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االستطاعة
االستؽبعة من حيث المبل و صحةة الجح و و ته ح  و  ة يحة      -ثبلثهب•

.السزة و سالمت  و سعة الهتت و كفبيت 

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
ال  كفي الق رة العق ية في وخهث ، ثل يشتزغ في  االستؽبعة  9مسألة •

و سبئز مب يعتجز فيهب، و مع فق هب ال  *الشزعية، و هي الشاد و الزاح ة
يدت و ال يكفي عن حدة اإلسالم، من غيز فحز  ثحين القحبدر ع يح      

و غيزه، كبو ذلك مةبلفب لشي٘ح    **ثبلمشي مع االكتسبة ثين الؽزيق
 .و شزف  أم ال، و من غيز فز  ثين القزيت و الجعي 

.لمن يةتبج إليهمب *•
األتهى أن  مستؽيع له لم يكن المشي أو اإلكتسبة فحي الؽزيحق   **•

.مةبلفب لشي  و ال مهخجب لمشقت 

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
ال يشتزغ وخهد الشاد و الزاح ة عنح ه عينحب ، ثحل يكفحي      10مسألة •

وخهد مب يمكن صزف  في  ةصي هب من المبل، نق ا كبو أو غيحزه محن   
 العزوض

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
المزاد من الشاد و الزاح ة مب هه المةتبج إليح  فحي السحفز     11مسألة •

، و ال يكفحي محب هحه دوو    *و شرفا و ضعةثةست حبل  تهة و ظعفب 
ذلك، و كل ذلك مهكهل إلى العزف، و له  ك ف ثبلةح مع ع م ذلك 
ال يكفي عن حدة اإلسحالم، كمحب أنح  لحه كحبو كسحهثب تحبدرا ع حى         

**. ةصي همب في الؽزيق ال يدت و ال يكفي عنهب

. إذا كبنت مةبلفة الشزف مهخجة ل ةزج أو الذل*•
ثل أن  مستؽيع له لم يكن  ةصي همب في الؽزيق مةبلفب لشي  و ال ** •

.مهخجب لمشقت 

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
، ف ه اسحتؽب  العزاتحي    ال يعتجز االستؽبعة من ث  ه و وؼن  12مسألة •

أو االيزاني و هه في الشبم أو الةدحبس وخحت و إو لحم يسحتؽع محن      
وؼن ، ثل له مشى إلى تجل الميقبت متسكعب أو لةبخة و كحبو هنحب    
خبمعب لشزائػ الةح وخت، و يكفي عن حدة اإلسالم، ثل لحه أححزم   
متسكعب فبستؽب  و كبو أمبم  ميقبت آخز يمكن القهل ثهخهثح  و إو  

.ال ية ه من إشكبل

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
، ف ه اسحتؽب  العزاتحي    ال يعتجز االستؽبعة من ث  ه و وؼن  12مسألة •

أو االيزاني و هه في الشبم أو الةدحبس وخحت و إو لحم يسحتؽع محن      
وؼن ، ثل له مشى إلى تجل الميقبت متسكعب أو لةبخة و كحبو هنحب    

ثل لحه أححزم   خبمعب لشزائػ الةح وخت، و يكفي عن حدة اإلسالم، 
متسكعب فبستؽب  و كبو أمبم  ميقبت آخز يمكن القهل ثهخهثح  و إو  

.ال ية ه من إشكبل

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
إنّمب يعتجز االستؽبعة من مكبن  ألمحن ث ح ه فحبلعزاتي٘ إذا    (: 6مسألة )•

استؽب  و هه فحي الشحبم وخحت ع يح  و إو لحم يكحن عنح ه ثقح ر         
االستؽبعة من العزا  ثل له مشى إلى محب تجحل الميقحبت متسحكّعب  أو     
لةبخة اخزى من  دبرة أو غيزهب و كبو ل  هنب  مب يمكن أو يةحح٘  

ثل له أحزم متسكّعب  فبستؽب  و كبو أمبم  ميقحبت   وخت ع ي ( 4)ث  
ثحبلهخهة ع يح  و إو كحبو ال ية حه عحن      ( 1)آخز أمكن أو يقحبل  

.إشكبل

366: ، ص4 ، ج(المحشى)العروة الوثقى  
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االستطاعة الشرعية
و ال يعتجز في االستؽبعة حصهلهب من الج  ، ف ه ا فق كهو المك ف في •

غيز ث  ه و استؽب  ل ةح و العهد إلى ث  ه وخت ع ي  الةحح تؽعحب و   
و ي ل ع ي  معبفب إلى صح   االسحتؽبعة   . إو كبو في أح  المهاتيت

ثذلك مب رواه الك يني في الصةيح، عن معبوية ثن عمحبر تحبل، ت حت    
الزخل يمز مدتبسا يزي  اليمن أو غيزهب من :ألثي عج  ال ّ  ع ي  السالم

الج  او و ؼزيق  ثمكة، في ر  النحب  و هحم يةزخحهو إلحى الةحح،      
: فيةزج معهم إلى المشبه ، أ يدشي  ذلك من حدحة اإلسحالمق تحبل   

.«2« »نعم»

42: ، ص7 مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، ج
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االستطاعة الشرعية
أو من أتبم في غيز ث  ه إنمب يدت ع ي   -ت   سزه -و ذكز الشبرح•

الةح إذا كبو مستؽيعب من ث  ه، إال أو  كهو إتبمت  في الثبنيحة ع حى   
و . «3»وخ  ال وام، أو مع انتقبل الفزض، كبلمدبور ثمكة ثع  السنتين 

.هه غيز واظح

42: ، ص7 مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، ج
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االستطاعة الشرعية
و ال يعتجز في االستؽبعة حصهلهب محن الج ح    »: تبل في الم ار ( 1) •

ف ه ا فق كهو المك ف في غيز ث  ه، و استؽب  ل ةح فبلعهد الى ث ح ه،  
.و نةهه في المستن ، و حكبه عن الذخيزة. «..وخت ع ي  الةح تؽعب  

79: ، ص10 مستمسل العروة الوثقى، ج 
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االستطاعة الشرعية
معبفب  الى ص    -و ثعط المتأخزين في الم ار  و غيزهب است ل ل •

(: )ت ت ألثي عج  ال َّ  »: ثصةيح معبوية ثن عمبر، تبل: -االستؽبعة
يزي  اليمن أو غيزهب من الج  او و ؼزيق  ثمكحة،   -الزخل يمز مدتبسا 

في ر  النب  و هم يةزخهو إلى الةح، فيةزج معهم الحى المشحبه ،   
.«1« »نعم(:  )فيدشي  ذلك عن حدة اإلسالمق تبل 

لكن داللة هذا الصةيح غيز ظبهزة إذ الظبهز من  كهو خهحة السحلال    •
: فبلعمح ة . ع م تص  الةح من الج  ، ال ع م  ةقحق االسحتؽبعة منح    

.العمهمبت ال الة ع ى الهخهة ع ى المستؽيع

79: ، ص10 مستمسل العروة الوثقى، ج 
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االستطاعة الشرعية
أو من أتبم في غيز ث  ه إنمحب  : و حكى في الم ار  عن الشهي  الثبني•

إال أو  كهو إتبمتح  فحي   . يدت ع ي  الةح إذا كبو مستؽيعب  من ث  ه
الثبنية ع ى وخ  ال وام، أو مع انتقبل الفحزض، كبلمدحبور ثمكحة ثعح      

و من ذلك  عزف وخح  الةكحم فحي    . ممب ذكز ظبهز و ظعف . السنين
.الفز  اآل ي

79: ، ص10 مستمسل العروة الوثقى، ج 
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االستطاعة الشرعية
ثٓبةٔ أَوَّ الْمٔسٕتَؽٙيعٓ إِذَا حٓحٛ خٓمٛبل حب أَوٕ أَخِيحزا  أَوٕ مٔدٕتَحبسا  ثِمٓكَّحةَ أَوٕ      22•

 َبخِزا  أَخٕشَأَهٔ ذَلٙكٓ عٓنْ حٓدٛةِ الْإِسٕ َبمِ وٓ إِوْ نَهٓى ثِبلسٛفَزِ غَيٕحزَ الْةٓححأ أَوِ   
 الْةٓحٛ وٓ غَيٕزَهٔ

...مٔةٓمٛ ٔ ثٕنُ عٓ ٙيأ ثٕنِ الْةٔسٓيٕنِ ثِإِسٕنَبدٙهٙ  14232•
وٓ عٓنْ مٔعٓبوِيٓةَ ثٕنِ عٓمٛبرٍ تَبلَ تُ ْتٔ لٙأَثِي عٓجٕ ٙ ال َّ ٙ   الزَّخٔلُ يٓمٔحز    14233•

فَئ ٕرِ ٔ النَّب ٓ  -مٔدٕتَبسا  ئزِي ٔ الْيٓمٓنَ أَوٕ غَيٕزَهٓب مٙنَ الْجٔ ْ ٓاوِ وٓ ؼَزِيقُ ٔ ثِمٓكَّةَ
وٓ هٔمٕ يٓةْزُخٔهوَ إِلَى الْةٓحأ فَيٓةْزُجٔ مٓعٓهٔمٕ إِلَى الْمٓشَحبهٙ ٙ أَ ئدٕشِيح ٙ ذَلٙحكٓ    

 عٓنْ حٓدٛةِ الْإِسٕ َبمِ تَبلَ نَعٓم

58: ، ص11 وسائل الشيعة، ج 
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االستطاعة الشرعية
ثٓبةٔ أَوَّ الْمٔسٕتَؽٙيعٓ إِذَا حٓحٛ خٓمٛبل حب أَوٕ أَخِيحزا  أَوٕ مٔدٕتَحبسا  ثِمٓكَّحةَ أَوٕ      22•

 َبخِزا  أَخٕشَأَهٔ ذَلٙكٓ عٓنْ حٓدٛةِ الْإِسٕ َبمِ وٓ إِوْ نَهٓى ثِبلسٛفَزِ غَيٕحزَ الْةٓححأ أَوِ   
 الْةٓحٛ وٓ غَيٕزَهٔ

مٔةٓمٛ ٔ ثٕنُ عٓ ٙيأ ثٕنِ الْةٔسٓيٕنِ ثِإِسٕنَبدٙهٙ عٓنْ مٔعٓبوِيٓةَ ثٕنِ عٓمٛبرٍ تَحبلَ   14232•
تُ ْتٔ لٙأَثِي عٓجٕ ٙ ال َّ ٙ   حٓدٛةُ الْدٓمٛبلِ  َبمٛةٌ أَوٕ نَبتٙصٓةٌ تَبلَ  َبمٛةٌ تُ ْتٔ حٓدٛةُ 

الْأَخِيزِ  َبمٛةٌ أَوٕ نَبتٙصٓةٌ تَبلَ  َبمٛةٌ
وٓ رٓوٓاهٔ الْكُ َيٕنٙيٜ عٓنْ عٓ ٙيأ ثٕنِ إِثٕزَاهٙيمٓ عٓنْ أَثِي ٙ عٓنِ اثٕنِ أَثِحي عٔمٓيٕحزٍ عٓحنْ    •

 مٔعٓبوِيٓةَ ثٕنِ عٓمٛبرٍ وٓ رٓوٓاهٔ الشَّيٕخُ ثِإِسٕنَبدٙهٙ عٓنْ مٔةٓمٛ ٙ ثٕنِ يٓعٕقُهةٓ مٙثْ َ ٔ

58: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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االستطاعة الشرعية
وٓ عٓنْ مٔةٓمٛ ٙ ثٕنِ يٓةٕيٓى عٓنْ أَحٕمٓ ٓ ثٕنِ مٔةٓمٛ ٚ عٓنِ الْةٔسٓحيٕنِ ثٕحنِ    14235•

سٓعٙي ٚ عٓنْ فَعَبلَةَ ثٕنِ أَيٜهةٓ عٓنْ مٔعٓبوِيٓةَ ثٕنِ عٓمٛبرٍ تَبلَ تُ ْتٔ لٙأَثِي عٓجٕ ٙ ال َّ ٙ 
أَوٕ يٓكُهوُ لَ ٔ إِثِلٌ فَئكْزِيهٓب حٓدٛتُح ٔ   -  الزَّخٔلُ يٓةْزُجٔ فٙي  ٙدٓبرٓةٍ إِلَى مٓكَّةَ
نَبتٙصٓةٌ أَمٕ  َبمٛةٌ تَبلَ لَب ثٓلْ حٓدٛتُ ٔ  َبمٛةٌ

 وٓ رٓوٓاهٔ الصٛ ٔو ُ أَيٕعب  ثِإِسٕنَبدٙهٙ عٓنْ مٔعٓبوِيٓةَ ثٕنِ عٓمٛبرٍ مٙثْ َ ٔ•

59: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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االستطاعة الشرعية
عٙ ٛةٍ مٙحنْ أَصٕحةٓبثِنَب   وٓ عٓنْ حٔمٓيٕ ٙ ثٕنِ سِيٓبدٚ عٓنِ اثٕنِ سٓمٓبعٓةَ عٓنْ  14236•

عٓنْ أَثٓبوِ ثٕنِ عٔثْمٓبوَ عٓنِ الْفَعْلِ ثٕنِ عٓجٕ ٙ الْمٓ ٙكٙ عٓنْ أَثِي عٓجٕ ٙ ال َّ ٙ   فٙحي  
حٓ ٙيثٚ تَبلَ وٓ سٔئٙلَ عٓنِ الزَّخٔلِ يٓكُهوُ لَ ٔ الْإِثِلُ ئكْزِيهٓحب فَئصٙحيتٔ عٓ َيٕهٓحب    
فَيٓةٔحٜ وٓ هٔهٓ كٙزَاءٗ  ُغْنٙي عٓنْ ٔ حٓدٛتُ ٔ أَوٕ يٓكُهوُ يٓةٕمٙلُ التِّدٓبرٓةَ إِلَحى مٓكَّحةَ   
فَيٓةٔحٜ فَئصٙيتٔ الْمٓبلَ فٙي  ٙدٓبرٓ ٙ ٙ أَوٕ يٓعَعٔ  َكُهوُ حٓدٛتُ ٔ  َبمٛحة  أَوٕ نَبتٙصٓحة    
أَوٕ لَب يٓكُهوُ حٓتَّى يٓذْهٓتٓ ثِ ٙ إِلَى الْةٓحأ وٓ لَب يٓنْهِيٓ غَيٕزَهٔ أَوٕ يٓكُهوُ يٓنْهِيهِمٓب 

خٓمٙيعب  أَ يٓقْعٙي ذَلٙكٓ حٓدٛتَ ٔ تَبلَ نَعٓمٕ حٓدٛتُ ٔ  َبمٛةٌ

59: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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االستطاعة الشرعية
الْعٓيٛبشٙيٜ فٙي  َفْسٙيزِهٙ عٓنْ عٔمٓزَ ثٕنِ يٓشِي ٓ عٓنْ أَثِي عٓجٕ ٙ ال َّ ٙ   فٙي  14238•

تَهٕلِ ال َّ ٙ عٓشَّ وٓ خٓلَّ لَيٕسٓ عٓ َيٕكُمٕ خٔنبحٗ أَوْ  َجٕتَغُها فَعْ  ب مٙنْ رٓثأكُحمٕ تَحبلَ   
يٓعٕنٙي الزِّسٕ َ إِذَا أَحٓلَّ الزَّخٔلُ مٙنْ إِحٕزَامٙ ٙ وٓ تَعَى نُسٔكَ ٔ فَ ْيٓشْتَزِ وٓ لْيٓجِحعٕ  

 فٙي الْمٓهٕسٙمِ
خٓعٓحلَ ال َّح ٔ    -وٓ عٓنْ أَثٓبوِ ثٕنِ  َغْ ٙتٓ تَبلَ تُ ْتٔ لٙأَثِي عٓجٕ ٙ ال َّ ٙ   14239•

 تَبلَ خٓعٓ َهٓب ال َّ ٔ لٙ ٙينٙهِمٕ وٓ مٓعٓبيِشٙهِمٕ -الْكَعٕجٓةَ الْجٓيٕتٓ الْةٓزامٓ تٙيبمب  لٙ نَّب ِ

60: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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االستطاعة الشرعية
، ف ه اسحتؽب  العزاتحي    ال يعتجز االستؽبعة من ث  ه و وؼن  12مسألة •

أو االيزاني و هه في الشبم أو الةدحبس وخحت و إو لحم يسحتؽع محن      
وؼن ، ثل له مشى إلى تجل الميقبت متسكعب أو لةبخة و كحبو هنحب    

ثل لحه أححزم   خبمعب لشزائػ الةح وخت، و يكفي عن حدة اإلسالم، 
متسكعب فبستؽب  و كبو أمبم  ميقبت آخز يمكن القهل ثهخهثح  و إو  

.ال ية ه من إشكبل

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
ألن  ثع  أو كبو إحزام  لغيز حح اإلسالم صةيةب ، فهخهة حح ( 1) •

يتهتف ع ى ثؽالو إحزامح ، أو إثؽبلح ، أو    -و من  اإلحزام -اإلسالم
.الع ول ث ، و ك هب خالف األصل

لعيق الهتحت، أو لعحذر    -و الع ول عن عمزة التمتع إلى حح االفزاد •
و كذلك الع ول عن االفزاد إلى التمتع في ثعحط المقبمحبت، و    -آخز

.إو ثجت ثبل ليل، لكن  ال يشمل المقبم
و ع ى  ق يز الشمهل فال يةتص ثمب إذا كبو أمبمح  ميقحبت آخحز و     •

أن  ال يدهس لمن أنشأ إحزامحب    -إو شبء ال َّ   عبلى -ء سيدي: ثبلدم ة
.لنسك أو ينشئ إحزامب  آخز إال ثع   ة    من إحزام  السبثق

79: ، ص10 مستمسل العروة الوثقى، ج 
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االستطاعة الشرعية
ثل هه المتعي٘ن لكشف االستؽبعة عن ع م األمحز النح ثي ححين    ( 1) •

اإلحزام فيدت ع ي  اإلحزام ل ةح٘ ثبنيب  سهاءٖ أ كبو أمبم  ميقبت آخز 
(.الةهئي. )أم لم يكن

366: ، ص4 ، ج(المحشى)العروة الوثقى  


