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 الصيام والصوممعاني 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ما هو الفرُق بني الصَِّيام والصَّوِم؟

 

عنى، َم اْلوجيعلون هلما نفَسبني مصطلحي الصَّوِم والصِّياِم ُمقصَِّرِة اْلواحلشويَِّة يساوي كلٌّ من 

يدقُِّق يف إشريريرياراِا الك ِم اِّهليِّ دوَن الوقوِف  قن َنَد  دِّ اللفِل لقوِ  النُّصريريري يَّ لكنَّ نهَجنا العلويَّ 

  ِِ : احلقائُقو طائُفواللَّ واِّشارُة وجوٍه: العبارُة َلى أربعِة اهلِل كتاَب إنَّ) َلينا س ُمُه:اِّمام الصريَّاد

 (.لألنبياِء واحلقائُق لألولياِء طائُفواللَّ اصَِّوللَخ واِّشارُة امَِّوللَع  العبارُة

 إذا دقَّقنا يف إشريريرياراِا كتاِب اهلِل وجدنا كلمةص )مريريرييام( قد  كرَّرا يف سريريريبو رياٍا، وار بنص  

الّلِه( ألنَّ من  مَِّن َعْيِن َ ْوَبة ِبُمَتَتا َشْهَرْيِن الصِّياُم يف اآلياِا السَّبعِة بالشُّهوِر كما يف قوله  عاىل: ) صِصَياُم

أصيَّاٍم   صَثِةَث م شيئ ا، كما ار بنص الصِّياُم باأليَّاِم كقوله  عاىل: ) صِصَياُمُصمرياَم شريهر ا دوَن شهِر  كَّنَّما ي يَ  

َ شريرْيُكُروَن( ألنَّ مريريياَم  لصَعلَُّكْم رَياِ ِه ْملصُك الّلُه ُيَبيُِّن كصَذِلكص أصْيَماَنُكْم َواْ فصُظوْا َ لصْفُتْم ِإَذا أصْيَماِنُكْم كصفَّاَرُة َذِلكص

 النَّهاِر اِمَيصريريريرِيرياِا اهلِل، وهذا التِّبياُن مر بٌن ب َل  بياَنُيكِمنويها ِلؤمِن واجٌب لألياِم الثَّ ثِة اليت َيُماْل

 لقوله  عاىل: )َوالنََّهاِر اِنَيهو دليُل الوجوِد والِعالَّلْيِل( ألنَّ النَّهاَر  ِإلصى الصريريريَِّياَم أصِ مُّوْا لقوله  عاىل: )ُثمَّ

وِن الوجوِد ُمْبِصر ا(، وهذا الدَّليُل ثابٌت يف قان َج ََّها( وقوله: )َوالنََّهاَر ِإَذا َ َجلَّى( وقوله: )َوالنََّهاِر ِإَذا

كصاِملصٌة(، وهذا الصِّياُم الذي  ٌةَََشَر ِ ْلكص َرَجْعُتْم ِإَذا َوَسْبَعٍة اْلَحجِّ ِ ي أصيَّاٍم َث َثِة لقوله َزَّ وجلَّ: ) صِصَياُم

 بإقامتِه ؤمِن إ َُّمتحقَُّق إمياُن اْلهو دليريُل إثباِا الوجوِد اِّهليِّ يف السريريريريَّماواِا واألرِ  هو  رٌ    يَ 

َ تَُّقوَن(،  لصَعلَُّكْم قصْبِلُكْم ِمن يَنالَِّذ ََلصى ِتَبُك كصَما الصريريَِّياُم ََلصْيُكُم ُكِتَب رَمُنوْا الَِّذيَن أصيَُّها لقوله  عاىل: )َيا

 لقوِ  وا واستقرُّوا َلى معر ِة اهلِلللذيَن رمنوا َوُهُم الذيَن أقرُّسريلمنَي  حسب، بل   اخلطاُب ي يكن للُم

 أم  املؤمنني اِّمام َلي )م(: )أوَّ  الدِّيِن معر ُتُه(.

 من اِّ راِد بعريد اِّثبرياِا، لريذلكص ي جيعِل اهلُل الدَّهَر نهار ا متحرِّك ا    تمَّ التَّو يريُد  بريدَّ  َيِل ولكْن

 َيْوِم ِإلصى سريريرَيْرَمد ا لنََّهاَرا ََلصْيُكُم اللَُّه َجَعَل ِإن أصَرأصْيُتْم طلِق بل أمتَُّه بليٍل سريريرياكٍن لقوله  عاىل: )ُقْلُمباْل

بَُّر َنه بكلمِة الصَّوِم الواردِة َعُماْل ُ ْبِصُروَن(، وهو أص ص  ِ يِه َ ْسُكُنوَن لصْيٍلِب َيَِّْ يُكم اللَِّه غصْيُر ِإلصٌه َمْن اْلِقَياَمِة
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 َ َرِينَّ  صِإمَّا اََْين  َوقصرِّي َواْشَرِبي يف ريٍة وا دٍة هي اآلية )السريَّادسريُة والعشريرون( من سورة مريم: ) صُكِلي   

َل ِمكَتَيمت ا ِل،  كاَن الصريَّوُم مَ ِإنسرِيياا(  اْلَيْوَم ُأكصلَِّم  صلصْن مرَيْوم ا  ِللرَّْ َمِن َنَذْرُا ِإنِّي  صُقوِلي أصَ د ا اْلَبشرَيرِ  ِمَن

 إنَّ) ا س ُمُه:َلينؤمِن بالصريِّياِم  شريع ا وبالصَّوِم ققيق ا لقو  اِّمام الصادِ  ُمطلوُب من اْلَمالواجُب اْل

 لرَّْ َمِنِل َنَذْرُا "ِإنِّي :قالت َليها السريري م مريَم إنَّ ،ُهو َد راِبو  من الشريريَّ عاِممن الطَّ ليَس ياَمالصريريِّ

 (.مُكاَروا أبَصم وغضُُّكنَتِسا  ا فظوا أْلمت أي َمَمْوم ا" 

لصريريَّائُم َابد ا ا كتمل التَّو يُد وُيصريريب قاُم اِّ راِد بعَد اِّثباِا،  َيوهذا الصريريُّوُم َن الك ِم له َم

سريريي  )ع(: َماْليبِّ النَّ نادسريرييِّ   كوَن يف ا متناِع َن الطعاِم والشريريَّراِب لقو   هلِل، ألنَّ العبادةص احلقيقيَّةص

ََِمُلوا بُصألنَّ لعونوَنلُّوَن َمَصوموَن وُيُص)إنَّ الذيَن َي ، بل  كوُن يف  و يِد (عناُهعر وا َمورِة الشَّرِع وي َيهم 

(، اسلم ُم ْبَتْغي َي ما ِها َلى  راِشوإن كان نائم  يف َبادٍة ائُمالصَّ): )ص( اهلل الباري لذلك قا  رسوُ 

ََناُه رسريريو ُ ُموإذا بلَغ اْل  ُجنٌَّة ُم)الصريَّو : )ص( بقوله اهلل ؤمُن درجةص التَّو يِد سرُيِتَر من العذاِب وهذا ما 

 النَّاِر(. من

 

 نكتفي لعدم اِّطالة واهلل أَلم

 البا ث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


