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جالك قلب تعصي ربنا
لفضيلة الشيخ :علي قاسم
رابـط الــمادة:

(ابللهجة املصرية)
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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أعوذ ابهلل من الشيطان الررجيم ،بسرم هللا الررمحن الرر يم ،احلمر هلل وصرل هللا وسرلم وابرع علر النري حممر وعلر هلره
وصحبه وسلم ،مث أما بع :
إخواين وأخرواي ،أهلري وأ براي ،ربنرا ممعنرا ئا مرا أبر ا يف الر ييا علر ااعهره ،ويف اآلخرر مرن يبينرا حممر  ،اللهرم همرن،
اللهم همن ،بع الهحية:
كيف ال قلوبكم وأيهم تسهقبلون رمضان؟
إخواين وأخواي ،كيف الكم وق أقبل عليكم شهر رمضان ،خري شهر سيرقبل علينرا وعلريكم ،كيرف رال قلروبكم مرن
هللا -تبارع وتعاىل-؟
هل اسهع كل منا للقاء هراا احلبيرب الراي ينهظرر كرل قلرب مرممن؟ إيري أحتر

إليرك وأحتر

إليرك أخري يف هللا عرن

شهر رمضان ،هاا الشهر الاي أيزل هللا فيه القرهن ه ى للناس ،وبينات مرن ادر ى والقرقران ،مراذا رال قلبرك وأير
تسهقبل شهر رمضان؟
أان سررامن ر بيقررول يل :اي هررو رمضرران ئاخررل علينررا؟ مررن الل ري قررال ك ر ؟ اي عررم ئ كررالم ،ئ إ نررا مررت مسررهع ين
خالص خالص خالص ،ئ الصريف ئخرل ،احلرر بر أ ،البنرات قلعر  ،الر ييا بقر بسيسرة خرالص خرالص خرالص ،ارب
هقويل بق رمضان ئاخل علينا كر وكمران عنر ان امهحراانت اي كر ععلهري ،ال اي أخري مرا أععلكرت ،ئ
هنعمل إيه؟ ه ّ

القلوب املممنة املخبهة منهظر هاا الشهر الاي يبارع هللا -تبارع وتعراىل -فيره ألهرل اإلسرالم ،ويقره هللا -تعراىل -فيره

عل أهل اإلميان.
هقويل بس أان أبعصي ربنا كهري ،اي راجل ئ أان يف اجلامعة مصا ب مخسن سهن وا
ه ّ

رويل
عاملهم سربحة ،والهراين يق ّ

رويل الالال
الالال اي عم أصا ب إيه؟ اي عم ئ كان عمان أايم اإلع ائي والثرايوي ،ئلروقي أان بنر ّقرا خرال  ،والهالر يق ّ
رويل ئا
يقويل ئا أان احلم هلل والشكر هلل بقايل أكرت من ُ 10جن مابصلّيت ،والسائس يق ّ
ئا أان أبشرب سجاير ،والرابن ّ

ويل ئا أان مر من شريت واب رو
بهقويل اي ابي بطل سرقة أقول درا ئ السررقة ئي يف ئمري ،والسرابن والهرامن يقر ّ
أان أمي ّ

وترامائول وبيسة..
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هللا! إي مهخيرل الهوترل اللري أان قرلهره ئ كلره هيسرهقبل شرهر رمضران؟ هيسرهقبله إعاي؟ هيسرهقبله ابملعاصري والرايوب؟
هيس ررهقبله ب رررتع الص ررال ؟ ههس ررهقبله ابلش ررعر املرسر رل واإلسر ررتتت والبر ر ي؟ ههس ررهقبله ابملي ررك أب الكام ررل؟ ههسر رهقبله
ابلشات واإلمييالت؟ ههسهقبله ابحملائاثت احملرمة والكالم احملرم واالرتباط احملرم؟
إ نا حمهاجن يسهقبل شهر رمضان من ج ي .
اعص هللا ولكن ..إذا توفرت ها الشروط
بقولّك اي اللي بهعصي هللا -تبارع وتعاىل -وبهقن يف احلرام ،قبل أن تعصي هللا تاكر..

تاكر إيك لو ق رت تعصي هللا مقيت أي مشكلة ،مقريت أي مشركلة؟ إيره اي عرم الشريا اإليرزي ئ ؟ ئا بيقولّنرا مقريت

مشكلة إن إ نا يعصي هللا! أيوا مقيت مشكلة أن تعصي هللا لو عمل اللي هقوله لك ئ :

 .1اعص ربنا يف أي مكان يف غرري أرضره ويف غرري اا ره .اي  ،هرو يف كرون مرن األكروان يقر ر علر خلقره وعلر رع هللا
تعاىل فيه غري هللا؟ ال وهللا ،ال وهللا اي إخواين.
 .2اب اتين اجة ،قبل أن تعصي هللا ،لو إي عايز متشي مرن وا ر  ،لرو إير عرايز ترزين ،لرو إير عرايز تهقررل علر
فيلم إاب ي أو إي عايز إن إي ترتكب احلرام ،أتكل الرراب ،تسرهبي مرا ررم هللا ،مرا أتكلرت مرن رع هللا وشرو مرن
هريعقك.
 .3لو إي عايز تعصي هللا روح مكان ال يراع هللا -تعاىل -فيه.
 .4لو إي عايز تعصي هللا ملا ميلك ملك املوت قوله هسف مت جاي معاع.
 .5لررو إير عررايز تعصري هللا ملررا تيجري يرروم احلسرراب وتعررر مصررريع إىل النررار قرل لزابييررة جهررنم أان قررائر علرريكم ومررت
هروح النار ،تق ر عل ك ؟ ال وهللا ما تق ر ،ال أي وال غريع.
ماذا لو عصي هللا؟
ماذا لوعصي هللا -تبارع وتعاىل -واع من وئيك اليمرن والعر مرن وئيرك اليسرار؟ سرهطرئ مرن رمحرة هللا -تبرارع
وتعاىل ،-اعلم أن املعاصي والايوب والكبا ر سبب يف سوائ الوجه وظلمة القلب ،وبرغض الصاحلن ،وسرخط الررب -
تبررارع وتعرراىل ،-اعلررم أخري الكررر أن املعاصري سرربب إلسررقااك مررن عررن هللا؛ ألن هللا يغررار وغررري هللا أن أيي عبر أو
أمهه ما رم هللا عليه.
ماذا لو أاع هللا؟
وأخريا ماذا لو أاع هللا -تبارع وتعاىل-؟ قال هللا" :قل اي عبائي الاين أسرفوا علر أيقسرهم ال ترقنطروا مرن رمحرة ا
إن ا يرغقر الايوب ُجيعا إيه هو الغقور الرر يم" الزمرر .53:وقرال يري الهوبرة والرمحرة مرا تصرلّي عليره -صرل هللا عليره

وسلم -قال" :إن هللا يقبل توبة العب مامل يغرغر" سنه األلباين.
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إايع واإلفطار يف رمضان بغري عار
كلمررات خرجر مررن قلرري أرجررو أن تكررون قر صررائف قلبررك أير وقلبررك أير  ،أخري وأخرري أرجررو هللا تعرراىل قبررل أن
ي خل عل شهر رمضان أن يرقبل عل رمضان بهوبة صائقة.
اي عررم الشرريا بررس ئ رمضرران ئاخررل يف االمهحرراانت ئ إ نررا هنقطررر يف رمضرران السررنة ئي ،اوعر  ،قررال الرراهي" :مرن
أفطر يف رمضان بغري عار فهرو شرر مرن الرزاين والسرار وشرارب ارمرر ،وكرايوا يظنرون بره الزي قرة واال رالل ،ويعهقر ون
أيرره عل ر ملررة غررري اإلسررالم" .جرميررة قهررل أن تقطررر يف رمضرران عام ر ا علشرران خرراار بن ر  ،علشرران خرراار ترتسررم ق ر ام
أصحابك يف اجلامعة ،علشان يهقال عليك ئكر وراجل مقيت عيك.
رمضان غريين ..محلة من أجلك أي
وخهام را مررت هنسرريبكم يف رمضرران ،مررت هنسرريبكوا يف رمضرران ،أيرروا أان بقضررل هللا تبررارع وتعرراىل وإعايررة هللا تعرراىل يل
سهج ون علر صرقحي الرايرة علر القريس بروع الصرقحة الرايرة للشريا علري قاسرم علر القريس بروع أو علر خ مرة
ال ين للجمين عل الهليجرام ،أو عل رقم الواتس اللي هو  ،01012449333ههالقوا محلة ا نرا عاملينهرا لكرم إيهروا
اي شباب واي بنات ااها محلة رمضان غريين ،رمضان غريين محلهك السنة ئي علشان تهغري وتغري ال ييا من واليك.
ارامتة
أسأل هللا -تبارع وتعاىل -أن يعيني وإايكم عل مراضيه وأسرأله -سربحايه -أن يعيننرا وأن يرثربّهنرا وأن يهر ينا وأسرأله -

سبحايه -أن يشرح ص ري وص ور املسرلمن ُجيعرا ملرا برب ويرضر وأن يهرل علينرا رمضران ابألمرن واألمران والسرالمة
واإلسالم والهوفيق ملا ببه ربنا ويرض .
أ بكم يف هللا
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت حبم هللا
شاه وا ال رس للنشر عل الن يف قسم تقريغ ال روس يف منه ايت الطريق إىل هللا وتقضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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