
ومن أهمية الوقت أن الله عز وجل 
القرآن  من  سور  عدة  في  به  أقسم 
الكريم، فقال جل وعال: )والعصر(، 
وقال  )والــفــجــر(،  سبحانه:  ــال  وق
 * ى 

َ
ش

ْ
َيغ ا 

َ
ِإذ ــِل  ــْي

َّ
َوالــل  ﴿ سبحانه: 

وقال  ]الليل[،   ﴾ ى 
َّ
َجل

َ
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َ
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َّ
َوالن
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َ
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َّ
َوالل  * َحى 

ُّ
َوالض  ﴿ سبحانه: 

َسَجى ﴾ ]الضحى[، فأقسم سبحانه 
وتعالى بهذه األوقات في كتابه، ولله 

عز وجل أن يقسم بما يشاء.
عنهما  الله  رضي  عباٍس  ابن  وعن 
عليه  الله  ى 

َّ
صل النبيُّ  ــال  ق قــال: 

كثيٌر  فيهما   
ٌ

ُبون
ْ

مغ »نعمتاِن  وسلم: 
)رواه  والفراغ«  ة  حَّ الصِّ الناس  من 

البخاري(.
ــات  ــام واألعــمــار واألوق وهــذه األي
املعنى  هذه  ويؤكد  تعود،  فال  تمضي 
في  عبدالعزيز  بن  عمر  عن  ُروي  ما 
قوله: »إن الليل والنهار يعمالن فيك، 
الحسن  وقول  فيهما«،  أنت  فاعمل 
آدم،  ابن  »يا  الله:  رحمه  البصري 
إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب 

بعضك«.
فيجب على املسلم أن يستثمر وقته 
وال  وآخرته،  دنياه  في  ينفعه  فيما 
معنى.  وال  فائدة  دون  حياته  تذهب 
ومشكلة الفراغ لدى الطالب حجمها 
عند  املشكلة  حجم  ويــزيــد  كبير، 
الفئة من املجتمع عدة أسباب؛  هذه 
ل  تحمُّ وعـــدم  الــوقــت  وفـــرة  منها: 
الصحة  ووجود  املسئوليات  من  كثير 
والنشاط والطاقة، التي ال بد أن يتم 

استثمارها في مكانها الصحيح.
لدى  الفراغ  مشكلة  حجم  ويظهر 
رسول  حديث  خــالل  من  الطالب، 
الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر 
فيه: »ال تزول قدما عبد يوم القيامة 
- عن عمره  - وذكر منها  حتى يسأل 

فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله«.
ومن أضرار الفراغ:

 أن الفراغ يجعل اإلنسان يسير بال 
هدف وال معنى في هذه الحياة.

على  اإلنــســان  يساعد  ــفــراغ  ال  -
وقته  يمأل  لم  إذا  املعاصي  ارتكاب 

بالطاعات وعمل الخيرات
- الفراغ يبعث في نفس املؤمن امللل 

واليأس.
الهمة  ضعف  على  يــدل  الفراغ   -

وقلة الوعي وسوء التخطيط.
التي  ــرار  األض من  ذلك  غير  إلى 

د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 

العـدد

استمتع بوقت الفراغ
ها قد أقبلت شهور 
الصيف وحصل 
الجميع على فترة 
اإلجازة الصيفية 
بعد معاناة الطالب 
وأسرهم من فترات 
االمتحانات وما 
صاحبها من توترات 
عصبية ونفسية 
ومعاناة للجميع، 
وحق للكل أن 
يتمتع بفترة راحة 
ليستجمع بها قواه 
ملواصلة رحلة الحياة 
بجد ونشاط.  
تعالوا بنا أيها 
األحباب نستمتع 
بهذه الفترات وأن 
نجعلها طاعة فى 
سبيل الله وال 
نهدر فيها أوقاتنا 
فيما ليس هو 
مفيد لإلنسان، 
حيث إن  للوقت 
أهمية كبرى في 
حياة املسلم، فهذه 
األنفاس التي تذهب 
لن تعود والعمر 
الذي قّدره الله عز 
وجل لإلنسان يجب 
استثماره فيما ينفع 
اإلنسان في دنياه 
وآخرته..

يجب التنبه لها والعمل على تجاوزها 
بالخير  النفس  إشغال  مرحلة  إلى 

وفيما ينفع الناس.
حدين:  ذو  سالح  الفراغ  وقت  إن 
اإليجابي  فــأمــا  وســلــبــي.  إيــجــابــي 
يذكرهما  مهمني  أثرين  في  فيتمثل 

علماء االجتماع:
حيوية  د 

ِّ
يجد الفراغ  وقــت  أن   -1

اإلنسان ونشاطه.
2- أنه يساعد على تطوير إبداعات 
الهوايات  مــزاولــة  مثل  ــان،  ــس اإلن

املفيدة: كالرسم والشعر والخطابة.
فتظهر  الفراغ  وقت  سلبيات  أما 
عند عدم استثماره، فيصبح اإلنسان 
 غير نافع في املجتمع، 

ً
عضوًا مشلوال

باإلضافة إلى أن وقت الفراغ قد يجر 
اإلنسان إلى املعاصي والجرائم.

تعويد  مسئولية  ــرة  األس وتتحمل 
بالوقت  ــام  ــم ــت االه عــلــى  األبــنــاء 
عودتهم  إذا  الصغر،  منذ  وتنظيمه 
محددة،  مواعيد  فــي  االستيقاظ 
الوقت  تنظيم  كيفية  لهم  ورسمت 
تدريبهم  خالل  من  إدارتــه؛  وحسن 
بني  بــاعــتــدال  الــوقــت  تــوزيــع  على 
الواجبات، واالستفادة  القراءة وحل 
كالكمبيوتر  الحديثة؛  التقنيات  من 
د 

ُّ
وتعد املعارف،  إثراء  في  واإلنترنت 

األلعاب  ومزاولة  املعلومات،  مصادر 
ــور املــحــاضــرات  ــض ــدة، وح ــي ــف امل
والندوات، وتعويدهم االستفادة من 

أوقات الفراغ بالقراءة واالطالع.
الفراغ  ــت  وق استغالل  ومشكلة 
مشكلة تؤرق الجميع، ال سيما األسرة 
وقت  أبنائهم  اســتــغــالل  لكيفية 
فراغهم، وهذا يعود لضعف الخطط 
املخطط  العمرية  للفئة  املرسومة 
حيث  ــن  م املــرحــلــة  وطبيعة  لــهــا، 
والنفسي  العقلي  النمو  خصائص 

واالجتماعي.
ا 

ً
جد ثمينا  الوقت  يعتبر  ولذلك 

بطريقة  اإلنسان  يستغله  أن  ويجب 
الفراغ  أوقــات  وخصوًصا  صحيحة 

يجب استغاللها فى شيء نافع.
فوائد  الفراغ  أوقــات  والستغالل   
كثيرة منها أن يشعر اإلنسان بزيادة 
الثقة بالنفس، وتقوم برفع معنوياته، 
واألنشطة  هواياته  يكتشف  وتجعله 
وتجعل  بها،  القيام  يفضل  التى 
مختلفة  مــهــارات  يتعلم  اإلنــســان 
ى ذاته بطريقة إيجابية.  وتجعله ينمِّ

التمارين  ملــمــارســة   
ّ

فـــإن كــذلــك 
 

ّ
تحد فهي  هائلة  فوائد  الرياضية 

على  وتحافظ  السمنة،  خطر  من 
صــحــة الــجــســم عــنــد الــتــقــدم في 
النوم الصحي،  العمر، وتساعد على 
 

ّ
فإن وبالتالي  االكتئاب،  وتــحــارب 

هي  الرياضية  التمارين  ممارسة 
خيار جيد لشغل وقت الفراغ،

األلعاب  املقترحة:  الرياضات  ومن 
املختلفة،  الجماعية  الــريــاضــيــة 
تنفيذ  أو  واملشي  الدراجات،  وركوب 
أنشطٍة تتطلب الحركة، مثل االعتناء 

بالحدائق أو السباحة.
ي  تنمِّ واملطالعة  القراءة  فإن  كذلك 
من  تزيد  ها 

ّ
أن كما  واملعرفة،  الذكاء 

قوة  من  تزيد  كما  اللغوية،  املفردات 
الذاكرة،  وظيفة  ن  حسِّ

ُ
وت الــدمــاغ، 

اإلصابة  مــن  الوقاية  فــي  وتساعد 
أكثر  اإلنــســان  وتجعل  بالزهايمر، 
اآلخرين،  ملشاعر  وتفهمًا  تعاطفًا 
 القراءة قبل النوم 

ّ
وعواطفهم، كما أن

وجعله  الجسم  تهدئة  على  تساعد 
ز 

ِّ
ُيعز مّما  االسترخاء،  من  حالٍة  في 

مستوى النوم. 
ومن الجيد ملء أوقات الفراغ بشكٍل 
تعمل  حيث  الصالة،  خالل  من  مفيٍد 
وتزيد  الجسم  إنعاش  على  الصالة 
من الراحة النفسية والبدنية لإلنسان 
وسلم  علية  الله  صلى  الرسول  لقول 
بالل(،  يا  بها  )أرحنا  الصالة:  عن 
شواطئ  على  الجلوس  فــان  كذلك 
البحار والتأمل، في ملكوت الله يعطى 
ذلك استراحة للعقل والروح، ويحمي 
التصورات  من  العقل  الذهني  التأمل 
الجهد،  مستويات  ض 

ِّ
ويخف السلبية، 

يجعل  مّما  املــنــاعــة،  جهاز  ز 
ِّ

ــز ــع وُي
الخاليا تبني نفسها بشكٍل أفضل. 

الفراغ  ــات  أوق شغل  يمكن  كذلك   
األمور،  من  بالكثير  القيام  خالل  من 
بما يتناسب مع املكان والزمان، ومن 
هذه األمور قراءة البريد اإللكتروني، 
الضرورية،  غير  الرسائل  حذف  أو 
وبالتالي تخفيف العبء على الذاكرة، 
مّما يجعل الهاتف يعمل بشكٍل أفضل 
يجب  التي  الهاتفية  املكاملات  وإجراء 
ــداف  األه فــي  والتفكير  ــا.  ــراؤه إج
الشخصية واملهنية، ووضع قائمٍة بها، 
القادمة  لأليام  عمٍل  خطة  وضع  أو 
كذلك ترتيب املكتب أو البيئة املحيطة 

والتواصل مع األصدقاء.

بقلم


