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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۰/۰۳/۲۶

محمد محق

نماز جنازه برای فوت کنندگان از بیماری کرونا
در مورد نحوه برگزاری مراسم نماز جنازه برای کسانی که در اثر کرونا جان خود را از دست می
دهند ،به علت احتمال سرایت ویروس از جنازه به دیگران ،چه به اعضای خانواده اش و چه به سایر
کسانی که با آن سر و کار پیدا کنند ،نگرانی هایی به میان آمده و از مجامع فقهی معتبر پرسیده شده
است که آیا برگزاری مراسم تکفین و نماز و دفن آنان باید به شکل مرسوم همیشگی انجام شود یا
می توان روش هایی اضطراری متناسب با آن در پیش گرفت .این موضوع به دار االفتای مصر و
نیز "مرکز بین المللی الکترونیک االزهر برای فتوا" ارجاع شده و این مراکز نظر خود را با در
نظرداشت شرایط اضطراری ،در باره طریقه دفن و نماز گزاردن بر کسانی که در اثر ابتال به کرونا
از دنیا رفته باشند ،ابراز داشته اند .دار االفتای مصر در این مورد در فتوایی به تاریخ ۲۰۲۰/۳/1۷
چنین جواب داده است:
"اگر از نظر طبی ثابت شود که متوفا به مرضی از دنیا رفته باشد که غسل وی دشوار باشد ،به علت
احتمال سرایت بیماری آن ،در این صورت به جای غسل می توان او را تیمم داد ،و اگر تیمم هم
دشوار باشد و احتمال سرایت وجود داشته باشد ،حکم آن از نظر شرعی ساقط می شود ،و تنها کافی
است که میت تکفین شده و بر او جنازه خوانده شده و دفن شود".
دکتر احمد ممدوح ،مدیر بحث های شرعی و منشی کمیته افتای این دار االفتا گفته است" :اگر یقین
کردیم که حتی تیمم سبب سرایت مریضی می شود از آن صرف نظر می کنیم ،و متوفا را تکفین
کرده و تنها بر او نماز می گذاریم ،و مرجع ما در باره تشخیص این مسایل مراجع طبی قابل اعتماد
هستند".
در باره نحوه نماز گزاردن بر کسی که در اثر ابتال به ویروس کرونا فوت کرده باشد ،مرکز فتوای
االزهر چنین گفته است" :در زمان گسترش وباهایی که مراجع طبی متخصص سرایت بیماری شان
را از میت به اشخاص لمس کننده ،تائید کرده باشند ،خانواده میت می توانند نماز جنازه اش را به
جای مسجد ،در محیطی باز ادا کنند ،و رواست که دو نفر ،یعنی حد اقل نصاب برای جماعت ،به
ادای نماز جنازه بپردازند ،و همچنان جایز است که به سبب بیم از آمیزش و ازدحام و گسترس
بیماری ،تنها بر قبر وی به صورت انفرادی نماز خوانده شود ،و یا به صورت نماز جنازه غیابی ادا
گردد".
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