
 

 

 

                                                                                                                                          8th March 2020 

 محضر مرجع عایل قدر جهان تشیع،

ت آیه...العظیم سیستانر )دام ظله(  حضر

 سالم علیکم 

ت عایل، لطفا ما را در مساءل زیر راهنمانی بفرمایید
 :با آرزوی طول عمر با کمال صحت و عافیت حضر

ر در این  -۱  باره چیست؟ با شیوع ویروس کرونا، وظیفه مومنی 

 نمازهای جماعت یومیه و جمعه مستحب و یا واجب نخواهد بود؟  در چه مواردی برگزاری  -۲

 آیا برگزاری نماز جماعت با این فاصله مجاز است؟   متر از هم باشد، 2ایل  1فاصله   اگر توصیه پزشکان به حفظ -۳

یف بیاورد، آیا راه ندادنش د -۴ ل به مجرد احتمال عقالنی دارا بودن ویروس کرونا مجاز اگر مومنر برای دیدار تشر
ر ر متر

 است؟

 اگر کیس رعایت نکات احتیایط بهداشنر نکند، آیا این فعل گناه محسوب یم شود؟  -۵

 و در صورت مبتیل کردن دیگری، آیا ضامن مخارج درمان وی میگردد؟ 

 میشود؟ و در صورت منجر شدن به مرگ طرف }خدای نکرده{ آیا مستلزم دیه

ر آن فرد مبتیلو آیا از کار و  ان کند(؟ -کاسنی انداخیر  موجب ضمان است )که جتی

ر به اماکن زیارت مستحنی در عراق، ایران و سوریه، و به عمره -۶
ت آقا برای رفیر مستحنی و یا در آینده   رهنمون حضر

 برای حج واجب و یا مستحنی چیست؟ 

، آیا در صورت منع پزشک در توضیح المس 7+656بنابر مساله  -۷ ال جامع، واجبات و مستحبات نسبت به محتضر

 به ویروس کرونا، چه حکیم دارد؟   از دست زدن به بیمار مبتیل

محتضر )مبتیل به ویروس کرونا( به محل   در توضیح المسال جامع، آیا استحباب انتقال دادن ۶۶۲بنابر مساله  -۸

 و یا حرمت تبدیل خواهد شد؟   اهتنمازش در حال سخنر جان کندن، به کر 

ر فردی در حال احتضار )مبتیل به ویروس کرونا( برداشته یم آیا کراهت  -۹  شود؟ تنها گذاشیر

ر چشم و دهان میت، دچار ویروس کرونا،  توضیح المسال جامع، آیا استحباب  در  ۶۶۴بنابر مساله  -۱۰ شامل  بسیر

 یم شود؟

ر میت ۷۰۶بنا بر مساله ( 11 )مبتیل به کرونا( برای غاسل خطر داشته باشد، در  در توضیح المساأل جامع، اگر شسیر

 این صورت یم شود تیمم کرد؟ 
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ر داشته باشد،  در هر صورت، چه تیمم( ۱۲ دادن به میت )مبتیل به کرونا( به دست میمم و یا با دست خود میت ضر

 در این حالت تیمم آن چه طور خواهد بود؟ 

اگر تیمم بر میت )مبتیل به کرونا( در صورت امکان آن واجب باشد، اما بخاطر امکان باالی رسایت ویروس، آیا ( ۱۳

 تیمم جایز هست؟  دفن کردن میت بدون غسل و 

ترک آن جایز در توضیح المسایل جامع، اگر نشود حنوط واجب به میت مبتیل به کرونا داد،  ۷۲۸بنا بر مساله ( ۱۴

 است و یا جایگزین دارد؟

ایط خاص، آیا یم  در توضیح المسایل جامع، اگر دفن در  ۷۵۷و  ۷۵۵بنا بر مساله ( ۱۵ تابوت مجاز نباشد مگر در رسر

 تابوت نمود؟ شود بدن مبتیل به کرونا دفن در 

ط واجب در رسدخانه مجاز نیست، در توضیح المسایل جامع، اگر نگهداری میت بنا بر احتیا ۷۵۶بنا بر مساله ( ۱۶

  افرادی که دچار ویروس کرونا یم شوند، اجازه نگهداری در رسد خانه را داریم تا زمانر که ایمن برای دفن باشد؟ 

ر آن را به تاخت  انداخت تا  ۷۵۸بنا بر مساله ( ۱۷ در توضیح المسایل جامع، کیس که در کشنر فوت کند یم شود تدفی 

( ب ر ر و دفن میت کرونانی به امید کشف درمان و ایمن سازیبه خشیک )زمی  ر در مراسم تجهت 
رسد. پس تاخت  انداخیر

 مجهزان میت تا چه مدت زمانر مجاز میباشد؟

ر الملیل چیست؟( ۱۸ وظیفه ما نسبت به غت  مسلمانان که دچار ویروس کرونا شده اند در سطح محیل و یا بی 

در این جور بالیا چه باید باشد؟اعتقاد ما نسبت به تقدیر الیه ( ۱۹

ت آقا چه دستور عمل معنوی برای برطرف کردن این بال را توصیه یم فرمایند؟(۲۰ حضر

با سالم، تحیات و دعاها از تمام مؤمنین 

فدریسون جهان جماعت های خوجه شیعه اثنی عشری

Response from the Office of His Eminen Sayyid Ali Husayni Sistani to Questions on the Coronovirus (Farsi)
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