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 بسمه تعایل

 مک  بل  ن ق  م    ین   اذَع   ب  ت  ما ک  یام ک  م اذص  یک  ل  ع   ب  ت  ک  وا ن  ین آم  ا اذ اُّی یا 

رود و بر امت  انسان به مشار یم یتکامل و اعتالء روح یها هیند بر نبدگان است و از پانعمت خاص خداو قتیدر حق یاهل فیتکل کیروزه به عنوان 
در برابر  مقاومت هیاراده و روح تیتقو ،یو اجامتع یفرد یباطن، تقوا یو صفا یآمدن حاذت معنو دیاز آثار روزه پد  .واجب وبده است زین نیشیپ یها

 روزه داران قرار داده است. یبرا یمیروشن است و خداوند اجر عظ زیهاست و نقش آن در سالمت جسم انسان ن سخیت

رائه ا در خصوص وضعیت روزه داری در شرایط ابتالء به ویروس رکونا سواالت متعددی از مراجع معظم تقلید پرسیهد شهد و آن بزرگواران  پاسخ هایی
مکارم  زنجاین،بریی شحضرات آیات خامنه ای، سیستاین، وحید،فقهاء مکرم  ی واافت ویراسته سواالت و  و مجع نبدی حاصل یم آیدرکده اند. آنچه در پی 

 .  است  ، صانعی و حائری شریازی

 وجوب روزه ماه مبارک رمضان یک تکلیف فردی است، و هر کس شرایط وجوب روزه را دارا باشدع تقلید جالزم به ذرک است که نبا به نظر مهه مرا
 .صرف نظر از وجوب یا عدم وجوب آن بر دیگران، موظف است روزه بگرید

 مرکز فرهنگ اسالیم فرانکفورت 
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 احامتل ابتالء به رکونا شود . شیروز موجب افزا یآب در ط دنیاز ونش یپزشکان خوددار صیاگر   نبا به تشخ 

 سیستایناّلله آیت 

د شود، مگر برای کیس که پس از رسیدن این مطلب به او بر خود برتسد که اگر روزه بگریمانع از وجوب روزه منی  بر فرض صحت،مطلب  ینا
ند ـ جود نداشته باشد به طوری که ]عنوان[ ترس از بامیری بر او صدق نک به این بامیری مبتال خواهد شد و راهی برای اکهش احامتل ابتال و

دار ت شخص روزهچه بسا ممکن اس . اما افراد دیگر باید روزه بگریند  ـ هرچند با ماندن در خانه و به اکرگریی سایر اقدامات احتیاطی یادشهد
؛ همچنان که داری را جربان کندار و هندوانه ـ اکهش آب بدن  نایش از روزههای سرشار از آب ـ مانند خیپیش از سحر با مصرف سزبیجات و میوه

وتاند 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 یم
 .اق دهان در حال روزه بالمانع استشود و بلعیدن بزـ چراکه جویدن آدامس باعث افزایش ترشح بزاق دهان یم

 مکارم شریازی آیت اّلله 
قوی استفاده وتاند در فاصله افطار تا سحر از غ اهای موتاند به این دذیل، روزه را بخورد و باید در ماه رمضان روزه بگرید، اذبته یمنسان منیا

 کند تا از ضعف شدید بدن در طول روز جلوگریی مناید.
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 یا ترس  از ابتالء پدید آورد. باشد یرامیب  ابتالء به  احامتل شیروزه موجب  افزا ،از نظر پزشکان اگر

 سیستاین  آیت اّلله 

را مراعات کند، نسبت به هر روز  یاطیو احت انهریشگیرکونا مبتال خواهد شد هرچند متام اقدامات پ یرامیداشته باشد که در صورت روزه گرفنت به ب ترس اگر 
را  یرامیاحامتل ابتال به ب  یاطیاقدامات احت اتاگر بتواند با مراع قضا کند، ویل دیو بعدا با گرددوجود داشته باشد وجوب روزه از او ساقط یم تریس نیکه چن

صورت  نیاذعاده قرار ندهد، در او فوق دیاکرها او را در مشقت شد نیا امو انج  مورد اعتنا نباشد احامتیل نیچن گری اکهش دهد تا آنجا که ازنظر عقال د
 .گرددیوجوب روزه از او ساقط من

 ی زنجاینشبری آیت اّلله 
همچننی  . دریروزه بگ  دیدهد، نبا شیرا افزا یو دنید بیو آس یرامیب  نیاو به ا یاحامتل ابتال ،یفرد یاگر نبا به گفته پزشکان متخصص، روزه گرفنت برا

کند و روزه  بتواند احامتل متعارف ضرر را دفع کند و ایجاد چننی شرایطی موجب مشقت شدید نشود، باید چننی و ... ؛ مثاًل با ماندن در منزل اگر با تغیری شرایط
 بگرید.

 مکارم شریازی  آیت اّلله 
دهد که داند روزه برای او ضرر دارد باید روزه را ترک کند و اگر روزه بگرید صحیح نیست، همچننی اگر یقنی ندارد اما احامتل قابل وتجهی یمیس که یمک

 .روزه برای او ضرر دارد، خواه این احامتل از تجربه شخصی حاصل شهد باشد یا از گفته طبیب
 

 

 

 

 



 

4 

 فرهنگ اسالیم فرانکفورت مرکز  

 

 

 

 

 

 

 

 آورد. دیترس  از ابتالء پد ایباشد  یرامیاحامتل ابتالء به  ب  شیاگر از نظر پزشکان، روزه موجب  افزا

 صانعی آیت اّلله 
د و ناگفته مناند که احامتل باشگردد روزه بر او واجب منیچنانچه مکلف احامتل عقالئی بدهد روزه گرفنت موجب تشدید بامیری و یا احامتل بامیر شدن یم

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

 وحید خراساین آیت اّلله 
باید روزه بگرید داشته باشد دارد اگرچه پزشک بگوید ضرر ندارد ن« علت بجایی»یس که یقنی یا گمان به ضرر مورد اعتنا یا ترس آن را که منشا عقالیی ک

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

 آیت اّلله سید اکظم حائری
یا  ف حتمالت ضعیا فنت مرتفع نشد ومنشأ این ترس مضر است یا اینکه ترس ضرر از روزه رک شخصمشخص شد که روزه رکفنت براي اگر با نظر پزشک 

 سبت به روزهایی کهن  مجاز هستید که ،ود  یر نبپامکان و رعایت دستورات  هبداشیت  ریي گفنت بدون ترس ضرر وذو از راه بیشرگوسوسه نبود و روزه 
 شود. ی آن به جا آورده قضا  وباید بعدًا  د نگریی روزه یم ترسید  
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  ظر پزشکان مترد کند؟ز ناگر از نظر پزشکان روزه موجب تشدید بامیری و یا افزایش احامتل گرفنت بامیری باشد، ویل فرد چننی باوری نداشته باشد، آیا یم وتاند ا

 صانعیآیت اّلله 

 دیدانست نظر پزشکان محرتم و وزارت هبداشت، پد دی. ذکن باباشدخود انسان و احامتل خودش یم اریآمهد مع اتیمهان گونه که در روا
ر عامتد منودن به نظا باشد،یوتجه داشت که اگر پزشک روزه گرفنت را مضر بداند اما خود شخص فکر کند مضر من دیآورنةد احامتل است و با

 اذقاعهدو َع باشداو یم یو اکر تخصص دهدمورد وتجه قرار یم نهدیو آ یفعل ثیرا از ح یرامیچون قطعًا پزشک مهه جوانب ب  ستپزشک الزم ا
 تیه آن خود معصگردد که تظاهر ب یموجب تظاهر به روزه خوار دینبا افطار به هر جهیت یوتجه داشت جواز شرع دی. و بادیمنااحامتل یم جادی ا

 مجازات است. یاست که شرعًا دارا یو گناه
 

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

 ستاینیاّلله   س تیآ
و افع کند، روزه بر راين را دگ ترس ون این  تر شود ومني وتاند سخت و بامیری  ا رید گ روزه ب  اگرکه  سدرتبو  شهدمبتال  به رکونا  کسي که 

 واجب نیست.
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   یاّلله خامنه ا تیآ  

 :رکونا مرقوم فرموده اند طیدر شرا یروزه دار تیدرباره وضع در پاسخ به سوایل  

کند که  دایپ ییمگر آنکه فرد، گمان عقال ستین زیاسالم است و ترک روزه ماه مبارک رمضان جا عتیو اراکن شر نید اتیاز ضرور روزه
 :روزه گرفنت موجب

 یرامیب  جادی ا    

 یرامیب  دیتشد ایو     

 .شود یم در سالمیت ریو تأخ یرامیطول ب  شیافزا ایو     

 .آن الزم است یقضا موارد روزه ساقط ویل نیا در

 .کند یم تیکفا د،یبه دست آ زین نیاز گفته پزشک متخصص و متد نانیاطم نیکه ا یتاست در صور یّیبد

 .آن الزم است یقضا داشته باشد، روزه ساقط ویل ییخوف منشأ عقال نیداشته و ا شهد خوف و نگراین ادینسبت به امور  یاگر فرد نینبابرا
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 .شود ه ماه مبارکبیب احرتایم و   یتظاهر به روزه خوارموجب  دینبا جواز روزه نگرفنت    ،نبا به فرموده متایم مراجع معظم وتجه: 

 : اضافه فرموده اند یستانیاللّه  س تیآ نه
 اضافه فرمودند: آیت اّلله سیستاین همچننی  

ـ نبا ب یافراد ویل شود؛یدر امان باشند، وجوب روزه از آنان ساقط من روسیمبانند و از ابتال به و یاکر خود را در ماه رمضان رها کنند و در منزل باق وتانندکه یم یافراد   یلیه هر دذکه 
در امان وبدن از آن نداشته  یبرا یگری روز، ترس از ابتال به رکونا داشته باشند و راه د در کینزد زماین یهااکر خود را رها کنند اگر به واسطه نخوردن آب در فاصله وتانندیـ من

است و ترک  یرعش یهاهضیفر نیاز همم تر یک ی . بدون شک روزه ماه رمضان ستندیدرمأل عام مه ن یوجود مجاز به روزه خوار نیبا ا ویل ست،یباشند، روزه بر آنان واجب ن
 ؟ریخ ایترک روزه دارد  یبرا یع ر واقع ایخود آگاه تر است که آ تیو هر شخص نسبت به وضع ست،ین زیجا یقعآن بدون داشنت ع ر وا

ر خود برتسد که روزه پزشک ـ مثاًل  ب حتی که به خاطر ن  و کیس رامیداشته باشد، مانند ب  یکه ع ر شرع شودیمساقط  وجوب روزه در ماه رمضان از کیس نکهی کالم ا خالصه
ریم شیراسازند ب نمیا یرامیکه او را از ابتال به ب  یاطیو احت انهریشگیشود و اقدامات پ یرامیبه ب  شیگرفنت موجب ابتال اقدامات را انجام دهد  نیا دیصورت با نیا رینباشد، و در غ سه
 ..ستیو مجاز به ترک روزه ن


