ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ درﻣﻮرد ﻧﻮﺷﯿﺪن آب در
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﺟﯽ ﺳﺒﮏ – ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  ،در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﺳﺎﻋﺎت روزه داری ﺑﺪن ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ آب از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﻓﻄﺎر و ﺳﺤﺮ ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ
ﭘﺮدازﯾﻢ :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ و ﻣﺰاﺟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان دارﻧﺪ ﻋﻄﺶ زﯾﺎدی ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻋﺎرض ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 – 1ﺑﺎز ﮐﺮدن روزه ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﺮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد و ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﻌﺪه ﺑﻌﺪ از روزه داری ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪن ﻣﻌﺪه ﺷﺪه و ﭘﯿﺮو آن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﺮدی اﻋﻀﺎی رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰ ،ﮐﺒﺪ،
ﻗﻠﺐ و ﺑﯿﻀﺘﯿﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﺣﺮارت ﻏﺮﯾﺰی را در آن اﻋﻀﺎء
ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ دﯾـﺎﺑﺖ ،ام اس ،ﻧـﺎزاﯾﯽ،
رﻋﺸﻪ)ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن( و … .را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد.
 – 2اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻓﻄﺎر ﻋﻄﺶ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﮐﻤﯽ آب ﮔﺮم
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻬﻤﺮاه ﻋﺴﻞ ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ذوب ﺷﺪن و ﻟﻄﯿﻒ ﺷﺪن و از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻄﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

)وَ ﻟِﻜ ُﻞ ِّ ﺷ َﯽ ْءٍ زَﻛ َﺎةٌ وَ زَﻛ َﺎةُ اﻷْ َﺑ ْﺪ َانِ اﻟﺼ ّ ِﯿَﺎمُ(
اﻟﻜﺎﻓﯽ ج  4ص62
ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی زﮐﺎت اﺳﺖ و زﻛﺎت ﺑﺪن ﻫﻢ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ.

 – 3ﺧﻮردن آب ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ،ﻫﻀﻢ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 – 4آﺷﺎﻣﯿﺪن آب در ﺑﯿﻦ ﻏﺬا ﻣﻀﺮ ﺑﻮده ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای
ﻣﻌﺪه ﺳﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﻏﺬا در ﻣﻌﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪن ﻏﺬا در ﻗﻌﺮ ﻣﻌﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻀﻢ در آﻧﺠﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ.
 – 5آب ﺳﺮد ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺷﯽ و ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص
ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 – 6ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻪ ﻧﻔﺲ.
 – 7ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن آﺷﺎﻣﯿﺪن آب زﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا از دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ)ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا(.
 – 8آب در وﺳﻂ ﺧﻮاب و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ و آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻣﺮاض ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺴﺘﯽ اﻋﻀﺎء و
رﻋﺸﻪ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.

