
         

 

 

وباء بسلسلة المسائل المتعلقة            

 كورونا 

بقلم    د/ علي بن إسماعيل علي القديمي   

 غفر هللا له                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم تعطيل الجمعة والجماعات بسبب المسألة األولى: 

 كورونا 

المعلوم في مذهبنا ان الجماعة فرض كفاية وهو األصح المنصوص كما قال النووي  

في منهاجه وان الجمعة فرض واجب عينا  بشرط توفر  الشرط  فيمن تجب عليه  



بخالف ما إذا كان مرخص في ترك الجماعة قال في المنهاج في باب صالة  

 الجمعة: )وال  جمعة على معذور  بمرخص في ترك الجماعة (

ولكن اذا وجد عذر    بسببه يحصل ضرر    فهل يجوز  تعطيل الجمعة 

 والجماعات  

 الجواب:

نعم يجوز ذلك بشرط الحاجة وبمعرفة وخبرة  االطباء وعدم وجود وسائل دافعة 

 للعدووى اذا ما فعلها اهل الجمعة  والجماعة في محالها  وذلك ألمرين: 

الكفاية جواز التعطيل بال إثم حيث  االول: ان الجماعة فرض كفاية  وشأن فروض 

 عجز  المكلفون عن القيام به 

)َفْرعٌ يَأْثَُم بِتَْعِطيِل   (182/ 4قال في أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) 

فَْرِض اْلِكفَايَِة( كُلُّ )َمْن َعِلَم( بِتَْعِطيِلِه )َوقََدَر َعلَى اْلِقيَاِم بِِه َوإِْن بَعَُد( َعْن اْلَمَحل ِ 

َماُم َويَْختَِلُف  ) َوَكذَا( يَأْثَُم )قَِريٌب( ِمْنهُ )لَْم يَْعلَْم( بِِه )ِلتَْقِصيِرِه فِي اْلبَْحِث( َعْنهُ قَاَل اْْلِ

 َهذَا بِِكبَِر اْلبَلَِد َوِصغَِرِه.

)قُْلت: اأْلََصحُّ اْلَمْنُصوُص  (138/ 2وقال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )

َمِة )فَْرُض ِكفَايٍَة( ِلْلَخبَِر السَّابِِق فَلَْيَسْت فَْرَض  أَنََّها( ِعْنَد   ُوُجوِد َسائِِر شُُروِطَها اْلُمتَقَد ِ

َعْيٍن ِلَخبَِر الشَّْيَخْيِن اْلَمار ِ فَإِنَّ اْلُمفَاَضلَةَ تَْقتَِضي َجَواَز ااِلْنِفَراِد، َوِذْكُر أَْفَضَل فِي 

 َمْن َصلَّى ُمْنفَِرًدا ِلِقيَاِم َغْيِرِه بَِها أَْو ِلعُْذٍر َكَمَرٍض.اْلَخبَِر قَْبلَهُ َمْحُموٌل َعلَى 

ا َمرَّ فاََل تَِجُب بَْل تَاَرةً تَُسنُّ َوتَاَرةً اَل َوتَُسنُّ ِلُمَمي ٍِز. نَعَْم يَْلزَ  ا إذَا اْختَلَّ َشْرطٌ ِممَّ ُم  أَمَّ

َدَها إذَا َكُملَ   َوِليُّهُ أَْمَرهُ بَِها ِليَتَعَوَّ

في    من شرط الواجب التكليفي العلم والقدرة قال سيدي عبدهللاكذلك من المعلوم أن و

 :مراقي السعود

شرط يعم كل ذي              والعلم والوسع على المعروف                      

 تكليف 

الثاني: وجود نصوص في بعض الفروع تجوز  تعطيل الجمعة بعذر  الحاجة  

 ومما ذكروا:  والتضرر

وإن  (104/ 4_تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )١

ترتب عليه فوات الجمعة على أهل بلدة بأن كانوا من األربعين وقولهم يحرم تعطيل  

 بلدهم عنها محمول على تعطيل بغير حاجة كما في التحفة اهـ

ه كمقيم ال يجوز له القصر  _)ويحرم على من لزمته( الجمعة، وإن لم تنعقد ب ٢

)السفر بعد الزوال( لدخول وقتها )إال أن تمكنه الجمعة( أي يتمكن منها بأن يغلب  



على ظنه ذلك وهو مراد المجموع بقوله يشترط علمه إدراكها إذ كثيرا ما يطلقون  

العلم ويريدون الظن كقولهم يجوز األكل من مال الغير مع علم رضاه ويجوز  

)في طريقه( أو مقصده كما بأصله وحذفه لفهمه مما قبله وذلك  القضاء بالعلم 

لحصول المقصود وقيده صاحب التعجيز بحثا بما إذا لم تبطل بسفره جمعة بلده بأن  

كان تمام األربعين وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها لكن الفرق 

فرض أن سفره لغير  واضح فإن هؤالء معطلون بغير حاجة بخالف المسافر، فإن

حاجة اتجه ما قاله،تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  

(2 /416) 

(قال سم 104/ 4_تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )٣

بعد ذكر كالم الشارح في باب الجمعة فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر 

محل آخر أي أو تضرر بتخلفه عن الرفقة فيما يتجه، وإن  لحاجة إذا أمكنته في 

خرج بعد الفجر وقياس ذلك جواز التعطيل فيما نحن فيه إذا أمكنتهم في منى مثال، 

وإن خرجوا بعد الفجر؛ ألنه خروج لحاجة بل قد يتجه هناك وهنا جواز الخروج 

 حينئذ فليتأمل قبل الفجر، وإن لزم التعطيل وعدم إدراكها في محل لعدم التكليف 

]فَْرعٌ[ لَْو اْجتََمَع فِي َمَكان أَْربَعُوَن   (287/ 2_نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )٤

  َمِريًضا َوأَْمَكنَُهْم إقَاَمةُ اْلُجُمعَِة فِيِه فََهْل تَِجُب َعلَْيِهْم اِلْنتِفَاِء ِعلَِّة سُقُوِط اْلُجُمعَِة َعْنُهمْ 

ُل ِوفَاقً ِمْن اْلَمَشقَِّة فِي اْلُحضُ  ا ِل م ر اهـ  وِر أَْو اَل أَْخذًا بِإِْطاَلِق اْلَحِديِث؟ اَل يَْبعُْد اأْلَوَّ

 َواْعتََمَد َحج  فِي َشْرِحِه الثَّانِي،  سم َعلَى َمْنَهجٍ 

_حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج  ٥

 (7/ 2الطالب )

العدد بسبب سفره وتعطلت الجمعة على   )قوله: وال على مسافر( أي وإن نقص

غيره بواسطة سفره؛ ألنه ال يلزمه أن يحصل الجمعة لغيره وكذا يقال في المعذور  

السابق وفاقا لشيخنا العالمة م ر وخالفا ألحد كالمين ألبيه قال وهذا شبيه بما لو  

مات أو جن واحد منهم ولخبر »ال ضرر وال ضرار في اْلسالم« خالفا لصاحب  

تعجيز ولهذا قال األذرعي لم أره لغيره وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل  ال

بلدهم عنها لكن الفرق واضح فإن هؤالء معطلون بغير حاجة بخالف المسافر اهـ. 

 برماوي. 

 

_شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم )ص:  ٦

384) 

نه إدراكها )في طريقه(، أو مقصده؛ لحصول )إال مع إمكانها( بأن يغلب على ظ 

المقصود، وحينئٍذ فال يحرم وإن تعطلت بلده عن الجمعة بأن كان تمام األربعين  



فيها؛ ألنه تعطيل لحاجة .. فال يضر، بخالف ما لو عطل أربعون بلدهم عن  

 الجمعة؛ ألنه لغير حاجة،

نعم أعلقت لذلك في األزمان    أجيب: هل أغلقت المساجد   قديما لوباءفإن قال قائل 

 السابقة  

خ الذ هبي رحمه هللا:"وكان القحط عظيما بمصر وباألندلس، وما   مة المؤر  قال العال 

، وسم ي عام   عهد قحط وال وباء مثله بقرطبة حتى بقيت المساجد مغلقة بال مصل 

 ( ٣١١/   ١٨الجوع الكبير "سير أعالم الن بالء )

(: عن الطاعون األسود الذي وقع  ٤/٨٨ابه السلوك )قال العالمة المقريزي في كتو

في الموضع المشهور  ی»تعطل بسببه األذان من عدة مواضع، وبق هـ(:٧٤٩عام )

 بأذان واحد وأغلقت أكثر المساجد والزوايا، وبطلت األفراح واألعراس بين الناس« 

 

 

 

 حكم القنوت ألجل نازلة كورونا  المسألة الثانية: 

لة  ومنها فيروس كورونا  قياسا على  الطاعون وإن أمر  به  يسن القنوت للناز

)وسن   اْلمام وجب قال ابن حجر الهيتمي رحمه هللا في فتح الجواد شرح اْلرشاد :

اي القنوت خالفا للحاوي كالرافعي بكل مكتوبة من الخمس في اعتدال الركعة 

لعالم  والشجاع وذلك األخيرة لنازلة  نزلت بالمسلمين ولو واحدا تعدى نفعه كأسر  ا

لالتباع وسواء فيه الخوف ولو من عدو مسلم والقحط والجراد والوباء وكذا  

وهل يقتصر  في   الطاعون ويسن مراجعة االمام بالنسبة للجوامع فإن امر به وجب(

 الدعاء على ذكر  النازلة أم يجوز أن يتقدم عليه دعاء القنوت؟ 

  رفع لابسؤ  يختم ثم لصبحا بقنوت يأتي  نهأ يتجه فالذي" قال ابن حجر في التحفة:

(  سائر في) ءالستسقاا أدعية  في ورد  ما ببعض  دعا جدبا  كانت فإن له لنازلةا تلك 

  معنى في لتيا لخاصةا أو لعامة( اللنازلة لمكتوبات)ا لبقيةا وهو لسؤرا من  باقي أي

  ،داوجر وقحط  وطاعون ءكوبا ألوجها على لمسلمينا على ضررها لعود لعامةا

  إال ألولا في يرد  لم ألنه بالثاني  خصه لمن وفاقا زرع أو نابعمر مضر مطر اوكذ

 "لنازلةا من جعلوه ذلك  ومع ءلدعاا إال  فيه يرد  لم لمدينةا ءوبا  رفع ألن وذلك  ءلدعاا

 

 



هل يسن للمؤذن ان يقول اال صلوا في رحالكم اذا المسألة الثالثة: 

 منعت الجماعة لعذر كورونا 

في    قال يقول ذلك بعد انتهاء اذانه  ويقول سامعه الحول وال قوة اال باهلل  نعم

  بيوتكم  أو رحالكم في أو( لرحالا في اصلو أال: قول) يسن( وبشرى الكريم )

  يكن لم وإن لمطيرا ليوماو( لممطرةا لليلةا في" )ووداد أبي سنن" في كما ،مرتين

  راأعذ من  هو ما كل وفي( لظلمة)ا تاذ(  أو) لريحا ذي أو ( لريحا تاذ أو) ريح

 به لألمر ؛لجماعةا

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج   وفي

 (300/ 1الطالب )

أخذه من إجابة المؤذن بذلك إذا قال أال صلوا في رحالكم ففيه أن ذلك إنما قيل   وأما

 لفوات حضور الجماعة عليهم اهـ 

 اصلو أال لمطرا تاذ لليلةا نحو  في مرتين يقول أن ويندب ن : في اعانة الطالبي قال

  ،لحيعلتينا على  قياسا باهلل إال قوة وال حول بال يجيبه ذلك  سمع  ومن رحالكم في

  يقول أن لريحا تاذ أو لمظلمةا أو ،لممطرةا لليلةا في ويسن)كل في لطلبا بجامع

  لما مرتين أي  «رحالكم في اصلو أال» لحيعلتينا بعد  أو  ،ألولىا وهو   ناألذا بعد

  لحيعلتينا عن  أي عوضا اصلو أال أي قال لو أنه كالمهم وقضية ،به ألمرا من صح

  كالمهم وقضية إال لمغنيا في ا وكذ ،بافضل وشرح  نهاية كذلك  وهو  نه اأذ يصح لم

  في قوله لكرديا قال ـها جاز عنهما عوضا أو ،حيعلتين بعد جعله فلو بدله فقال إلخ

 ـه* الجماعةا راأعذ كبقية كذلك  لنهارا بل لعبابا شرح في كما بقيد ليس لليلةا

 حاشية الشرواني والعبادي على التحفة( 

 

 

هل كورونا مرض مخوف فيمنع التبرع بما  المسألة الرابعة : 

 فوق الثلث 

أنه حيث كثر الموت بسببه بأن لم يكن نادرا ولو لم يغلب خالفا البن الرفعة   اعلم

 فهو مخوف وعليه فالتبرع من الثلث فقط

يظهر   ان كورونا من المخوف لكثرة من مات به بأن تولد الموت عن جنسه     وبهذا

وهناك نصوص تؤيد  هذا وليس نادرا فيبقى حكمه كالحال في الطاعون والوباء  

 منها: ابط الض

 (28/ 7_تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )١



)إذا ظننا المرض مخوفا( لتولد الموت عن جنسه )لم ينفذ( بفتح فسكون فضم  

 فمعجمة )تبرع زاد على الثلث( ؛ ألنه محجور عليه في الزيادة لحق الورثة 

)إذا ظننا المرض  (82/ 4_مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )٢

مخوفا( أي: يخاف منه الموت ال نادرا وإن لم يكن غالبا كما نقاله عن اْلمام وأقراه 

 وإن نازع فيه ابن الرفعة

: )َظنَنَّا( َضِميُرهُ َعائٌِد إلَى اْلفُقََهاِء بِاْعتِبَاِر  قَْولُهُ  (164/ 3_حاشيتا قليوبي وعميرة )٣

اأْلَِطبَّاِء اْلعُُدوِل، أَْو َعْن النُُّصوِص َوقَْد يَْرتَِقي الظَّنُّ فِي ذَِلَك إلَى اْلِعْلِم، َما بَلَغَُهْم َعْن 

ِف  َواْليَِقيِن ِلنَْحِو تََواتٍُر فَيَُراُد بِالظَّن ِ َما يَْشَملُهُ  َواْلُمَراُد بِاْلَمَرِض، َما هَُو َواقٌِع بِاْلُمتََصر ِ

 بِاْلِفْعلِ 

)َقْولُهُ: َواْلُخُروجِ ِمْنهُ( أَْي إذَا َكاَن   (234/ 7إلى شرح المنهاج ) _نهاية المحتاج٤ 

َواقِعًا فِي أَْمثَاِلِه، َوِعبَاَرةُ الشَّاِرحِ فِي فَْصٍل إذَا َظنَنَّا اْلَمَرَض َمُخوفًا بَْعَد قَْوِل 

هُ: َويَْلَحُق بِاْلَمُخوِف أَْشيَاءُ  ْبَع َما نَصُّ : أَْي َزَمنَُهَما  َكاْلَوبَاِء َوالطَّاعُونِ  اْلُمَصن ِِف إالَّ الرُّ

ُف النَّاِس كُل ِِهْم فِيِه َمْحسُوٌب ِمْن الثُّلُِث لَِكْن قَيََّدهُ فِي اْلَكافِي بَِما إذَا َوقََع فِي   فَتََصرُّ

، َوَهْل يُقَي ُِدهُ بِِه إْطاَل    ْرَمةَ ُدُخوِل بَلَدِ قُُهْم حُ أَْمثَاِلِه، َوهَُو َحَسٌن َكَما قَالَهُ اأْلَْذَرِعيُّ

ُق؟ فِيِه نََظٌر، َوَعَدُم اْلفَْرِق  اعُونِ الطَّ  أَْو اْلَوبَاِء َواْلُخُروجِ ِمْنَها ِلغَْيِر َحاَجٍة أَْو يُفَرَّ

ا  أَْقَرُب َوعُُموُم النَّْهيِ يَْشَمُل التَّْحِريَم: أَْي فَيُقَيَُّد بَِما إذَا َوقََع فِي أَْمثَاِلِه، َوَكتََب أَْيضً 

ُ بِِه.  لََطَف َّللاَّ

 َواْلُخُروجِ ِمْنهُ: أَْي ِلَما فِيِه ِمْن اْلِفَراِر ِمْن اْلَمْوتِ  قَْولَهُ 

)المخوف(: كل ما يستعد به   و (251/ 6_وفي  النجم الوهاج في شرح المنهاج )٥

بما ال    الماوردي وضبطه وت باْلقبال على األعمال الصالحةاْلنسان لما بعد الم

اْلمام:   وقال كل ما اتصل به الموتأن يقال:  واألحسن حبه مع الحياةتتطاول بصا

أن ال يكون نادًرا بدليل  ال يشترط في كونه مخلوفًا غلبة حصول الموت به، بل يكفي 

 ابن الرفعة: وهو خالف ما عليه الجمهور. قال البرسام

  فائدة

 (375/ 2في الفقه الشافعي ) التدريب البلقيني في التدريب قال

الَمُخوفَةُ: مْنَها َما ال نِزاَع فِيه، وِمنها: َما  يُرَجُع فيِه ِعنَد التَّناُزعِ إلى   واألمراضُ 

ع علَيه بيمينِهِ   قَوِل َطبِيبَْيِن ُمسِلَمْيِن َعْدلَْيِن، فإن  لَْم يَكْن بَي ِنة، فالقَوُل قَوُل الُمتبر ِ

 ْحواٌل َعشرةٌ: بالَمُخوِف أ  وأُْلِحقَ 

ِ َمن لَْم يُِصْبهُ  إْحداَها : إذَا وقََع الطَّاعُوُن في البَلِد، وفَشا الَوباُء، فإنَّه َمُخوٌف في َحق 

 .ِ  على األصح 



ِ الغَاِلبِيَن. الثَّاني  : إذَا التَحَم القتاُل وكاَن الفَريقاِن ُمتكافِيَْيِن وإالَّ فاَل َخْوَف في حق 

ِ راِكِب السَِّفينِة . : َهيََجاُن االثَّالثُ   ألْمواجِ في َحق 

ابعُ   : وقُوعُهُ في أْسِر كافٍِر يَْعتاُد قَتَْل األَِسيِر . الرَّ

َم ِليمتَل في َحد ِ قَْطعِ َطريٍق أْو ِزنا ُمحَصٍن ، وكذا الِقصاُص على  الَخامسُ  : إذَا قُد ِ

 األَْظَهِر.

الَوْضعِ َما لَْم تَنفِصْل الَمشيَمةُ  وكذا إذَا   : إذا َضَرَب الحامَل الطْلُق، وكذا بَْعدَ السَّادسُ 

اْنفَصلَْت، وحَصلْت ِجراَحةٌ، أو َضَرباٌن َشديٌد، وإْلقَاُء العَلَقَِة والُمضغَِة اَل َخْوَف فِيه  

 َغالبًا؛ ِخالفًا ِلْلُمتََول ِي. 

َمُخوٌف، وقَْبلَه كالتَّْقديِم   : اْعتَرَضهُ األَسُد وهُو ال يْقِدُر علَى َدْفِعه، فبَْعَد األْخذِ السَّابعُ 

 ِلْلِقصاِص.

: لَو َغِشيَهُ َسيٌل أْو ناٌر ولَْم يَقِدْر علَى النَّجاةِ ِمنه، فبَْعَد الُوقوعِ فيه َمُخوٌف، الثَّامنُ 

 فكذَا  قَْبله علَى األْرجحِ. 

 لى َظن ِه الَهالَك.: َطَرقَتْه أْفعَى، فإْن نَهَشتْه فَمُخوٌف، وكذا قَْبلَه إذَا َغلََب عالتَّاسعُ 

: كاَن في َمفاَزةٍ ال يَِجُد َطعاًما وال َشرابًا، وأَيَس ِمن ُوجوِد ذلك، واشتَدَّ بِه  العاِشرُ 

الُجوعُ والعََطُش بَِحيُث َغلَب علَى َظن ِه الَهالُك، ومتَى وَصَل في َحالٍَة ِمن األْحواِل  

ِ بَطنِه، وإْخراجِ ُحْشوَ  باحةَ، فال أثََر   حِسنُ تِِه أو َغِرق وال يُ إلى َحركِة الَمذبوحِ بَِشق  الس ِ

 ِلَما يَصُدُر ِمنه. 

 

هل يحرم دخول بلد فيه فيروس كورونا او المسألة الخامسة : 

 الخروج منه 

 (234/ 7في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ) قال

أَْمثَاِلِه، َوِعبَاَرةُ الشَّاِرحِ فِي فَْصٍل إذَا  )قَْولُهُ: َواْلُخُروجِ ِمْنهُ( أَْي إذَا َكاَن َواقِعًا فِي 

هُ: َويَْلَحُق بِاْلَمُخوِف أَْشيَاُء   ْبَع َما نَصُّ َظنَنَّا اْلَمَرَض َمُخوفًا بَْعَد قَْوِل اْلُمَصن ِِف إالَّ الرُّ

ُف النَّاِس كُل ِِهْم فِيِه َمحْ َكاْلَوبَاِء َوالطَّاعُونِ  سُوٌب ِمْن الثُّلُِث لَِكْن قَيََّدهُ  : أَْي َزَمنَُهَما فَتََصرُّ

، َوَهْل يُقَي ُِدهُ بِِه   فِي اْلَكافِي بَِما إذَا َوقََع فِي أَْمثَاِلِه، َوهَُو َحَسٌن َكَما قَالَهُ اأْلَْذَرِعيُّ

ُق؟  أَْو اْلَوبَاِء َواْلُخُروجِ ِمْنَها ِلغَْيِر َحاَجةٍ  اعُونِ إْطاَلقُُهْم ُحْرَمةَ ُدُخوِل بَلَِد الطَّ   أَْو يُفَرَّ

فِيِه نََظٌر، َوَعَدُم اْلفَْرِق أَْقَرُب َوعُُموُم النَّْهيِ يَْشَمُل التَّْحِريَم: أَْي فَيُقَيَُّد بَِما إذَا َوقََع فِي  

ُ بِِه.   أَْمثَاِلِه، َوَكتََب أَْيًضا لََطَف َّللاَّ

 ِمْن اْلَمْوتِ َواْلُخُروجِ ِمْنهُ: أَْي ِلَما فِيِه ِمْن اْلِفَراِر  قَْولَهُ 



الفتاوي الكبرى: وسئل نفع هللا به بما لفظه وقع الوباء في بالد فهل يكره ألحد   وفي

 من أهل تلك البالد الدخول في بلد أخرى وال يحرم الخروج حينئذ أو ال ؟ 

بقوله : إذا عم الوباء قطرا من األقطار فظاهر أنه ال يحرن حينئذ الخروج    فأجاب

منه وال دخولها لفوات المعنى المعلل به حرمة الخروج ، من بلد إلى بلد أخرى 

وكراهة الدخول حينئذ، وقد نقل ما يوافق ذلك عن ابن بنت األعز من المتأخرين فإن  

من أهل البلد ، فينبغي كراهة الدخول وان عم ،   باءقلت : العرباء أكثر تأثرا أيام الو

ث يقضي أهل الخبرة باختالف  قلت: هو كذلك إن تباعدت البلدان تباعدا فاحشا بحي 

هوائهما ألن الداخل حينئذ للبلد البعيدة يكون بدنه أسرع انفعاال ، وتأثرا بهواء تلك  

 البلد، وان كان الوباء في بلدة أيضا. 

قلت لعل هذا مبني على ما عليه األطباء من أن الطاعون إنما ينشأ عن فساد   فإن

من الجن ، قلت : ليس مبنيا على ذلك  الهواء، والذي ثبت في الحديث  الصحيح أنه 

، إذا ال مانع من أن الجن لهم مزيد تسلط على العرباء أكثر ، وعلى هذا فال فرق  

 بين البلد البعيدة 

 كتبه الفقير  إلى عفو ربه                                                      

   القديميعلي قوي اعيل اسم علي                                            

 المقيم بجاوة الوسطى تغال قيرين                                          


