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 معلومات ومبادئ توجيهية عن الصوم

َعِريُس َهْل يَْستَِطيُع بَنُو اْلُعْرِس أَْن يَنُوُحوا َما َداَم اْلَعِريُس َمَعُهْم؟ َولَِكْن َستَأْتِي أَيَّاٌم ِحيَن يُْرفَُع الْ : فَقَاَل لَُهْم يَُسوعُ "

 (9:51مت ) ".َعْنُهْم فَِحينَئٍِذ يَُصوُمونَ 

الصوم يجعل الُمشِرعون حكماء، هو حماية للنفس والرفيق األمين للجسد، . شجع الرجال األشداءالصوم يلد األنبياء وي"

 .(م371 -333)باسيل أسقف قيسارية  --"هو الدرع للبطل ، والتدريب للرياضيين 

. غائبالصيام في هذا العصرهو في إنتظار عودة العريس ال. الصوم يفتح الطريق أمام سكيب الروح وترميم بيت هللا"

حينئذ سيكون الصيام والصالة بعد فوات " هوذا العريس أخرجوا للقائه"قريباً سيكون هناك صرخة في منتصف الليل 

 .آرثر واليس –الصوم الذى يختاره هللا : من كتاب" الوقت هو اآلن.. األوان

ريقة منتظمة جزء طبيعي من كان هناك إنبعاث للصوم في العقود األخيرة ، كما يدعو هللا الناس أن يكون الصوم بط

يجب علينا أن نعد أنفسنا بشكل كاف بحيث يكرم الصوم هللا ويحقق الغرض منه وفيما يلي نظرة عامة . الحياة المسيحية

   .من الكتاب المقدس ومبادئ توجيهية للصوم بطريقة حكيمة لتشجيعك

 الصوم هو أمر كتاىب
، وتم ممارسته فى ( 9:51،  97-96: 6مت )ى َعلمهُ يسوع فى ممارسة الصوم بطريقة منتظمة كسلوك مسيحي طبيع

ممارسة الصوم في الكتاب المقدس . ، وكان سلوك منتظم للمؤمنين طوال تاريخ الكنيسة( 3593أع )الكنيسة األولى 

ة ال ، ويمكن أن يُمارس لفترات مختلفة ، وعادة لمد( 3593دا )عادة ما يشمل وال ينحصر على اإلمتناع عن الطعام 

   .تزيد عن بضعة أيام في كل مرة

د في الكتاب اإلمتناع عن جميع أنواع الطعام لفترات طويلة من الوقت هو الكتابى أيضاً، ولكنه أمر نادر وغير معتا

واإلشراف   ، وبالتالي ال ينبغي اإلعتداد به من دون اللجوء للمشوره( 352؛ لو  3-591:مل 9،  33532خر)المقدس 

(. 9652استير  -مثل صوم استير بدون طعام أو ماء )لمعيار نفسه ينطبق على اى صوم ُمطلق ألى مدة ا. المناسب 

المدة القصوى للصوم للبالغين دعمها الكتاب المقدس هى أربعين يوماً بدون طعام، لذكور بالغين في صحة جيدة ، 

   . بدون طعامالكتاب ال يتحدث عن إشراك األطفال في الصوم . وثالثة أيام بدون ماء

 الصوم دائمًا طوعية
على الرغم من أنه يجوز للقادة الروحيين دعوة آخرين لإلنضمام الى صوم جماعي ذو هدف محدد ولوقت محدد ، ال 

في ضوء ذلك ، ليس الصوم شرط إلزامي لإلنضمام لجماعة الخدمة أو . يمكن أبداً أن يكون الصوم إجبارياً أو إلزامياً 

وسيلة ُمثبته كتابياً وتاريخياً  العالمى بكانساس سيتى، ولكننا نُروج ونُشجع على الصوم على أنه  مجتمع بيت الصالة

المستوى الذي يشارك به الشخص فى (. 9:53 وئي)تزام بالصالة والكلمة المقدسة للحصول على نعمة هللا في سياق اإلل

قاً للسن وفيما يتعلق بأي من المعوقات البدنية أو الصحية الصوم ال سيما بالنسبة لإلمتناع عن طعام، ينبغي أن يُحدد وف 

هؤالء الذين يُعرف أو يُشتبه فى العجز أو المرض العضوى، أو من لهم تاريخ مع إضطرابات فى الطعام ، . للشخص
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أما عن الحوامل والمرضعات ال ينبغي الصوم . وال ينبغي أبداً اإلشتراك فى صوم إال تحت إشراف طبيب مؤهل

 .متناع عن الطعام أو المشروبات ألنها قد تؤثر سلبياً على صحة ونمو الطفل وعلى الصحة العامة الخاصة بهمباإل

 القصر واألطفال 
نشجع . صوم بدون موافقة وتحت مراقبة الوالدين كذا ال يُشجع القُْصر على الصوم بدون طعام ويجب أال يشتركوا فى 

الصوم على اإلمتناع من اإلشياء غير الطعام، مثل التلفزيون واألفالم وتصفح  القُْصر الذين يرغبون في اإلشتراك فى

إذا كان المراهقين األكبر سناً يريدون الصوم عن الطعام تحت إشراف   .اإلنترنت ، وغيرها من ألعاب الفيديو الترفيهية

 .حتهموالديهم نشجعهم على استخدام العصير والمشروبات الغنية بالبروتين حفاظاً على ص

 الصوم بإنتظام
المشاركة في الصوم المنتظم كنمط للحياة يتطلب إتباع أسلوب حياة صحي فى باقى اإليام التى تكون بدون صوم ، 

هو أسلوب حياة منضبطة ، ونكون فيها وكالء على " حياة الصوم. "وينبغي أن يشمل ممارسة الرياضة والغذاء الصحى

الصيام ليس فقط اإلمتناع ، بل هو عملية تبادل، فيه اإلمتناع عن بعض األمور . برةأجسادنا وعلى أوقاتنا فى حكمة ومثا

عندما يؤخذ بهذا النوع من . على كلمة هللا والصالة ، حيث وفرة النعمة تكون أكثر يسراً وإتاحه لنا" وليمة"من أجل 

 (.9 نيالدا)انيال ورفقاؤه اإللتزام ، يُسهل حياة الصوم بطريقة منتظمة على المدى الطويل ، كما كان لد

 فوائد الصوم
أي صوم نقوم به . بينما التأثير الجسدى للصوم أمر الصعب و حقيقي ، إلال فإن فوائد الصوم الروحية ال يمكن إنكارها

يجب أن يكون بقلب كامل وفى حكمة روحيه في التعامل مع أجسادنا المادية ويجب علينا أن نحسب النفقة بأمانة ونحترم 

   . سواءاً بالمشاركة أو باإلمتناع ينبغي أن يكون كل شيء لمجد هللا. الذى هو هيكل للروح القدس" جسدال"

 يومنياإلعداد البدين لصوم الذي ميتد أكثر من
  إعداد جسمك للصوم ولمنع اإلمساك أثناء وبعد الصيام عن طريق تناول بعض األطعمة الوقائية على االقل

الفواكه والخضروات النيئة وعصائر : مثل( و أكثر فى حاالت الصوم الممتدا)يومين قبل بدء الصوم 

الخ ..الفواكه أوالخضروات، دقيق الشوفان

 أكل وجبات صغيرة أيام قليلة قبل الصوم.  

 تجنب األغذية الغنية فى الدهون والسكريات قبل الصوم.  

 طلب من هللا أيمان من أجل نوع ومدة صلي وأ. يمكنك الصوم بعدة طرق مختلفة. حدد إلتزامك وطول المدة

 : الصوم

o يد لمن لهم اعباء ثقيلة فى العملالخضار والماء وهو ج: صوم دانيال. 
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o  الصوم القائم على عصير الفواكه أو الخضروات تسمح لك بالدخول في الصوم لكن يعطي ما

. عصائر بسرعةيوماً قائر على ال 23كثير من الناس تقوم بصوم لمدة . يكفي من الطاقة للعمل

، الرجاء إستشارة طبيبك ( مثل مرض السكري)إذا كانت لديك مشاكل أو حساسيات من السكر 

 .من أنواع الصوم( أو غيره)النوع  قبل محاولة هذا

o إننا لن نشجع هذا النوع من دون إشراف طبي ، وخاصة في . صوم الماء فقط قام به الكثيرين

ب أربعين يوماً على المياه تمثيل الغذائي ، ويمكنك الذهاإعتماداً على وزنك وال. حالة الشباب

 .وحدها

o الرجاء مناقشة خططك مع . ال تتجاوز ثالثة أيام دون ماء. الصوم المطلق دون طعام أو ماء

نحن ال نشجع هذا النوع من الصوم من دون تأكيد . طبيبك ، وقادة الكنيسة، والزوج أو الوالدين

 .سة أو الوالدينة الكنيمن الرب من خالل قاد

الصومنصائح مفيدة لفترة

 الشرب ال يقل عن نصف وزن جسمك أوقية من الماء في . )شرب كميات كبيرة من الماء غير الصنبور

الماء المقطر هو األكثر فائدة ، ولكن ترشيح .( اليوم الواحد هو جيد بحكم التجربة سواء كنت صوم أم ال

.وتنقية المياه وأيضا يعمل بشكل جيد

  أنه من الحكمة االمتناع عن المنشطات القوية مثل الكافيين الموجود في المشروبات المحالة بالسكر أثناء

أيضا، وتجنب المشروبات . الصوم، بما فيها مواد التحلية االصطناعية الموجودة في المشروبات الغازية

 .بروتين الصويا والتي معروف أنها تسبب مشاكل صحية أثناء الصوم

 نت تصوم بشرب العصائر، إستخدم العصير الفاكهة الخام مثل التفاح والعنب واألناناس، وهما من إذا ك

عصير . مصادر السكر الطبيعية الممتازة الالزمة لتثبيت نسبة السكر في الدم والحفاظ على مستوى الطاقة

اب المفاصل أو من إلته الجريب فروت و البرتقال أيضا جيد جداً، ولكن ال يوصى بها لمن يعانون من 

عصائر الخضار الخام مثل . رصد الحموضة بالعصائر هام ألنها يمكن أن تسبب قروح في الفم. الحساسية

عصائر الفاكهة . عصير الجزر والكرفس، والبنجر، أو مزيج من الخضروات الخضراء نافع جداً أيضاً 

ال شك فيه شراء العصائر الغير  مما)والخضروات الطازجة يمكن أن تجهز فى المنزل أو تشترى جاهزة 

بعض الفوائد من شرب العصير الخام الطازج مقابل المعبأة هي أنه ال يحفز (. مضاف لها أي السكريات

 .ويحتفظ بكل ما لديه من اإلنزيمات والقيمة الغذائية( الجوع)الهضم 

 قد تكون لديكم آالم . انيويتوقع بعض اإلضطرابات الجسدية نظرا للعملية التطهير ، وخاصة في اليوم الث

االنسحاب من الكافيين والسكر قد يسبب الصداع، وإنما هو جزء من عملية . الجوع أو الدوار العابرة

 .ساإلعياء، والتعب والغثيان والنعااإلضطرابات الجسدية ويمكن أن تشمل أيضا . التطهير

 (. التخلص من السموم)لتطهير خالل وقت الصوم ، الجسم يمر فى أربعة مجاالت رئيسية من عملية ا

 :إحرص على إتباع ما يلى
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o  خالل صوم لمدة ثالثة أيام أو أكثر ، إستخدم األعشاب  -- األمعاء كبيرة/ القولون / األمعاء

أو حقنة شرجية قبل وقت النوم يساعد على ( اإلستفسار في متجر الصحة المحلي)الملينة 

سبب الصداع والخمول إذا تركت في الجسم أثناء التخلص من النفايات الصلبة التى يمكن أن ت

وينبغي أن يتم ذلك في أوائل وقت الصوم ثم على فترات متقطعة طوال ما تبقى من . الصوم

إذا كنت . ويبدأ الجسم عملية تطهير خالل الصوم التخلص من السموم الى االمعاء. فترة الصوم

األمعاء أو يتم إعادة اإلمتصاص من  ال تأخذ ملين أو حقنة شرجية ، ويمكن أن تضر السموم

 .دموية الذى يُسبب شعورك بالغثيانخالل الدورة ال

o تناول عصائر الفاكهة و الخضروات، الشوربة أو الماء بكميات كبيرة يخلص الجسم من  - الكلى

 .السموم عن طريق الكلى

o إذا سمحت قدرتك، قم برياضة المشى لمدة نصف ساعة يومياً لتساعد على تنظيف  - الرئتين

 .(أخذ شهيق من األنف وزفير من الفم)تنفس بعمق على مدار اليوم . الرئتين

o ثلث مخلفات الجسم يتم التخلص منها عن طريق الجلد لذا اإلستحمام المنتظم ضرورى - الجلد .

 .ستحمام لتنظيف الجلداستخدم فرشاة خشنة أو لوفة قبل اإل

 تساعدك ىف الصومروحيةمالحظات
 إذا كان . إستشر طبيبك قبل الصوم خاصة إذا كنت تعانى من أى مشاكل صحية. خذ مشورة قبل الصوم

الغطاء الروحى، الخضوع والوحدة أمور هامة . ، ناقش رغبتك فى الصوم مع والديك93سنك أقل من 

يريدون أن يتحدوا  إسألهم إذا كانوا! تذكر الصوم اتجاه قلب. نيستكناقش خططك مع قادة ك. لصحة الصوم

.معك فى الصيام

 م وصلِّ لكى تتضع نفسك وتتنقى عبادتك نحن ال نبغى أن نأخذ شيئاَ من هللا بسبب الصوم لكننا نتوق أن . صُّ

رب أكثر من أى نحبك يا: "أثناء الصوم، يصبح من األسهل أن نقول. نعيد محاذاة أشواق قلوبنا مع قلبه

هير هيكل قلوبنا من كل أنواع الشهوات هى عبادة خاطئة لكن بالصوم يمِكننا من تط". شىء آخر فى العالم

 .كل تنافس آخر

 (93 - 96:  6مت )ان هذا ضرورياً عرف اآلخرين أنك لن تأكل فقط إذا ك. ال تتفاخر بشأن صومك. 

 وحدة . نحن نشجع اآلباء واألبناء أن يصوموا معاً ! اثنان خير من واحد. اشترك مع شخص آخر فى الصوم

 .أجيال معاً فى صوم له تأثير قوى عدة

 ( يهلك)يجمح ( هدف نبوى واضح للصالة)بال رؤية . إجعل صالتك محددة فى الهدف الذى تصوم ألجله

  .(3:  3حب )اكتب رؤيتك لتركض إليها . الشعب

 اضحاً، لكن المشغولية يمكن أن تشتت تركيزك من قد يبدو هذا و. خصص وقتاً لصالة وقراءة الكلمة

هذه قائمة ببعض . قراءة كتب تحمل شهادات إلنتصارات بسبب الصوم ستشجعك أيضاً . قراءتك للكلمة

 "تقدم سريع لألمام"ديريك برنس،  - "تشكيل التاريخ بالصالة والصوم"    :الكتب المتوفرة عن الصوم

 آرثر واليس   - "الصوم الذى يختاره هللا"  لو إنجل، -
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 لقد إستعد دانيال . توقع أن تسمع صوت هللا فى الكلمة المكتوبة، فى األحالم، الرؤى واإلعالنات الروحية

 .(93:  6مت )هناك مكافأة للصوم . (3 - 9:  93دا )إلستقبال إعالناً إلهياً بالصوم 

 ال   .عدة فى المنزل أو العملفى أيام صومك يمكن أن تجد وجبتك المفضلة م. كن مستعداً للصعوبات

من المعتاد أن يحيط . لقد حاول الشطان تجربة يسوع أثناء صومه وعلينا أن نتوقع تجارب مماثلة. تستسلم

 .بك اإلحباط من كل جانب، تعرف على مصادره وقف ثابتاً فى نصرة المسيح

 حتى لو سقطت عدة مرات، . اخلكستجد أن الشيطان يهيج افكاراً سلبية بد. إذا فشلت، ال تستسلم للدينونة

  .فقط انس ما حدث واستكمل الصوم. هناك دائماً نعمة ممنوحة لك من هللا

 ال تجهد نفسك، استرح كثيراً ومارس التدريبات الرياضية تحت إشراف ومالحظة دقيقة. 

 إنه لم  ال تصدق الكذب. اإلختراقات واإلنتصارات الروحية عادة ما تأتى بعد فترة الصوم ليس خاللها

 .نحن نؤمن أن كل صوم بإيمان سيكافأ. يحدث أى تغيير

 صحيحةكيف تنهى الصيام بطريقة
  ًمثل )ابدأ بوجبة خفيفة وسهلة الهضم . فى هذه المرحلة ستحتاج تحكم فى النفس. إنهى الصوم تدريجيا

.(العنب أو التفاح، البطيخ أو الخضروات المطبوخة على البخار

 يوماً من النظام عاليه لكل أربعة أيام من الصوم ينغى إتباع عشرة أيام أو أكثر، عندما تنهى صوم إستمر . 

  تحتوى على بروتين حيوانى، خبز، )ال يصح إنهاء أى صوم استمر ألكثر من ثالثة أيام بتناول وجبة عادية

ثقيالً على  ألن هذه المأكوالت صعبة الهضم وتمثل حمالً ( سكريات، منتجات األلبان واألطعمة المعالجة

ألم )تناول أطعمة ثقيلة بعد الصوم قد يسبب متاعب صحية . الجهاز الهضمى بعد فترة طويلة من الراحة

ويمكن أن يضاد الفوائد الصحية للصوم بل وقد يسبب أيضاً مشاكل يصعب ( بالمعدة، غثيان وضعف

 .عالجها

 مر فى عملية التخلص من السمومبعد كسر صوم طويل، استمر فى شرب عصائر الفاكهة ألن المعدة تست. 

 ال تحاول أبداً ردها لحجمها الطبيعى باألكل الزائد . فى األصوام التى تستمر أكثر من يومين تنكمش المعدة

إذا كنت من األشخاص المعرضين إلغراء األكل رغم عدم الجوع، احرص أال تعود لهذه . عن الحاجة

  .، ستعود المعدة لحجمها الطبيعى تدريجياً إذا دربت نفسك على الوجبات الخفيفة. العادة

 بينما تستمر فى تناول عصائر الخضروات أو الفواكه، أضف اآلتى : 

  تناول فواكه و خضروات  -( ستحتاج أيام أكثر لألصوام األطول)فى األيام األول إلى الثالث بعد الصوم

رطل من الفاكهة، : لها فى هذه الفترةمن أمثلة الوجبات التى يمكن تناو. مطهوة على البخار أو نيئة فقط

تجنب الموز فى . بطاطس مسلوقة بدون زبد، خضروات على البخار، سالطة الخضروات بدون زيت

  .األيام األولى ألنه يفتقر للماء ويمكن أن يسبب اإلمساك
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  الحفاظ على يمكنك أن تعود لألطعمة األصعب فى الهضم مثل البروتين الحيوانى، لكن  -فى األيام التالية

نظام غذائى صحى بعد الصوم يساعد على تحسين الصحة ويشجع على مزيد من األصوام صحيحة فى 

 .المستقبل

 ابدأ بشرب عصائر الفاكهه أو . يجب توخى الحذر فى مرحلة إنهاء األصوام التى اعتمدت على الماء فقط

 .على البخارالخضروات ثم انتقل تدريجياً لتناول الفواكه والخضروات المطبوخة 

 ال تغذى هذه الشهوة. من المهم بعد الصوم أن تميز بين الجوع الحقيقى وشهوة الطعام . 

 هامةمعلومات طبية
  من الممكن أن يسبب اإلستمرار فى أصوام بطريقة غير صحيحة لسنوات عديدة ضرراً ال يمكن عالجه

. لكنها ستتراكم على مدار سنوات من الصومنظرياً لن تشعر بهذه اآلثار السلبية فى السن الصغيرة . لجسدك

بسبب الحماسة الشديدة، يبدأ بعض الناس ممارسة الصوم بطريقة عنيفة دون أن يدركوا تأثير الصوم على 

أجسادهم لذا فإن إستيعاب آثار الصوم واألكل على جسدك واإلهتمام بصحتك حيوى جداً ويساعدك على 

.عديدة اإلستمرار فى أسلوب حياة الصوم لسنين

 الشراب كليةً آلن الصوم /غير مسموح على اإلطالق لألمهات الحوامل والمرضعات أن يمتنعن عن الطعام

لذا يمكنهن اإلشتراك فى أنواع من الصوم تتسم بالبعد عن بعض . يمثل خطراً على نمو وصحة أطفالهن

لصوم يؤدى إلى تخلص الجسم يجب تجنب أى نوع من ا. األطعمة مع اإلحتفاظ بنظام غذائى متوازن دائماً 

 .من السموم ألن هذه السموم تؤثر على الطفل سواء عن طريق لبن األم أو من خالل الدم

 ال يمكن إعتبار . على األشخاص الذين عانوا من إضطرابات باألكل فى الماضى أن يصوموا بحكمة وحذر

كما تم )بعد األصوام الطويلة " بيعىط"الصوم وسيلة إلنقاص الوزن كما إنه من المهم العودة ألسلوب أكل 

  .(الشرح سابقاً 

  إذا كنت تعانى من مرض أو كنت تتناول أدوية، يجب أن تصوم فقط تحت إشراف مباشر من طبيبك أو

 .متخصص الرعاية الصحية

  بعض األشخاص يعانون صعوبات أثناء الصوم و يشعرون بالجوع الشديد أو الدوار أو اإلحساس بالغثيان

عانون من إنخفاض بمستوى سكر الدم لم يتم تشخيصه لذا عليهم شرب عصائر الفاكهه والخضروات ألنهم ي

إذا كان العصير يحتوى على كمية كبيرة من . للمحافظة على مستوى السكر بالدم خالل األصوان القصيرة

انخ عصير جزر، كرفس، سب" )عصير أخضر"بالماء أو اشرب 3:السكر لجسدك قم بتخفيفه بنسبة 

إذا استمرت هذه األعراض أو أية أعراض أخرى عليك أن توقف الصوم وتطلب مساعدة (. ومقدونس

  .متخصصة من الطبيب أو اخصائى الرعاية الصحية

  قم بخلط كوب من عصير التفاح الُمحلَّى مع (مثل اإلسهال)إذا عانيت من مشاكل بالهضم بعد إنهاء الصوم ،

اسأل )كما يمكنك تناول إنزيمات هاضمة . هذا المزيج كفيل بوقف اإلسهال. كوب من األرز البنى المطبوخ

  .لتساعد معدتك على العودة لطبيعتها( عنها فى الصيدلية



INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER 
FASTING GUIDELINES AND INFORMATION                      PAGE 7 
 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    mikebickle.org 

 هذا الكتيب يستخدم لألغراض التعليمية فقط 
سيتى  المعلومات المذكورة أعاله تعكس فقط آراء، خبرات ومقترحات قاعدة إرساليات بيت الصالة العالمى بكانساس

 .وهو ليس بديالً عن نصائح الطبيب أو اخصائى الرعاية الصحية

. ال يمكنك استخدام هذه المعلومات لتشخيص أو عالج أى مرض أو مشكلة صحية وال أن تصف لنفسك أى أدوية

هذه النصائح مفيدة . باإلضافة إلى هذا، هذه المعلومات ليس الغرض منها تشخيص، عالج أو منع وقوع أى مرض

تحتاج أن تبحث بنفسك، تتناقش مع متخصصى الرعاية . ملية لكنها ال تضمن صوماً خالياً من المشاكل أو الصعوباتوع

  .اسأل هللا باستمرار أن يزيد تمييزك وحكمتك فى الصوم والحياة الصحية. الصحية وهؤالء المعتادين على الصوم

 مصادر أخرى للصوم الصحى
  The Rewards of Fastingا كاندلر مايك بيكل ودان -مكافآت الصوم 

  Fast Forwardلو إنجل  -تقدم سريع لألمام 

  Shaping History through Prayer and Fasting ديريك برنس -تشكيل التاريخ بالصالة والصوم 

 The Genesis Dietدكتور جوردون تيسلر  -صوم سفر التكوين 

  God’s Chosen Fastآرثر واليس  -الصوم الذى يختاره هللا 

 Hunger for Godجون بايبر  -الجوع هلل 

http://www.ccci.org/growth/growing-closer-to-god/how-to-fast/index.aspx  

http://www.freedomyou.com/ 

http://www.ccci.org/growth/growing-closer-to-god/how-to-fast/index.aspx
http://www.freedomyou.com/

