من منكرات الجازة الصيفية
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إن المد ل نمده ونتوب إليه ،ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده ال فل مض ل ل ه،
ومن يضلل فل هادي له ،وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له ،وأشهد أن نبينا ممد5ا عبده

ورسوله.

أما بعد:ونستعينه ونستغفره
أيها السلمون :ف مثل هذه اليام البازغة يتجاذب فئام Hمن الناس أطراف الديث عن أم ر مه م يش ترك ف
مطارحته معظم Yالتمعات بجموعها ،كما أن اللسنة تلوك الديث عنه على اختلف Rف مشاربا ،إيابا Oوس لبا،O
خلفا OوضداO؛ لنه ف القيقة أهل_ للحديث عنه وكثرة الطارحات فيه عب مالت متنوعة كالنابر مثل Oوالندي ة
والعلم ف بعض

صوره.

ذلكم -عباد ال -هو الديث عما يYسمgى بالعطل الصيفية أو الجازات السنوية ،والت أصبحت حقبة من الدهر ل
يكن الستغناء عنها بوجه من الوجوه ،بل لقد أجعت القطار بأسرها على أن هذه الرحلة جزء م ن الص بغة
الواقعية على مضمار الياة السنوية ،والت ل يكن تاهلها على أرض الواقع ،حت إنا قد فرضت نفسها على أن
تكون مصنvفة ضمن البامج النظمة ف الياة السنوية العامة ،وهي غالبا Oما تكون غوغائية تلقائية ارتالية ،أي أنا
مع الحساس با على أنا واقع لبد منه إل أنا ينقصها الدف السليم ،وتفتقر إل الضوابط الزمانية والكاني ة،
فضل Oعن الضوابط الشرعية وما يسن إبvان{ها وما

يقبح.

إن حاجة النسان إل الراحة بعد الكد gوإل الدوء بعد الضجيج لو من المور السل•مة والت ل ينكرها إل غ~ ر}
مكابر ،فالسلم ف حقيقته ل يفرض على الناس أن يكون كل كلمهم ذكرا ،Oول كل شرودهم فكرا ،Oول ك ل
أوقاتم عبادة ،بل جعل للنفس شيئا Oمن الراحة والترويح النضبطي بشرعة السلم ،بل إن حنظلة ب ن ع امر
رضي ال عنه -قد شكا إل النب -صلى ال عليه وسلم -تلل بعض أوقاته بشيء من اللطفة للصبيان والنساء،فقال له رسول ال) :ولكن ساعة وساعة( رواه البخاري

ومسلم.

وقد ذكر ابن عبد الب أن عليا -رضي ال عنه -قال" :أج‹وا هذه القلوب والتمسوا لا طرائف الكمة ،فإنا ت ل
كما تل البدان" ،ويقول ابن الوزي" :رأيت النسان قد حYم•ل من التكاليف أمورا Oصعبة ،ومن أثقل ما حYم• ل
مداراة نفسه وتكليفها الصب عما تYح~ب gوعلى ما تكره ،فرأيت الصواب قطع طريق الصب بالتسلية والتلط

ف

للنفس".

بذا -عباد ال -يؤخذ مفهوم عام حول تلل جد• الرء واجتهاده شيء‘ من الراحة وسكون الركة الائجة ،ولكن
السؤال الذي يطرح نفسه حول واقع كثي من السلمي اليوم هو :إل أي مستوى يصل إلي ه مYعاش ر العط ل
الصيفية؟ وما هي اللية اليابية الت تYستثمر فيها الوقات وتراعى فيها قائمة الولويات؟ وما هو الفهوم القيقي

للعطلة؟ أيكون ف النوم ،أم هو ف اللهو؟! أيكون ف الفراح ،أم هو ف السياحة ،أو هو ف الخلل ب النواميس
الكونية من حيث انقلب الليل نارا Oأو النهار ليل ،Oأو ف الطالعات الثيثة لا تبثه وس ائل العلم الفض ائية أو
شبكات ما يسمvى بالنترنت

الغازية؟!

إنا أسئلة متعددة مصدرها فؤاد كل مؤمن ومؤمنة ينازعهم فيها الضمي الي ال تيقظ والغية عل ى الف راغ
والصحة

والشباب.

إن مثل هذه العطل برمgتها لي أحوج ما تكون إل دراسات موسvعة تقتنœص الدف الواعي ،وتس تثمر الف رص
السانة إل طريقة مثلى للفادة منها ف الطار الشروع ،من خلل دراسة النشطة الترويي ة اليابي ة منه ا
والسلبية ،والربط بينها وبي اللفية الشرعية والجتماعية للطبقة المارسة لذه النشطة التنوعة ،ومدى الفادة
من الترويح والبداع ف الوصول إل ما يقرب الصال ول يبعدها ،وما يرضي ال ول يسخطه ،وتليل الفع ال
وردود الفعال بي معطيات التطلبات الشرعية والجتماعية وبي متطلبات الرغبات الشخصية الشبوهة ،وأث رœ
تلك الشاركات ف إذكاء الطاقات والكفاءات النتاجية العائدة للسر والتمعات بالنفع العام ف

الدارين.

إنه لجل أن تYعرف التمعات Yالواعية ومدى اهتمامها بأفرادها وإعمالا للطاقات اله درة ف ص فوف ش بابا
وفتياتا ،فلينظر إل مواقفها مع العطل وأوقات الجازات ،وما توليه من الدراسات الادة لعلج الكم الائل من
السلبيات عب هذه العطل .ولو أردنا أن نستطرد ف حصر المارسات الصيفية ف كثي من التمعات لط ال بن ا
القام ،غي أن ما ل يدرك كله ل يترك كله ،والزء قد يدل على الكل من باب اللزوم ،ولجل هذا ف إن م ن
الستحسن أن نبدي شيئا Oمن الوضوح والصارحة حول ما تتاز به هذه العطل من المارسات ال ت تفتق ر إل
الصحة ،وتتسلل عن الضابط الشرعي

لواذا.O

فمن هذه المارسات الاطئة ف العطل هي تلكم العادات القيتة وذلكم النقلب الشي ف النظرة إل الن اموس
الكون بالنسبة لليل والنهار؛ إذ أننا نرى مارسات جاهي الناس تكمYن بداهة بادي{ العطلة ف انقلب الليل ن اراO
والنهار ليل ،Oفتجد نارهم ف دYجنة وليلهم جهوريا ،Oوألذ• ما عندهم سر{ العشاق أو شغل الشغولي

بالفراغ.

تد عبادتم نزرا ،Oوغوايتهم غمرا ،Oيقضون الليل ف القيل والقال ،والض جيج والطني ،والع زف والط رب،
فيصعقون الساع ،ويطفون البصار ،حت تتد ألوان لوهم إل أوقات متأخرة من الليل ،ولسان حالم يقول :يا
ليل هل لك من صباح أم هل لنجمك من براح؟ ضل الصباح طريقه ،والليل ضل عن الصباح ،فل يرخي الليل
سدوله إل وقد جر اللهو

ذيوله.

وبذلك كله تفتقد النعمة العظمى الت جعل ال با الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ،Oوبذلك أيض

اO

تYفتقد القشعريرة ف استشعار نعمة ال تعال علينا ف تعاقب الجدvين وها الليل والنهار ،كما ف قوله تعال :ق« لª
أ-ر{أ-ي¬تYم¬ إœن ج{ع{ل -ٱلل•ه Yع{ل-ي¬ك«م Yٱل•ي¬ل -س{ر¬م{دا Oإœل-ى¯ ي{و¬م œٱلªق~ي{ ¯م{ة~ م{ن¬ إœل¯ -ه Hغ-ي¬ر Yٱلل•ه~ ي{أªت~يك«م¬ بœض~ي{اء أ-ف-ل -ت{س¬م{عYون -ق«ل ªأ-ر{ءي¬تYم¬
إœن ج{ع{ل -ٱلل•ه Yع{ل-ي¬ك«م Yٱلنvه{ار{ س{ر¬م{دا Oإœل-ى¯ ي{و¬م œٱلªق~ي{ ¯م{ة~ م{ن¬ إœل¯ -ه Hغ-ي¬ر Yٱلل•ه~ ي{أªت~يك«م¬ بœل-ي¬ل °ت{س¬ك«نYون -ف~ي ه~ أ-فل -تYب¬ص~ رYون-

و{م~ن رvح¬م{ت~ه~ ج{ع{ل -ل-ك«م Yٱل•ي¬ل -و{ٱلنvه{ار{ ل~ت{س¬ك«نYوا ªف~يه~ و{ل~ت{بت{غYوا ªم~ن ف-ض¬ل~ه~ و{ل-ع{ل•ك«م¬ ت{ش¬ك«رYون -سورة

القصص).(73-71

عباد ال :ومن المارسات الاطئة ف العطل تلكم العادات المقوتة والرتابة التكررة والت تشرئب ل ا نف وس
الكثيين لسيما ف الوساط النسائية أل وهي مناسبات الفراح وما أدراكم ما هي ،والت يYجلب عليها بالي ل
والرجل والموال والولد ،إعدادات مكثفة وتشبث بكل أنواع التgهيؤ لتلك الفراح ،إسراف وتبذير يكتن ف
جYملة من الفراح إل ما رحم ال ،إسراف ف أماكن الفراح ،مغالة ف أجرتا وتباه Rف جودتا ،تسو‹ق Hوتس و‹قH
وتسو‹ق Hمشوب بتبج وسفور ،كل ذلك سابق لميع هذه الناسبات ،تفاخر ف اللب س ،وتك اثر ف الأك ل
والشرب ،ناهيكم عن غلء الهور الذي أودى بكثي من الناس إل الزدواجية ف الياة ،فثلة من الناس يعيشون
وكأنم ف عصر مضى ،وثلة أخرى منهم كأنا تعيش ف عصر ل يأت بعد .فكيف إذا Oيلتقي الزوج ان وبينهم ا
عصر مديد؟! الشاب يعيش كفافا ،Oوأهل بعض الفتيات يعيشون إسرافا ،Oالشاب يريد الزواج وبع ض أرب اب
الفتيات يريدون الفخر

والباهاة.

جاء رجل إل النب –صلى ال عليه وسلم -فقال :إن تزوجت امرأة من النصار ،فقال له الن ب) :عل ى ك م
تزوجتها؟( قال :على أربع أواق ،يعن مائة وستي درها ،فقال له النب-صلى ال عليه وس لم) : -عل ى أرب ع
أواق؟! كأنا ينحتون الفضة من عرض هذا البل ،ما عندنا ما نعطيك( الديث رواه

مسلم.

وثت{ مارسات أخرى خاطئة تفتح مص¬راعيها إبان تلكم العطل الصيفية والجازات السنوية ،فها هي جلة م

ن

القنوات الفضائية تYعد للعطل عدتا ،وتتأهب تأهgب الند ف منازلة العدو ،تنافس ف الع روض ،ب ذل_ لص ور
الغراء والفتتان ،مشاهد Yتئ~د الياة وتبز القحة ،بث· مكثف لا ينقض عرى تلك الخلق والسمات المي دة
الت قد يتلقاها الدارسون طوال العام الدراسي ،فتكون تلكم القنوات معاول هدم ماضية تفتت م ا بق ي م ن
الصخر الصلد ف النفوس ،برامج مطلقة ل تكمها رقابة ال واعي ول ض مائر ذوي الغية والدراك للزي ن
والشي ،تتث آثارها جذور التمع من أصولا شعرنا بذلك جيعا Oأم ل نشعر ،بل يبث من خللا ما يكون م
دواعي الخلل بالمن سواء كان أمنا Oحسيا Oأو أمنا OفكرياO؛ إذ تتحكم اللصوصية على أرض

ن

الواقع.

والذي ينبغي علينا هنا أن نعلمه جيعا Oهو أن لصوص الفكر والعقول ليسوا أقل خطورة من لص وص الم وال
والعراض ،وكلها مدعاة للسبهلل والفوضى ،الفرزين للممارسات الشاذة والخلل المن الرفوض بداه ة
والهدد لسفينة المان

الاخرة.

إن الفكر العلمي هو مقبض رحى التمعات العاصرة ولب توجيهها الفعال ،به يبصvر الناس وبه يغرvب ون ،ب ه
تدم قضايا السلمي وتنصر وبه تطمس حقائقها وتدر .وإذا أردت أن تعرف المة الادة من الم ة الس تهترة
فانظر إل إعلمها ،فما يكون فيه من كمال واعتدال فإنه يكون كمال Oواعتدال Oف بنية أمنها العلمي وقرة -عي
لموع أفرادها ،وما يطرأ عليه من ثقوب وأوخاز فإنه يكون مرضا Oللمة واعتلل Oيوردانا موارد اللكة

والتيه.

أل فاتقوا ال معاشر السلمي ،وحذار حذار من أن تكون هذه العطل الصيفية مأدبات ش يطانية أو ص فحات

سوداء ف سجل العام الافل بالعمل والنشاط والركة والبعد عن أجواء الضياع والتهوgر واللقاء ب

النفس إل

التهلكة :و{ل -ت{ك«ونYوا ªك-ٱل•ت~ى ن{ق-ض{ت¬ غ-ز¬ل-ه{ا م~ن ب{ع¬د~ ق«وvة Rأ-نك¯ -ثOا سورة النحل) ،(92واستعيذوا بال من الور بع د
الكور كما كان النب -صلى ال عليه وسلم -يستعيذ من
الطبة

ذلك.

الثانية:

المد ل العلي القدير ،اللطيف البي ،يعلم خائنة العي وما تفي الصدور ،وأشهد أن ل إله إل ال وح ده ل
شريك له ،وأشهد أن ممدا Oعبده ورسوله ،صلºى ال وسلم وبارك عليه ،وعلى آله وأصحابه ومن س ار عل ى
طريقهم واتبع هداهم إل يوم
أما

الدين.

بعد:

فإن هناك أمرا Oهو من الهية بكان ،إذ ل يقل عن سابقيه من المارسات الاطئة والفاهيم الغلوطة ف ثنايا هذه
العطل الصيفية ،أل وهو ذلكم التطواف والتجوال ف أناء العال الترامي الطراف ،من خلل السفر إل بلد غي
السلمي ،أو إل بلد تشبهها وإن تسمت بالسلم أو با يسمى ف العرف العاصر بلد السياحة ال رة ،وم ن
العلوم بداهة أن الرء الاد الائف من ربه وول نعمته ليس لديه متسع من الوقت أو الهد لينفقه فيما يعود عليه
بالوبال والسران ،وعلى العكس من ذلك فإن فئاما Oمن الناس حرصوا على تضخيم الترويح على النفس والبدن
فظنوا بسبب ذلك أنم مسجونون ف بيوتم وبلدانم ،استصغروا ما كانوا يYكبون من قبل ،واستند{روا ما كانوا
يستغزرون ،حت ألفوا مبادئ السياحة بقطع النظر عما يعتريها من الطلع على السخف والوقاحة ومشاهدة ما
حرم ال ورسوله من كفر وفسق وعري وسكر على ضفاف النار وشواطئ البحار ف بلد الكفار .وأما العاقل
من السياح والذي يعرف أن عليه واجبات وفرائض فإنه قد يضعف ف أدائها أو يؤديها ف توف عل ى وج ه
السارقة والستحياء ،أو يقيم صلواته وسط أماكن الصخب والعطب فيفقد لذة العبادة والسكينة والطمأنينة الت
ل وجود لا وسط تلك الماكن اللتهبة ،ول كم أحسن أبو حامد الغزال ف وصفه لمثال بعض السياح

بقوله:

*وأما السياحة ف الرض على الدوام فمن مشوشات القلب ..والبعض قد استخفوا عقولم وأديانم من حيث ل
يكن قصدهم إل الرياء والسمعة وانتشار الصيت ،فلم يكن لم حكم نافذ ول تأديب نافع ،فاتذوا التنزه

ات

وربا تلقفوا ألفاظا Oمزخرفة من أهل الطامات ،فينظرون إل أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم ف لفظه م وعب اداتم
وعاداتم ومن آداب ظاهرة ف سيتم ،فيظنون بأنفسهم خيا Oوهم يسبون أنم يسنون صنعا ،Oويعتق

دون أن

كل سوداء ترة ،فما أغزر حاقة من ل ييز بي الشحم والورم ،فهؤلء بغضاء ال ،فإن ال يبغض الشاب الفارغ،
ول يملهم على السياحة إل الشباب والفراغ* انتهى كلمه رحه

ال.

وقد نقل ابن مفلح رحه ال عن ابن الوزي -رحه ال -قوله" :السياحة ف الرض ل لقصود كعلم أو دع وة أن
نو ذلك منهي عنه" ،وقال المام أحد" :ما السياحة من السلم ف شيء ول من فعل النبيي ول الص الي لن

السفر يشتت القلب" ،وقد سئل مرة ما تقول ف السياحة قال" :ل ،الترويح Yولزوم

السجد".

أل فاتقوا ال معاشر السلمي ،وانظروا ف واقعكم اليوم تاه هذه العطل والجازات الص يفية ،وليك ن لك م
مواقف جادة ف إياد الكيفية الناسبة للفادة منها وحفظ الوقات فيها ،وجعل الديث عنها ل يقل أهية عن أي
أحاديث أخرى ف برامج الناس العامة وظواهرهم الستشرية؛ لن البيت والتمع والعلم كلهم خاضعون لدود
ال ،ومت تاوزت هذه الدود يوما Oما فما قدرت{ ال حق

قدره.

ولجل أن تYدرك أهية هذه السألة فإنه يب علينا جيعا Oأن نعلم أن مواقعي هذه العطل على اختلف مشاربم لن
يرج أحد منهم عن سؤال من خسة أسئلة إن ل يسأل عنها كلها ،أل وهي قول النب-صلى ال عليه وسلم) :-ل
تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حت يسأل عن خس :°عن عمره فيم أفناه ،وعن شبابه فيم أبله ،وماله
من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،وماذا عمل فيما علم( رواه

الترمذي.

هذا وصلوا -رحكم ال -على خي البية وأزكى البشرية ممد بن عبد ال حيث أمركم ال بذلك فقال عز م ن
قائل :إœن• الل•ه{ و{م{ل-ائ~ك-ت{ه YيYص{لÂون -ع{ل-ى النvبœي• ي{ا أ-ي‹ه{ا ال•ذ~ين{ آم{نYوا ص{لÂوا ع{ل-ي¬ه~ و{س{لÁمYوا ت{س¬ل~يم5ا سورة الح

زاب).(56

اللهم صل Áعلى ممد وعلى آل ممد ،كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،وبارك على ممد وعل ى آل
ممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،إنك حيد

ميد.

