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 هل جيوز للمسلمني األصحاء ترك اجلمعة واجلماعة

 ! ؟خوفا من املرض (كورونا)

 أمحد بن الكوري الشيخ 

 قناة الشیخ أحمد بن الكوري حفظھ هللا المرجع: |  www.dakwah.idب: اجلمع والرتتي

 

  أوال

القتال يف سبيل اهللا مل تسقط اجلامعة فكيف تسقط بسبب اخلوف  يف اخلوف من العدو املحقق عند

 !؟املتوهم من املرض

 .اآلية》كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك... وإذا《

  ثانيا

أصابكم من مصيبة  وما《األوبئة واألمراض سببها احلقيقي هو الذنوب واملعايص. قال تعاىل:  هذه

 .》فبام كسبت أيديكم

الفساد يف الرب والبحر بام كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم  ظهر《:وقال

 .》يرجعون

يبني تعاىل أن العالج إنام هو يف الرجوع إىل اهللا بالتوبة واالستغفار والصالة والتالوة والدعاء ...  أمل

 !!؟وليس يف ترك بعض ما أوجب علينا من مجعة ومجاعة

 ثالثا

http://www.dakwah.id/
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. 》أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها ما《تعاىل: اهللا  قول

 .》لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا قل《وقال: 

 .》لو كنتم يف بيوتكم لربز الذي كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم قل《:وقال

امجعت عىل أن ينفعوك مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهللا  ((واعلم أن األمة لو صىل اهللا عليه وسلم وقال

رواه أمحد والرتمذي وقال  لك ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك مل يرضوك إال بيشء قد كتبه اهللا عليك))

 .ححسن صحي

ترك ما أوجب علينا من صالة اجلمعة  أال يمنعنا من بالقضاء والقدر وتوكلنا عىل اهللا جل وعال فإيامننا

 !!!؟واجلامعة خوفا من املرض وغريه

 رابعا

يتحدث صىل اهللا عليه وسلم عن كيفية التعامل مع الطاعون وأنه ال جيوز دخول األرض التي فيها  أمل

 !!فيه ترك صالة اجلامعة؟.. فهل ذكر الطاعون وال اخلروج من األرض التي فيها

 خامسا

اعون يف عهد عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه وتشاور يف أمره مع املهاجرين ثم األنصار ثم الط وقع

 ... مسلمة الفتح

 ! ؟فهل عطلوا بسببه مجعة أو مجاعة 

 سادسا

ستعانة هنا بإقامة الصالة يف املسجد كام اهللا سبحانه وتعاىل (واستعينوا بالصرب والصالة) فهل اال يقول

 !!كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يؤدهيا أم برتك اجلمع واجلامعات ؟

 سابعا
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هللا  أال يكفينا أننا يف ذمة ا 》صىل الصبح يف مجاعة فهو يف ذمة اهللا .. من《صىل اهللا عليه وسلم  يقول

 !!؟》اهللا بكاف عبده أليس《؟! 

 ثامنا

املدينة  كان صىل اهللا عليه وسلم مل يأذن لألعمى يف التخلف عن اجلامعة مع قوله بأنه ال قائد له وأن إذا

 !؟كثرية اهلوام والسباع ... كيف يؤذن للصحيح يف التخلف عنها ملجرد خوف املرض

 تاسعا

.. فهل إذا حزبنا فريوس الكورونا .إذا حزبه أمر بادر إىل الصالة  كان النبي صىل اهللا عليه وسلم لقد

 !!؟نرتك صالة اجلمعة واجلامعة

 عاشرا

.. وقد كان يصيب املسلمني الوباء .كان يف كل مدينة إسالمية جامع واحد يصيل فيه اجلميع  لقد

  ... والطاعون من حني آلخر

 !!؟لق املساجد بسبب وباء أو طاعونأفتى أحد من علامء املسلمني عرب التاريخ بغ فهل

 

 


