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االستطاػٔ
االستغاعة من حيج المال و صحةة الثح و و ته ح  و  ة يحة      -حالخها•

.السزب و سالمت  و سعة الهتت و كفايت 

372: ، ص1 تحرير الَسيلٔ، ج 
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االستطاػٔ الشرػئ
ال  كفي الق رة العق ية في ورهت ، تل يشتزط في  االستغاعة  9مسألة •

و سائز ما يعتثز فيها، و مع فق ها ال  *الشزعية، و هي الشاد و الزاح ة
يزة و ال يكفي عن حزة اإلسالم، من غيز فحز  تحين القحادر ع يح      

و غيزه، كاو ذلك مةالفا لشيّح    **تالمشي مع االكتساب تين الغزيق
 .و شزف  أم ال، و من غيز فز  تين القزية و الثعي 

.لمن يةتاد إليهما *•
األتهى أن  مستغيع له لم يكن المشي أو اإلكتساب فحي الغزيحق   **•

.مةالفا لشي  و ال مهرثا لمشقت 

372: ، ص1 تحرير الَسيلٔ، ج 
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االستطاػٔ الشرػئ
ال يشتزط ورهد الشاد و الزاح ة عنح ه عينحا ، تحل يكفحي      10مسألة •

ورهد ما يمكن صزف  في  ةصي ها من المال، نق ا كاو أو غيحزه محن   
 العزوض

373: ، ص1 تحرير الَسيلٔ، ج 
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االستطاػٔ الشرػئ
المزاد من الشاد و الزاح ة ما هه المةتاد إليح  فحي السحفز     11مسألة •

، و ال يكفحي محا هحه دوو    *ٍ شرفا ٍ ضؼٔتةسة حال  تهة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك مهكهل إلى العزف، و له  ك ف تالةذ مع ع م ذلك 
ال يكفي عن حزة اإلسحالم، كمحا أنح  لحه كحاو كسحهتا تحادرا ع حى         

**. ةصي هما في الغزيق ال يزة و ال يكفي عنها

. إذا كانت مةالفة الشزف مهرثة ل ةزد أو الذل*•
تل أن  مستغيع له لم يكن  ةصي هما في الغزيق مةالفا لشي  و ال ** •

.مهرثا لمشقت 

373: ، ص1 تحرير الَسيلٔ، ج 
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االستطاػٔ الشرػئ
، ف ه اسحتغا  العزاتحي    ال يعتثز االستغاعة من ت  ه و وعن  12مسألة •

أو االيزاني و هه في الشام أو الةزحاس ورحة و إو لحم يسحتغع محن      
وعن ، تل له مشى إلى تثل الميقات متسكعا أو لةارة و كحاو هنحا    
رامعا لشزائظ الةذ ورة، و يكفي عن حزة اإلسالم، تل لحه أححزم   

و  *متسكعا فاستغا  و كاو أمام  ميقات آخز يمكن القحهل تهرهتح   
.إو ال ية ه من إشكال

تل له لم يكن عن ه ميقات آخز، تل له أدر  أحح  الهتحهفين كحاو    *•
.حز  حزةاإلسالم من دوو حارة إلى  ز ي  اإلحزام

373: ، ص1 تحرير الَسيلٔ، ج 
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االستطاػٔ الشرػئ
له ور  مزكحة كسحيارة أو عيحارة و لحم يهرح  شحزيك        13مسألة •

، و إال ورحة إال أو   ل زكهب فاو لم يتمكن من أرز   لم يزة ع يح  
يكهو حزريا ع ي ، و كذا الةال في غالء األسعار في   ك السحنة، أو  
ع م ورهد الشاد و الزاح ة إال تالشيادة عن حمن المخل، أو  هتف السيز 

*.ع ى تيع أمالك  تأتل من 

فيزة ع ي   ةصيل الشاد و الزاح ة و له تالشيادة عن حمن المخل أو  *•
.تثيع أمالك  تأتل من حمن المخل إال أو يكهو حزرا أو ضزرا معت  ت 

373: ، ص1 تحرير الَسيلٔ، ج 
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ًفقٔ الؼَد
يعتثز في ورهب الةذ ورحهد نفقحة العحهد الحى وعنح  إو       14مسألة •

تشرط أى ال تكَى ًفقٔ الؼوَد لليوِ   ، أو الى ما أراد التهتف في   أراده
.إال إذا ألزأ   الضزورة إلى السكنى في  أزيد هي الؼَد الى ٍطٌِ

373: ، ص1 تحرير الَسيلٔ، ج 
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االستطاػٔ الشرػئ
يعتثز في ورهت  ور او نفقة الذهاب و اإلياب سائح ا عمحا    15مسألة •

، فال  ثا  دار سكناه الالئقة تةال ، و  يةتاد إلي  في ضزوريات معاش 
  ال حياب  زم  ، و ال أحاث تيت ، و ال آالت صناعت ، و ال فزس ركهت 
أو سيارة ركهت ، و ال سائز ما يةتاد الي  تةسة حال  و سيّ  و شزف ، 
تل و ال كتث  الع مية المةتاد إليها في  ةصيل الع م، سهاء كانت محن  
الع هم ال ينية أو من الع هم المثاحة المةتاد إليها في معاش  و غيزه، و 

ء منها الةارة الفع ية، و له فزض ورهد المحذكهرات   ال يعتثز في شي
ء منها تي ه من غيز عزيق الم ك كالهتف و نةهه ورة تيعهحا   أو شي

ل ةذ تشزط كهو ذلك غيز مناف لشأن  و لم يكحن المحذكهرات فحي    
.معزض الشوال

374-373: ، ص1 تحرير الَسيلٔ، ج 
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االستطاػٔ الشرػئ
قد ػرفت أًِّ ال يشترط ٍخَد أػياى ها يحتاج لليِ في (: 10هسألٔ ) •

ًفقٔ الححّ هي الساد ٍ الراحلٔ، ٍ ال ٍخَد أثواًْا هي الٌقَد، تل يدة 
...ػليِ تيغ ها ػٌدُ هي األهَال لشرائْا،

370: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼرٍٓ الَثقى  
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االستطاػٔ الشرػئ
ها يحتاج لليِ فوي ضورٍّيّام هؼاشوِ    ( 4)لكي يستثٌي هي ذلك ... •

ٍ ال خادهِ الوحتاج لليِ، ٍ ال ثياب . فال تثاع داّ سكٌاُ الالئقٔ تحالِ
تدولِّ الالئقٔ تحالِ فضلًا ػي ثياب هٌْتِ، ٍ ال أثاث تيتِ هي الفراش 

...ٍ األٍاًي ٍ غيرّوا هوّا َّ هحلّ حاختِ، 

. كححهو المححذكهرات مغ قححاا مححهرداا لالسححتخناء مةححل   أمّححل     ( 4)•
(.الةهانساري)

370: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼرٍٓ الَثقى  
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االستطاػٔ الشرػئ
تل ٍ ال حليّ الورأٓ هغ حاختْا تالوقداّ الالئق تْا تحسة حالْا في ...•

زهاًْا ٍ هكاًْا، ٍ ال كتة الؼلن ألّلِ الّتي ال تدّ لِ هٌْا فيوا يدوة  
تحصيلِ، ألىّ الضرٍّٓ الديٌئّ أػظن هي الدًيَئّ، ٍ ال آالم الصٌائغ 
الوحتاج لليْا في هؼاشِ، ٍ ال فرس ّكَتوِ هوغ الحاخؤ لليوِ، ٍ ال     

... ٍ ال سائر ها يحتاج لليِ،  سالحِ

370: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼرٍٓ الَثقى  
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االستطاػٔ الشرػئ
(...1)الستلسام التكليف تصرفْا في الححّ الؼسر ٍ الحرج ...•

تل ألن   ال يقال لإلنساو المةتضز المةتاد في حضحزه إلحى معحاي     ( 1) •
كخيزة أن   يستغيع السفز إل ا إذا كاو لح  ساد السحفز و راح تح  سائح اا ع حى      
حهائز  الةضزية و أمّا من ال يتهيّأ ل  مؤو السفز إل ا ته م أساس  ةض حزه  

(.الثزورزدي. )فهه غيز مستغيع ل سفز عزفاا
و إلمكاو دعهى ع م ص   المستغيع عزفاا ع ى من يمكن  السفز تصحزف  •

(.اإلمام الةميني. )ضزوريا   خصهصاا فيما يةل  تمعاش  و اكتسات 
في است شام التك يف تصزفها في الةذّ العسز و الةحزد الحزافعين ل تك يحف    •

 أمّل و إشكال لكن ال يثع  ع م ص   االستغاعة عزفاا فيما يتهت ف الةذ 
(. الگ پايگاني. )ع ى ه م أساس الةضز و إو لم يكن تةزد

370: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼرٍٓ الَثقى  


