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 رمضانماران نسبت به روزه ماه مبارک يفه بيوظ
 

 

 (۳۸۱سوره بقره آيه ) نَيَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصُِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَُّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَُّكُمْ تَتَُّقُو

دين است و همانگونه که در قرآن کريم آمدهه اسدت،   ( فروع)و جزو اصول عملي ماه مبارک رمضان از ضروريات دين اسالم و ارکان اساسي آن  هروز

 .عامل بسیار مهم نیل به تقوا و پاداش اخروي است و عالوه بر آن، آثار بسیار زيادي براي سالمتي مادي و معنوي انسان دارد

. داري معاف هسدتنه  بیماران و مسافران و افراد ناتوان از روزه سوره بقره، 087و  084اين فريضیه الهى، وظیفه عمومي مكلفان است؛ ولي طبق آيات 

و تواندايي بادا   اما مطابق رواياتي که مفسر اين آيات است و فتاواي فقهاي بزرگوار که مبیّن احكام الهي است، بیماراني که روزه براي آنان ضدرري ندهارد   

 سؤال اينااست، کهام دسته از بیماران بايه و کهامیک نبايه روزه بگیرنه؟. ا بااي آورنهآوردن آن را دارنه، ماننه ساير مكلفان بايه اين وظیفه واجب ر

  دهه که روزه برايش مضر است، نبايه روزه بگیرد و چنانچه ضرر ندهارد،  حكم شرعي در پاسخ اين سؤال اين است که اگر بیمار خودش تشخیص مي

 .توانه به پزشک متخصص و مورد اطمینان مراجعه کنه ، ميکه خودش نتوانه تشخیص دهه درصورتي. بايه روزه بگیرد

زيادي از پزشكان ناشناخته است، به اهتمام فرهنگستان  هکثر بیماران و حتي عهاداري براي  ها نسبت به روزه اما از آنااکه وضعیت بسیاري از بیماري

هاي مختلف و عالمان حوزه علمیه، بدا برگدزاري    تخصص در رشته قشناسي احكام فقهي، با حضور پزشكان متخصص و فو علوم پزشكي و مؤسسه موضوع

هداي   هداي متخصصدانه و احتیدا     هاي موشكافانه و دقت هاي مختلف جهت راهنمايي بیماران محترم، نتیاه بحث جلسات متعهد و بررسي انواع بیماري

 .شود ت در سه ستون مازا تقهيم ميآن به شرح پیوس همتعههانه، نتیا

شدان   جهول پیوست و شناخت وضعیت و وظیفده  با مراجعه به دهنه داري تشخیص نمي بیماران محترمي که وظیفه خود را نسبت به روزه امیه است

 .بتواننه به تكلیف خود عمل کننه

هاي گرم سال و در مناطق غیرمتعدارف   اين جهول براي بیماران در وضعیت آب و هواي متعادل فعلي است و ممكن است در فصل: شود يادآوري مي

 .داري متفاوت باشه ه، وضعیت بیماري و روزههاي کوتاه دارن که روز بسیارطوالني و شب
 

 وضعيت
 سالمت و بيماری

 توصيه به روزه داری
 (روزه ضرر ندارد)

 داری با نظر پزشک معالج روزه
 توصيه به ترك روزه

 (روزه ضرر دارد)

 ديابت

ي درمدان  يبا رژيم غداا  بیمار ديابتي که
 .شود و بیماري کنترل شهه است مي

هاي خوراکي کنترل شهه و عوارض  صبیمار ديابتي که با قر
 .بیماري را نهارنه

 .بیماران ديابتي که عوارض ديابتي آنها کنترل شهه است

بیماران ديابتي که سابقه اغماي ديابتي و يا کداهش شدهيه و   
 .انه افزايش شهيه قنه خون را به کرات داشته

 .بیماران ديابتي که عوارض شهيه ديابت را دارنه
 ديابتي بیماران باردار 

بیماران ديابتي که کنترل قنه ايشان دشوار و داراي نوسدانات  
 .فراوان است

دهنهه افت قنهخون در آنها از بیماران ديابتي که عاليم هشهار
 .بین رفته است

 يديتيرو های بيماری

کاري و پرکداري   بیماران مبتال به کم
که تحدت درمدان هسدتنه و     تیرويیه

 .عي استهاي آنها طبی نتايج آزمايش
کده  ( تیرويیده بزرگي )بیماران داراي گواتر 

 .هاي آنها طبیعي است آزمايش
هاي متعهد  بیماران مبتال به گره منفرد يا گره

 .هاي آنها طبیعي است که آزمايش تیرويیه

انه  که جهيها مبتال شهه تیرويیهکاري و پرکاري  بیماران کم
 .هاي آنها طبیعي نشهه است و هنوز آزمايش

با عوارض چشمي متوسط  تیرويیهي مبتال به پرکاري بیمار
 يا شهيه

کدده تحددت درمددان هسددتنه ولددي   تیرويیددهکلیدده بیمدداران 
هداي   اي دارنه و يدا هندوز آزمدايش    هاي ديگر زمینه بیماري
 .طبیعي نشهه است تیرويیه

کده هنوزدرمدان   تیرويیهکاري و پرکداري   بیماران مبتال به کم
 .انه نشهه

حداد و تحدت حداد قبدل از      تیرويیده لتهاب بیماران مبتال به ا
 درمان

 گوارشی های بيماری

بیماران با سوءهاضدمه کده آزمدايش    
میكروب معهه آنها مثبت بدوده و بدا   
 .درمان مناسب بهون عالمت هستنه

بیماران با التهداب روده کده بیمداري    
 .غیرفعال است

 2و  0مبتاليان به کبه چرب درجه 
هدداي صددفراوي  مبتاليددان بدده سددنگ
 مزمن و بهون عالمت

بیماراني که تحت درمدان بدا داروهداي گوارشدي، بده ويد ه       
 .هستنه (PPI)هاي پمپ  مهارکننهه

 (برگشت اسیه معهه به مري)بیماران با رفالکس مري 
 بیماران مبتال به التهاب روده با عاليم خفیف يا متوسط

 (کولیت عصبي)پاير  مبتاليان به سنهرم روده تحريک
 غیرسیروتیکهپاتیت مزمن 

 مبتاليان به يبوست مزمن

 .انه بیماران مبتال به میكروب معهه که هنوز درمان نشهه
 بیماران مبتال به التهاب روده شهيه و کنتزل نشهه

 ي کبهيمبتاليان به سیروز و نارسا
 دار هاي صفراوي عالمت مبتاليان به سنگ
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سالمت و  وضعيت

 بيماری

 داری توصيه به روزه
 (نداردروزه ضرر )

 توصيه به ترك روزه داری با نظر پزشک معالج روزه
 (روزه ضرر دارد)

 های كليه بيماری

 کاري عملكرد کلیه کم 
 انه آنها که پیونه کلیه شهه
 مبتاليان به سنگ کلیه

 اکثر بیماران ديالیزي
 هاي کلیه متعهد مبتاليان به سنگ

 های چشم بيماری

افددرادي کدده عیددب انكسدداري چشددم    
( دوربیني، آستیكماتیسدم  بیني، نزديک)

 .دارنه
 مبتاليان به آب مرواريه جشم

 مبتاليان به خشكي چشم

 (آب سیاه چشم)مبتاليان به گلوکوم 
 (بیماري شبكیه)مبتاليان به رتینوپاتي 

 

 های روماتيسمی بيماری

و لوپددو  بیمدداران آرتريددت روماتويیدده 
حفیف و ساير بیمداران رومداتیمس کده    

 .تحت کنترل هستنه
 مبتاليان به نقر  مزمن کنترل شهه

 ساير مبتاليان به آرتريت روماتويیه
 مبتاليان به لوپو  با شهت متوسط

 مبتاليان به بیماري شوگرن يا نقر  شهيه

 مبتاليان به لوپو  شهيه
 (وق خونيالتهاب در ديواره عر)مبتاليان به واسكولیت 

 های قلبی بيماری

اي قلبدي   بیماران با مشكالت دريچده 
خفیف کده بیمداري پايدهار دارنده و     

 .باشنه تحت درمان مي
 بیماران داراي فشارخون کنترل شهه

افراد با سابقه بیماري عروق کرونر، يا سكته قلبي و يا سابقه 
 .عمل جراحي قلب که تحت کنترل دارويي هستنه

 رخون کنترل نشههبیماران داراي فشا
 بیماران مبتال به نارسايي مزمن قلب کنترل شهه

بیماران مبتال به بیماري عروقي کرونر که کنتدرل نشدهه و يدا    
سكته قلبي حاد دارنه و يا اخیرا تحت عمل جراحدي قلدب يدا    

 .انه بالون درماني بوده
 بیماران مبتال به نارسايي قلبي يا ساير امراض قلبي کنترل نشهه

 های تنفسی یبيمار

 افراد سیگاري
 افراد با مشكالت تنفسي کنترل شهه

 بیماران مبتال به آسم ريوي کنترل نشهه
 بیماران با مشكالت تنفسي کنترل نشهه

 .انه بیماراني که اخیرا جراحي قفسه صهري داشته

 بیماران با مشكالت تنفسي حاد و بیماران وابسته به اکسی ن 
 کنترل نشهه بیماران مبتال به سرطان ريه

های سلسله  بيماری
 اعصاب

سابقه سكته مغدزي کده چنده سدال     
گاشته و عالمت زيدادي نگااشدته و   

 .احتمال عود آن ناچیز است
مبتاليان به سردرد مزمن که بررسي 

 .شهه و کنترل هستنه

 .مبتاليان به سكته مغزي که در چنه سال اخیر اتفاق افتاده است
 به درمان  مبتاليان به سردرد شهيه مقاوم

هاي مزمن  ا ، پارکینسون و بیماري. مبتاليان به بیماري ام
 عصبي

 مبتاليان به سكته مغزي حاد يا مكرر 
 .که تحت درمان دارويي هستنه( صرع)بیماران مبتال به تشنج 

 ا  با حمله اخیر يا ناتواني شهيه. مبتاليان به ام
 .هستتنهمبتاليان به فشار باالي مغز که تحت درمان دارويي 

 های روانی بيماری

 .بیماران مزمن رواني که تحت کنترل دارويي هستنه افراد با اختالل شخصیت
 بیماران با اختالالت عصبي رواني خفیف و متوسط

 اختالل روان پزشكي حاد با درجه متوسط يا شهيه
 و آلزايمر( دمانس)اختالل شناختي شهيه 

 توان ذهني متوسط يا شهيه افراد کم
 (سايكوتیک)الت جهي و شهيه رواني اختال

 سرطان

بیمدداران سددرطاني کدده از نکددر پزشددک 
اندده و خودشددان   معددالج درمددان شددهه 

کننده کده تواندايي روزه را     احسا  مدي 
 .دارنه

هاي مختلف بعده از درمدان بدا     مبتاليان به سرطان دستگاه
 نکر پزشک متخصص

انه  درماني داشته بیماراني که جراحي، اشعه درماني يا شیمي
 با نکر پزشک متخصص

بیماران سرطاني وخیم، آنها که نیاز به مصرف دايم مايعدات و  
 .هاي غاايي متعهد دارنه يا وعهه

بیماران تحت شیمي درماني که دچار تهوع و اسدتفرا  مكدرر   
 .هستنه

 مصرف دارو

 2تا  0افرادي که از داروهاي مختلف 
کننددده و  بدددار در روز مصدددرف مدددي

 .شهه استبیماريشان کنترل 

هدا   بیماراني که داروهداي متعدهدي بدراي کنتدرل بیمداري     
 .کننه مصرف مي

 8بیماراني که الزم است داروها را در فواصل مدنکم کمتدر از   
 .ساعت مصرف کننه

 ساير موارد

 ها و موارد حاد ساير بیماري 
ي کدده دداري در تعددهاي از روزهدداي رمضددان در افددرا   روزه
 .یستداري همه روزها مااز ن روزه

 داشتن اعمال جراحي اخیر

 .وي ه براي افراد سالمنه حرج، عهم طاقت و احسا  ضرر، به

 سالم

 :افراد فاقه بیماري، باز کساني که 

به جهت ضعف جسدماني شدهيه يدا    
کهنسددالي اصددال توانددايي روزه داري  

 .نهاشته باشنه

حرجدي  )يا روزه بدرايش طاقدت فرساسدت    
 .يعني مشقت زياد دارد( است

جهت ديگري احسا  کنه روزه  يا به
ضددرر دارد مددثال سددبب عددود کددردن 

 .بیماري بشود

 :با در نکر گرفتن موارد زيربراي زنان باردار 
، اي، ترجیحا در سده ماهده دوم بدارداري    فقهان بیماري مزمن زمینه

فقهان حداملگي پرخطدر، داشدتن وزن مناسدب پدیش از بدارداري،       
 ر  مصرف غااي سحربه شو گیري مناسب در طي بارداري  وزن
بايسدت مشدابه بدارداري پرخطدر      دار مدي  زنان باردار روزه* 

 هاي وي ه دريافت نماينه مراقبت
ماه بعه از زايمان با توجه به سالمت  6مادران شیرده پس از 

 مادر و رشه طبیعي کودک
کده   درصدورتي ماهه اول بعه از زايمدان   6مادران شیرده در 

 .کنه از شیر کمكي تغايه مي عالوه بر شیر مادر، فرزنهشان

هاي پرخطر،  اي، حاملگي زنان باردار با سابقه بیماري مزمن زمینه
 گیري نامناسب دوران بارداري وزن کم در زمان بارداري، وزن

ماهه اول بعه از زايمان که فرزنهشان فقط  6مادران شیرده در 
 .کنه از شیر مادر تغايه مي
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