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 الصيام يف األداين السماويّة

 

 هادي بلوط 

 
ْنَس ِإلَّ لِيَ ْعُبُدونِ دة يف قوله تعاىل ﴿العليا املتجسّ  للغاية امتثاًل  يف مجلة من  قةواملتحقّ  1﴾َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ

 اابرزً  اكان الصيام مصداقً وجل،  كما أراد خالقه عزّ ته وخلقته وتربز مفهوم إنسانيّ  ،ابْلنسان  العبادات اليت تسمو
 .ة املتالحقةوجل مع تنوّع أشكال أدائه يف الرسائل السماويّ   ق العبادة اخلالصة هلل عزّ لتحقّ 

 .2﴾َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم ﴿قال تعاىل : 
 ؟ الفرق بني ُكتب عليكم وفرض عليكم ما ف

من  وجوابً  الكتابة أوثق وأشدّ  ألنّ  ،ختيار واقع حلكمة القائل، وهذا ال ومل يقل فرض﴾، قال تعاىل: ﴿ُكِتَب َعَلْيُكمْ 
م والزايدة هي عد ،والتيان هبا بصيغة املاضوية فيه معىن الفرض وزايدةوالكتابة يف اللُّغة مبعىن اْلْمع والتثبيت  .الفرض

ومنها قوله تعاىل  ،ة "ُكِتَب" واضحةحتميّ  ألنّ  ،ة عدم فرضهمكان التخّلف عن هذا الفرض أو النقاش يف إمكانيّ إ
 . 3﴾ الرَّْْحَةَ َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه ﴿
ة هلا كالطعام والشراب كان ل حاجة يوميّ ة ما تضيق به األجساد من امتناع عن أمور تشكّ الصيام فيه من املشقّ  ألنّ و 

ن آمنوا ابهلل قد ُفِرض عليهم  مّ  اهناك أقوامً  لطمأنة القلوب أبنّ  ﴾َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكمْ ﴿تعاىل قوله 
َلَعلَُّكْم  ﴿الُتقى بعد أن ذّيل ذلك بقوله  برّ إىل  ن سبقهم ليصلوام هبذا التكليف يتبعون خطى املؤمنني مّ وأنّ  ،الصوم
 .﴾تَ ت َُّقونَ 

ا استعملها يف  وإنّ  ،ا استخدام الصيام ل الصوم فهذا من خصائص التعبري القرآين، إذ مل يستعمل الصوم يف العبادةمّ أ 
  ، كالمها مصدر  ا وصيامً  ا. الصوم هو اْلمساك والفعل صام يصوم صومً 4﴾ اإين نذرت للرْحن صومً ﴿الصمت فقط 
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املدة  ألنّ واستعمل الصيام للعبادة  ،نا استعمل الصوم للصمت ومها متقارابن يف اللفظ والوزن )الصوم والصمت(وربّ 
 .أطول فقال صيام يطعام وشراب ومفطرات فهت أكثر من قاواملتعلّ  ،أطول )صيام(

 
 ةالدايانت السماوي   يفالصوم 

 اليهود  .1
ا وتعبريً  ،رضى الربإىل  ة ابلعبادة للوصولة خاصّ دينيّ  اكونا طقوسً إىل  ل ابْلضافةكان الصوم ولبس املسوح والتذلّ 
وقات اخلطر أو عند استدرار املطر وطلب أة و قارب أو عند وقوع احلوادث الطبيعيّ عن احلزن واحلداد عند موت األ

ا ا وذلك وفقً يضً أإىل احليواانت  اهمالصوم مل يقتصر على البشر فقط بل تعدّ  كما يشري العهد القدمي أنّ  عطف الربّ 
  .5ملا جاء يف سفر يوان

 ،نة لهواعد معيّ دت نظم ومواعيد وقمل تكن هناك قواعد حتكم الصيام الفردي كما يف الصيام اْلماعي حيث حدّ 
سرائيل إهو يوم الصيام املفروض على بين  يوم الغفران فكان يعدّ  ؛ة، للتعجيل ابلتوبةعات قبليّ بتجمّ  اوكان ذلك مرتبطً 

ى يوم جهاد النفس والغرض منه يكون التكفري عن الذنوب ة ويسمّ فهو مناسبة خاصّ  ،ا ملا جاء يف التوراةوفقً 
التوراة على  ويعترب هذا اليوم بنصّ  .د اخلضوع والتوبة وطلب الصفح وغفران الذنوبوالصيام فيه جيسّ  ،ةالشخصيّ 
 .6ةم اختياريّ ايّ سى هو يوم الفرض الوحيد وابقي األلسان مو 

 بعد غروب مشس يوم الصوم حبوايل نصف حّت  ويستمرّ  ،يبدأ الصوم عند غروب الشمس يف اليوم السابق ليوم الصوم
  .ل جنم يف السماء وبذلك يؤذن ابْلفطارد بداية اخلروج من وقت الصوم وظهور أوّ ساعة وحيدّ 

إىل   ابً الصوم عادة تقرّ إىل  اليهود يلجأون نّ أ إىل شار أمن العهد القدمي حيث  دةالصوم جاء يف مواقع عدي نّ أونرى 
 .ات احلياةولذلك ميتنعون عن الطعام والشراب وملذّ  ،نةمور معيّ أهللا ولقضاء 

 
 نيالصوم عند املسيحي .2

جانب  إىل  ، ويعتربونهاأو كيفي   اآني   اس ابلصيام رغم اعرتافهم بعدم وجوب فرضه فيه حتديدً اح الكتاب املقدّ شرّ  اهتمّ 
 .ة لدينهمالصالة والصدقة أحد األركان األساسيّ 

 

 .8- 3، الصفحات 7 الفصل ،يوان  سفر  5
 .32 – 23، الصفحات 27 الفصل، الالوينيسفر  6

http://arabic.al-shia.org/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%8a%d9%86/
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http://arabic.al-shia.org/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%8a%d9%86/
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عند احلاجة ويقرتن  ه أمر اختياري يلجأ إليه املسيحيا يفهم أمره أنّ ة تطلب الصوم، إنّ ليس يف العهد اْلديد وصيّ 
يوم صوم وصالة يف كنيسة من الكنائس وألجل إىل  س ما حيظر التناديوليس يف الكتاب املقدّ  ،للّ ذابلصالة والت

 .حاجة ما
ما فيها هو مدح للصيام، مع النهي عن الرايء وإظهار الكآبة   والصوم مل يفرض يف األانجيل كفرض واجب، بل كلّ 

للناس   كاملرائني، فإّنم يغرّيون وجوههم لكي يظهروا ومت صمتم فال تكونوا عابسني" :فيه، فقد قال اْلجنيل
 .7" صائمني

الكفارة( السابق لعيد الفصح،  الصوم الكبري )صوم يوم إّل  اويرى بعض املسيحيني أّن املسيح مل يفرض عليهم صيامً 
 .)وهو اقتداء بصوم اليهود املعروف بصوم )كيبور

  :ودعي ابلكبري ألنّه حيتوي على ثالثة أصوام هي ،اومدة الصوم الكبري مخس ومخسون يومً 
 .أسبوع الستعداد أو بدل السبوت – ۱
 .انقطاعيً ا  اسة اليت صامها املسيح صومً املقدّ  اصوم األربعني يومً  – ۲
 .صوم أسبوع اآللم – ۳

ل أمام ف والتذلّ وذلك زايدة يف التقشّ  ،ل يؤكل السمك الذي يؤكل يف الصوم الصغري )صوم امليالد( ،ويف هذا الصوم 
 .هللا

د يف آخر حبسب اتريخ يوم عيد القيامة الذي حيدّ إىل  وخيتلف موعد هذا الصوم، يف الكنيسة األرثوذكسية، من عام
ة مضبوطة حبيث ل أييت قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإّنا يف يوم من السنني حبسب قاعدة حسابيّ أي سنة 

 .األحد التايل له، حسب تعاليم الكنيسة
آخر حبسب إىل   الصوم من النقطاع عن الطعام لفرتة من الوقت، وفرتة النقطاع هذه ختتلف من شخصيف ول بدّ 

ة عملهم وملن ل يستطيع النقطاع حت الساعة  يف نوعيّ  اهم واختالفهم أيضً ائمني يف سنّ ة واختالف الصدرجته الروحيّ 
 .الثالثة من النهار فإّن فرتة النقطاع تكون حبسب إرشاد الكاهن

 الصوم عند الصابئة املندائيني .3
 مضني من  ، أوهلا لثمان  افرض الصيام على الصابئة فيقول: "واملفرتض عليهم الصيام ثالثون يومً  ابن الندمي يؤكد

مضني  هلما لثمان  م أخر، أوّ ، وسبعة أايّ لكانون األوّ  ، وتسعة أخر، أوهلا لتسع بقني من اجتماعآذار اجتماع
 .8"شباط من

 
  .6، الصفحة 16الفصل  ،جنيل مىتإ 7

http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
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 :كان الصوم عند الصابئة على نوعني
اْلنسان إىل  يسيء الصوم الكبري: وهو رمزي )صوماراب( وهو المتناع عن الفواحش والرذائل واحملرمات وكل ما

 .والقلب والضمريه. ويدوم طيلة حياة املندائي على األرض فهو صوم العقل وعالقته بربّ 
 360مقسمة على أايم السنة املندائية  ايومً  32والصوم الصغري: هو المتناع عن تناول اللحوم وذبح احليواانت ملدة 

 .ايومً 
 . 9ه من ابب حترمي ما أحلَّ هللا على حد زعمهم ا )صابئة اليوم( فيحرِّمون الصوم؛ ألنّ أمّ 
 
 الصوم يف اْلسالم  .4

، وهو عند املسلمني موعد للفرحة، والرب  ليلة القدر وفيه دةاملسلمني وفضائله متعدّ  إبمجاع صيام شهر رمضان فرض
 وهو فرض على كلّ  غروب الشمسإىل  الثاين  الفجر اْلمساك عن املفطرات من طلوعوهو  والصلة، وعوائد اخلري.

املرأة  الصوم إل من مسلم عاقل مع خلوّ  ص بسبب املرض أو السفر، ول يصحّ ف مطيق للصوم غري مرتخّ مكلّ  مسلم
، ومنها وجوب الصوم، وأركانه، وشروطه، ومبطالته، علم فروع الفقه لة يفمفصّ  أحكام من احليض والنفاس. وللصوم

، لدخول الشهر وخروجه،  ومواقيت الصوم ة املبيحة للفطر،واألعذار الشرعيّ اته، ومكروهاته، وأحكام الفطر، ومستحبّ 
 .حر، واْلفطار، والقضاء واألداء وغري ذلكووقت اْلمساك، والتسّ 

 :رمضان على مرحلتني شهر ع صيامشرّ 
﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن : املرحلة األوىل: مرحلة التخيري: يف سورة البقرة 

مً *  قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ  م  ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه  ايضً َمْعُدوَدات  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِ  اَأايَّ ٌة ِمْن َأايَّ أَْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ
ُتْم تَ ْعَلُمونَ  اِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكني  َفَمْن َتَطوََّع َخريًْ   .10﴾فَ ُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكن ْ

 :يف مرحلتني اوالتحتيم: وهي أيضً واملرحلة الثانية: مرحلة اْللزام 
﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه : سورة البقرة من اليوم التايل: وهو قوله تعاىل يف الغروب من بعد وقت العشاء حت

أَْو َعَلى َسَفر  َفِعدٌَّة   ا ِمْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيضً اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبَيَِّنات  ِمَن اهْلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهدَ 

 
 .109 فحةصال، الصابئون يف حاضرهم وماضيهماحلسين،  8
 .غضبان رومين املندائيون، ترمجة نعيم بدوى و الصابئو  ،اتريخ الصابئة املندائيني الليدى داراور ْحادة، للمزيد، انظر،  9

 .184و183 ، اآليتانالبقرةسورة  10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
http://ar.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
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ُوا َة َولُِتَكربِّ م  ُأَخَر يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َول يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ اَّللََّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم   ِمْن َأايَّ
 .ة عليه جرّاء فصله عن مقاربة أهله كان البعض يشعر ابملشقّ   ،ويف هذا الوقت   11.﴾ُكُرونَ َتشْ 

عليه أمر الصيام،  والذي استقرّ  ،أنزل هللا تعاىل بيان األمر النهائي للنيب على املسلمني ذلك، وشكوا بعد أن شقّ 
َلَة الصَِّياِم الرََّفثُ : البقرة وهو قوله تعاىل يف سورة ُ ِنَساِئُكْم ُهنَّ لِ إىل  ﴿ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ َباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس هَلُنَّ َعِلَم اَّللَّ

ُتْم خَتَْتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاآلَن اَبِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتبَ  اَّللَُّ َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّ  أَنَُّكْم ُكن ْ
َ َلُكُم اخْلَْيُط األ اللَّْيِل َول تُ َباِشُروُهنَّ َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن يف  إىل  بْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط األْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُُثَّ أِتُّوا الصَِّيامَ يَ تَ َبنيَّ

ُ آاَيتِِه لِ  ُ اَّللَّ  .12﴾نَ لنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقو اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفال تَ ْقَربُوَها َكَذِلَك يُ َبنيِّ
علينا بقبول صيامنا وقيامنا وأن يهبنا ما وهب عباده الصاحلني   وأن مينّ  ،ل األعمال والطاعات نسأل هللا سبحانه تقبّ  

 العاملني .  واحلمد هلل ربّ  ،ياء ما خلقنا ألجله )إل ليعبدون(ابلتقوى ونشر الفضيلة وإح
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