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 کرونا یماریفوت کنندگان از ب ینماز جنازه برا
 

 یکه در اثر کرونا جان خود را از دست م یکسان یمراسم نماز جنازه برا یمورد نحوه برگزار در
 ریخانواده اش و چه به سا یچه به اعضا گران،یاز جنازه به د روسیو تیدهند، به علت احتمال سرا

شده  دهیپرسمعتبر  یآمده و از مجامع فقه انیبه م ییها یکنند، نگران دایکه با آن سر و کار پ یکسان
 ای انجام شود یشگیبه شکل مرسوم هم دیو نماز و دفن آنان با نیمراسم تکف یبرگزار ایاست که آ

مصر و  یموضوع به دار االفتا نیگرفت. ا شیمتناسب با آن در پ یاضطرار ییتوان روش ها یم
ر را با د ودمراکز نظر خ نیفتوا" ارجاع شده و ا یاالزهر برا کیالکترون یالملل نی"مرکز ب زین

ا که در اثر ابتال به کرون یدفن و نماز گزاردن بر کسان قهیدر باره طر ،یاضطرار طینظرداشت شرا
 1۷/۳/۲۰۲۰ خیبه تار ییمورد در فتوا نیمصر در ا یرفته باشند، ابراز داشته اند. دار االفتا ایاز دن
 جواب داده است: نیچن
 

ه علت دشوار باشد، ب یرفته باشد که غسل و ایاز دن یتوفا به مرضثابت شود که م ی"اگر از نظر طب
هم  ممیداد، و اگر ت ممیتوان او را ت یغسل م یصورت به جا نیآن، در ا یماریب تیاحتمال سرا

 یکافشود، و تنها  یساقط م یوجود داشته باشد، حکم آن از نظر شرع تیدشوار باشد و احتمال سرا
 بر او جنازه خوانده شده و دفن شود."شده و  نیتکف تی  است که م

 
 نیقیدار االفتا گفته است: "اگر  نیا یافتا تهیکم یو منش یشرع یبحث ها ریاحمد ممدوح، مد دکتر
 نیو متوفا را تکف م،یکن یشود از آن صرف نظر م یم یضیمر تیسبب سرا ممیت یکه حت میکرد

 ادمقابل اعت یمراجع طب لیمسا نیا صیو مرجع ما در باره تشخ م،یگذار یکرده و تنها بر او نماز م
 هستند."

 
 یکرونا فوت کرده باشد، مرکز فتوا روسیکه در اثر ابتال به و یباره نحوه نماز گزاردن بر کس در

ان ش یماریب تیمتخصص سرا یکه مراجع طب ییگفته است: "در زمان گسترش وباها نیاالزهر چن
ه ب راتوانند نماز جنازه اش  یم تی  کرده باشند، خانواده م دیئمس کننده، تابه اشخاص ل تی  را از م

جماعت، به  یحد اقل نصاب برا یعنیباز ادا کنند، و رواست که دو نفر،  یطیمسجد، در مح یجا
و ازدحام و گسترس  زشیاز آم میاست که به سبب ب زینماز جنازه بپردازند، و همچنان جا یادا
ادا  یابیبه صورت نماز جنازه غ اینماز خوانده شود، و  یبه صورت انفراد یتنها بر قبر و ،یماریب

 گردد."
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