
الصيام  ــر  أث فــي  الــخــوض  وقــبــل   
النفسية  الصحة  على  ــي  ــام اإلس
الصحة  مفهوم  الكريم  للقارئ  نبيِّ 
موجزة  بكلمات  يعني  الذي  النفسية 
الحياة  مكونات  بي  التوازن  من  )نوع 
الروحية والنفسية والعقلية والجسدية 
وكذلك التوازن بي ما هو ذاتي وأسري 
الفرد  عند  وتتجلى  ومالي،  واجتماعي 
القدرة على اتخاذ قرارات صائبة في 
املناسبة،  والظروف  املناسب  الوقت 
ويعمل  قراراته  نتائج  يتقبل  أنه  كما 
على تغييرها وهو في حالة من الرضا 
عن النفس وعن الله سبحانه وتعالى(. 
نتزود  األحباب  أيها  معنا  تعالوا   >
الفضيل  الشهر  هــذا  ــات  ــرك ب ــن  م
على  الصيام  فــوائــد  على  ونتعّرف 

صحة اإلنسان واستقراره النفسى:
التي  والدراسات  املتتبع لألبحاث   >
الصحة  على  الصوم  أثر  عن  تحدثت 
هذه  عن  تتحدث  أنها  يجد  النفسية 
يعمل  فمثا  إجمالية،  بطريقة  اآلثار 
وتجنب  الذهن  صفاء  على  الصوم 
اإلرهاق الذهني والضغوط العصبية، 
التحكم  على  القدرة  الصائم  ويمنح 
عاوة  الشهوات  وضبط  النفس  في 
وبالتالي  والعزيمة  اإلرادة  تقوية  على 
الشعور باملسئولية. ويعمل الصوم على 
تقوية الحس الداخلي ومراقبة النفس 
الصوم  ثمرات  ومن  الضمير.  وتنمية 
النفس  مجاهدة  على  يعي  أنه  أيضا 
عند  الصبر  صفة  ي  يقوِّ أنه  خاصة 
حميدة  كخصلة  وممارستها  اإلنسان 
تنمية  على  الصوم  ويعمل  ومثمرة 

العاقات األخوية والرحمة بالفقراء.
ومتوازن  إيجابي  تدريب  والصوم   >
باملسؤولية  للشعور  للفرد  ومقنع 
إنه  حيث  ــن،  ــري اآلخ قيمة  ومعرفة 
اإليمانية  الدوافع  تنمية  على  يعمل 
وبالتالي  الفقراء  وحب  الرحمة  من 
النفسية  والراحة  باالطمئنان  الشعور 
الكاملة والقدرة على مواجهة الحاالت 

النفسية املؤملة.
والشراب  الطعام  عن  واالمتناع   >
الصوم  بدء  مع  يظهر  الذي  والتغيير 
والصمود  والشرب  األكل  دوافــع  على 
والصبر على ترويض هذه الدوافع إبان 
شهر الصوم ما هو إال مزيد من تحكم 
اإلنــســان في دوافــعــه واالعــتــدال بها 
عن اإلسراف  بها  والبعد  التوسط  إلى 
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العـدد

الصيام والتوازن النفسى
أقبل علينا شهر 
رمضان بنوره وخيره 
،وهو شهر يترقبه 
كل املؤمنني بشوق 
ولهفة ملا له من فضل 
وخيرات ومغفرة 
وتوبة إلى الله عز 
وجل، وملا يستطيع 
فيه املسلم الصادق 
أن يستعيد توازنه 
النفسى الذى به 
يستطيع أن يحيا 
حياة هادئة مستقرة 
بعيدا عن التوترات 
واملشاكل النفسية.
 جاء ليربي في 
الناس قوة اإلرادة 
ورباطة الجأش، 
ويربي فيهم ملكة 
دهم على  الصبر، ويعوِّ
احتمال الشدائد، 
والجلد أمام العقبات 
ومصاعب الحياة. 
فرمضان مدرسة 
تربوية )يتدرب بها 
املسلم املؤمن على 
تقوية اإلرادة في 
الوقوف عند حدود 
ربه في كل شيء، 
والتسليم لحكمه، 
وتنفيذ أوامره 
وشريعته في كل 
شيء، وترك ما يضره 
في دينه أو دنياه، 
ليضبط جوارحه 
وأحاسيسه جميعًا، 
ليحصل على تقوى 
الله في كل وقت 
وحني، وفي أي حال 
ومكان.
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لهذه  الترويض  هذا   ،]31 ]األعــراف: 
مع  التصالح  إلى  بها  يــؤدي  الدوافع 
قوى النفس اإلنسانية. واإلنسان الذي 
مع  ضميره  وطــاقــات  ــوى  ق تصطلح 
عن  بعيدا  يعيش  دوافعه  وطاقات  قوة 
الصراع، هذا الصراع الذي يؤدي إلى 

االضطرابات النفسية املختلفة .
ــي الــصــيــام يــحــدث الــتــوازن  < وف
نهك 

ُ
أ لجسم الشخص الذي يكون قد 

هذا  ويعيد  الــعــاديــة،  األيـــام  ــال  خ
رؤية  على  القدرة  لإلنسان  التوازن 
وحب  والتفاؤل  أوضــح  بشكل  األمــور 
بإحدى  ــام  ق إذا  فاملسلم  الــحــيــاة؛ 
به من الله عز وجل  العبادات التي تقرِّ
يشعر بالسعادة، فا توجد سعادة في 
 وجل وتنفيذ 

ّ
الله عز  بعبادة 

ّ
إال الدنيا 

أوامره واالبتعاد عما نهى. 
النفسية  للجوانب  بالنسبة  أّمــا   >
والــعــواطــف  باملشاعر  تتعلق  الــتــي 
واالنفعاالت وانعكاس ذلك على أنماط 
فإن  اآلخرين،  مع  وعاقاتنا  سلوكنا 
شهرا  ذلك  تكرار  مع  تقديمها  إعادة 
كاما في كل عام يزيد اإلنسان املسلم 
ويرى  وحصانة،  قوة  الصائم  وخاصة 
مجال  في  واملهتمون  النفس  علماء 
 

ّ
أن النفسية  الصحة  على  الصيام  أثر 

الضابط  يشكل  الغالب  في  الصيام 
أية  ملواجهة  األمان  وصمام  ه  املوجِّ أو 
تؤمن  ال  وأخــطــاء(  )كسلبيات  أمــور 

عواقبها ونتائجها على الفرد. 
آثــارا  للصائم  الصوم  ويحقق    >
بهجة  أهمها  ــن  م عظيمة  نفسية 
من  البهجة  هــذه  وتتحقق  النفس، 
سبيل  على  منها  أشياء  عــدة  خــال 
املثال رؤية الهال مع ما يصاحب هذه 
رمضان  استقبال  فرحة  من  الرؤية 
االرتياح  ومنها  ولياليه  أيامه  وإحياء 
الــذي  اليومي  الحياة  ــي  روت ر  بتغيُّ
اعتاده الناس طوال العام حيث تتغير 
مواعيد العمل ومواعيد الطعام والنوم 
ننسى  وال  العادات،  من  الكثير  ويتغير 
تلك  إفطاره،  لحظة  الصائم  فرحة 
أخرى  بفرحة  تذكره  التي  الفرحة 
ذلك  عــن  عّبر  وقــد  ــه،  رب لقاء  عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله 
)للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره 
وفرحة عند لقاء ربه( رواه الشيخان، 
فالصائم يستبشر خيرا بجزاء صومه 
بمقدار  يصرح  لــم  الله  أن  خاصة 

للمؤمن  سارة  مفاجأة  وجعله  ثوابه، 
لسان  على  قــال  حيث  القيامة،  يــوم 
رسوله صلى الله عليه وسلم )كل عمل 
وأنا  لي  فإنه  الصوم  إال  له  آدم  ابــن 

أجزي به(.. متفق عليه. 
وبالتالي  اإلرادة  ي  يقوِّ والصيام   >
والعزيمة  التصميم  الشخص  يمنح 
ملواجهة كل ضغوطات الحياة. وكل صائم 
وبعد أن يتجاوز يومه يشعر بالرضا ألنه 
يستسلم  ولم  رغباته  كل  كبح  من  تمكن 
لإلغراءات وتمكن من ضبط نفسه مما 

يزيد شعوره بالثقة بنفسه. 
ي الشخصية ويهذبها  < والصيام ينمِّ
ألنه يمنح كل واحد منا الفرصة للتأمل 
كي  وتقويتها  ضعفه  نقاط  واكتشاف 
تجعله  التي  التوازن  مرحلة  إلى  يصل 

في حالة نفسية إيجابية.
على  يساعدنا  رمــضــان  وشــهــر   >
مــدارس  من  كثيرًا  أن  وتجد  التأمل 
التأمل العاملية تعتمد على التوقف عن 
للتفرغ  )الصيام(  والــشــرب،  األكــل 
الحياة،  ملذات  عن  واالنعزال  الذاتي 
يفكر  أن  على  ــادرًا  ق اإلنــســان  فتجد 
إيجابية  خطوات  يتخذ  وأن  يقرر  وأن 

للتغيير في حياته.
تحثنا  اإلسام  وتعاليم  ورمضان   >
أكثر  وتجد  السامية،  ــاق  األخ على 
الطاعة  على  تتواصى  املجتمعات 
والدعاء،  ــاق  األخ وحسن  والعبادة 
يقول:  وسلم  عليه  الله  صلى  فالرسول 
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أمر  على  دليل  وهذا  البخاري.  »رواه 
بااللتزام  الحنيف  والدين  ــام  اإلس
الصائم  وأن  الفاضلة،  اإلنسان  بقيم 
على  وتساعده  بها،  يتمسك  أن  أحرى 
شخصيته،  في  الضعف  نقاط  تقليص 

وتعزيز نقاط القوة في ذاته.
<  ورمضان فرصة عظيمة للتغيير، 
التطوير  يعني  اإليــجــابــي  والتغيير 
الفطري لألفراد، فكل من كان يعتقد 
شهر  في  تجده  قــادر  غير  أنه  ويــردد 
شيء،  كل  على  قادرًا  املبارك  رمضان 
وما  يشتهيه  مــا  تــرك  فــي  خصوصًا 
ومــخــدرات  تدخي  مــن  عليه  يدمن 
يتمنى  أخــرى  سيئة  سلوكية  ــادات  وع
فرمضان  منها،  يتخلص  أن  اإلنسان 
القرار  اتخاذ  على  الــقــدرة  يعطينا 

السليم، وفقًا ملا فرضه الله علينا.

بقلم


