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 يا ابن آدم أنت أيام معدودة
 نور السالخ: بقلم

لكن وبصراحة مل أكن " الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك" منذ أن كنت صغًنة وأنا أمسع مقولة
 ..اىتمامي حملاولة فهمها والتمثل هباأفهم كثًناً معىن ىذه العبارة، أو باألحرى مل أعطها الكثًن من 

فقد كنت تلميذة يف ادلدرسة االبتدائية وغالبًا وقيت مستهلك إما بادلدرسة وكتابة الواجبات أو بربامج 
األطفال واللعب، إال أن ذلك الوضع مل يبقى على ما ىو عليو فقد أصبحت بادلرحلة اإلعدادية واليت فرضت 

بل ألداء ما علي من واجبات وكذا يف ادلرحلة الثانوية واليت أصبح فيها علي استهالك وقت أكثر من ذي ق
معظم وقيت مستهلك للدراسة والتحضًن دلرحلة جديدة يف ادلسًنة التعليمية واحلياتية، وبعد دخويل اجلامعة 

باهتا بدأت أشعر بأمهية ما أملك من وقت ومبسؤولية حسن استغاللو االستغالل األمثل ما بٌن اجلامعة وواج
وادلنزل والتزاماتو واحلياة العملية عمومًا وتوابعها من نشاطات خمتلفة، ومرت السنٌن وأنا على ىذا ادلنوال، 

فالوقت األكرب كان خمصص  -على الرغم من صعوبة ذلك  –أحاول ما استطعت إعطاء كل ذي حق حقو 
سلية والتواصل مع األىل واألصدقاء، للعمل جبد للوصول دلا أصبو إليو وما بقي من وقت كان للرتفيو والت

وعلى الرغم من ذلك كان لدي بعضًا من وقت الفراغ وكنت أجد حًنة بكيفية قضاءه، فكيف احلال مبن 
 !!! أصبح معظم وقتو فراغاً وصار يشتكي من ذلك حمتاراً ماذا يفعل بتلك األوقات

يا ابن آدم أنت أيام معدودة  ": فيوويف إحدى األيام مسعت قواًل للحسن البصري رضي اهلل عنو يقول 
يف تلك اللحظة بالذات بدأت . .."ك إذا ذىب البعض أن يذىب الكلكلما ذىب يوم ذىب بعضك ويوش

فُشغل بايل " الوقت كالسيف"أشعر بقيمة الوقت أكثر واخلوف من التفريط بو دون فائدة، وتذكرت مقولة 
بأولئك الذين يعرتفون صراحًة أّن لديهم الفائض والكثًن من الوقت وليس لديهم ادلعرفة الصائبة بكيفية 

 . استغاللو وملئو مبا ينفع
ىين تساؤالت حول كيفية استغالل أوقات فراغنا واليت قد تكون كثًنة لدى البعض منا؟ فتبادر إىل ذ 

فالوقت ىو احلياة، ومعرفة قضاءه بشكل صحيح ىو انعكاس ألمهية احلياة ومعرفة قيمتها وحسن قضاءىا مبا 
 ...فالدنيا دار دمر ال دار مقر( الدنيا واآلخرة)يفيدنا يف الدارين 

ان اإلنسان يقضي معظم وقتو بالعمل لتأمٌن لقمة العيش ومل يكن لديو الكثًن من فمنذ زمن بعيد ك 
الفراغ ليفكر كيف سيقضيو ويستغلو، أما األمر ىذه األيام فقد اختلف كثًناً، فالثورة الصناعية والتكنولوجية 

وغًنىا كانت خًن عون  وما محلتو بٌن طياهتا من تطورات ىائلة سواء بادلواصالت أو اآلالت واألدوات ادلنزلية
لإلنسان فقد سّهلت عليو العمل ومسحت لو بالقيام بعملو بأقل جهد ووقت دمكنٌن وأصبحت ادلشكلة 
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تكمن بكثرة وقت الفراغ والذي بات شبحًا مرعبًا بشكل خاص أمام جيل الشباب، فكثًنًا ما نسمع عن 
غريزة واالندفاع رمو حتقيق الرغبات بأي شكل كان، خطر الفراغ بالنسبة لتلك الفئة العمرية واليت تتميز بقوة ال

فقد ُيشغل قلب الشاب ويتعلق بالشهوات وأحالم اليقظة ويفتح لنفسو باب اذلوى إن مل يتجاوز ذلك إىل ما 
ىو أسوأ وتكون عاقبة ذلك اخلسران يف الدنيا واآلخرة، فقد ثبت بالتجربة أن الكسل والبطالة والفراغ عوامل 

 .ف والفسادداعية لالرمرا
نعمتان من نعم اهلل مغبون فيهما كثًن ) : روى البخاري عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 صدق رسول اهلل. (الصحة والفراغ : من الناس
فالفراغ حسب احلديث النبوي نعمة ولكن النعمة قد تنقلب لتصبح نقمة، فالفراغ ال يبقى فراغًا فال بد 

سواء أكان العمل شرًا أم خًناً، فمن مل يغتنم وقت فراغو باخلًن واحلق ال بد أن يغتنمو أن ُُيلئ بعمل ما، 
 .من مل يشغل نفسو باحلق شغلتو نفسو بالباطل: بالشر والباطل واإلمث فكما قيل

فالناس مبختلف مراحلهم العمرية يبحثون عن وسيلة للقضاء على الفراغ والبعض قد ينجح بذلك  
بعض اآلخر قد يقع فريسة وضحية لوقت الفراغ، فكما سبق وذكرت ليست العقبة يف وقت ومبهارة ولكن ال

الفراغ وإمنا يف الوسائل والطرق ادلتبعة لقضائو واليت قد تكون سلبية يف معظم األحيان، إن مل يكن لدى 
منذ نعومة  الشخص من يرشده ويدلو على طريق اخلًن باإلضافة للرادع الداخلي وادلبادئ اليت ريب عليها

 .أظفاره
فمن خصائص الوقت سرعة انقضاءه، فاللحظة اليت تذىب ال ُيكن أن تعود بعد ذلك، فلنغتنم أوقاتنا  

مبا ىو نافع ولُنحسن استخدام ما حبانا اهلل من نعم فالوقت من أغلى ما ُيلكو اإلنسان وىو مورد حمدود وال 
ستطاع تنظيم أوقاتنا وأن نبتعد عن العشوائية يف ما ُيكن تعويضو بأي حال من األحوال، فلنحاول قدر ادل

نقوم بو من أعمال، ولنتحرى الوقت ادلناسب حسب نوعية العمل الذي نريد القيام بو، فالتخطيط يوفر علينا 
 .الكثًن من وقت التنفيذ، فعلينا أن ذمهز األرض قبل زراعتها وذمهز أدواتنا قبل الشروع يف عمل ما

قول أن قضاء وملئ وقت الفراغ يبدأ من الداخل وليس من اخلارج، مبعىن أن كل أود ال وفي الختام 
إنسان يبحث داخل نفسو ويكتشف ما قد متيل إليو نفسو لينميو ويطوره، طبعًا دون أن يقصر مبا لديو من 
أعمال و أدوار أخرى، فهناك دور مطلوب جتاه اهلل عز وجل، وىناك دور جتاه األىل، وىناك دور جتاه 
اجملتمع، وبذلك علينا أن نفكر يف ىذه األدوار ونسعى لتحقيقها بالتدريج وحبكمة، وىذا سيعطي إلنسانيتنا 

 .قيمة ومعىن يف احلياة
 واهلل من وراء القصد


