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الفتور بعد مواسم احلضور
اخلطبة األوىل:

اْلمد لِل ،هدى من شاء لدينه بفضله ،وصرف عنه من شاء
بعدله ،والصَلة والسَلم على خات أنبيائه وأفضل رسله ،وعلى
أصحابه وأت باعه.
أما ب عد؛ أي ها الناس :ات قوا الِل وراقبوه ،وأطيعوه ول ت عصوه؛
فمن ات قاه ناه ،وأكرمه ِبنة المأوى ،ومن ت عدى حدوده ف على
ن فسه جن ،وف النار هوى؛ (ي أي ها ال ِذين آمنوا ات قوا اّلل

ولت نظر ن فس ما قدمت لِغد وات قوا اّلل إِن اّلل خبِي ِِبا
ت عملون)[اْلشر( ،]18 :ي أي ها ال ِذين آمنوا ات قوا اّلل حق
ت قاتِِه ول َتوتن إِل وأن تم مسلِمون)[آل عمران.]102 :
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أي ها المسلِمون :ب عد أَّيم معدودات قضاها المسلمون مع
شهر الكرائم والفضائل وَمطة الت زود والتمول ،وميدان التسابق
والت نافس؛ فكان منا المكثر ومنا المقل؛ ب يد أن مظاهر ذلك
النشاط أو تلكم الت غُّيات ل تكن بغريبة علي نا َنن المسلمي ف
مواسم فاضلة كرمضان وأَّيم اْلج وشعبان والمحرم وغُّيها؛
ف ي تحول الكسل إل النشاط ،والعجز إل ِهة ،والغفلة إل
ي قظة ،ون لمس ت وبة المفرط وإقَلع العاصي؛ إَّنا الغريب َّ-ي
كرام -أن ت ن تهي تلك المواسم وت ن قضي تلك المحطات
اْلميانية كرمضان ف ن ت فاجأ بعودة الكثُّي إل ما كان عليه ق ب لها؛
من سوء اْلال ورداءة المآل ،أو على اْلقل يظهر عليه ما
نسميه ِبلفتور والضعف والقصور.

والفتور َّ-ي عباد الِل -هو الَّتاخي ب عد العزم ،والضعف ب عد
القوة ،والكسل ب عد النشاط .والفتور داء عضال ،يتاح َجيع
الن فوس ويداخل كل شخص ،وهو صفة ذميمة ن زه الِل مَلئكته
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عن ها؛ ف قال سبحانه( :يسبِحون الليل والن هار ل
ي فُتون)[اْلنبياء ،]20 :ولما َحل الِل موسى رسالة إل فرعون
أرشده إل ذكره وأل ي فَّت عنه؛ كما ف ق وله( :اذهب أنت
وأخوك ِِبيِت ول تنِيا ِف ِذك ِري * اذهبا إِىل فِرعون إِنه
طغى)[طه.]43-42 :

والفتور والكسل والعجز أمراض ت عوذ من ها -صلى الِل عليه
وسلم -كما ف حديث عائشة -رضي الِل عن ها -أن رسول الِل
صلى الِل عليه وسلم-كان ي ت عوذ وي قول" :اللهم إِِن أعوذبِك ِمن الكس ِل ،واْلرِم ،والمأ ِث ،والمغرِم"(البخاري ومسلم).

والفتور -ف ب عض صوره وأدَنها -منزلة مكروهة؛ ل سيما ف
حق من ف توره ف دائرة الن وافل والمستحبات ،أو مزاولة
المكروهات والت وسع ف المباحاتِ ،بَلف ما إذا َتاوز ذلك
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فَلمس الواجبات أو قارف المحرمات؛ فمن حالته كذلك فَل
يصح حين ها تسمي ت ها ِبلفتور أو ِبلضعف؛ إَّنا التشخيص
اْلمثل ْلالته أن نسمي ها انتكاسة وزي غا ،عياذا ِبلِل ت عال.

والناس ف الفتور صور مت ن وعة ،والناظر ف أحواِلم وواقعهم
تشخيصا ومعاَلة ل ت ت ب عا وَتسسا ،يد أَّنم ل َيرجون عن
أصناف ثَلثة:
فاْلول صنف يصح وصف حالتهم ِبلضعف والفتور؛ كوَّنم ل
ي عودوا ف نشاطهم كما كانوا عليه ف رمضان ،وهذا طبيعي إل
حد ما؛ ِبكم قداسة رمضان وحرمته وب ركة شهره ون فحاته ،وما
يكتنفه من لي لة هي خُّي من ألف شهر.

وهذه اْلال ت عرض للصاْلي ف ي غلبوَّنا َترة وت غلب هم أخرى؛ إل
أن أصحاَبا ل ي قعون ف المحرمات ول ت فتقدهم الواجبات؛
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بل هو موصوف ِبْلُّي طوال عامه؛ لكنه ف رمضان أشد
مواظبة وأكث ر حرصا ،وليس ذلك بغريب؛ فحّت النب -صلى
الِل عليه وسلم -كان فيه أجود ِبْلُّي من الريح المرسلة قياسا
بغُّيه.

وإن كان العتب ي لحقهم على ف تورهم؛ كوَّنم حرموا أن فسهم
منازل عالية ودرجات رفيعة؛ فاْلسَلم يث على ب لوغ الكمال
ويدعو إليه؛ وِما قاله رسول الِل -صلى الِل عليه وسلم -لبن
عمر -رضي الِل عن هما" :-ي عبد ِ
اّلل ،ل تكن ِمثل فَلن؛

كان ي قوم الليل فُتك قِيام اللي ِل".

وللعلم أن أصحاب هذه اْلال على خُّي عظيم ،وأرجو أن
يكونوا من السابقي ِبْلُّيات ،وأقل أحواِلم مقتصدون.
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والصنف الثان هو صنف لوحظ عليه الغفلة والت قصُّي؛ فَّتك
المستحبات وَتخر عن اَلمع واَلماعات ،وف المقابل
استخف ِبلمكروهات وتساهل ف المنكرات ودنت ِهته عن
الواجبات ،وحفظه لْلوقات ،وهذا الصنف على خطر إن ل
ي تدارك ن فسه ويزم أمره ،وإل فست لقي به اْلَّيم إل حال أسوأ
ِما هو علي ها ،وهي حالة النتكاسة ورَّبا ختم له بذلك إل أن
ي عصم الِل ق لبه وي رشده إليه.

حالة الصنف الثالث؛ وهو الذي ارتكس على عقب يه ونكص
عن الصراط ،وان قلب على عقب يه ،وهذا أسوأ اْلصناف الثَلثة
حال ،وشرها خاِتة ،وأق بحها من قلبا ،وهي حالة المنافقي،
وصفاتم كما ذكر الِل عن هم ف سورة الت وبة؛ ف قال( :وما من عهم
أن ت قبل ِمن هم ن فقاُتم إِل أَّنم كفروا ِِب ِ
ّلل وبِرسولِ ِه ول َيتون
الصَلة إِل وهم كساىل ول ي ن ِفقون إِل وهم كا ِرهون)[الت وبة:

7

 ،]54وهو ما كان ي ت عوذ منه النب المعصوم -عليه الصَلة
والسَلم.-
ِعباد ِ
اّلل :وليس معيبا ف العبد نشاطه ف المواسم الفاضلة؛
سواء كانت حال أو زماَن أو مكاَن؛ بل هذا مطلب الشرع،
وهو عي العقل والفطرة؛ ف عن عبد الِل بن عمرو -رضي الِل
عن هما -قال :قال -صلى الِل عليه وسلم" :-لِك ِل عمل ِشرة،
ولِك ِل ِشرة فُتة ،فمن كانت فُتته إِىل سن ِت ،ف قد أف لح ،ومن
كانت إِىل غ ِي ذلِك ،ف قد هلك" ،قال ابن ت يمية" :إن من
الناس من يكون له شدة ،ونشاط ،وحدة ،واجتهاد عظيم ف
العبادة ،ث لبد من ف تور ف ذلك".
أي ها المسلِمون :المؤمن يرص على ما ي ن فعه ،ول يشبع من
اْلُّي حّت يرد اَلنة؛ ف هو سباق للخُّيات ،يانب المنكرات؛ ل
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ي تصف ِبلفتور ول ي عرف الت وان؛ وصفه الِل بقوله( :يذكرون
ودا وعلى جنوِبِِم)[آل عمران.]191 :
اّلل قِي ًاما وق ع ً
ق لت ما َسعتم؛ فإن صواِب فمن الِل ،وإن خطأ فمن والشيطان،
والِل ورسوله منه بريئان ،ول ولكم فاست غفروا الِل.

اخلطبة الثانية:

اْلمد لِل وكفى ،والصَلة والسَلم على عباده الذين اصطفى،
ومن َبداه اهتدى والتابعي سرمدَّي أبدا.
أي ها المسلِمون :الفتور خلة سيئة ،ت فقد المتصف َبا خُّيا
كثُّيا؛ لعل من أِهها درجة المحبوبية ،والت ل يصلها إل
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مسارع ف اْلُّيات ،مداوم على الن وافل والمستحبات ،تقي ف
الن هار ،ورع ف اْللوات؛ ففي اْلديث القدسي" :وما ي زال
عب ِدي ي ت قرب إِل ِِبلن وافِ ِل حّت أ ِحبه."...

ول ي زال الفتور بصاحبه ي قعده عن الطاعات حّت يرمه
الدرجات العالية ف اَلنات ،فالفتور قصور ،والت فريط خسارة
ودحور ،وي وم القيامة دعاء ِبلويل والث بور؛ قال معاذ بن جبل:
"ل ي تحسر أهل اَلنة على شيء إل على ساعة مرت َبم ل
يذكروا الِل -ت عال -فيها".
ِعباد ِ
اّلل :والفتور داء ي ن تشر ف الصاْلي ومن هو دوَّنم،
ودواؤه ِمكن كغُّيه من اْلدوية الت شرع لنا اْلسَلم التداوي َبا،
قال عليه الصَلة والسَلم" :ما ِمن داء إِل وله دواء ،علِمه من
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علِمه ،وج ِهله من ج ِهله" ،ومن أصيب َبذا الداء ف عليه
المسارعة ْلخذ التحصي الفاعل والعَلج الناجع:
وأَهها :دعاء الِل -ت بارك وت عال -ف هو اِلادي والمعي؛ دعاؤه
أن ي ث بتك على اِلدى ويعينك على اْلُّي وأن ي قبضك عليه،
ف هذا النب -صلى الِل عليه وسلم -وهو من هو ف القدر
والمكانة كان كثُّيا ما ي قول" :ي مقلِب القل ِ
وب ،ث بِت ق لِب

على ِدينِك" ،ولما قيلَّ :ي رسول الِل ،آمنا وبك وَّبا جئت به،
ف هل َتاف علي نا؟ قال" :ن عم ،إِن القلوب بي إِصب ع ِ
ي ِمن
أصابِ ِع ِ
اّلل ،ي قلِب هما كما يشاء".

قراءة سُّي الثابتي؛ فِبغم الفت الت واجهت هم لكن ها ل ت غُّي ِلم
مبدأ ،وبرغم العواصف الت قاب لت هم لكن ها ل تكسر ِلم شراعا،
ف لم ت زل أقدامهم راسخة ف الطريق حّت واف ت هم المنية وهم على
ذلك فصاروا مثَل للعالمي؛ فقراءة سُّي هؤلء أن فع ْلميان العبد
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وأدعى لث باته ،وقد قال الِل لنبيه -عليه الصَلة والسَلم:-
(وك ًَل ن قص عليك ِمن أن ب ِاء الرس ِل ما ن ث بِت بِ ِه ف ؤادك
وجاءك ِف ه ِذ ِه احلق ومو ِعظة و ِذكرى لِلمؤِمنِي)[هود:
.]120

ومن أصيبوا ِبلفتور ول ي قاوموه حّت َتذر فيهم أوردهم مسالك
الردى ،وان ت هى َبم إل النكوص عن اِلدى ،والزيغ عن الصراط،
فختم ِلم بسوء ،لنا فيهم عِبة وموعظة؛ قال الِل( :إِن ال ِذين

ارتدوا على أدِب ِرِهم ِمن ب ع ِد ما ت بي ْلم اْلدى الشيطان

سول ْلم وأملى ْلم)[َممد.]25 :

الرف قة الصاْلة ،وهي اْلصن اْلصي لدوام صَلح المرء
واستقامته ،وكم حث النب -عليه الصَلة والسَلم -علي ها ،وِما
قاله" :الرجل على ِد ِ
ين خلِيلِ ِه ،ف لي نظر أحدكم من ُيالِل"؛
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ذلك أن كثُّيا ِمن ت نكب الصراط واَنرف عن مسارات اِلدى
كان سب به الرف قة السيئة.
إذا كنت ف ق وم فصاحب خيارهم *** ول تصحب اْلردى
فَّتدى مع الردي

ومن عَلج الفتور ت رويض الن فس ومراعاة أحواِلا وقدراتا
وطبيعتها؛ فإن ق وما أخذوا ِبلعزائم دائما ،وحرصوا على اْلد
اْلعلى ف كل طاعة فأث قلوا على أن فسهم؛ فان ت هى َبم اْلمر إل
الَّتك ِبلكلية؛ ومن هنا جاء التحذير الن بوي من التشدد لعلمه
َّبآلته؛ ف قال" :ي أي ها الناس خذوا ِمن األعم ِ
ال ما ت ِطيقون،
ال إِىل ِ
فِإن اّلل ل يل حّت َتلوا ،وإِن أحب األعم ِ
اّلل ما دام

وإِن قل"(مت فق عليه).
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ومن أهم ما ي ث بت به العبد على الطاعة ويشده إلي ها ،ذكر
الموت والدار اْلخرة؛ فمن أدرك يقينا أن كل ي وم يدنو من
أجله وي قَّتب من حتفه ،وِبلتال ي قَّتب من حسابه؛ ومن ث
جزائه جنة أو َنرا؛ فإن ذلك يورثه ي قظة دائمة ونشاطا مستمرا؛

ب ارِجع ِ
خشية أن َتت عليه ساعة تكون أمني ته فيها؛ (ر ِ
ون *
لعلِي أعمل ص ِ
احلًا فِيما ت ركت)[المؤمنون.]100-99 :
ِعباد ِ
اّلل :ما أحسن أن َيخذ المسلم بوصية فاروق اْلمة
وملهمها حيث ي قول -رضي الِل عنه وأرضاه" :-إن ِلذه
القلوب إق بال وإدِبرا؛ فإذا أق ب لت فخذوها ِبلن وافل ،وإن أدب رت
فألزموها الفرائض".

اللهم زينا بزينة اْلميان ،وحببه ف ق لوبنا ،وكره إلي نا الكفر
والفسوق والعصيان.
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اللهم ل تزغ ق لوب نا ب عد إذ هدي ت نا ،وهب لنا من لدنك رَحة
إنك أنت الوهاب.
اللهم هيئ ِلذه اْلمة أمر رشد ،ي عز فيه أهل طاعتك ،وي هدى
فيه أهل معصيتك.
اللهم آمنا ف أوطاننا ،وأصلح أئمت نا وولة أمورَن.
اللهم أعز اْلسَلم والمسلمي واخذل الكفرة والملحدين
والمنافقي.
ِعباد ِ
اّلل :صلوا وسلموا على الرَحة المهداة ،سيدَن َممد
وصحبه ومن واله ،ومن سار على َّنجه وات بع هداه.
وأقم الصَلة...
املوقع
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