
 صيام رمضان.. عبادة وعافية تتجدد كل عام

حيل شهر رمضان علينا هذا العام ابلتزامن مع جائحة وابئية مل يسبق هلا مثيل منذ عشرات السنني. فقد أودت جائحة 
النامجة عن فريوس كوروان املستجد حبياة عشرات اآلالف من البشر حول العامل حىت اآلن، وأغرقت العديد  19-كوفيد

املستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية حول العامل ابملرضى املصابني ابلعدوى، وسببت احنساراً يف االقتصاد من 
وتراجعاً كبرياً يف حركة النقل والتجارة على املستويني احمللي والدويل كنتيجة لسياسة التباعد االجتماعي وحظر التجول 

 .لوقائي األهم للحد من اآلاثر الكارثية هلذه اجلائحةاملتبعة يف معظم دول العامل واليت تُعد السبيل ا

يف ظل هذه األزمة الصحية، برزت بعض التساؤالت عما إذا كان للصيام أي أتثري على صحة الصائمني وقدرهتم على 
مقاومة عدوى فريوس كوروان اجلديد يف شهر رمضان، وهو ما سنناقشه يف هذه املقالة، مع مراجعة الفوائد الصحية 

صيام على اجلسم على ضوء آخر الدراسات العلمية املتوفرة يف هذا الصدد، وإيراد بعض النصائح الصحية للمساعدة لل
 على حتقيق أكرب فائدة من هذه الشعرية املقدسة والركن األساسي يف ديننا اإلسالمي احلنيف.

 صيام رمضان والصيام املتقطع: ما هي القواسم املشرتكة؟

عنوان عريض جملموعة واسعة من األنظمة الغذائية اليت تشرتك فيما بينها يف االمتناع عن تناول الطعام  الصيام املتقطع هو
لفرتات متباينة هبدف التقليل من السعرات احلرارية إىل اجلسم. وقد حاز الصيام املتقطع على اهتمام كبري من الباحثني 

فعاليته يف ختفيف الوزن وأتثرياته الصحية املختلفة على املدى حول العامل، وأجريت حوله الكثري من الدراسات، لتحري 
القصري أو البعيد. ونظراً للتشابه الكبري بني صيام رمضان والصيام املتقطع، فسوف نتحدث عن كال النوعني من الصيام 

 لتحقيق أكرب فائدة، واإلحاطة الشاملة مبوضوع الصيام.

والذي يشبه إىل حد بعيد صيام رمضان،  16/8ها على اإلطالق هو نظام هناك عدة أنواع من الصيام املتقطع، أشهر 
 وخيتلف عنه يف نقطتني:

ساعة متواصلة حيددها الشخص بنفسه، وال تكون مرتبطة بشروق الشمس أو  16فرتة الصيام تكون ملدة        -
 غروهبا.

الية من السعرات احلرارية أو الفقرية هبا وغري ُيسمح للصائم يف أثناء الصيام بتناول املياه أو املشروابت اخل       -
 احملالة ابلسكر.

سعرة حرارية فقط يف  500والذي يعتمد على االقتصار على  5:2كما توجد أنواع أخرى للصيام املتقطع، مثل نظام 
قف فيه ُكل" الذي يتو -توقف-يومني من األسبوع وتناول الطعام بشكل طبيعي يف بقية أايم األسبوع، ونظام "ُكل

ساعة مرتني يف األسبوع ويتناول الطعام بشكل طبيعي يف األايم اخلمسة املتبقية.  24الصائم عن تناول الطعام ملدة 
دون االلتفات إىل األنواع األخرى من الصيام املتقطع، فإن إيراد عبارة "الصيام  16/8ونظراً ألننا سنتناول نظام 

 ف ذلك.ما مل يرد خال 16/8املتقطع" ستعين نظام 

 :16/8فوائد الصيام املتقطع بنظام 



أبن الصيام  1أظهرت دراسة أجراها ابحثون من جامعة جون هوبكنز األمريكية ونشرهتا جملة نيوإجنالند الطبية     .1
حيفز حتواًل استقالبياً يف اجلسم يؤدي إىل توليد الطاقة من  ساعات 6ساعة وتناول الطعام ضمن  18ملدة 

بدالً من الغلوكوز، مع زايدة القدرة على مقاومة الشدة النفسية، ويرتبط ابلعيش ملدة أطول  الكيتوانت
 وتراجع معدالت اإلصابة ابألمراض.

 Annual Reviewsويف مراجعة علمية أجراها ابحثون من جامعة كاليفورنيا األمريكية ونشرهتا جملة "     .2
in Nutrition"2 يساعد على ختفيف الوزن، وتراجع مستوى  املتقطع الدراسة  أن الصيام أستنتجت

وعايل  LDL الغلوكوز الصيامي، وحتسن مستوايت الكولسرتول من النوعني منخفض الكثافة
. كما مل تسجل تغريات ملموسة يف الشدة النفسية، أو الغضب، أو اإلرهاق بسبب HDL الكثافة

 اجلوع يف أثناء الصيام.

ووجدت دراسة علمية أجراها ابحثون من مركز بينينغتون لألحباث الطبية احليوية ونشرهتا جملة االستقالب      .3
سن  أن الصيام املتقطع الذي تكون ساعات صيامه يف الصباح )كما هو احلال يف صيام رمضان( 3اخللوي حيح

الشدة التأكسدية، وحيد من وظائف اخلالاي بيتا يف البنكرايس، ويساعد على خفض ضغط الدم ويحقلل 
 من الرغبة بتناول الطعام مساًء، مما قد يحساعد على ختفيف الوزن.

أما على صعيد التجارب على احليواانت، فهناك عدد كبري من الدراسات اليت أظهرت فوائد الصيام املتقطع      .4
احلد من  ساعة يف 16ة ساعات مبقابل االمتناع عن تقدمي الطعام ملد 8وحصر ساعات تناول الطعام يف 

البدانة، وختفيف مستوايت االلتهاب يف اجلسم، ودرء خطر السكري وأمراض الكبد، حىت لو 
 6، 5، 4استهلكت احليواانت يف التجربة نفس املقدار من السعرات احلرارية.

ذي تكيف جسمه مييل بعض اخلرباء لالعتقاد أبن الصيام املتقطع هو نظام ينسجم مع طبيعة اإلنسان، ال     .5
 .كما إنه ينسجم مع ساعة اجلسم الداخلية  10 عرب آالف السنني ملقاومة شح املوارد الغذائية

 صيام رمضان:

يُعد صيام رمضان ركناً أساسياً من أركان اإلسالم، وعبادًة ساميًة هتدف إىل تطهري النفس وهتذيبها وتزكيتها وتعويدها 
واجلود والكرم وجماهدة النفس فيما يرضي هللا ويقرب منه، كما إن الصيام يعرف العبد لألخالق الكرمية كالصرب واحللم 

 8نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم هللا عليه، ويذكره أيًضا حباجة إخوانه الفقراء.

يوماً  30أو  29دة يستلزم صيام رمضان االمتناع عن تناول الطعام والشراب من طلوع الفجر وحىت مغيب الشمس مل
ساعة حبسب موقع البلد من خط  20ساعات وحىت  5هي مدة شهر رمضان. وترتاوح مدة الصيام عادًة ما بني 

 االستواء وحبسب فصل السنة.

جراة على صيام رمضان قليلة نسبياً، وتباينت 
ُ
هلذا السبب وغريه من األسباب، كانت الدراسات العلمية املضبوطة امل

سب البلدان وزمن إجراء الدراسة، واقتصرت يف معظمها على دراسات وصفية ال تتضمن جمموعة شاهدة نتائجها ما حب
 2للمقارنة، مما حيد من القدرة على رسم استنتاجات هنائية منها.



 فوائد صيام رمضان

نتون بكندا، وكلية قامت جمموعة من الباحثني من عدة جامعات شرق أوسطية وغربية )العلوم الطبية إبيران، وألبريات إدم
، إبجراء مراجعة Public Health Nutrition لندن للصحة والعلوم املدارية ابململكة املتحدة( ونشرت يف جملة

جراة على الصوم واليت حترت تغري الوزن عند الصائمني قبل وبعد رمضان. تراوحت أعمار 
ُ
شاملة للدراسات السابقة امل
% من الدراسات عثرت على ارتباط بني صيام 60اماً، والحظ الباحثون أن ع 58-18املشاركني يف الدراسات بني 

كغ خالل شهر رمضان. إال أن   1.6-0.88رمضان وتراجع الوزن، وقدر الباحثون الرتاجع الوسطي للوزن حبوايل 
 9كغ.  1.13-0.32دراسات املتابعة بعد انتهاء شهر رمضان أظهرت عودة اكتساب الوزن مبعدل يرتاوح بني 

 

 دليل الصيام الصحي

 

 

 يجب ألا  يفطر   الصائمُ  بتناول وجبات كبيرة، وإلا  ربما يزداد وزنُه بدلا  من أن ينقص

َِّب بعَض  حور واإلفطار يمكن أن يسب  خُص حذراً، فالطعاُم الذي يجري تناولُه على وجبتي السُّ إذا لم يكن الشَّ

 الزيادة في الوزن.
َل وجبات كبيرة في األوقات ما بين المغرب والفجر يمكنه أن يكوَن غير صح ِّي. لذلك، يقول أحُد األطبَّاء إنَّ تناو

ِّع الفرصَة التي أمامه كي ينقَص وزنَه، ويكتسب   سُيضي 
ينبغي أن ُيْقب َل الشخص على الصيام بانضباط، وإالَّ

ة.  مزيداً من الصحَّ
هي االنضباط الذاتي وضبط النفس، ولذلك يجدر إنَّ الرسالَة الضمنيَّة التي يحملها شهُر رمضان المبارك 

خص أالَّ يفقَد هذين األمرين في آخر النهار  .بالشَّ
 

 

 النظامُ الغذائي المتوازن
ينبغي على األشخاص الذين يصومون أن يتناولوا وجبتين في اليوم على األقل، وجبة قبَل الفجر 

حور( ووجبة عنَد الَغَسق )اإلفطار(.  )السُّ
ِّيُة الطعام التي يتناولها الصائُم بسيطًة وغير مختلفة كثيراً عن النظام الغذائي في ُيفضَّل أن  تكوَن كم 

 األحوال العادية؛ بحيث يحتوي على مواد غذائية من جميع المجموعات الغذائية الرئيسية:

 الفواكه والخضار. 

 الخبز والحبوب األخرى والبطاطس. 

 اللحوم واألسماك وبدائلهما. 

 اتهااأللبان وم  .شتقَّ

 األطعمة التي تحتوي على الدهون والسكَّريات. 



الكربوهيدراُت المركَّبة هي أغذيٌة تساعد على إطالق الطاقة ببطء خالل ساعات الصيام الطويلة. وهي 

ميد والفول والعدس والطحين  توجد في بعض المواد الغذائية، مثل القمح والشعير والشوفان والدُّخن والسَّ
 لحنطة الكاملة )القمح والشعير الكامل( والرُّز.المصنوع من ا

واألطعمُة الغنيَّة باأللياف يجري هضُمها ببطء أيضاً؛ وهذه تشمل النُّخالَة والحبوب والقمح الكامل والحبوب 
والبذور والبطاطس بقشرتها، والخضار مثل الفاصولياء الخضراء، وجميع الفواكه تقريباً بما في ذلك الخوُخ 

 التين.والمشمش و

األطعمُة التي ُيستحَسن تَجنُّبها هي تلك المصنَّعة بطريقة غير ُمتَقنة وتلذع بسرعة، والتي تحتوي على 
الكربوهيدرات المكرَّرة )السكَّر والدقيق األبيض(. وكذلك تجنُّب األطعمة الدُّهنية )الكعك والبسكويت 

 والشوكوالته والحلويات على سبيل المثال(.
لمفيد تَجنُُّب المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل القهوة والشاي والكوال؛ فالكافيين هو كما أنَّه من ا

ط عمليَة فقدان الماء بشكل أسرع من خالل التبوُّل.  مدرٌّ للبول، وُينش ِّ
 

 

 األغذية الصحية
ه بما يكفي من ا خَص وتمدُّ حور وجبًة مغذ ِّية ومعتدلة ُتشبع الشَّ  لطاقة لعدَّة ساعات.ينبغي أن يكوَن السُّ

لَطة والحبوب )الشوفان بخاصَّة( أو  وُيفضَّل أن يكوَن خفيفاً، ويشمل األطعمَة البطيئة الهضم، كالخبز والسَّ
خص إطالٌق مستمر للطاقة من هذه األطعمة.  الخبز المحمَّص، بحيث يكون لدى الشَّ

خُص بعَض السوائل مع الفيتامينات  ، مثل عصير الفواكه أو الفواكه الكاملة.ومن الضروري أن يتناوَل الشَّ

ريفة. ِّباعاً للُسنَّة النَّبوية الشَّ روا )بعَد الصيام( على قليٍل من التَّمر، وذلك ات   اعتاد المسلمون أن ُيفط 
 ُيقد ِّم التَّمُر دفعًة من الطاقة؛ كما ُيقد ِّم عصيُر الفواكه تأثيراً مماثالً مجد ِّداً للحيوية أيضاً. ينبغي على

ِّية وافرة، األمر الذي يساعد على إمداد الجسم بالسوائل للوقاية من  خص أن يبدأَ بشرب الماء بكم  الشَّ
ِّل من احتمال اإلفراط في األكل. كما ُيفضَّل تجنُُّب األطباق الدسمة الخاصَّة التي يجري  التجفُّف، ويقل 

 .تقديُمها احتفاًء بالصيام
 

 

التقليل منهاأغذية يُستحَسن تجنُّبها أو   
 األطعمة المقلَّية، مثل السمبوسة والفطائر المقليَّة، أو أكلها باعتدال وبطريقة صحيحة. 

 األطعمة الغنيَّة بالسكَّر والدهون، بما في ذلك الحلويات. 

 نات الدهنية  .األطعمة المطبوخة الغنيَّة بالدهون، بما في ذلك الفطائُر بالزيت والمعجَّ

 

 

ية ِّ  البدائُل الصح 
 السمبوسة المحمَّصة والفطائر بالفرن. 

  خبز التَّميس )الشباتي( من دون زيت؛ اللحم والدجاج المشوي أو المحمَّص بالفرن؛ وُيفضَّل

 .تحضيُر الحلويات في المنـزل

 نات المشتقَّة من الحليب، مثل الكعك بالحليب  .الحلويات والمعجَّ

 

 

بخ  طرٌق يجب تجنُّبها في الطَّ
 القلي الشديد. 

  ِّية، كاستعمال الزيت الصح ِّي وعدم تكرار القلي بالزيت نفسه مرَّات القلي إالَّ بشروطه الصح 

 .كثيرة

 االستخدام المفرط للزَّيت. 

 

 



بخ  طرٌق صحيَّة في الطَّ
 )القلي الخفيف )يكون هناك فارق قليل في الطَّعم عادًة. 

  واء أو التَّحميص هما طريقتان صحيَّتان، وتساعدان على الحفاظ على الطَّعم والنكهة الش ِّ

َمك  .األصلية لألطعمة، السيَّما مع الدجاج والسَّ

 

 في رمضان... ينقص الوزن أم يزيد
أجرى الباحثون المسلمون دراساتٍ عديدًة على الوزن في رمضان، بلغت في الجدول لدينا عشرين 

متفاوتة، حيث كانت أقلَّ نسبة لكن بنسب و( أثبتت نقص الوزن في رمضان، 12دراسة، وأكثر الدراسات )

ل الوسطي أقل من  3.2غرام فقط وأعالها  100هي  ( لم يتغيَّر فيها 4كغ. وبعض الدراسات ) 2كغ، والمعدَّ

 الوزن أساساً.
والسبُب في هذا االختالف في النتائج عائٌد إلى اختالف الظروف البحثية في الدراسات، وإلى اختالف 

مضان؛ فالبعُض يستفيد من رمضان، فيقلِّ ل من األكل ومن الدهنيات، والبعض عادات الناس الغذائية في ر
 يصوم في النهار، لكنَّه يبالغ في األكل في الليل.

ولو التزم المسلمون بقاعدة )بحسب ابن آدم لَُقيمات ...(! فال شكَّ أنَّ هذا سيؤدِّ ي إلى إنقاص أكبر 

ص من السِّ منة ومشاكلها
ُّ
 .للوزن، بل إلى التخل

 

 ؟الصيام حمية من نستفيد فكي
حميُة الصيام على استنفاد المخزون الفائض من الشحوم المتراكمة في الجسم. ولذلك كي ساعد ت

ا الذين يجوِّ عون أنفسهم نهاراً، فإذا جاء منهانستفيَد  ، البدَّ من اعتماد نظام غذائي صحِّ ي في الليل، أمَّ

الصوُم بالنسبة لهم "صوماً عكسياً"، أي  بححساب، فهؤالء يصالليل هجموا فيه على الطعام يأكلون بال 
 أنَّه يضرُّهم وال ينفعهم.

 
 المؤكاد وحرصهم الشديدة رغبتهم مع أوزانهم، تخفيف في البدينين من كثير   يفشل لماذا

 ذلك؟ على
امتناعاً عن بعض أنواع السبُب هو أنَّ األمَر يتطلَّب تغييراً في نظام األكل، وزيادة في التمارين الرياضية، و

 الطعام، أي أنَّه يحتاج إلى إرادة وعزيمة وصبر وإصرار.

عرات الحرارية في الوجبات الغذائية  ولتخفيض الوزن بمقدار كيلوغرام واحد أسبوعياً، يلزم تقليل السُّ
ول كيلو كالوري عن االحتياج اليومي للشخص. واالحتياُج اليومي جرى تقديُره في جدا 1100بمقدار 

 3000كيلوكالوري و  2000معروفة لدى المتخصِّ صين في التغذية. وهو في الجملة يترواح ما بين 
 كيلوكالوري.

 

 بالصيام؟ السمنة معالجة يمكن هل
منة كثيرة، ومنها بالصيام، وهذا أسلوٌب معروف ومتَّبع في عيادات كثيرة في الغرب  طرُق عالج السِّ 

ضمن الطبِّ  البديل، لكن هناك مراكز طبِّ ية معاصرة تعتمد هذا النوع من والشرق، صحيح أنَّ أكثره يصنف 
 العالج.

 
 

 حمية الصوم تُنق ص مستوى الدهنيات
جر يت دراساٌت عديدة على الصائمين المسلمين من مرضى الدهنيات أصالً في رمضان، لمعرفة كيف 

ُ
أ

ِّ ر الصياُم في نسبة الدهنيات في هؤالء المرضى. وكانت الن رات العامَّة أنَّ يؤث تائُج متفاوتة، لكنَّ المؤشِّ 
صيام رمضان عامٌل مساعد في إنقاص الدهنيات لدى مرضى الدهنيات، لكنَّه ال يكفي وحده، وتكتمل 

ياً متوازناً قليل السعرات الحرارية.  فائدتُه حين يتناول الصائم غذاء صحِّ 

 
 الدهنيات مرضى دراسات

 النتيجة الدراسة
نقص الكولستيرول اإلجمالي والكولستيرول الضار والدهون الثالثية؛ بينما زاد الكولستيرول  1999محبوب 

 الحميد.

الكويت على  2000أكانجي 

 مريضا   64

رات أخرى )الكولستيرول والدهون الثالثية(. رات الدهنيات، ولم تتغيَّر مؤش ِّ  تحسَّنت بعض مؤش ِّ

 2003أفراسيابي 

 مريضا   28على 

يا  في الليل )قليل الدهنيات قليل السعرات(، فتبيَّن نقص الكولستيرول والدهون  أكلوا أكال  صح ِّ

 الثالثية.

على  2003أفراسيابي الثانية 

 صائما   38

 لم تنخفض قياسات الدهنيات.

 كيلوكالوري يوميا  حتى تحصل الفائدة. 500اقترحت الدراسةُ تخفيَض السعرات الحرارية بواقع  



  

حميَّات، ويكثرون من الكالم حولها، والتأكيد على أهمِّ يتها ح ينما يتكلَّم األطباء عن الدهنيات أو الشَّ
 الكبيرة، فإنَّهم يتكلَّمون عن نوعين من الدهنيات:

 الثالثية الدهنيات -
 ، وهو أهمُّ أنواع الدهنيات في الجسم، وله أربعة أنواع:الكولستيرول -

 الكولستيرول اإلجمالي Cholesterolوغالبه ُيصنَّع داخل الجسم ،. 

 الكولستيرول الخفيف LDL ويسمَّى الكولستيرول الضار، ألنه نظراً لخفَّته يلتصق بجدران ،

األوعية الدموية، فيضيِّ قها أو يسدُّها، مسبِّ باً أمراض الشرايين، التي هي جوهر قصَّة 

 .الدهنيات

 الكولستيرول الثقيل HDL الكولستيرول الحميد أو المفيد، ومن مصلحة الجسم لو ، وُيسمَّى

 .!زاد مستواه، ولذا فهو الكولستيرول الوحيد الذي يحبُّه األطبَّاء، ويتمنَّون لو ارتفعت نسبته

  ًالكولستيرول الخفيف جدا VLDLيته على الصحَّة  .، ولم تتبيَّن بعُد أهمِّ 

 الحمية فائدة من يقل ِّل النهار نوم

حثين المسلمين أنَّ النوَم في النهار يجعل عمليَة استنفاد مخزون الدهون أقل، ألنَّ يرى بعُض البا
تقلُّ في أثناء النوم. كما أنَّ النوم في النهار يؤدِّ ي إلى  -كما هو معروف  -العمليات الكيميائية في الجسم 

ال أدري إذا كان هناك  اضطراب عمل الساعة البيولوجية في الجسم. وهذا االستنتاُج يبدو منطقياً، لكن
 دراسات تؤكِّ ده أو تنفيه.

 

 الصيام وأمراض الجهاز الهضمي والكبد

 
 نسبة الحموضة في رمضان

َة دراسات على نسبة الحموضة. وقد تبيَّن منها بشكٍل واضح زيادَة إفراز  أجرى العلماُء المسلمون عدَّ
٪ على 122٪ و 133٪ و 159الحمض المعدي وحمض الببسين وزيادة الحموضة المعدية بنسبة كبيرة )

اسات  المسحية حوَل الترتيب(. وقد يكون لهذه الزيادة دوٌر في زيادة عسر الهضم في رمضان، لكنَّ الدر

ل انتشار أمراض الجهاز الهضمي في رمضان قليلة ومتناقضة، ونحن بحاجة إلى مزيد من البحوث.  معدَّ
جريَت دراسة )هاكو 

ُ
صائماً، فلوحظ أنَّ إفراَز الحمض المعدي زاد  13( على 1994ففي في المغرب أ

ل  ٪،159بمعدل   .Gastric Reflux٪، لكن لم يحدث ارتجاٌع معدي 133كما زاد إفراُز حمض الببسين بمعدَّ
  

 العصبي والقولون الهضم عسرُ 

عسُر الهضم والقولون العصبي من أكثر حاالت الجهاز الهضمي انتشاراً، وليس بين يدينا دراساٌت علميَّة 
لعملية لكثير من األطبَّاء تشير إلى أنَّ تساعد على إعطاء توجيهات موثَّقة. لكنَّ الخبرَة ا

يتفاوتون كثيراً في رمضان، فبعُضهم ال يتأثَّر بالصيام، وبعُضهم تزداد حالُته سوءاً، وبعُضهم  المرضى هؤالء
ن. والغالبيُة العظمى من هؤالء المرضى يمكنهم الصيام إذا تناولوا عالَجهم بانتظام، والتزموا  قد يتحسَّ

ل تقليُل الدهون، وتناول وجبات صغيرة متفرِّ قة، بحمية  عسر الهض
م وحمية القولون العصبي،حيث ُيفضَّ

 واألطعمة المهيِّ جة والمثيرة والمسبِّ بة للغازات. التخمة وتجنُّب

  

 والثناعشري المعدة قرحةُ 
جريت دراستان َمسحيَّتان لمعرفة هل تزيد

ُ
لكنَّ نتائجهما كانت  الهضمية في رمضان أم ال ؟ القرحة أ

(، بينما لم يجد 1994متناقضة، حيث زادت حاالُت القرحة الهضمية في الدراسة التركية )دونديريسي 



جريت دراسة في تونس )مهدي 2004الباحثون في قطر )الكعبي 
ُ
( 1997( أيََّة زيادة في رمضان. كما أ

، Lansoprazolبدواء الالنسوبرازول مريضاً مصابين بقرحة االثناعشري، وجرمت معالجُتهم  57على 
ِّ ر الصياُم إطالقاً في المجموعة الصائمة وال في القرحة.  بعُضهم صام وبعُضهم لم يصم، فلم يؤث

يميتيدين( أو الجيل الثاني  يجب أن نتذكََّر أنَّه قبَل اكتشاف أدوية القرحة، سواٌء الجيل األوَّل) السِّ 
لالنسوبرازول(، فقد كان الصياُم بالنسبة لمرضى القرحة مشكلًة حقيقية، )الرَّانيتيدين( أو الجيل الثالث )ا

ا اآلن فقد أصبح هذا جزءاً من التاريخ في حقِّ   وظهرت فتاوى من علماء ذلك الوقت تبيح لهم اإلفطاَر، أمَّ

 الغالبية من مرضى القرحة إذا تناولوا عالَجهم بانتظام، هللف الحمد والمنَّة.
  

 الصيام معها ُينص ح ل هضمية أمراض
 

 التي يصاحبها تلٌف متقدِّ م ، وبعض حاالت االلتهاب الكبدي الحاد المتقد ِّمة الكبد أمراض. 

 الهضمي الجهاز من النازف حاالت. 

 المتقد ِّمة الهضمية القرحة بعض حاالت. 

 

 

 الصيام والصحة النفسية

 

المدارُس النفسية المعاصرة تبحث عن هذا رمضان دورٌة مكثَّفة للصفاء والتوافق النفسي. وإذا كانت 

الصفاء والسكون بدوراتها الكثيرة في االسترخاء والتعامل مع الضغوط، فإنَّ مدرسَة رمضان دورٌة إسالمية 

 .متكاملة

وبعَد االجتهاد في حصر عناصر هذا الصفاء والسكون في رمضان، بلغة علم النفس المعاصر، كانت 
 كالتالي:

 الروحية. القواة تنشيط -

 والخشوع. الروحانية -
 . والتأمل السترخاء -

 الذات. ضبط على القدرة -
 الجتماعي. التواصل -

 

 

ة الروحية -1  تنشيط القوَّ
إنَّ هناك أمراً بدأ كثيٌر من الباحثين الحديَث عنه، وإن كانوا ال يدرون ما حقيقته! لكنَّهم متأك ِّدون من 

ثون عن أ مر خفيٍِّ وسرٍِّ عجيب، يطرأ على اإلنسان وتظهر آثاُره عليه، فيمنحه القوََّة وجوده!!. إنَّهم يتحدَّ
 والراحة والسكينة.

إنَّها "القوَّة الروحانية" في اإلنسان، شيٌء آخر غير البدن وغير النفس، وهي أيضاً شيٌء آخر غير 
ِّ أحد، لكنَّ هذه القوَّ  ِّ من المعجزات والكرامات، فهذه الخوارُق ليست متاحًة لكل  ِّ الناس، لكل  َة متاحٌة لكل 

ِّ واحد منا، بل وربَّما في كل ذرَّة  يريدها ويطلبها ويبحث عنها، إنَّها قوٌَّة روحية خلقها هللُا تعالى في كل 

 منه!
، فالديُن جزٌء من  َل هذا المصطلَح في الطب ِّ دخ 

ُ
وقد استخدمت تعبيَر "القوَّة الروحية" ألن ِّي أريد أن أ

ِّية المعاصرة أن تقنَعنا بغير ذلك! ألنَّها كانت تظنُّ فيما سبق أنَّ  اإلنسان، وإن حاولت الحضارُة الغربية الماد 



هذه القوََّة ليست خاضعًة لقوانين العلم التجريبي، فهي ال تُقاس وال تُرى، غير أنَّ الدراسات  المتكاثرة 

ة اإلنسان   ونفسيَّته.بدأت تُثب ت اآلن أنَّه يمكن قياس آثارها على صحَّ
جر يت في السنوات العشرين األخيرة في الغرب عشراُت الدراسات حوَل هذه القوَّة الروحانية 

ُ
وقد أ

، أو القوَّة اإليمانية Spiritual power  اإليمانية؛ وصاروا يطلقون عليها أسماء مختلفة: فتارة القوَّة الروحانية
Faith powerية ، وأحياناً ُيسمُّونها القوَّة الدينReligious power. 

 

جري   التي الدراسات، هذه وخالصةُ 
ُ
 تفيد الروحانية القواة   أنا  المسلمين، غير على عظُمهام أ

 فهي: طرق، عداة عبر الجسم  

     تمنحك الطمأنينَة والسكينة واالسترخاء واالستقرار النفسي والتوافق. 

      ،والتكيُّف مع المصائب والنوازل والكوارثترفع من قدرتك على تحمُّل ضغوط الحياة. 

     ة، كالتدخين والخمر والزنا  .تحبسك عن كثيرٍ من السلوكيَّات الضارَّة بالصحَّ

     تعد ِّل من نظرتك وأسلوبك في التفكير نحو األحداث واألشخاص واألشياء التي حولك. 

ة الجسم وتقوية   مناعته.وإنَّ لهذه اآلثار وغيرها أثراً قوياً في صحَّ
 

 

 الروحانيَّة والخشوع -2
 رمضان! لروحانياة يا

نساً وراحة وهدوءاً!، ألست ترى نفَسك أقرب إلى جزئك الروحاني السماوي!
ُ
 ألسَت تجد في رمضان أ

فأنت تقترب أكثَر من رب ِّك، وتغمرك الروحانية، وتواظب على الصلوات المفروضة، وتُقب ل على صالة رمضان 
َة مرات.الخاصَّة العجيبة  ، أعني صالة التراويح. وأنت ُتكث ر من قراءة القرآن، وربَّما تختمه عدَّ

ِّف من التوتُّر الذي  إنَّ في هذه العبادات والقرب من هللا تعالى قوًَّة حقيقية، تسمو باإلنسان وتزك ِّيه، وتخف 
 طمئنان.يشغله، وتربطه بقوَّة هللا العلوية، فيشعر باألمان النفسي ويمتلئ قلُبه باال

ما االستقراُر النفسي الذي يبحث عنه أطبَّاء النفس وعلماؤها؟ إنَّه التوافُق بين اإلنسان ومن حوله وما 

ِّيه العبادات، إنَّها ترق ِّق من نفسية المرء، وتجعل توافقه مع ما حوله أيسَر  حوله، وهذا بالضبط ما تؤد 
رين ال يعترفون بهذه القوَّة اإليمانية، لكن ما لنا وأسهل. ولألسف، فإنَّ كثيراً من علماء النفس المعاص

 ولهم!
 

 

 االسترخاء والتأمل -3
االسترخاُء علٌم قائم بذاته، واشُتهر كثيراً في السنوات األخيرة، حين وجدت الدراساُت فيه فوائد كثيرة، 

 وهي وإن كانت مؤقَّتة، لكن مع مداومة االسترخاء يصبح لها حكم االستمرار والدوام.

راً طرُق استرخاٍء  ِّي بحت، ودخل فيها مؤخَّ وطرُق االسترخاء في الطب ِّ النفسي كثيرة، أكثرها ماد 
 روحانية، لكن لألسف فأكثرها نصراني أو وثني.

 لكن مالنا ولهم!
ا االسترخاُء الروحي فمن عنده عيون الماء الجارية، ال  نعم نأخذ ما يناسبنا من االسترخاء المادي، أمَّ

 قاة!يسأل الس

ها طرُق استرخاء سنَّها النبيُّ الكريم محمَّد بن 
ُّ
إنَّ قراءَة القرآن واالعتكاف وصالة الليل الخاشعة والذكر، كل

عبد هللا عليه أزكى سالم وصالة، وطبَّقها من بعده المسلمون على مر ِّ العصور، وهي ال تزال وستبقى 

ِّ مسلم ومسلمة.  صالحًة للتطبيق لكل 
 

 

ضبط الذات القدرة على -4  
يتميَّز رمضاُن والصيام عموماً بدرجة من القدرة على ضبط الذات كبيرة، وهناك مدارس نفسيَّة ترى أنَّ 

 .Self disciplineاالستقراَر النفسي يحصل عبر القدرة على ضبط الذات 

 رمضان؟؟ في أعصاب هم الصائمين بعضُ  يفقد لماذا لكن
َل  التوتُّر والعصبية يزيد في رمضان لدى بعض الصائمين، وهذه النتائُج بيَّنت بعُض الدراسات أنَّ معدَّ

 متوافقٌة مع المالحظات الواقعية المشاهدة.
 

 والعصبية التوتر دراسات

 النتيجة الدراسة

ة في نهاية  2000 قادري نين أكثَر من معدَّل التوتُّر والعصبية زاد في رمضان، وخاصَّ الشهر، وكانت في المدخِّ 

نين.  غير المدخِّ 



رجل في  100]على 

نون[  المغرب  نصفهم مدخِّ 

 زاد معدَّل القلق.

 زاد معدَُّل استهالك القهوة والشاي أيضا .

 عصرا . 4صائمين في المغرب: تعكُّر المزاج الساعة  10على  Roky  2000 روكي

 شعروا بتوتُّر وعصبية. 20شخصا :  84في تونس على  Ennigrou2001 إينيغرو

 

 الصيام وأمراض القلب والشرايين

 

أمراُض القلب كثيرٌة، أشهرها أربعة: أمراض شرايين القلب وأمراض الصمامات، وهبوط القلب واضطرابات 

 .نبضات القلب أو اضطرابات النظم القلبي

د من سالمة الصيام عليهم، وقد 
ُّ
َة دراسات على هؤالء المرضى، للتأك لقد أجرى العلماُء المسلمون عدَّ

٪( من مرضى القلب يمكنهم الصيام بأمان 90كان من نتائج هذه الدراسات أنَّ الغالبيَة العظمى )قريباً من 
جريَت في الرياض دراسٌة )ساعور 

ُ
ريضاً ممَّن يتناولون مميِّ عات الدم، م 982( على 1990وهلل الحمد؛ فقد أ

ة  د أنَّ 381( ومن لم يصم )602سنوات، ومقارنة الصائمين منهم ) 4حيث جرت متابعُتهم لمدَّ (، فُوج 
ة  300الصياَم آمن لهؤالء المرضى. وقد أعاد الباحُث دراسَته على  سنوات، فوجد 6مريض، وتابعهم لمدَّ

 النتائَج نفسها.

لك وجوُد األنواع الجديدة من األدوية ذات المفعول الطويل، والتي يمكن تناولها مرًَّة وممَّا ساعَد على ذ
 واحدة في اليوم فقط.

  
 -:الصيام ميناسبه ل الذين القلب مرضى

 مرضى الُجلطة الحديثة. -1

 المصابون بهبوط حاد شديد لم ُيسيطَر عليه بعد. -2
 المستقرَّة.المصابون بالذبحة القلبية غير  -3

 )المرضى المنومين في المستشفى(الذين هم في حاجة لدخول المستشفى المرضى -4
 أو الحقن. الفم الذين يحتاجون إلى عالج في أثناء النهار عن طريق -5

 

 الصيام وأمراض الكلى والجهاز البولي

 

 الكلوية الحصيات



مريض الحصيات الكلوية بحاجة إلى مزيد من  تناقش هذا الموضوع ، دراساتٍ علمية  تكن هناكلم 

ب الحصى. وهذا يختلف من شخص  السوائل، والجفاف ربَّما يسبِّ ب له المغَص الكلوي أو زيادة ترسُّ
حسَب حرارة الجو والنشاط الذي يبذله الصائم، ونوع الغذاء الذي يتناوله. ولذا، يختلف على لشخص، كما 

حصيات، إذا رغبوا في الصيام، أن ُيكث روا من شرب السوائل ليالً، وخاصَّة فإنَّ النصيحَة المهمَّة لمرضى ال
عنَد السحور، مع تجنُّب التعرُّض للحرِّ  والمجهود الشاق في أثناء النهار؛ كما ُينَصح هؤالء باستشارة 

 اختصاصي التغذية لمعرفة نوع الغذاء المناسب لهم.

  
 الكلى وغسل الكلوي والفشل الكلوي الضعف

س هناك قاعدٌة عامَّة لمرضى الضعف الكلوي والفشل الكلوي، بل لكل مريض وضُعه الخاص به، وبعُض لي
حاالت الضعف البسيط ال تتأثَّر بالصيام، لكنَّ حاالت الضعف الشديد التي تصل إلى الفشل الكلوي، فهؤالء 

سل الكلوي، فقد يكون قد ال يمكنهم الصيام. وطبيبك خيُر من يستطيع تحديَد ذلك. أمَّا مرضى الغ
بإمكانهم الصيام في غير أيَّام الغسل، وهذا أمٌر تجري مناقشُته مع الطبيب المعالج، وقد أكَّدت دراسة 

( في الرياض هذا األمر، حيث لم يجد الباحث أنَّ الصياَم قد أثَّر في تحاليل الكلى 1988) Khaderخضر 

كن في أيَّام الغسيل، من المعروف أصالً أنَّ كثيراً من ، سوى ارتفاع بسيط في البوتاسيوم. لالمرضى لدى
العلماء المعاصرين يرون أنَّ الغسل الكلوي يفطر. والمسألُة فيها خالٌف كبير بين العلماء، لكن هذا هو رأُي 

 اللجنة الدائمة لإلفتاء في السعودية.
  

 البولية المسالك التهابُ 

يسبِّ ب مشكلة، الحتياجهم لتناول المضادَّات الحيوية ثالث مرَّات كان الصياُم في السابق لهؤالء المرضى 
ا اآلن فقد ظهرت مضادَّاٌت حيوية كثيرة يمكن أخُذها مرَّتين في اليوم، فقد زال  إلى أربع مرَّات في اليوم؛ أمَّ

 اإلشكال، والحمد هلل، لكن على المريض اإلكثار من شرب السوائل.
  

 الكلى زارعو
اس جداً في الوقت هؤالء المرضى ل هم وضُعهم الخاص، فالكليُة المزروعة لهم عضٌو ثمين جداً وحسَّ

نفسه، وعلى المريض المحافظة عليها. ويتوق كثيٌر من زارعي الكلى إلى الصيام كامَل الشهر بأسرع ما 

ة دراسات جريت عدَّ
ُ
على زارعي  يمكن، خاصَّة أنَّهم يكونون في العادة قد أمضوا دهراً وهم يغسلون! وقد أ

الكلى في رمضان. وتبيَّن منها أنَّ زارَع الكلى يمكنه الصيام عنَد استقرار حالته بعَد العملية، ويستغرق 

 هذا قريباً من السنة عادة.
  

 رمضان؟ شهر في يالكلو المغصُ  يزيد هل

سبَة المغص ( في إيران أنَّ ن2004) Basiri( في الرياض وباسيري 1997الحضرمي ) أثبتت الدراسات مثل
 الكلوي تزيد في فصل الصيف وتقلُّ في الشتاء، وأنَّه ال عالقَة لها بشهر رمضان بحدِّ  ذاته.

 

 

 الصيام وأمراض الجهاز العصبي

 

 الصُّـداع
جريَت في الرياض  أثبتتقد ُيصاب َعدٌد من الصائمين بالصُّداع، خصوصاً في األيَّام األولى منه، وقد 

ُ
دراسة أ

صيبوا بما يمكن أن ُيسمَّى )ُصداع أوَّل يوم من رمضان(، 14تبيَّن أنَّ 
ُ
٪ من موظَّفي أحد المستشفيات أ

صيبوا به من لديهم قابلية سابقة للصداع. وقد ُذكر أنَّ التوتَُّر والعصبية والصُّداع في رمضان لها 
ُ
وأكثر من أ

 ما يبرِّ رها.
  

 الرعاش للوالش الصارع



َة أشهر في مواعيد ومراجعات  المرضى يحتاج هؤالء إلى جرعات دقيقة من األدوية، وقد يبقى المريُض عدَّ

حتى تنضبط جرعُته التي تناسبه، وتُؤَخذ هذه األدويُة مرَّتين أو ثالث مرَّات وأحياناً أربع مرَّات في اليوم. 
حيث ُيعاد ترتيُب الجرعات بين الفطور والسحور، ولذلك على المريض التنسيق مع طبيبه قبل رمضان، ب

وليس من مصلحته أن يغيِّ َر من جرعات األدوية أو مواعيدها بنفسه، كما أنَّ على المريض أن يأخَذ كفايَته 
 من النوم والراحة، وأن يحرَص أالَّ يختل برنامجه اليومي في رمضان بشكل مفاجئ.

ا المرضى الذين لم تستقرُّ حالُتهم بَعُد على جرعاتٍ ثابتة، فقد ال يكون من المناسب أن يصوموا هذه  أمَّ

 السنة، والقرار على كلِّ  حال ُيؤَخذ بالتشاور مع الطبيب.
  

ِّ  جلطةُ   المخ 
مرضى جلطة المخِّ  يتفاوتون كثيراً، فبعُضهم حالُته مستقرَّة، وبعُضهم حالُته متدهورة، وقد ال يمكنه 

 ذ بالتشاور بين الطبيب والمريض أو ذويه.الصيام، والقرار كالعادة ُيؤخَ 

  

 

 الصيام وتجديد الخاليا

 

يشير أنصاُر الطبِّ  البديل )الشعبي( من المسلمين وغيرهم في كتاباتهم إلى قدرة الصوم على تخليص 

د  الجسم من الخاليا المريضة والَهر مة والميتة، ياً بذلك للخاليا الجديدة والشابَّة فرصًة أكبر للتمدُّ ُمعط 
والنشاط وإصالح ما تلف من األنسجة والخاليا؛ بل يذهب بعضهم إلى القول بأنَّ ذلك يقلِّ ل من نسبة 

اإلصابة بالسرطان. ومن الكالم المتداول في هذا قول أحدهم: "الصوُم أداٌة يمكن أن تعيَد الشباب 
الخاليا واألنسجة المختلفة في البدن والحيوية إلى ". 

ِّ ية لهذه الفائدة، وذلك في  ونحن على طريقتنا المتَّبعة في هذا الموضوع، سنقوم بدراسة علمية متأن

 النقاط التالية:

 الجسم؟ في الخاليا تجديد يتم كيف
، ُيقَصد منه القدرة مصطلٌح في تجديد الخاليا Tissue repair  &replacementترميُم النُُّسج وتَجديدها 

التي جعلها هللا الخالق سبحانه وتعالى في الجسم إليجاد خاليا جديدة محلَّ الخاليا القديمة التالفة 
 والميتة. والتجديُد نوعان:

 

 المستمر التلقائي التجديد         (1
ٍد مستمرٍِّ حتَّى في األحوال الطبيعية، كالجلد

الذي تتغيَّر خالياه  حيث إنَّ بعَض خاليا الجسم في تجدُّ

د كلَّ  أشهر، والكريَّات البيض التي يعيش بعُضها  3بالكامل بشكٍل دوري، وكريَّات الدم الحمراء التي تتجدَّ
 يوماً، وبعضها يعيش سنوات. 300إلى  100من 

 

 واللتهابات واإلصابات الجروح حالت في التجديد         (2
ُيصاب الجسُم بُجرح أو إصابة، أو عندما يحصل التهاٌب في منطقة ما وهو تَجديٌد في حالة الطوارئ عندما 

من الجسم. وينجم عن االلتهاب في العادة ضحايا من الطرفين، يقوم الجسُم بتجميع مخلَّفات المعركة 
 وقيح. صديد من الخاليا القتيلة واألنسجة التالفة على هيئة

وتكتشف الخاليا المجاورة للخاليا التالفة األمَر، فُيلهمها الباري عزَّ وجل أن تتكاثَر، وتنقسم بسرعة لتلَد 
 خاليا جديدة محلَّ أخواتها الالتي قضين نحبهن!.

د إالَّ في حاالتٍ معيَّنة  خاليا الجسم قابلة للتجديد، فخاليا المخِّ  واألعصاب والعضالت ال تتجدَّ
 لكن ليس كلُّ

نيا. ولهذا إذا حصلت إصابٌة أو في هذه الخاليا، فإنَّ الذي يقوم بالتعويض خاليا أخرى  التهابوبالحدود الدُّ



، حيث تقوم بإنتاج مادَّة بروتينية تحل محلَّ الخاليا التالفة، Fibroblast cellsعادًة اسمها األرومات الليفية 

 َد اإلصابات.التي تراها أحياناً على الجلد بع Scar الندبة وهي
  

صُ  يجري كيف
ُّ
 والسرطانية؟ والهرمة والمريضة الميتة الخاليا من التخل

لقد جعل هللُا تعالى في الجسم نظاماً بديعاً ُمحَكماً غايَة اإلحكام، يقوم بصيانة دورية مستمرَّة لخاليا 

قَة الدور الذي تقوم به من الجسم، بواسطة كريَّات الدم البيضاء، التي ال يعطيها قدَرها إالَّ من عرف حقي

 أجلنا.
فحيثما َوجدت هذه الخاليا نسيجاً قد تلف، أو أصابته جرثومة، أو تضرَّر من إصابة أو جرح، أو مات أو هرم 

وشاخ، أو ما هو أخطر من ذلك بأن بدأ يتمرَّد وتظهر عليه بوادر التسرطن والتحوُّل إلى خاليا سرطانية، 
 قوم مباشرة بتدميره.فإنَّ هذه الخاليا البيضاء ت

  
 الخاليا؟ تجديد على الصوم يساعد كيف

ا أنصاُر الطبِّ  البديل، وهم في العادة يستخرجون الحقائق من التنظير، فإنَّهم يرون أنَّ الصياَم يساعد  أمَّ

بغيرها، وهو على تجديد الخاليا، ألنَّ الخاليا المريضة والتالفة ال تتحمَّل الصيام فتموت، ويجري استبدالُها 
تفسيٌر يبدو منطقياً، لكنَّه ال يزال في مرحلة النظرية، ويحتاج إلى إثبات أو نفي بالدراسات المختبرية، 

 وهذا ما ال يتوفَّر حالياً.
ولذا، فإنَّ غايَة ما نقوله: إنَّ هناك رأياً نظرياً ال يزال في مرحلة الفرضية، وهو أنَّ الصياَم يساعد على 

 جسم، لكن ليس هناك دراساٌت علمية تسند هذا الرأي.تجديد أنسجة ال

 

 الصيام ومرض السكري

 

من مرضى السكَّري يحتاجون إلى توجيهات وهناك عدد كبير نسبَة مرض السكري في العالم في ازدياد، 

رمضان عليهم شهراً عزيزاً على النفس حبيباً إلى القلب، تبتهج النفُس بقدومه،  جعل  شهريخاصَّة، 
 .وتأنس به، وترتاح إليه وفيه

 

 

 هل يصوم مريض السكري أم ال؟
على أن يصوموا مع الناس في رمضان، وهذا الحرُص ُيشَكر  -شفاهم هللا  -يصرُّ كثيٌر من مرضى السكَّري 

 ى السكَّري يستطيعون الصيام؟لهم وُيحَمد؛ لكن هل كلُّ مرض
كثيٌر من األطبَّاء المسلمين، نتيجة الخبرة العملية والدراسات العلمية، أنَّ مرضى السكَّري بالنسبة  إتفق

 للصيام أصناف:
  

 األوال: الصنف -

ري مرضى  األنسولين( على المعتمد )غير الثاني النوع من السكا
ُة دراسات علمية أكَّدت كثيٌر منها أنَّ مرضى السكَّري من النوع الثاني يمكنهم  جريت ألجلهم عدَّ

ُ
وقد أ

َل سكَّر  الصيام في رمضان بأمان ودون مضاعفات وهلل الحمد. بل أشارت بعُض هذه الدراسات إلى أنَّ معدَّ
ن لدى بعض المرضى، وهذا ما لم تثبته دراسات أخرى؛  جريت دراسٌة )َخطيبـي الدم قد تحسَّ

ُ
فقد أ

صائماً من النوع الثاني من مرض السكَّري، وقارنت نسبَة السكَّر قبل رمضان وفي أثنائه  33( على 2001

ن مستوى السكَّر لديهم. د أنَّ الصائمين تَحسَّ  وبعَده، فلم يالَحظ أيُّ فرق، بل ُوج 
  

 الثاني: الصنف -



ري مرضى ل النوع من السكا  األنسولين( على عتمد)الم األوا

ُة دراسات  جريت ألجله عدَّ
ُ
وهذا النوُع أقل شيوعاً من النوع الثاني، لكنَّه يحتاج إلى عناية أكبر. وقد أ

علميَّة، وأزال بعُضها جزءاً من المخاوف التي كانت تساور األطبَّاء، إذ تأكَّد أنَّ بعَض المرضى )وليس كلهم( 

 االحتياط واالنتباه وأخذ المالحظات التالية بعين االعتبار:يمكنهم الصيام في رمضان، لكن مع 

  ية للمريض مستقرًَّة قبل رمضان، وأالَّ يكون السكَّري من النوع البدَّ من أن تكوَن الحالُة الصحِّ 

 .المتذبذب، الذي تُصاحبه حاالُت انخفاض أو حموضة كيتونية متكرِّ رة

  َّتكوَن الجرعُة التي يستخدمها المريُض من يَشترط بعُض األطبَّاء، من خالل خبرتهم، أال 

وحدة/الجرعة(، وهو رأٌي وجيه، ولكنَّه ينطبق على كثير من  40األنسولين عالية )أكثر من 

د منه ببحوث علمية موثَّقة
ُّ
 .مرضى السكَّري، ولذا فالبدَّ من التأك

للسبرو، يمكن أن يكوَن أنسَب من أشارت ثالُث دراسات إلى أنَّ النوَع السريع من األنسولين المسمَّى ا
األنسولين العادي للصائمين. وهذا أمٌر يقول به كثيٌر من األطبَّاء، وعلى كلِّ  حال فلكلِّ  مريض حالُته 

 الخاصَّة التي يحدِّ دها الطبيب.

 

 

 غذاء مريض السكري في رمضان
 :واحدة عنَد  يجب على مريض السكري عدم إهمال غذائه في رمضان، وأن يتناول ثالث وجبات

 .الفطور، وأخرى عنَد السحور، والبدَّ من وجبة ثالثة بينهما

  اإلكثار من شرب الماء والسوائل غير المحالَّة، وعدم شربها كلَّها دفعًة واحدة، بل تفريقها على

 .الليل

 َحر قبَل الصالة  .ُيفضَّل تأخيُر وجبة السحور إلى السَّ

 ويات رمضان ومقليَّاته، لكن بالقدر المعقول الذي يتناسب ال بأس أن يستمتَع مريُض السكَّري بحل

دة له في اليوم، وسيكون اختصاصيُّ التغذية  عرات الحرارية المحدَّ ية، وكمِّ ية السُّ مع حالته الصحِّ 

 .خيَر من يفيدك في االختيار

 فع لديه السكَّر وال مانَع أيضاً أن يفرَح الصائم بوجبات يوم العيد، لكن عليه أالَّ ينسى نفَسه، فيرت

 .يوَم العيد في الطوارئ يجعله يقضيارتفاعاً مفاجئاً 

 

 

 كيفيُة استعمال دواء السكَّري في رمضان
 هناك نقطتان أساسيَّتان البدَّ من التنبُّه لهما:

  
 الدواء جرعات توقيت األولى:

وتصبح جرعُة المساء مع يتَّفق األطبَّاء على أنَّ جرعة الصباح قبَل رمضان تصبح مع وجبة اإلفطار، 

 السحور.
  

 الجرعة مقدار الثانية:
ينصح بإنقاص الجرعة التي تكون في السحور إلى  -وهو رأي األكثرية  -هناك رأيان لألطبَّاء، أحدهما 

النصف، خوفاً من حصول هبوط شديد للسكَّر في أثناء النهار، والرأُي اآلخر ال يرى حاجًة لذلك، بل تكون 

جريت دراسٌة في المغرب تميل كمِّ ياُت الد
ُ
واء كما هي قبَل رمضان، والذي يتغيَّر هو توقيتها فقط. وقد أ
مع طبيبه  ومن األفضل مناقشة ذلكنتائجها إلى تأكيد الرأي الثاني، ولكلِّ  مريض وضعه وحالته الخاصَّة، 

 ختص.الم
من النوع الثاني ممَّن  مريضاً بالسكَّري 542( على 1993في المغرب )بالخضير  وقد أجريت دراسة

موا إلى ثالث مجموعات؛ األولى غير صائمة glibenclamideيستخدمون دواء الغليبينكالميد  ، حيث ُقسِّ 

وتناولت الدواَء كالمعتاد، والثانيُة صائمة وتناولت الدواَء عنَد اإلفطار وفي الليل، والمجموعة الثالثة صائمة 
ن بإنقاص الجرعة بمقدار الربع؛ وكانت النتيجُة أنَّه لم يكن هناك فرق تناولت الدواَء كالمجموعة الثانية لك

م في السكَّر لدى المجموعات، وذلك بمقارنة نتائج نسبة الفركتوزامين )
ُّ
 376، 381، 400في نسبة التحك

 10، 14، 11٪( وعدد نوبات انخفاض السكَّر )13.6٪، 14٪، 14.7على الترتيب( والهيموغلوبين السكَّري )

 على الترتيب(.
  



 

 

 تنبيهان هامان
 الصائم؟ السكاري لمريض الحرجة الفترة   تعرف هل

ِّ ياً، لذلك  إنَّها الفترُة التي تسبق صالَة المغرب بساعة أو ساعتين، ألنَّ مستوى السكَّر فيها يكون متدن

 ينـزل مستواه وأنت نائم ال تشعر.تَجنَّب إجهاَد نفسك في هذه الفترة، وتجنَّب النوَم فيها، ألنَّ السكَّر قد 
  

إحساس بالجوع مع دوخة وُصداع وتعرُّق وشعور بالضعف  السكار: انخفاض أعراض ننسى أل يجب

العام والعصبيَّة؛ فإذا شعر مريض السكري بهذا، فإنَّ لك مندوحًة أن يقطع صيامه ويتدارك نفسه بقالب 
كان ذلك قبيَل أذان المغرب، وسيؤجر على نيته إن شاء  من السكَّر يمصه أو كأس من العصير يشربه، ولو

 هللا.

  

 

 المرضى النفسيين وصيام رمضان

 

  هل تسوء حالة المرضى النفسين في رمضان؟
جريت دراسٌة مغربية )قادري 

ُ
أوضحت أن نصف عدد المرضى ( على بعض مرضى الذُّهان الدوري، ف2000أ

انتكست حالُتهم، والبقية زاد عنَدهم األرُق والقلق. وليس هناك دراساٌت أخرى على مرضى األكتئاب 

لكن يرى بعُض األطبَّاء أنَّ من المرضى من تسوء حالته في ووالقلق والوسواس والرهاب والُفصام وغيرها، 
 ام النوم واالستيقاظ واألكل.رمضان، ويعتقدون أنَّ السبَب في ذلك هو التغيُّر المفاجئ والكبير في نظ

ل التوتُّر والعصبية والقلق يزيد في  وال يجوز أن نعطي حكماً مبكِّ راً، لكنَّنا نعرف من الدراسات أنَّ معدَّ

بضرورة تغيير نظام النوم واالستيقاظ لدينا في رمضان، بحيث يعود إلى   حيث من المهم أن نناديرمضان. 
 وين خلقتنا.وضعه الطبيعي الذي يتوافق مع تك

  
 لإلفطار؟ رخصة   النفسي المرضُ  هل

 الشريعَة تفرِّ ق بين المرض النفسي والعضوي من جهة الترخُّص برخصة اإلفطار، ولذلك فإذا 
ال ُيعَرف أنَّ

وجَد المريُض بمرض نفسي أنَّ حالته انتكست بالصيام، برغم التزامه بالعالج، فليتشاور مع طبيبه في 

 الفطر من عدمه.

  

  

 تناول األدوية في رمضان



 

 تغييرُ  توقيت األدوية في رمضان
يغيِّ رون عالجاتهم في رمضان من  المرضى تشير بعُض المالحظات في العيادات والدراسات إلى أنَّ بعضَ 

 عند أنفسهم، دون استشارة أطبَّائهم، وبعُضهم يأخذ عالَجه كلَّه دفعة واحدة عند اإلفطار!.

 توقيَت أخذ الدواء مهم جداً كأهمِّ ية كمِّ ية الجرعة، ولكلِّ  دواء مدى زمني معيَّن يعمل من 
ونحن نعرف أنَّ

ساعة، أي تُؤَخذ مرَّتين أو  12و  8ساعة وهي قليلة، وأكثرها مداها بين 24خالله؛ فبعُض األدوية مداها 

 ساعات فقط. 6 مداها الزمني مرَّات في اليوم، ألنَّ  4ثالثاً، وهناك أدويٌة قليلة تُؤَخذ 

  
 رمضان في لألدوية ُمقتر ح توقيت  

ا األدويُة التي  بفضلبالنسبة لألدوية التي تُؤَخذ مرَّتين في اليوم،  أخُذها عنَد اإلفطار وعند السحور. أمَّ
منتصف الليل تُؤَخذ ثالَث مرَّات، فيمكن في كثير من الحاالت أخُذ الجرعة األولى عنَد اإلفطار والثانية في 

والثالثة عند السحور، ولكن هذا قد ال ينطبق على كلِّ  األدوية الثالثية، خاصَّة في الصيف، حيث الليُل 
قصير والنهار طويُل، فتتجمَّع كلها ربَّما في نصف اليوم فقط. وفي مثل هذه الحاالت، ُيستحَسن البحُث 

 الطبيب.عن دواء بديل ثُنائي الجرعة أو أحاديها، بعد استشارة 

 

 الصيام والحمل واإلرضاع

 

 هل تصوم الحامل؟
ِّ ر  بناءاً  ة دراسات حول تأثير الصيام في الحمل، وقد أكَّدت جميع هذه الدراسات أنَّ الصياَم ال يؤث على عدَّ

لكنَّه قد يؤدِّ ي إلى حدوث انخفاض في السكَّر لدى بعض النساء، خاصَّة في األشهر وفي الجنين نفسه، 

األخيرة؛ وبعُض هؤالء الباحثين أعطى نصيحًة عامَّة بعدم صيام الحامل، وهو قوٌل غير مقبول على 

 اإلطالق، والصحيُح أنَّ أغلَب الحوامل يستطعن الصياَم من دون مضاعفات. واألمُر يختلف من حامل
ة األم قبل الوالدة، وعلى االنتظام في المتابعة لعيادة الحمل؛  ألخرى، وهو يعتمد بشكٍل كبير على صحَّ

رات أو تحاليل تدعو للقلق، فعلى  رات والتحاليل سليمة، فاألمر مطمئن، واذا ظهرت مؤشِّ  فإذا كانت المؤشِّ 
 ام أو اإلفطار.الحامل التشاور مع الطبيبة التِّ خاذ القرار المناسب بإكمال الصي

جريَت دراسٌة )مالهوترا 
ُ
حامالً من مسلمات بريطانيا، وقارنهنَّ الباحث  11( على 1989في بريطانيا، أ

(، فلم يجد فرقاً Normal Physiological fastبمجموعٍة أخرى من النساء )الصيام الفيزيولوجي الطبيعي 

َة الصائمات تغيَّرت لديهن مستوياُت بعض في ُمخَرجات الحمل بين المجموعتين، لكن وجد أنَّ مجموع

مكوِّ نات الدم، حيث انخفَض مستوى األنسولين والالكتات، وارتفع مستوى الدهون الثالثية واألحماض 
حامالً  477( 1989الدهنية. وقد أوصى الباحُث الحامَل أالَّ تصوَم رمضان. وفي ماليزيا قارنت دراسٌة )صالح 



ائمة، فلم تجد فرقاً بين المجموعتين، ال في وزن المواليد وال في نموِّ  الجنين حامالً غير ص 128صائمة مع 

(، قام فيها الباحث بإجراء مقارنة ألوزان 1990خالل الحمل. كما أجريت دراسٌة أخرى في بريطانيا )كروس 
شرين سنة من المواليد من أمَّهات مسلمات مع غير المسلمات، وراجع الملفَّات لفترة ع 13.000أكثر من 

ِّ ر في وزن المولود، 1984-1964)من  ( في برمنغهام، فلم يجد أنَّ حدوث رمضان في أثناء الحمل يؤث
 واستنتج أنَّ الحامَل بإمكانها أن تصوَم بأمان.

 

 

 التأثريات اجلانبية للصيام

يستدعي ضرورة االستعداد  ميكن للصيام )سواًء املتقطع أو صيام رمضان( أن يرتافق ببعض التأثريات اجلانبية، وهو ما
اجليد للصيام والتخطيط له، واستشارة الطبيب فيما لو كان الشخص يتناول أدوية معينة حتتاج إىل إعادة جدولة، أو 

 كان يعاين من مشاكل صحية أو ظروف معينة يتعذر معها الصيام.

       اء الصيام، وتتباين درجة التجفاف بسيطة يف أثن اجلفاف: يعاين معظم الصائمون من حاالت فاف احلاداجل
حبسب عدد ساعات الصيام ودرجة احلرارة، وقد تؤدي إىل الشعور بصداع وصعوبة يف الرتكيز، والتعب. إال 

ال ُتسبب ضرراً شريطة أن يتزود الصائم بكميات  فافأن دراسات أظهرت أبن هذه الدرجة البسيطة من اجل
طار. وحاملا يُفطر الصائم ويتناول كميات كافية من السوائل يستعيد كافية من السوائل على امتداد فرتة اإلف

 7إماهته الطبيعية.

       .اجلوع، والتعب، والضعف، وخاصًة يف بداية هنار الصيام، أو يف األايم األوىل من شهر رمضان 

       جلوع الزائد، وهو ما قد حيرم اإلفراط يف تناول الطعام، وخاصة األطعمة غري الصحية، يف فرتة اإلفطار بسبب ا
 الصائم من الفوائد الصحية للصيام، ويعرضه لإلصابة حبرقة املعدة أو اجلزر املعدي املريئي )القلس(.

       .اإلمساك بسبب تغري عادات الطعام ونقص السوائل يف أثناء الصيام 

 الصيام واجلهاز املناعي

ثري الصيام على اجلهاز املناعي )سواًء الصيام املتقطع أو صيام رمضان(، عن أتعلى الرغم من عدم توفر دراسات كافية 
دراسات صغرية أشارت إىل أن صيام رمضان قد يؤثر إجياابً على اجلهاز املناعي على املدى القصري.  هناك عدة إال أن

 7اً.ولكن تبقى نتائج تلك الدراسات أولية، وحباجة إىل أتكيد بدراسات أخرى أكثر ضبطاً وحجم

ويف هذا الصدد نقول، ينبغي على الصائم اإلكثار من تناول السوائل طيلة فرتة اإلفطار، وخاصًة عند وجبة اإلفطار 
ووجبة السحور لتجنب حدوث التجفاف يف أثناء الصيام. إذ ميكن للجفاف أن يُقلل من حجم الدم والسوائل اللمفية 

 ناعي، ويف حال ترافق ذلك مع وجود التهاب أو عدوى يف اجلسم فقد اليت تعد مكوانً رئيسياً من مكوانت اجلهاز امل

 يؤثر سلباً يف استجابة اجلهاز املناعي ضدها.

 الصائم؟ عن ماذا واآلن
يقلُّ نشاُط الجهاز الهضمي في أثناء الصيام بشكٍل ملحوظ، حيث تقلُّ ُمفَرزاُت المواد الحامضة، وتقلُّ حركة المعدة واألمعاء، 

 زغيبات االمتصاص من الجهد الكبير الذي نفرضه عليها قسرا  كلَّما أكلنا أو شربنا.وترتاح 

  

 والتنفُّس! القلب عن وماذا



ة للجسم عادة ؛ فإذا كان الجسُم في حالة نشاط بدني كالجري أو السباحة، أو حالة نشاط نفسي  نشاُط القلب مرتبٌط بالحالة العامَّ

قلب يزداد طبعا ، والعكس صحيح. وكذلك فإنَّ نشاَط القلب مرتبٌط بشكٍل كبير بضغط الدم وحجمه كالخوف أو القلق، فإنَّ نشاط ال

في الجسم؛ فزيادةُ ضغط الدم تؤث ِّر بشكٍل ُمثبَت علميا  في القلب، وبالذات في البطين األيسر منه، وكذلك يؤث ِّر مستوى حجم الدم 

 ا نقَص الماء كما في الصيام نقَص حجُم الدم.في القلب. ومن المعلوم أنَّ معظَم الدم ماء، فإذ

ة للجسم، ومرتبٌط كذلك بمعدَّل االستقالب في الجسم  ، Metabolic rateوبالنسبة للتنفُّس، فنشاُطه مرتبٌط كالقلب بالحالة العامَّ

الكربون، والجهاز التنفسي  أكسيد أي بمعدَّل التفاعالت الكيميائية الناتجة عن تحويالت الغذاء والطاقة، والتي ينتج عنها ماء وثاني

 هو المسئول عن إخراج غاز ثاني أكسيد الكربون.

 

 رمضان في والتنفُّس القلب فيزيولوجيا دراسات
 النتيجة الدراسة

 نقص معدَُّل نبضات القلب، وكان ذلك في الرجال أكثر من النساء. 1987حسين 

 تتأثَّر بالصيام.في دراسة ماليزيا: وظائف التنفُّس لم  1990دنكان 

ل رمضان، ثم يرجع لطبيعة آخر الشهر. وانخفاُضه  بريطانيا 1992الصويلح  ينخفض المعدَّل األقصى الستهالك األكسجين في أوَّ

 يكون أكثَر بعدَ الظهر بسبب انخفاض معدَّل التفاعالت الحيوية توفيرا  للطاقة.

 الدموية.البدنيَّة للقلب واألوعية  اللياقة لم تتأثَّر

 في الكويت: انخفضت نبضات القلب ومعدَّل التنفُّس. 1999رمضان 

 200رمضان 

 صائما   18على 

ك.  لم تتأثَّر كفاءة المشي على البساط المتحر ِّ

 بينما انخفض معدَّل نبضات القلب ومعدل التنفُّس انخفاضا طفيفا .

 كفاءة النشاط البدني الرياضي.واستُنتِّج أنَّ هذه التغيُّرات الطفيفة ال تؤث ِّر في 

 انخفضت نبضات القلب ومعدَّل التنفس، كما زاد الضغط االنقباضي. الكويت 2002رمضان 

 تركيا Inan 2002إينان 

  

وهذه النتائج َعَرضية(، فلوحظ أنَّ الضغط ونبضات  صائما  )ضمن دراسة على شرايين العين، 28على 

 القلب لم يتغيَّران بشكل هام إحصائيا .

 

 

وبناء  على هذه المعلومات العلمية المثبتَة في كتب الفيزيولوجيا، وبناء  على هذه الدراسات العلمية، يتبيَّن أنَّه في آخر ساعات 

 التنفُّسي، لكن بشكل طفيف.الصيام قد يقلُّ نشاط القلب والجهاز 

ا الكلى والكبد، فال!  أمَّ

 يبدو أنَّ الجهدَ على الكلى والكبد في أثناء الصيام يبقى كما هو، وربَّما يزيد العبء عليهما!، وذلك كالتالي:

 ال الصيام الكبد هي المصنُع الكبير في الجسم، ولذلك فهي ُمطالبةٌ بتوفير مصادر الطاقة الالزمة، سواء أكان ذلك في ح

أم في حال الشبع. ووتقوم الكبدُ بجهٍد كبير لتوفير مصادر الطاقة الالزمة في حالة الصيام، حيث إنَّها مسؤولةٌ عن 

استخراج السكَّر من مخازنه )تحويل الغليكوجين إلى سكَّر(، وهي مسؤولة أيضا  عن أكسدة الدهنيات لتوفير الطاقة، 

اض األمينية إلى سكَّر. كل هذا تقوم به الكبدُ ونحن صائمون ال ندري ما يجري ومسؤولة أيضا  عن تحويل بعض األحم

ا يعني تقليَل عدد التفاعالت الكيميائية التي يجب  بالداخل!.نعم، في حالة الصيام قد يخفُّ تدفُُّق الغذاء على الكبد، ممَّ

ة الكبد إجراؤها في الكبد، وتقليل جهد  .التي قد تأتي مع الغذاء في تصفية السموم والمواد الضارَّ

   يتُه كثيرا  في الصيام، والجسُم كالطفل لحوح ُمطالِّب، ال يفهم والكلى كذلك ُمطالبةٌ بضبط مستوى الماء، الذي تنقص كم ِّ

ية البول،  !. ولهذا تقوم الكلى بجهٍد كبير في أثناء الصيام لضبط كم ِّ أنَّ رمضان قد جاء، فكلُّ الذي يعرفه أنَّه يريد ماء 

ية الماء الموجود في الجسم يةُ البول الخارج على كم ِّ  .بحيث ال تزيد كم ِّ

 

 نصائح عامة لصيام صحي ومريح:

        ،تناول طعام اإلفطار ببطء، والبدء بتناول السوائل واألغذية الغنية هبا، مثل اخلضار والفواكه، واللنب الرائب
 الصيام.واحلساء هبدف تعويض السوائل املفقودة يف أثناء 

       .جتنب األغذية املاحلة ألهنا تفاقم من حالة التجفاف يف اجلسم 

        جتنب اإلفراط يف األطعمة املقلية، واحللوايت، واألطعمة الغنية ابلدهون غري الصحية واليت قد ُتسبب زايدة
 الوزن يف شهر رمضان، وتزيد من خطر اإلصابة ابألمراض املزمنة.



        على أن تكون وجبة اإلفطار صحية وحتتوي على كمية مناسبة من السعرات احلرارية، ويُنصح دائماً احلرص
ابألطعمة الغنية ابأللياف واحلبوب الكاملة والبقوليات والربوتينات والدهون الصحية. ومن األمثلة على 

البين، والشوفان، والبقوليات، األغذية الصحية: الفواكه واخلضروات واملخبوزات ذات القمحة الكاملة، واألرز 
 وحلوم األمساك، وزيت الزيتون، واملكسرات، واأللبان، والبيض.

       .احلرص على تناول وجبة السحور، وأن حتتوي على كميات وافرة من السوائل 

 (19-من جهٍة أخرى، فإن الظرف اخلاص الذي متر به دول العامل بسبب عدوى فريوس كوروان املستجد )كوفيد
تستلزم من الصائمني حرصاً مضاعفاً لتجنب العدوى، ويكون ذلك بتقوية اجلهاز املناعي عن طريق اتباع نظام غذائي 

صحي، والنوم لفرتات كافية، وجتنب حضور أي والئم أو دعوات للفطور اجلماعي، واحلرص على أداء الصالة 
 والعبادات يف املنزل.

لصيام والقيام، وأن يعيد هذا الشهر علينا ابخلري ورفع البالء، وكل عام وأنتم خبري نسأل هللا تعاىل أن يتقبل منا ومنكم ا
 وصحة وعافية.
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