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 مسائل الكورونا
 حفظه اهللا –عبد اهللا اهلاشمي  عمر بنالشيخ 

 املرجع: قناة الشيخ الصادق أيب عبد اهللا اهلاشمي | id.dakwah.wwwاجلمع والرتتيب: 

 

 

 املسألة األوىل: 

 .حكم إتيان املصاب بالكورونا إىل املسجد

 .وبالعكس: حكم ترك املصاب بالكورونا للصالة يف املسجد

 

 اجلواب: 

ال جيوز للمصاب بالكورونا الصالة يف املسجد ملا يف ذلك من احتامل نقل العدو وأذية املسلمني 
 .بذلك

 .وهذه العدو أشد رضرا وأعظم أذ من رائحة آكل البصل

الً ( nوقد قال النبي  ا أَوْ بَصَ لَ ثُومً نْ أَكَ نَا مَ دَ جِ سْ لْ مَ تَزِ يَعْ لْ نَا أَوْ قَالَ فَ لْ تَزِ يَعْ لْ   .) متفق عليهفَ

 والواجب عىل املسلمني إخراج املصاب بفريوس كورونا من املسجد ألن أذاه ورضره أشد من أذ
 .رائحة البصل

لَّ قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه:  سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولَ اهللاِ صَ سُ أَيْتُ رَ دْ رَ قَ نَ لَ امَ مِ حيَهُ دَ رِ جَ ا وَ ، إِذَ مَ
يعِ  بَقِ جَ إِىلَ الْ رِ أُخْ رَ بِهِ فَ ، أَمَ دِ جِ لِ يفِ املَْسْ جُ   .. رواه مسلمالرَّ

 

 املسألة الثانية:  

 .وجوب صالة اجلامعة عىل اجلامعة املصابة بالكرورنا يف حجرهم الصحي

http://www.dakwah.id/
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  .رهم أن جيتمعوا للصالة مجاعةفإن النبي صىل اهللا عليه وسلم ما بعث قوما يف أي مكان إال أم

مَّ ( nوملا أراد مالك بن احلويرث الرجوع إىل أهله ومعه صاحبه قال هلام النبي  نَا، ثُ أَذِّ ، فَ تُامَ جْ رَ تُامَ خَ ا أَنْ إِذَ
امَ  كُ ُ ربَ امَ أَكْ كُ مَّ مَّ لِيَؤُ ، ثُ   .) متفق عليهأَقِيامَ

 .يصيل بأهل بيته مجاعةفصالة اجلامعة ال تسقط بسقوطها يف املسجد. ولو أن 

  .مع أن الصالة يف املسجد واجبة إذا انتفت املوانع

ومن املوانع من الصالة يف املسجد أن يكون املصيل مريضا مرضا معديا أو أكل ثوما أو بصال نيا غري 
 .مطبوخ كام تقدم

 

 املسألة الثالثة:  

 .حكم خمالطة املصاب بالكورونا للناس

 اجلواب: 

ال جيوز للمصاب بالكورونا خصوصا وباألمراض اخلطرية املعدية عموما أن خيالط الناس حتى ال 
  .يؤذهيم بنقل العدو إليهم

 .يؤكدها باملصافحة nعىل اإلسالم وكان النبي  nومن أدل الدالئل عىل ذلك بيعة الوفود للنبي 

إِنَّا قَدْ إليه النبي صىل اهللا عليه وسلم (وكان فيهم رجل جمذوم، فأرسل  nوملا جاء وفد ثقيف إىل النبي 
عْ  جِ ارْ نَاكَ فَ عْ ايَ   .) رواه مسلمبَ

 

   :املسألة الرابعة

 .موقف الناس من املصاب بالكورونا

 اجلواب: 

أما يف املسجد فإهنم يأمرون املصاب بالكورونا باخلروج من املسجد وأن خيوفوه باهللا ويبينون له أن إتيانه 
 .حرامللمسجد بمرضه هذا 
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دِ ( nوأما خارج املسجد فقد قال النبي  نَ األَسَ رُّ مِ فِ امَ تَ ومِ كَ ذُ نَ املَجْ  .) رواه البخاريفِرَّ مِ

 

  :املسألة اخلامسة

 .حكم املدينة املصابة بالكورونا

  :اجلواب

 .املدينة املصابة بالكورونا ال جيوز ملن فيها اخلروج منها

وا عن الطاعون الذي تنسحب أحكامه عىل الكورونا ( nلقول النبي  جُ ْرُ َا فَالَ ختَ تُمْ هبِ أَنْ ضٍ وَ عَ بِأَرْ قَ ا وَ إِذَ
ا نْهَ   .) متفق عليهمِ

 

  :املسألة السادسة

 .حكم السفر ملدينة ظهر فيها الكورونا

 اجلواب: 

ال جيوز السفر إىل مدينة ظهر فيها مرض الكورونا أو ما كان مثل الكورونا من األمراض اخلطرية 
ا( nلقول النبي . املعدية لُوهَ خُ ضٍ فَالَ تَدْ ونِ بِأَرْ تُمْ بِالطَّاعُ عْ مِ ا سَ   .) متفق عليهإِذَ

يها الوباء وليس كل البلد وينبغي أن نفرق بني املدينة وبني البلد. فاحلكم هنا خاص باملدينة التي ظهر ف
 .واملدن. وهذا عام يف كل البلدان

  .احلجر واملنع من الدخول واخلروج خاص باملدينة املوبوءة

 .واإلسالم علق احلكم باملسلم تكليفا له بذلك فوازع الدين يف املنع أقو من وازع القانون عند املؤمن

 

  :املسألة السابعة

 .حكم نقل الدول لرعاياها املصابني بالكورونا من بلد آخر اىل بلدهم
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 اجلواب: 

يف هني املصاب بمثل هذه األمراض اخلطرية املعدية من خمالطة الناس من  nجيري عليهم حكم النبي 
  .يف النهي عن اخلروج من املدينة الذي ظهر فيها الوباء nجهة ومن جهة أخر جيري عليه حكمه 

 

   :ة الثامنةاملسأل

 .حكم نقل الدول لرعاياها غري املصابني بالكورونا من بلد آخر إىل بلدهم

 اجلواب: 

يف النهي عن اخلروج من املدينة التي ظهر فيها الوباء وأما نقلهم من  nجيري عليهم أيضا حكم النبي 
  .مدينة مل يظهر فيها الوباء فجائز

  .وعدمافاحلكم دائر عىل وجود الوباء وجودا 

؛  nوملا وقع الطاعون بالشام أبى معاذ بن جبل ريض اهللا عنه أن خيرج إىل املدينة امتثاال لقول النبي 
 .ومات ريض اهللا عنه بذلك الطاعون وكانت له شهادة

 

   :املسألة التاسعة

 .حكم إغالق املساجد بسبب فايروس كورونا

 اجلواب: 

الناس األصحاء من اإلتيان إليها والصالة فيها حتى ال يصد عن ذكر ال جيوز إغالق املساجد وال منع 
 .اهللا وعن الصالة وكي ال تعطل املساجد التي أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه

 .ولو أن يصيل اإلمام واملؤذن وحدمها أو أن يصيل اإلمام يف املسجد بأهل بيته

 

   :املسألة العارشة

 .ملسجد خشية العدوحكم ترك املعاىف للصالة يف ا
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 اجلواب: 

إذا غلب عىل الظن وجود مصابني يف املسجد أو اشتبه عليه األمر جدا بسبب انتشار الوباء جاز له أن 
 .يصيل مجاعة يف بيته بأهل بيته أو مع جريانه ونحو ذلك

 .فاخلوف مانع من إتيان املسجد وليس مانعا من الصالة مجاعة

 

 .واهللا أعلم


