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 قواعد رفع الحرج

  
 :المبادئ الخاصة برفع الحرج وأمثمة مما يتفرع عنيا

فبول شيادة النساء وحدىن فيما ال يطمع عميو الرجال من عيوب : من فروعيا: الحرج شرعًا مرفوع- 1
النساء وشؤونين، واالكتفاء بغمبة الظن دون التزام الجزم والقطع في استقبال القبمة وطيارة المكان والماء 

 ما قرروه من انو إذا ضاق األمر اتسع: والقضاء والشيادة، ومن فروعو

جميع الرخص التي شرعيا اهلل ترفييًا وتخفيفًا عنة المكمف : من فروعيا: المشقة تجمب التيسير- 2
 .لسبب من األسباب التي تقتضي ىذا التخفيف

 :وىذه األسباب باالستقراء سبعة
ومن أجمو أبيح الفطر في رمضان، وقصر الصالة الرباعية، وسقوط الجمعة، والجماعة، : لسفرا    

 .والتيمم
 .ومن أجمو أبيح الفطر في رمضان، التيمم، والصالة قاعدًا، وتناول المحرم لمعالج: المرض    
تالف مال الغير، وأكل الميتة، : اإلكراه     ومن أجمو أبيح لممكره التمفظ بكممة الكفر، وترك الواجب، وا 

 .وشرب الخمر
ومن أجمو رفع اإلثم عمن ارتكب معصية ناسيًا، ولم يبطل صوم من أكل في نيار رمضان أو : النسيان  

 .شرب ناسًا، ولم تحرم ذبيحة من ترك التسمية عمييا عند ذبحيا ناسياً 
ومن أجمو ساغ رد المبيع بالعيب لمن اشتراه جاىاًل بعيبو، و ساغ فسخ الزواج بالعيب لمن : الجيل  

تزوج جاىاًل بو، واغتفر التناقض في دعوى النسب لمجيل، وكذلك اغتفر التناقض لموراث والوصي 
 .وناظر الوقف لمجيل

ومن أجمو عفي عن رشاش النجاسات من طين الشوارع وغيره مما ال يمكن االحتراز : عموم البموى  
 .عنو، وعفي عن الغبن اليسير في المعاوضات

رفع التكميف عن فاقد األىمية كالطفل والمجنون، ورفع بعض الواجبات عن : ومن فروعو: النقص      
 .األرقاء وعن النساء، ولذا ال تجب عميين الجمعة وال الجماعة، وال الجياد

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف " و أصل القاعدة قولو تعالى:الضرورات تبيح المحظورات. - 3
 "إال من أكره و قمبو مطمئن باإليمان " و قولو تعالى " الثم فإن اهلل غفور رحيم 

من اضطر إلى مخمصة إلى ميتة أو دم أو أي محرم فال إثم عميو في تناولو، من لم : من فروعيا
يستطيع الدفاع عن نفسو إال باإلضرار بغيره فال إثم عميو في الدفاع بو، من امتنع من أداء دينو يؤخذ 

 جواز النطق بكممة الكفر عند اإلكراه و قمبو مطمئن باإليمان.الدين من مالو بغير إذنو
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ليس لممضطر أن يتناول من المحرم إال قدر ما يسد الرمق، : من فروعيا: الضرورات تقدر بقدرىا- 4
وال يعفى من النجاسة إال القدر الذي ال يمكن االحتراز منو، وأحكام الرخص تبطل إذا زالت أسبابيا، 

فالتيمم يبطل إذا تيسر التطيير بالماء، والفطر يحرم في رمضان إذا أقام المسافر الصحيح، وكل ما جاز 
 .لعذر يبطل زوالو

الترخيص في السمم، وبيع : ومن فروعيا: الحاجات تنزل منزلو الضرورات في إباحة المحظورات. 5
وغير ذلك مما  (مسألة خالفية  )الوفاء، واالستصناع، وضمان الدرك، وجواز االستقراض بالربح لممحتاج،

 .فيو العقد أو التصرف عمى مجيول أو معدوم، ولكن قضت بو حاجة الناس
ومما يتفرع عمى ىذا المبدأ حكم كثير من عقود المعامالت وضروب الشركات التي تحدث بين الناس 

وتقتضييا تجارتيم، فإنو إذا قام البرىان الصحيح، ودل االستقراء التام عمى أن نوعًا من ىذه العقود 
والتصرفات صار حاجيًا لمناس بحيث يناليم الحرج والضيق إذا حرم عمييم ىذا النوع من التعامل، أبيح 

 ليم قدر ما يرفع الحرج منو

 


