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النف�س املطمئنة

أطفال اليوم بال شك هم شباب الغد ورجال املستقبل، وهم مرآة 

تقوم  ثم  ومن  آمالها،  واملجتمعات  األمم  تعقد  وعليهم  املجتمع 

بإعدادهم إعدادًا سليمًا، األطفال هم نصف الحاضر وكل املستقبل، 

مجتمع  أي  ومستقبل  والتقدم،  للنمو  وأداتــه  املجتمع  عدة  وهم 

ورعايتهم  باألطفال  اهتمامه  مدى  على  كبير  حد  إلى  يتوقف 

التي تتيح لهم حياة سعيدة ونموًا سليمًا يصل  وتهيئة اإلمكانات 

بهم إلى مرحلة النضج السوي.

فى حياة أطفالنا
ــة  ــي ــلـــة روح  والـــحـــج رحـ
اللقاء  ــذا  ه ــي  وف وإيمانية، 
للحجيج  الــجــامــع  البهيج 
فيه  تتجلى  باإليمان  املفعم 
اإليمانية  املعاني  من  الكثير 
أكبر  فالحج  واالجتماعية، 
اإلنساني  لالجتماع  مظهر 
أفيائه  وفــي  األرض،  على 
يجد املسلمون أعظم الفرص 
وتبادل  اآلراء،  وتداول  للقاء، 
املثمر  ــوار  ــح وال الــتــجــارب، 
املسلمني  قضايا  في  املعمق 

ومستجداتهم.
سبحانه  الله  جعل  ولقد      
الــحــرام  بيته  لحج  وتعالى 
عباده  من  أفئدة  جعل  الــذي 
معلومًا  ميقاتًا  إلــيــه،  تهوى 
فكان  فيه،  يتأدى  السنة  من 
تلتقي  مشهودًا  موسمًا  بذلك 
ــني إلــى  ــادم ــق ــود ال ــ فــيــه وف
الوادي  ببطن  الحرام  البيت 
مختلف  من  الــقــرى،  أم  من 
ــار، وفــي  ــصـ األقــطــار واألمـ
لقائهم هذا يحصل خير كثير 
يشهدونها،  ومنافع  يرجونه، 
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مفهوم الحج:
الخامس  الركن  هو  الحج   
من أركان اإلسالم، قال تعالى 
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»)آل عمران:97(.
  وقال رسول اللهr  »من حج 
فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
)رواه  أمه«  ولدته  كيوم  ذنوبه 

البخاري ومسلم(.
  والحج لغة: القصد، والحج 
أشهر  في  القصد  اصطالحًا: 
الحرام  البيت  إلى  معلومات 
استجابة  والعبادة،  سك 

ُ
للن

وابتغاء  تــعــالــى،  الــلــه  ألمــر 
مرضاته.

فوائد الحج: 
من أهم فوائد الحج:

- أنه سبب مرضاة الله.
- أنه سبب ملغفرة الذنوب.

- أنه سبب للفوز بالجنة.
شعائر  لتعظيم  سبب  أنه   -

الله.

وتزكية  للتقوى  سبب  أنه   -
النفس.

املسلم  لتربية  سبب  أنــه   -
والسعى  املشاق  تحمل  على 

ملرضاه الله.  
تشربتها  إذا  الحج  قيم  إن 
تمثلها  وأحــســنــت  الــنــفــوس 
جهود  تغذي  طاقة  لها  كانت 
أو  كانوا  أفـــرادًا  أصحابها، 
جماعات، إذ تتضافر في بناء 
بالعلم  املسلمة  ــة  األم كيان 

والعمل.
 قبل السفر إلى الحج.. ماذا 

نقول ألطفالنا؟ 
من  الطفل  يستيقظ  عندما 
أين  أبــي..  أيــن  ويسأل  نومه 
أنهما  اإلجابة  ستكون  أمــي؟ 
الحج،  فريضة  ألداء  سافرا 
وقبل سفر اآلباء ألداء فريضة 
اآلباء  على  يجب  مــاذا  الحج 

فعله تجاه أطفالهم؟

الــخــوف  أن  جميعًا  نعلم 
شعور طبيعى وانفعال يتضمن 
التي  التوتر  حاالت  من  حالة 
إلي  الخائف  الشخص  تدفع 
أدى  الذى  املوقف  من  الهرب 
إلي استثارة خوفه حتى يزول 
يتضمن  بذلك  وهــو  التوتر، 
حول  تدور  التوجس  من  حالة 
واقعى،  وجود  له  معني  خطر 
والخوف إذا ما اقترن بالحذر 
والترقب فإنه في هذه الحالة 
ــة قد  ــي ــائ ــؤدى وظــيــفــة وق ــ ي
إلى  الخائف  بالفرد  تــؤدى 
إذا  ولكن  الخطر،  من  الهرب 
اإلنسان  لدى  الخوف  تجاوز 
الوظيفة  وهــذه  الحدود  هذه 
أمــرًا  يعنى  فإنه  التوافقية 

مختلفًا.
الخوف  أســبــاب  أهــم  ومــن   

عند الطفل: 
حيث  الغرباء:  من  الخوف   -
أن  اكتشاف  في  الطفل  يبدأ 
منه  قريبني  أشخاصا  هناك 
وهذه  كذلك،  ليسوا  وآخرين 
بالخوف  يسمى  ما  بداية  هي 
بني  الطفل  يميز  الغرباء.  من 
األشخاص الذين يعيش معهم 
أو يقومون برعايته ويعتبرهم 
غيرهم  أما  آمنني  أشخاص 
غير  أشــخــاصــا  فيعتبرهم 

آمنني. 
ــال:  ــص ــف الـــخـــوف مـــن االن
يتحول  الغرباء  مــن  الــخــوف 

الحج
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ــوف من  ــخ بــعــد ذلـــك إلـــى ال
الطفل  خوف  وهو  االنفصال، 
عن  أو  أمه  عن  االنفصال  من 
وكذلك  يرعاه  الذى  الشخص 
لم  جديدة  بيئة  من  الخوف 
من  ــوف  ــخ وال عليها،  يعتد 
حتى  طبيعيًا  يكون  االنفصال 

سن السادسة.
وترك  للحج  السفر  وقبل 
نفسية  تراكمات  دون  الطفل 

ومخاوف يجب فعل ما يلي:
- يجب إخطار الطفل بالسفر 
للحج وعدم االختفاء فجأة من 
حسب  له،  نشرح  وأن  أمامه، 
بها  يمر  التي  العمرية  املرحلة 
عدم  مراعاة  وكذلك  الطفل 
الطفل،  سن  بصغر  االستهانة 
أن الحج فريضة على كل مسلم 

بالغ عاقل لديه االستطاعة.
يوم  الطفل  تــوديــع  يجب   -
السفر وتهدئته وتقبل بكائه مع 
بأمر  بالعودة  طمأنته  مراعاة 

الله.
إيجاد  األســرة  على  يجب   -
أطفالها  لترك  املناسب  املكان 
سواء عند األقارب أو الجيران 
وقريبون  محببون  هم  من  أو 
لألطفال، أو اختيار األشخاص 
لألطفال  واملحببني  املقبولني 
وأن يتواجدوا في منزل الطفل 
عدم  من  أفضل  سيكون  فهذا 

ترك الطفل ملنزلة.
الطفل  تعويد  اآلبــاء  على   -
وخاصة  نفسه  على  االعتماد 
األمــور  بعض  في  السفر  قبل 
املالبس  ارتداء  مثل  البسيطة 
وخلعها وارتداء الحذاء بنفسه 
فترة  بالحرج  يشعر  ال  حتى 

غياب األسرة عنه.
احتياجات  على  التعرف   -
ــن الـــهـــدايـــا  ــ الـــطـــفـــل مـ
واملــســتــلــزمــات الــخــاصــة به 
احتياجاته  تلبيه  على  والعمل 

بشرط أال يكون مبالغا فيها.
اآلثار التربوية للحج:

أهمية  للحج في اإلســالم      
كــبــرى وفــضــل عــظــيــم، وقــد 
على  دالــة  عديدة  آثــار  وردت 
الله  ــول  رس قــول  منها  ــك،  ذل
عندما  وسلم  عليه  الله  صلى 

سئل: أي األعمال أفضل؟ قال: 
ثم  قيل  ورسوله.  بالله  إيمان 
سبيل  في  جهاد  ــال:  ق ــاذا؟  م
ثم ماذا؟ قال: حج  ؟ قيل:  الله 
عليه  الله  صلى  وقال  مبرور« 
وسلم »من حج فلم يرفث، ولم 
أمه«  ولدته  كيوم  رجع  يفسق، 
)رواه البخاري ومسلم(، وقال 
وسلم  عليه  الله  صلى  أيضًا 
ملا  كفارة  العمرة  إلى  »العمرة 
ليس  املبرور  والحج  بينهما، 
)رواه  الــجــنــة«  إال  جـــزاء  لــه 

البخاري ومسلم(.
  وفي فضل الحجاج والُعّمار 
روي أبو هريرة رضي الله عنه 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن 
والُعّمار،  »الحجاج  قال:  وسلم 
أجابهم،  دعــوه  إن  الله،  وفد 

وإن استغفروه غفر لهم«.
مظهر  أكـــبـــر  الـــحـــج  إن 
على  ــي  ــان ــس اإلن لــالجــتــمــاع 
يجد  أفــيــائــه  وفـــي  األرض، 
ــم الــفــرص  ــظ املــســلــمــون أع
وتبادل  اآلراء،  وتــداول  للقاء، 
املثمر  ــوار  ــح وال الــتــجــارب، 
املسلمني  قضايا  فــي  املعمق 

ومستجداتهم.
     ومن منافع الحج للمسلمني 
ويزداد  املدارك  لديهم  تتوسع 
ــارف،  ــع ــت ــم مــن ال ــده ــي رص
اإلخاء  مشاعر  لديهم  وتتجدد 
والتعارف  والتآلف  والترابط 
ــي إلــى  ــدان ــوج ــاء ال ــم ــت واالن
الكبير،  اإلســالمــي  املجتمع 
الحاج  تمسك  إلى  باإلضافة 
بدينه والعمل بكتاب الله وسنة 

نبيه.

د. محمد محمود العطـار
أستاذ مساعد

جامعة الباحة

مركز التدريب 
وتنمية املهارات

1 - مدرسة اإلدمان

2 - األخصائى النفسى األكلينيكى

3 - فن التعامل مع األطفال

4 - فن التعامل مع املراهقني

5 - فن العالقات الزوجية الناجحة

6 - السمنة والعالج النفسى

7 - كيف تحدد مستقبلك وتختار كليتك

8 - كيف تقلع عن التدخني

9 - أخصائى علم النفس العصبى

للحجز واالستعالم : 

01111660232  

دورات تدريبية

د. جمال ماضى أبو العزائم

بمستشفى


