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 :الملخص

يعتبر الغذاء ضروري لصحة الجسم، فهناك الكثير من  االبحاث العلمية التي تثبت أن الغذاء المتوازن يساعد على 
)ماكيث، أنت ما تأكله،  (2018)الصباح،  (2015)فورمان، ُكل لتعيش، الوقاية من األمراض، والتحكم في عالج بعض األمراض 

. وفي العشر سنوات األخيرة، ونتيجة لهذه االبحاث العلمية، زاد االهتمام  في استخدام الغذاء الطبيعي الصحي، وإتباع برامج (2018
والوقاية من األمراض، أو لعالج بعض األمراض المزمنة كالسمنة والسكر وارتفاع الحمية الغذائية إما للحفاظ على الصحة 

الكولسترول. وكذلك زاد الوعي في معرفة  أضرار األكل الغير طبيعي )المعالج صناعيا( و أضرار استخدام األدوية الصيدالنية 
 م.الكيميائية التي من الممكن أن يكون لها تأثير جانبي سلبي على أعضاء الجس

النظام الغذائي الجديد الذي يعتمد على الخضروات كحصص  (2015)فورمان، ُكل لتعيش، ويلخص الهرم الغذائي للدكتور فورمان  
 أكثر وتقليل حصص الكربوهيدرات لصحة أفضل ووزن مثالي.

مرض  سببه الرئيسي هو نظام األكل  80لذي ينتج عنه أكثر من هناك العديد من البحوث التي توصلت أن اختالل الجهاز المناعي ا
. وهذا الخلل في الجهاز المناعي، يمكن عالجه بحمية غذائية (Marcelo Campos ،2017)الذي يسبب متالزمة األمعاء المتسربة 

اإلنسان يقوم بعملية الهدم والبناء المستمرة ويقوم بعملية الشفاء لمساعدة الجهاز المناعي بأن يعمل بصورة صحيحة. حيث أن جسم 
الذاتية، لذلك يحتاج لفترة راحة من بعض األغذية  ليتمكن من العمل بصورة سليمة. وفي نهاية هذا البحث تم إضافة بعض التوصيات 

 عي.الغذائية التي قد تساعد في المحافظة على الصحة العامة وعلى سالمة الجهاز المنا

 AIPالغذاء،التشافي،الهرم الغذائي،متالزمة األمعاء المتسربة،الجهاز المناعي، النظام الغذائي  :المفتاحيةكلمات ال

(، 17))العالمية : "أحد أهم احتياجاتنا األساسية حيث ال تقوم الحياة بدونه، فهو يزودنا بالطاقة لكل نشاط نقوم به.معنى الغذاء
 .(74، صفحة 1999

"الشفاء بيدك أنت فلقد ُخلقنا بقدرتنا على الشفاء، أجسامنا لها آلية الشفاء الذاتي، لكن  (Lisa Rankin) تقول الدكتورة ليزا رانكين
 .(Lissa Rankin, 2013, p. 26)عليك تزويده بالطاقة بطريقة الئقة حتى تبدأ عملية الشفاء" 

 .(2008)عمر،  أظهر الّشفاء والُبْرَء منه :المعنى اللغوي للتشافي

 المقدمة:

 12من الرؤساء األمريكيين السابقين، مؤلف  2( ( وهو مستشار اقتصادي سابق لدى Paul Zane Pilzerتوقع بول زان بلزر 
تنبأ في هذا الكتاب ان سوق الصحة   2001 (The next trillionفي عالم الصحة والتشافي  كتاب )كتاب، ومن أشهر كتبة 

تريليون والعدد  في ازدياد )لورد،  3. ولكن زاد العدد عن توقعه ليصل ألكثر من 2010والتشافي في العالم سيصل إلى تريليون سنة 
عن أهمية الصحة والوقاية من  األمراض. وأيضا من اشهر كتبة في هذا (. وهذا يوضح أن هناك ازدياد كبير في وعي الناس 2017

والذي بين فيه أن صناعة الصحة والتشافي هي الثورة  2012( سنة  The wellness revolutionالمجال  كتاب "ثورة الصحة" )
 (.2008القادمة في القرن الواحد والعشرين )بيزلر، 
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 . وإذا مرضت فهو يشفين"قال تعالى:" والذي هو يطعمني ويسقين 

نظم لنا ديننا الحنيف اساسيات الحياة السليمة من جميع النواحي،لو نظرنا إلى الغذاء فإن هللا يأمرنا باأللتزام باألكل الطبيعي من 
التسرفوا إنه و  الفواكه واللحوم على أن النسرف فاهلل اليحب المسرفين.قال تعالى "يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا

 اليحب المسرفين"

وقال تعالى "وإذا مرضت فهو يشفين" تم ربطها بيطعمني ويسقين حيث يتضح لنا أن المرض من انفسنا حيث نسيئ ألنفسنا بسوء 
 التغذية بالزيادة أو النقصان لنوع معين من األغذية الطبيعية أو المصنعة مما يسبب المرض.

صول على صحة أفضل وجسم سليم وقادر على القيام بمختلف أنشطته الحيوية، ومكافحة خطر يعتبر الغذاء ضروري للجسم  للح
الفيروسات، والبكتيريا الضارة، والطفيليات، والسموم التي قد يتعرض لها الجسم، وبالتالي التمتع بجهاز مناعي قوي وحصين، وتتم 

 المعادن، والدهون، والبروتينات، والكربوهيدرات، والسكريات، والماءالتغذية بتناول العناصر الغذائية من الفيتامينات المتنوعة، و 
 .(2018)الصباح، 

وهناك الكثير من الدراسات العلمية التي اثبتت أن الغذاء الصحي المتوازن الذي نأكله يساعد على الوقاية من الكثير من األمراض. 
يساعد على الوقاية أو التحكم في كثير من المشاكل الصحية مثل السمنة والسكر وارتفاع الكولسترول، و  وأن تغيير النظام الغذائي قد

 .(12، صفحة 2018)ماكيث، أنت ما تأكله،  ليس ذلك فقط بل حتى الوقاية من األمراض الخطيرة مثل امراض السرطان والقلب

( وهو طبيب وباحث في التغذية ومتخصص في الوقاية من األمراض ومكافحتها بالطرق Forman Joelفورمان )يقول الدكتور جويل 
الغذائية الطبيعية: "الصحة الجيدة ال تعني غياب المرض فحسب، بل تحمل على عاتقها الوقاية من األمراض في المستقبل، ومن 

 .(230، صفحة 2015)فورمان، ُكل لتعيش،  غذائي صحي"الممكن التنبؤ بها من خالل اتباع أسلوب معيشه ونظام 

يعتقد الكثير منا أنه يتبع أسلوب الحياة والصحة العامة الصحيحة، وقد يفاجئ حين يدرك إلى أي مدى نحن في العصر الحالي نجهل 
 .، صفحة تمهيد(2015)الغربّلي، دليلك الغذائي للصحة والسعادة،  الكثير من حقائق ذلك البحر الواسع المسمى علم التغذية

 أهداف البحث:

 أن يكون هناك وعي بين الناس بأن المرض أنزل هللا معه شفاء. -1

 الحرص على الصيام السليم لتنقية الجسم من السموم. -2

 إدراك أن عدم رغبة المريض لألكل هي طبيعية ألن الجسم يعمل على إعادة تشغيل الجهاز المناعي. -3

 يجب التنويع في األغذية الطبيعية والتوقف عن األغذية المصنعة. -4

 العمل بقول األطباء العرب السابقون" المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء" -5

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثاني العدد

 م 2021 – حزيران – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

77 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 مشكلة البحث:

( الذي اعتمدته وزارة الزراعة األمريكية وفي أغلب الهيئات الغذائية والدوائية 1التوازن الغذائي  اتباع الهرم الغذائي ، الشكل ) اواًل:
ويحدد الهرم الغذائي أنواع المواد والحصص التي يحتاجها وجمعيات القلب مع اختالف بسيط بينها مثل اضافة الرياضة وشرب الماء. 

حيث تسد حاجة الجسم البنائية والطاقية والوقائية. وهذا الهرم الغذائي انتقد من قبل الكثيرين من الباحثين في مجال  يااإلنسان يوم جسم
هذا الهرم غير ، حيث يرى  أن (Forman Joel)التغذية والصحة. ومن أكثر المنتقدين لهذا الهرم الغذائي الدكتور جويل فورمان 

بل قد يكون قاتل. ويعتبر أن هذا الهرم غير صحي ألنه يعتمد في الحصص األكبر على الكربوهيدرات وحصص كبيره من   صحي
. (95-94، الصفحات 2015)فورمان، ُكل لتعيش، البروتين الحيواني والصحيح أن تكون الحصص األكثر خضروات وفواكه والبذور 

 غم وجود بحوث علميه تفند توصيات الهرم الغذائي اال أنه يستخدم كمرجع غذائي في الواليات المتحدة والكثير من الدول األخرى.ور 

 

 

                                    

 

 

 (1الشكل )

: أن منظمة الغذاء والدواء األمريكية تعترف أن األدوية المصروفة بصورة صحيحة  والتي صرحوا بها تقتل ثانيًا
لبية (Fassa ،2013)الف امريكي كل سنة  100أكثر من  األطباء ال يعترفون بالطب اال انه مع ذلك نجد ان غا

لتداوي باألعشاب والتي كانت تستخدم منذ اآلف السنين. ولكن مع زيادة  البديل مثل الطب  الصيني القديم وا
لعلمية التي تبين فوائد استخدام الطب البديل ومع زيادة الوعي الصحي  نتيجة لتوفر المعلومات بسهولة  األبحاث ا

لبديل والعالجات الطبيعية التي إذا استخدمت استخدام عن طريق اإلنترنت، ازداد التوج ه في استخدام الطب ا
 صحيح يندر ما يكون لها تأثير جانبي سلبي على الصحة بعكس األدوية الكيميائية.

 ي فمرضى السرطان الذين يتعالجون بالكيماوي يعود لهم مجددًا نشاط الخاليا السرطانية بعد أشهر ألن اإلشعاع وجرعات الكيماو 
المؤيد، ) )الغالية الثمن(  تعمل على تدمير الجهاز المناعي للمريض الذي جهازه المناعي متضرر في األصل عندما اختل وأنتج ورم

2018). 

والخاليا السرطانية هي خاليا فقدت قدرتها على تنظيم أو قتل نفسها، حيث يوجد ما يسمى بالتدمير الذاتي للخاليا، فمعظم الخاليا 
لديها عمر افتراضي ومن ثم تدمر ذاتها بعكس الخاليا السرطانية التي تكمل حياتها طالما يتم إمدادها بالطاقة. وأهم مصدر لطاقة 

تناول الدهون والزيوت 

 والحلوى باعتدال

اعة الهرم اإلرشادي بوزارة الزر

 اإلمريكية

 (3-2منتجات األلبان)

 (5-3الخضروات )

اللحوم والبيض 

 (3-2والمكسرات )

 (حصص3-2الفاكهة )

الخبز والحبوب واألرز 

 ( حصه11-8والمكرونة )
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أن الخاليا السرطانية تهضم السكر وتعتبر  1931( سنة Otto Warburgهو السكر. وقد أكتشف  د. أوتو واربرغ ) الخاليا السرطانية
 .(2017)علوم،  الهوائية أي انها ال تحتاج اكسجين كباقي الخاليا

الجة بالمحسنات مثل المرتديال والنقانق عند تناولها تتلف ( أن األطعمة المصنعة  والمعKouchakoff) والحظ الدكتور كوشاكوف
 كريات الدم البيضاء فتبدو كأنها مصابة بالتهاب مما يسبب مشاكل للجهاز المناعي وأمراض الحساسية وفرط الحركة لدى األطفال

 .(72، صفحة 2015)الغربّلي، دليلك الغذائي للصحة والسعادة، 

 أهمية البحث:

األمراض المناعية التي تم اكتشافها رسميًا أكثر من ثمانين مرض والزال هناك بعضها غير معروف، وتختلف أعراض األمراض  -1
، Sharon Palmer) المناعية حيث تعتمد على مكان التلف في الخاليا أو أنسجة الجسم الناتج من هجوم الجهاز المناعي

2011). 
من مرضى الجهاز المناعي لديهم المشكلة ذاتها في الجهاز الهضمي حيث يكون هناك تلف  %90اكتشف الباحثون أن اكثر من  -2

، Marcelo Campos) متالزمة األمعاء المتسربةفي األمعاء الدقيقة يؤدي إلى ثقوب في جدار األمعاء وهي ما تسمى 
 (2. الشكل)(2017

 
 (2الشكل )

هو زيادة في حجم الثقوب النافذة في جدار األمعاء وهذا يعني أن الفتحات الكبيرة هذه ستسمح  المقصود بمتالزمة األمعاء المتسربة
بدخول مواد غير مهضومة كالبروتينات والسموم إلى الجسم مما يخلق عبء على الكبد وسوء االمتصاص وفرط الحساسية، حيث ان 

عندها يصعب على الجهاز . ما يؤدي الى تسربها للدورة الدمويةجدار األمعاء لم يعد يعمل كحاجز ضد المواد السامة والفضالت م
المناعي التمييز بين أنسجة وخاليا الجسم الخاصة وبين المواد الغريبة )فتات الطعام المتسرب من األمعاء( فيبدأ الجهاز المناعي 

 Marcelo) ز في شكل مرض مناعيللجسم بمهاجمة خاليا الجسم ويتلفها وقد يستمر ألشهر أو سنوات بشكل صامت قبل أن يبر 
Campos, 2017) . 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثاني العدد

 م 2021 – حزيران – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

79 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 النتايج:

 تحفيز الجهاز المناعي ودعمه بالعناصر الغذائية المناسبة وأتباع نظام غذائي معين مثل نظامولعالج متالزمة األمعاء المتسربة يجب 
هو نظام غذائي يزيل  (AIP)النظام الغذائي . و (2015)الدين، ( Auto Immune Protocol) (AIP)بروتوكول المناعة الذاتية 

األطعمة التي يعتقد أنها تهيج القناة الهضمية من أجل الحد من االلتهابات وتخفيف أعراض اضطرابات جهاز المناعة الذاتية مثل 
الصدفية، الذئبة الحمراء، والتهاب المفاصل الروماتويدي. وهذا البروتوكول هو نتاج خبرة وتجارب عدد من األطباء والباحثين 

التي عانت لفترة طويلة من مرض التصلب المتعدد، واستطاعت الشفاء  (Dr. Terry Wahls) روفين في هذا المجال من أمثالالمع
 .(2015)الدين،  منه عن طريق تغيير النظام الغذائي واتباع أسلوب الحياة صحي

 أفضل: هناك توصيات عامه مقترحه لصحةالخاتمة والتوصيات: 

 (2013)إرنست،  عالج السبب وليس المرض و الوقاية من األمراض بالتغذية السليمة. -1
تحضير البروبيناك بالمنزل من مواد طبيعية كالروب أو المكمالت الغذائية الطبيعية ليعمل على نشاط البكتريا النافعة في الجهاز  -2

 .(2018)سالمه،  الهضمي
 شرب الماء الطبيعي بكميات متوازنة مع الوزن والطول. -3
، 2018)ماكيث، أنت ما تأكله، أكل الخضروات والفواكه والبذور نيئة في أقرب صوره طبيعية لها واألفضل تقليل مدة الطهي  -4

 .(215صفحة 
 .(194، صفحة 2018)ماكيث، أنت ما تأكله،  طويلة مضغ الطعام جيدًا لفترة -5
ك الغذائي )الغربّلي، دليل االبتعاد عن األغذية المعدلة وراثيًا والمصنعة .خصوصًا السكر المشتق والملح المكرر واألغذية المعلبة -6

 .(164-163، الصفحات 2015للصحة والسعادة، 
 .(2018)ميتشن،  والبروبيناك والكركمB17, D, C) تقوية الجهاز المناعي باستخدام الفيتامينات ) -7
،واضطراب التوازن الحمضي يؤثر على الجهاز  7.3PHرفع نسبة قلوية الجسم ،فنسبة الحموضة الطبيعية للجسم تكون حوالي  -8

 .(2017)علوم،  من الغذاء خضار وفاكهة %75المناعي ،لذلك ينصح أن يكون 
 إن معرفة األطعمة والمكونات التي يجب االبتعاد عنها هي أيًضا عامل أساسي في الوصول إلى األهداف الصحية. -9

وهي الطماطم ، الباذنجان، البطاط العادي،  Nightshade Familyاالبتعاد عن خضروات الثلثان أو عائلة الظل الليلي  -10
الفلفل بأنواعه األخضر والملون والحار لمن يعانون من األمراض المناعية فهي تحتوي على مادة السوالين وهي مادة سمية تسبب 

 (Keith Pearson, 2017)الصداع واالسهال وضغط القلب 
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“Healing with Food” 

Abstract: 

 Food is essential for the health of the body. There is a lot of scientific research that proves that balanced food helps to 

prevent diseases and to control the treatment of some diseases .In the last ten years, as a result of these scientific 

researches, the interests in the use of healthy natural food are increased. Following diet programs to maintain health and/or 

to prevent diseases or to treat some chronic diseases such as obesity, diabetes and high cholesterol are also increased. As 

well as the increased of the awareness of the knowledge of the effects of eating unnatural foods (artificially treated) and the 

negative side effect of the use of pharmaceutical drugs on the human body. 

Dr. Foreman's Dietary Pyramid summarizes (2015ن، ُكل لتعيش، )فورما  the new diet that relies on vegetables as more quotas 

and reduces carbohydrate intake for better health and optimal weight. 

There are many studies that have concluded that an immune system imbalance can results in more than 80 major illnesses 

which are caused by an eating system that causes leaking gut syndrome . This imbalance in the immune system can be 

treated with a diet to help the immune system function properly. The Catabolism and Anabolism are two continuous 

operations that occur in the human body as a result of eating foods, and for self-healing we need some times to change our 

diet to let these operations to work properly. At the end of this research, some dietary recommendations were added that 

may help maintain the human-being health, and the immune system. 

 

http://www.ajsp.net/
https://www.todaysdietitian.com/newarchives/110211p36.shtml
https://www.healthline.com/nutrition/nightshade-vegetables
http://paulzanepilzer.com/ybv3n3-htm
https://www.nextavenue.org/mind-over-medicine-how-help-your-body-heal-itself/
https://www.nextavenue.org/mind-over-medicine-how-help-your-body-heal-itself/
https://goodnessme.ca/blogs/goodness-me/21-immune-boosting-foods-tonics-teas
https://goodnessme.ca/blogs/goodness-me/21-immune-boosting-foods-tonics-teas

