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االستطاعة
االستؽبعة من حيج المبل و صحةة الجح و و ته ح  و  ة يحة      -حبلخهب•

.السزة و سالمت  و سعة الهتت و كفبيت 
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االستطاعة الشرعية
ال  كفي الق رة العق ية في ورهث ، ثل يشتزغ في  االستؽبعة  9مسألة •

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

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

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

.مةبلفب لشي  و ال مهرجب لمشقت 
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االستطاعة الشرعية
ال يشتزغ ورهد الشاد و الزاح ة عنح ه عينحب ، ثحل يكفحي      10مسألة •

ورهد مب يمكن صزف  في  ةصي هب من المبل، نق ا كبو أو غيحزه محن   
 العزوض
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االستطاعة الشرعية
المزاد من الشاد و الزاح ة مب هه المةتبد إليح  فحي السحفز     11مسألة •

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

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

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

.مهرجب لمشقت 

373: ، ص1 تحرير الًسيلة، ج 



6

االستطاعة الشرعية
، ف ه اسحتؽب  العزاتحي    ال يعتجز االستؽبعة من ث  ه و وؼن  12مسألة •

أو االيزاني و هه في الشبم أو الةزحبس ورحت و إو لحم يسحتؽع محن      
وؼن ، ثل له مشى إلى تجل الميقبت متسكعب أو لةبرة و كحبو هنحب    
ربمعب لشزائػ الةذ ورت، و يكفي عن حزة اإلسالم، ثل لحه أححزم   

و  *متسكعب فبستؽب  و كبو أمبم  ميقبت آخز يمكن القحهل ثهرهثح   
.إو ال ية ه من إشكبل

ثل له لم يكن عن ه ميقبت آخز، ثل له أدر  أحح  الهتحهفين كحبو    *•
.حز  حزةاإلسالم من دوو حبرة إلى  ز ي  اإلحزام
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االستطاعة الشرعية
له ور  مزكحت كسحيبرة أو ؼيحبرة و لحم يهرح  شحزيك        13مسألة •

، و إال ورحت إال أو   ل زكهة فبو لم يتمكن من أرز   لم يزت ع يح  
يكهو حزريب ع ي ، و كذا الةبل في غالء األسعبر في   ك السحنة، أو  
ع م ورهد الشاد و الزاح ة إال ثبلشيبدة عن حمن المخل، أو  هتف السيز 

*.ع ى ثيع أمالك  ثأتل من 

فيزت ع ي   ةصيل الشاد و الزاح ة و له ثبلشيبدة عن حمن المخل أو  *•
.ثجيع أمالك  ثأتل من حمن المخل إال أو يكهو حزرب أو ظزرا معت  ث 
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وفقة العًد
يعتجز في ورهة الةذ ورحهد نفقحة العحهد الحى وؼنح  إو       14مسألة •

بشرط أن ال تكًن وفقة العوًد لليو    ، أو الى مب أراد التهتف في   أراده
.إال إذا ألزأ   العزورة إلى السكنى في  أزيد مه العًد الى يطى 
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االستطاعة الشرعية
يعتجز في ورهث  ور او نفقة الذهبة و اإليبة سائح ا عمحب    15مسألة •

، فال  جب  دار سكنبه الالئقة ثةبل ، و  يةتبد إلي  في ظزوريبت معبش 
  ال حيبة  زم  ، و ال أحبث ثيت ، و ال آالت صنبعت ، و ال فزس ركهث 
أو سيبرة ركهث ، و ال سبئز مب يةتبد الي  ثةست حبل  و سيّ  و شزف ، 
ثل و ال كتج  الع مية المةتبد إليهب في  ةصيل الع م، سهاء كبنت محن  
الع هم ال ينية أو من الع هم المجبحة المةتبد إليهب في معبش  و غيزه، و 

ء منهب الةبرة الفع ية، و له فزض ورهد المحذكهرات   ال يعتجز في شي
ء منهب ثي ه من غيز ؼزيق الم ك كبلهتف و نةهه ورت ثيعهحب   أو شي

ل ةذ ثشزغ كهو ذلك غيز منبف لشأن  و لم يكحن المحذكهرات فحي    
.معزض الشوال
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االستطاعة الشرعية
الْعَيَّبشِيُّ فِي  َفْسِيزِهِ عَنْ عَجِ ِ الزَّحِمَنِ ثِنِ سَيَبثَةَ عَنْ أَثِي عَجِ ِ ال َّ ِ    14176•

تَحبلَ مَحنْ    -مَنِ اسِتَؽب َ إِلَيِ ِ سَحجِي اب  -فِي تَهِلِ ِ وَ لِ َّ ِ عَ َى النَّبسِ حِذُّ الْجَيِتِ
 كَبوَ صَةِيةبا فِي ثَ َنِ ِ مُةَ ِّى سَزْثُ ُ لَ ُ سَادٌ وَ رَاحِ َةٌ فَهُهَ مُسِتَؽِيعٌ لِ ْةَذِ

تَبلَ وَ فِي رِوَايَةِ الْكِنَبنِيِّ عَنْ أَثِي عَجِ ِ ال َّ ِ   تَبلَ وَ إِوْ كَحبوَ يَقْح ِرُ    14177•
 أَوْ يَزْكَتَ ثَعِعبا وَ يَمِشِيَ ثَعِعبا فَ ْيَفْعَلْ وَ مَنْ كَفَزَ تَبلَ  َزَ َ

وَ عَنْ عَجِ ِ الزَّحِمَنِ ثِنِ الْةَزَّبدِ تَبلَ سَأَلْتُ أَثَب عَجِ ِ ال َّ ِ   عَنْ تَهِلِ ِ  14178•
تَبلَ الصِّةَّةُ فِي ثَ َنِ ِ وَ  -وَ لِ َّ ِ عَ َى النَّبسِ حِذُّ الْجَيِتِ مَنِ اسِتَؽب َ إِلَيِ ِ سَجِي اب

 الْقُ ِرَةُ فِي مَبلِ ِ
يَ عَنْح ُ   تَحبلَ الْقُحهَّةُ فِحي الْجَح َوِ      حَفْصٍ الْأَعِهَرِ تَبلَ وَ فِي رِوَايَةِ  14179•

 الْيَسَارُ فِي الْمَال
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االستطاعة الشرعية
ثَبةُ اشْتِزَاغِ وُرُهةِ الْةَذِّ ثِهُرُهدِ كِفَبيَةِ عِيَبلِ ِ حَتَّى يَزْرِعَ إِلَيِهِمِ وَ إِلَّب لَمِ  9•

 يَزِتِ وَ حُكْمِ الزُّرُه ِ إِلَى كِفَبيَةٍ وَ  َقْ ِيمِ الْةَذِّ عَ َى التَّشْوِيذ
مُةَمَّ ُ ثِنُ يَعِقُهةَ عَنْ عِ َّةٍ مِنْ أَصِةَبثِنَب عَنْ أَحِمَ َ ثِحنِ   14181وَ  14180•

مُةَمَّ ٍ عَنِ اثِنِ مَةِجُهةٍ عَنْ خَبلِ ِ ثِنِ رَزِيزٍ عَنْ أَثِي الزَّثِيعِ الشَّبمِيِّ تَبلَ سُئِلَ 
أَثُه عَجِ ِ ال َّ ِ   عَنْ تَهِلِ ال َّ ِ عَشَّ وَ رَلَّ وَ لِ َّ ِ عَ َى النَّبسِ حِحذُّ الْجَيِحتِ مَحنِ    

فَقَبلَ مَب يَقُهلُ النَّبسُ تَبلَ فَقُ ْتُ لَ ُ الشَّادُ وَ الزَّاحِ َةُ تَحبلَ   -اسِتَؽب َ إِلَيِ ِ سَجِي اب
فَقَبلَ أَثُه عَجِ ِ ال َّ ِ   تَ ِ سُئِلَ أَثُه رَعِفَزٍ   عَنْ هَذَا فَقَبلَ هَ َكَ النَّبسُ إِذاا لَئِنْ 
كَبوَ مَنْ كَبوَ لَ ُ سَادٌ وَ رَاحِ َةٌ تَ ِرَ مَب يَقُهتُ عِيَبلَ ُ وَ يَسِتَغْنِي ثِ ِ عَحنِ النَّحبسِ   

فَقِيلَ لَو ُ فَمَوا السِولُيلَ لَوالَ فَقَوالَ      يَنْؽَ ِقُ إِلَيِهِمِ فَيَسِ ُجُهُمِ إِيَّبهُ لَقَ ِ هَ َكُها إِذاا 
أَ لَيِسَ تَح ِ   -إِذَا كَبوَ يَةُذُّ ثِجَعِطٍ وَ يُجِقِي ثَعِعبا لِقُهتِ عِيَبلِ ِالسِعَةَ فِي الْمَالُ 

 فَزَضَ ال َّ ُ الشَّكَبةَ فَ َمِ يَزِعَ ْهَب إِلَّب عَ َى مَنْ يَمِ ِكُ مِبئَتَيِ دِرِهَمٍ
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االستطاعة الشرعية
 وَ رَوَاهُ الشَّيِخُ ثِإِسِنَبدِهِ عَنْ مُةَمَّ ِ ثِنِ يَعِقُهةَ•
وَ رَوَاهُ الصَّ ُو ُ ثِإِسِنَبدِهِ عَنْ أَثِي الزَّثِيعِ الشَّبمِيِّ وَ رَوَاهُ فِي الْعِ َحلِ عَحنْ   •

مُةَمَّ ِ ثِنِ مُهسَى ثِنِ الْمُتَهَكِّلِ عَنْ عَجِ ِ ال َّ ِ ثِحنِ رَعِفَحزٍ الْةِمِيَحزِعِّ عَحنْ     
 أَحِمَ َ ثِنِ مُةَمَّ ٍ عَنِ الْةَسَنِ ثِنِ مَةِجُهةٍ مِخْ َ ُ

وَ رَوَاهُ الْمُفِي ُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَثِي الزَّثِيعِ مِخْ َ ُ إِلَّب أَنَّح ُ سَادَ ثَعِح َ تَهِلِح ِ وَ    •
يَسِتَغْنِي ثِ ِ عَنِ النَّبسِ يَزِتُ عَ َيِ ِ أَوْ يَةُذَّ ثِحذَلِكَ حُحمَّ يَزْرِحعَ فَيَسِحأَلَ     
النَّبسَ ثِكَفِّ ِ لَقَ ِ هَ َكَ إِذاا حُمَّ ذَكَزَ  َمَبمَ الْةَ ِيجِ وَ تَبلَ فِيح ِ يَقُحهتُ ثِح ِ    

 نَفْسَ ُ وَ عِيَبلَ ُ
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االستطاعة الشرعية
أَحِمَ ُ ثِنُ مُةَمَّ ِ ثِنِ خَبلِ ٍ الْجَزْتِيُّ فِي الْمَةَبسِنِ عَنْ أَثِيح ِ عَحنْ    14182•

عَجِ ِ الزَّحِيمِ الْقَصِحيزِ  عَجَّبسِ ثِنِ عَبمِزٍ عَنْ مُةَمَّ ِ ثِنِ يَةِيَى الْةَخْعَمِيِّ عَنْ 
وَ أَنَب أَسِمَعُ عَنْ تَهِلِ ال َّح ِ  حَفْصٌ الْأَعِهَرُ عَنْ أَثِي عَجِ ِ ال َّ ِ   تَبلَ سَأَلَ ُ 

تَحبلَ   -عَشَّ وَ رَلَّ وَ لِ َّ ِ عَ َى النَّبسِ حِذُّ الْجَيِتِ مَنِ اسِتَؽب َ إِلَيِ ِ سَحجِي اب 
ذَلِكَ الْقًَِةَ فِي الْمَالُ يَ الْيَسَارُ لَالَ فَوُِنْ ََواوًَا مًُسِورُيهَ فَُْوِِ مِمِوهْ      

 الْةَ ِيجيَسِتَطِيعُ لَالَ وَعَِِ 
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االستطاعة الشرعية
له لم يكن المذكهرات سائ ة ع ى شأن  عينب ال تيمة يزحت   16مسألة •

 ج ي هب و صزف تيمتهب في مئهنة الةذ أو  تميمهب ثشزغ عح م كهنح    
حزرب و نقصب و مهبنة ع ي  و كبنت الشيبدة ثمق ار المئهنحة أو متممحة   

.لهب و له كبنت ت ي ة
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