
)*(إنكار الفوائد الصحية للصيام 

:مضمون الشبهة

ينكر بعض املغرضني وجود أي فوائد صحية للصيام اإلسالمي، بدعوى أن 
الصيام لو كان له فوائد صحية كثرية ـ كما يقول املسلمون ـ فلماذا مل ُيشرع طوال العام، 

الصيام اإلسالمي مينع اإلنسان عن شرب املاء لساعات طويلة، وهذا يف وبدعوى أن 
.ظنهم ميثِّل خطًرا ابلًغا على صحة اإلنسان

كما َيدَُّعون أن الصيام اإلسالمي يؤدي إىل الكسل وقلة اإلنتاج، ملا له من أضرار 
  .صحية كثرية

:وجوه إبطال الشبهة

جماًال للشك ـ أن للصيام اإلسالمي فوائد لقد أثبت العلم حديثًا ـ مبا ال يدع  .1
التخلُّص من السموم، والشحوم، وجتديد اخلال�، وتقوية جهاز : صحية عديدة، منها

: املناعة، كما أثبتت البحوث والتجارب الطبية دوره يف عالج كثري من األمراض، منها
عض أمراض األمراض الناجتة عن السمنة، كتصلب الشرايني، وضغط الدم، والسكر، وب

القلب، وكذا مرض التهاب املفاصل املزمن، وقرحة املعدة، هذا ابإلضافة إىل أثر الصيام 
اإلسالمي على الصحة النفسية، ومعاجلة األمراض الناجتة عن االضطراب النفسي، وقد 

.شهد بتلك الفوائد الصحية علماء الغرب

التقوى، ال من أجل أن  إن الصيام اإلسالمي أمر تعبديٌّ ُشرَِع من أجل حتقيق .2
له فوائد صحية كثرية، ومن مث فال ميكن للصيام أن يكون طوال العام على الدوام؛ ألن 
ذلك يتناىف مع وسطية اإلسالم اليت تقتضي أال يكون هناك إفراط وال تفريط، كما يتناىف 

امه، وهذا مع ما قرَّره العلم احلديث من أن كون الشيء مفيًدا ال يعين املبالغة يف استخد
ه انقلب إىل ضده: أمر مشاهد ومعلوم؛ فكما يقال .إذا زاد الشيء على حدِّ
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إن االمتناع عن شرب املاء يف الصيام اإلسالمي يفيد اجلسم بفوائد عديدة،  .3
حتسني كفاءة خال� الدم، محاية اجلسم من قرحة : وال يضرُّه كما ُيظن، من تلك الفوائد

سني آليات عمل الكلى، كما أن السوائل اليت يفقدها اجلسم املعدة، حتسني الذاكرة، حت
أثناء الصيام هي السوائل اليت يف خارج اخلال�، أما السوائل اليت بداخلها فإن اجلسم 
حيتفظ هبا، وإن فقد شيًئا منها فإنه يـَُعوَّض من خالل عمليات وحتوُّالت كيميائية، جعلها 

 .هللا سبحانه وتعاىل يف جسم اإلنسان

كيف َيدَُّعون أن الصيام اإلسالمي يسبب الكسل واخلمول، ويقلِّل حركة  .4
اإلنتاج، وقد وقعت أحداث اترخيية كربى يف �ار رمضان، منها غزوة بدر الكربى، 

إن شعور اإلعياء والضعف الذي قد يصيب بعض الصائمني أثناء ! وحرب أكتوبر؟
فيه، وليس بسبب  نيب ملسو هيلع هللا ىلص الصيام هو بسبب خروجهم عن آداب الصيام، وهدي ال

الصيام اإلسالمي الصحيح، الذي أثبتت األحباث والتجارب العلمية أنه يزيد النشاط 
 .واحليوية يف جسم الصائم بدرجة قد تفوق غري الصائم

ال شك أن الصيام اإلسالمي سهل ميسور، ال مشقة فيه وال ضرر؛ لقوله  .5
، وهذا )١٨٥/البقرة( ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر يُرِيُد اهللَُّ :سبحانه وتعاىل

واضح من حثِّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص على التسحُّر، وأمره بتعجيل الفطر وأتخري السحور؛ كي 
تتقلص مدة الصيام اليومية إىل الوقت املسموح به، وهذا ما أكَّدته الدراسات العلمية 

 .األعضاءيف جمال وظائف 

  :التفصيل

         :الفوائد الصحية للصيام اإلسالمي. أوال

قرَّر القرآن الكرمي أن للصوم منافع وفوائد متحقِّقة ملن يصوم من األصحاء 
وغريهم من أهل الرخص، ما مل يكن الضرر ُحمقًقا؛ لعموم اللفظ يف قوله سبحانه 

 .)[1]()البقرة()184(وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون:وتعاىل
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 :وهذه الفوائد كثرية، منها الروحية، والبدنية؛ وذلك كما �يت

مل يعرف األطباء فوائد الصوم الطبية إال يف القرن العشرين بعد أن تقدَّمت 
الكثري من أسرار البحوث العلمية الغذائية، وتوافرت األجهزة الدقيقة اليت كشفت 

 :اجلسم البشري، مشتملة على أسرار الغذاء يف اجلسم وتفاعالته، من هذه الفوائد

 :التخلص من السموم   .1

يتعرض اجلسم البشري لكثري من املواد الضارة، والسموم اليت قد ترتاكم يف 
ابإلضافة أنسجته، وأغلب هذه املواد أتيت للجسم عرب الغذاء الذي يتناوله بكثرة، هذا 

إىل السموم اليت نستنشقها مع اهلواء، من عوادم السيارات، وغازات املصانع، ومسوم 
إىل غري ذلك من مسوم الكائنات الدقيقة، … األدوية اليت يتناوهلا الناس بغري ضابط

اليت تقطن يف أجسامنا أبعداد تفوق الوصف واحلصر، وأخريًا خملَّفات االحرتاق 
 .الداخلي للخال�

هذه السموم جعل هللا تعاىل للجسم منها فرًجا وخمرًجا؛ فيقوم الكبد ـ وهو كل 
اجلهاز الرئيسي املنظف للجسم من السموم ـ إببطال مفعول كثري من هذه املواد 

اليور�، والكر�تني، وأمالح األمونيا، غري أن : السامة؛ بل قد حيوِّهلا إىل مواد �فعة، مثل
، وقد يعرتي خال�ه بعض اخللل ألسباب مرضية، أو للكبد جهًدا وطاقة حمدودين

ألسباب طبيعية كتقدُّم السن؛ فيرتسَّب جزء من هذه املواد السامة يف أنسجة اجلسم، 
ويف الصيام تتحوَّل كميات هائلة من الشحوم املختزنة يف .خصوًصا يف املخازن الدهنية

السموم الذائبة فيها، وتزال  اجلسم إىل الكبد حىت تؤكَسد، ويُنتفع هبا، وتستخرج منها
 .مسيتها ويتخلص منها مع نفا�ت اجلسد

ومبا أن عمليات اهلدم يف الكبد أثناء الصيام تغلب عمليات البناء يف التمثيل 
الغذائي؛ فإن فرصة طرح السموم املرتاكمة يف خال� اجلسم تزداد خالل هذه الفرتة، 
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ية كثري من املواد السامة، وهكذا يُعدُّ  ويزداد أيًضا نشاط اخلال� الكبدية يف إزالة مسُِّ
 .الصيام شهادة صحية ألجهزة اجلسم ابلسالمة

ـ وهو من األطباء العامليني، الذين اهتموا بدراسة " ماك فادون"يقول الدكتور 
إن كل إنسان حيتاج إىل الصوم، وإن مل يكن مريًضا؛ ألن مسوم األغذية : الصوم وأثره ـ 

 اجلسم، فتجعله كاملريض وتثقله؛ فيقلُّ نشاطه، فإذا صام اإلنسان واألدوية جتتمع يف
 .ختلَّص من أعباء هذه السموم، وشعر بنشاط وقوة ال عهد له هبما من قبل

 : التخلص من الشحوم   .2

ترتبط السمنة ابإلفراط يف تناول الطعام وخصوًصا األطعمة الغنية ابلدهون، هذا 
املرحية والسمنة مشكلة واسعة االنتشار، وقد ُوجد أن  ابإلضافة إىل أن وسائل احلياة

قصور القلب، والسكتة : السمنة تقرتن بز�دة خطر األمراض القلبية الوعائية، مثل
 .القلبية، ومرض الشر�ن التاجي، ومرض انسداد الشرايني احمليطة ابلقلب

يف آن واحد؛  والصيام اإلسالمي يعدُّ النموذج الفريد للوقاية والعالج من السمنة
حيث ميثِّل األكل املعتدل واالمتناع عنه، مع النشاط واحلركة عاملني مؤثِّرين يف ختفيف 
الوزن، وذلك بز�دة معدل استقالب الغذاء بعد وجبة السحور وحتريك الدهن املختزن 

 .ألكسدته يف إنتاج الطاقة الالزمة بعد منتصف النهار
تمثِّل يف احلفاظ على وجبة السحور واالعتدال وهبذا يُـْحِدُث الصيام اإلسالمي امل

 .يف األكل واحلركة والنشاط أثناء الصيام ـ نظاًما غذائيًّا �جًحا يف عالج السمنة
 :جتدُّد اخلال�   .3

اقتضت حكمة هللا تعاىل أن حيدث التغيري والتبديل يف كل شيء وفق سنة اثبتة؛ 
فقد اقتضت هذه السُّنة يف جسم اإلنسان أن يتبدل حمتوى خال�ه على األقل كل ستة 
أشهر، وبعض األنسجة تتجدد خال�ها يف فرتات قصرية تـَُعدُّ ابأل�م واألسابيع فتهرم؛ 

 .أخرى جديدة تواصل مسرية احلياة حىت �يت َأَجل اإلنسانتلك اخلال� مث متوت، وتنشأ 
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إن عدد اخلال� اليت متوت يف الثانية الواحدة يف جسم اإلنسان يصل إىل 
مليون خلية، وأكثر من هذا العدد يتجدد يوميًّا يف سنِّ النمو، ومثله يف وسط 125

 .العمر، مث يقلُّ عدد اخلال� املتجددة مع تقدُّم السنِّ 
أن األمحاض األمينية هي اليت تشكِّل البنية األساسية يف اخلال�؛ ففي الصيام  ومبا

 اإلسالمي تتجمَّع هذه األمحاض القادمة من الغذاء مع األمحاض الناجتة من عملية
اهلدم يف جممع األمحاض األمينية يف الكبد، وحيدث فيها حتوُّل داخلي واسع النطاق؛ 

التحوُّل الداخلي ودجمها يف جزيئات أخرى، ويصنع منها   ليتم إعادة توزيعها بعد عملية
 كل

أنواع الربوتينات اخللوية، وبروتينات البالزما واهلرمو�ت، وغري ذلك من املركبات 
 .احليوية

وهذا يتيح لَِبَناٍت جديدة للخال�، ويرفع كفاءهتا الوظيفية؛ األمر الذي يعود على 
 .ةاجلسم البشري ابلصحة والنماء والعافي

 :مقاومة الشيخوخة   .4

الربيطانية عن دراسة علمية تفيد أن الصيام )Nature(كشفت جملة الطبيعة 
يؤدي إىل تنشيط اجلينات املسئولة عن إفراز هرمو�ت تساعد اخلال� يف مواجهة زحف 
الشيخوخة على اإلنسان، وتزيد من حيوية اجلسم ونشاطه، وأكدت نتائج هذه الدراسة 

اخلال�، وأن اإلقالل أن عملية التمثيل الغذائي وهضم الطعام تـُْنِتُج موادَّ سامة تتلف 
ن من الوضع الصحي ويوقف  من كمية الطعام واإلكثار من احلركة حلرق الطاقة ُحيسِّ
عملية اهلدم، وابلتايل تزيد من إمكانية رفع متوسط العمر، وأوضحت الدراسة أن 

وأضافت . الصيام قد يؤدي إىل رد فعل جيعل اخلال� تقاوم املوت، وتعيش مدة أطول
فتاح الصحة يتمثل يف احلَدِّ من الطعام يف نظام غذائي مدى احلياة بقدر الدراسة أن م

 .اإلمكان؛ األمر الذي يؤثر إجيابيًّا، ويساعد على مقاومة الشيخوخة
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 :حتسني أداء اجلهاز املناعي   .5

يقوِّي الصيام جهاز املناعة، فيقي اجلسم من أمراض كثرية؛ حيث يتحسَّن املؤشر 
ليمفاوية عشرة أضعاف، كما تزداد نسبة اخلال� املسئولة عن املناعة الوظيفي للخال� ال

النوعية ز�دة كبرية، كما ترتفع بعض أنواع األجسام املضادة يف اجلسم، وتنشط الردود 
 .املناعية؛ نتيجة لز�دة الربوتني الدهين منخفض الكثافة

وديوم يف إذ يرفع معدل الص يقي الصيام اجلسم من تكوُّن حصيات الكلى؛.6
الدم فيمنع تبلور أمالح الكالسيوم، كما أن ز�دة مادة البولينا يف البول تساعد يف عدم 

 . ترسُّب أمالح البول، اليت تكوِّن حصيات املسالك البولية

خصوًصا عند الشباب، وبذلك يقي  خيفِّف الصيام الغريزة اجلنسية ويهدئها،.7
واالحنرافات السلوكية، واإلكثار من الصوم اجلسم من االضطراابت النفسية واجلسمية، 

مع االعتدال يف الطعام والشراب وبذل اجلهد املعتاد جيين الشاب فائدته يف تثبيط 
� معشر الشباب، َمن استطاع منكم «: غرائزه املتأججة بيسر؛ لذلك قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، وم
ن . وقاية، وهذا الشك إعجاز علمي: ، ومعىن وجاء)[2](»وجاء كما أن الصيام ُحيسِّ

 .خصوبة املرأة والرجل على السواء

 :الصيام عالج لكثري من األمراض   .8

األمراض احلادة، خصوًصا املصحوبة بقيء أو إن الصوم وسيلة فعَّالة للشفاء من 
إسهال أو ارتفاع يف درجة احلرارة؛ حيث يتيح راحة خلال� اجلسم ويعطيها الفرصة لكي 

 .)[3](تتخلَّص من مسومها وتقَوى مناعتها

 :كانية معاجلتها اآليتمن هذه األمراض اليت أثبتت األحباث العلمية الطبية إم
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ثبتت فعالية الصوم بوصفه عالًجا حلاالت االلتهاابت املفصلية احلادة، وهو ما  .1
الذي عاجل مرضاه " وود"سجَّله أستاذ الكيمياء جبامعة مونرت�ل بكندا، الربوفيسور 

أ�م، وذكر أن الصوم يف حاالت الروماتيزم ) 8ـ  4(بنجاح عرب عدة أ�م من الصوم 
 .دون وصول التدهور إىل القلب حيول

أظهرت األحباث أمهية الصوم بوصفه عالًجا لشىت أنواع السُّعال خالل مدة ال  .2
تتجاوز ثالثة أ�م، يف حني حيتاج الرَّبو الشعيب إىل مدة أطول، وتظهر نتيجة الصوم 

 .بوضوح عندما يستطيع مريض الربو أن خيلد إىل النوم يف هدوء

ه يف عالج أمراض اجلهاز اهلضمي، كاحلُمَّى التيفودية، اتَّضحت فعاليت .3
 .والكولريا، فضًال عن التهاابت القولون واإلسهال

عملية "ثبت أن الصوم يفيد يف معاجلة طنني األذن من خالل ما ُيَسمَّى بـ  .4
 .؛ حيث تـَُنظف قناة إستاكيوس أثناء الصوم"االطِّراح

اس القهري واهلوس وبعض أنواع الفصام أثبتت التجارب إمكانية عالج الوسو  .5
" يوري نيكالف"أو الصيام الطيب؛ فقد متكَّن الدكتور " العالج ابجلوع"مبا ُيسمَّى 

مبستشفى معهد موسكو للطب النفسي من عالج عشرة آالف مريض عقلي ونفسي 
منهم، وقد استغرقت الطريقة شهًرا  % 65بنظام العالج ابلصوم، وكانت النتيجة حتسُّن 

كامًال، وكان اإلفطار حمتوً� على القليل من اللنب، ابإلضافة إىل الكثري من اخلضروات 
 .)[4](والفواكه

 :كما يعاجل الصيام عدًدا كبريًا من األمراض اخلطرية، أمهها

وضغط الدم، وبعض األمراض الناجتة عن السمنة، كمرض تصلُّب الشرايني،    .1
 .أمراض القلب

 .مرض الرينود، ومرض برجر: يعاجل بعض أمراض الدورة الدموية الطرفية، مثل   .2
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يعاجل كثريًا من األمراض اليت تنشأ من تراكم السموم، والفضالت الضارة يف    .3
 .اجلسم

 ).الروماتويد(يعاجل الصيام املتواصل مرض التهاب املفاصل املزمن    .4

يعدِّل الصيام اإلسالمي ارتفاع ُمحوضة املعدة، وابلتايل يساعد يف التئام قرحة    .5
 .املعدة مع العالج املناسب

ال يسبب الصيام أي خطر على املرضعات، أو احلوامل، وال يغريِّ من الرتكيب  .6
 .)[5](الكيميائي، أو التبدُّالت االستقالبية يف اجلسم لديهن

هذا؛ وقد ثبت علميًّا أيًضا أن الصيام اإلسالمي يفيد يف عالج مرضى السكر؛ 
حيث تبنيَّ أن معدل السكر يف الدم ينخفض أثناء الصيام، وقد متخَّضت األحباث 

 .العلمية يف أمريكا عن إثبات قدرة الصوم على الوقاية، ومعاجلة املرء من مرض السكر

ملا سبق؛ فإن دول الغرب تستخدم الصيام اآلن يف عالج كثري من ودعًما 
األمراض؛ ففي أملانيا أُقيمت ُدور للصحة والعالج، تتبع يف معاجلتها للمرضى ـ وحىت 
األصحاء على السواء ـ الصوم الذي تفرضه على النزيل ملّدة تزيد على عشر ساعات، 

جبات اخلفيفة جدًّا، ويُطبَّق هذا النظام مث بتناول الو .. وتقل عن العشرين ساعة يوميًّا
ملدة متتابعة ال تقل عن ثالثة أسابيع، وال تزيد على أربعة أسابيع؛ أي مبا يتمشَّى متاًما 

 .مع نظام الصوم اإلسالمي، املتمثل يف صيام شهر رمضان كل عام

وروسيا ـ اليت ينتشر فيها اإلحلاد ـ قد اعرتفت مبا للصوم من فوائد صحية 
وأخريًا حيقُّ التذكرة : "نسان؛ فقد ُنشر يف جملة األغذية الروسية ما ترمجته حرفيًّالإل

، الذي جيزم فيه أبنه "اجلوع من أجل الصحة": "نيكواليف ونيلوف"بكتاب الربوفيسور 
لكي يتمتع كل مواطن يف املدن الكربى ابلصحة جيب عليه ختليص اجلسم من النفا�ت 

ـ وبصفة دورية ـ جبوٍع اتمٍّ ابالمتناع عن الطعام ملدة ال تقل عن  واملواد السامة أبن يقوم
 ".ثالثة أسابيع وال تزيد على أربعة أسابيع
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يف سكسونيا؛ " هنريج المهان"ولعل أشهر مصحَّة يف العامل هي مصحة الدكتور 
 .حيث يقوم العالج فيها على الصوم، وقد أُنشئت مصحات أخرى على غرارها

الصوم لشهر واحد يف السنة هو أساس احلياة، ": "بيلر شرنرب"ويقول الدكتور 
 .)[6]("وأساس الشباب

 !هذا ما شهد به غري املسلمني من العلماء، والفضل ما شهدت به األعداء

النفسية، ال وابإلضافة إىل كل ما سبق؛ فإن للصيام اإلسالمي أثًرا على الناحية 
يقل عن أثره على الناحية البدنية؛ إذ خيلق يف النفس الصرب، الذي يقيها من القلق 
واالضطراب، كما حيقق يف النفس الشعور ابلضمري واإلحساس مبراقبة هللا سبحانه 

       .)[7](وتعاىل، وهذا يغرس فيها الصدق واألمانة

ـ من مدرسة  " توم برنز"ومن أوضح األدلة على هذا شهادة صائم أمريكي، وهو 
إنين أعترب الصوم جتربة روحية عميقة أكثر منها : كولومبيا للصحافة ـ الذي يقول

هبدف ختليص جسدي ) الطيب أو التجويع(بدأت الصوم   جسدية؛ فعلى الرغم من أنين
صوم �فع جدًّا لتوقُّد الذهن، فهو يساعد على من الوزن الزائد إال أنين أدركت أن ال

الرؤية بوضوح أكرب، وكذلك على استنباط األفكار اجلديدة وتركيز املشاعر، فلم َتَكد 
الصحي حىت شعرت أين أمرُّ بتجربة مسو ) بولنج(متضي عدة أ�م من صيامي يف منتجع 

 .روحي هائلة
ويشعر جسمي براحة كبرية،  إنين عندما أصوم خيتفي شوقي متاًما إىل الطعام،

وأشعر ابنصراف ذايت عن النزوات والعواطف السلبية كاحلسد والغرية وحبِّ التسلُّط،  
كما تنصرف نفسي عن أمور َعَلَقْت هبا، مثل اخلوف واالرتباك والشعور ابمللل، كل هذا 

كما ال أجد له أثًرا مع الصيام، ولعل كل ما قلته هو السبب الذي جعل املسلمني ـ و 
رأيتهم يف تركيا وسور� والقدس ـ حيتفلون بصيامهم ملدة شهر يف السنة احتفاًال جذَّااًب 

 .روحانيًّا مل أجد له مثيًال يف أي مكان آخر يف العامل
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وعليه؛ فقد ابت ُمَسلًَّما لدى العلماء واخلرباء أن للصيام اإلسالمي أثره اجللي 
  .)[8](تمع املسلمالواضح على صحة البدن والنفس للفرد واجمل

دعواهم لو كان للصيام اإلسالمي فوائد صحية فلماذا مل ُيشرع طوال العام ـ . اثنًيا
 :دعوى ابطلة

إن احلكمة أو الغاية من الصيام تتناىف مع أن يكون طوال العام على الدوام؛ 
� أيها الذين  :أجل حتقيق التقوى؛ قال سبحانه وتعاىلفالصيام أمر تعبُّدي ُشرع من 

آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
، وهو مل ُيشرع من أجل أن له فوائد صحية، ولكن ابلرغم من )البقرة()183(تتقون

وأن  : هذا فقد أشار هللا عز وجل يف كتابه العزيز إىل فوائد الصيام إمجاًال؛ فقال
الصيام «: وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،)البقرة()184( تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون

فأثبت من خالل ، مث جاء الطب حديثًا ـ كما ذكر� يف الوجه األول ـ )[10]) ([9](»...ُجنَّة
 .)[11](أحباثه وجتاربه أن للصيام عامة ـ وللصيام اإلسالمي خاصة ـ فوائد صحية كثرية

وعندما ُنسلِّم أبن للصيام فوائد صحية لإلنسان فليس معىن ذلك أن يكون طوال 
داله، اليت تقتضي أال يكون هناك إفراط العام؛ ألن ذلك يتناىف مع وسطية اإلسالم واعت

جاء ثالثُة رهٍط إىل بيوت أزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص «: وال تفريط؛ قال أنس بن مالك �
وأين حنن من النيب : يسألون عن عبادة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فلما ُأخربوا كأ�م تقالُّوها، فقالوا 

أما أ� فإين أصلي الليل : د غفر هللا له ما تقدَّم من ذنبه وما أتخَّر، قال أحدهمملسو هيلع هللا ىلص؟ ق
أ� أعتزل النساء فال أتزوج : أ� أصوم الدهر وال أُفطر، وقال آخر: أبًدا، وقال آخر

 أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وهللا إين ألخشاكم هلل: أبًدا، فجاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال
وأتقاكم له، لكين أصوم وأُفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن ُسنَِّيت 

 .)[12](»فليس مين

ومن مثََّ؛ فإن كون الشيء مفيًدا ال يعين املبالغة يف استخدامه؛ فالوسطية يف كل 
رَّره العلم احلديث من خالل أحباثه وجتاربه، شيء أمر مطلوب ال حميد عنه، وهو ما ق
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حىت أصبح من املسلَّمات؛ فالطعام ـ مثًال ـ ضروري حلفظ صحة اإلنسان وحياته، إال أن 
وكذا؛ فإن ممارسة الر�ضة مفيدة جدًّا جلسم . اإلفراط فيه يضرُّ اجلسم ضررًا ابلًغا

ستها، ويظلُّ ميارسها ليل اإلنسان، ولكن هل معىن ذلك أن يـُْفِرَط اإلنسان يف ممار 
 .وهكذا!... �ار؟

وابإلضافة إىل ما سبق؛ فإن اإلسالم مل يُغلق ابب الصيام بعد شهر رمضان، بل 
 :فتحه، لكن على سبيل التطوع ال الفرضية، وذلك كاآليت

o أن رسول هللا صلى هللا   عن أيب أيوب األنصاري �: صوم ستة أ�م من شوال
 .)[13](»من صام رمضان مث أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر«: قالعليه وسلم 

o عن أيب قتادة األنصاري � أن رسول هللا صلى : صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء
: ملاضية والباقية، قالُيَكفُِّر السنة ا: ُسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال«هللا عليه وسلم 

 .)[14](»ُيَكفُِّر السنة املاضية: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال

o أفضل الصيام بعد «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب هريرة � قال: صوم احملرَّم
 .)[15](»وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليلرمضان شهر هللا احملرم، 

o كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصوم حىت نقول «: عن عائشة � قالت: صوم شعبان
ل صيام شهر إال اليفطر، ويفطر حىت نقول ال يصوم، وما رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص استكم

 .)[16](»رمضان، وما رأيته أكثر صياًما منه يف شعبان

o أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان أكثر ما «: عن أيب هريرة �: صوم اإلثنني واخلميس
 .)[17](»...يصوم اإلثنني واخلميس

o أوصاين خليلي ملسو هيلع هللا ىلص «: عن أيب هريرة � قال: صوم ثالثة أ�م من كل شهر
 .)[18](»صيام ثالثة أ�م من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أ�م: بثالث
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o أفضل «: قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص: عن عبد هللا بن عمرو قال: صوم يوم وإفطار يوم
  .)[19](»الصيام صيام داود عليه السالم كان يصوم يوًما ويفطر يوًما

للمتطوِّع قبل رمضان وهبذه األحاديث ـ وغريها كثري ـ يتبنيَّ أن الصيام مستمر 
وبعده ال ينقطع، ولكنه موزَّع على أ�م وأوقات فاضلة ـ كما ذكر� ـ وليس على الدوام، 
وهذا من عظمة اإلسالم الذي يتسم ابلوسطية واالعتدال، ليس يف الصيام فحسب، بل 

 .يف كل شيء

اإلسالمي وعليه؛ فال حيق هلؤالء املدَّعني أن يشككوا يف الفوائد الصحية للصيام 
بدعوى أنه مل ُيشرع طوال العام على الدوام، ال سيما وأن هذا الكالم مل يقل به أحد 

 !من أهل االختصاص املعتربين، ال من املسلمني وال من غريهم

 :فوائد االمتناع عن شرب املاء يف الصيام اإلسالمي. اثلثًا

ي ضررًا، وهو عدم لقد أخطأ مثريو الشبهة حينما ادَّعوا أن يف الصيام اإلسالم
 : شرب املاء، بدعوى أنه يضر ابلصائم ضررًا ابلًغا؛ وذلك ملا �يت

من وزن اجلسم للبالغني، وينقسم إىل قسمني %) 70-65(يشكِّل املاء حنو 
قسم داخل اخلال�، وقسم خارجها بني اخلال�؛ يف األنسجة واألوعية الدموية : رئيسني

 القسمني توازن دقيق، والتغريُّ يف تركيزات والعصارات اهلضمية وغري ذلك، وبني
األمالح ـ خصوًصا الصوديوم الذي يرتكز وجوده يف السائل خارج اخلال� ـ ينبِّه أو يثبط 

، )ADH(آلية إفراز اهلرمون املضاد إلدرار البول : عمليتني حيويتني داخل اجلسم، ومها
هتيئة اجلسم للحفاظ على املاء وآلية اإلحساس ابلعطش، واللتان تؤثِّران كلتامها يف 

داخله وقت الشدة، وذلك بتأثري اهلرمون املضاد إلدرار البول على ز�دة نفاذية 
األ�بيب الكلوية البعيدة، واأل�بيب والقنوات اجلامعة؛ حيث يسرِّع امتصاص املاء 

زاد  ويقلِّل من إخراجه، كما يتحكمان مًعا يف تركيزات الصوديوم خارج اخلال�، وكلما
 .تركيز الصوديوم زاد حفظ املاء داخل اجلسم
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إن تناول املاء أثناء االمتناع عن الطعام ـ يف الصيام ـ يؤدي إىل ختفيف التناضح 
)OSMOLARITY ( يف السائل خارج اخلال�، وهذا بدوره يؤدي إىل تثبيط إفراز

ول، مع ما يصحبه اهلرمون املضاد إلدرار البول؛ فيزداد املاء اخلارج من اجلسم يف الب
من الصوديوم وبعض األمالح األخرى، ويف هذا هتديد حلياة اإلنسان إن مل تُعوَّض هذه 
األمالح؛ حيث يـَُعدُّ الصوديوم عنصًرا حيو�ًّ يف توطيد اجلهد الكهرابئي عرب جدر 
اخلال� العصبية وغري العصبية، كما أن له دورًا حيو�ًّ يف تنبيه العضالت وانقباضها، 

 .عند نقصانه ُيصاب اإلنسان بضعف عام يف جسمهو 

وقد ُوجدت عالقة بني العطش وحتلل اجلليكوجني؛ إذ يسبب العطش إفراز 
واهلرمون ) AngiotensinII 2هرموين األجنوتنسني (جرعات تتناسب وقوة العطش من 

، واللذان يسبِّبان حتلُّل اجلليكوجني يف )Vasopressin(القابض لألوعية الدموية 
إحدى مراحل حتلُّله خبال� الكبد، فكلما زاد العطش زاد إفراز هذين اهلرمونني بكميات  

 .كبرية؛ األمر الذي يساعد يف إمداد اجلسم ابلطاقة خصوًصا يف �اية اليوم

املستمر طوال مدة الصيام ) ADH(كما أن ز�دة اهلرمون املضاد إلدرار البول 
 حتسني القدرة على التعلم وتقوية الذاكرة، يف شهر رمضان، قد يكون له دور مهم يف

وقد ثبت ذلك على حيوا�ت التجارب؛ لذلك فالقدرة العقلية قد تتحسَّن عند 
 .الصائمني بعكس ما يعتقد عامة الناس

كما أن احلرمان من املاء أثناء الصيام يسبب ز�دة كبرية يف آليات تركيز البول يف 
ألف مل  12إىل  1000(زية البولية قد يصل من الكلى، مع ارتفاع يف القوة األمسو 

 .، وهكذا تنشط هذه اآلليات املهمة لسالمة وظائف الكلى)كجم ماء/أمسو

كما أن عدم شرب املاء خالل �ار الصيام يقلِّل من حجمه داخل األوعية 
الدموية، وهذا بدوره يؤدي إىل تنشيط اآللية احمللية بتنظيم األوعية وز�دة إنتاج 

، الذي له أتثريات عديدة وجبرعات قليلة؛ إذ )Prostaglandine(ستاجالندين الربو 
إن له دورًا يف حيوية خال� الدم احلمراء ونشاطها، وله دور يف التحكم يف تنظيم قدرة 
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هذه اخلال� لتعُرب من خالل جدران الشعريات الدموية، وبعض أنواعه له دور يف تقليل 
تكوُّن الُقَرح املعدية كما ثبت يف حيوا�ت التجارب، كما  ومن مث؛ تثبيط. محوضة املعدة

ومن مث؛ فمن املمكن . أن له دورًا يف عالج العقم؛ حيث يسبب حتلل اجلسم األصفر
أن يؤدي دورًا يف تنظيم دورة احلمل عند املرأة، كما يؤثر على عدة هرمو�ت داخل 

األخرى، مثل اهلرمون احلاث اجلسم فينبِّه إفراز هرمون الرينني، وبعض اهلرمو�ت 
للقشرة الكظرية، كما يزيد من قوى استجابة الغدة النخامية للهرمو�ت املفرزة من 
منطقة حتت الوساد يف املخ، كما يؤثر على هرمون اجلليكوجني، وعلى إطالق األمحاض 

قالت ومن مث؛ له أتثري يف إفراز النا. الدهنية احلرة، كما يوجد الربوستجالندين يف املخ
لإلشارات العصبية، كما أن له دورًا يف التحكم يف إنتاج أحادي فوسفات األدينوزين 

، اليت يزداد مستواها ألسباب عديدة، وتؤدي دورًا مهمًّا يف حتلُّل )CAMP(احللقي 
الدهن املختزن؛ لذلك فالعطش أثناء الصيام له فوائد عديدة بطريق مباشر أو غري 

ن كفاءة خال� الدم  مباشر نتيجة لز�دة مادة الربوستجالندين؛ حيث ميكن أن حيسِّ
ن  وحيمي اجلسم من قرحة املعدة، ويشارك يف عالج العقم، ويسهِّل الوالدة، وحيسِّ

 .الذاكرة، ابإلضافة إىل حتسني آليات عمل الكلى، وغري ذلك

هذا ابإلضافة إىل أن هللا سبحانه وتعاىل جعل للجسم البشري مقدرة على صنع 
اء من خالل العمليات والتحوُّالت الكيميائية العديدة، اليت حتدث يف مجيع خال� امل

اجلسم، إذ تتكوَّن ـ أثناء عمليات استقالب الغذاء، وتكوين الطاقة يف الكبد، والكلى، 
واملخ، والدم، وسائر اخلال� تقريًبا ـ جزيئاُت ماٍء، وقد قدَّر العلماء كمية هذا املاء يف 

 ).Intrinsicwater" (املاء الذايت أو الداخلي"ث إىل نصف لرت، وُيسمَّى اليوم من ثل

وكما خلق هللا لإلنسان ماًء داخليًّا، خلق له طعاًما داخليًّا أيًضا، فمن نفا�ت 
أكسدة اجللوكوز يصنع اجللوكوز مرة أخرى؛ حيث يتحوَّل كل من محض الالكتيك 

جلوكوز مرة أخرى؛ حيث تتوجه هذه  والبريوفيت، ومها نتاج أكسدة اجللوكوز إىل
النفا�ت إىل الكبد، فيجعلها وقوًدا لتصنيع جلوكوز جديد يف الكبد، ويتكوَّن يوميًّا حنو 
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جراًما من هذا اجللوكوز اجلديد من هذين احلمضني، غري الذي يتكون من ) 36(
 .اجلليسرول واألمحاض األمينية

 الناس عن إكراه مرضاهم على الطعام وبذلك ميكن أن ندرك ِسرَّ �ي النيب ملسو هيلع هللا ىلص
والشراب؛ حيث كان معتقد الناس ـ ولألسف ال يزال ـ أن اجلسم البشري كاآللة 
الصَّمَّاء، ال تعمل إال ابإلمداد الدائم ابلغذاء، وأن يف الغذاء اخلارجي فقط تكمن 

كرهوا مرضاكم على ال ت«: مقاومة ضعف املرض، وأخرب أن هللا يطعمهم ويسقيهم فقال
 .)[21]) ([20](»الطعام والشراب فإن هللا يطعمهم ويسقيهم

وعليه؛ فهل بعد هذا كله يدَّعون أن االمتناع عن شرب املاء يف الصيام اإلسالمي 
 !ويسبب له أمراًضا عديدة؟يضرُّ اجلسم 

 :دور الصيام اإلسالمي يف ز�دة النشاط واحليوية يف اجلسم. رابًعا

إن دعوى مثريي الشبهة أن الصوم يدعو إىل الكسل واخلمول، ويقلِّل اإلنتاج 
 : القومي ـ دعوى ال أساس هلا من الصحة؛ وذلك ملا �يت

هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الصيام، ال يؤدي ال شك أن الصيام اإلسالمي وآدابه، وهدي رسول 
ابلصائم إىل ما يزعمون؛ فإن االقتصار على وجبيت اإلفطار والسحور، بغري إسراف مينح 
اجلسم الصحة والنشاط، فإذا أخذ اجلسم كفايته من الطعام والشراب والنوم فال حيدث 

 .له ضعف وال إعياء

الصائمني أثناء النهار هو من  ولكن شعور الضعف واإلعياء الذي حيدث لبعض
سوء تصرفهم هم، وبُعدهم عن هدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف آداب الصوم، فهم ال يقتصرون 
على وجبيت اإلفطار والسحور، بل يقضون الليل كله يف تناول احللوى، وأنواع الطعام يف 

حفالت وز�رات وما  إسراف، وال �خذون حقهم أيًضا من النوم؛ يسهرون الليل كله يف
شابه ذلك، فال هم أراحوا بطو�م من اإلسراف يف تناول الطعام والشراب، وال هم 

 .ذكروا هللا حق الذكر يف شهر القرآن والعبادة والصوم
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فاإلعياء والضعف الذي يصيب بعض الصائمني أثناء النهار ليس بسبب الصيام 
 .يف الصوم الصحيح، ولكن بسبب خروجهم عن اآلداب اإلسالمية

إن الصوم يقلِّل من اإلنتاج القومي أيًضا؛ ألنه يسبب توتر أعصاب : وقد يقال
 الصائم، وهذا ليس صحيًحا؛ فالصوم من الناحية الفسيولوجية ال يؤدي إىل ذلك؛ بل

يؤدي إىل راحة اجلسم، وهدوء األعصاب واسرتخائها، وإىل السعادة النفسية والتألق 
 .الروحي

أما الذين يشعرون ابلتوتر العصيب أثناء النهار يف صيامهم، فهم أولئك الذين 
ات، مثل التدخني وغريه، فالصوم مينع عنهم تعاطيها �ارًا،  يتعاطون املكيِّفات واملفرتِّ
األر الذي يؤدي إىل حدوث آاثر انسحابية ملا يف تلك املكيفات من مواد إدمانية، 

دي إىل توتر عصيب؛ لذلك فإن ُمدِمن التدخني، ما إن يـَُؤذَّن وهذه اآلاثر االنسحابية تؤ 
لصالة املغرب حىت يسرع ابلتدخني، ليقلل من تلك اآلاثر االنسحابية ملادة النيكوتني 
يف جسمه؛ إًذا فسبب االنفعال النفسي والتوتر العصيب لدى بعض الصائمني يعود إىل 

يقضي الليل بطوله يف السهرات سوء تصرف اإلنسان نفسه، وليس إىل الصوم، كأن 
والز�رات واحلفالت، وحيرم جسمه من النوم، ويقضي الوقت يف تناول أنواع احللوى، 

 .والطعام والشراب، فيصاب ابلتخمة، أو يقضي الليل يف تناول املكيفات

 ولو اتبع هؤالء هدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الصوم ملا حدث هلم كل هذا؛ بل َلصحَّت
أجسامهم، وهلدأت أعصاهبم، ولوجدوا يف الصوم خريًا كثريًا، كما قال هللا سبحانه 

               .)[22]()البقرة()184( وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون: وتعاىل

واتبعوا هدي النيب صلى هللا لقد فهم املسلمون األوائل أسرار الصيام ومقاصده، 
عليه وسلم واستمدوا منه روح القوة، وقوة الروح؛ فكان �ارهم نشاطًا وإنتاًجا وإتقاً�، 

 .)[23](وكان ليلهم تزاورًا وهتجًدا وقرآً�، وكان شهرهم تعلًما وتعبًدا وإحساً� واجتهاًدا
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على هذا من األحداث واملواقع التارخيية اليت خاضها املسلمون خالل  وليس أدلُّ 
 .شهر رمضان

إن األحداث التارخيية الفاصلة اليت وقعت يف شهر رمضان، واالنتصارات الرائعة 
اليت حققها املسلمون خالل هذا الشهر الكرمي تدل على أن اإلسالم يقدر األمور حقَّ 

واجلهاد والعمل، ال الضعف والفتور والكسل؛  قدرها، وأن شعار الصوم هو القوة
فاملسلم يتفاعل مع واقع احلياة، ويتكيَّف مع الظروف، فال يثنيه واجب ديين عن 
واجب معيشي أو حيايت، وال حتدُّ من عزميته ومهته أهواء الدنيا، ومغر�ت الطعام 

اجملتمعات،  إن الصوم يعطِّل األعمال، ويؤخر: والشراب، فال يصحُّ لقائل أن يقول
والدليل على ذلك كل هذه األحداث التارخيية الكربى اليت وقعت يف شهر الصوم، 

 :ونكتفي هنا بذكر أشهرها

o     وقد حدثت يف يوم اجلمعة يف السابع عشر من رمضان من : معركة بدر الكربى
 .السنة الثانية للهجرة

o     رمضان من السنة  وهو الفتح األكرب، وقد حدث يف العاشر من: فتح مكة
 .الثامنة للهجرة

o     هـ658وقد حدثت يوم اخلامس عشر من رمضان سنة : موقعة عني جالوت. 

o      وكانت يوم العاشر من رمضان : م1973حرب السادس من أكتوبر عام
 .هـ1394

كل هذه األحداث وغريها الكثري والكثري قد حدثت يف شهر الصيام، ويف هذا 
الصوم مل يكن أبًدا عقبة أمام العمل، أو داعًيا للتهاون والكسل يف أكرب دليل على أن 

 .)[24](حياة املسلم
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أثبتت "هذا من �حية الواقع العملي، فأما من �حية الواقع العلمي؛ فقد 
أيُّ أتثري على األداء الدراسات العلمية ابلدليل القاطع أن الصيام اإلسالمي ليس له 

العضلي، وحتمُّل اجملهود البدين؛ بل ابلعكس أظهرت نتائج البحث القيم الذي أجراه 
 الدكتور أمحد
القاضي وزمالؤه ابلوال�ت املتحدة األمريكية أن درجة حتمل اجملهود البدين، وابلتايل  

ربة، من أفراد التج%  30عند % 200كفاءة األداء العضلي قد ازدادت بنسبة 
 .)[25]("منهم% 40عند % 7و

م دراسة مقطعية عن النشاط 1997وقد نشرت جملة اجلمعية امللكية للصحة عام 
اليومي واألداء الدراسي والصحة أثناء صيام رمضان، ُأجريت يف قسم التغذية وعلوم 
الطعام يف كلية العلوم الصحية ابلكويت؛ الستكشاف أتثري صيام شهر رمضان على 

 265لعدد من الدارسني اجلامعيني بلغ  النشاطات اليومية والصحة واألداء الدراسي
، ومعظمهم )سنة 72-20(، وتراوحت أعمارهم بني )نساء 210رجًال،  163(فرًدا 

 .يعيشون فرادى بني عائالهتم%) 97(

وأظهر التحليل أن معظم الناس يف الدراسة كانوا يف أدىن حاالت التوتر ويف 
ية على قليل من الكافيني، وكانوا نشاط روحي جيد، وكانوا يتناولون املشروابت احملتو 

ل ألكثر من ... يدخنون قليًال  من األشخاص نشاط قليل، ورغبة يف % 50وقد ُسجِّ
 .)[26](الدراسة، ومقدرة على الرتكيز

ًال القول، فيقول ئج لقد أظهرت نتا: ويؤكد ما سبق الدكتور زغلول النجار مفصِّ
تلك الدراسات أن األداء البدين للصائم من طلوع الفجر الصادق إىل الغروب أفضل 
من أداء غري الصائم؛ لتحسُّن درجة حتمل البدن للمجهودات العضلية، وألداء كل من 

 .القلب وبقية اجلهاز الدوري، واجلهاز اهلضمي، واجلهاز التنفسي وغريها أثناء الصيام
ابإلجهاد وحتمُّل ما ال ميكن للفرد حتمله يف ساعات  ومن هنا كانت قلة الشعور

اإلفطار العادية؛ وذلك الختالف مصدر الطاقة يف اجلسم بني الصائم واملفطر، أما إذا 
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فإن ) ساعة تقريًبا16 - 8(زادت مدة الصيام على املتوسط الذي شرعه اإلسالم 
 .شعور ابإلعياءاألداء البدين والعضلي يبدأ يف التأثر، ويبدأ الصائم يف ال

فمن املعروف أن الصوم يسبب انصهار الدهون يف اجلسم؛ األمر الذي يؤدي إىل 
ز�دة يف األمحاض الدهنية احلرة يف الدم، فتصبح هذه األمحاض هي املصدر الرئيس 
لطاقة الصائم بدًال من اجللوكوز يف حالة املفطر، وهذا يساعد على تقليل استهالك مادة 

حالة املفطر، كما يساعد على تقليل استهالك مادة اجلليكوجني يف كل من اجللوكوز يف 
العضالت والكبد أثناء بذل اجلهد من ِقَبل الصائم إذا قام ابجملهود نفسه حتت الظروف 

 .نفسها

ابإلضافة إىل ذلك؛ فإن حالة الرضا النفسي للصائم، وارتفاع معنو�ته؛ لشعوره 
وإلحساسه ابلقيام بعبادة من أشرف العبادات، يف ابلقرب من خالقه سبحانه وتعاىل 

شهر يعدُّ أفضل شهور السنة على اإلطالق، وأكثرها بركة ورمحة ومغفرة وعتًقا من 
النار، كل ذلك يؤدي إىل ز�دة واضحة لعدد من اهلرمو�ت النافعة داخل جسم 

لبدين، وقلة الشعور اإلنسان، من مثل جمموعة األندروفني اليت يُعزى إليها حتسُّن األداء ا
 !)[27](ابإلعياء أو اإلجهاد، فما أحكم من شرع الصيام

وعليه؛ فهل بعد هذا كله يدَّعون أن الصيام اإلسالمي يسبب الكسل واخلمول 
 !وقلة اإلنتاج؟

 :ُيْسر الصيام اإلسالمي وسهولته. خامًسا

سبحانه وتعاىل عن حقيقة علمية يف القرآن، وهي أن الصيام الذي أخرب� هللا 
فرضه علينا، وحدَّد لنا مدته الزمنية من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ـ صيام سهل 

يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر :  ويسري، ال مشقة فيه وال ضرر؛ قال تعاىل
 )إن هللا تعاىل أوجب الصوم على : "اآلية ، قال الفخر الرازي يف تفسري)١٨٥/البقرة

سبيل السهولة واليسر؛ فإنه ما أوجبه إال يف مدة قليلة من السنة، مث ذلك القليل ما 
 .)[28]("أوجبه على املريض، وال على املسافر
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اجلسم ـ أثناء مراحل  وتشري الدراسات العلمية احملققة يف جمال وظائف أعضاء
التجويع ـ إىل يسر الصيام اإلسالمي وسهولته؛ فالصيام اإلسالمي صيام سهل ميسور 
لألصحاء املقيمني، ال مشقة فيه على النفس، وال ضرر يلحق اجلسم من جرَّائه، وذلك 

 .على وجه القطع واليقني

 :وتتمثِّل مظاهر يسر الصيام يف اآليت

متثيًال غذائيًّا فريًدا؛ إذ يشتمل على مرحليت البناء  يعدُّ الصيام اإلسالمي .1
واهلدم، فبعد وجبيت اإلفطار والسحور يبدأ البناء للمركَّبات املهمة يف اخلال�، وجتديد 
املواد املختزنة، اليت اسُتهلكت يف إنتاج الطاقة، وبعد مدة امتصاص وجبة السحور يبدأ 

ليكوجني والدهون، ليمدَّ اجلسم ابلطاقة الالزمة اهلدم، فيتحلَّل املخزون الغذائي من اجل
 . أثناء احلركة والنشاط يف �ار الصيام

 

 شكل يوضح امتصاص الغذاء وختزين اجلليكوجني من الكبد، مث إمداد اجلسم 

 بعد ذلك ابلطاقة الالزمة يف مدة االمتصاص

 

 االمتصاصشكل يبني تغذية اجللوكوز لكل أجهزة اجلسم يف مدة ما بعد 
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يعدُّ الصيام اإلسالمي تغيريًا ملواعيد تناول الطعام والشراب، وليس حرماً�  .2
متصًال من الطعام؛ فلم يفرض اإلسالم علينا االنقطاع الكلي ملدد طويلة أو حىت ملدة 

�ى رسول هللا صلى «: يوم وليلة؛ وذلك ملا رواه عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال
 .)[30]) ([29](»...لم عن الوصالهللا عليه وس

ساعة، وهذه ) 16ـ  8(ومن مث؛ فإن الصيام اإلسالمي ترتاوح مدته اليومية من 
بعد االمتصاص، واليت  املدة تقع على وجه القطع يف املدة اليت مسَّاها العلماء مدة ما

ساعة، ويعدُّ العلماء هذه املدة أماً�   40ساعة، وقد متتد إىل ) 12ـ  6(ترتاوح من 
؛ حيث يتوافر فيها تنشيط مجيع آليات االمتصاص واالستقالب بتوازن، )[31](كامًال 

الدهون وحتلُّلها، وحتلُّل الربوتني، وتكوين  فتنشط آلية حتلل اجلليكوجني، وأكسدة
اجللوكوز اجلديد بدًال منه، كما أنه ال حيدث للجسم البشري أي خلل يف أي وظيفة من 
وظائفه؛ فال تتأكسد الدهون ابلقدر الذي يولِّد أجساًما كيتونية تضر، وال حيدث توازن 

ء واجلهاز العصيب على نيرتوجيين سليب، ويعتمد املخ البشري وخال� الدم احلمرا
 .)[32](اجللوكوز وحده للحصول منه على الطاقة، وهذا بعكس الصيام الطيب

  

 
  

 رسم بياين يبني املدة الزمنية اليت يبقي فيها اجللوكوز هو الغذاء الرئيس للمخ، الذي يتوافر
 من حتلُّل اجلليكوجني
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كان أتكيد النيب ملسو هيلع هللا ىلص على ضرورة تناول وجبة السحور؛ إلمداد اجلسم لذلك  
ساعات حمسوبة من زمن االنقطاع عن الطعام، وهبذا أيًضا  4بوجبة بناء يستمر ملدة 

: ميكن تقليص مدة ما بعد االمتصاص إىل أقل زمن ممكن؛ فعن أنس بن مالك � قال
 .)[33](»تسحَّروا فإن يف السحور بركة«: قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

كما َحثَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص على تعجيل الفطر، وأتخري السحور، بتقليص مدة الصيام 
وابلتايل؛ . أيًضا إىل أقل حدٍّ ممكن؛ حىت ال يتجاوز مدة ما بعد االمتصاص بوقت طويل

فإن الصيام اإلسالمي ال يسبب شدة، وال يشكِّل ضعًفا نفسيًّا ضارًّا على اجلسم 
ال يزال «: البشري حبال من األحوال؛ فعن سهل بن سعد � أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

تسحَّر� مع رسول «: ، وعن زيد بن اثبت � قال)[34](»الناس خبري ما عجَّلوا الفطر
 .)[35](»مخسني آية: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص مث قمنا إىل الصالة، قلت

حينما ميتنع عن يوجد خمزون من الطاقة يف اجلسم البشري يكفي اإلنسان  .3
تناول الطعام امتناًعا اتمًّا ملدة شهر إىل ثالثة أشهر، ال يتناول فيها أي طعام قط؛ وبناء 
على هذه احلقيقة ميكننا أن نؤكد أن ما يتوقف أثناء الصيام هي عمليات اهلضم 
واالمتصاص، وليست عملية التغذية؛ فخال� اجلسم تعمل بصورة طبيعية وحتصل على 

اجاهتا الالزمة هلا من هذا املخزون بعد حتلله، ولكن مع كل هذه اإلمكانية مجيع احتي
اهلائلة اليت هيَّأها هللا سبحانه وتعايل للجسم اإلنساين حلفظ حياته عند انقطاعه التام عن 
تناول الطعام، فقد فرض علينا سبحانه وتعاىل صياًما ال ننقطع فيه عن الطعام إال مدة 

يف الغالب ـ نصف اليوم، فكم هي سهلة ميسورة ميكن أن ميارس فيها زمنية ال تتعدَّى ـ 
الصائم أشق األعمال وأشدها من غري ضرر يلحق به، أو حىت شدة يتعرض هلا؛ فالطاقة 
احملرِّكة متوفرة وبكثرة، وبناء اخلال� وجتديد التالف منها لن يتأثر مطلًقا، كما أن تناول 

د خمزون الطاقة اليت اسُتهلكت يف العمل، َوُميِْدُد اجلسم الطعام يف الفطور والسحور ُجيدِّ 
ابحتياجاته من األمحاض األمينية والدهنية األساسية، اليت ال يستطيع اجلسم تصنيعها 

 .)[36](بداخله، وميدُّه أيًضا ابحتياجاته اليومية من الفيتامينات واملعادن
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وعليه؛ فإن الصيام اإلسالمي سهل ميسور ـ بضوابطه وآدابه ـ ألهل احلضر 
والبادية، ولكل أبناء اجلنس البشري يف ربوع األرض، مع حتقق الفوائد الطبية املتوخَّاة، 
وهذه ال شك خصيصة ميتاز هبا هذا الصيام عن غريه، كالصيام الطيب الذي ال يتحقق 

 .وعدد من األجهزة الدقيقة إال حتت إشراف فريق من األطباء،

 :اخلالصة  

أثبت العلم احلديث يف القرن العشرين أن للصيام اإلسالمي فوائد صحية   •
التخلص من السموم، والشحوم، وجتدد اخلال�، ومقاومة الشيخوخة، : عديدة، منها
 .إخل... وتقوية املناعة

لكثري من  أثبتت البحوث والتجارب الطبية أن الصيام اإلسالمي عالج  •
األمراض الناجتة عن السمنة، كتصلُّب الشرايني، وضغط الدم، : األمراض، منها

... والسكر، وبعض أمراض القلب، وكذا مرض التهاب املفاصل املزمن، وقرحة املعدة
 .إخل

إن أثر الصيام اإلسالمي على الصحة النفسية ال يقلُّ عن أثره على الناحية   •
نفس الصرب واإلرادة القوية، الذي يقيها من القلق واالضطراب البدنية؛ فهو خيلق يف ال

النفسي، كما حيقِّق يف النفس الشعور ابلضمري، واإلحساس مبراقبة هللا سبحانه وتعاىل، 
 .اللذين يغرسان فيها الصدق واألمانة

لقد شهد علماء الغرب ـ قبل علماء املسلمني ـ بفوائد الصيام الصحية عامة،   •
 .سالمي خاصة، والفضل ما شهدت به األعداءوالصيام اإل

لقد ُشرع الصيام اإلسالمي من أجل حتقيق التقوى، ال من أجل أن له فوائد       •
 .صحية كثرية؛ ألنه شريعة تعبُّدية
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ال ميكن للصيام أن يكون طوال العام على الدوام؛ ألن ذلك يتناىف مع اإلسالم   •
 .ل شيءالذي يتسم ابلوسطية واالعتدال يف ك

كون الشيء مفيًدا ال يعين املبالغة يف استخدامه؛ فاالعتدال يف كل شيء من       •
 .املسلَّمات اليت قرَّرها العلم احلديث

الصيام ليس مقصورًا على رمضان فحسب؛ فقد سنَّ اإلسالم الصيام طوال   •
 .العام ـ يف أ�م وأوقات فاضلة ـ من خالل ابب التطوُّع

لميًّا أن االمتناع عن شرب املاء يف الصيام اإلسالمي يفيد اجلسم من الثابت ع  •
بفوائد عديدة، بطريق مباشر أو غري مباشر؛ نتيجة لز�دة مادة الربوستجالندين؛ حيث 
ن كفاءة خال� الدم، وحيمي اجلسم من قرحة املعدة، ويشارك يف عالج  ميكن أن حيسِّ

ن الذاكرة   .وآليات عمل الكلى، وغري ذلكالعقم، ويسهِّل الوالدة، وحيسِّ

االمتناع عن شرب املاء يف الصيام ال يؤدي إىل نقص السوائل نقًصا يضرُّ   •
اجلسم؛ حيث إن السوائل اليت يفقدها اجلسم أثناء الصيام هي السوائل اليت يف خارج 

؛ اخلال�، أما السوائل اليت بداخلها؛ فإن اجلسم حيتفظ هبا، وإن فقد اجلسم شيًئا منها
فإن هللا تعاىل قد جعل له القدرة على صنع املاء من خالل عمليات وحتوالت كيميائية 

 .عديدة

إن شعور اإلعياء والضعف الذي يصيب بعض الصائمني أثناء النهار ليس   •
بسبب الصيام الصحيح، ولكن بسبب خروجهم عن آداب الصيام، وهدي النيب صلى 

 .هللا عليه وسلم فيه

ا يُقال عن الصيام اإلسالمي أنه يسبب الكسل واخلمول، ليس صحيًحا م  •
غزوة بدر : ويقلِّل حركة اإلنتاج؛ فقد وقعت أحداث اترخيية كربى يف �ار رمضان، منها

              .الكربى، وفتح مكة، ومعركة عني جالوت، وحرب أكتوبر

24 www.almoslih.net



سالمي يؤدي لقد دلَّت األحباث والتجارب العلمية احلديثة على أن الصيام اإل  •
إىل ز�دة النشاط واحليوية يف اجلسم بدرجة قد تفوق أداء غري الصائم، شريطة االلتزام 

 .الكامل آبداب اإلسالم يف الصيام

ال شك أن الصيام اإلسالمي سهل يسري، ال مشقة فيه وال ضرر؛ لقوله    •
 ).١٨٥/البقرة( يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر        :سبحانه وتعاىل

إن َحثَّه ملسو هيلع هللا ىلص على التسحُّر، وأمره بتعجيل الفطر وأتخري السحور؛ كي تتقلص   •
مدة الصيام إىل أقل وقت ممكن ـ َلِمْن أعظم األدلة على يسر الصيام اإلسالمي 

 .وسهولته، وهو ما أثبتته الدراسات العلمية يف جمال وظائف األعضاء

  

 

: الصيام يضر ابلصحة، مقال منشور مبوقع.. ال تصوموا: نصيحة طبية. خالد منتصر، مرجع سابق. وهم اإلعجاز العلمي، د) *(
 .www.humanf.orgالشبكة الليربالية السعودية احلرة

 . بتصرف 280 -279عبد اجلواد الصاوي، مرجع سابق، ص. عبد هللا املصلح و د. اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، د. [1]

، رقم )142/ 4(سه الُعْزبة، الصوم ملن خاف على نف: الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [2]
استحباب النكاح ملن اتقت نفسه إليه ووجد ُمَؤنَه واشتغال من : النكاح، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم ). 1905(

 ). 3338(، رقم )2153 -2152/ 5(عجز عن املؤن ابلصوم، 

 اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة: يف الصيام، حبث منشور مبوقع من أوجه اإلعجاز العلمي. [3]
www.eajazorg. .موسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص ، محدي عبد هللا عبد العظيم الصعيدي، مكتبة : انظر

: 147مجال دمحم الزكي، مرجع سابق، ص. طب العبادات، د. 167: 150م، ص2007، 1هرة، طأوالد الشيخ للرتاث، القا
 .283: 278عبد اجلواد الصاوي، مرجع سابق، ص. عبد هللا املصلح و د. اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، د. 194

 . بتصرف 163موسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا عبد العظيم الصعيدي، مرجع سابق، ص. [4]

 . بتصرف 832عبد اجلواد الصاوي، مرجع سابق، ص. عبد هللا املصلح و د. اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، د. [5]

، 1اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، ربيع عبد الرءوف الزواوي، دار الفاروق، القاهرة، ط: انظر. [6]
.  300 -299بق، صالقرآن الكرمي، دمحم كامل عبد الصمد، مرجع سا: اإلعجاز العلمي يف اإلسالم. 57 -56م، ص2008

هـ ، 1426، رمضان )22(عبد اجلواد الصاوي، حبث منشور مبجلة اإلعجاز العلمي، مرجع سابق، العدد . الصيام والشفاء، د
 . 23ص
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عوض، املكتبة القيمة، القاهرة، أمحد عبده . اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي بني العلم والكون واإلميان، د: انظر. [7]
عبد اجلواد الصاوي، حبث منشور مبجلة اإلعجاز العلمي، مرجع سابق، العدد . الصوم وأثره على الصحة النفسية، د. 264ص

 . 36: 27هـ، ص1430، رمضان )34(

العدد   اد الصاوي، حبث منشور مبجلة اإلعجاز العلمي، مرجع سابق،عبد اجلو . الصوم وأثره على الصحة النفسية، د. [8]
 . بتصرف 31، ص)34(

وقاية ومحاية، وبعض شارحي احلديث ذكروا أنه وقاية من جهنم، أو من عذاب القرب، وحنن نعلم كما هو معروف ومقرر : أي. [9]
: انظر". الصيام ُجنَّة"، ومادام مل يُذكر التخصيص فاملعىن على عمومه؛ "ة بعموم اللفظ ال خبصوص السببأن العرب : "عند األصوليني

 .بتصرف150موسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا عبد العظيم الصعيدي، مرجع سابق، ص

صحيح مسلم ). 1894(، رقم )125/ 4(فضل الصوم، : الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [10]
 ). 2662(، رقم )1798/ 4(فضل الصيام، : الصيام، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(

هاين بن مرعي القليين ، املكتبة . ن الكرمي والسنة النبوية، جمدي فتحي السيد و داملوسوعة العلمية يف إعجاز القرآ: انظر. [11]
 . 296م، ص2008التوفيقية، القاهرة، 

 ). 5063(، رقم )6، 5/ 9(الرتغيب يف النكاح، : النكاح، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [12]

 -1822 /4( استحباب صوم ستة أ�م من شوال إْتباًعا لرمضان،: الصيام، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [13]
  ).2712( رقم ،)1823

استحباب صيام ثالثة أ�م من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء : الصيام، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [14]
 ).2701(، رقم )1817/ 4(واإلثنني واخلميس، 

 ). 2709(، رقم )1821/ 4(فضل صوم احملرم، : الصيام، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [15]

صحيح مسلم ). 1969(، رقم )251/ 4(صوم شعبان، : الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [16]
م ، رق)1805/ 4(صيام النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف غري رمضان واستحباب أال يُـَخلِّي شهًرا عن صوم، : الصيام، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(
)2677 .( 

). 8343(، رقم )155/ 16(أخرجه أمحد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أيب هريرة �، : صحيح. [17]
 .وصحَّحه أمحد شاكر يف تعليقه على املسند

، )بشرح النووي(صحيح مسلم ). 266/ 4(صيام البيض، : الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(البخاري صحيح . [18]
 ).1642(، رقم )1305/ 3(استحباب صالة الضحى، : صالة املسافرين وقصرها، ابب: كتاب

وصححه ). 2400(، رقم )384/ 1(صوم يوم وإفطار يوم، : م، اببالصيا: أخرجه النسائي يف سننه، كتاب: صحيح. [19]
 ).2388(األلباين يف صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
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). 3444(، رقم )1140/ 2(ال تكرهوا املريض على الطعام، : الطب، ابب: أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب: حسن. [20]
 ).3444(األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم  وحسَّنه

اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن : عبد اجلواد الصاوي، حبث منشور مبوقع. من فوائد عدم شرب املاء يف الصيام، د. [21]
 .www.eajaz.orgوالسنة 

أمحد شوقي إبراهيم، مرجع سابق، . املعارف الطبية يف ضوء القرآن والسنة، د:موسوعة ما فرطنا يف الكتاب من شيء.[22]
 . بتصرف163-162ص

 . بتصرف 294م، ص1995/ هـ1416، 24رة، طيوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاه. العبادة يف اإلسالم، د. [23]

حقائق . 575م، ص1996/ هـ1417، 1وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط. الفقه اإلسالمي وأدلته، د: انظر. [24]
/ هـ1427، 4حممود محدي زقزوق، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، ط. اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني، د

 . 646 -645م، ص2006

 . 188موسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، ص. [25]

جاز العلمي يف القرآن اهليئة العاملية لإلع: عبد اجلواد الصاوي، حبث منشور مبوقع. من فوائد عدم شرب املاء يف الصيام، د. [26]
 .www.eajaz.orgوالسنة 

 . بتصرف 97 -96، ص1م، ج2004، 5زغلول النجار، �ضة مصر، القاهرة، ط. اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، د. [27]

 . 78، ص5م، ج2000/ هـ1421، 1مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. [28]

بشرح (صحيح مسلم ). 1923(، رقم )238/ 4(الوصال، : الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [29]
 ). 2522(، رقم )1745/ 4(النهي عن الوصال يف الصوم، : بالصيام، اب: ، كتاب)النووي
 . بتصرف 159موسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، ص. [30]
 . بتصرف 285عبد اجلواد الصاوي، مرجع سابق، ص. عبد هللا املصلح و د. اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، د. [31]
 . فبتصر  161 -160موسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، ص. [32]

). 1932(، رقم )165/ 5(بركة السحور من غري إجياب، : الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [33]
 ). 2508(، رقم )1740/ 4... (فضل السحور: الصيام، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم 

صحيح مسلم ). 1957(، رقم )234/ 4(تعجيل اإلفطار، : الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [34]
 ). 2513(، رقم )1741/ 4... (فضل السحور: الصيام، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(

، رقم )164/ 4(قدر كم بني السحور وصالة الفجر، : الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(البخاري  صحيح. [35]
 ). 2511(، رقم )1741/ 4... (فضل السحور: الصيام، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم ). 1921(

 287 -286عبد اجلواد الصاوي، مرجع سابق، ص. عبد هللا املصلح و د. سنة، داإلعجاز العلمي يف القرآن وال. [36]
  .بتصرف
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