
  

 

 

  :املبادئ اخلاصة برفع احلرج وأمثلة مما يتفرع عنها
بول شهادة النساء وحدهن فيما ال يطلع عليه الرجال من عيوب النساء وشؤون، واالكتفاء ق: من فروعها  :احلرج شرعاً مرفوع .1

نه إذا أما قرروه من : لشهادة، ومن فروعهوطهارة املكان واملاء والقضاء وا ،والقطع يف استقبال القبلةلتزام اجلزم إالظن دون بغلبة 
  .ضاق األمر اتسع

املكلف لسبب من األسباب اليت تقتضي هذا  شرعها اهللا ترفيهاً وختفيفاً عن مجيع الرخص اليت: من فروعها :املشقة جتلب التيسري .2
  :تقراء سبعةوهذه األسباب باالس، خفيفالت
  .ومن أجله أبيح الفطر يف رمضان، وقصر الصالة الرباعية، وسقوط اجلمعة، واجلماعة، والتيمم :السفر )1
  .ومن أجله أبيح الفطر يف رمضان، التيمم، والصالة قاعداً، وتناول احملرم للعالج :املرض )2
  .مال الغري، وأكل امليتة، وشرب اخلمر ومن أجله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفر، وترك الواجب، وإتالف: اإلكراه )3
ومن أجله رفع اإلمث عمن ارتكب معصية ناسياً، ومل يبطل صوم من أكل يف ار رمضان أو شرب ناساً، ومل حترم ذبيحة من  :النسيان )4

  .التسمية عليها عند ذحبها ناسياً ترك
غ فسخ الزواج بالعيب ملن تزوج جاهالً به، واغتفر التناقض سالعيب ملن اشتراه جاهالً بعيبه، وومن أجله ساغ رد املبيع با  :اجلهل )5

  .ث والوصي وناظر الوقف للجهلراللجهل، وكذلك اغتفر التناقض للويف دعوى النسب 
ومن أجله عفي عن رشاش النجاسات من طني الشوارع وغريه مما ال ميكن االحتراز عنه، وعفي عن الغنب اليسري يف   :عموم البلوى )6

  .املعاوضات
رفع التكليف عن فاقد األهلية كالطفل وانون، ورفع بعض الواجبات عن األرقاء وعن النساء، ولذا ال جتب : ومن فروعه: نقصال )7

  .عليهن اجلمعة وال اجلماعة، وال اجلهاد
 غَفُور اللَّه فَإِنَّ لِّإِثْمٍ متجانِف غَير مخمصة في اضطُر ﴿فَمنِ :يف سورة املائدة تعاىل أصل القاعدة قولهو :الضرورات تبيح احملظورات .3

،﴾يمحن :يف سورة النحل قوله تعاىلو رم﴿ كَفَر ن بِاللَّهم دعب انِهإِلَّا إِمي نم أُكْرِه هقَلْبو نئطْمم انن بِالْإِميلَٰكن وم حربِالْكُفْرِ ش 
من اضطر إىل خممصة إىل ميتة أو دم أو أي حمرم فال إمث عليه يف : من فروعهاعظيم﴾،  عذَاب ولَهم اللَّه من غَضب فَعلَيهِم صدرا

نه يؤخذ الدين من ماله تناوله، من مل يستطيع الدفاع عن نفسه إال باإلضرار بغريه فال إمث عليه يف الدفاع به، من امتنع من أداء دي
  .قلبه مطمئن باإلميانالكفر عند اإلكراه و النطق بكلمةجواز ، بغري إذنه

ليس للمضطر أن يتناول من احملرم إال قدر ما يسد الرمق، وال يعفى من النجاسة إال القدر : من فروعها  :الضرورات تقدر بقدرها .4
باملاء، والفطر حيرم يف رمضان الذي ال ميكن االحتراز منه، وأحكام الرخص تبطل إذا زالت أسباا، فالتيمم يبطل إذا تيسر التطهري 

  .إذا أقام املسافر الصحيح، وكل ما جاز لعذر يبطل زواله
الترخيص يف السلم، وبيع الوفاء، واالستصناع، وضمان : ومن فروعها  :احلاجات ترتل مرتله الضرورات يف إباحة احملظورات .5

و معدوم، ولكن ا فيه العقد أو التصرف على جمهول أوغري ذلك مم) مسألة خالفية( الدرك، وجواز االستقراض بالربح للمحتاج،
ومما يتفرع على هذا املبدأ حكم كثري من عقود املعامالت وضروب الشركات اليت حتدث بني الناس ، قضت به حاجة الناس

صار حاجياً للناس  وتقتضيها جتارم، فإنه إذا قام الربهان الصحيح، ودل االستقراء التام على أن نوعاً من هذه العقود والتصرفات
  .حبيث يناهلم احلرج والضيق إذا حرم عليهم هذا النوع من التعامل، أبيح هلم قدر ما يرفع احلرج منه
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