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

.السزة و سالمت  و سعة الهلت و وفبيت 

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
ال  ىفي الم رة العم ية ـي وخهث ، ثل يشتزغ ـي  االستؽبعة  9مسألة •

و سبئز مب يعتجز ـيهب، و مع ـم هب ال  *الشزعية، و هي الشاد و الزاح ة
يدت و ال يىفي عن حدة اإلسالم، من ؼيز ـحزق ثحين المحبدر ع يح      

و ؼيزه، وبو ذله مةبلفب لشي٘ح    **ثبلمشي مع االوتسبة ثين الؽزيك
 .و شزـ  أم ال، و من ؼيز ـزق ثين المزيت و الجعي 

.لمن يةتبج إليهمب *•
األلهى أن  مستؽيع له لم يىن المشي أو اإلوتسبة ـحي الؽزيحك   **•

.مةبلفب لشي  و ال مهخجب لمشمت 

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

وخهد مب يمىن صزـ  ـي  ةصي هب من المبل، نم ا وبو أو ؼيحزه محن   
 العزوض

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

، و ال يىفحي محب هحه دوو    *و شرفا و ضعةثةست حبل  لهة و ظعفب 
ذله، و ول ذله مهوهل إلى العزؾ، و له  ى ؿ ثبلةح مع ع م ذله 
ال يىفي عن حدة اإلسحالم، ومحب أنح  لحه وحبو وسحهثب لحبدرا ع حى         

**. ةصي همب ـي الؽزيك ال يدت و ال يىفي عنهب

. إذا وبنت مةبلفة الشزؾ مهخجة ل ةزج أو الذل*•
ثل أن  مستؽيع له لم يىن  ةصي همب ـي الؽزيك مةبلفب لشي  و ال ** •

.مهخجب لمشمت 

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

أو االيزاني و هه ـي الشبم أو الةدحبس وخحت و إو لحم يسحتؽع محن      
وؼن ، ثل له مشى إلى لجل الميمبت متسىعب أو لةبخة و وحبو هنحبن   
خبمعب لشزائػ الةح وخت، و يىفي عن حدة اإلسالم، ثل لحه أححزم   
متسىعب ـبستؽب  و وبو أمبم  ميمبت آخز يمىن المهل ثهخهثح  و إو  

.ال ية ه من إشىبل

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

أو االيزاني و هه ـي الشبم أو الةدحبس وخحت و إو لحم يسحتؽع محن      
وؼن ، ثل له مشى إلى لجل الميمبت متسىعب أو لةبخة و وحبو هنحبن   

ثل لحه أححزم   خبمعب لشزائػ الةح وخت، و يىفي عن حدة اإلسالم، 
متسىعب ـبستؽب  و وبو أمبم  ميمبت آخز يمىن المهل ثهخهثح  و إو  

.ال ية ه من إشىبل

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

استؽب  و هه ـحي الشحبم وخحت ع يح  و إو لحم يىحن عنح ه ثمح ر         
االستؽبعة من العزاق ثل له مشى إلى محب لجحل الميمحبت متسحىّعب  أو     
لةبخة اخزى من  دبرة أو ؼيزهب و وبو ل  هنبن مب يمىن أو يةحح٘  

ثل له أحزم متسىّعب  ـبستؽب  و وبو أمبم  ميمحبت   وخت ع ي ( 4)ث  
ثحبلهخهة ع يح  و إو وحبو ال ية حه عحن      ( 1)آخز أمىن أو يمحبل  

.إشىبل

366: ، ص4 ، ج(المحشى)العروة الوثقى  
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االستطاعة الشرعية
و ال يعتجز ـي االستؽبعة حصهلهب من الج  ، ـ ه ا فك وهو المى ؿ ـي •

ؼيز ث  ه و استؽب  ل ةح و العهد إلى ث  ه وخت ع ي  الةحح لؽعحب و   
و ي ل ع ي  معبـب إلى صح ق االسحتؽبعة   . إو وبو ـي أح  المهاليت

ثذله مب رواه الى يني ـي الصةيح، عن معبوية ثن عمحبر لحبل، ل حت    
الزخل يمز مدتبسا يزي  اليمن أو ؼيزهب من :ألثي عج  ال ّ  ع ي  السالم

الج  او و ؼزيم  ثمىة، ـي رن النحب  و هحم يةزخحهو إلحى الةحح،      
: ـيةزج معهم إلى المشبه ، أ يدشي  ذله من حدحة اإلسحالمق لحبل   

.«2« »نعم»

42: ، ص7 مذارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، ج
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االستطاعة الشرعية
أو من ألبم ـي ؼيز ث  ه إنمب يدت ع ي   -ل   سزه -و ذوز الشبرح•

الةح إذا وبو مستؽيعب من ث  ه، إال أو  ىهو إلبمت  ـي الثبنيحة ع حى   
و . «3»وخ  ال وام، أو مع انتمبل الفزض، وبلمدبور ثمىة ثع  السنتين 

.هه ؼيز واظح

42: ، ص7 مذارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، ج
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االستطاعة الشرعية
و ال يعتجز ـي االستؽبعة حصهلهب محن الج ح    »: لبل ـي الم ارن( 1) •

ـ ه ا فك وهو المى ؿ ـي ؼيز ث  ه، و استؽب  ل ةح ـبلعهد الى ث ح ه،  
.و نةهه ـي المستن ، و حىبه عن الذخيزة. «..وخت ع ي  الةح لؽعب  

79: ، ص10 مستمسل العروة الوثقى، ج 
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االستطاعة الشرعية
معبـب  الى ص ق  -و ثعط المتأخزين ـي الم ارن و ؼيزهب است ل ل •

(: )ل ت ألثي عج  ال َّ  »: ثصةيح معبوية ثن عمبر، لبل: -االستؽبعة
يزي  اليمن أو ؼيزهب من الج  او و ؼزيم  ثمىحة،   -الزخل يمز مدتبسا 

ـي رن النب  و هم يةزخهو إلى الةح، ـيةزج معهم الحى المشحبه ،   
.«1« »نعم(:  )ـيدشي  ذله عن حدة اإلسالمق لبل 

لىن داللة هذا الصةيح ؼيز ظبهزة إذ الظبهز من  وهو خهحة السحلال    •
: ـبلعمح ة . ع م لص  الةح من الج  ، ال ع م  ةمحك 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 ألبم ـي ؼيز ث  ه إنمحب  : و حىى ـي الم ارن عن الشهي  الثبني•

إال أو  ىهو إلبمتح  ـحي   . يدت ع ي  الةح إذا وبو مستؽيعب  من ث  ه
الثبنية ع ى وخ  ال وام، أو مع انتمبل الفحزض، وبلمدحبور ثمىحة ثعح      

و من ذله  عزؾ وخح  الةىحم ـحي    . ممب ذوز 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  ثِمٓىَّحةَ أَوٕ      22•

 َبخِزا  أَخٕشَأَهٔ ذَلٙهٓ عٓنْ حٓدٛةِ الْإِسٕ َبمِ وٓ إِوْ نَهٓى ثِبلسٛفَزِ ؼَيٕحزَ الْةٓححأ أَوِ   
 الْةٓحٛ وٓ ؼَيٕزَهٔ

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

ـَئ ٕرِنٔ النَّب ٓ  -مٔدٕتَبسا  ئزِي ٔ الْيٓمٓنَ أَوٕ ؼَيٕزَهٓب مٙنَ الْجٔ ْ ٓاوِ وٓ ؼَزِيمُ ٔ ثِمٓىَّةَ
وٓ هٔمٕ يٓةْزُخٔهوَ إِلَى الْةٓحأ ـَيٓةْزُجٔ مٓعٓهٔمٕ إِلَى الْمٓشَحبهٙ ٙ أَ ئدٕشِيح ٙ ذَلٙحهٓ    

 عٓنْ حٓدٛةِ الْإِسٕ َبمِ لَبلَ نَعٓم

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

 َبخِزا  أَخٕشَأَهٔ ذَلٙهٓ عٓنْ حٓدٛةِ الْإِسٕ َبمِ وٓ إِوْ نَهٓى ثِبلسٛفَزِ ؼَيٕحزَ الْةٓححأ أَوِ   
 الْةٓحٛ وٓ ؼَيٕزَهٔ

مٔةٓمٛ ٔ ثٕنُ عٓ ٙيأ ثٕنِ الْةٔسٓيٕنِ ثِإِسٕنَبدٙهٙ عٓنْ مٔعٓبوِيٓةَ ثٕنِ عٓمٛبرٍ لَحبلَ   14232•
لُ ْتٔ لٙأَثِي عٓجٕ ٙ ال َّ ٙ   حٓدٛةُ الْدٓمٛبلِ  َبمٛةٌ أَوٕ نَبلٙصٓةٌ لَبلَ  َبمٛةٌ لُ ْتٔ حٓدٛةُ 

الْأَخِيزِ  َبمٛةٌ أَوٕ نَبلٙصٓةٌ لَبلَ  َبمٛةٌ
وٓ رٓوٓاهٔ الْىُ َيٕنٙيٜ عٓنْ عٓ ٙيأ ثٕنِ إِثٕزَاهٙيمٓ عٓنْ أَثِي ٙ عٓنِ اثٕنِ أَثِحي عٔمٓيٕحزٍ عٓحنْ    •

 مٔعٓبوِيٓةَ ثٕنِ عٓمٛبرٍ وٓ رٓوٓاهٔ الشَّيٕخُ ثِإِسٕنَبدٙهٙ عٓنْ مٔةٓمٛ ٙ ثٕنِ يٓعٕمُهةٓ 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 ـَعَبلَةَ ثٕنِ أَيٜهةٓ عٓنْ مٔعٓبوِيٓةَ ثٕنِ عٓمٛبرٍ لَبلَ لُ ْتٔ لٙأَثِي عٓجٕ ٙ ال َّ ٙ 
أَوٕ يٓىُهوُ لَ ٔ إِثِلٌ ـَئىْزِيهٓب حٓدٛتُح ٔ   -  الزَّخٔلُ يٓةْزُجٔ ـٙي  ٙدٓبرٓةٍ إِلَى مٓىَّةَ
نَبلٙصٓةٌ أَمٕ  َبمٛةٌ لَبلَ لَب ثٓلْ حٓدٛتُ ٔ  َبمٛةٌ

 وٓ رٓوٓاهٔ الصٛ ٔوقُ 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 ٙهٙ عٓنْ أَثِي عٓجٕ ٙ ال َّ ٙ   ـٙحي  
حٓ ٙيثٚ لَبلَ وٓ سٔئٙلَ عٓنِ الزَّخٔلِ يٓىُهوُ لَ ٔ الْإِثِلُ ئىْزِيهٓحب ـَئصٙحيتٔ عٓ َيٕهٓحب    
ـَيٓةٔحٜ وٓ هٔهٓ وٙزَاءٗ  ُؽْنٙي عٓنْ ٔ حٓدٛتُ ٔ أَوٕ يٓىُهوُ يٓةٕمٙلُ التِّدٓبرٓةَ إِلَحى مٓىَّحةَ   
ـَيٓةٔحٜ ـَئصٙيتٔ الْمٓبلَ ـٙي  ٙدٓبرٓ ٙ ٙ أَوٕ يٓعَعٔ  َىُهوُ حٓدٛتُ ٔ  َبمٛحة  أَوٕ نَبلٙصٓحة    
أَوٕ لَب يٓىُهوُ حٓتَّى يٓذْهٓتٓ ثِ ٙ إِلَى الْةٓحأ وٓ لَب يٓنْهِيٓ ؼَيٕزَهٔ أَوٕ يٓىُهوُ يٓنْهِيهِمٓب 

خٓمٙيعب  أَ يٓمْعٙي ذَلٙهٓ حٓدٛتَ ٔ لَبلَ نَعٓمٕ حٓدٛتُ ٔ  َبمٛةٌ

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

لَهٕلِ ال َّ ٙ عٓشَّ وٓ خٓلَّ لَيٕسٓ عٓ َيٕىُمٕ خٔنبحٗ أَوْ  َجٕتَؽُها ـَعْ  ب مٙنْ رٓثأىُحمٕ لَحبلَ   
يٓعٕنٙي الزِّسٕقَ إِذَا أَحٓلَّ الزَّخٔلُ مٙنْ إِحٕزَامٙ ٙ وٓ لَعَى نُسٔىَ ٔ ـَ ْيٓشْتَزِ وٓ لْيٓجِحعٕ  

 ـٙي الْمٓهٕسٙمِ
خٓعٓحلَ ال َّح ٔ    -وٓ عٓنْ أَثٓبوِ ثٕنِ  َؽْ ٙتٓ لَبلَ لُ ْتٔ لٙأَثِي عٓجٕ ٙ ال َّ ٙ   14239•

 لَبلَ خٓعٓ َهٓب ال َّ ٔ لٙ ٙينٙهِمٕ وٓ مٓعٓبيِشٙهِمٕ -الْىَعٕجٓةَ الْجٓيٕتٓ الْةٓزامٓ لٙيبمب  لٙ نَّب ِ

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

أو االيزاني و هه ـي الشبم أو الةدحبس وخحت و إو لحم يسحتؽع محن      
وؼن ، ثل له مشى إلى لجل الميمبت متسىعب أو لةبخة و وحبو هنحبن   

ثل لحه أححزم   خبمعب لشزائػ الةح وخت، و يىفي عن حدة اإلسالم، 
متسىعب ـبستؽب  و وبو أمبم  ميمبت آخز يمىن المهل ثهخهثح  و إو  

.ال ية ه من إشىبل

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
ألن  ثع  أو وبو إحزام  لؽيز حح اإلسالم صةيةب ، ـهخهة حح ( 1) •

يتهلؿ ع ى ثؽالو إحزامح ، أو إثؽبلح ، أو    -و من  اإلحزام -اإلسالم
.الع ول ث ، و و هب خالؾ األصل

لعيك الهلحت، أو لعحذر    -و الع ول عن عمزة التمتع إلى حح االـزاد •
و وذله الع ول عن االـزاد إلى التمتع ـي ثعحط الممبمحبت، و    -آخز

.إو ثجت ثبل ليل، لىن  ال يشمل الممبم
و ع ى  م يز الشمهل ـال يةتص ثمب إذا وبو أمبمح  ميمحبت آخحز و     •

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

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

اإلحزام ـيدت ع ي  اإلحزام ل ةح٘ ثبنيب  سهاءٖ أ وبو أمبم  ميمبت آخز 
(.الةهئي. )أم لم يىن

366: ، ص4 ، ج(المحشى)العروة الوثقى  
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أدرك المشعر بالغا عاقال
الةح٘ حميمة واح ة ـمحع اختمحب  شحزائػ الهخحهة     : يمىن أو يمبل •

يتّصؿ ثبلهخهة و يىهو حد٘ة اإلسالم، و مع ع م االختمحب  يىحهو   
من وثب، ـجع  الفزاغ عن مشزوعي٘ة الةح٘ ثبلنّسجة إلحى الص٘حجي٘ و وهنح     
عجبدة ال من ثبة التّمزين، ومب ي لّ ع ي  مب دلّ ع حى ـعحل الةحح٘ و    
المثهثبت المتز ّجة ع ي  من ؼيز ـزق ثين ص وره من الجبلػ و ؼيزه ومب 

ع ى مشزوعي٘ة الص٘الة و رخةبنهب « الص٘الة خيز مهظه »يست لّ ثمثل 
حتّى ثبلنّسجة إلى الص٘جي٘ الممي٘ش ال من ثبة التّمزين و الهاخت صحزؾ  

الهخهد و ل   ةمّك، 

257: ، ص2 جامع المذارك في شرح مختصر النافع، ج
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أدرك المشعر بالغا عاقال
و ال ٘ليل دلّ ع ى ع م اإلخشاء مع ع م االستؽبعة و مع عح م الج حهغ   •

إلى مب ثعح  الهلحهـين، و أ٘محب صحهرة حصحهل الج حهغ و درن أحح         
الهلهـين ثبلؽب ـال يشمل ال ٘ليل ال ٘ال ع ى ع م اإلخشاء إي٘بهب ـالحح   
لهل الصبدق ع ي  الس٘الم ـي خجز مسمع حيث حىحم ث حشوم ـزيعحة    
اإلسالم ـي صهرة حصهل االحتالم ثعح  الةحح٘ ـبلصحهرة المفزوظحة     
خبرخة ثل ال يجع  أو يستفبد من هذا المي  أعني وهو االححتالم ثعح    
الةح٘ نفي هذا الةىم أعني ع م اإلخشاء عن صهرة ولحه  االححتالم   
ـي األثنبء و لمب ذوز حىم ثإخشاء صالة الصجي٘ ـحي أو٘ل الهلحت محع    

.  ةمّك الج هغ ثع  الص٘الة و إو وبو مةلّ الىالم ثين األعالم

257: ، ص2 جامع المذارك في شرح مختصر النافع، ج
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أدرك المشعر بالغا عاقال
و ثهذا الجيبو يمىن المهل ثصحة٘ة ححح٘ المدنحهو إذا ار فحع خنهنح  و      •

أدرن المشعز و ثبلي األـعبل، حيث أنّح  ثممتعحى األخجحبر المح رن     
.ل مشعز م رن ل ةح٘ ـصح٘ حد٘ 

257: ، ص2 جامع المذارك في شرح مختصر النافع، ج
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الحج
له حقائق متعذدة

رات حقيقة واحذة
اعتبار قصذ الوجه

عذم اعتبار قصذ 
الوجه

نية الخالف قادحة

نية الخالف غير  
قادحة


