الفوائد الصحية للصوم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تمهيد :
رأى العلماء أن في الصوم وقاية وعالج ًا من أمراض كثيرة ،فبعض األمراض المستعصية قد يكون عالجها في

الصوم ،كالتهاب المعدة الحادّ  ،و إقياء الحمل العنيد ،و بعض أنواع داء السكري ،وارتفاع التوتر الشرياني ،و

خناق الصدر ،و االلتهابات الهضمية المزمنة ،و حصيات الم اررة ،وبعض
القصور الكلوي الحابس للملح ،و ّ
األمراض الجلدية .
كما قال بعض العلماء :إن الصيام دورةٌ وقائيةٌ سنوية ،تقي كثي اًر من األمراض ،أسلوب وقائي ،من أجل سالمة
ٍ
لكثير من األمراض ،ودورةٌ عالجية لبعض
هذه العضوية ،ودورةٌ عالجية بالنسبة لبعض األمراض ،دورةٌ وقائية

األمراض ،والصيام يقي المسلم المتَّبع لسسنه المعتدلة في تناول الطعام في أثناء الصيام ،يقي المسلم من أمراض

َّ
الشيخوخة حيث أن هذه األمراض تظهر في الشيخوخة،
ولكن مسبباتها تبدأ في الشباب ،والصيام يحدث توازناً
بين استهالك العضوية ،وبين وقاية األجهزة ،إن معظم أمراض الشيخوخة تنجم عن اإلفراط في إرهاق العضوية
طوال الحياة ،إرهاق العضوية؛ في الطعام ،والشراب ،في سائر َّ
الملذات ،في العمل ،في التعب ،في بذل الجهد،
يأتي الصيام ليريح هذه العضوية ،وليصحح األخطاء التي ارتكبت في بقية أشهر العام ،إن األخطاء التي يرتكبها

اإلنسان في أيام العام تتراكم ،ويأتي هذا الشهر ليصحح هذه األخطاء كلها ،فيعود الجسد وكأن دورةً صانه بها
صاحبها ،وجدد نشاطه بها.
يقول عليه الصالة والسالم:

((صوموا تصحوا))
الصوم عالج :
الصوم عالج لبعض األمراض ،ولكنه إذا طبق كما شرعه النبي عليه الصالة والسالم فهو وقاية من أمراض
كثيرة .
الصيام صحة نفسية :
إن في الصيام – كما يقرر األطباء – صحة نفسية ،وان في الصيام رفعاً لمستوى النفس ،وتعويداً لها على

الحرية من كل قيد ،وكل عادة ،و أفضل عادة أن ال يتعود اإلنسان أي عادة ،هذا الذي يدمن التدخين ،كيف
استطاع أن يقلع عنه في رمضان ،إذا في اإلمكان أن يقلع عنه و أكبر شاهد على ذلك شهر الصيام .

الصيام يقوي إرادة اإلنسان:
إذًا اإلنسان يقوي إرادته بالصيام ،و اإلنسان بالصيام ينمي إخالصه ،إن الصيام عبادة اإلخالص ،وان الصيام

أيضاً ينمي مشاعر اإلنسان ،فقد يكون الطعام و الشراب متوف ًار ،وال يستطيع اإلنسان أن يأكل أو يشرب منه

شيئاً.

بعض الفوائد المادية للصوم:
من الفوائد المادية للصوم أن المعدة والجهاز الهضمي تأخذ إجازة في رمضان ،و يستريح جهاز الدوران والقلب،

والكليتان والتصفية ،هذه األجهزة الخطيرة التي إذا أصابها العطب انقلبت حياة اإلنسان إلى جحيم ،فإذا توقفت
الكليتان توقفاً مفاجئاً ،فإنه شيء ال يحتمل ،واذا أصيب القلب بالضعف ،وضاقت الشرايين ،وتصلبت ،واحتشى

القلب فاألمر عسير ،هناك أمراض تصيب القلب ال تعد وال تحصى ،هناك أمراض متفشية تصيب األوعية ،هناك
أمراض كثيرة تصيب المعدة و األمعاء ،وأمراض تصيب الكبد ،و أمراض تصيب جهاز البول ،هذه األجهزة

الخطيرة من جهاز دوران و هضم ،وجهاز طرح الفضالت ،هذه األجهزة يكون الصيام وقاية لها ،ال نقول  :إن
الصيام عالج وحسب ،ولكنه وقاية .
تقول مقالة عن أمراض القلب :

(( إن عمل القلب وسالمته منوط بحجم الطعام في المعدة و نوعيته ))

فالقلب ،و سالمته ،و انتظامه ،و الشرايين و مرونتها ،هذه األشياء متعلقة بنوع الطعام ،وحجمه في المعدة ،لذلك

أمرنا النبي عليه الصالة و السالم باالعتدال في الطعام و الشراب ،و اهلل سبحانه وتعالى أمرنا بذلك أيضاً فقال

تعالى :

ين ﴾
س ِرفُوا إِ َّن ُه ََل ُي ِح ُّ
﴿ َو ُكلُوا َوا ْ
س ِرِف َ
ب ا ْل ُم ْ
ش َرُبوا َوََل تُ ْ

[األعراف ]13 :

فمن تجاوز الحد في الطعام و الشراب أتاه شهر الصيام ليصلح ذلك الخطأ واالعوجاج ،و التعفنات التي في
جهاز الهضم ،و ليصلح الوزن الذي زاد على حده الطبيعي ،و إن األغالط التي يرتكبها اإلنسان في السنة يأتي

الصيام ليضع لها حداً ،أما إذا كان اإلنسان مطبقاً للسنة النبوية فشهر رمضان يزيده صحة و نشاطاً،

حينها يأتي شهر الصيام ليجدد الصحة ،فجسمك مطيتك في هذه الدنيا ،لنا عمر محدود ،و لكن إما أن نمضيه

واقفين نشيطين ،و إما نمضيه مستلقين على أسرتنا ،و شتان بين الحالتين،
الصحة الوقائية:

و معنى الصحة هنا الوقاية من األمراض ،إنك إذا أديت صيام هذا الشهر على التمام و الكمال فقد وقيت جسمك
من األمراض الوبيلة التي ال قبل لك بها ،و لكن هذا الذي يمتنع عن الطعام و الشراب في النهار ،فإذا جلس إلى

المائدة أكل أكل الجمال ،هذا لم يحقق الهدف من الصيام ،فال بد من االعتدال في الطعام و الشراب في الصيام،

أما إذا جعلت الوجبات الثالث النهارية في رمضان ليلية !! فماذا حققت ؟ إن وجبة دسمة مع اإلفطار تجعله

يقعد فال يقوم ،و عند منتصف الليل وجبة أخرى ،و عند السحور وجبة أخرى ،فهذا قلب وجبات النهار إلى
وجبات ليلية ،و ما فقل شيئاً ،فقد بقيت األمراض و اإلرهاقات كما هي .
والحمد هلل رب العالمين
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