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)فضل اغتنام شهر رمضان واحلذر من  عن -حفظه للاه –محن الربَّاك "كلمٌة للشيخ عبدالر  

 هــ"30/8/1438تضييعه فيما ال ينفع( بتاريخ: 
 

صلى هللا وسلم على عبده ورسوله، احلمد هلل على نعمه ظاهرًة وابطنًة، واحلمد هلل على بلوغ هذا الشهر 
قيامه، إنَّ املؤمَن  -صلى هللا عليه وسلم–املبارك شهر رمضان الَّذي فرض هللا على العباد صيامه، وسنَّ النيبُّ 

ا جاء يف الدعاء: "واجعْل احليادَة زايدًة يل يف كل ِّ خرٍي" حياتُه له خرٌي؛ ألنَّه يزداد هبا العمُل الصاحلُ؛ وهلذ
فليغتبْط املسلُم الذي بلََّغه هللُا هذا الشهَر، وليعقْد العزَم على اجلد ِّ واالجتهادِّ أبداءِّ فرائض هللا وأداء الصيام 

ُص صيامه أو يضيع وقته، على والقيام إمياانً واحتساابً رجاءً ملثوبة هللا، وليحذْر من كل ِّ ما يفسُد صيامه أو ينق ِّ 
اجلميع تقوى هللا واغتنام هذا الشهر فإنَّه موسم من مواسم اآلخرة، يتنافس فيها أهل العقول وأهل اهلممِّ 

 والعزائمِّ والرغبةِّ فيما عنَد هللا.
 يف اللغوِّ يف ومن اخلسرانِّ املبنيِّ أن يضيَع اإلنساُن هذا الوقَت النفيَس، أن يضيَعه فيما ال ينفعه، يف الباطلِّ 

ا أكثرها لغٌو أو إمثٌ، وعلى املسلم أن يتقَي هللا  القيل والقال ومشاهدة وسائل التواصل ووسائل اإلعالم، فإَّنَّ
.  فيحفظ وقَته، ويغتنم فرصَة زمانه، ويستعني برب ِّه على القيام مبا حيبُّ هللاُ من الفرائض والنوافل والتطوُّعاتِّ

لعصر بفنٍت عظيمٍة تصدُّهم عن ذكرِّ هللا، وتدخُل عليهم الشرور الكثرية وقد، ومن وقد ابتُلي الناُس يف هذا ا
قدمٍي والناصحون ينصحون ويبي ِّنون وحيذ ِّرون وال يزال األمر يشتدُّ، هذه الفنُت فنُت احلضارةِّ فنت الوسائل، 

بتالء من هللا حَّتَّ يتبنيَّ الصادق يف وسائل اإلعالم وما يتصُل هبا هذه فنٌت متواليٌة، وهي ابتالءٌ من هللا للعباد ا
( 2َأَحِسَب النَّاسه َأْن يهْْتَكهوا َأْن يـَقهولهوا َآَمنَّا َوههْم اَل يـهْفتَـنهوَن )﴿إميانه ويف رغبته فيما عند هللا من الكاذب 

َليَـْعَلَمنَّ اَّللَّه الَِّذيَن َصَدقهوا َولَ  ْبِلِهْم فـَ تَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَ  [3-2]العنكبوت: ﴾يَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبيَ َوَلَقْد فـَ
كم على طاعته، وأن مينَّ علينا ابلتوفيق ملراضيه، وصلَّى هللا على نبي ِّنا حممٍَّد.  نسأُل هللَا أن يعيننا وإاي 

 


