
ومللصالصحة النفسیة 
فريال أبو العمل: اعداد

المرشدة االجتماعیة



:مقدمه
 بنكھة واستثنائیة رمضان المبارك في ظروف یحل علینا شھر

رة على وباء كورونا وتأثیراتھ المباشنتعودھا في ظل تفشي لم 
، حالة طوارئ وإغالقالعالم، الكل في جمیع أنحاء الحیاة في 

االجتماعي ومنعالصحي والتباعد والعدید ملزمون بالحجر 
ار لقطع سلسلة العدوى ومحاولة كبح سرعة انتشالتجمعات 

المساجد ومنع صلوات الجماعة غالق ایبرر الوباء وھو ما 
.إجراءات وقائیة متخذةضمن 

علینا الصیامتأثیر السؤال المتداول مدى : وفي ظل ھذا الوضع
وباء للالتصدي على من قدرتنا في زمن الكورونا وھل یضعف 

العكس صحیح؟إن أم 



الصیامعملیةأنیجدوغایتھ،الصیامفلسفةفيالمتأمل
نفسالتربیةفیھاتتمتربویة،عملیةكونھاتعدوال

قادراإلنسانفیصبحالرغبات،عنواالرتقاءوتھذیبھا
رمضانصیام،ضررهلھیتبینأمرأيتجنبعلى

ذاھولعل,السیئةالعاداتمنللتخلصوسیلةأفضل
ینالمصابالمرضىتساعدالتيالعواملأھممنالجانب
كویشحیثالمشكلة؛ةحدمنالتخفیفعلىبالسمنة

الطعاممقاومةعلىالمقدرةعدموالداءبھذاالمصابین
فیكونوجوده،عندالنفسوضبطالتحملوضعف
ھاھواودفعالنفسمقاومةعلىلھمدافعبذلكالصیام

.الطعامشھوةتجاه



الصوم والمناعة

متعددةةونفسیجسدیةفوائده،للنفسوتھذیبللجسدترویضالصوم
جاھزیتھمستوىویرفع,عدةأمراضمنالجسممناعةجھازویقوي
لفطریاتاأوالبكتیریةأوالفیروسیةالعناصرلیواجھدفاعاتھویحسن

.المھاجمةالخارجیة
كما،أضعافعشرةاللمفویةللخالیاالوظیفيالمؤشرالصیامیحسن

وترتفعواضحة،بصفةالنوعیةالمناعةعنالمسؤولةالخالیانسبةتزداد
لزیادةجةنتیالمناعیةالردودوتنشط،المضادةاألجسامأنواعبعضنسبة
حنةفالشذلكعلىوزیادة,الكثافھمنخفضالدھنيالبروتیننسبة

النفسیةةالراحمنومناخإیجابیةطاقةتنتجالصیامیولدھاالتيالروحیة
دتھدیأيلمواجھةاالستعدادقمةفيویجعلھالمناعيالجھازیدعممما

.خارجي



لصیاملالتأثیرات النفسیة 

ویدربھلإلنسان،النفسيالثباتالصومینمي
ةقوالشدائدعلىالصبرألنالصبر؛على

ھابتتسلحالتياألسلحةأقوىمنمعنویة
:موسلعلیھهللاصلىهللارسولوقالاألمم،

ثوابھالصبروإنالصبر،شھررمضان(
.)الجنة



لصیامفااإلشباع،علىاإلنسانوتأھیلتدریب
،النفسرغباتبعضإشباععنامتناعھو

وفيمعین،وقتفيالجسمحاجاتوبعض
فسالنعلماءیذكرهماعلىللنفستدریبھذا

ةدوریعدبذلكفالصیام،)اإلشباعتأھیل(
سنة،كلتتكرروحیویةفعالةتدریبیة

بما،الصبرفوائدكلاإلنسانمنھایستخلص
.یةالشخصوتكاملنضجمنالمزیدنحویدفعھ



إلخالصاعلىوتربیتھاوصقلھاللنفستھذیب
ىعلوالحفاظالضمیروإحیاءشيء،كلفي

.یقظتھ
نفعیتأثیراتھبمجملوھولإلنسان،فعالمھدئ

يالنفسالتوترحاالتعالجمنالوقایةفي
النومواضطراباتاألرقوحاالتوالجسدي،
وحاالتواإلرھاق،التعبوحاالتالمختلفة،

.واالكتئابالقلق



والعزیمة،اإلرادةوتقویةالسلوكفيالتحكم
ر،والصباإلرادةقوةعلىتدریبیعدفالصیام

ةمعینفترةفيوالشرابالطعامعنفاالمتناع
عد،بفیمااإلرادةوقوةالصبرعلىنساناالتساعد

وقوةبرالصلتعلُّماألفرادفيمؤثردرسفالصوم
.التحملعلىاإلرادة

اآلخرینقیمةومعرفةبالمسؤولیةالشعور.
ؤلمةالمالنفسیةالحاالتمواجھةعلىالقدرةتنمیة.



ة،اإلرادوتقویةاالسترخاء،علىالجسمالصیامیعود
.والعاطفيالنفسياالستقراروزیادة

ائمللصإنإذ؛نسانلالومقنعومتوازنإیجابيتدریب
نكوالدینیة،والرغباتالحاجاتوھيورغبات،حاجات
لذياالصومواجبأداءفيربھإرضاءفيیطمحالمسلم
امالطععناالمتناعالواجبھذاویتضمنعلیھ،فرضھ

مناآلخرینإیذاءعنالنفسوضبطناحیة،منوالشراب
أخرى،ناحیةمنوالمعنویةالمادیةالجوانبمختلف

.االجتماعیةوالرغباتوالحاجات
الضمیروتنمیةالداخليالحستقویة



كافةفيالنفسومجاھدةالشھواتضبط
النظاموالصبرلتعلیممدرسةفالصیاماالتجاھات،

ویةوتقالبدن،استرخاءعلىوالتعودالحیاة،في
.والعاطفيالنفسياالستقراروزیادةاإلرادة،

ألنھالكاملة؛النفسیةوالراحةباالطمئنانالشعور
منةفریضوأداءوتعالى،سبحانھهللاإلىتقرب

عنھ،رضيقدهللابأنیشعرهممااإلسالم؛فرائض
.تعالىهللاشاءإندعائھسیقبلوأنھ



مدرسةالصوم 
اقةبطوتمدھاالنفستزكيعملیة،إیمانیةمدرسةالصوم
بشكلروحھوتصفيبربھ،الصائمصلةتقويكبیرةنفسیة
نويیعندمااإلنسانالشر؛عنمبتعدللخیر،طیعھلیجع

سرھيالتيالطاعةبھذههللاعلىیقبلأنھلمیعالصوم،
قلبالموصولخاشعنھارهفیظلمواله،وبینبینھخفي
أسبابلمستعلىواعیةبنفسویقبلوتعالى،سبحانھبا�

.سبحانھالجزیلوثوابھلرضاهةلالمفضالخیر



النفسیةالحالةیحسنالصوم

ةالنفسیالحالةعلىالصومتأثیر
دةععلىالعضویةالناحیةمنیعتمد
:محاور



:الصیامخاللالھرمونیةالتحوالت

والكورتیزوناألدرینالیناتونمرھزیادة
ضغطلتعرضھعندالجسمیفرزھاالتيوالدوبامین

.ساعاتلعدةطعامعلىالحصولعدمفي
ازإفرزیادةالدرقیةالغدةھرموننسبانخفاضو

فرزهیطبیعيمورفینبمثابةوھياالندورفینات
.الجسم



الصیاممدة
حدوديفمدةالصیامبعداالندورفیناتإفراززیادةتبدأ

أیام5
8حواليبعدالظھورفيالمزاجيالتحسنعالماتتبدأ

.الصیاممنأیام
راتفتخاللللمخیصلالذيالجلوكوزنسبةانخفاض

حیثنقص؛الذلكلتعویضعصبیةبآلیاتیرتبطالصیام
.یفیةالوظفاعلیتھبزیادةالعصبيالجھازخاللھایقوم



النومنمطتغیر
النمطوھذا،إنسانكللدىالنوممنطبیعينمطھناك

رارةحأنبمعنىحرارتھ؛لدرجةالجسمبتنظیمیرتبط
رارةحبینما،بالیقظةشعوریصاحبھاالمرتفعةالجسم
.نومالفيبالرغبةشعوریصاحبھاالمنخفضةالجسم

یؤديحیثالنمطھذافيتغیراتھناكرمضانفي
ليوبالتاالطاقةمعدالتالنخفاضالنھارفيالصیام

بالنعاسالشعوریزیدالجسمحرارةدرجةانخفاض
.نسبیا



یادةلزالمساءفيالمتكررةوالتغذیةاإلفطاریؤدي
مامالجسم؛حرارةارتفاعوبالتاليالطاقةمعدالت

النومویجعلالمساءفيبالیقظةالشعوریزید
فيیةسلببانعكاساتترتبطالتغیراتھذه,أصعب
فيالنقصمعطردیًاتتناسبالتاليالیومصباح

:سلبیةالاالنعكاساتھذهوتشمل،اللیلیةالنومساعات
.التركیزعلىالقدرةانخفاض *
.الفھموالتفكیربطء *
.الزائدةالعصبیة *



روحانيكنشاطالصیام

رجعیالنفسیةالصحةعلىللصیاماإلیجابیةاآلثار
الطعامعنالمجرداالمتناعلمرحلةالصائملتخطي

نشاطكالصیامفيالروحانياالرتقاءلمرحلة،والشراب
.دیني

وردلھاالتيالصیامفيالروحانياالرتقاءجوانبأھم
:تشملالنفسیةالحالةعلىاإلیجابيأثرهفي

.رمضانفياالجتماعيالتواصلوالترابطزیادة*
الندفاعاالستسالموعدمالنفسضبطعلىالقدرة*

.الغضب
علىولللحصللدیناألخالقیةبالنصائحلاللتزامالسعي*

.الصیاممنثوابأكبر



لصائملالصحیةالحالة
فيالنفسیةالحالةعلىالمحوريالتأثیرذاتالعوامل

.للصائمالعامةالصحیةالحالةھورمضان
لتوترامنیفاقمالتدخینمثلسلبیةصحیةعاداتوجود

.الصیامفترةخاللوالعصبیة
عدممعالمزمنةاألمراضمثلصحیةمشكالتوجود

المریضشعورلزیادةیؤديالدواءعلىاالنتظام
.بالتوتر

الخطةعلىالمنتظمینالمزمنةاألمراضأصحاب
.ةخطرعكسیةآثارمنیعانونالرمضانفيالعالجیة



فوائد الصوم

فيمعتجتاألغذیةسمومألنمریضیكنلموإنللصومیحتاجإنسانكل
وتحللتنھوزخفصامفإذانشاطھویقلفتثقلھكالمریضفتجعلھالجسم

زنھوویستردتامصفاءیصفوحتىعنھوذھبتجسمھمنالسمومھذه
بنشاطویحساإلفطار،بعدیوما20علىتزیدالمدةفيخالیاهویجدد
.قبلمنبھالھعھدالوقوة

یتمتعيكسنةكلأسابیعأربعلمدةالطعامعنباالمتناعیصومإنسانكل
صوموا"بقولھذلكاألكرمالرسولولخصحیاتھطیلةكاملةبصحة
فيیةوالنفسالجسدیةالصحةعلىالصیامفوائدمنوبالرغم."تصحوا

مقاومةيفبھااالستعانةالممكنمنوالتيواالستثنائیةالعادیةالظروف
لىعمعتمدینعلميسندبغیرمضارهلبعضیروجفالبعضكارونا
لقالحإبقاءضرورةفیقولونظاھرةمننعیشھممااستنتجمابعض
.امیناتالفیتوبعضبالتغذیةالجسموتقویةالدافئةبالسوائلرطب



الفوائد النفسیه للصیام

والقلقكاالكتئابالنفسیةاألمراضبعضمنیحد
حیاةالضغوطتحملعلىالقدرةیولدحافزفھو،واألرق

.النفسيالستقراریؤديمماومواجھتھا
منعنھینتجومارمضانشھرفيالعباداتممارسة

،وروالسحاإلفطارفترةفياجتماعيوتواصلتقارب
ریضالمیبعد،اآلخرینوسطالتراویحصالةأداءوكذلك

فكرییجعلھمماواألملالتفاؤلمننوعویبدأعزلتھعن
.واآلخرینذاتھحولإیجابيبشكل



6%وأن،االكتئابمنیعانونالعالمسكانمن
والقلقالغضبأعراضحدةمنیخففالصیام
.الصائمینبعضعلىتظھرقدالتيواألرق

شھرخاللاللیلوقیامالعباداتأداءأنوبینت
،البالبراحةالصائمینیشعرالمباركرمضان

ضدالصائمینمناعةیقويالصیامألنوذلك
.باتھاوصعوالحیاةمشاقنتیجةالنفسیةالضغوط



كورونا تدعونا ألن نصوم

كنسھالبیوتنالمالزمةودفعتناهللابیوتمنكوروناأطردتنا
تناومنحإلیھا،بالعودةلنالیسمحأنفسناوتطھیروإصالحھا

حیاتناقاعإیوتغییرأوتارناوتعدیلأولویاتنالترتیبالفرصة
.توحشیزدادعصرعبودیةمنوالتحرر

وھا.ناإنسانیتالستعادةودعوةفطرتنامعنتصالحألننداءھي
ن،یكوأنویجبینبغيكمارمضانصیامفرصةتتیحھي

أنھیجريامأنللبعضیبدوقد.للنفوسوتزكیةللجوارجتھذیبا
حةمنلإلصالح،فرصةحقیقتھفيلكنھونقمةمحنةكارثة،
.ورحمة



ظل كورونافي العائلیة رمضان أجواء 

رمضانفياإلفطاروجباتستكونالسنةھذه
ماكالموسعة،العائلةال،المصغرةعائلتناضمن
بشكلالصالةودوناآلن،حتىمعتادةكانت

والعزلةالتباعدورغم.المساجدفيجماعي
ھذهفياعلینالمفروضینوالعائلییناالجتماعیین

بللترتیخصوصیةفرصةھذهتكونقداألیام،
عائلیةالالقیمتعزیزوبالتالي،معاعائلیھألجواء

.الدینیةوالشعائر



خططوا ألجواء عائلیة
رقالطأفضلوإحدى.بھاویتمتعابنكمیحبھاحینخاصبشكلناجعةالعائلیةاألجواء
ليعائللقاءتبادرواأنیمكنكمكما.اإلجراءاتفيالعائلةكلإشراكھيبذلكلالھتمام

منصوريفالتأملیمكنكم.بیتكمفيالسنةھذهاإلفطاروجباتستكونكیففیھتخططون
تقالیدمنحبونھاتأفكاراجمعوا.كعائلةبھاتحتفلونكنتمالتيالطریقةوفيالماضیةالسنوات
أمور,ةجدیدمصادرمنأفكارأضیفوا.أیضاأنتمیالئمكمأنیمكنمنھاأيوفكرواالعائلة،

مفرصتكھذه.أصدقائھممنأوالمعلمینمناألوالدسمعھاأمورأواإلنترنتفيوجدتموھا
بكمخاصعائليللجوطرحت،وخططواأفكارمعاناقشوا.عائلتكمداخلجدیدةأجواءإلنشاء
بیتكممناجعلوا,األوالدوألعمارالبیتفيللوضعالئموا.بأسرھاالعائلةبھتتمتعبحیث
للكالممیزةالمأكوالتتختارواأنیمكنكمكما,جماعھصالةفيالعائلةومشاركةمسجد

قریبوننكمأتشعرواأنیمكنكمبعدعنحتىبھاالقیامتریدونالتيمشتركةنشاطاتإفطار،
أفرادمعموعدواتعینأن,اإلنترنتعبرالفیدیومحادثاتمثلتكنولوجیةوسائلعبرفبإمكانكم

باقياجئواتفأنیمكنكمكما.عائلیةومشاركةمنزلھفيشخصكلمعا،الطعاملتناولالعائلة
.خرلآلمنكمواحدھدایاترِسلواأنأوبكمخاصةفیدیومقاطع,القراناألسرةبختمأفراد

وجامعھاممرألالعامھذارمضانشھرتحولواأنمعاممتععائليجوالتخطیطیساعدكم
.طویلةلسنواتتتذكرونھأمرلكمبالنسبة



شخصأيیفھمھالأمرالعائلیةاالجواءھذهتكونأنیمكن
فرادأتساعدوھي.لدیكممشتركبأمرمرتبطةأوالعائلة،خارج
دتساعھكذا.لھمبالنسبةالمھموماھممنمعرفةعلىاألسرة
فياھموتسالدینیھ،والشعائرباالنتماءیشعرواأنعلىأوالدكم
فياألوالداالجواءھذهتعزيقد.باألمانشعورھمتعزیز

ماباالستمراریة،الشعورعلىوتحافظمعروفةغیرأوضاع
،جدیدةمھاراتابنكمتعلیمیمكنكم,المواجھةعلىیساعدھم

حتىوالصالةالصومعلىالمحافظةمنلكمالھامةالقیمتعزیز
.القادمةاألجیالإلىنقلھاعلىوالمساعدةكان،ظرفأي
فيمنھوأخرجناوقیامھصیامھحسنعلىوإیاكمهللاأعاننا

.فیھكنامماأفضلحال



كل عام وانتم 
بخیر 

رمضان مبارك 
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