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مقدمة

ال�سيام اأحد اأركان الإ�سالم الخم�سة التي اأوجبها الحكيم العليم على البالغين 
في �سهر رم�سان المبارك ويقت�سي المتناع عن الطعام من طلوع الفجر وحتى 
غروب ال�سم�س، ويوؤدي هذه الفري�سة في كل عام اأكثر من خم�سين مليون م�سلما 
اإن بع�سهم ل يكتفي ب�سيام �سهر رم�سان بل  بل  ال�سكري  الم�سابين بداء  من 

يزيد على ذلك ب�سيام اأيام اأخرى متفرقة خالل العام. 
فعاليته  اأو في  الأن�سولين  اإفراز هرمون  ينتج عن خلل في  داء مزمن  وال�سكري 
مما ي�سبب ارتفاعًا في ن�سبة �سكر الدم فوق المعدل الطبيعي وخلاًل م�ساحبًاً في 
التمثيل الغذائي للن�سويات والدهنيات. وال�سكري داء خطير قد يوؤدي لالإ�سابة 
بم�ساعفات مزمنة تنتج عن اعتالل بال�سرايين مثل ف�سل الكلى وق�سور الدورة 
بمعدل  الداء  وينت�سر هذا  الب�سر.  وفقدان  والأطراف  والدماغ  بالقلب  الدموية 
كبير في الدول الإ�سالمية خا�سة بين البالغين حيث ت�سل ن�سبة الإ�سابة به في 
الفقهاء  العلم من  اأهل  ي�ستوجب على  ال�سكان مما  اإلى حوالي 22% من  بع�سها 
التي  الإر���س��ادات  تو�سيح  مع  لهم  ال�سيام  اأحكام  بيان  المخت�سين  والأط��ب��اء 

تعينهم على ال�سيام. 
ومن هذا المنطلق فقد كان لي اإ�سهام في هذا الخ�سو�س منذ اأكثر من خم�س 
ع�سرة �سنة بو�سع اإر�سادات ال�سيام لمر�سى ال�سكري ون�سرت ذلك في كتيب وزع 
الإلكترونية، وقد اعتمدت في ذلك على  المعلومات  مجانا كما ن�سر على �سبكة 
الخبرة النظرية والعملية حيث لم تكن هناك اأبحاث كافية يمكن الرجوع اإليها.

وقد قام عدد من الأطباء الم�سلمين بن�سر اأول التو�سيات الموثقة ب�ساأن �سيام 
الأمريكية  الجمعية  عن  ال�سادرة  بال�سكري  العناية  مجلة  في  رم�سان  �سهر 
لل�سكري في عام 2005 م وقد احتوت تلك التو�سيات على اإر�سادات قيمة موجهة 
لالأطباء ب�سكل خا�س عن �سيام مختلف فئات مر�سى ال�سكري وحددت الأخطار 
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المر�سى  فئات  وبيان  واأ�سبابها  ال�سائمين  ال�سكري  مر�سى  على  المحتملة 
الذين ي�سكل ال�سوم خطرًا عليهم كما و�سعت اإر�سادات عامة لمر�سى ال�سكري 
ال�سائمين من النوع الأول والثاني تتعلق ب�سرورة ال�ست�سارة الطبية قبل ال�سيام 
واللتزام بالتغذية العالجية ال�سحيحة وغيرها من التو�سيات العامة التي تهم 
ال�سائمين. وتماثل تلك التو�سيات تقريبا ما �سدر عن مجل�س الفقه الإ�سالمي 
لحقًا لكنها لم تتطرق للجانب الفقهي لعدم م�ساركة رجال الفقه في جل�ساتها.. 

 )Diabetes Care Fall 2005, Vol2, Number 4(

وبعد ذلك ت�سدى لهذا الواجب مجل�س الفقه الإ�سالمي الدولي بجدة في دورته 
التا�سعة ع�سر حيث اأ�سدر حديثًا قرارات ُتبين حكم ال�سيام لجميع فئات مر�سى 
ال�سكري وذلك بعد اأن عقدت المنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية ندوتين لمناق�سة 
هذا الأمر �سارك فيها نخبة مميزة من المخت�سين من الفقهاء والعلماء. ول �سك 
اأن الباحثين من الفقهاء والأطباء الم�ساركين قد بذلوا جهودا مخل�سة في درا�سة 
كل البحوث العلمية التي اأجريت على �سيام مر�سى ال�سكري وا�ستخل�سوا منها 
ال�سائب  القرار  اتخاذ  بال�سكري على  والم�ساب  الطبيب  ت�ساعد  التي  الأحكام 

نحو اإمكانية ال�سوم من عدمه.
وا�ستمرارا للجهود المذكورة فاإن جمعية �سفاء ي�سرها اأن ت�سهم في ن�سر قرارات 
مجل�س الفقه الإ�سالمي الدولي الأخيرة حيث �سمت الراأي الفقهي المبني على 
الدرا�سات الطبية و�سيكون هذا اإن �ساء اهلل اإ�سهاما من الجمعية في اأداء واجبها 
على  حر�سنا  فقد  الفائدة  تكتمل  وحتى  المزمنة.  بالأمرا�س  الم�سابين  نحو 
للبحوث  الدائمة  اللجنة  ال�سادرة عن  بال�سيام  المتعلقة  الفتاوى  اإ�سافة بع�س 

العلمية والإفتاء وبع�س اإر�سادات ال�سيام لمر�سى ال�سكري. 
واإننا لنرجو من ال�سميع العليم اأن يكون لها اأعظم النفع واأن تعم الفائدة الجميع 

واهلل من وراء الق�سد.
د. خالد عبد اهلل طيب    

ا�ست�ساري اأمرا�س الباطنة وال�سكري    
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النبيين  خاتم  محمد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
والمر�سلين وعلى اله و�سحبه اأجمعين..

قرار رقم 183 )19/9( ب�ص�أن مر�صى ال�صكري وال�صوم
اإن مجل�س الفقه الإ�سالمي الدولي المنبثق عن منظمة الموؤتمر الإ�سالمي المنعقد 
في دورته التا�سعة ع�سرة في اإمارة ال�سارقة )دولة الإمارات العربية المتحدة( 

من 1 اإلي 5 جماد الأولى 1430ه�، الموافق 26 - 30 ني�سان )ابريل( 2009م.
ومجمع  الطبية  للعلوم  الإ�سالمية  المنظمة  بين  القائم  التعاون  وثيقة  على  بناء 
الفقه الإ�سالمي الدولي، وذلك انطالقًا من التفاقية الموقعة بين الجهتين، وبعد 
تكليف المجمع للمنظمة للقيام بدرا�سة )مر�س ال�سكري و�سيام رم�سان(، وبناء 
على معطيات الندوتين اللتين عقدتهما المنظمة بتاريخ 2 ربيع الأخر 1429 ه� 

الموافق 3 نوفمبر 2007 م، وتاريخ 8 ابريل 2008 م. 
وبعد اطالعه على البحوث الواردة اإلي المجمع بخ�سو�س ا�ستكمال بحث مو�سوع 
مر�س ال�سكري وال�سوم، وبعد ا�ستماعه اإلي المناق�سات التي دارت حوله، وبعد 

عر�س الجوانب الطبية والفقهية لل�سوم واأثره على مر�سى ال�سكري،
قرر ما يلي: 

اأواًل: تعريف موجز ملر�ض ال�صكري
الخ�سو�س  وجه  وعلى  مر�سيًا  اختالًل  ال��دم  في  ال�سكر  ن�سبة  في  اختالل  هو 
ارتفاع الن�سبة فوق المعدل الطبيعي، وينتج مر�س ال�سكري عن فقدان هرمون 
الأن�سولين الذي تفرزه خاليا خا�سة )خاليا B( في البنكريا�س اأو عن قلة كمية 

اأو قلة ا�ستجابة خاليا الج�سم له في بع�س الحالت.
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ث�نيً�: اأنواع مر�ض ال�صكري:
بع�سًا  بع�سها  عن  تختلف  اأن��واع  عدة  ال�سكري  بمر�س  ي�سمى  ما  تحت  يندرج 
اختالفًا كبيرًا في الأ�سباب وطرق العالج، وهي كما هو متفق عليه من ت�سميات 

وت�سنيفات لدى الموؤ�س�سة الطبية العالمية المتخ�س�سة في مر�س ال�سكري:
على  المعتمد   )Diabetes mellitus type 1( الأول  النوع  من  ال�سكري   .1

الأن�سولين ولجرعات متعددة في اليوم.
على  المعتمد  غير   )Diabetes type 2( ال��ث��ان��ي  ال��ن��وع  م��ن  ال�سكري   .2

الأن�سولين.
)Gestational Diabetes( سكري الحمل�  .3

اأنواع اأخرى منها:  .4
  ال�سكري الناتج عن بع�س اأمرا�س )البنكريا�س(.

  ال�سكري الناتج عن اختاللت هرمونية، وخ�سو�سًا في الغدد النخامية  
    والكظرية وخاليا البنكريا�س.

  ال�سكري الناتج عن بع�س الأدوية.

ث�لثُ�: ت�صنيف مر�صى ال�صكري طبيً�:
تم ت�سنيف مر�سى ال�سكري طبيًا اإلي اأربع فئات على النحو الأتي:

للم�ساعفات الخطيرة  الكبيرة جدًا  المر�سى ذوو الحتمالت  الفئة االأولى: 
ب�سورة موؤكدة طبيًا وتتميز اأو�ساعهم المر�سية بحالة اأو اأكثر مما ياأتي: 

حدوث هبوط ال�سكر ال�سديد خالل الأ�سهر الثالثة التي ت�سبق �سهر رم�سان.  
المر�سى الذين يتكرر لديهم هبوط وارتفاع ال�سكر بالدم.  

المر�سى الم�سابون بحالة )فقدان الإح�سا�س بهبوط ال�سكري(، وهي حالة   
تتكرر  الذين  الأول  النوع  من  وخ�سو�سًا  ال�سكري،  مر�سى  بع�س  ت�سيب 

لديهم حالت هبوط ال�سكر ال�سديد ولفترات طويلة.
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المر�سى المعروفون ب�سعوبة ال�سيطرة على ال�سكري لفترات طويلة.  
)الغيبوبة  م�ساعفة  اأو  الكيتوني(  ال�سكري  )الحما�س  م�ساعفة  ح��دوث   

ال�سكرية( خالل ال�سهور الثالثة التي ت�سبق �سهر رم�سان 
ال�سكري من النوع الأول.  

الأمرا�س الحادة الأخرى المرافقة لل�سكري.  
مر�سى ال�سكري الذين يمار�سون )م�سطرين( اأعمال بدنية �ساقة.  

مر�سى ال�سكري الذين يجري لهم غ�سيل كلى.  
المراأة الم�سابة بال�سكري اأثناء الحمل.  

نتيجة  للم�ساعفات  ن�سبيًا  الكبيرة  الحتمالت  ذوو  المر�سى  الث�نية:  الفئة 
ال�سيام والتي يغلب على ظن الأطباء وقوعها وتتمثل اأو�ساعهم المر�سية بحالة 

اأو اأكثر مما ياأتي:
الذين يعانون من ارتفاع ال�سكر بالدم كاأن يكون المعدل )180 300 مغم/   
التي  )المت�سكر(  المتراكم  الهيموغلوبين  ون�سبة  د�سل، )10ملم 165ملم( 

تتجاوز %10.
الم�سابون بق�سور كلوي.  

الم�سابون باعتالل ال�سرايين الكبيرة )كاأمرا�س القلب وال�سرايين(.  
العقارات  اأو  الأن�سولين  حقن  بوا�سطة  ويعالجون  بمفردهم  ي�سكنون  الذين   
في  لالأن�سولين  المنتجة  الخاليا  تحفيز  ط��ري��ق  ع��ن  لل�سكر  الخاف�سة 

البنكريا�س.
الذين يعانون من اأمرا�س اأخرى ت�سيف اأخطارًا اإ�سافية عليهم.  

كبار ال�سن الم�سابون باأمرا�س اأخرى.  
المر�سى الذين يتلقون عالجات توؤثر على العقل.  

للم�ساعفات  للتعر�س  المتو�سطة  الحتمالت  ذوو  المر�سى  الث�لثة:  الفئة 
نتيجة ال�سيام وي�سمل ذلك مر�سى ال�سكري ذوي الحالت الم�ستقرة والم�سيطر 
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البنكريا�س  خاليا  تحفز  التي  لل�سكر  الخاف�سة  المنا�سبة  بالعالجات  عليها 
المنتجة لالأن�سولين.

للم�ساعفات  للتعر�س  المنخف�سة  الحتمالت  ذوو  المر�سى  الرابعة:  الفئة 
نتيجة ال�سيام وي�سمل ذلك مر�سى ال�سكري ذوي الحالت الم�ستقرة والم�سيطر 
عليها بمجرد الحمية اأو بتناول العالجات الخاف�سة لل�سكر التي ل تحفز خاليا 

البنكريا�س لالأن�سولين بل تزيد فاعلية الأن�سولين الموجود لديهم.

رابعً�: اأحك�م �صي�م هذه الفئ�ت 
حكم الفئتني الأوىل والثانية:

حالت هاتين الفئتين مبنية على التاأكد من ح�سول ال�سرر البالغ اأو غلبة الظن 
بح�سوله بح�سب ما يقدره الطبيب الثقة المخت�س فيتعين �سرعًا على المري�س 
الذي تنطبق علية اإحدى الحالت الواردة فيهما اأن يفطر ول يجوز له ال�سيام درءًا 
)البقرة: 195(  { ۀ ۀ ہ ہ    ِہ}  تعالى:  لقوله  نف�سه  لل�سرر عن 
وقوله تعالى: {ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ} )الن�ساء:29(، كما 
اأن يبين لهم خطورة ال�سيام عليهم، والحتمالت  يتعين على الطبيب المعالج 
الظن خطيرة على �سحتهم  تكون في غالب  بم�ساعفات قد  لإ�سابتهم  الكبيرة 
تمكن  التي  المنا�سبة  الطبية  الإج��راءات  ي�ستنفد  اأن  الطبيب  اأو حياتهم. وعلى 

المري�س من ال�سوم دون تعر�سه لل�سرر.
الأولى  الفئتين  اأ�سحاب  على  المر�س  لعذر  رم�سان  في  الفطر  اأحكام  تطبق 

چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  {ڄ  تعالى:  بقوله  عماًل  والثانية 
ڑ  ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 
مع  �سام  ومن   ،)184 )البقرة:  ڳ}  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ڑک 

ت�سرره بال�سيام فاإنه ياأثم مع �سحة �سومه.
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حكم الفئتني الثالثة والرابعة:
اإلي  ت�سير  ل  الطبية  المعطيات  لأن  الإفطار  الفئتين  هاتين  لمر�سى  يجوز  ل 
احتمال م�ساعفات �سارة ب�سحتهم وحياتهم بل اإن الكثير منهم قد ي�ستفيدون 
من ال�سيام. وعلى الطبيب اللتزام بهذا الحكم واأن يقدر العالج المنا�سب لكل 

حالة على حدة. وُيو�سى بما ياأتي:
ال�سرعية  الأح��ك��ام  معرفة  من  مقبول  بقدر  بالإحاطة  مطالبون  الأط��ب��اء   
اإعداد هذه المعلومات من الجهات  المتعلقة بهذا المو�سوع، وهذا يقت�سي 

ذات ال�سلة وتعميمها على المعنيين بها.
اإليهم طالبين  الفقهاء والدعاة مطالبون باإر�ساد المر�سى الذين يتوجهون   
يتفهمون  الذين  المعالجين  اأطبائهم  ا�ست�سارة  ب�سرورة  ال�سرعي،  ال��راأي 
ال�سيام باأبعاده الطبية والدينية، ويتقون اهلل لدى اإ�سدار الن�سح الخا�س 

لكل حالة بما ينا�سبها.
على  ال�سكري  م�ساعفات  عن  الناتجة  الكبيرة  الحقيقية  لالأخطار  نظرًا   
اإتباع جميع الو�سائل الممكنة لالإر�ساد  �سحة المر�سى وحياتهم فاإنه يجب 
لتوعية  المختلفة  الإع���الم  وو�سائل  الم�ساجد  خطب  فيها  بما  والتثقيف 
المر�سى بالأحكام ال�سابقة، وذلك اأن زيادة م�ستوى الوعي بالمر�س واأ�سول 
ال�سرعي  الحكم  تقبل  عملية  وب�سهل  اآث��اره،  من  كثيرًا  تخفف  معه  التعامل 

والن�سائح الطبية لمعالجته.
الفقه  مجمع  مع  بالتعاون  الطبية  للعلوم  الإ�سالمية  المنظمة  تتولى  اأن   
الإ�سالمي الدولي اإ�سدار كتيب اإر�سادي حول هذا المو�سوع باللغة العربية 
وغيرها والعمل على ن�سرة بين الأطباء والفقهاء، وعر�س مادته العلمية على 

�سفحات النترنت ليطلع عليه المر�سى لال�ستفادة منه.
مطالبة وزارات ال�سحة في الدول الإ�سالمية بتفعيل البرامج الوطنية في مجال 

الوقاية والمعالجة والتوعية بمر�س ال�سكري واأحكامه ال�سرعية.....
واهلل اأعلم.. اإنتهى....
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اأ�صم�ء ال�ص�دة الفقه�ء الذين �ص�ركوا يف االجتم�ع�ت
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امل�شت�شار عبد اهلل العي�شى  .5

الدكتور عبد ال�شالم العبادي  .6
الدكتور عبد ال�شتار اأبو غدة  .7
الدكتور حممد راأفت عثمان  .8

الدكتور حممد عبد الغفار ال�شريف  .9
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�صفة الطبيب الذي يوكل اإليه 
تقرير �صي�م مري�ض ال�صكري من عدمه

وفقا لما ذكره �سعادة د اأحمد رجائي الجندي الأمين العام الم�ساعد للمنظمة 
الإ�سالمية للعلوم الطبية بدولة الكويت فاإنه يجب اأن يكون الطبيب م�سلمًا حاذقًا 
هلل  العبودية  وم�ست�سعرا  الأخ��الق  ومكارم  بالإخال�س  متحليا  تخ�س�سه  في 
وم�سهودًا له بالأمانة والنزاهة، متوا�سعا يحترم الآخرين ومعروفا عنه ال�سبر 

والحلم والعطف والمحبة والإن�ساف والعتدال.
الديانات  اأ�سحاب  من  الأطباء  من  ف��اأي  م�سلما  طبيبًا  المري�س  يجد  لم  ف��اإن 

ال�سماوية ممن تنطبق عليه ال�سفات ال�سابقة. 
  



أحكام وإرشادات الصيام للمصابين بداء السكري

14

نق�ط مهمة البد من تو�صيحه�
اأهل  الباحثين وهم من  ال�ساأن من  تقديرا لما ُبذل من جهود مخل�سة في هذا 
اللتزام  والمر�سى  الأطباء  المخت�سين من  الثقة في اخت�سا�سهم فعلى جميع 
ا�ستمرار  �سرورة  مع  الدولي  الإ�سالمي  الفقه  مجل�س  من  اأحكام  من  �سدر  بما 
اإلى  للو�سول  والعملية  العلمية  الخبرات  ور�سد  المجال  هذا  في  العلمي  البحث 
قرارات اأكثر دقة في هذا ال�ساأن، ومن ذلك تو�سيح بع�س النقاًط الهامة التي لم 

ترد في ما ن�سر حتى الآن وهي كما يلي:

اأواًل:
لبد من عدم اإغفال ال�سعور الديني والحالة النف�سية للم�سابين بال�سكري حيث 
اإن معظمهم يجد راحة نف�سية وبدنية في ال�سيام وي�سر على اأداء هذه الفري�سة 
لحالتهم  تقديرا  ال�سيام  بعدم  المخت�س  الطبيب  من  ن�سحهم  من  بالرغم 

ال�سحية خا�سة واأن كثيرا منهم قد اعتاد �سيام ال�سهر دون م�ساكل �سحية.
وحيث اأن الرتياح النف�سي ي�ساعد على انتظام ن�سبة �سكر الدم فان على الطبيب 
المخت�س ما لم يجد مانعًا حقيقيًا بذل كل جهد ممكن على م�ساعدة الم�سابين 
بال�سكري على ال�سيام بما في ذلك ا�ستخدام الو�سائل الحديثة في الت�سخي�س 
والعالج مثل اأجهزة تحليل �سكر الدم الم�ستمر وتحليل الكيتون في الدم وم�سخات 
الأن�سولين ولبد له من و�سع حلول عملية لمثل هوؤلء المر�سى لم�ساعدتهم على 
اأداء الفري�سة وتجنيبهم حدوث الم�ساعفات الحادة المحتملة، كما عليه في نف�س 
الوقت اأن يو�سح لهم متى يجب عليهم الإفطار واإنهاء ال�سيام. ومن ال�سروري 
اإدراك اأن ال�سيطرة الجيدة على ن�سبة �سكر الدم تحد بدرجة كبيرة من حدوث 

الم�ساعفات الحادة والمزمنة لداء ال�سكري.



د. خالد بن عبداهلل طيب 

15

ث�نيً�: 
مراعاة النظر اإلى مدة �ساعات ال�سيام والتي قد ت�سل اإلى اأكثر من 18 �ساعة 
من  يزيد  �سك  بال  وه��ذا  والأورب��ي��ة  الإ�سكندنافية  ال��دول  مثل  البالد  بع�س  في 
�سعوبة ال�سيام لكافة الم�سابين بال�سكري وب�سكل خا�س للم�سابين بالنوع الأول 
و حالت الحمل ال�سكري. ففي مثل هذه الحال ينبغي على مر�سى ال�سكري عدم 
ال�سيام اإذا وجدوا في بلد تزيد �ساعات ال�سيام فيه عن 16 �ساعة حيث اأن الكبد 
يفقد مخزونه من ال�سكر بعد هذه الفترة مما يوؤدي اإلى ا�ستخدام الج�سم للدهون 

كم�سدر للطاقة وي�ساعف من فر�سة التعر�س لم�ساعفات ال�سكري.

ث�لثً�: 
يجب الأخذ في العتبار مدة الإ�سابة بال�سكري فمن المعلوم اأن فر�سة الإ�سابة 
التفريق  ال�سكري المزمنة تزيد كلما زادت تلك المدة وعليه يجب  بم�ساعفات 
عن  اإ�سابتهم  مدة  تزيد  الذين  واأولئك  الإ�سابة  حديثي  ال�سكري  مر�سى  بين 

خم�س اأو ع�سر �سنوات فاأكثر واإجراء بحوث في هذا ال�سدد. 

رابعً�: 
تظل هناك حاجة لإجراء العديد من البحوث الطبية للو�سول اإلى نتائج اأكثر دقة 
وب�سكل خا�س اأبحاث للمقارنة بين ال�سائمين وغير ال�سائمين من جميع فئات 
هو  فكما  عليهم  لل�سيام  وال�سلبية  الإيجابية  الآثار  لر�سد  بال�سكري  الم�سابين 
معلوم وم�ساهد اأن غالبية الم�سابين بال�سكري يفتقدون اإلى ال�سيطرة على �سكر 
الدم وفقًا للمعايير العالجية المطلوبة حتى في حال عدم ال�سيام وهذا يرجع 

اإلى اأ�سباب عديدة ل مجال لح�سرها هنا.
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اخلال�صة:
ال�سكري  بم�ساعفات  المري�س  اإ�سابة  المخت�س  الطبيب  لدى  يثبت  لم  اإذا  اأنه 
عدم  له  يكفل  وعالجيا  غذائيا  برنامجا  للمري�س  يوفر  اأن  وا�ستطاع  المزمنة 
اأنه باإمكان  اأو النخفا�س الحاد في ن�سبة �سكر الدم فالأرجح  تعر�سه لالرتفاع 
مري�س ال�سكري ال�سيام دون �سرر عليه باإذن اهلل تعالى مع متابعة قيا�س ن�سبة 
ينطبق على  الأخرى وهذا  واأخذ الحتياطات  ال�سيام  �ساعات  اأثناء  الدم  �سكر 
جميع البالغين الم�سابين بال�سكري با�ستثناء الحوامل وبع�س حالت النوع الأول 

من داء ال�سكري. 
علمًا باأنه عند عدم التاأكد من اإمكانية �سوم الم�ساب بال�سكري من عدمه فاإنه 
�سيام  خالل  من  ال�سيام  على  المري�س  قدرة  اختبار  المخت�س  للطبيب  يمكن 
تطوعي في �سهر �سعبان ومراقبة حالة المري�س خالل �ساعات ال�سيام لإ�سدار 
الحكم المنا�سب له عن بينة وا�سحة كما ي�ساعد ذلك في تفهم المري�س لذلك 

الحكم.
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بع�ض الفت�وى املتعلقة ب�أحك�م الطب واملر�صى ال�ص�درة 
عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفت�ء

هل تف�صد اإبرة االأن�صولني �صي�م مري�ض ال�صكري ؟
اإب��رة ت�شرب تحت  بال�شكري، وله  اأنه يوجد مري�ض م�شاب  اأفيدكم  �ض 
الجلد، واإذا لم ت�شرب هذه الإبرة فاإنه يرتفع ال�شكر عليه، وحيث اإني 
اأعاني من هذا المر�ض خ�شو�شاً في �شهر رم�شان، فهل يجوز لي اخذ 
هذه الإبرة في �شهر رم�شان؟ اأفيدوني اأثابكم اهلل، واأفيدكم انه في 
كل عام لعدم ا�شتعمال هذه الإبرة اأمر�ض واأنوم بالم�شت�شفى، واأفطر 
حوالي ع�شرة اأيام ثم اأق�شي ما فاتني، هذا مو�شوع حيث العالج ل 

ي�شلح في الليل.

واإن  ق�ساء عليك،  ول  للعالج،  نهارًا  المذكورة  الإبرة  اأخذ  في  ل حرج  ج 
تي�سر اأخذها لياًل بدون م�سقة عليك فهو اأولى.

          

م� حكم �صحب عين�ت الدم من ال�ص�ئم للتحليل؟
ما حكم من �شحب منه دم وهو �شائم، وذلك بغر�ض التحليل من يده  �ض 

اليمني بمقدار )برواز( متو�شط ؟

مثل هذا التحليل ل ُيف�سد ال�سوم بل ُيعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة  ج 
اإليه، ولي�س من جن�س المفطرات المعلومة من ال�سرع المطهر.



أحكام وإرشادات الصيام للمصابين بداء السكري

18

هل يوؤثر غ�صيل الكلى على ال�صي�م؟
باأن  علماً  �شائماً؟  الإن�شان  ك��ان  اإن  ال�شيام  على  الغ�شيل  يوؤثر  هل  �ض 
الغ�شيل �شروري له وي�شق عليه اأن يفطر ويق�شي وج�شمه ل ي�شتفيد 
�شوى تنقية الدم من ال�شوائب وقد كثر الت�شاوؤل، اأرجو من �شماحتكم 

الإفادة جزاآكم اهلل خيراً.

جرت الكتابة لكل من �سعادة مدير م�ست�سفى الملك في�سل التخ�س�سي  ج 
مدير  و���س��ع��ادة  1406/8/14ه��������،  ف��ي   )2/1756( رق��م  بالخطاب 
في   )2/1757( رقم  بالخطاب  بالريا�س  الم�سلحة  القوات  م�ست�سفى 
1406/8/14، لالإفادة عن �سفة واقع غ�سيل الكلى، وعن خلطه بالمواد 
الكيميائية، وهل ت�ستمل على نوع من الغذاء. وقد وردت الإجابة منهما 
ورقم )7807/16/10(  في 1406/8/27ه���  رقم )5693(  بالخطاب 
في 1406/8/19ه� بما م�سمونه اأن غ�سيل الكلى عبارة عن اإخراج دم 
المري�س اإل اآلة )كلية �سناعية( تتولى تنقيته ثم اإعادته اإلي الج�سم بعد 
كال�سكريات  والغذائية  الكيميائية  المواد  بع�س  اإ�سافة  يتم  وانه  ذلك، 

والأمالح وغيرها اإلى الدم.
الكلوي  الغ�سيل  حقيقة  على  والوقوف  لال�ستفتاء  اللجنة  درا�سة  وبعد   
يف�سد  للكلى  المذكور  الغ�سيل  باأن  اللجنة.  اأفتت  الخبرة  اأهل  بوا�سطة 

ال�سيام.
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عة من ال�صي�م: حكم املراأة احل�مل والـُمر�صِ
عة اإذا خافت على نف�شها اأو على الولد واأفطرت في  الحامل والُمر�شِ �ض 

�شهر رم�شان فماذا عليها؟

وعليها  اأفطرت  �سوم  من  جنينها  اأو  نف�سها  على  الحامل  خافت  اإن  ج 
الق�ساء فقط �ساأنها �ساأن الذي ل يقوى على ال�سوم اأو يخ�سى منه على 

نف�سه م�سرة لقوله تعالى: {ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ  چ چ چ 
چ ڇ ڇ} )البقرة: 184(.

وكذا المر�سعة اإذا خافت على نف�سها اإن اأر�سعت ولدها في رم�سان اأو   
خافت على ولدها اإن �سامت ولم تر�سعه اأفطرت وعليها الق�ساء فقط 

وباهلل التوفيق و�سلى اهلل على �سيدنا محمد وعلى اآله و�سحبه.

الم�صدر: فتاوى ال�سيام الطبية، وزارة ال�سحة: اإدارة التوعية الدينية بالعا�سمة 
المقد�سة. يو�سف ح�سن مغربي 1426ه�
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اإر�ص�دات ال�صي�م ملر�صى ال�صكري 

الذي  العالج  ونوع  كمية  في  تغيير  لإجراء  ال�سكري  يحتاج مر�سى  غالبا  اأواًل: 
الفريق  ا�ست�سارة  المر�سى  كل  على  يجب  لذا  ال�سوم  �سهر  خالل  ي�ستخدمونه 
الطبي قبل �سهر ال�سوم للتاأكد من عدم وجود مانع �سحي يعيق �سومهم ولو�سع 

خطة العالج المنا�سبة لهم.
ث�نيً�: يجب على جميع مر�سى ال�سكري ال�سائمين التاأكد من انتظام ن�سبة �سكر 
الدم اأثناء �ساعات ال�سيام باإجراء تحليل �سكر الدم وب�سكل خا�س في ال�ساعة 
الأولى لل�سيام وقبل �سالة الظهر وقبل �سالة الع�سر وقبل الإفطار بالمغرب. 
ويجب ا�ستعرا�س تلك النتائج مع الفريق الطبي المعالج لإجراء التعديل المنا�سب 

على جرعات العالج اإذا لزم الأمر.
ث�لثً�: يجب على جميع مر�سى ال�سكري اللتزام بالنظام الغذائي المحدد لهم 
الليل وجبة  تناول ثالث وجبات )الإفطار وجبة خفيفة في منت�سف  ومن ذلك 
ال�سكريات  من  كبيرا  قدرا  تحتوي  التي  الأطعمة  عن  والمتناع  يوميا  ال�سحور( 

الب�سيطة والدهون الم�سبعة.
رابعً�: يجب تناول اكبر قدر من ال�سوائل التي ل تحتوي على �سكر ويف�سل ماء 
زمزم لمن تي�سر له ذلك كما يجب عدم البقاء طوياًل اأو بذل مجهود بدني كبير 
في الطق�س الحار تجنبًا لفقدان ال�سوائل عن طريق العرق اأثناء �ساعات ال�سيام 
ال�سائمين  ال�سكري  ينبغي على جميع مر�سى  الع�سر. كما  بعد �سالة  وخا�سة 
اأذان  قبل  ما  اإلى  ال�سحور  وجبة  وتاأخير  الإفطار  بتعجيل  النبوي  الهدي  اإتباع 

الفجر.
اأثناء النهار مع الخلود للراحة  خ�م�صً�: يجب اأن يكون الن�ساط البدني معتدًل 

وال�سكينة في فترة ما بعد الع�سر.
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�ص�د�صً�: ل يجب التردد في اإنهاء ال�سوم في اأي وقت عند حدوث انخفا�س حاد 
في هبوط م�ستوى ال�سكر بالدم دون 60 ملجم / د�سل حتى في حال عدم ال�سعور 
باأعرا�س النخفا�س فهذه الحالة ت�ستوجب عند حدوثها اإنهاء المري�س ل�سومه 
ن�سبة  تعود  وتكرار ذلك حتى  �سكر  يحتوي على  �سراب  وتناول  تردد  ودون  فورا 
�سكر الدم اإلى الم�ستوى الطبيعي. ويجب معرفة اأ�سباب حدوثها ومناق�سة ذلك 
مع الفريق الطبي المعالج لمنع تكرارها. ويمكن للطبيب الماهر اأن ي�سع خطة 
اإلى درجة كبيرة من فر�سة حدوثها. كما يجب مراقبة  للمري�س تحد  عالجية 
�سكر الدم اأثناء �ساعات ال�سيام للتعرف على تلك الحالة قبل حدوثها وعالجها 
مبكرًا مع مالحظة اأن بع�س مر�سى ال�سكري وخا�سة من النوع الأول ل ي�سعرون 
باأعرا�س النخفا�س ويتوجب عليهم اإذا اأ�سروا على ال�سيام اإجراء تحليل �سكر 

الدم عدة مرات يوميا خا�سة في الن�سف الثاني من النهار.

�ص�بعً�: الرتفاع الحاد لن�سبة �سكر الدم اإلى 250 - 300 ملجم / د�سل يحدث 
ل  اأن��ه  والأرج���ح  ال�سيام  ع��دم  ح��ال  في  حتى  بال�سكري  الم�سابين  من  لكثير 
باأعرا�س  م�سحوبًا  كان  اإذا  اإل  ل�سيامه  بال�سكري  الم�ساب  اإنهاء  ي�ستدعي 
مر�سية مثل ال�سعور بالإرهاق وكثرة التبول اأو ظهور الأ�ستون في البول اأو ارتفاع 
بمر�س عر�سي  المري�س  اإ�سابة  ب�سبب  الرتفاع  كان حدوث  اأو  الدم  في  ن�سبته 
حاد اآخر. في غير تلك الحالت يمكن للمري�س ا�ست�سارة الفريق العالجي عن 
اإمكانية ا�ستكمال �سومه اأو تناول كمية قليلة من الأن�سولين �سريع المفعول لتعديل 

ن�سبة ال�سكر بالدم ومراقبة ن�سبة ال�سكر للتاأكد من تح�سنها. 
اأما ارتفاع �سكر الدم فوق 300 ملجم / د�سل فاإنه ي�ستوجب الحذر وتناول جرعة 
من الأن�سولين فائق ال�سرعة في المفعول واإعادة التحليل خالل ن�سف �ساعة فاإذا 
لم تنخف�س الن�سبة اأو ارتفعت فانه يجب اإنهاء ال�سوم وتناول �سوائل ل تحتوي 
على �سكر والتوجه للم�ست�سفى خا�سة اإذا �ساحب ذلك اأعرا�س مر�سية اأو ظهور 

الكيتون في البول.     
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ن�ص�ئح غذائية ع�مة ملر�صى ال�صكري ال�ص�ئمني

احر�س على اإتباع ال�سنة النبوية بتعجيل الإفطار وتاأخير وجبة ال�سحور اإلى   
ما قبل �سالة الفجر.

تناول اأكبر قدر ممكن من الماء اأو ال�سوائل غير المحالة اأثناء الليل لتجنب   
الجفاف اأثناء النهار.

اتبع ال�سنة النبوية في الإفطار بثالث تمرات مع مالحظة اأنها ت�ساوي وحدة   
البرنامج  الم�سموح بها في  ال�سعرات الحرارية  فاكهة يجب ح�سابها �سمن 

الغذائي. 
على  لك  بها  الم�سموح  الطعام  كمية  وزع  التغذية  اأخ�سائي  مع  بالتع��اون   

وجبتي الإفطار وال�سحور مع اإ�سافة وجبة خفيفة في منت�سف الليل.
تجنب الأطعمة التي تحتوي على ال�سكريات الب�سيطة وتناول الن�سويات التي   
تحتوي على الألياف الغذائية مثل الخبز الأ�سمر والبقوليات لأنها تبطئ من 

�سرعة اإرتفاع �سكر الدم بعد الأكل.  
مثل  الأطعمة  اأن���واع  لتح�سير  المقالة  من  ب��دل  الفرن  ا�ستخدام  يف�سل   

ال�سمبو�سك والمعجنات الأخرى وغيرها.
ا�ستبدل اأنواع الأطعمة الد�سمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون مثل   
قليلة  التي تحتوي على كمية  الأطعمة  باأنواع  الد�سم  والألبان كاملة  اللحوم 

منها.
ا�ستخدم الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون اأو زيت الذرة بدًل من الحيوانية   

كال�سمن والزبدة. 
ا�ستخدم الفاكهة الطازجة بدًل من المعلبة اأو ع�سير الفاكهة.  
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منوذج وجبة اإفط�ر لل�ص�ئم 1800 �صعر حراري

النموذج الث�نيالنموذج االأولالوجب�ت
  3حبات تمروجبة الإفطار

  كوب �سوربة كويكر
  3 حبات �سمبو�سة بالفرن

  60 جم لحم اأو�سال م�سوي
  �سلطة خ�سراء

  3 حبات تمر
  كوب �سوربة حب

  3 حبات �سمبو�سة بالفرن
  60 جم دجاج م�سوي 

  �سلطة خ�سراء
وجبة خفيفة 
بعد 3 �ساعات

  ن�سف كوب �سلطة   كوب جلي �سغير 
    فواكه طازجة

وجبة خفيفة 
بعد 3 �ساعات

  ن�سف كوب ع�سير 
    برتقال غير محلى

  كوب حليب خالي الد�سم

وجبة ال�سحور 
قبل الفجر

  90 جم لحم اأو�سال غنم 
    منزوع الدهن

  كوب رز مطهي
  كوب خ�سار مطهي

  كوب زبادي قليل الد�سم
  ثمرة تفاح

  �سلطة خ�سراء

  90جم �سدر دجاج منزوع 
    الجلد بالفرن

  ربع رغيف خبز بر 
  كوب فا�سوليا خ�سراء مطهي

  كوب لبن رايب قليل الد�سم
  ثمرة برتقال

  �سلطة خ�سراء
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ال�صعرات احلرارية لبع�ض الوجب�ت الرم�ص�نية

ال�صعرات الحرارية كيلو ك�لوريالكميةال�صنف
88طبق �سغير �سوربة عد�س
175طبق �سغير�سوربة كويكر

103طبق �سغيرفول
165ربع رغيفتمي�س عادي

192ربع رغيفتمي�س بالجبنه
311ربع رغيف تمي�س بال�سمنه
95طبق �سغيرمطازيز بالبر

295طبق متو�سطزلبيه
3272 قطع و�سطبيتزا بالخ�سار

245�ساندوت�سكبده
4270 حباتمنتو

70طبق �سغيرهري�س
6199 قطع مطبق بالخ�سار 

875 مالعق �سليق 
75طبق �سغيرمرقوق 

888 مالعققر�سان بالبر 
278 4 حبات �سغيرة�سمبو�سك باللحم 
4223حبات �سغيرة�سمبو�سك بالجبن

8168 مالعق برياني 
4268 قطع كبيبه 

3335 قطع �سغيرةب�سبو�سه 
117طبق �سغيركريم كراميل

99طبق �سغيركريم الكا�سترد 
151طبق �سغيرمهلبيه 
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اأهم التعديالت الالزمة على جرعة الدواء ملر�صى ال�صكري

)الإ�سابة  ال�سن  كبار  من  غالبًا  وهم  ال�سكري  من  الثاني  النوع  مر�سى  اأواًل: 
بالنوع  الذين ي�سابون  ال�سباب  بال�سكري بعد �سن 30 عامًا( ون�سبة �سئيلة من 

الثاني من ال�سكري نتيجة ال�سمنة المفرطة: 
المر�سى الذين يعالجون بالنظام الغذائي مع اأو بدون الأقرا�س التي تزيد   .1
فعالية الأن�سولين دون زيادة في اإفرازه ُيمكنهم ال�سوم دون تغيير في جرعة 
الدواء حيث ل يخ�سى من هبوط م�ستوى �سكر الدم دون الم�ستوى الطبيعي 

با�ستخدام هذه الأنواع. 
من  تزيد  التي  بالأقرا�س  و  الغذائي  بالنظام  يعالجون  الذين  المر�سى   .2
اإفراز الأن�سولين ُيمكنهم ال�سيام مع تناول الجرعة الرئي�سية قبل الإفطار 
وتخفي�س الجرعة الثانية )اإن وجدت( قبل ال�سحور حيث اأن هذه الأنواع من 

الأقرا�س قد ُت�سبب انخفا�سا لم�ستوى �سكر الدم دون المعدل الطبيعي. 
يمكنهم  المفعول  طويلة  واحدة  اأن�سولين  بجرعة  يعالجون  الذين  المر�سى   .3
ال�سيام وتناولها قبل األإفطار بالمغرب وخف�س كمية الجرعة اإذا كانت ن�سبة 

�سكر الدم قبل ال�سحور اأو اأثناء النهار منخف�سة. 
المر�سى الذين يعالجون بجرعتين من الأن�سولين يمكنهم ال�سيام مع تناول   .4
الذي  الحد  اإلى  ال�سحور  جرعة  وتخفي�س  الإفطار  قبل  الرئي�سية  الجرعة 

يمنع هبوط �سكر الدم دون الم�ستوى الطبيعي. 
اإلى  بال�سرورة  يحتاجون  يوميًا  جرعات  بعدة  يعالجون  الذين  المر�سى   .5
ا�ست�سارة طبيب مخت�س لتحديد اإمكانية �سيامهم مع تعديل في نوع وكمية 

وعدد الجرعات.
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االأدوية االأكرث مالئمة ملر�صى ال�صكري ال�ص�ئمني

اأ. املر�صى الذين يع�جلون ب�الأقرا�ض 
النوع  من  ال�سكري  لمر�سى  الرئي�سي  الدواء   Glucophage الجلوكوفاج  يعتبر 
الثاني وهو اأي�سا الأكثر اآمنًا لمر�سى ال�سكري ال�سائمين فهو ل يزيد من افراز 

الأن�سولين و لي�سبب انخفا�س في �سكر الدم اأثناء ال�سيام. 
 Januvia جانوفيا  اأقرا�س  ا�ستخدام  فيف�سل  اآخر  ل��دواء  المري�س  احتاج  اإذا 
ال�سكر  ن�سبة  انخفا�س  معدل حدوث  في  ن�سبة  اأقل  لكونها   Gulvus اأو جلف�س 
بالدم اأثناء �ساعات ال�سيام حيث اأن تاأثيرها يعتمد اأ�سا�سًا على تلك الن�سبة ولذا 

فعندما تكون ن�سبة ال�سكر بالدم منخف�سة يقل تاأثير تلك الأقرا�س.

ب. املر�صى الذين يع�جلون ب�الأن�صولني 
اأن�سولين لنتو�س هو اأقل اأنواع الأن�سولين خطرًا في حدوث انحفا�س ن�سبة ال�سكر 
بالدم وبع�س مر�سى ال�سكري من النوع الثاني يمكن �سيطرة ن�سبة ال�سكر لديهم 

باإ�ستخدام اأن�سولين لنتو�س مع اأقرا�س جلوكوفاج فقط.
المر�سى الذين يحتاجون لعدة جرعات من الأن�سولين يف�سل لهم اإ�سافة كمية 
الأن�سولين �سريع المفعول قبل وجبة الفطار وال�سحور لل�سيطرة على ن�سبة ال�سكر 

بالدم. 
الإفطار  )قبل  جرعتين  ا�ستخدام  �سالمة  الطبية  الأبحاث  بع�س  في  ثبت  وقد 
وال�سحور( من نوع الأن�سولين المخلوط Humalin Mix 50 في ال�سيطرة على 
�ساعات  اأثناء  بالدم  ال�سكر  ن�سبة  انخفا�س  معدل  في  زي��ادة  دون  ال��دم  �سكر 

ال�سيام.
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ت�أثري اأنواع االأن�صولني ال�ص�ئعة االإ�صتخدام اأثن�ء 
�ص�ع�ت ال�صي�م

الت�أثيراال�صم التج�ري
نوفو رابد، اأبيدرا، 

هيومالوق
 Novorapid,

Apidra, Humalog

فائق ال�سرعة يعمل خالل 5 دقائق لمدة 4 �ساعات، 
ويجب  مبا�سرة  الوجبة  قبل  الجرعة  تناول  يجب 
تحليل �سكر الدم بعد الوجبة ب�ساعتين لمعرفة �سدة 

التاأثير.
اكت رابد

هيوميلين اأر
 Actrapid,
Humilin R

ل��م��دة 6  ال��م��ف��ع��ول يعمل خ���الل 30 دق��ي��ق��ة  ���س��ري��ع 
بن�سف  الوجبة  قبل  الجرعة  تناول  يجب  �ساعات، 
التالية  الوجبة  الدم قبل  �ساعة، ويجب تحليل �سكر 

لمعرفة �سدة التاأثير.
هيوميلين اإن، 
)ان�سولتارد(
 Insulatard,
Humilin N

يجب  �ساعة،   16  -  12 لمدة  �ساعتين  خالل  يعمل 
تحليل �سكر الدم قبل الفطار وال�سحور لمعرفة �سدة 

التاأثير. 

لنتو�س، ليفمير
Levimir, Lantus 

يعمل لمدة 24 �ساعة، يجب تناول الجرعة قبل وجبة 
الفطار بالمغرب، يجب تحليل �سكر الدم قبل مغرب 

اليوم التالي لمعرفة �سدة التاأثير. 
اأن�سولين مخلوط

 Humalog Mix
50,Novomix 30

له خ�سائ�س نوعي الأن�سولين �سريع وممتد المفعول، 
لمعرفة  الوجبات  وبعد  قبل  الدم  �سكر  تحليل  يجب 

�سدة التاأثير. 
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ث�نًي�: مر�سى النوع الأول من ال�سكري وهم غالبًا من فئة اليافعين وال�سباب. 
مثل هوؤلء المر�سى يعالجون بجرعتين اأو اأكثر من الأن�سولين يوميًا ول يمكنهم 
ال�ستغناء عن ذلك وبع�سهم ي�ستخدم م�سخة الأن�سولين التي تزودهم باحتياجهم 
من الأن�سولين على مدار ال�ساعة.. وقد دلت الأبحاث الطبية الحديثة على اإمكانية 
�سيام هذه الفئة من المر�سى �سرط قيامهم بمراقبة ن�سبة �سكر الدم، وتناولهم 
مرات  الأن�سولين عدة  تناول جرعات  في  واإنتظامهم  ال�سوائل،  من  كافية  كمية 
يوميًا، وقد ي�ساعدهم على ذلك ا�ستخدام م�سخة الأن�سولين ومع ذلك فالبد من 

اأن يقرر الطبيب المخت�س وحده اإمكانية �سيامهم.

للمالحظ�ت واال�صتف�ص�رات يرجى التوا�صل على:
tayebkhaled@hotmail.com


