
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

 :يف مطلع هذه اإلجازة الصيفية يتجه احلديث إىل عدة قضايا أمهها 

 : اإلجازة أوقات  استغالل -أولا 

الفراغ؛ففي   قضيُة  بجالء  تأيت  أ  اإلجازة  إذا  نعمة  األصل  يف  هذه   العبد  حسنوالفراغ  ولكن  استغالهلا، 

النعمة تنقلب إىل نقمة ورّش إذا ترك الشخص نفسه بال يشء مفيد يشغله، ونبيُّنا حمَّمد صىل اهلل عليه وسلم  

 (( َكثرٌِي ِمَن النَّاسِ  ))   :قال ابن بطال قوله   يقول: ))نِعَمتاِن َمغبوٌن فيهام َكثرٌي من النَّاس: الّصّحُة والَفراغ((،

ق لذلك قليل، فمن استعمل صحته وفراغه يف طاعة اهلل وطاعة رسوله فهو املحسود املغبوط  يوفَّ   الذيأي  

، ومن استعملها يف معصية اهلل ومعصية رسوله فهو املغبون؛ ذلك ألن الصحة يعقبها السقم، والفراغ يعقبه  

ا الُش  يف  ووقع  استخداَمه  أساء  فهَمه  أساء  من  العمر،  من  جزء  والفراغ  احلديث. امل  لغبنغل،  يف  ذكور 

واملغبون يف مصطلح املعاَماَلت والتجار هو الذي باع شيئا بأقلَّ من ثمنه، أو اشرتى شيئا بأكثر من ثمنه،  

فالصحة والفراغ نعمتاِن عظيمتاِن، أكثُر الناِس ل يستفيد منهام ويضيعهام ثم يندم عليهام يوم ل ينفع الندُم، 

ا أهَل زمانه يف العراق: ))رأيُت عموَم اخلالئِق   ،اهللاعة واملوفَّق َمْن بذهلام يف ط  قال اإلمام ابن اجلوزي واصفا

املغِرق وهم يف أطراف  فبالنوم  النهار  ينفع، وإن طال  الليُل فبيشء ل  إن طال  ا عجيباا  دفعا الزمَن  يدفعون 

ا ل يعرفون معنى ا ا كثريا ع لِ طْ فعلمُت أن اهلل مل يُ   ة؛حلياالنهار عىل دجلة أو يف األسواق، ولقد شاهدُت خلقا

َقه وأهلََمه اغتناَم ذلك((   عىل رشف العمر ومعرفة َقْدر أوقات العافية إل َمْن وفَّ

مة الشام مجال الدين القاسمي، يميش مع بعض رفاقه فمر بمقهى فرأى الناس يلعبون، فأطرق   وها هو عالَّ

فقال ذلك؟  عن  فُسئل  يبيعونني :مليًّا،  هؤلء  أن  اخلَرياِت    .لشرتيُتها  اهتمأوق   لو  يف  َوقَته  يغَتنُِم  فاملسلَم 

تك قبل  ا قبَل مخٍس: َحَياَتك قبل موتِك، وصحَّ وَيعُمُره بالُقُربات، قال صىل اهلل عليه وسلم: ))اغَتنِم مخسا

  سَقِمك، وفراَغك قبَل ُشغلِك، وَشباَبك قبل َهرِمك، وِغناك قبَل َفقِرك(( 

 َنَدمي عىل يوٍم َغرُ   قال:عنه    َمسعود ريض اهلل  وعن ابن 
ٍ
َبت شمُسه َنَقص فيه أجيل ومل )َما َنِدمُت عىل يشء

 .يزَدد فيه عميل( 



 

 

أوقاهت        بقضاء  اإلجازة  هذه  اغتنام  الشباب  ويفيد  مفعىل  ينفع  اآلباء   ، فيام  أهيا  اهلل  نعم  أعظم  من          وإن 

و األكباد  فلذات  فهم  األولد،  نعمة  احلياة  هذه  ورعايتهم،  ينز  يف  بحفظهم  اهلل  كلَّفكم   الدنيا،  احلياة  ة 

وأوصاكم برتبيتهم تربية صاحلة يف دينهم ودنياهم، قال صىل اهلل عليه وسلم: ))كلكم راع وكلكم مسئول 

بيته، وهو مسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها، وهي مسئولة عن   عن رعيته، فالرجل راع يف 

 أهل  عن   الرجل  يسأل  حتى   ضّيع  أم  ذلك   أحفظ  اسرتعاه،  عام   راعٍ   كل  سائٌل   اهلل   إن ))   وقال رعيتها((،

ريض اهلل عنهام:))أدِّب ابنك فإنك مسئول عنه، ماذا أدبته وماذا علَّمته؟ وهو مسئول    ((، وقال ابن عمربيته

ك وطواعيته لك((    عن برَّ

لوالدين أن يتنبهوا لألمانة واملسئولية التي باوإن أياماا يقيض فيه فلذات األكباد، إجازة عن الدراسة حلري  

قال    ،توجيه وتشجيع أبنائهم عىل شغل أوقاهتم باملفيد من علم أو عملمحلوها أمام أبنائهم، فيعملوا عىل  

ومن خري  )فارغا( ل يف عمل دنيا ول يف عمل آخرة،    عمر بن اخلطاب: إين ألكره أن ارى احدكم سبهلال

 ففيه الفوز والسعادة والفالح.  تعّلم القرآن الكريمهو   األوقاتما ترصف فيه 

الثانية  ، ألداء عبادة أو صلة يف طاعة اهلل ومرضاته  الواجب أن يكون السفرُ وهي قضية السفر،    :والقضية 

القرآن ول صالة  تنقطع قراءة  السفر ول  النفس يف غري معصية، فال تسقط الصالة يف  أو ترفيه عن  رحم 

اجلامعةاجلمعة   واملعايص  ذوليح   . أو  اخلبث  أهل  فيها  جيتمع  التي  األماكن  يف  التواجد  من  املسلم  ر 

، َعِن اْبِن ُعَمَر َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم،  كالشواطئ وأماكن احلفالت، فإهنا أماكن ينزل فيها سخط اهلل تعاىل وغضبه

ِذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم، َأْن ُيِصيَبُكْم   :ِر َقاَل َم بِاحِلجْ َقاَل: ملََّا َمرَّ النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ))لَ َتْدُخُلوا َمَساكَِن الَّ

رْيَ َحتَّى َأَجاَز الَواِدَي((،   َع السَّ وقد ثبت أيضاا أن النبي   َما َأَصاََبُْم، إِلَّ َأْن َتُكوُنوا َباكنَِي، ُثمَّ َقنََّع َرْأَسُه َوَأْْسَ

         .بإلقاء العجني وإهراق املاء الذي استقوه من تلك األرض عليه وسلم أمرهم صىل اهلل 

ينبغي العلُم بأنَّ األصل يف حياة املسلم اجلّد واحلزم، ول بأَس بالرتفيه املرشوع والرتويح    :القضية الثالثة  

 املُباح يف حدود الّضوابط الرشعّية، ليعلَم النّاُس أنَّ يف ديننا فسحةا  

دينٌ  اإلسالَم  هلم    فإّن  برش،  أهّنم  عىل  الناَس  يعاِمل  واحلياة،  للواقع  وحظوُظهم   ميوهلم صالح  القلبّية 

ا، وكلُّ تأّمالهتم ِعربة، وكّل  ا، وكلُّ رشودهم فِْكرا ِذْكرا النفسية، فهو مل َيفرتض فيهم أن يكوَن كلُّ كالمهم 

ك مع  الّتعامَل  اإلسالم  ع  وسَّ وإّنام  عبادة،  الففراِغهم  تتطلَّبه  ما  وترح،  ّل  فرح  من  الّسليمة  البرشّية  طرة 

ا بآداب اإلسالم وحدوِده  .وضحٍك وبكاء، وهلو ومَرح، يف حدود ما رشعه اهللُ، حمكوما



 

 

، فنسأل فاإلسالم دين الفطرة ودين الواقعية التي تنسجم مع متطلبات النفس البرشية دون افراط او تفريط

 الجازة فيام يرضيه تعاىل.      العمل لستغالل هدهاهلل تعاىل أن يرزقنا الفهم و 

 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


