الصيام اإلسالمي سهل ميسور
منقول عن موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن و السنة

أخبرنا هللا سبخانى وتعالٍ عن خقيقٌ علميٌ أخرى َ وهً أن الصيام الذي فرضى علينا َ
وخدد لنا مدتى الزمنيٌ من طلوع الفجر إلٍ غروب الشمس َ بأنى صيام سول ويسير َ ِ مشقٌ
فيى وِ ضرر َ قال تعالٍ) :ي ُِريدُ اللْىُ ِب ُ ُم ا ْلليُسْلرَ وَ َِ ي ُِريدُ ِب ُ ُم ا ْلل ُعسْلرَ [ ( البقرة]185 :
الدِلٌ النصيٌ:
يخبرنا هللا سبخانى وتعالٍ فً هذا النص بأنى قد أوجب علينا الصيام علٍ سبيل التيسير
وليس فيى ما يشق عليناَ ومن هنا قال الفخر الرازي فً تفسير اآليٌ " :إن هللا تعالٍ أوجب
الصوم علٍ سبيل السوولٌ واليسر َ وما أوجبى إِ فً مدة قليلٌ من السنٌ َ ثم ما أوجب هذا
القليل علٍ المريض َ وِ علٍ المسافر".
ومن ذلك أنى فرض علينا هذا الصيام ما أوجبى علٍ أهل الملل قبلنا.
الخقيقٌ العلميٌ:
تشير الدراسات العلميٌ المخققٌ فً مجال وظاُف أعضاء الجسم أثناء مراخل التجويعَ
إلٍ يسر الصيام اإلسّمً وسوولتىَ فالصيام اإلسّمً صيام سول ميسور لألصخاء
المقيمينَ ِ مشقٌ فيى علٍ النفس َ وِ ضرر يلخق الجسم من جراُى َ وذلك علٍ وجى القطع

واليقين .وتتمثل مظاهر يسر الصيام فً

التاليٌ:

النقاط

)(1يعتبر الصيام اإلسّمً تمثيّ غذاُيا فريد ًا ؛ إذ يشتمل علٍ مرخلتً البناء والودم َ
فبعد وجبتً اإلفطار والسخورَ يبدأ البناء للمر بات الوامٌ فً الخّيا َ وتجديد المواد
المختزنٌ َ و التً استول ت فً إنتاج الطاقٌ َ وبعد فترة امتصاص وجبٌ السخورَ يبدأ الودمَ
فيتخلل المخزون الػذاًُ من الجلي وجين والدهون َ ليمد الجسم بالطاقٌ الّزمٌ َ أثناء الخر ٌ
والنشاط فً نوار الصيام.
)(2يتراوح الصيام اإلسّمً من  13 – 8ساعٌ َ وهذه الفترة تقع علٍ وجى القطع فً
الفترة التً سماها العلماء فترة ما بعد اِمتصاص َ والتً تتراوح من  12 – 6ساعٌ َ وقد
تمتد إلٍ  40ساعٌ َ ويعتبر العلماء هذه الفترة أمان امل َ وِ يخصل منوا أي ضرر علٍ
اإلطّق للجسم َ بل علٍ الع س يستفيد الجسم منوا فواُد عديدة .لذلك ان تأ يد َ النبً صلٍ
هللا عليى وسلم َ علٍ ضرورة تناول وجبٌ السخورَ إلمداد الجسم بوجبٌ بناء يستمر لمدة 4
ساعات َ مخسوبٌ من زمن اِنقطاع عن الطعام َ وبوذا أيضا يم ن تقليص فترة ما بعد
اِمتصاص إلٍ أقل زمن مم ن .ما أن خث النبً صلٍ هللا عليى وسلم َ علٍ تعجيل الفطر َ
وتأخير السخورَ بتقليص فترة الصيام أيضا إلٍ أقل خد مم ن َ ختٍ ِ يتجاوز فترة ما بعد
اِمتصاص بوقت طويل َ وبالتالً فإن الصيام اإلسّمً ِ يسبب شدة َ وِ يش ل ضعفا
نفسيا ضار ًا علٍ الجسم البشريَ بخال من األخوال.

عن أنس رضً هللا عنى أن النبً صلٍ هللا عليى وسلم قال»  :تسخروا فإن فً السخور
بر ٌ « رواه البخاري ومسلمَ وعن سول بن سعد رضً هللا عنى أن رسول هللا صلٍ هللا
عليى وسلم قال »  ِ:يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر «رواه مسلم.
)(3يوجد مخزون من الطاقٌ فً الجسم البشري ي فً اإلنسان خينما يمتنع عن تناول
الطعام امتناع ًا تام ًا لمدة شور إلٍ ثّثٌ شوورَ ِ يتناول فيوا أي طعام قط .وبناء علٍ هذه
الخقيقٌ يم ننا أن نؤ د أن ما يتوقف أثناء الصيام َ هً عمليات الوضم واِمتصاص َ وليست
عمليٌ التػذيٌ َ فخّيا الجسم تعمل بصورة طبيعيٌ وتخصل علٍ جميع اختياجاتوا الّزمٌ لوا
َ من هذا المخزون بعد تخللى َ ول ن مع ل هذه اإلم انيٌ الواُلٌ التً هيأها هللا سبخانى للجسم
اإلنسانً لخفظ خياتى عند انقطاعى التام عن تناول الطعام َ فقد فرض علينا سبخانى وتعالٍ
صياما ِ ننقطع فيى عن الطعام إِ فترة زمنيٌ ِ تتعدى – فً الػالب – نصف يوم َ ف م هً
سولٌ ميسورة يم ن أن يمارس فيوا الصاُم أشق األعمال وأشدها من غير ضرر يلخق بى َ أو
ختٍ شدة يتعرض لوا َ فالطاقٌ المخر ٌ متوفرة وب ثرة َ وبناء الخّيا وتجديد التالف منوا لن
يتأثر مطلقا َ ما أن تناول الطعام فً الفطور والسخور يجدد مخزون الطاقٌ التً استول ت
فً العمل َ ويمد الجسم باختياجاتى من األخماض األمينيٌ والدهنيٌ األساسيٌ َ والتً ِ
يستطيع الجسم تصنيعوا بداخلى َ ويمده أيضا باختياجاتى اليوميٌ من الفيتامينات والمعادن.
وتأتً ضرورة الصيام لإلنسان وقايٌ وعّجا َ وتخقيقا لمنافع وفواُد شتٍ.
فمن أخبر مخمد ًا صلٍ هللا عليى وسلم أن فً الصيام وقايٌ لإلنسان من أضرار نفسيٌ
وجسديٌ ؟ ومن أخبره أن فيى منافع وفواُد يجنيوا األصخاءَ ومن أخبره صلٍ هللا عليى
وسلم بأن الصيام أمر سول ميسور ِ يضر بالجسم وِ يجود النفس ؟ ومن أطلعى علٍ أن
ثرة الصوم تثبط الرغبٌ الجنسيٌ وتخفف من خدتوا وثورتوا َ خصوصا عند الشباب ؟ !
فيصير الشاب بالصيام آمنا من اِضطرابات الػريزيٌ النفسيٌ َ ومخصنا ضد اِنخرافات
السلو يٌ ! ! إنى هللا جل فً عّه.

الصيام وقايٌ من العلل واألمراض:
هناك بعض الفواُد الوقاُيٌ للصيام من ثير من األمراض والعلل الجسميٌ والنفسيٌ ثبتت
باألبخاث العلميٌَ منوا علٍ سبيل المثال ِ الخصر:
.1

يقوي الصيام فيقً الجسم من أمراض ثيرةَ خيث يتخسن المؤشر الوظيفً

للخّيا اللمفاويٌ عشرة أضعافَ ما تزداد نسبٌ الخّيا المسؤولٌ عن المناعٌ النوعيٌ
)(T.Lymphocytesزيادة بيرةَ

ما ترتفع بعض أنواع األجسام المضادة فً الجسمَ

وتنشط الردود المناعيٌ نتيجٌ لزيادة البروتين الدهنً منخفض ال ثافٌ.
.2

الوقايٌ من مرض السمنٌ وأخطارهاَ خيث إنى من المعتقد أن السمنٌ ما قد

تنتح عن خلل فً تمثيل الػذاءَ فقد تسبب عن ضػوط بيُيٌ أو نفسيٌ أو اجتماعيٌَ وقد
تتضافر هذه العوامل جميعوا فً إخداث السمنٌَ وقد يؤدي اِضطراب النفسً إلٍ الخلل
فً التمثيل الػذاًَُ و ل هذه العوامل التً يم ن أن تنجم عنوا السمنٌَ يم ن الوقايٌ منوا
بالصومَ فوو يخقق اآلتً :اِستقرار النفسً والعقلًَ والذي يـجنيى الصاُم نتيجٌ للجو
اإليمانً الذي يخيط بىَ و ثرة العبادة بالذ رَ وقراءة القرآنَ وتوجيى الطاقات النفسيٌ
والجسميٌ توجيو ًا إيجابي ًا نافع ًاَ هذا فضًّ عن تأثير الصيام المثالً فً استوّك الدهون
المختزنٌَ ووقايٌ الجسم من أخطار أمراض السمنٌ :األمراض القلبيٌ الوعاُيٌَ مثل
قصور القلبَ والس تٌ القلبيٌ وانسداد الشرايين المخيطٌ بالقلبَ ومرض تصلب الشرايين.
.3

يقً الصيام الجسم من ت ون خصيات ال لٍَ إذ يرفع معدل الصوديوم فً الدمَ

فيمنع تبلور أمّح ال السيومَ ما أن زيادة مادة البولينا فً البولَ تساعد فً عدم ترسب
أمّح البولَ التً ت ون خصيات المسالك البوليٌ.
.4

يقً الصيام الجسم من أخطار السموم المترا مٌ فً خّياهَ وبين أنسجتىَ من

جراء تناول األطعمٌَ خصوص ًا المخفوظٌ والمصنعٌ منواَ وتناول األدويٌَ واستنشاق
الوواء الملوث بوذه السموم.
.5

يخفف الصيام ويودئ ثورة الػريزة الجنسيٌَ خصوص ًا عند الشبابَ وبذلك

يقً الجسم من اِضطرابات النفسيٌ والجسميٌَ واِنخرافات السلو يٌَ واإل ثار من

الصوم مع اِعتدال فً الطعام والشرابَ وبذل الجود المعتادَ يجنً الشاب فاُدتى فً تثبيط
غراُزه المتأججٌ بيسر.
منافع وفواُد الصوم:
أخبرنا هللا جل فً عّه أن فً الصيام خير ًا ليس لألصخاءَ رخص للمرضٍ
والمسافرينَ و بار السن ومن فً خ موم بالفطر فً رمضانَ قال تعالٍ َ :
َات َفمَنْل
﴿أيْامًا َم ْلعدُود ٍ
ُطيقُونَىُ ِف ْلديٌٌَ طَعَا ُم
َريضً ا َأوْل عَ لٍَ َ
ْام أُخَ رَ وَ عَ لٍَ الْذِينَ ي ِ
س َف ٍر َف ِعدْةٌ مِنْل َأي ٍ
َ انَ ِم ْلن ُ ْلم م ِ
ين﴾البقرة َ184 :ومع ذلك ِ يخجب عن عباده فواُد الصيامَ ختٍ مع المشقٌَ وفً عّج
ِم ْل
س ِ ٍ
العديد من األمراض فقال تعالٍَ ﴿ :فمَنْل تَط َ َ
وْع خَ يْلرً ا َفوُوَ خَ يْلرٌ لَىُ وَ َأنْل تَصُ ومُوا خَ يْلرٌ لَ ُ ْلم ِإنْل ُ ْلنتُ ْلم
تَ ْلعلَمُونَ ﴾البقرة َ184 :أ تعلمون فضيلٌ الصوم وفواُده؟!!
وجى اإلعجاز:
إن هللا سبخانى أثبت لنا فً هذا النص أن هذه المنافع والفواُد تجلت فً زمناننا هذا
للعلماء بعد قياموم بتجارب ميدانيٌ ومشاهدات سريريٌ مما ذ رنا من نتاُجوا قبل قليلَ تتطابق
دِلٌ النص الشرعً مع تلك الخقاُق العلميٌ المستقرة.
عن موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن و السنة
/http://www.eajaz.org

