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 املقدمة
الحمد هلل رب العالمين، وأفضل الصالة، وأتمُّ التسليم على سيدنا محمد الصادق األمين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه إلى 

من أهم ِّ ما يعتني به علماء األصولِّ هو البحث عن األسبابِّ المؤدية إلى بيان األحكام، من خالل النظر في النصوص   يوم الدين.أما بعد: فإن  
لواقعات نية، واألحاديث النبوية، واإلجماع، والقياس، لتظهَر لهم األحكام، والتي من بينها النظُر في األسباب ومسبباتها في ظل ِّ الحوادث، وا القرآ

لعام  حدث ووقَع في زمننا المعاصر هو وجود جائحة كورونا، التي أخل ت بالنظام ا  اوالنوازل، فيبني بها األحكام على ضوء تلك الحوادث. ومم
له هذا الوباء من خطورة كبيرة على أرواح الناس بصورة عامة؛ بسبب انتشاره الفضيع   من  في جميع بلدان العالم؛ لكثرة اإلصابات، ولما ُيشك 

ينها، شخص آلخر، مما أد ى إلى استنفار عام في جميع دول العالم لمواجهة هذا الوباء، ولوضع الحلول المناسبة للوقاية منه، والتي كان من ب
عن أن  هذا الوباء قد أثر    منع االختالط، والتباعد قدر اإلمكان بين األشخاص، وتغطية الفم واألنف، واستخدام المطهرات بشكل منتظم. فضالا 

أيضاا على بعض العبادات، كصالة الجمعة، والجماعة، ورص الصفوف في الصالة، وانتشاره منع المصاب عن أداء فريضة الصوم، وكذلك  
البحُث عن األسباب ومسبباتها، وأثر جائحة كورونا على األسباب من األمور المهمة لدى طلبة    ن بصورة مباشرة على فريضة الحج. فكا  أثر

العلم بصور خاصة، والمسلمين بصورة عامة؛ وذلك ليتعر ف الناس على أحكام دينهم في ظل ِّ هذه الجائحة؛ فمن أجل ذلك شرعُت في هذا  
(.وإن  هذا البحث من األهمية بمكان؛ لما ينبه المسلمين جائحة كورونا انموذجا   -دراسة أصولية–ربط األسباب بمسبباتها : )البحث الموسوم بـ

مُت البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة جمعُت فيها أهم النتائ ج، على بعض األحكام الشرعية التي تتغير بسبب تغي ر أسبابها.وقد قس 
 وكما يأتي: 

 مقدمة.ال -
 المبحث األول: التعريف بمفردات العنوان:  -
 المطلب األول: تعريف السبب، والمسببات لغة واصطالحاا.  -
 المطلب الثاني: تعريف الجائحة لغة واصطالحاا.  -
 المطلب الثالث: التعريف بجائحة كورونا. -
 المبحث الثاني: أنواع السبب وعالقته بُمسبباتِّهِّ: -
 عتبار نوع الُمسب ب. باأنواع السبب المطلب األول:  -
 المطلب الثاني: العالقة الرابطة بين السبب والمسبب. -
 المبحث الثالث: األثر المترتب من ربط جائحة كورونا باألسباب ومسبباتها:   -
 المطلب األول: األثر المترتب على الصالة.  -
 المطلب الثاني: األثر المترتب على صوم.  -
 الحج. المطلب الثالث: األثر المترتب على  -
 الخاتمة. -

 فنسأل هللا أْن يوفقنا في ذلك، وصلى هللا على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم. 
 املبحث األول: التعريف مبفردات العنوان:

 املطلب األول: تعريف السبب لغة واصطالحًا:

َبب: اْلَحبل َأو اْلَخيط، َواْلجمع َأسَبابأوال : تعريف السبب لغة : فلما َرَأتِّ اْلَعَرُب َأن  اْلَحْبَل ُتْقَضى  .(1) َحبل يوَصل  :وبيني َوَبين فاَلن َسَبب، َأي  ،الس 
ي به الحوائج َسَبباا  ،اْلَكثِّيَرة  بِّهِّ اْلَحَوائِّجَ  ، َوَشد الر ِّحال، والخيام جعلت كل شيء َتْقضِّ َن اآْلَبارِّ .ويأتي السبُب بمعنى الطريق، كما  (2) َكاْستَِّقاءِّ اْلَماءِّ مِّ

وتأتي بمعنى األبواب، كما في قوله تعالى:  .(4) ومعالمها التي ُيتوصل بها إِّلى ما يريد  ،أي: ُطُرق األرض  ،(3)ىئ  َّ  خن حن ُّٱ يئفي قوله تعالى:  

 ٰى  ينىن نن  من زن رن مم  ام يل  ىل مل  يك  ىك مك لك اك  يق ىق  يف ىف ُّٱ
ل به  (6)، أي: أبواب السماواتِّ (5)  َّ خب حب جب هئ  مئ خئ  حئجئ يي ىي ني مي زي ري .فبالجملةِّ أن  كل  ما ُيتوص 

 باباا، أو طريقاا ُيسم ى سبباا في اللغة، وهللا أعلم. إلى غيره، سواء كان حبالا، أو 
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 عر ف األصوليون السبب بتعريفان مشهوران هما: أوال : تعريف السبب اصطالحا :
للصالة، أو غير    بباا سَ   زوال الشمسِّ   ، كجعلِّ كانَ   طردياا   شرعي     لحكم    عرفاا الدليل السمعي على كونه مُ   دل    نضبط  ظاهر مُ   وصف    هو كلُّ )  األول:
هو المعنى الظاهر المعلوم المحدد الذي ثبت بالكتاب والسنة  :  معنى التعريف.(7) (دْ رِّ ط  و لم يَ معه أَ   الحكمُ   دَ رَ ، سواء اط  طربةِّ المُ   ةِّ ، كالشد  طردي   

ا وعدماا  .(8)أنه عالمة على وجود الحكم، أو هو ما ارتبط به غيره وجودا
ه ال يلزم  ألن    ؛من الشرط  احتراز  .قوله: )هو الذي يلزم من وجوده الوجود(  (9)(ومن عدمه العدم لذاته   ،وجوده الوجودهو الذي يلزم من  )  الثاني:

  مما لو قارنَ   : احتراز  ، وقوله )لذاته(ه ال يلزم من عدمه وجود وال عدمألن    ؛احتراز من المانع  ، وقوله: )ومن عدمه العدم(من وجوده الوجود
شرط أو وجود المانع، كالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين، فإنه ال يلزم من وجوده الوجود، لكن ال لذاته، بل ألمر  السبب فقدان ال

 .(10)خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع
 املطلب الثاني: تعريف اجلائحة لغة واصطالحًا:

ْنه اشتقاق اْلَجائَِّحة  ،إِّذا استأصله  جوحاا   هُ وحُ جُ يَ   هللاُ   هُ جاحَ أوال : الجائحة لغة : يَمة  ،َومِّ يَبة اْلَعظِّ سَنة  شديدة     :َأي  ،أصاَبْتُهْم جائِّحةو .(11) َوهِّي اْلُمصِّ
ياَحةا، َوهِّي سنة َجائَِّحة  ، و اجتاحت أمواَلُهم َفلم َتدْع َلُهم َوَجاحاا  نة واجتاحتهم، َوهِّي َتُجوُحهم َجْوحاا وجِّ َونزلت بفالن جائِّحة من   ،جْدَبة  َجاَحْتُهم الس 

 .(14): )الجوح: االستئصال((13).قال الجوهري (12) الجوائِّح
 اخُتلِّف في تعريف الجائحة على قولين: ثانيا : الجائحة اصطالحا :

 ،كالبرد  ،فعله  كل  ما ال يستطاع دفعه من اآلفات إن علم به، سواء أكان بفعل اآلدمي كالجيوش واللصوص، أو بغير: الجائحة: )هي  األول
 .(15)(ونحو ذلك  ، والجراد  ،والمطر  ،والثلج ، والحر  
(الثاني ، والبردِّ ، والعطشِّ  .(16) : الجائحة: )هي كل آفة ال صنَع آلدمي   فيها، كالحر ِّ

ُيطلقوها على األوبئةِّ، لكْن بعمومِّ التعريفات  نجُد من هذان التعريفانِّ أن  الفقهاء اقتصروا في ذكر الجائحة على كل ِّ ما يحلُّ بالمال من آفات، ولم  
 ، وهللا أعلم. نجُد أن  كل  ما ال ُيستطاُع دفعه، سواء كان بفعلِّ آدمي   أو بغير فعله، فهو جائحة، واألوبئة مم ا ال ُيستطاُع دفعه، فهي جائحة  

 :التعريف جبائحة كورونااملطلب الثالث: 
المستجدات التي اختلَف األطباء في التعريفِّ بها، وبيان نشأتها، وطرق انتقالها، وكيفية الوقاية منها، ولعل  أدق  ما  جائحة كورونا من الحوادث 

نظمة قيَل فيها، هو ما نشرته "منظمة الصحة العالمية" بالتعريف بفيروس كورونا، ولكثرة الكالم عن هذا الفيروس، نقتصر على نقل ما قالته "م
 ، وما هي أعراضه، وكيف ينتشر؟ وكيفية الحماية منه؟ وكما يأتي:19-ة"، من التعريف بفيروس كورونا، وكوفيدالصحة العالمي

فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان  قالت "منظمة الصحة العالمية": )   ما هو فيروس كورونا؟ أوال :  
البرد الشائعة إلى األمراض   مراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالتِّ لدى البشر أَ   بُ سب ِّ اا من فيروسات كورونا تُ عدد   ومن المعروف أن    ،واإلنسان

فيروس كورونا الُمكتشف    بُ سب ِّ ويُ   ،والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(  ،وسط التنفسية )ميرس(وخامة مثل متالزمة الشرق األَ   ،شداألَ 
 .(17)(19-مؤخراا مرض كوفيد

 ،ه من ساللة فيروسات كورونااكتشافُ   آخر فيروس تم    هُ بُ سب ِّ هو مرض معد يُ   19- مرض كوفيدقالت المنظمة: )  ؟19-ما هو مرض كوفيدثانيا :  
وقد    ،2019هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر    علم بوجودِّ   ولم يكن هناك أي  

ل كوفيد  .(18)(اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم 19-تحو 
 كما يأتي:، وأعراض غير شائعة، وهي 19-هناك أعراض شائعة لمرض كوفيد ؟19-ما هي أعراض مرض كوفيدثالثا : 

 والسعال الجاف.   ،واإلرهاق ،الحمى :األعراض األكثر شيوعا   -1
والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق،  اآلالم واألوجاع، واحتقان األنف،   المرضى: ولكن قد ُيصاب بها بعض  ،األعراض  األقل شيوعا   -2

تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ وعادة ما  أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.    ،وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلديواإلسهال،  
 . (19) بأعراض خفيفة جداا إال ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا بشكل تدريجي. 

من أشخاص آخرين مصابين    19-يلقط األشخاص عدوى كوفيد  أنْ   مكنُ يُ قالت منظمة الصحة العالمية: )  ؟19-كيف ينتشر مرض كوفيدرابعا :  
من    19-وينتشر المرض بشكل أساسي من شخص إلى شخص عن طريق الُقطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب بكوفيد  ،بالفيروس

  ، ما تسقط سريعاا على األرض وإن    ،وهذه القطيرات وزنها ثقيل نسبياا، فهي ال تنتقل إلى مكان بعيد  ،أو يتكلم  ،أو يعطس  ،أو فمه عندما يسعلُ   ،أنفه
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لذلك من المهم الحفاظ على مسافة   ،إذا تنفسوا هذه الُقطيرات من شخص مصاب بعدوى الفيروس 19-األشخاص مرض كوفيدأن يلقط   ويمكنُ 
ومقابض   ،الطاوالت  :واألسطح المحيطة بالشخص، مثل  ،وقد تحط هذه القطيرات على األشياء  ،أقدام( من اآلخرين  3متر واحد على األقل )

أو    ،أو أنفهم  ،ثم لمس أعينهم  ،أو األسطح  ، صاب الناس بالعدوى  عند مالمستهم هذه األشياءيُ   ن حينها أنْ ويمك   ،ودرابزين الساللم  ،األبواب
 .(20) (أو تنظيفهما بمطهر كحولي لفرك اليدين ،والصابون  ،لذلك من المهم غسل المواظبة على غسل اليدين بالماء ،فمهم

 من أهم اإلرشادات التي بثتها منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي، ما يأتي:خامسا : كيفية الوقاية من هذا الفيروس:
 لحرص على ممارسة نظافة اليدين والجهاز التنفسي مهمة في جميع األوقات وهي أفضل طريقة لحماية نفسك واآلخرين.ا -1
وهي مسألة مهمة بشكل خاص إذا كنت تقف قرب   ،أقدام( بينك وبين اآلخرين عند اإلمكان  3األقل )حافظ على مسافة متر واحد على   -2

شخص يسعل أو يعطس. وبما أن بعض األشخاص المصابين بالعدوى قد ال تظهر عليهم األعراض بعد أو لديهم أعراض خفيفة فقط، فإن  
 .(21) 19-في منطقة يسري فيها مرض كوفيد الحفاظ على مسافة متباعدة عن الجميع هو فكرة جيدة إذا كنت

 املبحث الثاني: أنواع السبب وعالقته مُبسبباِتِه:
: باعتبار نوع امُلسبَّب:املطلب األول: أنواع السبب  ، على قسمينِّ ُم السبُب باعتبارِّ نوع الُمسب بِّ  ينقسِّ

ْمسِّ   ،للسبب اْلُموجب  َبَيان    (22)ىئ ڦ ڦ ڦ ڤ يئكما في قوله تعالى:  :السبب لحكم تكليفياألول:   ْرع َذلِّك    ،َوُهَو دلوك الش  فقد جعل الش 
اَلة  ُموجباا   اْلَوْقت َسبباا  سبب رؤية الهالل كل   فيصيرُ   ،له  وظرفاا   ،للوجوب   رمضان سبباا   يامِّ يوم من أَ   لجعل كل ِّ   رؤية الهالل سبب  .وكذلك  (23)للص 

 .(24)للصوم في يوم آخر من هذه الشهور سبباا  هُ وتفويتُ  ،اإليقاع فيه لوجوبِّ  يوم سبباا 
سبب إلثبات الملك، والعتق سبب إلزالة الملك، وعقد الزواج سبب لحل المتعة بين الزوجين، والطالق    كالبيعإزالته:سبب إلثبات ملك أو  الثاني:  

 .(25) سبب إلزالة حل المتعة، وهكذا
ينقسُم السبُب من حيُث العالقة الرابطة بينه وبين الُمسبب، على ثالثة املطلب الثاني: العالقة الرابطة بني السبب واملسبب:

 أقسام، وهي: 
هو السبب الذي تكون العالقة والرابطة بينه وبين المسبب ناتجة عن حكم شرعي، كالوقت بالنسبة لوجوب الصالة، فإنه    : السبب الشرعي:أوال  

 .(26)، والنصاب بالنسبة إلى وجوب الزكاةسبب له بحكم الشرع
سبب في انعدام نقيضه عقالا، لعدم    الشرع كوجود النقيض، فإنه من العقل، ولم يكن ثابتاا عن طريق    ما كان مستمداا   ثانيا : السبب العقلي:

 .(27)وهكذا ،فيما إذا وجب إلقاء الشيء منه ،الصعود إلى موضع عالو لعدم الحياة،   اجتماع النقيضين كالموت سبب
حز الرقبة بالنسبة للقتل    :العرف، مثلوبين المسبب ناتجة عن حكم العادة و   هو السبب الذي تكون العالقة والرابطة بينه  ثالثا : السبب العادي:

 .(28)أو الذبح، والسفر للحج
 املبحث الثالث: األثر املرتتب من ربط جائحة كورونا باألسباب ومسبباتها:

 املطلب األول: األثر املرتتب على الصالة:
، ال          ة أو المرض، أو األمُن أو الخوف، أو الحضر أو السفرِّ الصالة واجبة على كل مسلم ومسلمة في كل ِّ حال، سواء كان في الصح 

 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ يئيسقُط وجوبها في كل ِّ حال؛ والسبب في ذلك ما ثبت في الكتابِّ من قوله تعالى:  
، (30)((َفُأمِّْرُت بَِّخْمسِّ َصَلَوات  ُكل  َيْوم  في حديث اإلسراء: ))  ، ولقوله  (29)ىئ مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب

، وصالة الخوف في حالة الخو  ف  لكن  الصالة قد يطرُأ عليها بعض أحكام الرُّخص؛ بسبب بعض الحوادث، مثل: القصر والجمع بالنسبة للمسافرِّ
ال يستطيُع القيام، أو الجلوس، وهكذا.وأما في حالة األوبئة، والفايروسات، والجوائح، كما    على النفس من عدو، والصالة جالساا، أو مستلقياا لمن

 في جائحة كورونا، فقد تتغير بعض األحكام بسبب تغير أسبابها، أو لطروء سبب آخر عليها، ومن هذه األحكام: 
؛   ةصال  أوال : صالة الُجُمعة والجماعة: عن الصارف   واألمر بالسعي إلى شيء خالياا  ،(31)ىئ ڀ ڀ ڀ ڀ يئلقوله تعالى الُجمعة فرُض عين 

، فكان حضور صالة الجمعة فرض  على كل مسلم  ما تحققْت به شروط الجمعة المذكورة في كتب الفقهاء، والتي منها (32) إال إليجابه  ال يكونُ 
.إذا عرفنا هذا فما هو السبب المؤثر في عدم وجوبِّ صالة الجمعة في ظل ِّ جائحة كورونا؟ُيمكننا القوُل أن   (33)أْن ال يكوَن معذوراا بنحوِّ مرض  

منا اتفاق الفقهاء على (34) ىئ ڀ ڀ ڀ ڀ يئقوله تعالى  السبب المؤثر على وجوبِّ الجمعة هو النص  الوارد في سورة الجمعة في   ، وقد قد 
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سقوط الجمعة عن أصحاب األعذار، وكذلك ذكرنا ما اتفقت عليه منظمة الصحة العالمية من خطر جائحة كورونا على األرواح، وأن  اإلصابة  
، بها تأتي بسبب االختالط، ومن جهة أخرى إن  الشريعة اإلسالمية جاءت بحفظ الضروريات الخمس التي من بينها ح  فظ النفس، فحفظها واجب 

م آكدهما( م حفظ النفس على صالة الجمعة،  (35)وهو آكد  من وجوب صالة الجمعة، والقاعدة األصولية تقول: )إذا تعارض الواجبين قد  ، فيقد 
 بحفظها، وهللا أعلم. فيكوُن السبب المؤثر على منع صالة الجمعة هو وجود جائحة كورونا، التي قد تحدُث خالالا في حفظ األنفس المأمورِّ 

ارضت  هذا بالنسبة إلى صالة الجمعة، أم ا صالة الجماعة فهي من باب أولى؛ وذلك ألن  صالة الجماعة سن ة مؤكدة عند جمهور العلماء، فإذا تع
َم الواجُب على السنة، وكذلك ينطبُق عليها األعذار المبيحة لترك الجماعة كصالة الجمعة  .(36) مع الواجب قد ِّ

وردت أحاديث كثيرة تحثُّ على رص  الصفوف، وتسويتها، وسد  الخلل، ونهت عن إحداث الفرجات   ا : التباعد في الصفوف بين المصلين:ثاني
وا اْلَخَلَل،  )) َقاَل:      َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ُعَمَر، َأن  َرُسوَل هللاِّ  فيها، ف ، َوُسدُّ ُفوَف، َفإِّن َما َتُصفُّوَن بُِّصُفوفِّ اْلَماَلئَِّكةِّ َوَحاُذوا َبْيَن اْلَمَناكِّبِّ َأقِّيُموا الصُّ

، َوَمْن َوَصَل َصفًّا، َوَصَلُه هللُا َتَباَرَك وَ  ْيَطانِّ ، (37)((َوَمْن َقَطَع َصفًّا َقَطَعُه هللُا َتَباَرَك َوَتَعاَلى  َتَعاَلى،َولِّيُنوا فِّي َأْيدِّي إِّْخَوانُِّكْم، َواَل َتَذُروا ُفُرَجات  لِّلش 
اَلةِّ وفي حديث آخر: )) الص  ْن ُحْسنِّ  ف ِّ مِّ إَقاَمَة الص  َفإِّن   اَلةِّ  فِّي الص  ف   الخلل، وإقامة  (38)((َأقِّيُموا الص  الحديث، وأمثلته فيه أمر بسد  .فهذا 

لية تقوُل: )األمُر المطلق يدلُّ على الوجوب، كما أن  النهي يدلُّ على التحريم ما لم توجد قرينة الصف، ونهى عن الُفرجات، والقاعدة اأُلصو 
 صارفة عن إرادة الوجوب، أو التحريم(، فذهب الظاهرية إلى أن  تسوية الصفوف، وسد الخلل واجب  في الصالة لألمرِّ بالحديث األول، وذهب 

اَلةِّ(( : ))فقرينة الصارفة عن إرادة الوجوب في الحديث الثاني من قوله  جمهور العلماء إلى أن ها سنة لوجود ال ْن ُحْسنِّ الص  ف ِّ مِّ ؛  إِّن  إَقاَمَة الص 
ْيءِّ زَِّياَدة  َعَلى َتَمامِّهِّ َوَذلَِّك زَِّياَدة  َعَلى اْلُوُجوبِّ  َن  ُحْسَن الش  عن إرادة الوجوب    ، وقول الجمهور هو الراجح؛ لوجود القرائن الكثيرة الصارفة(39) ألِّ

المقدمة على جميع  - في األمر بتسوية الصفوف، والنهي عن ترك الفرج.فإذا تبي ن ذلك، وقياساا على مقصود الشارع في وجوب حفظ النفس  
ِّ الصفوف، وتسويتها، وعدم ترك الُفرج بين المصلين، -الضروريات الخمس بعد حفظ الدين مناه من سني ة رص  وانطالقاا من ، وبالنظرِّ إلى ما قد 

، فيكوُن األثر المترتُب على جعلِّ  (40) (ومتى تعارض الواجب والمندوب قدم الواجب على المندوب  ،الواجب أفضل من غيرهقول اأُلصوليين: ) 
، وهللا أعلم.   التباعد في الصالة مطلوباا هو وجود هذا الوباء، ومتى انتفى الوباء، يرجُع إلى تسوية الصفوفِّ

 : ألثر املرتتب على الصوِماملطلب الثاني: ا

ِّ القرآن الكريم عند قوله تعالى:          ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱٱيئالصياُم واجب  على كل ِّ مسلم بالغ بنص 
.وللصائمِّ (43)، وعليه إجماُع األمة(42)((َوُصوُموا َشْهَرُكمْ : ))-عليه الصالة والسالم– ، وبقوله  (41)   َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 مب  زب رب يئ ىئ   نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّٱأعذار ُتبيُح له اإلفطار في شهر رمضان، منها: المرض؛ لقوله تعالى:  
 مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رتيب ىب نب
قضاء الصوم في يوم  آخر  ، فالسبب المؤثر في إباحة اإلفطار هو المرض الحاصل للصائم، والمرض عذر، لكن  هذا العذر يوجُب عليه  (44) ىئَّ

.ويدخُل في عذر المرض، المرضى بجائحة كورونا، فمن تحقق فيه المرض  (45)إذا قدر عليه، أو الفدية لمن لم يستطع القضاء لمرض  مزمن
لحكم به، فينتفي السبب جاز له اإلفطار بناءا على عموم المرض المذكور في اآلية الكريمة، أم ا من لم يكْن ُمصاباا فال يفطُر بسبب عدم تعل ق ا

 الُمبيح لإلفطار. 
 املطلب الثالث: األثر املرتتب على احلج:

 جئيي  ىي  ني مي  زي ُّٱ يئالحجُّ فرض عين على كل مسلم ومسلمة ما استطاع إليه سبيالا في الُعمر مرةا واحدة؛ لقوله تعالى:         

في هذا الموضع   رطُ تش، في(46) ىئ  َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت  خت حت  جت  هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ
من    وال راحلة    بال زاد    كما في السفرِّ   ،على العبادِّ   وكان اعتبارها تيسيراا   ،الوجوب  للعبد عندها يحلُّ   ة  ا االستطاعة فصفوأم    ،يجب الحجل  الوقت

ُر، كما قال اإلمام الغزالي.(47) فلم يجعل من السبب  ،لما هو سبب  بصفة    ةُ وليست االستطاع  ،المشقة ُر : )(48) واألمُر بالحج ِّ ال يتكر  َفإِّن  َما َيَتَكر 
ير  بِّ  رِّهِّ َفَجدِّ ْساَلمِّ َواْلَحج ِّ َفُيْمكُِّن َأْن ُيَقاَل: َذلَِّك َمْعُلوم  بَِّقوْ اْلُوُجوُب بَِّتَكرُّ ُر َكاإْلِّ   ىي  ني مي  زي ُّٱلِّهِّ َتَعاَلى:  َأْن ُيَسم ى َسَبباا؛ َأم ا َما اَل َيَتَكر 

َوَكَذا ُوُجوُب   ،(49)ىئ  َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت   جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئيي
، َفاَل َحاَجَة إَلى إَضاَفتَِّها إَلى َسَبب    اْلَمْعرَِّفةِّ َعَلى ُكل ِّ ُمَكل ف  َيْعَلمُ  ْستَِّطاَعةِّ؛ َوَلم ا َكاَن اْلَبْيُت ...    بِّاْلُعُموَماتِّ َوَسَبُب ُوُجوبِّ اْلَحج ِّ اْلَبْيُت ُدوَن االِّ
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ْب اْلَحجُّ إال    ا َلْم َيجِّ دا َدةا َواحِّ ، وإذا لم تتحقق االستطاعة سقط وجوب الحج ِّ  (50)(َمر ةا َواحِّ .إذا عرفنا أن  االستطاعة صفة للعبدِّ عندها يجُب الحجُّ
وُب الحج ِّ  على العبدِّ نعرُف أن ه عندما تنتشُر األمراُض واألوبئة، وأن  من بين أبرز ُسبل الوقاية من هذه األمراض هو عدم االختالط يسقُط وج

اء،  جميع المسلمين في السنة التي فيها الوباء؛ والسبُب المؤثُر في ذلك هو الحفاظ على األنُفس، وعلى المسلمين من أْن يفتك بهم هذا الوب عن
 فهذه أوجُب من أداء هذا الواجب الذي باإلمكان أْن ُيؤد ى في وقت آخر، وهللا أعلم. 

 اخلامتة
 التالية: يتلخُص عملنا في هذا البحث بأهم النتائج 

ل به إلى الشيء فهو سبب  في اللغة.  -  كل ما يتوص 
 . يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاتهالسبب: ما  -
 . كل  ما ال ُيستطاُع دفعه، سواء كان بفعلِّ آدمي   أو بغير فعله، فهو جائحة -
 (، وإن ه فايروس قاتل. 19-)كوفيداتفَق أطباء منظمات الصحة العالمية على خطورة فايروس كورونا   -
 إن  هم طرق انتشار هذا الفايروس هو المخالطة، والتالمس، والرذاذ.  -
ل إن  أهم طرق الوقاية من هذا الفايروس: التباعد بين األشخاص، وقل ة المخالطة، واستعمال الكمامات، والكفوف، واستخدام المطه رات بشك -

 منتظم. 
 لى: سبب لحكم تكليفي، وسبب إلثبات ملك أو إزالته. ينقسُم السبب باعتبار نوعه إ -
 ينقسُم السبب باعتبار العالقة الرابطة بينه وبين الُمسبب إلى: سبب شرعي، وعقلي، وعادي.  -
الصفوف،  - بين  الجمعة، والجماعة، والتباعد  لها، كصالة  الموجبة  األسباب  تغير  إلى  العبادات يؤدي  أثر على بعض  لفيروس كورونا 

وفي الختام أسأل هللا سبحانه وتعالى أْن يجعله عمالا مباركاا، وأْن يوفقني لخدمة اإلسالم والمسلمين، والحمد هلل رب العالمين، والصيام، والحج.
 هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى 
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