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 *"(١٩-بوباء كورونا املستجد )كوفيد توفىملن ي والدفنالتجهيز والصالة ب األحكام املتعلقةبيان "*

 من تجهيز وصالة ودفن. (١٩-بوباء كورونا املستجد )كوفيد املتعلقة بمن يتوفىالشرعية األحكام ؤال عن وردنا س

 ألن هذه الحالة نازلة و 
ً
تصور صحيح لها، بناء على القاعدة األصولية  يجب أن يتأسس على النازلة، وأن الحكم الشرعي في جديدةنظرا

 واملنطقية املتفق عليها "الحكم على الش يء فرع عن تصوره"؛ 

 ،ضرورة التعامل الحذر مع الجثة لىأطلعونا عف ،مدى خطورة انتقال العدوى عن  واستفصال الوضعالثقات أهل االختصاص قمنا بسؤال 

ثم ترسل للمشرحة إلكمال إجراءات بعد الوفاة مباشرة وقبل خروجها من غرفة العناية، والذي يقتض ي أن تدرج في كيس بالستيكي محكم الغلق 

 النتقال العدوى  الوفاة، وأال يفتح هذا الكيس حتى تدفن الجثة
ً
  .تجنبا

حكمةوالسنة  املتفق عليها، ونصوص القرآن الكريم مقاصد شريعتنا السمحة، وقواعدها، وفي ضوء وبناًء على هذا التصور 
ُ
 كقول هللا تعالى امل
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 :فإنه يتبين لنا اآلتي

 :أوال: تجهيز امليت

  .ودفنه الجهات املسؤولة، وال يوكل ذلك ألهله ملا فيه من خطورة انتقال العدوى وتكفينه ونقله بهذا الوباء يجب أن يتولى تجهيز امليت 

: غسل
ً
 :امليت ثانيا

يمم امليت بأمان وإذا أمكن أن يُ  ؛الفرض سقطفيها وجب الغسل في هذه الحالة وإال  ضرر فإن أمكن بأي طريقة ال  ،فرض كفايةامليت بما أن غسل 

  ،في حال تعذر الغسل اآلمن يممفيُ قبل وضعه في الكيس البالستيكي من انتقال العدوى 
ً
 للضرر  وإال سقط التيمم أيضا

ً
  .دفعا

 :
ً
 امليت: تكفينثالثا

نع من حتى يدفن امليت، وملا لم يكن ما إدراج الجثمان في كيس بالستيكي وال يسمح بفتح هذا الكيسفي هذه الحالة ملا كان من ضمن إجراءات الوفاة 

  .ة عند التكفينيس مع اتباع إرشادات الجهة الصحيمن فوق الك أن يكفن نرى فإننا  ؛تكفين الجثة من فوق الكيس البالستيكي

 :
ً
 :الصالة والدفنرابعا

 في هذه الحالة فإن أمكن أداؤها بأمان  ،ال تسقط فرض كفاية ى امليتالصالة عل
ُ
في حضورهم ا وعلى أهل امليت أن يقتصرو  ،ديتقبل الدفن أ

أداء وإن لم يمكن  فإن أداها سقط وجوبها عن اآلخرين، ، حيث إن صالة الجنازة تصح ولو بفرد،على ما تنصح به الجهة الصحية املسؤولةللجنازة 

 
ً
  .عليه صالة الغائب ببيته أن يصلي ومعارفه ملن شاء من أهل امليت، ويجوز فإنه يصلى عليه بعد الدفن الصالة قبل الدفن مأمونا

 لإلجراءات الصحية التي تراها الجهات املسؤولة
ً
 بإذن هللا. حيث تراعي احترازات وتدابير تضمن عدم انتقال العدوى  ؛وينبغي أن يتم الدفن وفقا

 في هذه الحالة، وعليه فإن نبش قبره إل 
ً
عادة غسله وينبغي أن ننبه هنا أن املتوفى بالوباء إذا دفن بهذه الطريقة فقد استوفى ما يلزم فعله شرعا

 ملا فيه من اعتداء على حرمة املتوفى ونشر ضرر العدوى بين الناس. 
ً
 وتكفينه محرم شرعا
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وهو في درجة  شهيد بإذن هللا وباءمن يموت بهذا النذكرهم بأن  الوباء البتالئه بفقد حبيب بهذا فإننا نذكر عباد هللا الذين اصطفاهم هللا ؛وختاما

وُن، حيث قال في الحديث املتفق عليه: )) ملسو هيلع هللا ىلص الصادق املصدوق بشر كما ، عالية عند ربه
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 وليطمئنوا إلى رحمة هللا.  يحزنوافال واملطعون هو من مات بالطاعون أي بمرض وبائي،  ،((والشَّ

 
ُ
 إن شاء هللا، على هذا البالء فلهم أجر املجاهدين املرابطين  للصابرينعد كما نذكرهم بجزيل األجر الذي أ

ً
أجر املحافظة على املجتمع  ولهم أيضا

 .والتعاون على عدم انتشار العدوى فيه

 

 الوباء، مع التضرع إلى هللا واإللحاح في دعائه بأن يعيذنا منه أجمعين. انتشار هذانوص ي الجميع بضرورة التقيد بالتوجيهات الصحية للحد من و 

 من هم في الصف األول  الشهداء وألهله أجر املجاهدين املرابطين،رحم هللا أموات املسلمين أجمعين. وكتب ملن مات بهذا الوباء أجر 
ً
وجزى هللا خيرا

  .مجيب قريبكريم رحيم  رحمن إنهوعن البشرية جمعاء رفع عن األمة هذا الوباء نسأله سبحانه أن يو  في مكافحة انتشار هذا الوباء،

 .أعلمتعالى وهللا 

 

 :م2020مارس  28هـ/ 1441 شعبان 4بتاريخ  ،والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر املوقعون من كلية الشريعة

 

 أ.د. محمد املجالي
 العميد املساعد لشؤون الدراسات العليا 

 بالكلية

 د. محمد أبوبكر املصلح
 العميد املساعد للشؤون األكاديمية

 بالكلية

 د. إبراهيم بن عبد هللا األنصاري 
 والدراسات اإلسالميةعميد كلية الشريعة 

 بجامعة قطر

 أ.د. عبد القادر بخوش
 والدعوة بالكليةرئيس قسم العقيدة 

 أ.د. عبد الجبار سعيد
 رئيس قسم القرآن والسنة بالكلية

 أ.د. صالح الزنكي
 رئيس قسم الفقه وأصوله بالكلية

 أ.د. عبد الحكيم السعدي
 األستاذ بالكلية

 أ.د. أحمد الريسوني
 بالكليةاألستاذ 

 أ.د. نور الدين الخادمي
 رئيس وحدة البحوث بالكلية

 د. محمد عياش الكبيس ي
 األستاذ بالكلية

 د. سعيد البديوي 
 األستاذ بالكلية

 د. سلطان الهاشمي
 األستاذ بالكلية

 د. تركي عبيد املري 
 األستاذ بالكلية

 أ.د. أيمن صالح
 األستاذ بالكلية

 د. أحمد العون 
 األستاذ بالكلية

 محمد أحميند. 
 األستاذ بالكلية

 د. مراد بوضاية
 األستاذ بالكلية

 د. فضل مراد
 األستاذ بالكلية

 


