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املقربون األولون صوما
صام َّ
تنســكا وتق ـراب إىل هللا تعــاىل ،يقــول
عرفــت األمــم الســابقة الصــومُّ ،
ـب َعلَــى
َ :
ـب َعلَيْ ُكـ ُـم ِّ
الصيَــا ُم َك َمــا ُكتِـ َ
﴿ي أَُّيـ َهــا الَّ ِذيـ َـن آ َمنُـوا ُكتِـ َ
ين ِم ْن َقـبْلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َتـَّتـقُو َن﴾ (.)1
الَّ ِذ َ

وقــد ذكــر  منــاذج مــن صــوم املقربــن ممــن ســبقوان يف األمــم
اخلاليــة ،فذكــر صــوم حضــرة زك ـراي وحضــرة مــرمي (عليهمــا الســام)،
فــوردت اإلشــارة تلميحــا إىل صــوم حضــرة زك ـراي يف قولــه تعــاىل:
ـال َر ِّب ْاج َعـ ْـل ِل آيَـ ًة قَـ َ
﴿قَـ َ
ـاس ث ََلثَـ َة أََّي ٍم
ـال آَيـتُـ َـك أََّل تُ َكلِّـ َـم النَّـ َ
ِح ِبلْ َع ِشـ ِّـي َو ْالِبْـ َـكارِ﴾( ،)2امــا صوم
إَِّل َرْمـًـزا َواذ ُْكـ ْـر َربَّـ َـك َكثِــرًا َو َســبّ ْ
صرحــت بــه اآليــة الكرميــة﴿ :فَإِمَّا َتـ َري َِّن ِم َن الْبَ َش ـ ِر
حضــرة مــرمي فقــد َّ
ح ِن َص ْوًما َفـل َْن أُ َكلِّ َم الَْيـ ْوَم إِنْ ِسيًّا﴾(.)3
َر ُت لِ َّلرْ َ
أَ َح ًدا َفـق ِ
ُول إ ِِّن نَذ ْ
وال شــك أن الصــوم املذكــور يف ســياق قصــي حضــرة زك ـراي وحضــرة
مرمي البتول (عليهما الســام) مل يكن من قبيل الشــعرية الدينية اليت
خص هللا تعاىل به هذين
نسكا خاصاَّ ،
هي فريضة عامة ،وإمنا كان ُ
الص ِّديقَني ،وتلخص هذا النُ ُســك يف االنقطاع عن ش ـواغل احلياة،
ِّ

وســد الطـ ُـرق املوصلــة إىل كل مــا خــا هللا  .مل يكــن صــوم زك ـراي
ومرمي إذًا انقطاعا عن أكل وشرب البتة ،بدليل أن اآلية اليت أمرت
يف آخرهــا حضــرة مــرمي البتــول ابلصــوم ،هــي نفســها الــي أمــرت يف
أوهلا ابألكل والشــرب كما تشــاء﴿ :ف ُ
َكلِي َو ْاشـ َـرِب َوَقـ ّرِي َعْيـنًا فَإِمَّا
حـ ِـن َص ْوًمــا َفـلَـ ْـن أُ َكلِّـ َـم
َر ُت لِ َّلرْ َ
َتـ َريِـ َّـن ِمـ َـن الْبَ َش ـ ِر أَ َح ـ ًدا َفـ ُقـ ِ
ـول إ ِِّن نَـذ ْ

الَْيـ ْوَم إِنْ ِسيًّا﴾(.)4
األمــر إذًا يشــتمل علــى مفارقــة مــا ،فينما أمرت حضرة مرمي ابلصوم
مســح هلــا ابألكل والشــرب ،الشــيء الــذي يتنــاىف مــع معــى الصيــام،
الــذي يُف َهـ ُـم علــى أنــه امتنــاع عن عدة أمور وممارســات ،من ضمنها
األكل والشرب بداهة.
الصوم والصيام َّ
والص ُّم
مــن املعــروف لغــواي أن التغــر وال ـزايدة يف مبــى اللفــظ يصحبــه تغــر
وزايدة يف معنــاه ،والصــوم لفــظ مأخــوذ مــن اجلــذر اللغــوي «ص و
م» ويكاد مصنفو املعاجم كلهم جيمعون على مضمون واحد ملعىن
الصــوم ،أال وهــو االمتنــاع واإلمســاك عــن أي شــيء عمومــا ،وعــن
األكل والشــرب واجلمــاع خصوصــا ،غــر أن هــذا املعــى الذي يكاد
يكــون ُْم َم ًعــا عليــه ال يُـ ْد َرك بوضــوح إال إذا تناولنــا قبله ابلنظر مادة
لغوية أخرى ،وتتمثل يف اجلذر اللغوي «ص م م».
داللة اجلذر «ص م م»
يُالحــظ ذيــوع اجلــذر «ص م م» يف العديــد مــن املفــردات العربيــة،
الصم ،والتصميم ،و ِ
الص َمام ،وغريها الكثري..
ومنها :الصمم ،و ُّ
ومجيــع املفــردات العربيــة املشــتقة مــن اجلــذر «ص م م» تشــرك يف
معىن الس ـ ِّد أو االنســداد أو القطع .فالـ ـ َّـص َمم :انْ ِس ـ َدا ُد األُ ُذ ِن وثِ َق ُل
َّصميـ ُـم :املُ ِضـ ُّـي يف األَمــر( ،)6أي قطعــه ،والصمصام:
َّ
السـ ْـمع( .)5والت ْ
ورِة ِ
السيف الصا ِرٌم ،أي القاطع ال َيـْنـثَين(ِ .)7
وصما َمتُها
القار َ
وصما ُم ُ
وص َّمتُهــاَ ،
ِ
ـاء:
أصـ ُّـمَ ،
وح َجـ ٌـر َ
بك ْس ـ ِرِه َّنِ :ســدا ُدهاَ ....
وص ْخـ َـرةٌ َص َّمـ ُ
ـت( ،)8أي ال فــروج فيهــاِ .
وص َمــام ال َق ْلــب :جهــاز يف
ـب ُم ْص َمـ ٌ
ُص ْلـ ٌ
القلب لتنظيم حركة َّ
الدم( ،)9واملقصود جراينه يف اجتاه واحد.
إذًا ،فالصــم يعــي ســد الفــروج ،وبتعبــر آخــر ســد منافــذ الشــهوات
مجيعها ،وقطع الصلة بني شــيئني ،وهذا هو األصل يف الصوم ،أي
أنه سد لفروج املرء اليت هي مداخل الشهوات ومنافذها ،وهو أيضا
قطع صلة النفس وإمداداهتا املتمثلة يف غذائها املادي ،والذي قوامه
األهواء والنجاسات املادية.
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صوت الصاد وامليم على سد منافذ
ويف لفظة «الصوم» َد َّل
اجتماع َْ
ُ
الشــهوات ،وهــو جوهــر الصــوم كمــا نعــرف ،كمــا أن لصــوت ال ـواو
داللــة علــى الضــم املمتــد ،الــذي يوحي ابنطواء الكتلة أو الشــيء أو
الشــفاه علــى نفســها بشــكل مســتمر ،وهــذا االنط ـواء يضفــي طابــع
الس ـرية علــى الفعــل ،مبعــى أن الصــوم عبــادة ال يطلــع عليهــا إال هللا
َّب  ق َ
َالُ :
الص ْوَم فَإِنَُّه ِل
«ك ُّل َع َم ِل ابْ ِن آ َد َم لَُه إَِّل َّ
 ،فعن الن ِ ِّ
َوأََن أَ ْجزِي بِ ِه»(.)10
أما الصيام ،فيتضح من بناء هذه اللفظة نوع من املمارسة اجلماعية،
مبا تشري إليه ألف املفاعلة يف «صيام» ،وملزيد من التفصيل يف هذه
النقطة ،نتناول أمثلة أللفاظ ذات مبان مشاهبة ،مثل:
قَاتَ َل  قِتال  اشرتك مع آخرين يف فعل القتل
حاصرِ حصار  اشرتك مع آخرين يف فعل احلصر
َخا َط َب ِ خطاب  اشرتك مع آخرين يف فعل الكالم (املخاطبة)
اص َم ِ خصام  اشرتك مع آخرين يف املخاصمة
َخ َ
صاوم  صيام  اشرتك مع آخرين يف فعل الصوم
فَا َع َل  فِعال  تدل ألف املفاعلة على اش ـراك أكثر من طرف
يف أداء الفعل معا.
مــن خــال البيــان الســابق تبــدو داللــة البنيــة اللفظيــة لـ ـ «الصيــام»
مفيدة ملعىن املمارسة اجلماعية لألمة كافة ،وحني يوجه املوىل احلكيم
سبحانه التوجيه إىل األمة كافة يذكر «الصيام» وال يذكر «الصوم»،
وهذا يالحظ يف السياق القرآين ،كما يف:
ين ِم ْن
َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َب َعلَيْ ُك ُم ِّ
الصيَا ُم َك َما ُكتِ َب َعلَى الَّ ِذ َ
﴿ي أَُّيـ َها الَّ ِذ َ
()11
َقـبْلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َتـَّتـقُو َن﴾
الصيَا َم
الرف ُ
الصيَا ِم َّ
َث إ َِل نِ َسائِ ُك ْم ُ ........ثَّ أَِتُّوا ِّ
﴿أُ ِح َّل لَ ُك ْم لَْيـلَ َة ِّ
()12
إ َِل اللَّيْ ِل﴾
ِيضــا أَ ْو بِـ ِه أَذًى ِمـ ْـن َرأْ ِس ـ ِه فَ ِف ْديَـ ٌة ِمـ ْـن ِصيَا ٍم أَ ْو
﴿ف ََمـ ْـن َكا َن ِمنْ ُكـ ْـم َمر ً
َصيَا ُم ث ََلثَ ِة أََّي ٍم ِف َْ
َص َدقَ ٍة أَ ْو نُ ُس ٍك  .....ف ََم ْن لَْ َيِ ْد ف ِ
ال ِّج َو َسْبـ َع ٍة
()13
إِذَا َرَج ْعتُ ْم تِل َ
ْك َع َش َرٌة َكا ِملٌَة﴾
ي َتـ ْوبَ ًة ِم َن اللَِّ َوَكا َن َّ
﴿ف ََم ْن لَْ َيِ ْد ف ِ
َصيَا ُم َشْــه َريْ ِن ُمَتـتَابِ َع ْ ِ
اللُ َعلِ ًيما
التقوى

َح ِك ًيما﴾
()15
﴿ف ََم ْن لَْ َيِ ْد ف ِ
َصيَا ُم ث ََلثَ ِة أََّي ٍم َذلِ َك َك َّف َارُة أَيَْانِ ُك ْم إِذَا َحلَ ْفتُ ْم﴾
الصيْ ـ َد َوأَْنـتُـ ْـم ُحـ ُـرٌم َوَم ْن َقـَتـلَ ُه ِمنْ ُك ْم
َ
﴿ي أَُّيـ َهــا الَّ ِذيـ َـن آ َمنُـوا َل َتـ ْقُتـلُ ـوا َّ
َج َز ٌاء ِمثْ ُل َما َقـتَ َل ِم َن الَّنـ َع ِم َْي ُك ُم بِ ِه َذ َوا َع ْد ٍل ِمنْ ُك ْم َه ْدًي
ُمَتـ َع ِّم ًدا ف َ
ـارةٌ َط َعــا ُم َم َسـ ِ
ُوق
ني أَ ْو َع ـ ْد ُل َذلِ َك ِصيَا ًما لِيَذ َ
ـاك َ
َبلِـ َغ الْ َك ْعبَـ ِة أَ ْو َك َّفـ َ
َ َ ِ ()16
َوَبل أ ْم ِره﴾
()17
﴿ف ََم ْن لَْ َيِ ْد ف ِ
َصيَا ُم َش ْه َريْ ِن ُمَتـتَابِ َع ْ ِ
اسا﴾
ي ِم ْن َقـبْ ِل أَ ْن َيـتَ َم َّ
فيمــا مضــى إي ـراده مــن آايت كرميــة ،ال خيفــى مــا تتضمنــه من داللة
اخلطــاب املوجــه إىل األمــة مجعــاء ،األمــر الــذي يعطي لـ ـ «الصيام»
مدلوال مجاعيا.
()14

اخلالصة
الصوم :هو َص ُّم منافذ الشــهوات ،أي ســدها ،وإىل جانب ذلك،
فهو ممارســة س ـرية يقوم هبا العبد ،وال يطلع عليها ســوى هللا ،
«ي َزى به»،
األمر الذي يفســر كون هللا تعاىل َْيزِي به ،ويف رواية ُْ
أي يكون هو نفسه سبحانه جائزة الصائم املخلص احملتسب.
أمــا الصيــام فهــو التفعيــل اجلماعــي للصــوم ،حبيــث تؤديــه األمــة
كلهــا ،فتنــزل الــركات عليهــا بشــكل مجاعــي ملحــوظ ،وال خيفــى
ما للممارسات التعبدية اجلماعية يف مكان واحد وزمان واحد من
أثــر إجيــايب ابلــغ ،فصــاة اجلماعة تفضل صالة الفرد ،واحلج فريضة
مجاعية يف مكان واحد ،وهذا أثره يدركه اجلميع ،فكذلك الصيام،
فريضة مجاعية يف زمان واحد ،فلكم أن تتصوروا ما له من بركات.
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