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الیسر ورفع الحرج

األحكام الشرعیة 
اإلسالم دین یسر ورفع للحرج 

لمنھج التسییر في العبادات و المعامالت) ص(اتباع الرسول 

:التحلیل -1
.تأھیل مفھوم الیسر ورفع الحرج -
.الیسر ورفع الحرج مبدأ إسالمي أصیل في القرآن و السنة -
.و السھولة و الرفق و االعتدال وھو ضد العسر و الحرج الیسر ھ-
.الضیق و المشقة الذي ینال اإلنسان عند قیامھ بحكم من األحكام الشرعیة : و الحرج معناه -
ال یكلف نفسا اال (285لقولھ تعالى في سورة البقرة آیة خلق اهللا اإلنسان ومیزه بالعقل عن سائر المخلوقات و أمره باتباع األحكام الشرعیة وھي في مقدوره مصداقا -

) وسعھا وعلیھا ماكتسبت  
.أخرجھ البخاري في كتاب العلم ) یسروا وال تعسرو وبشروا وال تنفروا(ما خیر دین أمرین اال اختار أیسرھما من لم یكن إنما وكان یقول ألصحابھ -
ھم الذین تربوا في المدرسة  المحمدیة كانوا یوجھدون كل شخص ینحرف عن منھج الیسر ورفع الحرج في اإلسالم كما و رفع الحرج في و الصحابة رضوان اهللا علی-

.اإلسالم كما وقع ذاك بین سلمان الفرسي و أي الدردار 

.من مظاھر الیسر ورفع الحرج في أحكام الشریعة اإلسالمیة : 2
:في الشریعة اإلسالمیة ما یلي من مظاھر الیسر -
) ص(عدم مأخذة المكلفین في حالة فقدان اإلرادة على الفعل وغیاب القصد ولذلك قال  الرسول -

.أخرجھ الترمیدي في كتاب الحدود : النائم حتى یستیقظ وعن الصبي یشب وعن المعتوه حتى یعقل : رفع القلم على ثالثة 
.اخرجھ ابن ماجة في كتاب الطالق .) إن اهللا تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ و النسیان وما استنكره علیھ ) ص(الرسول وقال 

.مرضع ومن ذلك ترخیصھ في اإلفطار خالل شھر رمضان للمسافر و المریض و المرأة الحائض و النفساء و الحامل و ال: التخفیف من تكالیف الشرعیة في حالة معینة -
.إسقاط بعض التكالیف الشرعیة وتعویضھا بأخرى ومن ذالك تعویض الوضوء بالتیمم عند المرض أو فقدان الماء أو الخوف من المرض المزمن -
دة العطش أو النطق بكلمة الكفر من اإلقرار كإباحة تناول المیق للمبطل ، وشراب الخمر من اشرف على الھالك ولم یحد ماء لش: الترخیص بارتكاب بعض المخالفات -

.باإلیمان لمن أكره على ذاك 
.كقتل النفس لمن أراد التوبة ، أو قطع مكان النجاسة من الثوب للطھارة : رفع بعض التكالیف الشاقة التي أوجبھا اهللا تعالى على األمم السابقة -
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