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يؤثر نمط الحياة الذي يفرضه الصوم على عمل 
في  حصرا  التغذية  على  يتكيف  الذي  الجسم 

الليل كما يوفق بين وقت األكل ووقت النوم.

أما بالنسبة للتغذية فإن مدتها الزمنية تقل عن 
العادة كما يختلف تركيب الوجبات الغذائية.

عموما  المغرب  في  الرمضانية  الوجبات  تتميز 
وافتقارها  والدهنيات  بالسكريات  بغناها 
والخضروات،  والفواكه  للسوائل  النسبي 
الظروف،  هذه  في ظل  جاهدا،  الجسم  فيسعى 
تغيير  دون  الخاصة  الوجبات  هذه  الستيعاب 
ملحوظ في المتثابتات البيولوجية كسكر الدم 
والعناصر  الغليسيريد  وثالثي  والكولسترول 

الزهيدة المقدار.

كما يتفاعل الجسم مع التغيرات الطارئة على 
التقطع  وكثير  متأخرا  أقصر  يمسي  الذي  النوم 
إيجاد  الجسم  فيحاول  الليلية  الوجبات  بسبب 
المهام  إتمام  نهارا  له  يخول  استعادي  نوم 
هذه  وتحدث  جيد.  بشكل  للحياة  الروتينية 

التالؤمات مرتين عند بداية الصوم ونهايته.

قد يكون صوم رمضان مفيدا للمسلم ذي نمط 
من  للتخلص  فرصة  يوفر  حيث  السليم  الحياة 
الوزن الزائد وكذا الشروع في اإلقالع عن التدخين 
وشرب الكحول. هذا وقد بينت الدراسات العلمية 
)البروتينات  الحديثة تعزيزا للعوامل البيولوجية 
الشحمية رفيعة الكثافة والبروتينات الشحمية( 

المحصنة من أمراض القلب والشرايين.

على  للتدريب  فرصة  أيضا  رمضان  يشكل  و 

السيطرة على النفس بفرض رقابة على الشهوات 
الروح  ضبط  من  يمكن  مما  النهارية  والرغبات 
لحاجات الجسم. و أخيرا فإن لرمضان منافع ذات 
واألصدقاء  األهل  فيه  يتزاور  حيث  اجتماعي  بعد 
ويعزز فيه التضامن االجتماعي مع الفقراء وتكثر 
الوحدة  ظواهر  من  يقلل  مما  الصدقات،  فيه 

واليأس السائدة في األوقات العادية.

الحقائق  هذه  كل  العلمية  األبحاث  أكدت  وقد 
مصالح  في  االستشفاء  في  انخفاضا  فأظهرت 
االنتحار  حوادث  أعداد  وفي  النفسي  الطب 

ومحاوالت االنتحار. 

كان  إذا  إال  الظهور  المنافع  لهذه  يمكن  وال 
وتغذية  حياة  ألسلوب  متبعا  السليم  المسلم 
صحيحين )تغذية متوازنة تقل عن 2000 كالوري 
في اليوم وتحتوي على األلياف، الخضروات وحجم 
إلى  إضافة  اليوم  في  لتر   1.5 يفوق  للمشروبات 

ممارسة الرياضة التي تقضي على الخمول(.

في  األمراض  حول  العلمية  المعطيات  وبفضل 
رمضان  التي أضحت معتدة الكمية، فقد أمكن 
دحض اإلشاعات الراسية هنا وهناك، وهكذا فقد 
حيث  الفيزيولوجية  التغيرات  بعض  نعرف  صرنا 
يزداد إفراز األحماض المعدية وينقلب هذا اإلفراز 
من الليل إلى الصباح كما ترتفع األسمولية عند 
المرضى القاطنين في البلدان المعتدلة والحارة 
بعض  وفي  الكرياتنين.  نسبة  من  يرفع  قد  مما 
الواصمات  تتجه  العربي  المغرب  كدول  البلدان 
البروتينية والشحمية إلى االرتفاع. ويقل تكدس 

الصفيحات مما ينتج عنه ارتفاع زمن النزف.

الدم  ضغط  كارتفاع  المزمنة  األمراض  وتحتاج 

والصرع والتهاب المعدة والربو إلى استقرار لمدة 

في  للنظر  رمضان  قبل  أشهر  ثالثة  إلى  شهرين 

الطبيب  استشارة  بعد  وذلك  الصوم  إمكانية 

وتحت إشرافه.

اتفقت  فقد  السكري  مرضى  يخص  وفيما 

الدراسات على منع الصوم بالنسبة للمرضى غير 

تنكيسية،  مضاعفات  طورا  الذين  أو  المتوازنين 

المرضعات  أو  الحوامل  السكري  ومريضات 

نمط  كان  أيا  السن  في  المتقدمين  والمرضى 

السكري لديهم.

وبالنسبة لقرحة المعدة فإنه ال يوصى بالصيام 

لحاملي القرحة المعدية اإلثنا عشرية المتطورة 

بالوقاية  يوصى  االلتئام، كما  والتي هي في طور 

االلتئام  حديثة  قرحة  انتكاس  مضاعفات  من 

بعالج الصيانة.

أن  على  والطبي  الشرعي  العلم  أهل  أجمع  وقد 

ما يبطل الصوم من األدوية هو ما أخذ عن طريق 

الفم.

تتعد  لم  التي  الطبية  األبحاث  بأن  القول  يمكن 

45 دراسة قبل 1990، قد فاقت من ذلك التاريخ 
مؤسسة  لعبت  وقد  دراسة،   800  2010 إلى 

حول  والطبي  العلمي  للبحث  الثاني  الحسن 

هذه  وتعزيز  تطوير  في  هاما  دوليا  دورا  رمضان 

الدراسات.

رم�صان وال�صحة

ذ. فريد  هكو

مؤسسة احلسن الثاني للبحث الطبي والعلمي حول رمضان، كلية الطب والصيدلة

الوقاية خير من العالج


