
املباركة  األيــام  هــذه  في  ونحن 
ــى »الــفــرح  ــ ــة إل ــاج ــح بــأشــد ال
التعبدي«، ألنه الطريق إلى النجاة 
من كل املآسي التي نعاني منها في 
هذه األيام .. نريد أن نفرح ألن الله 
أمرنا بالفرح .. نفرح ألن الفرح في 
صلى  الرسول  عن  سنة  األيام  هذه 

الله عليه وسلم.
تخضع  مناسبة  ليس  والــعــيــد 
أيام  ولكنها   ــوال،  واألح للظروف 
فينبغي  وعــلــيــه،  ــة،  ــاع وط تعبد 
للمسلمني أن يحسنوا استغالل هذه 
العالقة  تجديد  أجل  من  املناسبة 
والرقي  عباده  ومع  تعالى  الله  مع 
خاصة  املطلوب  املستوى  إلى  بها 
معلوم  إذ  املباركة؛  األيام  هذه  في 
أن قيمة العبادة في اإلسالم تزداد 
والكيفية  والزمان  املكان  بحسب 
ديت بها. والترقى في العبادة 

ُ
التي أ

بالسعادة  اإلنسان  شعور  إلى  يؤدى 
والفرح.

بالسعادة  كبير  شعور  هو  والفرح 
حدوث  أو  جيد،  شيء  عن  الناجمة 
البهجة  مــثــل  مــرضــيــة،  ــاء  ــي أش
األبناء،  نجاح  رؤية  عند  الشديدة 
ــد من  ــع ــوة أب ــط ــد الــفــرح خ ــع وي
نوع  السعادة  ألن  وذلك  السعادة، 
فهو  الفرح  أما  املؤقت،  الفرح  من 
القناعة،  عن  ينتج  داخلي  شعور 
بــالــرضــا،  العميق  واإلحـــســـاس 
الزمن،  من  طويلة  لفترة  ويستمر 
ــول متعة  ــا الــســعــادة فــتــدور ح أم
املادية  املتعة  على  وتتركز  الــذات، 
القلب  يدفئ  والــفــرح  الدنيوية. 
ويجلب الرضا الحقيقي إلى القلب، 

بينما السعادة تجلب السرور.
ــى إفـــراز  ــل ــز ع

ِّ
ــف ــح ــرح ي ــفـ والـ

بتنظيم  ويقوم  السعادة،  هرمونات 
وغيرها  واألدرينالني  الكورتيزون، 
الجسم.  العمليات الصحية في  من 
املناعي،  الجهاز  ويعزز  يقوى  وهو 

وكذلك يحارب التوتر، واأللم.
ومن املالحظ أن كل املشاعر التي 
بعقله،  تتأثر  اإلنــســان  بها  يشعر 
نشعر  فنحن  صحيح،  والعكس 
بسبب  أجسامنا،  فــي  بالبهجة 
والسيروتونني،  الدوبامني،  إطالق 
وهما نوعان من الناقالت العصبية 

د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 
العـدد

العيد فرحة

أيام العيد هى 
أيام فرح وسعادة 

وسرور وتواصل 
وصلة أرحام.. 

ولكنها قبل هذا 
كله هي أيام عبادة 

ُيظهر املسلم من 
خاللها فرحه 

بالطاعة .. طاعة 
للمولى تعالى، 

وبالتالي فإن 
الفرح أيام العيد 

هو أوال عبادة لله 
تعالى واقتداء 

بسنة النبي عليه 
الصالة والسالم 

وسيرة السلف 
الصالح.. ولذا قال 

الله تعالى
اُس َقْد  َها النَّ ﴿ َيا َأيُّ
َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة 

ا  ُكْم َوِشَفاٌء مِلَ ِمْن َربِّ
ُدوِر َوُهًدى  ِفى الصُّ
َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِننَي. 

ِه  ُقْل ِبَفْضِل اللَّ
َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك 

َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر 
ا َيْجَمُعوَن ﴾.. ِممَّ

هذه  من   
ٌ

كــل ترتبط  الــدمــاغ،  في 
ا 

ً
وثيق ارتباًطا  الكيميائية  ــواد  امل

يشعر  عــنــدمــا  ــك  ــذل ل ــرح،  ــف ــال ب
ــان بــالــفــرح، فـــإن دمــاغــه  ــس اإلن
املواد  هذه  إلطالق  اإلشارة،  يتلقى 
العصبي  الجهاز  في  الكيميائية، 

املركزي.
بالفرح،  اإلنسان  يشعر  وعندما 
ينبض،  وقلبه  يتدفق  وجهه  فــإن 
ــدورة  ال على  التأثير  بسبب  هــذا 
هو  ليس  الفرح  وبالطبع   ، الدموية 
على  تؤثر  التي  الوحيدة  العاطفة 
والحزن،  فالخوف،  النظام،  هذا 
هذه  في  فعل  ردود  يسبب  أن  يمكن 

األجزاء من الجسم.
والفرح يؤثر على الجهاز العصبي 
العصبى  الجهاز  وهــو  الـــالإرادي 
يقوم  التي  األشياء  كل  عن  املسؤول 
واٍع  مجهود  بذل  دون  الجسم  بها 
والتنفس،  القلب  نبض  مثل:  منك 
العني،  حدقة  وتوسيع  والهضم، 
وهذه األشياء تتأثر بمشاعر الفرح. 
ا 

ً
أيض يؤثر  أن  يمكن  الفرح  أن  كما 

وهــذه  املــلــســاء،  الــعــضــالت  على 
مسؤولة  الطوعية  غير  العضالت 
الطعام  وحركة  الــدم،  تدفق  عن، 
لذلك  الهضمي،  الجهاز  من خالل 
ألن  سبًبا  ــك  ذل يــكــون  أن  يمكن 
عندما  تبطئ  أو  تنتعش،  شهيتك، 

تشعر بمشاعر إيجابية.
التي  السعادة  قواعد  أهم  ومن 

تضعك في خانة السعداء:
 التقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
وكثرة  الليل  وقيام  القرآن   وقراءة 
وتقديم  األيتام  دور  وزيارة  الدعاء 

يد العون لهم. 
مشاهدة  الشمس:  شروق  راقب   -
قديمة  وســيــلــة  الــشــمــس  شـــروق 
املزايا  من  العديد  ولها  للشفاء، 
بعرض  االستمتاع  مثل:  األخــرى 
والضوء  ولحظات  لأللوان،  جميل 

هادئة من السكون، والتأمل.
اآلخرين،  مساعدة  في  التطوع:   -
ألن  ذلك  ا، 

ً
أيض لنفسك  مساعدة 

اإليثار أثبت أنه يعزز السعادة لذا، 
في  الــوقــت  بعض  قضاء  يمكنك 
التطوع، من أجل مجتمع، أو جمعية 

خيرية، أو دينية.

تعمل  الـــريـــاضـــة:  ــة  ــارس ــم م  -
ــالق مــادة  ــ الــريــاضــة، عــلــى إط
ــاغ، الــذي  ــدم ــى ال األنـــدورفـــني إل

يتسبب في الشعور بالفرح.
ــد  ــري ــب ال ــن  ــ ع االنـــفـــصـــال   -
اإللكتروني، والوسائط االجتماعية، 
من  باألشخاص  اتصالك  ــادة  وزي
حولك، وستشعر بتحسن كبير أثناء 

تواجدك معهم.
وسيلة  التسوق  للتسوق:  الذهاب   -
الشعور  عــلــى  الــنــســاء  ملــســاعــدة 
ــدون اإلفـــــراط في  ــ ــا، ب ــرض ــال ب
نفسك  عالج  فإن  لذلك  اإلنفاق، 
برحلة تسوق، هو وسيلة فّعالة لرفع 

مزاجك.
األشخاص  جديدا:  شيئا  ب  جرِّ  -
الذين يشاركون في أنشطة جريئة، 
يحتفظوا  أن  املرجح  من  وجديدة، 
تشعرهم  إيجابية  أكثر  بذكريات 

بالفرح.
رحلتنا  في  التسامح:  ممارسة   -
اليومي،  محيطنا  من  الفرح  لجمع 
أي  من  التخلص  ا 

ً
أيض علينا  يجب 

ومحاولة  متبقية،  سلبية  مشاعر 
التسامح والغفران.

يولد  ــداع  اإلب فني:  عمل  إنشاء   -
الــســعــادة، الـــرســـم، والــنــحــت، 
واملوسيقى كلها أمثلة على األنشطة 

التي تساعد تعزيز الشعور بالفرح.
- التأمل: ثبت أن املمارسة القديمة 
ــادة،  ــع س ــر  ــث أك تجعلك  لــلــتــأمــل 

ا.
ً

وتركيز
- املشي من أفضل التمارين لك، ال 
يستغرق األمر سوى 20 دقيقة حتى 
اإلندورفني،  إطالق  في  عقلك  يبدأ 
التي  الهرمونات  تلك  والدوبامني، 

تشعرك بالرضا والسعادة.
مهما  خيرًا  وتوقع   ،

ً
متفائال كن   -

بربك،  الظن  وأحسن  البالء،  كثر 
وقل  للتشاؤم،  تِمل  وال  تستسلم  فال 
ما  على  سيكون  شــيء  »كــل  دائمًا: 

يرام«.
كثيرًا،  ُحرمت  ولو  كثيرًا  أعِط   -
يعود  لآلخرين،  العون  يد  فتقديم 
إحساسًا  ويمنحنا  بالنفع،  علينا 
ــاح،  ــي واالرت النفس  عــن  بالرضا 
يدخل  نافع،  شخص  أنك  وحقيقة 

السرور إلى القلب.

بقلم


