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 مركز فرهنگ اسالیم فرانكفورت  

 

 بسمه تعایل

وا  ن  ا الذین آم   مك  بل  ن ق  م    الذین  ىلع   ب  ت  ما ك  يام ك  م الص  يك  ل  ع   ب  ت  ك  یا اُّی 

 ىلع التكليف هذا رضف   وقد لإلنسان، الروحي والتعايل الكمال مدارج من ویعترب عباده، عىب خاصة إهلية نعمة الحقيقة يف وهو إهلي تكليف الصيام
مم  املصاعب، تجاه الصمود وروح دةاإلرا وتقویة واالجامتعي، الفردي والتقوى الباطن، وصفاء املعنویة الحالة كتجلي كثرية آثار وللصوم. أضيا   السابقة األ 

 .للصائمني عظمي   أجرا   تعایل اهلل جعل وقد اإلنسان، جسم سالمة يف وتأثريه

 لتلك وتنظمي محصل یلي فميو عليها، علماؤنا أجاب وقد العظام، التقليد ملراجع أسئلة عةد إرسال ت   املرض هبذا االبتالء ظروف يف الصيام وضع يخص وفمي
 .الحائري الصانعي، مكارم، الشبريي، الوحيد، السيستاين، الخامنئي،: األعالم للعلماء والفتاوى األسئلة

 وجوب شرائط عليه طبقتن من كل ىلع الصيام ويجب فردي، تكليف رمضان شهر يف مالصيا وجوب فإن التقليد مراجع مجيع آلراء وفقا   أنه ذركه جدیر
 .اآلخرین ىلع عدمه أو وجوبه عن النظر بغض الصوم

 فرانكفورت يف اإلسالمية الثقافة مركز  
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 .األطباء تشخيص حسب ركونا بفريوس اإلصابة احامتل زیادة ويجب اليوم طوال املاء شرب من االجتناب اكن إذا

 يستاینسالالسيد  

 احامتهلا لتقليل طريقا   يجد ومل صام إن باملرض االصابة من فخاف ذلك بلغه من ایل بالنسبة اال الصوم وجوب من مينع ال صحته فرض ىلع ذرك ما إن
 قلة تفادي ميكن رمبا انه علما  . صيوم نأ من بد فال غريه وأما ـ املتقدمة االحتياطية السبل سائر واتخاذ املنزل يف بالبقاء ولو ـ الخوف معه صيدق ال بحيث

 الحلق جفاف تفادي ميكن كما ،الفجر قبل االمحر والبطيخ اكلخيار باملياه الغنية والفواكه الخضروات أكل خالل من الصيام حال يف الجسم يف املاء
 من مانع وال الفم لعاب افراز ةزیاد ایل یؤدي العلك مضغ فان ـ الجوف ایل ونزوله الفم يف اجزائه تفتت عدم بشرط ـ السكر من الخايل العلك مبضغ

 .الصيام حال يف بلعه

 شريازىالمكارم   الشيخ 
 يف بالفيتامينات الغنية عمةاألط تناول للمكلف ميكن وبالطبع املبارك، رمضان شهر صيام االنسان ىلع ويجب السبب، هذا جملرد اإلفطار يجوز ال

 .للجسم يحصل الذي الشدید الضعف یتجنب كي السحر إیل اإلفطار بني ما الفرتة
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 یتجنب كي السحر إیل اإلفطار بني ما الفرتة يف بالفيتامينات الغنية األطعمة تناول للمكلف ميكن وبالطبع املبارك، رمضان شهر صيام االنسان ىلع ويجب السبب، هذا جملرد اإلفطار يجوز ال
 .للجسم يحصل الذي الشدید الضعف

 سيستاین   السيد 

 يخىش ويم كل ایل سبةبالن وجوبه عنه سقط االحتياطية االجراءات اكفة اتخذ ولو صام إن بالكورونا صياب أن من وخاف مسمل ىلع القادم رمضان شهر حل   إذا
 االختالط وعدم البيت يف البقاء خالل من ولو ـ العقالء عند به یعتد ال مما صيبح حىت االصابة احامتل درجة تضعيف امكنه وإذا. باملرض صياب أن صامه إن

 يسقط مل عادة یتحمل ال بالغ حرج ذلك يف عليه یكن ومل ـ ذلك ونحو املستمر التعقمي ورعایة الطبية والكفوف الكمامة واستخدام قرب عن باآلخرین
 .الصيام وجوب عنه

 زنجاینشبريى ال السيد
 الضرر ذلك رفع أمكنه وإذا. حينئذ   مالصيا عليه يجب ال املتخصصني األطباء رأي يف الصائم وتضرر املرض هبذا اإلصابة االحامتل احامتل ازدیاد الصيام سبب إذا

 .الصيام عليه ويجب ذلك عليه يجب الشدید الحرج يف الوقوع له يسبب ومل املنزل يف البقاء خالل من

 شريازىالمكارم    الشيخ
 اكن سواء به ضير الصيام بأن به امعتد احامتال يحتمل ولكنه یتيقن مل إذا وكذا. صام إذا منه صيح وال الصيام رتك عليه يجب به ضير الصيام بأن املكلف عمل إذا
 .الطبيب كالم أم الخاصة التجربة من االحامتل نشأ
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 .به اإلصابة من الخوف أو باملرض اإلصابة احامتل نسبة ارتفاع األطباء املتخصصني برأي الصيام أوجب إذا

 صانعیالالشيخ 
. الصيام وجوب عدم يف اكف   منه والخوف بل الضرر واحامتل. الصوم عليه يجب ال احامتله املرض شةد ويجب الصيام بأن عقالئيا احامتال   املكلف احتمل إذا

 .االصابة احامتل ارتفع او القادم رمضان إیل املرض من شويف إذا القضاء ويجب

 وحيد ال  الشيخ 
 بعدم الطبيب أخربه وان يامالص عليه يجب ال موجه وسبب عقالئي منشأ أساس ىلع به اإلصابة يخاف او به معتدا عقالئيا ظنا   ذلك یظن أو الضرر یتيقن من

 .منه صح صيامه يف املطلقة القربة وقصد بحاله مضر غري الصيام اكن إذا نعم،. منه صيح مل هذه والحال صام ولو الضرر،

 حائرىال السيد 

ف بحال مضر   الظروف هذه يف الصوم أن   تشخيص يف ، الطبيب یراجع ال أو املكل   الصوم، من الضرر خوف لدیه قيب  أو بحاله مضر   الصوم أن   له تبني   فإن املختص 
ز بالوقایة ولو الضرر خوف بال الصوم له ميكن ومل ووسوسة، شذوذ من ناشئا   منه ذلك یكن ومل  إیل الخروج عدمو بالصاوبن اليدین كغسل- والتحر 

ا  م الصوم یكون أن فيه يخاف ويم كل   بلحاظ حينئذ اإلفطار له جاز -ذلك إیل وما اآلخرین مع الالزمة الفواصل ومراعاة املزدمحة األماكن  مث بحاله، ضر 
ص بعد يقضي  .الوباء من التخل 
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ب بذلك یعت   مل املكلف لكن باملرض، اصابته احامتل نسبة ویرفع املكلف مرض من یزید الصيام بأن األطباء رأي اكن لو ف هلف الطبيب، كالم وكذ  د للمكل   كالم ىلع التمر 
 اجملال؟ هذا يف األطباء

 صانعیالالشيخ 

 من نسبة یعطي الصحة وزارةو احملرتمني األطباء رأي بأن   یعمل أن ويجب احامتل، من یراه وما نفسه االنسان هو املعيار فإن الروایات يف ورد ملا وفقا  
 هو اجملال هذا ألن ل؛اجملا هذا يف الطبيب بكالم األخذ عليه فيجب الطبيب لرأي خالفا   الصيام من ضرر وجود املكلف یر مل وإذا. االحامتل

 يف قوي احامتل نسبة یعطي أیهفر وبالنهایة املستقبلية، أو الفعلية الناحية من سواء قطعا   املرض جوانب مجيع إیل ینظر وهو الطبيب، عمل مجال
 . الطبيعية الحالة

 .اصالخ  جزاءه له وذنب معصية به التظاهر فإن باإلفطار، التظاهر یعين ال سبب ألي اإلفطار جواز أن إیل االلتفات ويجب
 

 لإلفطار؟ مسوغا یعترب للبدن الدفاعي النظام ىلع یؤثر والذي ركونا بفريوس املصاب الصائم صياحب الذي النفسي القلق هل
 .ذلك بعد والقضاء اإلفطار جاز السؤال مفروض يف حائرىال السيد 

 ستاینيسالالسيد 
 صيام عليه يجب مل فسهن  من القلق ورفع الخوف ازالة باستطاعته یكن ومل صام إن عالجه تيأخر او مرضه يشتد ان خشي ان بالفريوس املصاب

 .ذرك ما فيه حاله یكون رمضان شهر من ويم كل
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 الخامنئي السيد

اهنة األوضاع ظل   يف رمضان شهر صوم حمك حول سؤال ىلع جواب يف  : فأجاب    كورونا فريوس النتشار الر 

وم  ات من الص  ا   الفرد ظن   حال يف سوى جائزا   ليس املبارك رمضان شهر صوم ورتك اإلسالم شریعة وأراكن الدین ضروری   الصوم أن   قالنيا  ع ظن 
ي  :إیل سيؤد 

 املرض بروز -

 املرض تفاقم أو -

ر املرض فرتة ازدیاد أو -  .منه التعايف وتأخ 

وم يسقط ن ختص  م  طبيب من وتصية وجود عند يحصل االطمئنان أن   البدُّیي من. واجبا   بيىق قضاءه لكن   الحاالت هذه يف الص    .ومتدی 

وم يسقط عقالين، منشأ املخاوف هلذه ویكون سابقا   ذركت التي األمور يخص   فمي وهواجس مخاوف اإلنسان تراود عندما لذلك  ويجب الص 
 ..قضاؤه
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 .الفضيل الشهر هذا احرتام وعدم به التظاهر یعين ال اإلفطار جواز فإن العظام الدین مراجع مجيع لرأي وفقا  : مالحظة

  :السيستاين السيد أضاف وكذلك 

 خافوا فإن ـ اكن سبب ألي ـ أعماهلم كرت يسعهم ال الذین وأما الصيام، وجوب عمهن يسقط ال باملرض االصابة یأمنون بحيث املنزل يف والبقاء رمضان شهر يف العمل رتك يسعهم الذین ان
 يف باإلفطار التجاهر هلم يجز مل وإن ام،الصي علمهي يجب مل به االصابة من معه یأمنون آخر اجراء اتخاذ ميكمهن ومل النهار يف متقاربة فرتات يف املاء شرب رتك مع بالفريوس االصابة من

 .ال أو الصيام رتك يف قيا  حقي عذرا   له أن يف نفسه بحال أعرف انسان وكل حقيقي، لعذر اال رتكه يجوز وال الشرعية الفرائض أمه من رمضان شهر صيام ان املعلوم ومن. العام املأل

 تجنب بإمكانه یكن ومل باملرض ابتهاص ويجب الصيام بأن ـ الطبيب تشخيص بعد ـ نفسه ىلع يخاف ومن اكملریض شرعي، عذر له عمن يسقط رمضان شهر صيام وجوب فإن والخالصة
 .الصيام رتك له يجوز وال الوقائية اإلجراءات اتخاذ عليه يجب ذلك غري ويف. املرض من واالحرتاز الوقایة خالل من ذلك


