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 הקשר בין בטיחות לדת בדגש על צום רמדאן
 

 אלוהים כי ,טוב הרס לתוך עצמכם את תזרקו ואל אללה של בדרך ולהשקיע)בשם האל הרחמאן והרחים 

 195/  פרה( טוב עושי את אוהב

 גם זה ואנשי הדת מפרשים את הפסוק – המדענים, עצמית בהריגה עצמי הרס לקחת פירוש הפסקה מיועד

 שהיא. דרך בכל עצמית פגיעה על האוסר

 ?הרמדאן  במהלך קשה ועובדים בניין פועלי צום על פסוק

 אחרים ועובדים בניין פסק הלכה לעובדים שלא צמים חודש הרמדאן ,במיוחד פועלי על שואלים רבים אנשים

 ארוך. ויום עבודה חם אוויר במזג ובמיוחד קשה בעבודה שעובדים

, קשה מקצועות שעיסוקם הוא  דעות על פסק הלכה לא לצום לבעלי מחלוקת הועלתה האחרונה בתקופה

 קשים מקצועות שבעלי והצורך הפיזית ביכולת תלוי שהצום מפני, לא לצום  להם מאפשרים כמה אנשי דת 

 או העניים את ובמקום זה חלה עליהם חובה להאכיל, לא לצוםואלי יש להם אישור  קשה לעבודה חשופים

 עני אחד. 

 יותר טוב שמתנדב והוא, להאכיל עני יש שקשה להם בצום הרמדאן  אלה על) " אלוהים דברי את בצטטו

 (". יודע אתה אם בשבילך יותר צם טוב  ושאתה, בשבילו

 חלקים לשני נחלקים קשה בעבודה העובדים אחרים עובדים או בניין פועלי

 מחוץ לישוב בה הם מתגוררים((לעבודה  שנוסעים אלה: ראשון חלק

 הישוב  בתוך שעובד מי: שני חלק

אלוהים נתן אישור  בחודש הרמדאן כללים מיוחדים, ולנוסעים הנוסעים,  כללי עליהם חל אלה, הראשון החלק

 אמר  שבו הרמדאן בחודש  הנוסע לא לצום  עבור

 "(נוסע ,שישלים בימים אחרים או חולה הוא מכם אחד אם)" 

 לא לצום ?? או צום: הנוסע עבור יותר טוב מה אבל

 לעשות מה שקל יותר  מוטב 

 ."עצמכם את להרוג לא, "אמר והוא, אסור הוא אז הצום, מזיק הצום אם

 ?הצום את לשבור מותר שבו המסע מהו

 מ."ק 80- ל שהנסיעה  הוא שמקובל מה: אמר תימיה אבן אסלאם-אל' שיח

 או קצת פחות  היה מ"ק 80 בדיוק להיות נדרש לא זה אבל, מ"ק 80 על היום זה את להגדיר יכולים אנחנו

 יותר . קצת

 ?הרמדאן חודש במהלך לפני שהוא יוצא בבית שלו הצום את לשבור לנוסע מותר האם

 נוסע נקרא הוא אז, הישוב בתי את עוזב הוא אם שלו הצום את לשבור מותר אבל, מותר לא זה

 ?לנסוע רוצה הוא אם מהבית מזון לקחת מותר האם

 לצום והוא לא יוכל ייסע שהוא יודע הוא כי, מותר, כן

http://www.osh.org.il/heb/training
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הקושי בצום חודש הרמדאן שלא  את מרגיש שלו על משאית או כל רכב אחר  שעובד לעובד מותר האם

 ?לצום במלך העבודה שלו 

 ומצוקה. נוחות בין להבדיל ואין שחלה עליו פסקת הנוסע  בגלל לא לצום  יש לו אישור ורשאי, כן

 הקשה בעבודתו נוסע ועובד שלא העובד

אנשי הדת הכריחו את בעלי המקצועות הקשים לצום בחודש הרמדאן ולחפש דרכים נוספות לצום את 

לעבור לעבודה אחרת שתאפשר להם לצום  לא ,ואם בלילה שלהם העבודה את לעשות אם יצליחו החודש,

 בזמן העבודה .

אם לא היה להם אופציה אחרת אז לצאת מהבית בצום ואם ירגישו שהם לא יכולים להמשיך את הצום אז 

 .לשבור את הצום

והצום הוא אחד מעמודי התווך  מוסלמי כל על חובה הוא הרמדאן צום חודש כי האיסלאם כידוע בדת

 יום יום. באיסלאם, יש צורך לעשות את ההתאמה בין חובת הצום לחיי ה

המטרה של  , הבסיסית באיסלאם הגישה זו היא פסקה "(מחייב בן אדם מעל ליכולת שלו  לא אלוהים) "

אך ישנם יוצאים מכלל שלא , חובה הוא  הצום נכון ש. דת האיסלאם זה להקל על חיי היום יום ולא להקשות

 יכולים לצום בתנאים מסוימים.

http://www.osh.org.il/heb/training

