيصّدقون المفترين بأكذوبِة الاحتباِس الحرارّي بسبِب عوادِم الُّد خان الّص اعد من الأرض إلى
الغلاف الجّو ي من مصانعكم ،فتزعمون أّنه أّثر على الأرض حتى حدثت ما ُتسّم ونها
بالتغييرات المناخّية وإّنكم لكاذبون! فأُّي احتباٍس حرارّي كذٌب وبهتاٌن مبين ،ألم تتوّقف
مصانعكم في عام عشرين عشرين بسبِب جنود الله كورونا؟ فكاَن من المفروض أن تخّف ما
!تسمونها بالكوارِث الطبيعّية هذا العام الجديد  2021لو كنتم صادقين
بل الحّق والحّق أقول ،أّن الاضطراباِت الُم ناخّية هي بسبب اقتراب كوكِب العذاب الذي سوف
يمّر في سماء أرض البشر من جهة َج نوب الأرض ،كون دورانه من جهة الشمال حتى
ُيباغتكم من َج نوب الّش مس وجنوب الأرض ،فَلَك م حّذ رناكم من كوكب العذاب منذ ستة عشر
عاًم ا! ولكّنكم تّتبعون الُم لحدين الذين َيصّدون عن الحّق من رّبكم ويّتبعون شياطين البشرية
الذين يصّدون عن آياِت الله وهم يعلمون ،فهل أنتم صرتم ملحدين بالله مثلهم يا معشر
المسلمين؟
وها هم يدعون إلى اجتماٍع بسبب إصلاح الّتغير المناخّي وكأّنهم الُم سيطرون على مناخ
الأرض! وكأّن الله ليس موجوًدا سبحانه! وكأّن الله ليس هو المسيطُر سبحانه! وكأّن الله
ليس هو من ُينّز ل المطر والماَء الُم نهمر سبحانه! وكأّن الملحدين المجرمين سوف يتحّك مون
بكوكب الأرض ومطر الّس ماء وإّنهم لكاذبون! فسوف يرون من أعاصير البحر المسجوِر

العاصِف والقاِص ف وفيضاِن الماء المنهمر وإعصاراٍت فيها ناٌر ُتحرق غاباِت الأراضي
الخضراء ،فَلَك م حّذ رناكم منذ عدِد سنيَن من عذاِب الله جًّو ا وبًّر ا وبحًر ا من جّر اء اقتراِب
كوكِب العذاب؟ ولكن ..فكأّني أنادي أمم عالٍم أصٍّم أبكٍم أعمى فهم لا يعقلون إلا َم ن رِح م رّبي
.وصّدق أّنه الحّق من رّبه
وعلى كل حال ،فأبشروا بما وعدناكم بأمر الله بالمزيِد مّم ا وعدناكم به من قبل بإذن الله
العزيز الحميد ،سواًء المزيد بمدِد حرِب جنود الله الصغرى فايروسات الصدور الخانقة؛
فايروسات بعوضة ما لا تحيطون بها علمًا ،وفشِل كافة لقاحات شركات أطباء البشر فيجعُل
نسبة نجاِح ها صفًر ا في المائة ،وُم قبلاٌت إليكم آيات مدٍد جديٍد من فايروسات بعوضة ما وكثرة
إصاباٍت ووفّيات ما لم تكونوا تحتسبون! فَلَك م الفرق عظيٌم بين العام الماضي وهذا العام يا
(شي جين) رئيس الّص ين وَم ن على شاكلته في العالمين؟! وليس من مختبراتكم كما يزعم
أمثالكم أّن فايروس كورونا ُم صّنع ،فُتّتهم الّص ين وأنتم َتزعمون أّن أمريكا صانعُة فايروس
كورونا! ولكّني الإمام المهدّي الَح كُم بالحّق وأبرُئ الّط رفين (أمريكا والّص ين) ،فلا تستطيعون
أن تخلقوا ذباًبا أو بعوضًة أو أصغر كائِن حّي كمثِل خلِق الله له روح ولو اجتمعت لخلِقه كاّفة
دوِل الَبشر! بل هذا من خلِق الِله جديد ،فأروني ماذا خلق الذين من دونه إن ُك نتم صادقين!
.فهل من َخ لّاق لكائٍن حّي غير الله وحده سبحانه؟! لا إله غيره ولا معبوَد سواه
وختاُم بياني هذا أقول :اللهّم احكم بين خليفتك والُم جرمين وأنت أسرع الَم اكرين وأسرُع
الحاسبين ،واهِد من عبادك الذين لو َع لموا الحّق من رّبهم لما أخذتهم العّز ة بالإثم واّتخذوه
سبيًلا رحمًة بعبادك المظلومين في العالمين َو وعدك الحّق وأنت أرحُم الّر احمين ،وجاَء وعُد
.الله إّن الله لا ُيخلف الِم يعاد
..وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد للِه رِّب العالمين
.خليفُة الله وعبده الإمام المهدّي ناصر محّم د اليماني
____________
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!ُك ونوا ُش هداَء ِبالَح ّق على الّص اّدين المتناقضين ،وعلى الأنعام الُمْس َتخفين ِبُع قولهم َف َص ّد ُقوهم
سلاُم الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا معشر البشر الذين إذا تبّين لهم الحُّق اّتبعوه ،كونهم
يستخدمون عقولهم فلا أحد يستطيُع أن يستخّف بعقولهم كونهم لن يسمحوا بذلك؛ أولئك الذين
هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب في كل زمان ومكان ،ولذلك تجدون الفتوى الحق من الله
عن سبب دخول أهل النار في النار وهو الاستخفاف بالعقول وعدم استخدامها ،تصديقًا لقول
الله تعالىَ { :و َق اُلوا َلْو ُك َّنا َنْس َم ُع َأْو َنْع ِق ُل َم ا ُك َّنا ِفي َأْص َح اِب الَّس ِعيِر ﴿ } ﴾١٠صدق الله
].العظيم [الملك
وربما يوّد كاّفة الباحثين أن يقولوا" :ومن ذا الذي يستطيع أن يْس َتخّف بعقولنا؟ فنحن بشر
مّيزنا اللُه عْن الأنعاِم ِبنعمة العقل ،ومن لا يستخدم عقله فهو كالأنعام ،فلا أنت يا ناصر محمد
اليماني تستطيع أن تْس َتِخ ّف بعقولنا ولا كاّفة الذين يصّدون عن آيات التصديق من الله
لدعوتك؛ إن كنت من الصادقين حتمًا ُيصِدقك الله وحدك فيصبَح الصاّدون من الكاذبين ".فمن
ثّم يقيم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني الحجة على الجميع وأقول :اكتبوا كلمة بحث في
:قوقل وفي القنوات كما يلي
"ُر ّب ضارة نافعة فايروس كورونا"

وسوف تجدون أّن علماء المناخ بما فيهم وكالة ناسا وكذلك كاّفة الأساتذة والباحثين يقولون:
"إّن فايروس كورونا استطاع أن يحّق ق ما لم تحّق قه اتفاقية باريس للمناخ! كونه وّقف مصانع
البشر وسياراتهم حتى خّف عادم ثاني أوكسيد الكربون الُم تصاعد إلى غلاف الكرة الأرضية؛
فهذا يعني أّن فايروس كورونا حّل مشكلة المناخ كونه حتمًا خّف ف خمسين في المائة من ثاني
أوكسيد الكربون الصاعد من سّك ان الأرض إلى غلافها الجوّي العلوّي  ،وأّن هذا يعني أّنه
خّف ف كثيرًا من الاحتباس الحرارّي  ،وأّن هذه ُبشرى ".يخّف ف من كوارث الطبيعة من
فيضاناٍت وأعاصيَر وزلازَل وغيرها من كوارث الطبيعة الذين زعموا أّنها بسبب الاحتباس
الحراري ،فإذا هم يتفاجأون في صيف عشرين عشرين ما لم يكونوا يحتسبون ،ولم تخّف
كوارُث الطبيعة شيئًا بل تضاعفت الفيضانات والأعاصير البحرّية والبّر ية والزلازل وغيرها
.بما يسمونها (كوارث التقّلبات المناخّية) بسبب الاحتباس الحراري
َك ّذ بهم الله بحوله وقوته وأفسد نظرية الاحتباس الحراري! ليعلم البشر الُع قلاء أّنه حّق ًا كوارث
التغّيرات المناخّية أّنها ليست بسبب الاحتباس الحراري للأرض؛ بل سببها كوكب العذاب
(نيبيرو) سقر الذي يحّذ ر منه المهدّي المنتظر ناصر محمد اليماني منذ ستة عشر عامًا،
ولذلك بعث الله فايروس كورونا ليثبت افتراءهم فينسف نظرّية الاحتباس الحراري! ليتبّين
لكاّفة البشر أّن ما ُينذر منه المهدّي المنتظر ناصر محمد اليماني منذ ستة عشر عامًا أّن سبب
حرِب اللِه المناخّية هي حقًا بسبب اقتراب كوكب سقر ،فيحدث التناوش لحرب الله المناخّية
قبل مروره نذيًر ا للبشر ،فهل تناقض الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني؟
والصاّدون عن حقائق آيات الله المجرمون يتناقضون وُم صّر ون على تكّبرهم وغرورهم،
ومن اّتبعهم استخّف وا بعقولهم فأضّلوهم ولن ُيغنوا عنهم من عذاب الله شيًئا ،والقادم أعظم،
.اللهم قد بلغت ..اللهم فاشهد
..وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد للِه رِّب العالمين
.خليفة الله وعبُده الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني
___________

 - 16الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني
رجب  1442 -هـ 11 -
مـ 23 - 02 - 2021
صباحًا 12:23
) بحسب التقويم الرسمي لأّم القرى (
] لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان [
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=343963
_____________

فليَس لَديهم كتاٌب من رّب العالمين هم به مستمِس كون ،تصديقًا لقول الله تعالىَ { :أْم آَتْي َناُه ْم
ِك َتاًبا ِّم ن َق ْب ِلِه َف ُه م ِبِه ُمْس َتْم ِس ُك وَن ﴿َ ﴾٢١بْل َق اُلوا ِإَّنا َو َج ْد َنا آَباَء َنا َع َلٰى ُأَّم ٍة َو ِإَّنا َع َلٰى آَثاِر ِه م
ُّ].م ْه َتُد وَن ﴿[ } ﴾٢٢الزخرف
وأما الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فالأمم المبعوث فيهم لديهم كثيرًا من القول في كتب
محّر فة بغير ما أنزَل الله كما لدى اليهود والّنصارى اّلذين حّر فوا التوراة والإنجيل ،وأّم ا
المسلمون الأمّيون فلديهم كتّيبات ِم لؤها أحاديث وروايات فيها كثير مخالفة لمحكم القرآن
العظيم إلّا قليلًا فيها من الأحاديث الحّق التي لا تخالف القرآن ،ولكن العلماء تجدوهم لا يّتبعون
الأحاديث الحق في كتب علم الحديث؛ بل سوف يَذ روها فيّتبعوا ما ُيخالف القرآن العظيم وما
ُيخالف العقل والمنطق كوَنهم أصحاب اّتباٍع أعمى لسلِفهم ويرّج حون النقل على العقل فأضّلوا
أنفسُه م وأضّلوا أّم تهم بسبب الأحاديث الموضوعِة زورًا وبهتانًا عن الّنبي وصحابتِه
المْك َر مين ،وذلك مكٌر من طائفة بين الّص حابة منافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والمكر
غير الذي يقوله عليه الصلاة والسلام من أحاديث سّنة البيان ،فلو عَر ضوها على محكم آيات
القرآن البّينات للجميع لوجدوا إّن بين تلك الأحاديث الموضوعة وبين محكم القرآن اختلافًا
كثيرا؛ أي بنسبة مائة بالمائة متضاّدان تمامًا كون الحق والباطل نقيضان لا يّتفقان ،ولكّن

المسلمين رفضوا دعوة خليفة الله المهدي ناصر محمد إلى عرض أحاديث صحيح البخاري
ومسلم وكتاب بحار الأنوار!! فأبوا جميعًا سّنًة وشيعة للاحتكام إلى الّذ كر المحفوظ من
التحريف؛ ذلكم كتاب الله القرآن العظيم ،بل مفّس ريهم كذلك اّتبعوا روايات كثيرة زورًا وبهتاًنا
(عن ابن عباس) لتأويل القرآن ،فما أكثرها! كون شياطين البشر لم يستطيعوا أن يحّر فوا في
كتاب الله القرآن العظيم شيئًا وما كان لهم إّلا أن عَم دوا لوضع الأحاديث والّر وايات المفتريات
عن نبي الله وصحابته المكرمين لكي يضّلوا المسلمين فصّدوهم عن اّتباع سبيل الله الحق
القرآن العظيم ،فنجح المنافقون بصّد أمٍم من بعد الرسول إلى أّم ة اليوم ،فلا تجدوهم لا على
كتاب الله ولا سّنة رسوله الحق ،ولولا أّن الله يريد أن يبدأ بالمكّذ بين بالقرآن ظاهرًا وباطنًا
تصديقًا لقول الله تعالىَ { :ف َذ ْر ِني َو َم ن ُيَك ِّذ ُب ِبَه ٰـَذ ا اْل َح ِديِث ۖ َس َنْس َتْد ِر ُج ُه م ِّم ْن َح ْي ُث َلا َيْع َلُم وَن
[ } ﴾٤٤﴿].القلم
فلا يزال خفيفًا لديهم ،ولسوف يعلمون إذا لم يعتبروا بما صنع بمن يشاء من الكّف ار بالقرآن
العظيم فأصاب الله ما يشاء منهم بجندّي عذاب الّص دور ،ولسوف يزيدهم مددًا جديدًا يتلوه
مدٌد أشّد ،وكُل مدٍد أشّد من ذي قبله ،ولسوف ُيبِط ل لقاحاتهم أجمعين ،ولسوف يعلمون حقيقة
تحدّيات الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني منذ تاريخ( :عشرة  -رجب) الموافق- 3 - 5( :
 ،)2020وبالّنسبة للمُلَّق حين كرهًا جبرّيًا من حكوماتهم فليتوّك لوا على الله فيقولواُ { :قل َّلن
ُيِص يَبَنا ِإَّلا َم ا َكَتَب الَّلـُه َلَنا ُه َو َم ْو َلاَنا ۚ َو َع َلى الَّلـِه َف ْل َيَتَو َّك ِل اْل ُم ْؤ ِم ُنوَن ﴿[ } ﴾٥١التوبة] ،كونهم
في وضع الُم كَر هين من دولهم ولكّن قلوبهم مطمئنة بالإيمان إّن الله هو حافظهم من عذابه
.وحافظهم من أعراض الّلقاحات الّج برّية
وأرجو من الله بحّق لا إله الّا هو وبحّق رحمِته التي كَتب على نفسه وبحّق عظيم نعيم
رضوان نفسه أن يصدر أمرًا عاجلًا من عنده بفشل كاّفة لقاحاتهم حتى تكون جميعها صفرًا
على الشمال فُيبِلسون من كافة الّلقاحات فيرجعون إلى ربهم ليكشف الّض ّر عنهم ،شرط أن
يّتبعوا خليفته الّداعي لاّتباع كتابه القرآن العظيم ،وإّنما ذلك الدعاء من عبده وذلك حتى يعّج ل
برجوع العالمين إلى رّبهم ليكشف عنهم عذابه ،فوالله ثم والله لا ولن يكشف ضَّر عذابه
عنهم سواه ولا يكشف عذاب الله بالأسباب ،فمن كشفه عنه فبسبب التضرع إلى ربه ليكشف
عنه السوء ،كون الإنسان بطبعه إذا تقّط عت به الأسباب تضّر ع إلى رّبه ليكشف عنه السوء،

ولكن للأسف يمر ُم عرضًا عن رّبه كأّنه لم يدُع ه إلى كشف ُض ٍّر مّس ه من قبل ،وقال الله
تعالىَ { :و ِإَذ ا َم َّس اْل ِإنَس اَن ُض ٌّر َد َع ا َر َّبُه ُم ِنيًبا ِإَلْي ِه ُثَّم ِإَذ ا َخ َّو َلُه ِنْعَم ًة ِّم ْن ُه َنِس َي َم ا َك اَن َيْد ُع و
َّل
َّل
َّن
َّن
َّت
ِإَلْي ِه ِم ن َق ْب ُل َو َج َع َل ِل ـِه َأنَداًدا ِّلُيِض َع ن َس ِبيِلِه ۚ ُقْل َتَم ْع ِبُك ْف ِر َك َق ِليًلا ۖ ِإ َك ِم ْن َأْص َح اِب ال اِر
[ } ﴾٨﴿].الزمر
فاّتقوا الله واعلموا علَم اليقين أّن جنود الله فايروسات بعوضٍة ما لا تحيطون بها علمًا لُه م
الُمَس يطرون في حربِه م على العالمين لإخضاعهم لخليفة الله وعبده المهدّي ناصر محمٍد ،فلا
تظلموا أنفسكم بالّتأخير وفّر وا إلى الله إّني لكم منه نذيٌر ُم بين بالبيان الحق للقرآن العظيم،
فأطيعوا الله وخليفته واّتبعوا كتابه القرآن العظيم لعّلكم ُترحمون ،وقد جاءكم بيان الّش فاء
لَك شف عذاب الله بشكٍل عام في بيان كتبناه في( :ستة وعشرين رمضان لعام
) )1441..بعنوانه التالي( :فايروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329951
..انتهى
وليس ذلك فحسب؛ بل تناوش كوكب العذاب سقر قد اقترب أكثر فأكثر فيرتفع عذاب ما
تسمونه بكوارث ما تسمونها التقّلبات المناخّية ،فلَك م أنذرناكم من عذاب الله منذ ستة عشر
عامًا؛ ذلكم ما تسمونه كوكب نيبيرو؛ كوكب سقر اللواحة للبشر من حيٍن إلى آخر وسوف
تظهر عليُك م من جنوب الأرض والّش مس وإّنا لصادقون وأن لعنة الله على الكاذبين ،فإن كنت
كاذبًا فعلّي كذبي وإن كنُت صادقًا وكَّذ بتم فحتمًا سوف يصيُبكم ما وعدناكم بالحّق تحذيرًا من
الله لمن أبٰى واستكَبر وعصى الله وخليفته المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني ،فإن صّدقتم
بداعي الله فما يفعِل الله بعذابكم وهو أرحم الراحمين؟ وإن كّذ بتم فسوف يكون ِلزامًا وفي
أجله المسّم ى إّن الله لا يخلف الميعاد ،فاّتقوا الله واعبدوه فليس لكم من دونِه من ولّي ولا
شفيع من عذابه لا في الّدنيا ولا في الآخرة ،أفلا تّتقون الله شديُد العقاب؟ فاّتقوا الله يا أولي
الألباب وأطيعوا الله وخليفته المهدي الذي يدعوكم إلى اّتباع كتاب الله القرآن العظيم؛
فأطيعوا الله وخليفته لعّلكم ترحمون ولن يزيد الله الّش اكرين منكم من كبرائكم إلا عّز ًا إلى
ِع ّز ه ،فأقسم برّبي ورّبهم (الله رب العالمين) أنهم ماشيين في الطريق المعاكس لإنقاذ أنفسهم
وأّم تهم من عذاب جند الله (ما يسمونها كورونا) ،وأقسم ِبَم ن رفع الّس ماء بلا عمٍد تروَنها إّن

الله سوف ُيملي لهم جنودًا تترى؛ آيات مفّص لات؛ كّل آيٍة أكبر من أختها سواًء في الطريقة
وسرعة الَم كر وفي شّدة الّض رر في الّص در وفي سرعة الانتشار .وتلك من أصغر جنود الله
في الكتاب ولا تتلّق ى الأوامر من َم َلٍك ولا جاٍْن ولا إنساٍن ؛ بل تتلّق ى الّتعليم والّتسويم والأوامر
من الّر حمن الذي خلَق الإنسان ويعلم بنقاط َض عف الإنسان ويعلم بدّقة تفاصيل خلق الإنسان،
َّن
تصديقًا لقول الله تعالىَ { :و َأِس ُّر وا َق ْو َلُك ْم َأِو اْج َه ُر وا ِبِه ۖ ِإ ُه َع ِليٌم ِبَذ اِت الُّص ُدوِر ﴿َ ﴾١٣أَلا َيْع َلُم
َ].م ْن َخ َلَق َو ُه َو الَّلِط يُف اْل َخ ِبيُر ﴿[ } ﴾١٤الملك
كون جنود الله لا تعلم الغيب؛ بل عبيٌد لله؛ فايروسات بعوضٍة ما؛ خلٌق جديد وليَس لديه أّي
خبرٍة عن تضاريس جسم الإنسان الّداخلّية ،تصديقًا لقول الله تعالىَ { :أَّم ن َيْب َد ُأ اْل َخ ْل َق ُثَّم
ُيِعيُد ُه َو َم ن َيْر ُز ُقُك م ِّم َن الَّس َم اِء َو اْل َأْر ِض ۗ َأِإَلٰـٌه َّم َع الَّلـِه ۚ ُقْل َه اُتوا ُبْر َه اَنُك ْم ِإن ُك نُتْم َص اِدِقيَن
﴿ُ ﴾٦٤قل َّلا َيْع َلُم َم ن ِفي الَّس َم اَو اِت َو اْل َأْر ِض اْل َغ ْيَب ِإَّلا الَّلـُه ۚ َو َم ا َيْش ُعُر وَن َأَّياَن ُيْبَع ُثوَن ﴿﴾٦٥
[ }].النمل
وأكّر ر وأذّك ر كاّفة المعرضين عن الّذ كر القرآن العظيم بأمر الله إلى خليفته (الإمام المهدي
ناصر محمد اليماني) خليفة الله على العالمين أن أترَك كم له سبحانه ليخضعكم بأصغر جنوده
في الكتاب يا معشر أصحاب الكبرياء في الأرض من قادات البشر ،تصديقًا لقول الله تعالى{ :
َف َذ ْر ِني َو َم ن ُيَك ِّذ ُب ِبَه ٰـَذ ا اْل َح ِديِث ۖ َس َنْس َتْد ِر ُج ُه م ِّم ْن َح ْي ُث َلا َيْع َلُم وَن ﴿ } ﴾٤٤صدق الله العظيم
[].القلم
فهل علمُتم مصدَر ه يا (شي جين) رئيس الصين ،ويا أيها الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ ذلكم ما
تحّديُتكم به من قبل عاٍم ببياٍن بعنوان ( :فايروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر
)  ..لعلهم يرجعون
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226

والله يحُك م بيني وبين من أبى واستكبر وهو خير الفاتحين ،ويهدي عباده الّض الين الذين لو
.علموا الحّق لاّتبعوه ووعده الحّق وهو أرحم الراحمين

..وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد للِه رِّب العالمين
.خليفة الله وعبده الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني
______________

 - 17الإمام المهدّي ناصر محّم د اليمانّي
محرم  1443 -هـ 19 -
مـ 27 - 08 - 2021
صباًح ا 11:24
) بحسب التقويم الرسمي لأّم القرى (
] لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان [
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=360168
________

 ..منشُأ ُك ورونا وِس ّر ه الَم كُنون
..بسم الله الرحمن الرحيم
يا َم عَش ر ُص َّناع القرار ( قادة شعوب البشر ) وعلى رأِس هم الرئيس الأمريكّي الُم حَتَر م ( جو
بايدن ) ،ألم أُقل لُك م إّني أعلم ِم ن الله ما لا تعلمون عن منشأ كورونا وِس ّر ه الَم كنون عن
العالمين؟ وَح ْص َح ص الحّق ِلَم ن يريد الحّق  ،فما عليه إلا فقط أن يقوم بوضع كلمة بحٍث في
:الإنترنت العالمّية بكلمات البحث التالية
)  ..سلسلُة بيانات البعوضة الخفّية للإمام المهدي ناصر محمد اليماني (
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226

َف َتِج دوا حقيقة َم َلّف القضّية كاملة في شأن فايروس كورونا ِم ن البداية إلى الّنهاية ،فذلك ِلَم ن
َك َّلف نفسه لقراءتها َبَج ٍّد وِص دٍق من غير استهزاٍء  ،فيجد فيها الّش فاء من فايروس كورونا من
غير لقاٍح ولا دواٍء  ،ويجد فيها الَح ّل والقول الَف ْص ل وما هو بالهزل لبيان سّر فايروس كورونا
.للإمام المهدّي ناصر محمد اليماني
وإلى التَر ند العالمّي يا معشر الأنصار لإنقاذ شعوب البشر من شّر فايروس كورونا القادم
الَو ْح ش؛ وشّر كويكب الّر اجفة ،وقارعة كوكب العذاب ( القارعة ) ،وما أدراك ما القارعة؟!
الّط امة الُك برى الأدهى والأَم ر على الأبواب؛ ذلكم كوَك ب العذاب ( َس َق ر ) ،فَلَك م حّذ رُت البشر
من اقتراب كوكب العذاب وهو كان لا يزال بالُأُفق الشمالّي  ،فاقترب ِم ن َخ لف الشمس عابًر ا
َ.خ ّط طول الدائرة الُق طبّية وأوشك أن ُيشِر ق بغتًة على أهل الأرض من ِج هة جنوب الأرض
وُأقِس م بالله الواحد القّه ار أّنكم سوف ترون استدارة ُقرص كوَك ب العذاب ( َس َق ر) حين شروقه
ِم ن جنوب الأرض فيحُج ب الَف ضاء من الجنوب الشرقّي إلى الجنوب الَغ ربّي فيأتيكم بغتًة ؛ ذلكم
كوكب العذاب ( َس َق ر ) اللواحة بُأُفق أرض البشر ،فقد أعَذ ر َم ن أنَذ ر ،وُأقِس م بالله الواحد
القّه ار أّني لا أتغّنى لكم بالِّش عر ولا ُم باِلٌغ بغير الحّق بالنثر وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؛
ِم ن الذين يقولون على الله ما لا يعلمون ،بل ذلكم كوكب العذاب ( َس َق ر ) الذي وعدكم الله
بمرورها في الحياة الدنيا في ُم حَك م الِّذكر ( القرآن العظيم ) ِم ن آيات الله الُك برى ،تصديًق ا
﴾٣٧ َو َيُق وُلوَن َم َتٰى ﴿ لقول الله تعالىُ { :خ ِلَق اْل ِإنَس اُن ِم ْن َع َج ٍل ۚ َس ُأِر يُك ْم آَياِتي َف َلا َتْس َتْع ِج ُلوِن
﴾٣٨ َلْو َيْع َلُم اَّلِذيَن َك َف ُر وا ِح يَن َلا َيُك ُّف وَن َع ن ُوُج وِه ِه ُم الَّناَر َو َلا﴿َٰ هَذ ا اْل َو ْع ُد ِإن ُك نُتْم َص اِدِقيَن
﴾٣٩ َبْل َتْأ ِتيِه م َبْغ َتًة َف َتْبَه ُتُه ْم َف َلا َيْس َتِط يُع وَن َر َّد َه ا َو َلا ُه ْم ﴿َ ع ن ُظ ُه وِر ِه ْم َو َلا ُه ْم ُينَص ُر وَن
﴾٤٠ ]. } صدق الله العظيم [ الأنبياء﴿ُ ينَظ ُر وَن
َف َلَك م حَّذ رت ُص ّناع القرار وكاّفة شعوب البشر ( منذ ستة عشر عاًم ا وِبضعة أشُه ٍر )
الُم عرضين عن القرآن العظيم من عدم َتصديق البيان الحّق للقرآن (ُس لطان ِع لم خليفة الله
على العالمين) فأبى أكثر الّناس إّلا كفوًر ا ،وأعلم أَّنكم سوف تؤمنون به ( جميع الكافرين
والُم سلمين ) ولكن حين يباغتكم من مكاٍن قريٍب  ،برغم أّنه َلَك م ناوشكم بحربه المناخّية وهو
لا يزال في مكاٍن بعيٍد فتأَّثرت منه الشمس والقمر والأرض ولم ُيحِدث لكم ِذكًر ا ( ما ُيعاني منه
ُّد

َّت

العالم من حرب قارعة التغّيرات المناخّية القاِتلة ) وَص ُّد وكم عن الَّتصديق والنجاة أصحاب
نظرّية الاحتباس الحرارّي وَص َّد قتموهم من بعد ما تبَّين لهم أّن نظرّيتهم كانت خاطئة مائة
بالمائة بسبب أّنه خالَف توّقعاتهم بعيدة الَم دى ،وحدث الآن فأصبح ُم خالًف ا لنظرّية الاحتباس
الحرارّي وخابت نظرَّيتهم وَأَس ّر وا الّنجوى! وتَبَّين لكافة أصحاب نظرّية الاحتباس الحراري
أَّنهم كانوا خاطئين وأَس ّر وا الّنجوى! إًذ ا فليس لهم إّلا أن ُيَص ِّدقوا خليفة الله المهدّي ناصر
.محمد اليمانّي الذي ُيَح ِّذر الَبَش ر من كوكب العذاب منذ ستة عشر عاًم ا وِبضعة أشهر
وجاءت نهاية الُم َك ّذ بين بكوكب العذاب ،فسيأخذهم الله به من مكاٍن قريٍب ليلة مروره برغم
أّنه ناوشهم بتأُّثر مناخ الأرض وهو لا يزال في مكاٍن بعيٍد ولم ُيحِدث لهم ِذكًر ا وكَّذ ُبوا به،
وحتًم ا سوف يؤمنون به يوم الَف َز ع الأكَبر ،فيؤمنون به حين وصوله فيأخذهم من مكاٍن قريٍب
كما فعل بأشياعهم ِم ن قبل ،تصديًق ا لقول الله تعالىُ { :قْل َج اَء اْل َح ُّق َو َم ا ُيْب ِد ُئ اْل َباِط ُل َو َم ا
﴾٤٩ ُقْل ِإن َض َلْل ُت َف ِإَّنَم ا َأِض ُّل َع َلٰى َنْف ِس ي ۖ َو ِإِن اْه َتَد ْي ُت َف ِبَم ا ُيوِح ي ِإَلَّي َر ِّبي ۚ ِإَّنُه َس ِم يٌع ﴿ُ يِعيُد
﴾٥١ َو َق اُلوا آَم َّنا ِبِه َو َأَّنٰى ﴿﴾٥٠  َو َلْو َتَر ٰى ِإْذ َف ِز ُع وا َف َلا َف ْو َت َو ُأِخ ُذ وا ِم ن َّم َك اٍن َق ِر يٍب ﴿َ ق ِر يٌب
﴾٥٢ َو َق ْد َك َف ُر وا ِبِه ِم ن َق ْب ُل ۖ َو َيْق ِذ ُفوَن ِباْل َغ ْي ِب ِم ن َّم َك اٍن َبِعيٍد ﴿َ لُه ُم الَّتَناُو ُش ِم ن َّم َك اٍن َبِعيٍد
﴾٥٣ َو ِح يَل َبْي َنُه ْم َو َبْي َن َم ا َيْش َتُه وَن َك َم ا ُفِع َل ِبَأْش َياِع ِه م ِّم ن َق ْب ُل ۚ ِإَّنُه ْم َك اُنوا ِفي َش ٍّك ُّم ِر يٍب ﴿
﴾٥٤ ]. } صدق الله العظيم [ سبأ﴿
.اللهم َق د بَّلغت ..اللهم فاشهد
فلا تِه نوا في الَّتبليغ يا َم عشر الأنصار السابقين الأخيار ( جيش الإمام المهدّي الإلكترونّي )
للسعي لإنقاذ شعوب البشر ،فويٌل للذين َيُص ّدون الناس عن الّتصديق ِم ن عذاِب يوٍم عقيٍم على
الأبواب ،فاَّتقوا الله يا أولي الألباب وِف ّر وا إلى الله وَص ِّدقوا بكتابه القرآن العظيم واَّتبعوا
الإمام المهدّي ناصر محمد ،واعلموا أّن الله شديد العقاب ِلَم ن عصى الله وكَّذ ب بخليفته الإمام
َّذ
المهدّي ناصر محمد اليماني ،فمن ُيَك ِّذب خليفة الله المهدّي فقد َك ب بسلطان آيات القرآن
.البّينات الُم حَك مات لعلماء الأّم ة وعاّم ة المسلمين
:وأقولها الآن بكّل اختصار

يا ُم سلمين ..كوَك ب العذاب وَص ل وصار قريًبا ،فأضعف الإيمان أنِقذوا أنفسكم وَص ِّد ُقوا بداعي
الحّق ِم ن رّبكم قبل أن يأخذكم مع المجرمين ِم ن مكاٍن قريٍب  ،فوِّح ُدوا الله واعبدوه وحده لا
شريك له ولا تكونوا من الُم شركين ،واكفروا بشفاعة العبيد بين يَدي الرّب المعبود كون ذلك
ِش رًك ا؛ والِّش رك ُظ لٌم عظٌيم لأنفسكم ،واعلموا أّن الله لا َيغِفر أن ُيشَر ك به ،فخافوا الله َش ديد
 ).الِعقاب من قبل وصول كوَك ب العذاب ( كوكب الَج حيم بعذاٍب أليم
..وسلاٌم على الُم رَس لين ،والحمُد لله رّب العالمين
.خليفُة الله وعبده الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
________
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 ..رُّد الجواب للسائلين في العالمين

وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته ونعيم رضوانه ،إذا كان الّلقاح إجبارًّيا ِم ن الحكومات فلا
مانع على الأنصار الذين اضطّر وا بسبب ضرر فقدان وظائفهم الحكومّية والمدنّية وَس َف رهم

.فحسبكم الله وِنعم الوكيل
فقولوا " :الّلهم اكِفنا شّر الّلقاحات الَم زعومة ِض د كورونا ،الّلهم إننا َنشَه د أَّنه لا َيِقي ِم ن
عذابك شيًئا إلا رحمتك وعفوك وحلمك سبحانك لا إله إلا أنت ،الّلهم َف ِقنا شّر الّلقاحات ِبَح ولك
وقَّو تك وِقنا شّر عذابك برحمتك واجعل العذاب على الُم عِر ضين عن الّداعي إلى الله ( عبدك
وخليفتك على العالمين الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني ) على َبصيرٍة ِم ن رِّبه ( القرآن
العظيم ) ،الّلهم وُخ ّص بعذابك الشديد كّل كَّف اٍر َع نيٍد َك ِر ه داعي الله إلى اّتباع سبيل رضوانك
والاحتكام إلى كتابك القرآن العظيم ،اللهم إَّننا عبيدك الضعفاء المحتاجون إليك ندعوك بحّق لا
إله إلا أنت وبحّق رحمتك التي كتبت على نفسك وبحّق عظيم نعيم رضوان نفسك أن َتكفينا
َش ّر الّلقاحات ،فإّنا مؤمنون بآياتك البّينات كما َبَّينها خليفة الله المهدي وَف َّص لها تفصيًلا ِم ن
العذاب الأدنى في سلسلة بيانات كورونا وِس ّر ه الَم كنون في سلالات بعوضة الّدم في ُم حَك م
القرآن العظيم ،الّلهم واكِفنا َش ّر كاّفة آيات عذابك واكِفنا َش ّر العذاب الأكبر ليلة مرور كوكب
" َ.س َق ر الّلواحة للبشر بالآفاق ِم ن قبل يوم الَّتلاق
وعلى كل حاٍل يا أحَّبتي في الله (الأنصار السابقين الأخيار) كونوا صادقين مع الله ومع
أنفسكم ،فكٌّل يعلم أَّن الله يعلم بما في نفسه فاحذروهَ ،ف َم ن كان يعلم الله أّنه مصّد ٌق بآيات الله
بحرب بعوضة الَّد م ( َم َثل التحَّد ي في القرآن العظيم ) أَّنها فعًلا ِم ن عذاب الله الأدنى دون
العذاب الأكبر موعظًة ِم ن رّب العالمين بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعّل العالمين إلى
رّبهم يرجعون فيَّتبعون الّص راط المستقيم على بصيرٍة ِم ن رّبهم ( البيان الحّق للقرآن العظيم
)؛ فاعلموا أَّن الله يعلم بما في أنفسكم ،فإن ُك نُتم حًّق ا َم جبورين ِم ن حكوماتكم بالّلقاح فلا إثم
عليكم كونكم في ُح كم الُم ضَط ّر بسبب الجامعات والوظائف الحكومّية والمدنّية ،فلا مانع
وحسبكم الله ونعم الوكيل وَم ن يتوَّك ل على الله فهو َح سُبه ويحفظكم الله ِم ن شِّر ه وِم ن عذاب
.كورونا
وَبِّش روا العاَلمين بكوفيٍد َج ديٍد وشديٍد وَر ْف ع عيار الحرب ِم ن الله جًّو ا وبحًر ا وبًّر ا بما
يسّم ونها الكوارث الطبيعّية ( َط َبع الله على قلوبهم فُه م لا يؤمنون )؛ إضافة َم َدِد كوفيد جديد
إلى جنوده الصغرى ،وكويكب العذاب ( الّر اجفة ) وما يليها ،أو يسبق بقّية آيات العذاب الأدنى

( كوكب سقر ) َف ُيَع ِّج ل الله للمجرمين بالعذاب الأكبر؛ ذلكم كوكب َس َق ر الذي سوف يأتي لأرض
البشر ِم ن َج نوبها فيحُج ب جهة الجنوب الّش رقّي وجهة الجنوب الغربّي حين شروقه ،وأّم ا
سبب التعجيل بكوكب العذاب الأكبر لكاّفة قرى البشر ذلك بأّنهم َك َف روا بجميع آيات الله من
العذاب الأدنى ،فَم هما حَّذ رهم خليفة الله المهدّي ناصر محمد اليمانّي ِم ن كّل َم َدٍد جديٍد وشديٍد
ِم ن عذاب ما يسّم ونه فايروس كورونا لقال الملحدون " :هذا شيٌء طبيعّي ؛ ليست آيات عذاب
تحذيرّية ِم ن الله بل ُم جَّر د تحّو رات وبائّية معروفة "! فاسَتَخ ّف وا بعقول الناس فصَّد قوهم،
برغم أَّن التحّو ر هو إلى الأدنى ِلَض ْع ف الوباء ( لو كان ُم جَّر د وباء فهي َغ يمة وتزول وليس
عَّذ اًبا ُم سَتِم ًّر ا على طول الّدهر ) ،وإن حَّذ رناهم ِم ن عذاب الله الأدنى ِبَر ْف ع عيار طوفان الماء
الُم نَه ِم ر وِح جارة شظايا ِم ن ِج باٍل ِم ن برد وصواعق وَغ َر ق وبراكين وزلازل وإعصار فيه نار
ليحِر ق غابات البشر الخضراء َف َيطال ديارهم ،وإعصار الّر يح العاِص ف الَح َلزوني وإعصار
الريح القاصف الُم سَتقيم ،وأَش ّدها الَع قيم الُم سَتقيم ذو ِص ٍّر َش ديٍد؛ أي ذو برٍد شديد ،لقالوا "
هذا شيء كان ُم َتوَّق ًع ا بسبب الاحتباس الحرارّي " وإَّنهم لكاذبون؛ بل بسبب اقتراب كوكب
َس َق ر وتأثيره على الشمس والأرض ،ولسوف يعلمون حين يأتيهم كوكب َس َق ر إّنا لصاِد ُقون؛
فَف ِز ُع وا فزًع ا شديًدا فيقولون آمّنا به ،فيأخذ الله الُم جرمين الُم عِر ضين أعداء رّب العالمين ِم ن
مكاٍن قريٍب  ،وُيَع ِّذب ما ُدون ذلك ِم ن الّض الين فيهديهم أجمعين إلى الّص راط المستقيم َلِئن
سألوا الله بحّق لا إله إلا هو وبحّق رحمته اّلتي كتب على نفسه فعسى الله أن يرحمهم
فيكشف عنهم عذاب كوكب عذابه بعد أْن َتشيب ِم ن أهواِله ُر ؤوسهم ليّتبعوا كتابه القرآن
العظيم لُيِط يعوا الله وخليفته على العالمين وُينجي أولياء الله الّص ادقين لا خوٌف عليهم ولا هم
.يحزنون
..وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد لله رّب العالمين
.أخوكم خليفة الله وعبده الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
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َ ..ح رٌب ِم ن الله كونّية وكورونّية

بسم الله الجّبار الواحد القّه ار ،رّب السماوات والأرض وما بينهما؛ رّب كل شيٍء ومليكه؛ الله
..رّب العالمين
ويا للعجب يا معشر الَعَج م والعَر ب! وإنكم لتعلمون ما أنتم فيه من حرٍب كونّيٍة وحرٍب
كورونّيٍة  ،والسؤال الذي يطرح نفسه لكافة العَج م والعَر ب :فمن وراء هذه الحرب الكونّية
والحرب الكورونّية؟ كونه اشتّد معيار حرب الله الكونّية من العذاب الأدنى في عام 2020
وكذلك عام  2021مـ وما يليه أَش ّد للذين لا يعقلون أنه الحّق من ربهم ،والسؤال الذي يطرح
نفسه هو :لماذا ارتفع معيار حرب كوارث التغّيرات المناخّية موافًق ا في ِخ َض م أذان حرب
كورونا العالمّية؟ وذلك لحكمٍة من الله كي يعلم العالمين أن الذي وراء حرب كورونا العالمّية
هو ذاته الذي وراء الحرب الكونّية ( الله لا إله إلا هو رّب ملكوت السماوات والأرض وما
بينهما ورب العرش العظيم ) لو كنتم تعقلون ،وإنها لُح ّج ٌة بالغة وما ُتغني الآيات وُنُذ ر العذاب
.عن قوٍم لا يؤمنون بالله رّب العالمين
ولا أريد أن أكُتب بياًنا جديًدا بل تذكيًر ا بما جاء في البيانات من قبل هذا وذلك حتى لا يظن
الجاهلون أّننا نكتب البيانات من بعد الأحداث العالمّية ،ولكّني الإمام المهدّي ناصر محمد

اليمانّي خليفة الله على العالمين أعلم ِم ن الله ما لا تعلمون يا معَش ر العَج م والعَر ب الإّم عات؛
إن أحسن العَج م أحَس نوا وإن أساؤوا العَج م أساؤوا وراءهم ،وحتى وإن َد َخ لوا ُج حر ضٍّب
َد َخ لوا وراءهم ،وإن ألَح د العَج م بالله رّب العالمين فكذلك ُيلِح دون بالله ُص ّناع القرار العرب
وعلماؤهم وراء العَج م ،وبما أن العَج م اَّتَخ ذوا الله وراءهم ظهرًّيا في عصر ارتفاع معيار
حرب الله الكونّية والكورونّية فكذلك العَر ب يَّتبعونهم في عقيدة غضب الطبيعة والكوارث
الكونّيةَ ،ط َبع الله على قلوب الُم جرمين الذين يعلمون الحّق من رّبهم وهم للحّق كارهون،
وبما أن العَج م لم يستكينوا لرِّبهم ولا يتضَّر عون بسبب إلحادهم بالله رّب العالمين فكذلك
العَر ب يفعلون مثلهم فما استكانوا مثلهم لله وما يتضَّر عون ،فخبركم هذا قد أنزله الله في ِع لم
الغيب في ُم حَك م القرآن العظيم تصديًق ا لقول الله تعالىَ { :و َلَق ْد َأَخ ْذ َناُه م ِباْل َع َذ اِب َف َم ا اْس َتَك اُنوا
﴾٧٦ َح َّتٰى ِإَذ ا َف َتْح َنا َع َلْي ِه م َباًبا َذ ا َع َذ اٍب َش ِديٍد ِإَذ ا ُه ْم ِفيِه ُم ْب ِلُس وَن ﴿ِ لَر ِّبِه ْم َو َم ا َيَتَض َّر ُع وَن
﴾٧٨ َو ُه َو اَّلِذي َذ َر َأُك ْم ﴿﴾٧٧  َو ُه َو اَّلِذي َأنَش َأ َلُك ُم الَّس ْم َع َو اْل َأْبَص اَر َو اْل َأْف ِئَد َة ۚ َق ِليًلا َّم ا َتْش ُك ُر وَن ﴿
﴾٧٩ َو ُه َو اَّلِذي ُيْح ِيي َو ُيِم يُت َو َلُه اْخ ِتَلاُف الَّلْي ِل َو الَّنَه اِر ۚ َأَف َلا﴿ِ في اْل َأْر ِض َو ِإَلْي ِه ُتْح َش ُر وَن
 } ﴾٨٠ ].صدق الله العظيم [ سورة المؤمنون﴿َ تْع ِق ُلوَن
وربما يوّد السائلون أن يقولوا " :يا ناصر محمد اليماني ،ما ُدمت تستنبط علوم الغيب
لأحداٍث ُك برى فتأتي بخبرها من كتاب الله القرآن العظيم أفلا ُتخبرنا في شأن أوميكرون
الَج ديد؟ فهل هو سوف يكون أخّف ِم ن كورونا أم أشد فتًك ا؟ فلا يزال العجـم والعَر ب في حيرٍة
من أمر فايروس أوميكرون ،فهل هو أشد أم أخّف ؟ " فمن ثّم يرّد خليفة الله المهدّي ناصر
محمد اليمانّي على السائلين في العالمين وأقول :سبق أن فصلنا لُك م الأخبار تفصيًلا في بياناٍت
ِم ن قبل الحَدث ،أم تظُّنوا خليفة الله على العالمين يتكّلم بالتوُّقعات كمثلكم؟! فهل تجدوا في
بياناتي أّني أقول أّني أتوّقع؟! ولكّن التوّقع ُم جّر د ظّن لا ُيغني من الحّق شيًئا ،هيهات هيهات
ورب الأرض والسماوات لا أنطق لكم بالظّن الذي لا ُيغني ِم ن الحّق شيًئا؛ بل الحّق والحّق
أقول كما َع َّلمني َم ن اصطفاني خليفته على العالمين ( الله رّبي ورّبكم ) :أن ما ُتسّم ونه
أوميكرون عذاب من رجٍز أليٍم كما وعدناكم ِم ن قبل بإذن الله بفايروس ذي شركاٍء ( تحالف
فايروسّي ) ،فقد دخلتم في مرحلة عذاب الِّر جز الأليم بسبب تكذيبكم بآيات الله وتصديتكم
وتضليلكم عن تصديق الناس بها ،وعليه فحتًم ا سوف ينال المجرمون منكم عذاًبا من رجٍز
َّل
أليٍم تصديًق ا لقول الله تعالىَ { :و ا ِذيَن َس َعْو ا ِفي آَياِتَنا ُم َع اِج ِز يَن ُأوَٰلِئَك َلُه ْم َع َذ اٌب ِّم ن ِّر ْج ٍز َأِليٌم
َّل

َّل

﴾٥ َو َيَر ى اَّلِذيَن ُأوُتوا اْل ِع ْل َم اَّلِذي ُأنِز َل ِإَلْي َك ِم ن َّر ِّبَك ُه َو اْل َح َّق َو َيْه ِدي ِإَلٰى ِص َر اِط اْل َع ِز يِز ﴿
﴾٦ ]. } صدق الله العظيم [ سورة سبأ﴿ اْل َح ِم يِد
فاسمعوا واعِقلوا ما سوف نفتيكم بالحّق  :فاعلموا ِع لم اليقين أن ما ُتسّم ونه متحّو ر
أوميكرون إن كان حًّق ا وَص ل فايروس جديد ِم ن آيات العذاب فلا ينبغي له أن يكون أخّف ِح ّدة
ِم ن بطش كوفيد ما قبله من كورونا من آيات العذاب ،كون ناموس آيات العذاب الأدنى في
َّل
الكتاب ( فكّل آيٍة هي أكبر من أختها ) تصديًق ا لقول الله تعالىَ { :و َم ا ُنِر يِه م ِّم ْن آَيٍة ِإ ا ِه َي
﴾٤٨ } صدق الله العظيم [ سورة الزخرف﴿َ أْك َبُر ِم ْن ُأْخ ِتَه ا ۖ َو َأَخ ْذ َناُه م ِباْل َع َذ اِب َلَع َّلُه ْم َيْر ِج ُع وَن
].
وبناًء على فتوى الله في ُم حَك م كتابه في ُس َنن الله في العذاب الأدنى في كّل زماٍن فحتًم ا لا
شّك ولا َر يب أّن ما ُتسّم ونه متحّو ر أوميكرون هو أشّد بطًش ا ِم ن ذي قبله في عذاب القلوب
التي في الّص دور ،تلكم كائنات دموّية؛ كائنات حّية َذ كّية كما عَّلمها الله خالقها وقائدها،
َّل
ُم رَس لة بأمره كما جّه زها وع مها فيفعلون ما يؤمرون من رّبهم ،وسبقت فتوى الإمام المهدّي
ناصر محمد اليمانّي منذ ما ُيقاِر ب السنتين منذ أّو ل بياٍن وما يليه في شأن بعوضٍة ما لا
ُتحيطون بها علًم ا سلالاتها ما تسمونها فايروسات كورونا المستجّدة ،وسبقت فتوانا بالحّق
أنها كائنات حّية ذكّية هوائّية َبِّر َّية وبحرّية؛ عابرات الحدود والقارات والمحيطات ،وليست
كمثل الفيروسات الوبائّية ،وأفتيناكم ُم نذ سنتين أّن لها قائًدا عظيًم ا لستم بقّده ولا ُك فًو ا له ولا
لجنوده الصغرى كونها بقيادة الله رّب العالمين تصديًق ا لقول الله تعالىَ { :ف َذ ْر ِني َو َم ن ُيَك ِّذ ُب
﴾٤٥﴿﴾٤٤  َو ُأْم ِلي َلُه ْم ۚ ِإَّن َك ْي ِدي َم ِتيٌن ﴿ِ بَٰهَذ ا اْل َح ِديِث ۖ َس َنْس َتْد ِر ُج ُه م ِّم ْن َح ْي ُث َلا َيْع َلُم وَن
 } ].صدق الله العظيم [ سورة القلم
ألا وإّن ُج ند الله ُه م الغالبون ولسوف تعلمون ،وما ظلَم كم الله ولكن أنفسكم تظلمون ،فلَك م
نصحت لُك م ليًلا ونهاًر ا وَلم يِز دكم ُنصحي إّلا فراًر ا وإلحاًدا بالله كونكم للحّق كارهين ولا
تحّبون الناصحين ،وجاءكم الموت وأنتم معِر ضون ،فادعوا الذين زعمَتم ِم ن دون الله
.ليكشفوا عنكم عذابه إن كنتم صادقين يا معشر الُم لحدين بالله رّب العالمين

فلا تزال الكائنات الصغرى في الكتاب الحّية الدموّية تشن حربها العالمّية ،وإحصائّيات يومّية؛
.إصابات وَق تلى يومًّيا؛ آلاف ..ما بين ُم صاب وَق تيل
فلكم نصحت لكم أن اعبدوا الله وحده لا شريك له واَّتِبعوا كتابه القرآن العظيم ولكن لا تحّبون
الناصحين ،فلا تزالون في العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلكم ترجعون ،وما ُتغني الآيات
وُنُذ ر العذاب الأصغر دون العذاب الأكبر عن قوٍم لا يؤمنون كونهم لا يعقلون ولا يتفَّك رون ما
بال هذه الكائنات الحّية الذكّية ذات خطة إستراتيجّية ذكّية في حربها؟ بل تَّتِخ ذ القلب الُم عسَك ر
وغرفة العملّيات لشّن حربها وهي الآن تتسلل إلى بطون قلوب َم ن يشاء الله في العالمين فِم ن
ثّم تنتظر أوامر الله لشّن حربها الشرسة فُتسيطر على قلِب الإنسان فتَّتخذ القلوب التي في
الصدور قاعدتها الإستراتيجّية لشّن حربها إلى كافة أجهزة الإنسان فُتصيبها بالشلل التام عبر
الَّد م وتجعل القلب يُض َّخ ها بنفسه عبر الَّد م الى كافة عروق الِج سم ،ولذلك تسري في الِج سم
كسريان النار في الهشيم ِم ن حاّفة الرأس إلى القدم كونها تجري َم جرى الَّد م كما َع َّلمناكم ِم ن
قبل أن تعلموا ،وقلنا لكم أّنها سلالات بعوضة الَّد م يا بني آدم فلا ولن تجدوا الإمام المهدّي
ناصر محمد اليمانّي يتناقض في نقطٍة واحدٍة ِم ن عشرات النقاط التي كتبناها في شأن ما
تسمونه كورونا وما هو بكورونا؛ بل سلالات بعوضٍة ما لا ُتحيطون بها ِع لًم ا ،وعَّلمناكم ُم نذ
) أّو ل بياٍن َص َدر في تاريخ 2020 - 03 - 05 ( :مـ
) ( https://mahdialumma.com/showthread.php?p=324226
أّنها عذاٌب عالمٌّي ُم قيٌم وليس مجَّر د وباٍء َغ يمة وتزول ،وعَّلمناكم يا معشر أطباء البَش ر أَّنكم
سوف تِج دوا ِم ن َم كر الكائنات الحّية الذكّية ما لم تكونوا تحتسبون فتعجزكم علمًّيا؛ بل وتجعل
ِع لمكم صفًر ا على الشمال؛ ُم جّر د احتمالات بعد أن كان ِع لمكم فيزيائًّيا دقيًق ا فتجعله صفًر ا
على الشمال حتى ينزع العالمين ثقتهم في أطبائهم الذين فرحوا بما عندهم ِم ن العلم فأَّخ روا
ُأَّم َتهم عن التضُّر ع إلى الله وطاعة الله وخليفته على العالمين الإمام المهدّي ناصر محمد
اليمانّي  ،وأَّخ روهم علماء الطب وعلماء المناخ وعلماء الدين عن الاستجابة لداعي الله الحّق ،
ولسوف يعلمون بأِّي ُم نَقَلٍب ينقلبون ،والذين يستخّف ون بعقولهم من الشعوب فَيَص ِّدقونهم
ويكِّذبون بكلام الله في ُم حَك م القرآن العظيم فلن يستطيعوا أن يحجزوا عنهم عذاب الله بل لا
يستطيعون َنصر أنفسهم من عذاب الله الجيش الأبيض ،فعّم ا قريٍب سُيهَز م الَج مع فيوّلون
الُّد ُبر ولن ُيَع ِّقبوا فراًر ا مما سوف يشاهدون من الإصابات والوفّيات فتخّر وزارات الصحة

خاوية على عروشها في العالمين ،وشركات اللقاحات سوف تغزوهم جنود الله الذكّية من
حيث لا يشعرون كونهم أْل هوا العالمين بانتظار لقاحاتهم عن التضُّر ع إلى الله والرجوع إليه
.واِّتباع كتابه القرآن العظيم
ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار إّني كذلك أخشى عليكم من كورونا كونكم تِه نوا في
التبليغ في انتظار بياٍن جديٍد فتجِبرون خليفة الله المهدّي ناصر محمد اليماني بكتابة بياٍن
جديٍد برغم إّني سبق وأن فَّص لت لكم في البيانات الغيبّية ِم ن َق ْب ل الأحداث ،فهل ترون نشر
البيان َق بل الحَدث أفضل أم بعد الحَدث؟! وُنَح ِّر م اقتباس أي بياٍن ما لم ترفقوا تاريخ البيان من
قبل الحَدث ،واعلموا علم اليقين أن كافة النقاط في بياناتي سوف ترونها تتحَّق ق على الواقع
الحقيقّي جميًع ا بإذن الله ،فليست بيانات الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني رجًم ا بالغيب وأنتم
على ذلك من الشاهدين ،فكونوا شهداء بالحّق على أنفسكم وعلى أّم تكم بالتبليغ بالبيان الحق
.للقرآن العظيم إلى العالمين أجمعين ما استطعتم ،فلا تِه نوا في إنقاذ العالم ما استطعتم
وَم ن أراد بيان الشفاء الّتام ِم ن كورونا ِم ن العالمين أو أراد أن يصرف الله عنه عذاب
كورونا فحَس ب فتوى الله أن الشفاء التام ِلما في الصدور هو في البيان الذي كتبناه في
تاريخ 26 ( :رمضان لعام  ) 1441بعنوان ( :فايروس كورونا والبيان الفصل وما هو
)  ..بالهزل
) ( https://mahdialumma.com/showthread.php?p=329951
وَم ن أبى واستكَبر عن دعاء الله في ذلك البيان واستنَك ف أن يدعو بالدعاء الكامل الكامل
الكامل في ذلك البيان واستكَبر فقد َظ لم نفسه حسب فتوى الرحمن؛ فيه شفاٌء ِلما أصاب
.القلوب التي في الصدور ِم ن الكائنات الحّية الدموّية
واعلموا علم اليقين أن بالنسبة لخليفة الله الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني فإن ما يسمونه
فايروس كورونا ليس مجهول الهوّية وأعلم عنه كل حركاته الإستراتيجّية وكاّفة مكره بإذن
الله ،ونستنبط لكم أخباره من القرآن العظيم ونفصّله تفصيًلا ،إضافًة إلى ما سبـق تفصيله في
.البيانات الحّق للقرآن العظيم

فبِّلغوا يا معشر الأنصار في مختلف الأقطار ،فلا تهِنوا ولا تستكينوا بكافة سلسلة بيانات حرب
.الله الكونّية والكورونّية لعَّلكم تنقذون العالمين ،ومعذرًة إلى رِّبكم ولعَّلهم َيَّتقون
..وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد لله رّب العالمين
.خليفُة الله وعبُده الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
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 - 20الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني
جمادى الأولى  1443 -هـ 08 -
مـ 12 - 12 - 2021
صباًح ا 07:24
) بحسب التقويم الرسمي لأّم القرى (
] لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان [
https://mahdialumma.com/showthread.php?p=365252
____________

 ..لقد أْض حكُتم إماَم كم ِبُر ْغ م ُح زنِه حين خشيتم أن يَؤ ِّدبكم كورونا

سلاُم اللِه عليُك م ورحمُته وبركاُته يا معشر قوٍم ُيحّبهم اللُه ويحّبونه ،حفظكم اللُه ووقاكم
العذاب الأدنى والأكبر برحمته وعفوه وحلمه ،وقال الله تعالىَ { :و َبِّش ِر اَّلِذيَن آَم ُنوا َو َع ِم ُلوا
الَّص اِلَح اِت َأَّن َلُه ْم َج َّناٍت َتْج ِر ي ِم ن َتْح ِتَه ا اْل َأْن َه اُر ۖ ُك َّلَم ا ُر ِز ُقوا ِم ْن َه ا ِم ن َثَم َر ٍة ِّر ْز ًق ا ۙ َق اُلوا َٰهَذ ا
﴾٢٥ ۞﴿ اَّلِذي ُر ِز ْق َنا ِم ن َق ْب ُل ۖ َو ُأُتوا ِبِه ُم َتَش اِبًه ا ۖ َو َلُه ْم ِفيَه ا َأْز َو اٌج ُّم َط َّه َر ٌة ۖ َو ُه ْم ِفيَه ا َخ اِلُد وَن
َّن الَّلَه َلا َيْس َتْح ي َأن َيْض ِر َب َم َثًلا َّم ا َبُع وَض ًة َف َم ا َف ْو َق َه ا ۚ َفَأَّم ا اَّلِذيَن آَم ُنوا َف َيْع َلُم وَن َأَّنُه اْل َح ُّق
ِي
ِإ
ِم ن َّر ِّبِه ْم ۖ َو َأَّم ا اَّلِذيَن َك َف ُر وا َف َيُق وُلوَن َم اَذ ا َأَر اَد الَّلُه ِبَٰهَذ ا َم َثًلا ۘ ُيِض ُّل ِبِه َك ِثيًر ا َو َيْه ِدي ِبِه َك ِثيًر ا ۚ
َّل
َّل
َّل
َّل
ُّل

﴾٢٦ اَّلِذيَن َينُق ُض وَن َع ْه َد الَّلِه ِم ن َبْع ِد ِم يَثاِقِه َو َيْق َط ُع وَن َم ا َأَم َر الَّلُه ﴿َ و َم ا ُيِض ُّل ِبِه ِإَّلا اْلَف اِس ِقيَن
 } ﴾٢٧].صدق الله العظيم [البقرة﴿ِ بِه َأن ُيوَص َل َو ُيْف ِس ُد وَن ِفي اْل َأْر ِض ۚ ُأوَٰلِئَك ُه ُم اْل َخ اِس ُر وَن
وجعَل اللُه َبْع ث خليفته المهدي ناصر محمد نعمًة عليكم ،ونقمًة على المجرمين المفسدين في
الأرض الكارهين للحَّق من رّبهم الذين كرهوا رضوان الله فأحبط أعمالهم ،إْن يتوبوا َيُك خيًر ا
لهم ،ما لم فسوف تزيدهم بياناُت الّنور رجًس ا إلى رجسهم مهما يروَن سبيل الُّر شد من رّبهم
فلن يّتخذوه سبيًلا فيصرف اللُه قلوَبهم عن اِّتباع الحّق من بعد ما تبين لهم أّنه الحُّق من رّبهم
فاستكبروا على داعي الله بسبب تكّبرهم وحسًدا من عند أنفسهم؛ فلما زاغوا أزاغ اللُه قلوبُه م
َّل
بسبب تكّبرهم تصديًق ا لقول الله تعالىَ { :س َأْص ِر ُف َع ْن آَياِتَي ا ِذيَن َيَتَك َّبُر وَن ِفي اْل َأْر ِض ِبَغ ْي ِر
اْل َح ِّق َو ِإن َيَر ْو ا ُك َّل آَيٍة َّلا ُيْؤ ِم ُنوا ِبَه ا َو ِإن َيَر ْو ا َس ِبيَل الُّر ْش ِد َلا َيَّتِخ ُذ وُه َس ِبيًلا َو ِإن َيَر ْو ا َس ِبيَل
﴾١٤٦ } صدق الله العظيم﴿ اْل َغ ِّي َيَّتِخ ُذ وُه َس ِبيًلا ۚ َٰذِلَك ِبَأَّنُه ْم َك َّذ ُبوا ِبآَياِتَنا َو َك اُنوا َع ْن َه ا َغ اِفِليَن
[].الأعراف
﴾٦٢ اَّلِذيَن آَم ُنوا َو َك اُنوا﴿ وقال الله تعالىَ { :أَلا ِإَّن َأْو ِلَياَء الَّلِه َلا َخ ْو ٌف َع َلْي ِه ْم َو َلا ُه ْم َيْح َز ُنوَن
﴾٦٣ َلُه ُم اْل ُبْش َر ٰى ِفي اْل َح َياِة الُّد ْن َيا َو ِفي اْل آِخ َر ِة ۚ َلا َتْب ِديَل ِلَك ِلَم اِت الَّلِه ۚ َٰذِلَك ُه َو اْلَف ْو ُز ﴿َ يَّتُق وَن
َّل
َّل
﴾٦٥ َأَلا ِإَّن ِل ِه َم ن ِفي﴿﴾٦٤  َو َلا َيْح ُز نَك َق ْو ُلُه ْم ۘ ِإَّن اْل ِع َّز َة ِل ِه َج ِم يًع ا ۚ ُه َو الَّس ِم يُع اْل َع ِليُم ﴿ اْل َع ِظ يُم
الَّس َم اَو اِت َو َم ن ِفي اْل َأْر ِض ۗ َو َم ا َيَّت ُع اَّلِذيَن َيْد ُع وَن ِم ن ُدوِن الَّلِه ُش َر َك اَء ۚ ن َيَّت ُع وَن َّلا الَّظ َّن
ِإ
ِإ ِب
ِب
﴾٦٦ ُه َو اَّلِذي َج َع َل َلُك ُم الَّلْي َل ِلَتْس ُك ُنوا ِفيِه َو الَّنَه اَر ُم ْب ِص ًر ا ۚ ِإَّن ِفي َٰذِلَك ﴿َ و ِإْن ُه ْم ِإَّلا َيْخ ُرُص وَن
 } ﴾٦٧].صدق الله العظيم [يونس﴿َ لآَياٍت ِّلَق ْو ٍم َيْس َم ُع وَن

وقال الله تعالىَ { :و َك َأِّين ِّم ن َّنِبٍّي َق اَتَل َم َع ُه ِر ِّبُّيوَن َك ِثيٌر َف َم ا َو َه ُنوا ِلَم ا َأَص اَبُه ْم ِفي َس ِبيِل الَّلِه
﴾١٤٦ َو َم ا َك اَن َق ْو َلُه ْم ِإَّلا َأن َق اُلوا َر َّبَنا اْغ ِف ْر ﴿َ و َم ا َض ُع ُف وا َو َم ا اْس َتَك اُنوا ۗ َو الَّلُه ُيِح ُّب الَّص اِبِر يَن
﴾١٤٧ َف آَتاُه ُم الَّلُه ﴿َ لَنا ُذ ُنوَبَنا َو ِإْس َر اَف َنا ِفي َأْم ِر َنا َو َثِّبْت َأْق َداَم َنا َو انُص ْر َنا َع َلى اْلَق ْو ِم اْل َك اِف ِر يَن
 } ﴾١٤٨صدق الله العظيم [آل﴿َ ثَو اَب الُّد ْن َيا َو ُح ْس َن َثَو اِب اْل آِخ َر ِة ۗ َو الَّلُه ُيِح ُّب اْل ُم ْح ِس ِنيَن
].عمران
َّل
َّن
وقال الله تعالىَ { :أْم َح ِس ْب ُتْم َأن َتْد ُخ ُلوا اْل َج َة َو َلَّم ا َيْأ ِتُك م َّم َثُل ا ِذيَن َخ َلْو ا ِم ن َق ْب ِلُك م ۖ َّم َّس ْت ُه ُم
َّض

َّت

َّل

َّل

اْل َبْأ َس اُء َو الَّض َّر اُء َو ُز ْل ِز ُلوا َح َّتٰى َيُق وَل الَّر ُس وُل َو اَّلِذيَن آَم ُنوا َم َع ُه
 } ﴾٢١٤].صدق الله العظيم [البقرة﴿ الَّلِه

َم َتٰى َنْص ُر الَّلِه ۗ َأَلا ِإَّن َنْص َر
َق ِر يٌب

فقد اّتخذُك ُم اللُه شهداء تبليغ البيان الحّق للعالمين ليّط لعوا عليه وكفى باللِه شهيًدا وكفى باللِه
.رقيًبا وحسيًبا
ويا أحّبتي في الله إن لكّل حادٍث حديٍث  ،فقد جاء ميقاُت أحداٍث كبرى وَتْت رى وغضَب اللُه
لكتابه ولسوف يرفُع معياَر حربه الكونّية والكورونّية بشكٍل متسارٍع جًدا بما لم يكونوا
يحتسبون ،واعلموا أحّبتي في الله أّن الفتح والّتمكين على العالمين صار وشيًك ا بأمر الله
ولكن بعذاٍب أليٍم فهو أعلم بما يوعون به أّنه الحّق من رّبهم ،ولكن يجب عليكم هذه الأيام
نشر سلسلة بيانات حرِب اللِه الكونّية والكورونّية وليس في تويتر فحسب بل في كاّفة المواقع
الإخبارّية واليوتيوب (بياناٌت كاملٌة ) وليس مجرد اقتصاص بل تجعلوا البيانات كالبيان
المرصوص ،ولا تقولوا أّنهم لا يقرأون ولذلك نخَتِص ر الَخ َبر؛ فمن ثم نفتيكم بالحق أّنه لا
يهتدي إّلا َم ن يبحث عن الحّق فهذا تجَد ُه شغوًف ا لهوًف ا سوف يقرأ فلا يمّل في البحث عن

الحّق ثم يهدي اللُه قلبه إلى صراِط الحّق من رّبه ،وما أكثُر الّناس ولو حرصُتم لُم هَتدين
بسبب عدم استخدام العقل تصديًق ا لفتوى الله في ُم حَك م كتابهَ { :و َلَق ْد َأنَز ْل َنا ِإَلْي َك آَياٍت َبِّيَناٍت ۖ
﴾٩٩]. } [البقرة﴿َ و َم ا َيْك ُف ُر ِبَه ا ِإَّلا اْلَف اِس ُق وَن
فلْن يهتدي إّلا أولو العقوِل من عباده تصديًق ا لقول الله تعالىُ { :يْؤ ِتي اْل ِح ْك َم َة َم ن َيَش اُء ۚ َو َم ن
َّذ َّك َّل
 } ﴾٢٦٩صدق الله العظيم﴿ُ يْؤ َت اْل ِح ْك َم َة َف َق ْد ُأوِتَي َخ ْيًر ا َك ِثيًر ا ۗ َو َم ا َي ُر ِإ ا ُأوُلو اْل َأْل َباِب
[].البقرة
فلا يحزنُك م تخويُف إمامكم لكم فتوكلوا على اللِه هو َح ْس بكم الذي يعلم تقّلبكم في العالمين
.ويعلم ما في قلوبكم
ولقاٌء قريٌب يا معشر قوٍم يحّبُه م اللُه وُيحّبوُنه أنتم وأهاليكم فإّني أُح ّبهم بسبب عظيم حّبي
ِلَم ن كان من أنصاري منهم ،واعلموا أّن اللَه أرحم بأهلكم منكم ،فهكذا عقيدُتكم فُيصدقكم

.ووعده الحّق وهو أرحُم الراحمين
.وهذا بياٌن خاٌّص لأنصاري في قسم الأنصار لا ُيرَف ع إلى الموسوعة
..وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد لله رّب العالمين
.حبيُب قلوبكم في حّب اللِه ؛ خليفُته وعبُده الإمام المهدي؛ ناصر محمد اليماني
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 ..جواُب الّس ائِل ذكرى لكِّل عاقٍل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،أخي الّس ائل حين تقرأ القرآن فلتقرأُه كما أنزلُه الله حين
تتلوه ،وأّم ا حين تستنبط الّدعاء فادعوا اللَه بما عّلمكم أن تقولوا ،وعلى َس بيل المثال قال الله
َّل
تعالىَ { :و َم ن َيْد ُع َم َع ال ِه ِإَٰلًه ا آَخ َر َلا ُبْر َه اَن َلُه ِبِه َف ِإَّنَم ا ِح َس اُبُه ِع نَد َر ِّبِه ۚ ِإَّنُه َلا ُيْف ِلُح
} ﴾١١٨صدق الله العظيم﴿﴾١١٧  َو ُقل َّر ِّب اْغ ِف ْر َو اْر َح ْم َو َأنَت َخ ْي ُر الَّر اِح ِم يَن ﴿ اْل َك اِف ُر وَن
[].المؤمنون
:فِعند استنباط الّدعاء من القرآن لُدعاء الُق ُنوت فحْت ًم ا سوَف نقول
".رِّب اغِفر وارَح م وأنت خيُر الّر احمين"
".رِّب أعوذ بك من هَم زات الّش ياطين وأعوذ بك َر ِّب أن َيحضرون"
".رّبنا لا ُتزغ قلوبنا بعد إذ هديَتنا وَه ب لنا من لدنك رحمة إَّنك انت الوّه اب"
".رَّبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"
وأّم ا حين َتتلو القرآن فلا يجوز َتقصير حرٍف بتعّم ٍد في الكتاب؛ فعِند القراءة نقرأُه كما تنَّز ل،
:كما يلي
ِبْس الَّلِه الَّر ْح َٰمِن الَّر
ي
ِح
ِم
ِم
َّل
َّل
﴾٣ ﴿} ﴾٤ َو َلْم َيُك ن َّلُه ُك ُف ًو ا َأَح ٌد ﴿﴾٢  َلْم َيِلْد َو َلْم ُيوَلْد ﴿﴾١  ال ُه الَّص َم ُد ﴿ُ قْل ُه َو ال ُه َأَح ٌد {
].[الإخلاص

ِبْس الَّلِه الَّر ْح َٰمِن الَّر
ي
ِح
ِم
ِم
﴾٣ َو ِم ن َش ِّر ﴿﴾٢  َو ِم ن َش ِّر َغ اِس ٍق ِإَذ ا َو َق َب ﴿﴾١  ِم ن َش ِّر َم ا َخ َلَق ﴿ُ قْل َأُع وُذ ِبَر ِّب اْلَفَلِق {
﴾٥]. } [الفلق﴿﴾٤  َو ِم ن َش ِّر َح اِس ٍد ِإَذ ا َح َس َد ﴿ الَّنَّف اَثاِت ِفي اْل ُع َق ِد
َّر
َّل َّر
ِبْس ِم ال ِه ال ْح َٰمِن ال ِح يِم
﴾٤﴿﴾٣  ِم ن َش ِّر اْل َو ْس َو اِس اْل َخ َّناِس ﴿﴾٢  ِإَٰلِه الَّناِس ﴿﴾١  َم ِلِك الَّناِس ﴿ُ قْل َأُع وُذ ِبَر ِّب الَّناِس {
َّل
َّن
َّن
َّن
﴾٦].} صدق الله العظيم [الناس﴿﴾٥  ِم َن اْل ِج ِة َو ال اِس ﴿ ا ِذي ُيَو ْس ِو ُس ِفي ُص ُدوِر ال اِس
كونه لا خلاف في قراءة القرآن في الّتلاوة كما أنزَله الله دون حذف حرٍف حين قراءة القرآن
العظيم ،فلا يجوز حذف كلمة (قل) أو أن تنقصوا في قرائتِه َح رًف ا أو كلمًة بتّع مٍد من القارئ؛
بل ُم حَّر م ،كون القرآن محفوًظ ا ِم ن الّنقص والّتحريف والإدراج ،وأّم ا حين نستنبط الّدعاء
للتضّر ع في دعاء الُق ُنوت قياًم ا أو قعوًدا أو على جنوِبكم فلا إثم في حالة استنباط الّدعاء من
القرآن العظيم لدعاء التَض ُّر ع لله في دعاء الُق ُنوت في الّص لوات كمثل دعاء الُق ُنوت في صلاة
الفجر ،وأّم ا أّنك تريد أن تقول" :الله أحد الله الصمد" وتحذف (قل) وأنت تقرأ سورة
الإخلاص أو سورة الفلق أو سورة الّناس فلا يجوز حذف كلمة (قل)؛ كون قراءة القرآن هو
.كما أنزله الله
وحفظكم الله أحّبتي في الله فليس هذا وقت أسئلة في ِظ ّل قارعة ِر جز كورونا العالمية ،وسَبق
أن أشعرناكم ُقبيل وصول (أوميكرون) أّنه قادٌم إلى العالم مدٌد جديٌد وشديٌد يعمل على انهيار
المرافق الّص حية (مستشفيات العالمين) كوني أعلم أّن الأمر سوف يختلف عَّم ا كان عليه بادئ
الأمر ،والاختلاف يأتي في طريقة الَم ْك ر في مراحل عذاب الِّر جز في حرب الَم َدد ذات الُس لالِة
الُّش ركاء (التحاُلف الفايروسّي ) فالّداخلين للمستشفيات حتًم ا أضعاف الخارجين منها ،وبهذا
الَم ْك ر تمتلئ المستشفيات كون الّداخلين إليها ِم ن المرضى أكثر من الخارجين وهذا يحدُث في
ِخ َض ّم َم َدد الِّر جز الأّو ل الذي يظّنون أّنه جاء لإنقاذ البشر الُم عِر ضين ِلَق ْم ع ما يسّم ونه (ِدلتا)
وَق ْم ع ما قبلها ،هيهات هيهات ورّب الأرض والّس ماوات ما أرسل الله ما يسّم ونه (أوميكرون)
إَّلا ُم َع ِّز ًز ا لكاّفة ما قبله من الّس لالات الّدموّية ،تعزيزات ذات قَّو ٍة ،تحِم ل أسلحًة ُم َط َّو َر ًة ُم ضاّدة

لتدمير الحواجز الدفاعّية ،بل هو كمثل أسطوٍل حربٍّي عظيٍم ُم جَّه ٍز بمختلف العيارات جاء
تعزيًز ا لسفٍن حربّيٍة ُص غرى في ِخ َض ّم المعركة ،فلا يزال ما يسمونه (أوميكرون) في مرحلة
الُم ناورة ،فنصيحة لكِّل سائٍل وعاقٍل أن ُيَص ِّدقوا فتوى الله في ُم حَك م القرآن العظيم في ُس َنن
الله في العذاب الأدنى في قول الله تعالىَ { :و َم ا ُنِر يِه م ِّم ْن آَيٍة ِإَّلا ِه َي َأْك َبُر ِم ْن ُأْخ ِتَه ا ۖ
﴾٤٨. } [الزخرف] صدق الله العظيم﴿َ و َأَخ ْذ َناُه م ِباْل َع َذ اِب َلَع َّلُه ْم َيْر ِج ُع وَن
َف َص ِّدقوا الله ولا ُتَص ِّدقوا ما يخالف لُس نن الله في حكمة عذابه من العذاب الأدنى ،فكيف يكون
ما يسمونه (أوميكرون) أقّل حّدٍة ِم ّم ا قبَله وهم لم يَو ِّح دوا الله فما استكانوا لرِّبهم وما
يتضَّر عون؟ إًذ ا فكيف جاء لُينِقذهم؟! تصديًق ا لقول الله تعالىَّ { :ن الَّلَه َلا ُيَغ ُر َم ا َق ْو َح َّت
ِّي
ِإ
ِب ٍم ٰى
ُ].يَغ ِّيُر وا َم ا ِبَأنُف ِس ِه ْم } صدق الله العظيم [الرعد
إًذ ا فهو حتًم ا أشُّد بأًس ا وأشُّد تنكيًلا ِم ّم ا قبله ،أّم ا أن تأتي آيات العذاب الّص غرى أقّل ِح َّد ٍة ِم َّم ا
قبلها ِم ن قبل الّر جوع إلى الله وتوحيد ُألوهّيته سبحانه!! إًذ ا فتوُّقعهم في شأن (أوميكرون)
أّنه جاء لتحقيق مناعة العالم وهم لم يرجعوا إلى رّبهم فهذا مخالف لآيات الكتاب
البّينات؛ هيهات هيهات ورِّب الأرض والّس ماوات أّنهم لفي َم ْك ٍر حتى ينتشر فمن ثّم ليتفاَج أوا
ِبما لم يكونوا يحتسبون ،فلا تزال جنود ُس لالات الِّر جز تأخذ مواقعها الإستراتيجّية في القلب
لتقوم أّو ًلا ِبصناعة ذخائرها الّدموّية وتنتظر الأوامر ِلَش ّن الهجوم ،وإّنما الآن تعطيهم
إشعارات بوصولها إلى أجسامهم ثم تأخذ مواقعها الإستراتيجّية في القلوب التي في الّص دور
ثم صناعة قناِبل الجلطِة الّدموية ليذبحهم رغم أنوفهم من بعد تحطيم كاّفة تحصيناتهم الّدفاعّية
والاختراق إلى القلب فيقوم بشيٍء ِم ن الّنُذ ر ،كمثل أن ُيميت قليًلا من الحالات التي استوَف ت
الجرعة الّتعزيزّية لعّلهم يرجعون ِم ن قبل الهجوم الّش رس؛ ُفيرِس ل إنذارات وُتَس َّم ى (ُنُذ ٌر ) في
الكتاب لعَّلهم يفقهون الَخ َبر أّنها لن تنفعهم لقاحاتهم لعَّلهم يفقهون خطورة الأمر ِم ن قبل أن
يتّلقى الأمر من الله بالّض ربات القاصمة القاضية الُم ميتة قياًم ا وقعوًدا وعلى جنوبهم بموت
الفجأة! كونها لا ُتغني آيات ُنُذ ر العذاب لقو لا ُيؤمنون بالله العظيم بعد رجِز ُر عب َم َلَأ
ٍم
.المستشفيات وما يشاء الله من وفّيات الُّنُذ ر
ويا أحّبتي الأنصار إّن تعزيزات الّر جز الجديدة واللاحقة هي حًّق ا عذاٌب من رجٍز أليٍم بسبب

سعيهم في الَص ّد عن تصديق ما قبله ِم ن الّس لالات الّدموّية فيصّدون الّناس عن الّتصديق أّنها
عذاٌب من رّب العالمين من العذاب الأدنى لعّلهم َيرِج عون ،وللأسف فما استكانوا لرِّبهم وما
َّث
يتضّر عون ،ولكن الفارس الُم َل م والُم سَّو م ما يسمونه (أوميكرون) ُس لالاُت كيٍد من الله متيٍن
جاء لِح ْس م المعركة ،وليس أّنه جاء ليزيد ما قبله من سلالات الّدم َخ َباًلا أو جاء ليقمعها أو
يقضي عليها انتصاًر ا للُم عرضين عن كتاب الله القرآن العظيم ،سبحان الله العظيم! هيهات
هيهات ورِّب الأرض والّس ماوات أن ما يسّم ونه (أوميكرون) لا يزيد (كوفيد تسعة عشر) وما
بعده إَّلا قّو ًة ! وجاء ُم تَح ّد ًيا ذا طبلون سريٍع وُم َد َّر ًع ا وُم َح ِّط ًٍم ا تحصيناتهم الّدفاعية ،ألا وإّن
الله لا يرسل سلالاِت الّر جز الّدموية إلا تعزيزات ِلما قبلها من الّس لالات الّدموّية لُنصرتها في
حربها العالمّية الثالثة كونه مضى عليها عام  2020وعام  2021مـ ،وداخلون في حرب
الّس لالات الّدموّية العالمية في عامها الثالث  2022مـ ،وسوف ننظر ونرى من المنَتِص ر ومن
يكبُح جماَح الآخر؟ هل هم جنود الله ُس لالات الّدم أم المعرضين ِم ن بني آدم؟! الّلهم فاجعلها
.برًدا وسلاًم ا على المؤمنين وعذاًبا أليًم ا على الُم عرضين
ولم تشّن حربها العالمية الثالثة بعد بل في حالة تسّللات ومناورات عسكرّية لأخذ مواقعها
الإستراتيجّية في القلوب استعداًدا ِلبدء الهجوم الّش رس في العام الجديد بكل ما أوِتَيت من قَّو ة
الّتسليح الّدموي كما َع َّلمها الله سبحانه ،فهي ُم سَّو مة وُم عَّلمة ِم ن الله الذي أرسلها كيف
تخادع المغرورين بعلِم هم فتمُك ر بهم بما لم يكونوا يحتسبون وبما يخالف توقعاتهم بمكٍر
بمنتهى الّذ كاء ليفقد الأطباء مصداقّيتهم لدى شعوبهم فتخلط أوراق خبرتهم التي ظّنوا أّنهم
استفادوا منها في الحرب الّدموية العالمية الأولى (عشرين عشرين) والثانية (واحد وعشرين)
فإذا ِخ براتهم َر َّج عتها ُس لالات الّر جز صفًر ا على الّش مال! ليعَلموا أّنهم في حرب ذات
إستراتيجّية حربّية وتكتيكّية ذات َم ْك ٍر حربٍّي ؛ ُم سَّو مة وُم عَّلمة وليست حرًبا عشوائّيًة  ،ولسوف
يعلمون عّم ا قريب فيريهم الله آيات اقتراب عذابه في الآفاق وفي أنفسهم لعّلهم يفقهون أّنهم
حًّق ا في حرٍب (كونّية وكورونية) بأمر من الله رّبهم؛ رّب ملكوت كل شيٍء ؛ رّب ملكوت
.السماوات والأرض وما بينهما؛ الله العزيز الحكيم الجّبار
واعلموا يا معشر الأنصار علم اليقين أّني لا أقول لكم في شأن ما يسّم ونه كورونا (وما هو
بكورونا؛ بل سلالات الّدم الّدموّية) إَّلا بحسب ما أعلم بسير خطّتها الحربّية في آيات القرآن

العظيم؛ بل أقوُل ما أعلُم وأنا جازم وُأَز ّك ي الَخ َبر بالقسم بالله الواحد القّه ار كوني لا أقول على
الله ما لا أعلم ،فحفظكم اللُه لا تجبروني على كتابة بيانات جديدة فلكِّل حادٍث َح ديث ،واهتّم وا
بنشر بيانات سلسلة بعوضة الّدمَ ،ف فيها تجدون ربط حرب الله الكونّية والكورونّية لعَّلهم
يفقهون أّنهم حًّق ا في حرٍب من الله حقيقيٍة كونّيٍة وكورونّيٍة بقيادة الله رّب ملكوت الّس ماوات
والأرض؛ رحمًة ِم ن الله فيذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعَّلهم يهَتدون قبل
مرور كوكب َس َق ر ذي التدمير الّش امل ،فإن استسلموا لله وأسلموا له واَّتَبعوا أحسن ما ُأنِز ل
إليهم من رّبهم في ُم حَك م القرآن العظيم فسوف تكون (كوكب سقر) ليلة مرورها عليهم برًدا
َّذ
وسلاًم ا حين مرورها كما على أولياء الله؛ وإن َك بوا وأخلفوا الله ما وعدوه فسوف ُتهِلكهم
.الّط اّم ة الُك برى ،والأمر لله من َق ْب ل ومن َبْع د
..وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد للِه رّب العالمين
.خليفُة اللِه وعبُده الإماُم المهدي؛ ناصر محمد اليماني
_____________________
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 ..أوميكرون قاِر عٌة عاَلِم َّيٌة

..بسم الله الرحمن الرحيم
ِم ن خليفة الله المهدّي ناصر محمد اليمانّي إلى رئيس الولايات الُم َتحّدِة الأمريكّية جو بايدن
الُم حَتَر م وكافة قادات العالم وشعوبهم أجمعين ،إِّني الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي جعلني
الله خليفته على العالم بأسِر ه ،ويا أُّيها الرئيس الأمريكّي الُم حَتَر م جو بايدن وكافة قادات
شعوب العالمين فما َظ ّنكم بالله رّب العالمين إن كان ناصر محمد اليماني حًّق ا جعله الله خليفته
على العالم بأسِر ه؟ فهل ترون الله بالُغ أمِر ه؟
ويا أُّيها الرئيس الأمريكّي جو بايدن ويا معَش ر رؤساء العالم بأسِر ه فاسمعوا واعِقلوا ما
سوف ُنفتيكم بالحّق  :فإن ُك نت كاِذ ًبا َف َع لّي َك ِذبي ولن ُيصيبكم َم كروًه ا وإن ُك نت صاِد ًق ا خليفة
الله الُم ختار ِم ن بين الَبَش ر وأبيتم الخضوع والطاعة لخليفة الله المهدّي ناصر محمد اليمانّي
فُأقِس م بالله العظيم رّب السماوات والأرض وما بينهما ورّب العرش العظيم أَّن الله سوف
يجعل ما تسمونه ُم تَح ِّو ر كورونا (أوميكرون) هو الأَش ّد بطًش ا وتنكيًلا (بالُم َك ِّذبين) ِم ن بين
كافة جنود الله في عبيده أجمعين ،ولسوف يزيده الله قّو ًة ِبُك ن َف َيكون ِبما لم تكونوا
.تحتسبون
وها أنتم على َع َتبِة الحرب العالمّية الثالثة بينكم وبين ما تسمونه كورونا وما هو بكورونا؛ بل
سلالات عذاب بعوضٍة ما لا ُتحيطون ِبها ِع لًم ا ذات سلالات دموّية َتخوض حرًبا ِم ن الله
عالمّية َتغزو ُص دور َم ن يشاء الله ِم ن البشر فُتصيب قلوَبكم التي في صدوركم ،ذات َم َدٍد ِم ن
الله يتلوه َم َدد ،وُك ّل َم َدٍد هو أَش ّد ِم ن ذي قبله؛ كيٌد ِم ن الله متيٌن وما أنُتم بمعجزين الله رّب
العالمين ،واعلموا ِع لم اليقين أَّنها ُس لالات بعوضٍة ما لا ُتحيطون ِبها ِع لًم ا ذات ُس لالات دموّية
َتخوض حرًبا ِم ن الله عالمّية ،فكيف تستطيعون هزيمة جنود الله قائدها؟! سبحانه وتعالى
علًّو ا كبيًر ا ،فوالله الذي لا إله غيره أَّنها سوف ُتخِض عكم لخليفة الله المهدّي ناصر محمد
.اليمانّي فُتَس ِّلموا َتسليًم ا وأنتم صاغرون ِش ئتم أم أبيتم
فارَف عوا أيديكم إلى الَّس ماء ُم عِلنين الاستسلام والهزيمة في حرب الله العالمّية وأنتم صاغرون،
وأسِلموا لله رّب العالمين تسَلموا ،واَّتِبعوا كتاَبه القرآن العظيم تسَلموا ِم ن عذابه فليس لكم

.حّق الفيتو على اختيار خليفة الله على العالم بأسِر ه؛ سبحان الله العظيم وتعالى علًّو ا كبيًر ا
َّل
َّن
ٌّق
وإِّني خليفُة الله المهدّي ناصر محمد اليمانّي حقي لا أقول على الله إ ا الحّق ؛ إ كم َلفي حرٍب
ِم ن الله عالمّية بجنوٍد ذات ُس لالات دموّية سوف يأخذكم الله بها ِم ن الشاطئ الأيمن بالقلب
ِلَم ن أبى واستكبر فُيرِس ل الله عليه كيَده الَم تين فيقوم ِبَق ْط ع الَو تين ،ولن تِج دوا لكم َم ن
يحِج زها َع نكم ِم ن دون الله أحًدا ولن تجدوا لكم ِم ن دونه ُم لَتَح ًدا ،فأين تذهبون؟! َك َّلا لا َو َز ر
فلا َم َف ّر ِم ن بأس الله الواحد القهار ،ولم أكِذب على الله أَّنه جعلني خليفًة له في الأرض على
العالمين فإن كنت كاِذ ًبا فقال الله تعالىَ { :و َم ْن َأْظ َلُم ِم َّم ِن اْف َتَر ٰى َع َلى الَّلِه َك ِذ ًبا َأْو َك َّذ َب ِبآَياِتِه
 } ﴾٢١ ].صدق الله العظيم [ سورة الأنعام﴿ِ ۗ إَّنُه َلا ُيْف ِلُح الَّظ اِلُم وَن
اللهم إَّنك تعلم أّني لم أفَتِر عليك أَّنك اصطفيتني خليفة الله على العالم بأسِر ه ناصًر ا للحّق
الذي تَنَّز ل في القرآن العظيم على محمٍد رسول الله وكافة الُم رَس لين صلى الله عليهم وُأسِّلم
َتسليًم ا ِم ن أَّو لهم إلى خاتمهم محمد النبّي الأمّي رسول الله بالقرآن العظيم رسالة الله إلى
العالمين صلى الله عليه وُأَس ِّلم َتسليًم ا ،وأدعو العالمين إلى ما َد عاُه م إليه كافة الأنبياء
والُم رَس لين؛ إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونحن له عابدين حنيًف ا ُم سِلًم ا وما أنا من
الُم شركين؛ خليفة الله الُم صطَف ى على العالمين ،اللهم إن ُك نت كاِذ ًبا َف عَلّي َك ِذبي وَس ِّلط على َم ن
افترى عليك ِم ن عبادك ِس ْر ب ُس لالة الَّد م الدموّية ذات الكيد الَم تين بإذن الله رّب العالمين،
َف َم ن يحِج ز كيد الله عن الُم جرمين في العالمين؟ إِن الكافرون إّلا في ُغ ُر ور ،أو َم ن يحجزه عن
ناصر محمد اليمانّي إن كان َتَقَّو ل على الله أَّن الله اصطفاه خليفته على العالم بأسِر ه؟ اللهم
إَّنك تعلم أّني لم افَتِر عليك أّني الإمام المهدّي ناصر محمد خليفة الله على العالمين بسلطان
﴾٣٨﴿ِ ع ْل م البيان الحّق للقرآن العظيم ،اللهم إَّنك ُقلت وقولك الحقَ { :ف َلا ُأْق ِس ُم ِبَم ا ُتْب ِص ُر وَن
﴾٤٠ َو َم ا ُه َو ِبَق ْو ِل َش اِع ٍر ۚ َق ِليًلا َّم ا ُتْؤ ِم ُنوَن ﴿﴾٣٩  ِإَّنُه َلَق ْو ُل َر ُس وٍل َك ِر يٍم ﴿َ و َم ا َلا ُتْب ِص ُر وَن
﴾٤٣ َو َلْو َتَقَّو َل َع َلْي َنا﴿﴾٤٢  َتنِز يٌل ِّم ن َّر ِّب اْل َع اَلِم يَن ﴿﴾٤١  َو َلا ِبَق ْو ِل َك اِه ٍن ۚ َق ِليًلا َّم ا َتَذ َّك ُر وَن ﴿
﴾٤٦ َف َم ا ِم نُك م ِّم ْن َأَح ٍد ﴿﴾٤٥  ُثَّم َلَق َط ْع َنا ِم ْن ُه اْل َو ِتيَن ﴿﴾٤٤  َلَأَخ ْذ َنا ِم ْن ُه ِباْل َيِم يِن ﴿َ بْع َض اْل َأَق اِو يِل
﴾٤٩ َو ِإَّنُه َلَح ْس َر ٌة ﴿﴾٤٨  َو ِإَّنا َلَنْع َلُم َأَّن ِم نُك م ُّم َك ِّذ ِبيَن ﴿﴾٤٧  َو ِإَّنُه َلَتْذ ِك َر ٌة ِّلْل ُم َّتِقيَن ﴿َ ع ْن ُه َح اِج ِز يَن
﴾٥٢ } صدق الله﴿﴾٥١  َف َس ِّبْح ِباْس ِم َر ِّبَك اْل َع ِظ يِم ﴿﴾٥٠  َو ِإَّنُه َلَح ُّق اْل َيِقيِن ﴿َ ع َلى اْل َك اِف ِر يَن
.العظيم [ سورة الحاقة ]ُ .س بحانك رّبي وتعاليت عّم ا يشركون علًّو ا كبيًر ا ،سبحان الله العظيم

َر ِّب انُص رني ِبما َك َّذ بون بكيِد كوفيد الَم تين ،واهِد به كثيًر ا وِض ّل به كثيًر ا إَّنك محيٌط
بالُم جرمين ،اللهم لا ُبشرى للُم جرمين الذين ينقضون َع ْه د الله ِم ن بعد ميثاقه ويقطعون ما
.أمر الله به أن ُيوَص ل ويفِس دون في الأرض أولئك هم الفاسقون
ُ..س بحاَن رِّبك َر ِّب الِع َّز ِة َع َّم ا َيِص فون وسلاٌم على الُم رَس لين والحمُد لله َر ِّب العالمين
.خليفُة الله على العالمين وعبُده الإمام المهدّي ناصر محمد اليمانّي
______________
 - 23الإمام المهدّي ناصر محمد اليماني
جمادى الآخرة  1443 -هـ 12 -
مـ 15 - 01 - 2022
صباًح ا 08:52
)بحسب التقويم الرسمي لأّم القرى(
____________

 ..كوفيد كيٌد من اللِه متيٌن

ِ.بْس ِم اللِه الَّر ْح مِن الَّر ِح يِم ذي القّو ِة المتيِن
ويا معشر العالمين إليكم الخبُر اليقيُن من رّب العالمين عن استمرار حرب الله الكونّية
والكورونّية حتى يأتَي وعُد اللِه بتمكين عبده وخليفته الإمام المهدي ناصر محمد اليماني خليفُة
اللِه على العالمين ،فليس لي ولا لكم من الأمر شيًئا تصديًقا لقول الله تعالىَ{ :و َر ُّبَك َيْخ ُلُق َم ا
﴾٦٨ َو َر ُّبَك َيْع َلُم َم ا ُتِك ُّن ﴿َ يَش اُء َو َيْخ َتاُر ۗ َم ا َك اَن َلُه ُم اْلِخ َيَر ُة ۚ ُس ْب َح اَن الَّلِه َو َتَع اَلٰى َع َّم ا ُيْش ِر ُك وَن
﴾٦٩ َو ُه َو الَّلُه َلا ِإَٰلَه ِإَّلا ُه َو ۖ َلُه اْلَح ْم ُد ِفي اْلُأوَلٰى َو اْلآِخ َر ِة ۖ َو َلُه اْلُح ْك ُم ﴿ُ ص ُدوُر ُه ْم َو َم ا ُيْع ِلُنوَن
﴾٧٠].} صدق الله العظيم [القصص﴿َ و ِإَلْيِه ُتْر َج ُع وَن

ويا معشر صّناع القرار وشعوبهم في العالمين إّني خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني أفتيكم
بالحّق عن قرار الله في محكم كتابه القرآن العظيم عن استمرار قارعِة حرب الله المناخّية
الكونّية بسبب اقتراب كوكب سقر الذي سوف يشرق عليكم من جنوب الأرض ،وقارعِة حرِب
كورونا العالمّية تصبكم في أنفسكم حتى يأتَي وعُد الله بتحقيق الخلافة العالمّية وُيتّم بعبده نوره
ولو كره المجرمون ظهوره تصديًقا لقول الله تعالىَ{ :و َلْو َأَّن ُقْر آًنا ُس ِّيَر ْت ِبِه اْلِج َباُل َأْو ُقِّط َع ْت
ِبِه اْلَأْر ُض َأْو ُك ِّلَم ِبِه اْلَمْو َتٰى ۗ َبل ِّلَّلِه اْلَأْم ُر َج ِميًع ا ۗ َأَفَلْم َيْي َأِس اَّلِذيَن آَم ُنوا َأن َّلْو َيَش اُء الَّلُه َلَه َد ى
ٌة َأ ُّل
ُل َّل
َّت
َّن
ال اَس َج ِميًع ا ۗ َو َلا َيَز ا ا ِذيَن َك َفُر وا ُتِص يُبُه م ِبَم ا َص َنُع وا َقاِر َع ْو َتُح َقِر يًبا ِّمن َد اِر ِه ْم َح ٰى
 }﴾٣١].صدق الله العظيم [الرعد﴿َ يْأِتَي َو ْع ُد الَّلِه ۚ ِإَّن الَّلَه َلا ُيْخ ِلُف اْلِميَع اَد
فأما ما يصيبكم الله به في أنفسكم فذلك بحرب الله الكورونّية تصيب قلوَبكم التي في صدوركم
ولسوف ترون من مكر الله ما لم تكونوا تحتسبون ،وأّم ا قول الله تعالى أو قريًبا من دارهم
.فذلك قوارع حرب الله الكونّية بما تسمونها الكوارث المناخّية البرّية والبحرّية والجوّية
ويا معشر قادات البشر وشعوبهم أجمعين فهل تظّنون الحرب العالمّية الثالثة لعامكم هذا 2022
الجديد سوف تكون أخّف من حرب الله الكونّية والكورونّية لعام  2020وعام  2021؟! كّلا
ورّب الأرض والّس ماوات؛ إّن حرَب اللِه العالمّية الكونّية والكورونّية لعامكم هذا  2022هي
.أشّد بطًش ا وأشّد تنكيًلا بالمجرمين ،ولسوف يأخذ اللُه المجرمين وأولياءهم أخًذ ا وبيًلا
ويا معشر صّناع القرار وَم َلِئهم في حكوماتهم يكفي تطنيَش الله رّبي ورّبكم قائد الحرب الكونّية
والكورونّية ( اللُه رّب العالمين ) ،وأَذ ِّك ُر وُأنِذ ُر وُأحّذ ُر كاّفة صّناع القرار في حكومات العرب
والعجم وأقول لهم " :لا تتخذوا اللَه وراءكم ِظ ْه ِر ًّيا " أي لا تتخذوا اللَه وراَء ظهوِر كم ُم طّنشين
رّب العالمين آمنين مكره وكأّنه ليس من وراء الحرب الكونّية والكورونّية؛ فعلى َم ن تستكبرون
أّيها الّص غار عند الله؟! فما عساكم تكونوا بين يدّي جّبار الّس ماوات والأرض رّبي ورِّبكم اللُه
!رّب العالمين؟! فهل أنتم ترون أنفسكم أكبر خلًقا من ملكوِت الّس ماوات والأرض؟
:فاسمعوا واعقلوا هذا الّنبأ العظيم
لقد ألقى خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني بسؤاٍل في الرؤيا الحّق ولكّن هذا الّس ؤال كان

موجًه ا بصوٍت عاٍل إلى الّس ماوات والأرِض والجباِل فقال لهم خليفة الله المهدي ناصر محمد
اليماني " :فهل يود أحُدكم أن يكون الله؟ " فرددَن على خليفة الله المهدي بصوت واحد موحد
وكأّنه صدى صوت الإمام المهدي فقالوا " :بل ُم ْت َع ُتنا أن نكون عبيًدا لله " فقلت لهم " :صدقتم "
وأعيني تفيض من الّدمع فرًح ا برّدهم بالحّق على خليفة رّبهم ،والله على ما أقول شهيٌد ووكيٌل
.وكفى بالله شهيًدا ،وهم أنصاري إلى الله .انتهت الرؤيا بأمر الله وهي تخصني
فكذلك خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني أقول كمثل قول الّس ماوات والأرِض والجباِل أّن
ُم ْت َع تي أن أكون عبًدا للِه ولذلك خلقني لحكمة بالغة لكي أكون له عبًدا ُم خلًص ا له ديني وحده لا
شريك له سبحانه وتعالى عّم ا يشركون علًّو ا كبيًر ا .فكونوا عبيًدا للِه كمثل خليفِة اللِه المهدي
ناصر محمد اليماني وتضّر عوا إلى اللِه أْن يغفَر ذنوبكم واعبدوا الله وحده لا شريك له لتحقيق
الحكمة من خلقكم لنعبَد اللَه وحده لا شريك له الذي خلقني وخلقكم وخلق الّس ماوات والأرض
وما فيهما وما بينهما فإّياه فارهبوه وإّياه فاعبدوه كما أمركم الله أْن لا تعبدوا إلا إّياه مخلصين له
الّدين فلا تدعوا مع الله أحًدا إّني لكم منه نذيٌر مبيٌن فلا تتخذوا اللَه وراَء كم ِظ ْه ِر ًّيا من بعد اليوم
فاحذروا خيٌر لكم يا معشر صّناع القرار؛ ما لم فأقسم باللِه الواحِد القّه اِر أّنه سوف يأخذكم اللُه
أخَذ عزيٍز ُم ْق تدٍر فتجأرون إليه فلا يستجيب لكم حتى تذوقوا وبال أمركم بسبب استكباركم في
الأرض بغير الحّق وفسادكم فيها بغير الحّق وهو أعلُم بالمفسدين منكم المجرمين في العجم
:والعرب تصديًقا لقول الله تعالى
﴾٦٤ َلا َتْج َأُر وا اْلَيْو َم ۖ ِإَّنُك م ِّم َّنا َلا ُتنَص ُر وَن ﴿َ ح َّتٰى ِإَذ ا َأَخ ْذ َنا ُم ْت َر ِفيِه م ِباْلَع َذ اِب ِإَذ ا ُه ْم َيْج َأُر وَن {
﴾٦٦ ُمْس َتْك ِبِر يَن ِبِه َس اِمًر ا﴿﴾٦٥  َقْد َك اَنْت آَياِتي ُتْت َلٰى َع َلْي ُك ْم َفُك نُتْم َع َلٰى َأْع َقاِبُك ْم َتنِك ُص وَن ﴿
﴾٦٨ َأْم َلْم َيْع ِر ُفوا َر ُس وَلُهْم ﴿﴾٦٧  َأَفَلْم َيَّد َّبُر وا اْلَقْو َل َأْم َج اَء ُهم َّم ا َلْم َيْأِت آَباَء ُه ُم اْلَأَّو ِليَن ﴿َ تْه ُج ُر وَن
﴾٧٠ َو َلِو ﴿﴾٦٩  َأْم َيُقوُلوَن ِبِه ِج َّنٌة ۚ َبْل َج اَء ُهم ِباْلَح ِّق َو َأْك َثُر ُه ْم ِلْلَح ِّق َك اِر ُه وَن ﴿َ فُهْم َلُه ُم نِك ُر وَن
اَّتَبَع اْلَح ُّق َأْه َو اَء ُه ْم َلَفَس َدِت الَّس َم اَو اُت َو اْلَأْر ُض َو َم ن ِفيِه َّن ۚ َبْل َأَتْي َناُهم ِبِذ ْك ِر ِه ْم َفُهْم َع ن ِذ ْك ِر ِه م
﴾٧٢ َو ِإَّنَك َلَتْد ُع وُه ْم ﴿﴾٧١  َأْم َتْس َأُلُهْم َخ ْر ًج ا َفَخ َر اُج َر ِّبَك َخ ْيٌر ۖ َو ُه َو َخ ْيُر الَّر اِز ِقيَن ﴿ُّ م ْع ِر ُض وَن
َل
ُّم
 }﴾٧٣].صدق الله العظيم [المؤمنون﴿ِ إ ٰى ِص َر اٍط ْس َتِقيٍم

ويا محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لقد نفَد صبري على حبِس أنصاري في سجون
المملكة العربّية الّس عودّية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وعلى رأسهم (عبد العزيز محيي

مشرف الشهري) ،وإّني خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني لا أترّج اك يا محمد بن سلمان
أْن ُتخرجهم؛ بل آمرك بالأمر أن ُتصدر أمًر ا بإخراجهم أجمعين عاجًلا غيَر آجٍل بل مع
تعويضهم مالًّيا في حبسهم ظلًم ا ليس إلا بُح ّج ة أّنهم أنصار الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
الذي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى رفع ظلِم الإنسان عن أخيه الإنسان وإلى تحقيق
الّس لام العالمّي بين شعوب البشر وإلى الّتعايش الّس لمي بين المسلم والكافر ومن يشاقني في ذلك
.فقد شاّق اللَه ورسَله وخليفَته
ويا محمد بن سلمان وأولياءك لقد أمرني اللُه أْن أقول لمن يشاِقِق اللَه وخليفَته فأمرني اللُه أْن
:أقول لكم ما يلي بين قوسين
) فما ظّنكم بمن كان اللُه معُه؟ (
ويا محمد بن سلمان أطلق سراح أنصاري الّس عودّيين وغير الّس عودّيين في سجون المملكة؛
فاحذر مكر الله واعلم علم اليقين أّن من يشاِقِق اللَه وخليفَته فإّن اللَه شديُد العقاِب ولسوف يعلم
العالمين أجمعون أّن العاقبة للمّتقين وأّن الأرض للِه يورثها لعباده الّص الحين ،ولسوف يعلم
الناُس أجمعون أّن اللَه حًّقا بالُغ أمره إن كان ناصر محمد اليماني حًّقا الإماَم المهدي خليفَة الله
على العالمين ،وإْن كنُت كاذًبا فعلّي كذبي ولْن يصيبكم مكروٌه ،فسوف ننظر ونرى فالحكم للِه
وهو أسرع الماكرين وأسرع الحاسبين ،ولسوف تعلم أنت وأمثالك في العرب والعجم أّن القّو ة
لله جميًع ا يا محمد بن سلمان وجميَع الذين ألقوا القبَض على أنصاري في المملكة العربّية
الّس عودّية وجميَع الذين حاكموهم عدواًنا وظلًم ا ،سوف نرى ما يفعل بهم اللُه شديُد العقاب فلن
تغني عنهم من الله شيًئا ،ولْن أطلَق عليكم صواريخ من اليمن فلا أملكها بل يملكها الحوثّيون
ولست بأسفهم ،بل سوف يطلق اللُه عليك وعلى من كان على شاكلتك في العالمين كوفيد ذا
عذاٍب شديٍد فيزيده اللُه قّو ًة إلى قّو ته فيجعله بكلماته ( كن فيكون ) كوفيد جديًدا؛ كيٌد من الله
متيٌن لغزو صدور المجرمين وليس لك وحدك يا محمد بن سلمان بل لكاّفة الذين ُيشاّقون اللَه
وخليفَته من صّناع القرار في مختلف الأقطار في العالمين فُيهلكهم اللُه أجمعين بأمٍر من عنده أو
يعذبهم عذاًبا أليًم ا إلى ما يشاء اللُه هو أعلُم وأحكُم وإلى اللِه ُترجع الأمور؛ إّلا من تاب وأناب
إلى رّبه ليهدَي قلَبه ويغفَر ذنَبه ليعبَد اللَه وحده لا شريك له وتخضُع عنُقه لخليفة الله على
العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني طاعًة للِه رّبي ورّبه فسوف يجُد اللَه تواًبا رحيًم ا،

ففروا من اللِه إليه إّني لكم منه نذيٌر مبيٌن واعبدوه وحده لا شريك له إّني لكم منه نذيٌر مبيٌن
وادعوه وحده لا شريك له فلا تدعوا مع الله أحًدا إّني لكم منه نذيٌر مبيٌن  ،الّلهم قد بّلغُت الّلهم
.فاشهد
..وسلام على الُم رَس لين والحمد لله رب العالمين
.خليفُة اللِه وعبُده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
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