بسم اهلل الرمحن الرحيم
مكتب مساحة املرجع الديين األعلى السيد السيستاني (دام ظلّه)
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
يُرجى اإلجابة على األسئلة التالية حول املتوفني بوباء (كورونا):
 )1املسلم املتوفى بهذا املرض هل جيب تغسيله كغريه من األموات أو أنه يكفي أن ييمّم؟
وماذا إذا مل تسمح السلطات بإجراء التيمّم عليه أيضاً حيث تضعه املالكات الطبية يف كيس خاص
مع مواد كيمياوية حافظة ومتنع من فتح الكيس قبل الدفن؟
 )2إذا مل يتيسر حتنيطه بامساس مساجده السبعة بالكافور فهل له بديل يعمل به؟
 )3هل جيب تكفينه باألثواب الثالثة؟ وماذا إذا مل تسمح السلطات بفتح الكيس الذي يغطى به ليكفن
بها؟
 )4يف بعض البلدان غري اإلسالمية يتم حرق جثث املتوفني بالكورونا فهل جيوز السماح حبرق جثّة
املسلم أو جيب على أهله املمانعة منه إذا وسعهم ذلك؟
 )5ما حكم وضعه يف صندوق (تابوت) ودفن الصندوق يف األرض؟
 )6يقول أهل اإلختصاص انّه يُمكن دفن املتوفى بالكورونا يف أماكن الدفن املتعارف عليها يف البلد وال
حاجة إىل إجراء استثنائي لذلك من ناحية عمق القرب أو غريه ،ألنّ الفريوس يعتمد على اخلاليا احليّة
يف بقائه ،وبعد موت املصاب يستمر الفريوس يف البقاء ملدّة قد متتد لساعات ولكن ال ميتلك طريقة
للخروج من اجلسد ثم يتلف .فيكفي اختاذ االحتياطات الطبية يف عملية نقل جثة املصاب ودفنه من
ارتداء القفازات الطبيبة والكمامات العازلة وحنو ذلك ،وال خوف بعد الدفن من انتقال العدوى اىل
الغري .ويف ضوء ذلك ما حُكم املمانعة من دفن املتوفى بالكورونا يف املقابر العامة يف البلد ــ ولو يف
مكانٍ معزول عن سائر القبورــ خالفاً لوصيّته أو رغبة ذويه؟
أجيبونا مشكورين

بسم اهلل الرمحن الرحيم
 -1إذا مل يتيسّر تغسيله خلوف انتقال العدوى منه فإن تيسّر أن يُيمّم بيد احليّ ولو مع استخدامه
ل وال
للقفازات يتعيّن ذ لك ،ولو مل يتيسّر أيضاً أو منعت منه السلطات املختصّة دُفِن بال غُس ٍ
تيمّمٍ.
 -2يسقط التحنيط عندئذٍ وال بدل له.
 -3جيب تكفينه باألثواب الثالثة ولو من فوق الكيس ،ولو مل يتيسّر تكفينه بها مجيعاً فليُكفّن باملتيسّر
منها كاألزار الذي يغطّي متام البدن.
 -4ال جيوز حرق جثمان امليّت املسلم ،وجيب على ذويه وغريهم املمانعة من ذلك واإلصرارعلى
دفنه وفق ما جيب يف الشرع احلنيف.
 -5جيوز ذلك ولكن البد مع اإلمكان من أن يوضع يف الصندوق على اجلانب األمين موجّهاً وجهه
اىل القبلة كما لو كان يوضع على الرتاب.
 -6ال جيوز يف مفروض السؤال املمانعة من دفنه يف املقابر العامّة ،وعلى السلطات املعنيّة تسهيل األمر
يف ذلك ،واهلل العامل.
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