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بسم ا* الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول ا* وعلى أله وصحبة أجمعين..

الشهر  بقدوم  التهنئة  بخالص  المؤسسة  منتسبي  لجميع  أتقدم  أن  لي  يطيب  بدايًة 

البركات.. و  بالخير  عليكم  و  علينا  ا*  أعاده  المبارك  رمضان  شهر  الفضيل 

الصوم  النعم  هذه  من  و  ونعمة  وفضل  خير  لنا  ا*  كتب  ما  كل  أن  عليكم  يخفى  ال 

: منها  كثيرة  صحية  فوائد  له  فالصوم 

ا�نسان.. 1 جسم  من  السموم  أزالة  يعزز 

الهضمي.. 2 الجهاز  راحة  على  يعمل 

اUلتهابات.. 3 عالج  على  الصوم  يساعد   

بالدم.. 4 السكر  مستوى  خفظ  على  يساعد  الصيام 

الدهون.. 5 حرق  زيادة  على  يساعد 

الدم.. 6 ضغط  ارتفاع  لمرضى  مفيد 

الوزن.. 7 خسارة  يحفز 

الصحية.. 8 الغذائية  العادات  يعزز 
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وسلم  عليه  ا*  صلى  المصطفى  البشر  سيد  ا�مور   هذه  كل  في  وأختصر  بشر  وقد 

تصحو. صومو   : قال  حينما 

من  فيه  نكثر   cدائم أننا  الكريم  الشهر  هذا  فضائل  من  القارئ  عزيزنا  عليك  يخفى  وال 

الكريم. القرأن  قراءة  و  الصلوات  و  العبادات 

قيامنا و  وصالتنا  دعائنا  منا  تقبل  و  أجره  تحرمنا  وال  كله  رمضان  شهر  بِلغنا  اللهم 

آمين. اللهم 

الشهر عليكم  مبارك 
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ماذا يجب أن 
تفعل في شهر 

الصوم ؟

تعويد ا(طفال على الصالة
أطفالنا  لتعويد  ا�وقات  أنسب  هو  رمضان  شهر  أن  ثبت 

، مبكرة  سن  في  الصالة  على 
نن َعْن ههاْنَه ررْعُروِف َو ععَم مماْل اا ِب ررُمْر الَة َوْأ الال الصَّ َّ ممِقْم ييَنيَّ َأ ُننا ُب َاا((َي  قال تعالى

إن ذلك من عزم ا(مور )).  َككاَبَك ااَص ااى َما َأ ىىَل لل َع ررِبْر بباْص ْ َو ررنَكِر ننُم مماْل

تعويد ا(طفال على الصيام
عمره من  السابع  العام  من  الصوم  محاولة  في  الطفل  يبدأ  أن  يجب 

11 بين  وما   ، الصبية  في  سنة  14 - 12 بين  ما  وهو   ، الحلم  بلغ  إذا  حتى 
تعب. دون  الفريضة  أداء  على  التعود  يكون   ، الفتيات  في  سنة  -13

تالوة القرآن الكريم
أن  الصائم  على  يجب  باUيمان  العامر  الشهر  هذا  وفي    
ويتفهم  بخشوع  يوم  كل  الكريم  القرآن  يتلو  أن  يتعود 

الكريم  القرآن  �ن  أجزائه  بعض  يحفظ  أن  ويحاول  معانيه 
. والطمأنينة  والخشوع  اUيمان  إلى  يؤدي 

قال تعالى (( أال بذكر G تطمئن القلوب )) . 

نننننْن

ه 
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بر الوالدين 
حقهما  ورعاية  بالوالدين  للبر  عظيمة  فرصة  رمضان  وشهر     
زيارتهما  ودوام  مخاطبهما  في  والتأدب  بشئونهما  والعناية 

قال تعالى ((َوَقَضى َربKَك َأالَّ َتْعُبُدوْا   ، واUنفاق عليهما بسخاء 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو  إِالَّ إِيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن إِْحَساًنا إِمَّ

ِكَالُهَما َفَال َتُقل لَُّهَمآ ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَما))

 

 
التحقق من الشائعات قبل تصديقها 

  قال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) .

ا`متناع عن التدخين
مادة  في  تكمن  المدخن  بها  يحس  التي  السيجارة  متعة 

الذي  المدخن  فإن  ثانية   7.5 بعد  المخ  إلى  تصل  التي  النيكوتين 
يتعاطى  سيجارة  كل  في  أنفاس   10 يوميا  سيجارة   20 يدخن 

ضربات  زيادة  إلى  يؤدي  مما  سنويا  نيكوتين  جرعة  ألف   70
أكثر  المدخن   يجعل  مما  القلب  مجهود  زيادة  وبالتالي  القلب 
المباشرة  العالقة  وضحت  فقد  كذلك   . القلبية  ل�زمات  تعرضا 

. الرئة  وسرطان  التدخين  بين  المؤكدة 
 . ا�بد  إلى  التدخين  نبذ  على  وأوالدنا  أنفسنا  نعود  �ن  ذهبية  فرصة  رمضان  شهر 

هما 
ما 

ُدوْا
 َأوْو

ي 

ثر 
ة 
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.. فقيل أن  لقد اختلف في تسمية شهر رمضان .
العرب كانوا يصومون في الحر الشديد فلما أراد 

العرب تسمية الشهور وافق شهر رمضان شهر 
الحر الشديد . ورمضان مأخوذ من الرمضانية وهي 

الحجارة لشدة الحر. وقد قيل سمي رمضان �نه 
يرمض الذنوب أي يحرقها. 

عندما يبدأ المسلم في الصوم يكون مستوى 
ملليجرام % ويبدأ  الجلوكوز في الدم 80-120

في النزول بعد ست ساعات من الصيام على أن 
يستعوض من مخازن الجلوكوز وهي الجليكوجين 

الموجود في الكبد والعضالت .. بعد اUفطار يزيد 
مستوى الجلوكوز في الدم مرة أخرى . 

وعندما يصوم المسلم يحدث استرخاء للجهاز 
الهضمي ويتحسن الجهاز الدوري تبعا لذلك . وبعد اUفطار يتركز الدم حول منطقة المعدة 
وا�معاء للمساعدة في عمليتي الهضم واالمتصاص ويقل الدم المدفوع الى المخ فيشعر 

الشخص بثقل الرأس والخمول الرغبة في النوم .
وتقوم الكلى بضبط كمية السوائل في الجسم . وهي تجعل التركيب الكيمائي والتركيز

البيولوجي للسوائل في اتزان دقيق . فإن زادت كمية السوائل داخل الجسم عملت الكلى على 
زيادة تدفق البول . إما إذا قلت السوائل فإن الكلى تحافظ عليها ويزداد تركيز البول كما يحدث 

في شهر رمضان المبارك . 

وأثناء الصيام قد تتغير رائحة الفم نتيجة عدم ا�كل والشرب لمدة طويلة ، قال صلى اG عليه
وسلم (( والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اG من ريح المسك)).

ونخلص من ذلك أن صوم رمضان ليس له أية آثار جانبية على جسم الصائم ، �ن الصوم فريضة
أساسية فرضها ا* سبحانه وتعالى .

قال تعالى : (( يريد اG بكم اليسر وال يريد بكم العسر )) .

ماذا يحدث 
للصائم ؟!
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هذا ما أكدته السنة النبوية الشريفة وأيدها 
العلم والدراسات البحثية فقد كان الرسول صلى 

ا* عليه وسلم يفطر على التمر واللبن. والتركيب 
الكيميائي للتمر يحتوي على :

إن عناصر التمر الغذائية تمد الصائم بالطاقة الحرارية 
والنشاط ، كما يؤدي أكل الرطب في اUفطار إلى الغلب على 

الصداع الذي كثيرا ما يحدث بعد ا�كل واUفطار في رمضان ، باUضافة إلى أن تناول التمر يساعد 
على تنشيط إفرازات الجهاز الهضمي التي تساعد على هضم طعام اUفطار الذي يتناوله الصائم 

بعد أن يؤدي صالة المغرب . وحيث أن عناصر التمر سهلة الهضم لما يحتويه على مواد سكرية 
(فركتوز) يمتص امتصاصا سريعا 

من الجهاز الهضمي إلى الدم 
فإنها تصل مباشرة إلى المخ .  

كما أن سكريات التمر ال تنتج عنها 
غازات في ا�معاء أو متاعب في 
الجهاز الهضمي. والتمر بأنواعه 

المختلفة يحتوي على عدة عناصر 
من فيتامين (ب) المركب وهي 

عناصر الزمة لتمثيل الغذائي 
وتهدئة ا�عصاب ، كما يعتبر مصدرا من مصادر فيتامين (ج)، فيتامين (سي) الذي يساعد على 
امتصاص الحديد وتكوين خاليا الدم الحمراء عالوة على ما يقوم به فيتامين (سي) من زيادة 

حيوية الجسم وتنشيط المناعة لمقاومة ا�مراض . 

كما أن التمر منتج أصلي لفيتامين (أ) ذاك الفيتامين الذي يساعد على اUبصار ليال . وتشير البحوث
والدراسات أن التمر والرطب يحتويان على مضادات ا�كسدة وهي مواد تساعد في الوقاية من 

ا�مراض. 

التـمــر والـلبــن .. 
أفضـل ما يتناوله

الصــائـم فـي 
إفــطــــاره
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إن القيمة الغذائية للبن ال ترجع فقط �ن تركيبه الغني بكثير من المقومات الالزمة لصحة 
اUنسان إنما ترجع لتواجدها بنسب متوازنة ، وهو ما ال يتحقق في تركيب ا�غذية الطبيعية

ا�خرى. فالمكونات الغذائية الرئيسية الثالث وهي النشويات والسكريات والبروتينات والدهون 
موجودة في اللبن بنسبة مختلفة وهي ما تسمح لجسم الصائم بالحصول على الطاقة وبناء 
وتكوين وتجديد أنسجة الجسم وهو ماال يحدث عند تناول غذاء آخر بمفرده . لذا فإن اللبن هو 

الغذاء الطبيعي الوحيد الذي يوجد فيه الكالسيوم و الفسفور بنسبة مختلفة و هذه النسب 
هي المثل التي تسمح بأقصى استفادة للجسم .

ومعلوم أن كوب من اللبن يوفر لجسم الصائم بعض الكميات الالزمة له يوميا من العناصر 
الغذائية و كلها معادن غذائية و فيتامينات ضرورية يلزم تناولها يوميا بالنسبة للجسم.

و باللبن مواد تساعد على قتل البكتيريا الضارة با�معاء باUضافة إلى أنه يمثل أكبر عامل فعال 
في بناء عظام اUنسان و بالذات لدى ا�طفال وهم صغار السن .

لذا كان استعمال اللبن مع التمر من أكبر الفوائد الصحيحة لhفطار في شهر رمضان .
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الصوم الصحيح
صوم شهر رمضان خير وبركة له مزايا صحية تقوى ا�جسام وتصح ا�بدان ،، 

قال صلى اG عليه (( صوموا تصحوا )) .

 والصوم الصحيح هو أال نرهق جهازنا الهضمي إرهاقا شديدا عند اUفطار والسحور بتناول كميات 
كبيرة من الطعام والشراب ،، 

قال تعالى (( وكلوا وأشربوا وال تسرفوا )). 

يحسن أن يبدأ ا`فطار بأكل قليل من البلح المنقوع في الماء أو عصير فاكهه أو الشراب أو 
التمر الهندي أو الكركديه .. (ن هذه المواد السكرية تمتص سريعا وتنشط خاليا الجسم 

وتعوض بسرعة بعض الماء المفقود . ويتكون ا`فطار الصحي من : 
النشويات : واحد رغيف خبز ، أو ثماني مالعق رز كبيرة ، أو اثنى عشرة ملعقة معكرونة. . 1

مالحظة . 2 مع  سمك  قطعتان  أو   ، صغيرة  دجاجة  ربع  أو   ، اللحم  من  قطعة   : البروتينات 

كبلورات  يركز  الذي  البوليك  حمض  زيادة  إلى  يؤدي  اللحوم  من  كبيرة   كميات  أكل  أن 

. الحصى  تكوين  على  تساعد 
خضروات غير مسبكة : �ن كمية المسبكات . 3

والمحمرات تتحول إلى دهون تؤدي إلى زيادة في 

الوزن ، كما قد تترسب على جدران الشرايين وتؤدي 

إلى قصور في وظائف الجهاز الدوري. ويحسن 

استخدام زيت الذرة في طبخ الطعام لقلة 

التي تترسب على  الكولسترول  احتوائه على مادة 

الشرايين. جدران 
و . 4 أو  وخيار  طماطم  من  : يكون  سلطة طازجة 

غنية  السالطة  وهذه   . كالجرجير  خضراء  ألياف 

تقلل  التي  ا�لياف  و  المعدنية  وا�مالح  بالفيتامينات 

ما يسبب الصداع. غالبا  الذي  اUمساك  حدوث  من 
فاكهه على هيئة برتقالة واحدة أو شقة بطيخ أو شقة شمام أو موزتين.. 5

الماء : يستحسن شرب كوب ماء واحد غير مثلج من الماء عند اUفطار وبعد ساعتين أو ثالث . 6

تشرب ما تريد كي ال تربك عملية الهضم.
كوب شاي بملعقة واحدة من السكر لمعتادي شرب الشاي.. 7
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بينما يستحب تعجيل اUفطار بعد تحقق الغروب وقبل الصالة فإنه يستحب تأخير السحور ، قال صلى 
ا* عليه وسلم ((ال تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور وأخرت السحور)). 

وشهر رمضان هو اUجازة الربانية للجهاز الهضمي الذي يعمل لليل نهر طول العام بدون انقطاع ، 
قال صلى اG عليه و سلم (( إن لكل شي زكاة وزكاة الجسد الصوم )) 

يتكون السحور الصحي من : 

واحد رغيف .. 1

التأثر . 2 بالجوع �ن قشوره بطيئة  الفول المدمس يمكث في المعدة لفترة طويلة ويقلل الشعور 

بالعصارات الهضمية مما يجعله يأخذ فترة طويلة حتى يتم هضمه . ويحتوي الفول على مواد 

بروتينية ومواد نشوية وكميات من الكالسيوم والحديد وفيتامين ب .

قطعه صغيرة من الجبن . 3

لبن الزبادي - مرطب للجهاز الهضمي وسهل الهضم وغني بالمواد الغذائية. . 4

خالل . 5 الكلى  وتفرزها  الجسم  حاجة  عن  زائدة  تكون  الكثيرة  المياه  �ن  المياه  من  معتدلة  كمية 

ساعات قليلة وال يمكن تخزينها كما أنها تؤدى إلى القلق أثناء النوم �ن الصائم يذهب إلى دورة 

المياه عدة مرات للتبول ، باUضافة إلى أن كميات المياه الكثيرة تخفف العصارات الهاضمة وتعوق 

عملية الهضم واالمتصاص.

يفضل عدم شرب الشاي بعد السحور لتأثيره على الجهاز العصبي ويؤدي إلى صعوبة النوم . . 6

ويحسن بعد السحور أن يقوم الصائم بصالة الفجر ثم يتوكل على ا* سبحانه و تعالى ويبدأ نومه 

العامر بالتقوى ليبدأ يوما جديدا على طريق واUيمان .

صل

 ، انقطاقططططططططططططططططططططططططططططططططططططاطططططططططققققققققققققنققنقققققطقطققققققققققققققققققطققققققققانقطا

ق لس

 ب

أخ

ل
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علي الصائم مراقبة ما يتناوله من الحلويات التي يشتهر 
بها شهر رمضان. و يجب علي الصائم محاولة تناولها 
تحتوى  التي  ا�صناف  اختيار  مراعاة  مع  قليلة  بكميات 

علي كمية دهون و سعرات حرارية أقل. و الجدول التالي 
التي  الحلويات  من  غرام   100 لكل  الحرارية  السعرات  يبين 

يشتهر بها رمضان:

(خذ سعرات حرارية أقل من الحلويات يفضل أن يضاف القطر عليها بالملعقة بدال من 
غمرها في وعاء القطر.

راقب ما تتناوله
من حلويات
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الـريـــاضـــة في رمـضـان
وتقوى  النشاط،  ويتجدد  الدموية  الدورة  تتجدد  بها  ا$همية،  غاية  في  أمر  الرياضة  مزاولة 
رمضان على  الناس عن ممارستها في  يتوقف عدد كبير من  النفس، وقد  وترتاح  العضالت 

الرغم من أهميتها. 

هل من الضروري ممارسة الرياضة في رمضان؟

الرياضة  فى رمضان لها ميزة خاصة حيث  روتين الحياة 
تتغيرهى  النوم  أوقات  أن طبيعة  إلى  باUضافة  يتغير، 
في  يتسبب  مما  صيام  في  الناس  ويكون  ا�خرى 
جفاف الجسم وبالتالي ضعف العضالت. لذلك  تكون 
بممارسة  ننصح  لذا   و  مسائية،  الناس  أنشطة  أغلب 
المضاءة  ا�ماكن  وفي  المسائية،  الفترة  في  الرياضة 

إضاءة كافية لتجنب اUصابة بسبب الظلمة

ما أفضل أنواع الرياضة في رمضان؟

رياضة  تجنب  ويفضل  السباحة،  و  المشي  رياضة   
الركض أو اللعب العنيف في رمضان. 

هل تساعد الرياضة في رمضان على نجاح الحمية؟

بالتأكيد �ن الرياضة جزء مهم في أي نظام غذائي للحمية في رمضان وغيره. ولكن في رمضان قد 
يكون لها مفعول أكبر. 

هل تزيد مشاكل العظام في رمضان؟

الدوواين  الطويلة في  الجلوس  التي تكون عادة قصيرة، و فترات  النوم  في رمضان مع تغير عادات 
المرضى  هؤالء  ننصح  لذلك  ا�لم  من  مضاعفة  نوبات  إلى  والمفاصل  العظام  مرضي  تعرض  كلها 

بعدم إجهاد أنفسهم بالرياضات العنيفه واUكتفاء بالمشى والسباحه.

هل الرياضة مناسبة لكل ا(عمار في رمضان؟ 

ا�طفال أكثر عرضة للجفاف من الكبار، وهم أكثر حركة من الكبار لذلك ننصح ا�باء أن يالحظوا أي 
عالمات Uجهاد شديد أو ل�غماء، القدر ا*، خاصة في فترة ما بعد الظهر. أما الكبار ومرضى السكر 
فننصحهم باالبتعاد عن كل جهد عضلي بسبب قابليتهم ل�صابة. وننصح الصائمين أصحاب ا�مراض 
اتخاذ  المسائية فقط، وذلك حتى يتمكنوا من  الفترة  الرياضة في  المزمنة كالربو والسكر بممارسة 
أي  اتخاذ  في  يترددون  سوف  �نهم  ذلك  الربو،  أزمة  في  أو  السكر  هبوط  حالة  في  مناسبة  اجراءات 

احتياطات في وقت الصيام، مما يعرض حياتهم للخطر



13

آثـــار شهر رمضــان
لشهر رمضان المبارك آثار طيبة وصحية على مفاصل الجسم 

التهاب  سببها  الروماتزمية  ا�الم  من   80� أن  حيث   ، والعظام 
نهايات ا�عصاب وذلك نتيجة ارتفاع نسبة ا�مالح وزيادة وزن 
الجسم وقلة الحركة اليومية باUضافة إلى العامل النفسي 

السيئ المصاحب لهذه ا�الم.
إن اUكثار من الصالة مثل صالة التراويح والتسابيح طوال هذا 
اليومية،  الحركة  كثرة  الصائم  على  يسهل  الكريم  الشهر 
وهي عبارة عن عالج كامل لجميع المفاصل، وكذلك العمود 

الفقري، كما تقلل من وزن الجسم وعدم ترهله.

التراويح  الزمنية ما بين اUفطار والبدء في صالة  الفترة  وتعتبر 
فتكون  الطعام،  لهضم  كافية  فترة 

ويعتبر  ومرنة.  سهلة  الجسم  حركة 
ل�صحاء  الطبيعي  العالج  بمثابة  هذا 

والمرضى أيضا.

تنظيم الغذاء على وجبتين فقط الصيام عالج النقرس : وذلك نتيجة 
هما اUفطار والسحور، وفي مواعيد محددة لذا يجب على مرضى النقرس وهو احد 

ا�مراض الروماتزمية أن ينتهزوا الفرصة خالل هذا الشهر الكريم ل�قالل من المواد البروتينية. 
وأساسها اللحوم وا�لبان ومنتجاتها، فيزداد نشاط المادة اUنزيمية التي يفرزها جسم اUنسان 

لتكسير هذه المواد واحتراقها، فتمنع ترسبها على العظام والمفاصل وخصوصا في اUصبع الكبير 
للقدمين.

الصيام عالج لمرضى السمنة : حيث يمكن لمن يعانون من السمنة المفرطة إنقاص وزنهم 

بالصيام ، فالصوم بديل طبيعي وصحي للعقاقير الطبية التي تستخدم في تقليل الوزن ، ولذلك 
فتناول وجبتين فقط ( اUفطار والسحور ) وفي ميعاد ثابت مغاير ل�يام العادية ، يمنع ترسيب 

الدهون في أماكن معينة في الجسم ويساعد على انتظام الجهازين العظمي والعصبي . 

تناول  في  اUفراط  عدم  مع   ، الماء  وخصوصا  بكثرة  السوائل  تناول  على  بالحرص  المصابين  وننصح 
الحلويات والسكريات والنشويات . 
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ا`فطار على الماء المثلج الشديد البرودة : وهذا يؤدي  �

إلى مزيد من الشعور بالظمأ فيقابله الصائم بمزيد من 
الماء المثلج وهلم جرا .

شرب الماء بسرعة :  وهذا ال يؤدي إلى إطفاء الشعور  �

بالعطش .. ولكن يجب أن يتأنى الصائم في شربه 
محاكيا بذلك رسولنا صلى ا* عليه وسلم الذي كان 

يشرب الماء على دفعات ثالث . 

الهجوم على ا(كل دفعة واحدة دون إعطاء الفرصة لتنبيه المعدة  �

ا`كثار من المواد الدسمة والمحمرات والمسبكات : وكل ذلك يشكل عبئا ثقيال على  �

المعدة وا�معاء وهذا يؤدي إلى شعور االمتالء ويؤدي بالتالي إلى سوء الهضم . 

ا`كثار من شرب العصائر والمياه الغازية : يؤثر بشدة على المعدة المرهقة مما يؤدي إلى  �

انتفاخ المعدة بالسوائل وصعوبة هضم المواد الغذائية . 

الياميش ومشاكله : الياميش كاللوز والبندق والفستق وعين الجمل هي مواد غذائية شديدة  �

التركيز صعبة الهضم الحتوائها على كميات كبيرة من الدهنيات .

الكنافة والقطايف والحلويات ا(خرى : هذه المأكوالت مركزة جدا من الناحية الغذائية  �

ويجب أال تؤخذ إال بمقدار ضئيل ويفضل عليها تناول الفاكهة والخضروات. إن قطعة صغيرة من 
الكنافة     (150 جم)  تساوي في السعرات رغيفا من الخبز .

شرب الشاي والقهوة بكثرة : شرب الشاي مع عدم تحليتة (استكانه أو اثنين) غير ضار ،  �

ويستحب اUقالل من السكر على الشاي �ن ملعقة صغيرة من السكر مملوءة تعطي ما يوازي 
40 سعرا ومن الصائمين من يتناول الشاي والقهوة بكميات كبيرة وهذا ضار �نه يؤثر على الجهاز 

العصبي ويجعله متوترا وربما أدى صعوبة عند النوم نتيجة وجود مادة الكافيين المنبهة، وأما 
عن القهوة فقد وجد أن اUكثار من تناول القهوة يرتبط ارتباطا قويا مع أمراض القلب وتصلب 

شرايينه فإن كثرة وضع السكر على الشاي أو القهوة أو غيرهما من المشروبات يؤدي إلى زيادة 
الوزن وإلى زيادة الدهنيات في الدم . 

أأخطاء على 
مائدة الطعام
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االمتناع عن الطعام والشراب لمدد مختلفة له بعض التأثير على 
أجهزة الجسم . وأول هذه ا$جهزة تأثرا هو الجهاز الهضمي ، 

والحكمة التي تقول ( المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء ) 
تشير بالذات إلى العالقة الوثيقة بين الجهاز  الهضمي والطعام ، 

والحمية هي االمتناع عن الطعام . 

ماذا يحدث للجهاز الهضمي ؟ فترة الصيام هي راحة تامة للجهاز الهضمي بكل المقاييس ،  �
ولكن كيف يتم ذلك ؟ 

سبحان ا* الخالق البارئ قد جعل داخلنا ساعة زمنية بيولوجية غاية في الدقة ، هذه الساعة 
المضبوطة تحدد مواعيد النوم والنشاط وتحدد مواعيد الطعام والهضم ، ولها من ا�سرار فوق ما 
يصف الشعر ويرسم الخيال . وما استجابة المعدة باالنقباض والشعور بالجوع إال إحدى هذه ا�وجه 

لهذه الساعة العجيبة تبارك ا* أحسن الخالقين .

هل يحدث ا`مساك أحيانا نتيجة الصيام ؟ �

 اUمساك له أسباب كثيرة ... وأهمها هو إهمال الرغبة في الذهاب إلى الحمام مما يستتبع قلة 
حساسية المستقيم للبراز . غير أنه في بعض ا�حيان يكون نقص ا�لياف الموجودة في الخضروات 

عامال مساعدا أيضا وعلى ذلك فالبد من االهتمام بطبق السلطة .

وماذا عن الكبد ؟ �

 الكبد هو المخزن ا�ساسي للعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خصوصا الجلوكوز ويبقى هذا 
المستوى طبيعيا في ا�شخاص العاديين طوال فترة الصيام مادام الكبد سليما ، غير أنه في حاالت 

التليف الكبدي الشديد أو في حالة هبوط الكبد تتأثر هذه الخاصية . 
 
وماذا يحدث بالنسبة للجهاز الدوري (القلب وا(وعية الدموية) ؟ �

 نتيجة للراحة العمومية التي ينشدها الجسم عند الصيام خصوصا عند استرخاء الجهاز الهضمي 
حيث يقل الطعام واالمتصاص ، فإن الجهاز الدوري يتأثر تبعا لذلك ، فيتحسن الضغط داخل 
الشرايين وبالتالي يكون عمل القلب أقل جهدا وخصوصا إذا راعينا عدم اUكثار من الحوادق 

والمخلالت (التي تحتوي على ملح الطعام ) . 

ماذا يحدث 
عندما تصوم ؟
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ماذا يحدث بالنسبة لمرضى السكر ؟ �

 هناك نوعان من مرضى السكر (1) مرضى يعتمدون في عالجهم على إبر 
ا�نسولين وهؤالء قد ال يناسبهم الصيام إذا كانوا في حاجة إلى ا�نسولين 

عدة مرات خالل اليوم. (2) وأما النوع ا�خر وهو ا�كثر حدوثا فهو حاالت 
مرضى السكر في متوسط العمر أو الكبار وهؤالء عادة يميلون إلى 

السمنة ويتحسنون بالرجيم الغذائي ، مع تعاطي ا�قراص 
وهؤالء في أغلب ا�حوال يمكنهم الصيام ، وطبعا تقرير ذلك 
يتم عن طريق الطبيب الثقة الذي يشرف على المريض ويعلم 

حالته . 

 

وماذا بالنسبة إلى للكلى ؟ �

 عند نقص الماء داخل الجسم نتيجة الحر الشديد 
كبير  بجهد  تعمالن  الكليتين  فإن  بالعرق  المصحوب 

للمحافظة على الماء داخل الجسم وUفراز أقل كمية من 
. وبعد اUفطار سرعان  البول الذي يبدو مركزا قليل الكمية 

ما تمتص المعدة وا�معاء الماء الذي يذهب إلى الدورة 
الدموية فتبتل العروق كما روى المصطفى صلى ا* عليه 

وسلم ثم تقوم الكلى بعملها من إفراز للماء وا�مالح 
 . الزائدة عن حاجة الجسم بشكل طبيعي 

وماذا يحدث للجهاز العصبي ؟  �

في حالة الصيام يصفو ذهن الصائم وتتحسن قوى التفكير ويصبح الصائم في حالة سمو فقد 
ابتعدت النفس عن الجسد بما يستلزم ذلك من بعد عن الشهوات من ملء البطون إلى اUكثار من 

شراب السوائل باردها وساخنها وهنا يتركز الدم حول المعدة وا�معاء محاوال المساعدة في عملية 
الهضم واالمتصاص ويقل الدم المدفوع إلى المخ ، فيشعر المرء بثقل الرأس والرغبة في النوم 

والخمول . 
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المرض  �
إذا مرض الصائم وخاف بالصوم زيادة المرض أو تأخير البرء منه ، أو حدوث مشقة كبيرة منه .. جاز له 

الفطر بعد نصح طبيب مسلم ثقة . قال تعالــــى (( َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى 
ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريض� َأْو  َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ َناٍت مِّ اِس َوَبيِّ لِّلنَّ

َة  ْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَّ ٌة مِّ َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

ُكْم َتْشُكُروَن )) .  ُروْا الّلَه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَّ َوِلُتَكبِّ

الحمل و الرضاعة : خوف الحامل أو المرضع الضرر من الصيام على نفسيهما وعلى  �
الجنين أو الطفل الرضيع أو هما معا ، جاز لهما الفطر بعد نصح طبيب مسلم ثقة . 

المرأة ذات الحيض أو النفاس : وجب عليها الفطر وحرم عليها الصيام . 

السفر : بشرط أن يشرع فيه قبل طلوع الفجر ويستحب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه  �
قال تعالى (( وأن تصوموا خير لكم )) . 

كبير السن : الشيخ الهرم الفاني الذي ال يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر  �
وعليه عن كل يوم فدية طعام مسكين. 

الجنون : فالمختل العقل غير مكلف بأداء العبادات .  �
ومن أفطر في رمضان عمدا يلزمه عن كل يوم ستين يوما أو إطعام ستين مسكينا عن كل يوم 

أفطره، ومن فطر لعذر عليه قضاء ما أفطره بعد رمضان . 
وقد أفتى الفقهاء بأن حقن المنشطات والفيتامينات ليست مفطره �نها ليست عن طريق معتبر 

شرعا، أما التقطير في ا�نف وا�ذن والفم فإنه يصل إلى الجوف عن طريق معتبر شرعا ولذلك 
فالتقطير يفسد الصوم . 

وإذا حدث قيء للصائم فال يفسد صومه ، قال صلى اG عليه وسلم (( من قاء فال قضاء عليه 
ومن استقاء عمدا فعليه القضاء )) . 

(ا(عذار المبيحة 
للفطر
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أمراض القلب :  �
الجلطة الحديثة . . 1

الذبحة الصدرية غير المستقرة ، أو غير المستجيبة للعالج. . 2
قصور الشرايين التاجية .. �ن العطش الطويل يؤدي إلى نقص السوائل وزيادة تركيز الدم التي . 3

تؤدي إلى زيادة أعراض المرض . 
هبوط القلب .. �ن المريض يحتاج إلى تنظيم كمية السوائل داخل الجسم وقد ال يتحمل . 4

العطش الطويل خصوصا في فصل الصيف . 
حمى الروماتيزمية النشطة .. �ن المريض يحتاج إلى عالج كل عدة ساعات . . 5
االضطرابات الخطيرة في النبض . . 6

أما الحاالت المستقرة من ا$مراض فال يوجد مانع من الصيام .

أمراض الصدر :  �
النزلة الشعبية الحادة ( وهي التهاب في الشعب الهوائية ) .. 1

االلتهاب الرئوي الشعبي ( وهو التهاب في نسيج الرئة ) . . 2
الحاالت الحادة للدرن الرئوي ومضاعفاتها .. 3
ا�زمات الحادة لحساسية الصدر .. 4

أما الحاالت المستقرة من ا$مراض فال يوجد مانع من الصيام .

الحميـــات :  �
مثل الحمى التيفودية ، الحمى المالطية ، االلتهاب الكبدي الفيروسي ، االلتهاب السحائي ، التهاب 

الغدد الليمفاوية ، الحصبة ، النكفى ، الجدري الكاذب ، حمى النفاس ، الحمرة ، والحميات المجهولة 
ا�صل ، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى فقد كميات كبيرة من السوائل. 

أمراض الجهاز الهضمي :  �
تليف الكبد مع وجود قصور في وظائف الكبد . . 1

االلتهاب الكبدي الفيروسي الحاد بأنواعه. . 2
القرحة الحادة التي تصيب المعدة واUثنى عشر .. 3
مرض اUسهال الحاد والمزمن نتيجة مرض الكوليرا ، الدوسنتاريا الحادة والمزمنة وااللتهاب . 4

القولون التقرحي .

(ا(مـــراض التي
تجيـز ا`فطــار 
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ا(عمــال الشــاقة :  �
التي توجب التعرض للشمس أو الحرارة لساعات طويلة مثل:

أعمال الحديد والصلب واستخراج المعادن ، عمال ا�فران ، عمال البناء ورصف الشوارع ، �ن الحرارة 
الشديدة والرطوبة العالية تسبب فقد كميات كبيرة من السوائل وا�مالح ، كما أن هذه المجموعة 
معرضة لحدوث ضربة الشمس وأعراضها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 40 درجة ، دوخة ، عدم اتزان ، 

تقلصات في العضالت واضطراب في الجهاز العصبي . 

أمراض الكلى :  �
مثل التهابات الكلى الميكروبية ، وغير الميكروبية كذلك مرضى الكلى المعرضين للفشل الكلوي. 

وهذه ا�مراض تؤثر على كفاءة الكلى ، وعلى ذلك فحساسية الميزان الوظيفي يشوبه درجات 
متفاوتة من القصور تختلف وشدة المرض ومضاعفاته ، وتحاول الكلى تعويض هذا النقص بزيادة 

إفراز البول ليتمكن الجسم من التخلص من المواد الناتجة من العمليات البيولوجية مما يتطلب من 
المريض زيادة تعاطي السوائل طوال اليوم بكميات كبيرة باUضافة إلى إتباع نظام غذائي ل�قالل 

من ناتج التمثيل الغذائي ومن أهمها البولينا .  

ا(مراض النفسية :  �
الصائم الذي يصاب بنوبة هستيرية عند نقص السكر في الدم عليه أن يفطر ، �ن انخفاض نسبة 

السكر بالدم واالمتناع عن تناول العقار بانتظام قد يسبب حدوث نوبة صرع .  
مريض الفصام الذي يستعمل ا�دوية التي تسبب جفاف الحلق والعطش الشديد والدوخة والنعاس ، 

�نه إذا توقف المريض عن استعمال هذه ا�دوية فإنه يصاب بنوبات من العنف على الذات أو ا�خرين.

أمراض النساء والوالدة :  �
السيدة الحامل التي يحدث لها انخفاض شديد في نسبة السكر بالدم يجعلها تشعر بصداع شديد 

وزغللة في العين وإجهاد عام عليها أن تفطر . 
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أمراض العيون :  �
الصيام . 1 الجلوكوما قد يؤدي  أو  الزرقاء  بالمياه  المصابة  العين 

عن الشراب نهارا إلى تركيز الدم وزيادة ضغطة ا�زموزي الذي 
يعود إلى المستوى الطبيعي بعد اUفطار إذا شرب كميات 

، أما إذا شرب كميات كبيرة من السوائل  مناسبة من السوائل 
فإنه يؤدي إلى زيادة حجم الدم ونقص ضغطه ا�زموزي 

باUضافة  الموازنة  الجلوكوما ال يستطيع عمل هذه  ومريض 
إلى استعماله لقطره خاصة عدة مرات . 

مستوى . 2 تذبذب  عن  ينتج  الذي  السكري  الشبكية  مريض 
 . السكر  عالج  انتظام  عدم  من  الناتج  الدم  في  السكر 

أمراض الجهاز الحركي :  �
التهاب المفاصل الحاد أو الروماتويد حيث أن المريض يحتاج إلى تناول جرعات الدواء في مواعيد . 1

ثابتة لتخفيف ا�الم ، كم أن المريض يحتاج إلى كميات كافية من البروتينات لزيادة كفاءة جهاز 
المناعة ولبناء ا�نسجة التالفة . 

حاالت مرض النقرس الحادة ( داء الملوك ) �ن المرضى يحتاجون إلى تناول كميات كبيرة من . 2
المياه لتقليل نسبة حمض البوليك في الدم والتخلص منه عن طريق الكلى . 
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السمنة :  �
خطر على الصحة .. �ن زيادة الوزن أكثر من 20 ٪ من وزن الشخص المثالي يجعله عرضه 

لضغط الدم وتصلب الشرايين وتضخم القلب وحدوث الدوالي وجلطات ا�وردة ، 
كذلك فالشخص البدين أكثر عرضه لصعوبة التنفس وحصاوي المرارة وتيبس 

المفاصل ومرض النقرس وأورام الرحم . وشهر رمضان هو الفرصة العظيمة 
لنقص الوزن على شرط أن نتجنب السكريات الشديدة والدهنيات . 

مرض السكري في متوسطي العمر والكبار :  �
حيث أن معظمهم يميلون إلى السمنة ويتحسنون بالريجيم الغذائي وتناول 

أقراص السكر عند الفطور والسحور . 

مرضى ضغط الدم الخفيف والمتوسط االرتفاع :  �
حيث أن الصائم يتحسن كثيرا مع االمتناع عن ملح الطعام والمياه الغازية التي تحتوي على نسبة 

كبيرة من الصوديوم وا�طعمة الدسمة . 

مرضى القولون العصبي :  �
الذين يشكون غالبا من آالم في البطن وانتفاخ وغازات ويتحسنون كثيرا مع الصيام ، كذلك مرضى 

التهاب المرارة الذين غالبا يشكون من آالم أعلى الجهة اليمنى من البطن والتي قد يسمع ألمها في 
الكتف ا�يمن ويراعى عدم تناول ا�طعمة الدسمة التي تحتوي على المحمرات والمسبكات . 

(ا(مـــراض التي 
تستفيد من الصيام
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مرضى خشونة غضاريف الركبتين أو الظهر أو الرقبة :  �
يتحسنون على الصيام �ن معظمهم من ا�وزان الثقيلة ، والصيام يكفل لهم إنقاص وزنهم 

باUضافة إلى أن عالجهم يتكون عادة من مسكنات ل�لم يمكن تناولها بعد اUفطار والسحور ، 
ولكن يجب عليهم االبتعاد عن المخلالت والمواد السكرية أثناء الصيام. 

مرضى البشرة الدهنية وحب  �
الشباب وقشور الشعر : 

تتحسن حالتهم في الصيام مع االمتناع عن المواد 
السكرية وا�طعمة الدسمة ، أما حاالت التهاب الجلد 

واكزيما الجلد وحساسية الجلد فتتحسن حالتهم في 
الصيام مع تجنب الملح وا�غذية الدسمة . 

مريض االكتئاب :  �

الذي يعاني من ا�رق ليال ... فإن سهر حتى السحور ثم صلى 
الفجر فإنه يحدث له تغيير في اUيقاعات البيولوجية النهارية 

الليلية مما يؤثر على الهرمونات العصبية ويتسبب في 
تحسن حالته . 
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صحتك في 
العيد

المبارك بعدد من ا�طعمة  الفطر  ارتبط االحتفال بعيد 
والمأكوالت على رأسها ”الكعك“ وا�سماك ويقال أن 
الفراعنة هم أول من عرفوه، حيث كان الخبازون في 

مثل:  مختلفة،  بأشكال  صنعه  يحسنون  الفرعوني  البالط 
وكانوا  والمستدير،  والمستطيل  والمخروطي  اللولبي 

التاريخ اUسالمي، يرجع  ا�بيض. وفي  بالعسل  يصنعونه 
إلى الطولونيين، حيث كانوا  الفطر  تاريخ كعك عيد 

يصنعونه في قوالب خاصة مكتوب عليها "كل واشكر  
ولكن بعد الخروج من فترة صيام شهر رمضان.. فإن 

اUفراط في تناول هذه ا�نواع من ا�غذية يسبب مشاكل 
وتناول  المسألة  بتقنين  ا�طباء  ينصح  لذا  صحية مفاجئة.. 

جرعات بسيطة ومحددة من هذه ا�طعمة تخفيفc علي 
المعدة. 

إذن : 
فالكعكة الواحدة بها حوالي      200 سعر حراري
الغربيــة الواحدة بها حوالي           120 سعر حراري

البتي فـــور بهــــــا حوالــــــــي        90  سعر حــراري
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وأكدت الدراسة أن مخبوزات الكعك والغريبة والبتي فور وغيرها تحتوي علي الكثير من العناصر 
الغذائية المفيدة مثل الكربوهيدرات والدهون والبيض وبعض اUضافات الغذائية التي تعطي 

الطعم والرائحة المميزة لها ,  باUضافة إلى ا�نواع المختلفة من المكسرات والتي هي مصدر من 
مصادر فيتامين ”E“ المعروف بقوته المضادة ل�كسدة وأهميته في مقاومة أمراض القلب وتصلب 

الشرايين .  كما أوضحت الدراسات أن بعض المكونات الغذائية للكعك بها مواد من شأنها تهدئة 
الجهاز العصبي، مما يحقق الرومانسية والهدوء العائلي والرشاقة بعكس المتعارف عليه بشرط 

االعتدال في التناول .

ال مانع من االحتفال بالعيد وتناول الكعك 
ولكن دون اUضرار بالصحة أو إرهاق الجهاز 

الهضمي حتى تكتمل الفرحة.. فإن الصائم 
يخرج من شهر الصيام وجهازه الهضمي 

تعود علي نظام محدد لذلك يفضل تناول 
الكعك والبسكويت المعد بالزيوت الخفيفة 
أو بكمية قليلة من الدهون �ن كثرة الدهون 

تؤثر بالسلب علي عملية الهضم وتؤدي Uجهاد 
المرارة والكبد وا�معاء. ويفضل تحديد مواعيد 

تناول الكعك والكميات، �ن اUفراط في تناوله بعد 
فترة صيام واستقرار للجهاز الهضمي يؤدي إلي 

ارتباك شديد ومنع االمتصاص الجيد مما يؤدي لعسر 
هضم شديد . 
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