جامع احکام مراجع معظم تقلید
ویژه روزه داری درشرایط مهه گریی بامیری رکونا

شامل فتاوای حضرات آیات معظم:

خامنه ای ،سیستاین ،وحید،شبریی زنجاین ،مکارم شریازی ،صانعی و حائری

تحقیق و تنظمی :مرکز فرهنگ اسالیم فرانکفورت

بسمه تعایل
ُ
یا اّیا اذ ین آمنوا کتب علیکم اذصیام کما کتب َع اذ ین من قبلکم
روزه به عنوان یک تکلیف اهلی در حقیقت نعمت خاص خداوند بر نبدگان است و از پایه های تکامل و اعتالء روحی انسان به مشار یم رود و بر امت
های پیشنی نیز واجب وبده است .از آثار روزه پدید آمدن حاذت معنوی و صفای باطن ،تقوای فردی و اجامتعی ،تقویت اراده و روحیه مقاومت در برابر
سخیت هاست و نقش آن در سالمت جسم انسان نیز روشن است و خداوند اجر عظیمی برای روزه داران قرار داده است.

در خصوص وضعیت روزه داری در شرایط ابتالء به ویروس رکونا سواالت متعددی از مراجع معظم تقلید پرسیهد شهد و آن بزرگواران پاسخ هایی ارائه

رکده اند .آنچه در پی یم آید حاصل و مجع نبدی ویراسته سواالت و فتاوای فقهاء مکرم حضرات آیات خامنه ای ،سیستاین ،وحید،شبریی زنجاین ،مکارم
شریازی ،صانعی و حائری است .
الزم به ذرک است که نبا به نظر مهه مراجع تقلید وجوب روزه ماه مبارک رمضان یک تکلیف فردی است ،و هر کس شرایط وجوب روزه را دارا باشد
صرف نظر از وجوب یا عدم وجوب آن بر دیگران ،موظف است روزه بگرید.
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اگر نبا به تشخیص پزشکان خودداری از ونشیدن آب در طی روز موجب افزایش احامتل ابتالء به رکونا شود .

این مطلب ،بر فرض صحت مانع از وجوب روزه منیشود ،مگر برای کیس که پس از رسیدن این مطلب به او بر خود برتسد که اگر روزه بگرید

به این بامیری مبتال خواهد شد و راهی برای اکهش احامتل ابتال وجود نداشته باشد به طوری که [عنوان] ترس از بامیری بر او صدق نکند ـ
ه
آیت اّلل سیستاین

هرچند با ماندن در خانه و به اکرگریی سایر اقدامات احتیاطی یادشهد ـ اما افراد دیگر باید روزه بگریند .چه بسا ممکن است شخص روزهدار

پیش از سحر با مصرف سزبیجات و میوههای سرشار از آب ـ مانند خیار و هندوانه ـ اکهش آب بدن نایش از روزهداری را جربان کند؛ همچنان که
یموتاند با جویدن آدامس بدون شکر از خشک شدن گلو جلوگریی کند ـ اذبته به شرط اینکه ذرات آدامس پس از جدا شدن وارد حلق نشود
ـ چراکه جویدن آدامس باعث افزایش ترشح بزاق دهان یمشود و بلعیدن بزاق دهان در حال روزه بالمانع است.

ه
آیت اّلل مکارم شریازی
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انسان منیوتاند به این دذیل ،روزه را بخورد و باید در ماه رمضان روزه بگرید ،اذبته یموتاند در فاصله افطار تا سحر از غ اهای مقوی استفاده
کند تا از ضعف شدید بدن در طول روز جلوگریی مناید.
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اگر از نظر پزشکان ،روزه موجب افزایش احامتل ابتالء به بامیری باشد یا ترس از ابتالء پدید آورد.
اگر ترس داشته باشد که در صورت روزه گرفنت به بامیری رکونا مبتال خواهد شد هرچند متام اقدامات پیشگریانه و احتیاطی را مراعات کند ،نسبت به هر روز

ه
آیت اّلل سیستاین

که چننی تریس وجود داشته باشد وجوب روزه از او ساقط یمگردد و بعدا باید قضا کند ،ویل اگر بتواند با مراعات اقدامات احتیاطی احامتل ابتال به بامیری را

اکهش دهد تا آنجا که ازنظر عقال دیگر چننی احامتیل مورد اعتنا نباشد و انجام این اکرها او را در مشقت شدید و فوقاذعاده قرار ندهد ،در این صورت
وجوب روزه از او ساقط منیگردد.

ه
آیت اّلل شبریی زنجاین

اگر نبا به گفته پزشکان متخصص ،روزه گرفنت برای فردی ،احامتل ابتالی او به این بامیری و آسیب دیدن وی را افزایش دهد ،نباید روزه بگرید  .همچننی
ً
اگر با تغیری شرایط ؛ مثال با ماندن در منزل و  ...بتواند احامتل متعارف ضرر را دفع کند و ایجاد چننی شرایطی موجب مشقت شدید نشود ،باید چننی کند و روزه
بگرید.

ه
آیت اّلل مکارم شریازی
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کیس که یمداند روزه برای او ضرر دارد باید روزه را ترک کند و اگر روزه بگرید صحیح نیست ،همچننی اگر یقنی ندارد اما احامتل قابل وتجهی یمدهد که
روزه برای او ضرر دارد ،خواه این احامتل از تجربه شخصی حاصل شهد باشد یا از گفته طبیب.
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اگر از نظر پزشکان ،روزه موجب افزایش احامتل ابتالء به بامیری باشد یا ترس از ابتالء پدید آورد.
ه
آیت اّلل صانعی

چنانچه مکلف احامتل عقالئی بدهد روزه گرفنت موجب تشدید بامیری و یا احامتل بامیر شدن یمگردد روزه بر او واجب منیباشد و ناگفته مناند که احامتل

ضرر بلکه خوف از آن در نگرفنت روزه کفایت یمکند و ذکن چنانچه تا سال آینهد بامیری هببود یابد یا احامتل بامیر شدن از بنی برود باید روزههای
نگرفته را قضا مناید

ه
آیت اّلل وحید خراساین

ه
آیت اّلل سید اکظم حائری
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کیس که یقنی یا گمان به ضرر مورد اعتنا یا ترس آن را که منشا عقالیی «علت بجایی» داشته باشد دارد اگرچه پزشک بگوید ضرر ندارد نباید روزه بگرید

و اگر مه روزه بگرید صحیح نیست مگر اینکه روزه برای او ضرر نداشته و قصد قربت رکده باشد که در این صورت روزهاش صحیح است.

اگر با نظر پزشک مشخص شد که روزه رکفنت براي شخص مضر است یا اینکه ترس ضرر از روزه رکفنت مرتفع نشد ومنشأ این ترس احتمالت ضعیف یا
وسوسه نبود و روزه گرفنت بدون ترس ضرر وذو از راه بیشگریي و رعایت دستورات هبداشیت امکان پ یر نبود ،مجاز هستید که نسبت به روزهایی که
ً
یم ترسید روزه نگریید وباید بعدا قضای آن به جا آورده شود.
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اگر از نظر پزشکان روزه موجب تشدید بامیری و یا افزایش احامتل گرفنت بامیری باشد ،ویل فرد چننی باوری نداشته باشد ،آیا یم وتاند از نظر پزشکان مترد کند؟

مهان گونه که در روایات آمهد معیار خود انسان و احامتل خودش یمباشد .ذکن باید دانست نظر پزشکان محرتم و وزارت هبداشت ،پدید

ه
آیت اّلل صانعی

آورنةد احامتل است و باید وتجه داشت که اگر پزشک روزه گرفنت را مضر بداند اما خود شخص فکر کند مضر منیباشد ،اعامتد منودن به نظر
ً
پزشک الزم است چون قطعا پزشک مهه جوانب بامیری را از حیث فعلی و آینهد مورد وتجه قرار یمدهد و اکر تخصصی او یمباشد و َعاذقاعهد
ایجاد احامتل یممناید .و باید وتجه داشت جواز شرعی افطار به هر جهیت نباید موجب تظاهر به روزه خواری گردد که تظاهر به آن خود معصیت
ً
و گناهی است که شرعا دارای مجازات است.

اگر شخص مبتال به رکونا برتسد که روزه داری منجر به تأثری منفي بر سیسمت دفاعي بدن شود تکلیف او چیست؟
آیت اّلل سید اکظم حائری
ه
آیت اّلل سیستاین
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در این حاذت إفطار جایز است وباید قضاء کند.

کسي که به رکونا مبتال شهد وبرتسد که اگر روزه بگرید بامیری او سخت تر شود ومني وتاند این ترس ونگراين را دفع کند ،روزه بر او

واجب نیست.
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ه
آیت اّلل خامنه ای
در پاسخ به سوایل درباره وضعیت روزه داری در شرایط رکونا مرقوم فرموده اند:
روزه از ضروریات دین و اراکن شریعت اسالم است و ترک روزه ماه مبارک رمضان جایز نیست مگر آنکه فرد ،گمان عقالیی پیدا کند که
روزه گرفنت موجب:
ایجاد بامیری
و یا تشدید بامیری
و یا افزایش طول بامیری و تأخری در سالمیت یم شود.
در این موارد روزه ساقط ویل قضای آن الزم است.
بدّیی است در صوریت که این اطمینان از گفته پزشک متخصص و متدین نیز به دست آید ،کفایت یم کند.
نبابراین اگر فردی نسبت به امور یاد شهد خوف و نگراین داشته و این خوف منشأ عقالیی داشته باشد ،روزه ساقط ویل قضای آن الزم است.
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هن آیت اللّه سیستانی اضافه فرموده اند:

ه
همچننی آیت اّلل سیستاین اضافه فرمودند:
افرادی که یموتانند اکر خود را در ماه رمضان رها کنند و در منزل باقی مبانند و از ابتال به ویروس در امان باشند ،وجوب روزه از آنان ساقط منیشود؛ ویل افرادی که ـ نبا به هر دذیلی

ـ منیوتانند اکر خود را رها کنند اگر به واسطه نخوردن آب در فاصلههای زماین نزدیک در روز ،ترس از ابتال به رکونا داشته باشند و راه دیگری برای در امان وبدن از آن نداشته
باشند ،روزه بر آنان واجب نیست ،ویل با این وجود مجاز به روزه خواری درمأل عام مه نیستند .بدون شک روزه ماه رمضان یکی از همم ترین فرضیههای شرعی است و ترک
آن بدون داشنت ع ر واقعی جایز نیست ،و هر شخص نسبت به وضعیت خود آگاه تر است که آیا ع ر واقعی برای ترک روزه دارد یا خری؟

ً
خالصه کالم اینکه وجوب روزه در ماه رمضان از کیس ساقط یمشود که ع ر شرعی داشته باشد ،مانند بامیر و کیس که به خاطر نیحت پزشک ـ مثال بر خود برتسد که روزه
گرفنت موجب ابتالیش به بامیری شود و اقدامات پیشگریانه و احتیاطی که او را از ابتال به بامیری امین سازند برایش می هسر نباشد ،و در غری این صورت باید این اقدامات را انجام دهد

و مجاز به ترک روزه نیست..

وتجه :نبا به فرموده متایم مراجع معظم ،جواز روزه نگرفنت نباید موجب تظاهر به روزه خواری و یب احرتایم به ماه مبارک شود.
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