حملة تبرع إلغاثة الصومال
الحمدهلل واصلً واسلم على أشرف خلك هللا نبٌنا دمحم
علٌه وعلى آله وصحابته افضل الصالة وأتم التسلٌم اما
بعد :
اتمدم بأجزل الشكر وأعظم الشكر للواحد االحد سبحانه
الذي ما جمعنا وال شرفنا وال اطعمنا وال سمانا اال هو
واسأل هللا تعالى ان ٌتمبل منا كل خطوه وكل كلمه
نمولها وان ٌجعلها له خالصة لوجهه اما بعد لن آتٌكم
باخبار من ممدٌشو كما فعل المشاٌخ ولن آتٌكم باخبار
من ارض الوالع وال من وكاالت االنباء ولكن جئتكم
بخبر لعلً وهللا ٌا جماعه اللب الحمله من جمع
التبرعات الخوانا الفمراء فً الصومال الخواننا الفمراء
الذٌن هم نحن وكل ملون االرض وكل اغنٌاء االرض
فوهللا انا وانت وكل ملن ٌسمعنً اآلن وكل وزٌر وكل
اس ) ان كنت
فمٌر بنص كالم العلً الكبٌر ( ٌا أٌَُّ َها النَّ ُ
ملكا ً فأنت من الناس وان كنت وزٌرا ً فأنت من الناس
وان كان عندن فً البنن خمسه ملٌار فأنت من الناس
وتنزل علٌن هذه اآلٌه شئنا أم ابٌنا
اس أَنت ُ ُم ) مالنا ٌارب؟؟ حمٌمه مالنا ٌارب
(ٌا أٌَُّ َها النَّ ُ
وهللا كالمن حك وعدن صدقّ ِ ,,
شخص لنا من نحن؟
اس أَنت ُ ُم ْالفُمَ َراء ) فمراء لمن!! لبعضن ِا ال
( ٌا أٌَُّ َها النَّ ُ
( أَنت ُ ُم ْالفُمَ َراء ِإلَى َّ ِ
ً ْال َح ِمٌدُ (ِ )ٔ1إن
اَّلل َو َّ
اَّللُ ُه َو ْالغَ ِن ُّ
ت
ٌَشَأ ْ ) لٌس ٌجوعكم ٌعطشكم ال ( ِإن ٌَشَأ ْ ٌُ ْذ ِه ْب ُك ْم َوٌَأ ْ ِ

ك َجدٌِ ٍد ) ال تظن المضٌه صعبه ..ال وهللا ( َو َما ذَ ِل َن
ِبخ َْل ٍ
علَى َّ ِ
ٌز ( ))ٔ1هم فمراء لماذا؟ لشربة ماء ام
َ
اَّلل ِبعَ ِز ٍ
لممة؟ ما حرن للبً وللبن فً ذلن الصدر اال هو وهللا
ما طعمت فً حٌاتً وفً حٌاتن لممه وهللا ما تمتعت
برؤٌة اوالدن لٌس عندهم جفاف اال بفضل الواحد االحد
سبحانه فأنت فمٌر هلل فً انفاسن وانت فمٌر وهللا فً
الولوف على لدمٌن وانت فمٌر وهللا لال هللا فً الحدٌث
المدسً  ...لماذا لدمت بهذه الممدمه
هذه الحمٌمه ,,فً هذا الكتاب كتاب هللا عز وجل
من ظن انه غنً غٌر محتاج ألحد فال وهللا ال ٌنفك وال
لاير اما ان كنت تعلم هذه الحمٌمه انن فمٌر الى هللا
سبحانه وتعالى رأٌنا من ٌزحف لبل للٌل طفل ٌزحف
وهللا الذي ال اله غٌره الذي ال رب سواه انً وانت
ت اخٌه واوالدنا وكلنا عند هللا مثله
وان ِ
كذلن ٌمول هللا ( ٌا عبادي كلكم ضال اال من
هدٌته) اسأل هللا ان ٌهدٌنا ( ٌا عبادي كلكم جائع)
( كلكم عار) وهللا كلنا واوالدنا وانا وهللا ارأى وجه
الطفل ٌزحف وهللا انً ارى وجهً ووجه اوالدي واحدا
واحدا كلنا عندن ٌارب هذا ( اال من كسوته) وهللا ما
كسانا إال رب العالمٌن فالذي كسانا سبحانه ٌدعونا
ع ْونَ ) واحمد ربن انن تدعى
لننفك ( َها أَنت ُ ْم َٰ َه ُؤ َال ِء ت ُ ْد َ
لتنفك وال ٌُدعى غٌرن لٌنفك علٌن وماذلن على هللا
بعزٌز اللهم مالن الملن تؤتً الملن من تشاء أرى ٌا
جماعه والمؤمن ٌرى بعٌنه شرٌط وصل التبرعات ٔ1
ملٌون هنا تحسب تبرعات وعند هللا تحسب تبرع

مضاعفه فً ارلام تأمل معً هذا اآلٌه ٌمول هللا عز
وجل وانظر َمن المستفٌد فٌها الكتاب ٌا جماعه هو
كتاب الحمائك ٌمول ربً سبحانه
(و َما ت ُ ْن ِفمُوا ِم ْن َخٌْر ) فلمن ٌارب لمن!! للصومال!!(
َ
(و َما ت ُ ْن ِفمُوا ِم ْن َخٌ ٍْر فَ ِِل َ ْنفُ ِس ُك ْم)
َ
كمل اآلٌه تابعها ٕ ٕ1فً البمره
َو َما ت ُ ْن ِفمُوا ِم ْن َخٌ ٍْر فَ ِِل َ ْنفُ ِس ُك ْم
) شوف التفصٌل ( (
ا ْب ِتغَا َء َو ْج ِه َّ ِ
اَّلل
) ما انتهت اآلٌه
َو َما ت ُ ْن ِفمُوا
( ) دفعت  6ملٌون (
ف ِإلَ ٌْ ُك ْم
َو َما ت ُ ْن ِفمُوا ِم ْن َخٌ ٍْر ٌُ َو َّ
أٌن ٌذهب؟
ف ِإلَ ٌْ ُك ْم َوأَ ْنت ُ ْم َال ت ُ ْ
ظلَ ُمون)
(و َما ت ُ ْن ِفمُوا ِم ْن َخٌ ٍْر ٌُ َو َّ
َ
من الذي ضمن لن ٌرجعها لن؟ هً دخلت فً حسابن
كان بٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ,,ال ٌولد فٌه نار شهر كامل,,
جربها اسبوع ,,انا الولن جربها اسبوع  ,,اسبوع كامل
بدون طبخ !!,
كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو اشرف خلك هللا بعد هذه المعاناة
تهدى الٌه شاة ٌعنً كٌف الفرحه لو جاءتكم دجاجه بعد
شهرٌن؟؟
تُهدى الٌه ملسو هيلع هللا ىلص شاة فانظر كٌف البٌت الناج !فخرج
النبً ملسو هيلع هللا ىلص والشاة موجوده رجع فلم ٌجد الشاة,,

ٌبحث ٌبحث عنها .لال  :ما فعلت الشات ؟ لالت عائشه
ٌا رسول هللا ذهبت,,
خشٌت أن ٌتضاٌك النبً علٌه الصالة والسالم فأبمت
كتفها
لال النبً علٌه الصالة والسالم وهللا ما ذهبت وهللا بل
بمٌت كلها وما ذهب منها اال كتفها !
ٌا جماعه هذا المعٌار عندنا وهللا العظٌم ال تدفع لاير
اآلن إال وانت المحتاج فً امور كثٌره..
االمر االول ناس تدفع الصدله ألنها ترٌد ماذا !!
ٌمول ٌارب اطفئ غضبن عنً بهذه المئه والملٌون
وااللف فٌطفئ غضب كان سٌدفع ثمنه
وناس تمول ال ٌاربً دفعتها النً اؤمن بحدٌث النبً
علٌه الصالة والسالم "صنائع المعروف تمً مصارع
السوء " وكل شخص على نٌته انما االعمال بالنٌات
وانما لكل امرئ ما نوى" شخص ٌمول ربً ادفعها
لٌزٌد فأنت للت ولولن الحك ان النبً علٌه الصالة
والسالم ال ٌنطك عن الهوى
ولال" ما نمص مال من صدله"
وشخص ٌدفعها لهدف اعظم من هذا ٌدفعها حتى اذا
جاء ٌوم المٌامه ورأى الناس ٌغرلون بالعرق ان ٌستظل
بظل صدلته ٌوم ال ظل اال ظل هللا سبحانه وتعالى
وشخص ٌمول ٌارب اذا زحف الناس على وجوههم
وتحشرهم ٌوم المٌامة على وجوههم عمٌا وبكم وصما
ارٌدها ٌاربً لذلن الٌوم ٌدفع اعظم ما عنده واحسن ما
مالي

عنده ٌمول هللا عز وجل ( َوٌُ ْ
ط ِع ُمونَ َّ
علَ َٰى ُح ِبّ ِه
ام َ
الطعَ َ
) لم ٌدفع اي شً
ٌرا)
علَ َٰى ُح ِبّ ِه ِم ْس ِكٌنًا َوٌَتٌِ ًما َوأَ ِس ً
( َ
لماذا تدفع من مالن هذا جمعته بتعبن و بعد هذه السنٌن
والصفمات والتعب تدفعه ( ِإنَّ َما نُ ْ
ط ِع ُم ُك ْم ) ماذا ترٌد؟
( ِإنَّ َما نُ ْ
اَّلل َال نُ ِرٌدُ ِمن ُك ْم َجزَ ا ًء َو َال ُ
ط ِع ُم ُك ْم ِل َو ْج ِه َّ ِ
ورا
ش ُك ً
َاف( ) تخٌل وانت تتصدق تخاف فأنت مؤمن
(ِ )9إنَّا نَخ ُ
اما تتصدق وانت تظن انن عظٌم هذا انت المحتاج هللا
ٌمول وانت متصدق خائف عنده لضٌه عنده صفمه لٌوم
َاف ِمن َّر ِبّنَا )وهللا ما صرفت
الفزع االكبر ( إِنَّا نَخ ُ
الشٌن وال ولعته اال ألنً ارجو هللا ان ٌنجٌنً ( ِإنَّا
سا لَ ْم َ
ٌرا (ٓٔ)) انظروا
عبُو ً
ط ِر ً
نَخ ُ
َاف ِمن َّر ِبّنَا ٌَ ْو ًما َ
اَّللُ ش ََّر َٰذَ ِل َن ْالٌَ ْو ِم َولَمَّا ُه ْم
ماذا جاءه بالممابل ( فَ َولَا ُه ُم َّ
س ُروراً) هذا كله ٌسوى مالٌٌن الدنٌا وكالمنا
نَض َْرة ً َو ُ
هذا لمن ٌنبض للبه فوق أما من أصب تحت األرض
فال ٌدفع لاير.
وصلى هللا وسلم على دمحم وعلى آله وصحبه.
لالستماع للمحاضرة صوتٌا ً :
http://www.abdelmohsen.com/play-1079.html

إن كان من خطأ فمنّا والشٌطان  ,وما كان من صواب فمن هللا وحده

