استفتاء حول صيام شهر رمضان املبارك مع انتشار فريوس كورونا
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يقرتب شهر رمضان املبارك و فريوس كورونا ال يزال يواصل االنتشار يف خمتلف املناطق ،وعددٌ من
األ طباء يوصون بشرب املاء يف فرتات متقاربة لتقليل احتمال االصابة بهذا الفريوس اخلطر ،ألن قلة
املاء يف اجلسم تقلل من مناعته ،وجفاف احللق لو وصل اليه الفريوس يفسح له اجملال لالنتقال اىل
اجلهاز التنفسي ،يف حني أن شرب املاء يساعد يف نزوله اىل املعدة والقضاء عليه فيها ،فهل يسقط
صيام شهر رمضان عن املسلمني يف هذه السنة بهذا السبب؟
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بسم اهلل الرمحن الرحيـم
انّ وجوب صيام شهر رمضان تكليف فردي ،فكل شخص توفرت فيه شروط الوجوب لزمه الصيام بغض النظر
عن وجوبه على اآلخرين أو عدم وجوبه عليهم .فاذا حلّ شهر رمضان القادم على مسلم وخاف من أن يصاب
بالكورونا إن صام ولو اختذ كافة االجراءات االحتياطية سقط عنه وجوبه بالنسبة اىل كل يوم خيشى إن صامه أن
يصاب بامل رض .واذا امكنه تضعيف درجة احتمال االصابة حتى يصبح مما ال يعتد به عند العقالء ـ ولو من خالل
البقاء يف البيت وعدم االختالط باآلخرين عن قرب واستخدام الكمامة والكفوف الطبية ورعاية التعقيم املستمر
وحنو ذلك ـ ومل يكن عليه يف ذلك حرج بالغ ال يتحمل عادة مل يسقط عنه وجوب الصيام.

واما ما ذكر من ان بعض األطباء يوصون بشرب املاء يف فرتات متقاربة تفادياً لقلة املاء يف اجلسم وجفاف احللق ـ
النهما يرفعان من احتمال االصابة بفريوس كورونا ـ فهو ـ إن صحّ عنهم ـ ال مينع من وجوب الصوم اال بالنسبة اىل
من بلغه ذلك فخاف من االصابة باملرض إن صام ومل جيد طريقاً لتقليل احتماهلا حبيث ال يصدق معه اخلوف ـ ولو
بالبقاء يف املنزل واختاذ سائر السبل االحتياطية املتقدمة ـ وأما غريه فال بد من أن يصوم .علماً انه رمبا ميكن تفادي
قلة املاء يف اجلسم يف حال الصيام من خالل أكل اخلضروات والفواكه الغنية باملياه كاخليار والبطيخ االمحر قبل
الفجر ،كما ميكن تفادي جفاف احللق مبضغ العلك اخلالي من السكر ـ بشرط عدم تفتت اجزائه يف الفم ونزوله اىل
اجلوف ـ فان مضغ العلك يؤدي اىل زيادة افراز لعاب الفم وال مانع من بلعه يف حال الصيام .وبذلك يظهر ان
الذين يسعهم ترك العمل يف شهر رمضان والبقاء يف املنزل حبيث يأمنون االصابة باملرض ال يسقط عنهم وجوب
الصيام ،وأما الذين ال يسعهم ترك أعماهلم ـ ألي سبب كان ـ فإن خافوا من االصابة بالفريوس مع ترك شرب املاء
يف فرتات متقاربة يف النهار ومل ميكنهم اختاذ اجراء آخر يأمنون معه من االصابة به مل جيب عليهم الصيام ،وإن مل
جيز هلم التجاهر باإلفطار يف املأل العام .ومن املعلوم ان صيام شهر رمضان من أهم الفرائض الشرعية وال جيوز
تركه اال لعذر حقيقي ،وكل انسان أعرف حبال نفسه يف أن له عذراً حقيقياً يف ترك الصيام أو ال.
وخمتصر القول :ان وجوب الصيام يف نهار شهر رمضان امنا يسقط عمن له عذر شرعي كاملريض ومن خياف -
لنصيحة طبية مثالً  -أن يصاب باملرض إن صام ومل يتيسر له اختاذ االجراء االحتياطي املؤمِّن له عن االصابة ،واال
لزمه ذلك ومل جيز له ترك الصيام.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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