الفراغ وأنواعه
الفراغ من أنواع كثٌرة مثل فراغ الوقت ،وفراغ الفكر ،والفراغ الروحً ،وفراغ الشخصٌة،
معا كل هذه األنواع بشئ من العناٌة...
والفراغ العاطفً ...وسنحاول أن ندرس ً

فراغ الوقت:
هذا الفراغ ٌتعب من ٌشعر به .وقد ٌقوده إلى أخطاء عدٌدة ،إذا أساء الطرٌقة التً ٌمأل بها
هذا الفراغ..لذلك عندما خلق هللا أبانا آدم ،لم ٌتركه فً فراغ ،بل أوجد له ً
عمًل
ٌعمله..وحتى الرهبان أصبح العمل جزء من حٌاتهم ،بشرط أالّ ٌعطلهم عن روحٌاتهم!..
* إن الفراغ قد ٌسبب لإلنسان لو ًنا من الملل والضجر .لذلك ٌهرب منه إلى تسلٌات ترٌحه.
وقد ٌخطئ فً إختٌار نوع هذه التسلٌات! وربما ٌلجأ إلى الثرثرة مع الناس ،بطرٌقة ٌضٌع
فٌها وقته ووقت من ٌتحدث معهم ،وربما ٌلجأ إلى المًلهً أو المقاهً أو النوادي وما أكثر
ما ٌصادفه هناك من أخطاء! وقد ٌلجأ البعض إلى المشً ،أو ما ٌسمٌه البعض بالنزهة ،بًل
هدف!..
أو قد ٌصب فراغه فً اآلخرٌن فٌضٌع وقتهم ،وإضاعة الوقت هكذا فً فراغ ،هً إضاعة
جزء من حٌاة اإلنسان كان ٌمكن أستغًلله فٌما ٌفٌده وٌفٌد غٌره!
والذي ٌضٌع وقته ،ال شك أنه ال ٌشعر بقٌمة حٌاته ،وغال ًبا لٌس أمامه هدف كبٌر ٌسعى
إلٌه! أما الذي ٌكون له هدف كبٌر ،إنما ٌستغل كل وقته لتحقٌق هذا الهدف .وقد ٌشعر أحٌا ًنا
أنه محتاج إلى وقت وال ٌجد..

لذلك علٌكم أن تمألوا فراغكم بشئ مفٌد ،وكذلك فراغ أوالدكم.
وإنتهارا
ربما تتضاٌقون أحٌا ًنا من الضوضاء التً ٌحدثها األطفال .وتشبعونهم توبٌ ًخا ولو ًما
ً
سا فً األخًلق!!...وتكثر أوامركم ونواهٌكم وتهدٌداتكم لهؤالء األطفال ..وغال ًبا ما
ودرو ً
ٌكون سبب إشكاالتهم كلها هو الفراغ! ولو أنكم أستطعتم أن توجدوا لهم طرٌقة سلٌمة
ٌمألون بها هذا الفراغ ،السترحتم وأستراحوا من هذا كله ...ف ّكروا إذن فً شغل وقت الفراغ
عند أوالدكم ،بما ٌنفعهم وٌرٌحكم...

وهنا نسأل كٌف تقضون وقت فراغكم؟ وهل الطرٌقة سلٌمة وتنفعكم؟
إشغل ٌا أخً وقت فراغك من آجل نموك الروحً ،أو الفكري ،أو فً خدمة اآلخرٌن ،أو فً
أٌة تسلٌة غٌر ضارة ،أو فً أي عمل محبة نحو الناس وفً أفتقادهم ...أم وقت فراغك هو
وقت ضائع؟! ربما تقضٌه إلى جوار الرادٌو أو التلٌفزٌون الذي أحٌا ًنا ال ٌأخذ وقت فراغك
أٌضا!! ولعلكم تجٌبون على
فقط ،إنما ٌطغى على وقتك كله ،حتى الذي ٌلزم لتأدٌة مسئولٌاتك ً
هذا السؤال.
هل معالجتكم لفراغ الوقت أدت بكم إلى فراغ فً الروح؟!

فراغ الفكر:
أحٌا ًنا ٌؤدي فراغ الوقت إلى فراغ فً الفكر أو فً التفكٌر .وٌبقى العقل بًل عمل!
فٌأتً الشٌطان لٌشغله أو لٌشاغله .وكما ٌقول المثل" :عقل الكسًلن معمل للشٌطان"!.
لذلك من الخطورة بمكان الوحدة أو الخلوة التً ال تنشغل بعمل روحً ..فإذا لم ٌوجد فكر
روحً ٌضبط العقل ،فإنه ٌعٌش فً فكر خاطئ...
إنما مفهوم الوحدة فً معناها الروحً أنها خلوة مع هللا! فهى لٌست فرا ًغا.

خلوه منها...
* هناك فراغ آخر فً الفكر من جهة عدم امتًلئه من المعرفة النافعة أو ّ
فاإلنسان الذي ال ٌدأب على تثقٌف نفسه بالمعلومات المفٌدة له روح ًٌا وعمل ًٌا ،باإلضافة إلى
المعلومات الثقافٌة العامة الًلزمة له ،فإن مثل هذا اإلنسان ٌوجد نفسه فً فراغ فكري! بحٌث
إذا تحدث مع غٌره ،ال ٌنطق بشئ له عمق أو له فائدة.
* من هنا أن تعلٌم المرأة الرٌفٌة أمكن أن ٌخرجها من هذا الفراغ الذي عاشته فً عصور
مظلمة .وبهذه المناسبة نود أن نشكر القائمٌن على فصول محو األمٌة فً الرٌف سواء
للنساء أو لألطفال أو للكبار.
مص در المقال :موق ع األنبا ت كًله ٌمانوت.

* وكذلك خدمة الكلمة الزمة إلخراج الناس من الفراغ الفكري دٌن ًٌا ،إال إذا كان ما ٌقدم لهم
أٌضا!! وذلك لفراغ المعلمٌن والمتكلمٌن بسبب إهمالهم فً تحضٌر دروسهم أو
هو فراغ ً

مقاالتهم أو عظاتهم .فأصبحوا ال ٌقدمون للسامعٌن شٌ ًئا ٌفٌدهم! ومثلهم الذٌن ال ٌقدمون إال
أٌضا فراغ!! ومثال ذلك
معلومات معروفة متكررة ال عمق فٌها ،وال جدٌد وال تأثٌر! إنها ً
أفكارا ال روح فٌها ،بل هً مجرد معارف ومعلومات ال تتصل بالقلب وال
ضا الذٌن ٌقدمون
ً
أٌ ً
أٌضا فراغ!
الروح فً شئ! بل هً ً
هذا ٌقودنا إلى نقطة اخرى من موضوعنا هً الفراغ الروحً .ثم علٌنا أن نتحدث عن فراغ
الشخصٌة ،ثم عن الفراغ العاطفً.

