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االستطاعة
االستطاعة من حيث المال و صـحة البـدن و قوتـه و تخليـة      -ثالثها•

.السرب و سالمته و سعة الوقت و كفايته

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
ال تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه االستطاعة  9مسألة •

و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقـدها ال   *الشرعية، و هي الزاد و الراحلة
يجب و ال يكفي عن حجة اإلسالم، من غير فـرق بـين القـادر عليـه     

و غيره، كان ذلك مخالفا لزيـه   **بالمشي مع االكتساب بين الطريق
 .و شرفه أم ال، و من غير فرق بين القريب و البعيد

.لمن يحتاج إليهما *•
األقوى أنه مستطيع لو لم يكن المشي أو اإلكتسـاب فـي الطريـق    **•

.مخالفا لزيه و ال موجبا لمشقته
372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
ال يشترط وجود الزاد و الراحلة عنـده عينـا ، بـل يكفـي      10مسألة •

وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيـره مـن   
 العروض

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليـه فـي السـفر     11مسألة •

، و ال يكفـي مـا هـو دون    *و شرفا و ضعةبحسب حاله قوة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك 
ال يكفي عن حجة اإلسـالم، كمـا أنـه لـو كـان كسـوبا قـادرا علـى         

**.تحصيلهما في الطريق ال يجب و ال يكفي عنها

. إذا كانت مخالفة الشرف موجبة للحرج أو الذل*•
بل أنه مستطيع لو لم يكن تحصيلهما في الطريق مخالفا لزيه و ال ** •

.موجبا لمشقته
373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
، فلو اسـتطاع العراقـي    ال يعتبر االستطاعة من بلده و وطنه 12مسألة •

أو االيراني و هو في الشام أو الحجـاز وجـب و إن لـم يسـتطع مـن      
وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة و كـان هنـاك   
جامعا لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجة اإلسالم، بل لـو أحـرم   

و  *متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن القـول بوجوبـه  
.إن ال يخلو من إشكال

بل لو لم يكن عنده ميقات آخر، بل لو أدرك أحـد الوقـوفين كـان    *•
.حجه حجةاإلسالم من دون حاجة إلى تجديد اإلحرام

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
لو وجد مركـب كسـيارة أو طيـارة و لـم يوجـد شـريك        13مسألة •

، و إال وجـب إال أن   للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليـه 
يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غالء األسعار في تلك السـنة، أو  
عدم وجود الزاد و الراحلة إال بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير 

*.على بيع أمالكه بأقل منه

فيجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة و لو بالزيادة عن ثمن المثل أو  *•
.ببيع أمالكه بأقل من ثمن المثل إال أن يكون حرجا أو ضررا معتد به

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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نفقة العود
يعتبر في وجوب الحج وجـود نفقـة العـود الـى وطنـه إن       14مسألة •

بشرط أن ال تكون نفقـة العـود إليـه    ، أو الى ما أراد التوقف فيه  أراده
.إال إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه أزيد من العود الى وطنه

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 



9

االستطاعة الشرعية
يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و اإلياب زائـدا عمـا    15مسألة •

، فال تباع دار سكناه الالئقة بحاله، و  يحتاج إليه في ضروريات معاشه
  ال ثياب تجمله، و ال أثاث بيته، و ال آالت صناعته، و ال فرس ركوبه

أو سيارة ركوبه، و ال سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيه و شرفه، 
بل و ال كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانـت مـن   
العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و 

... ،*ء منها الحاجة الفعلية ال يعتبر في شي
ألن التكليف ببيعهم حرج أو ضرر أو موجب للذل، بل فـي صـدق   *•

.اإلستطاعة عليه نظر، بل منع

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
ء منها بيـده مـن غيـر طريـق      و لو فرض وجود المذكورات أو شي...•

الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف 
.لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا ال قيمة يجـب   16مسألة •

و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونـه   *تبديلها
حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونـة أو متممـة   

.لها و لو كانت قليلة

هذا إذا صدق عليه عنوان المستطيع و فيه تأمـل و لعـل مـا عـن      *•
الكركي من عدم وجوب االستبدال إذا كانت الئقة بحاله نـاظر إلـى   

.ذلك

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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االستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليـه فـي ضـروريات     17مسألة •

و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوهـا مـا يمكـن شـراؤها       معاشه
يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقـد عنـده ابتـداء أو    
بالبيع بقصد التبديل أو ال بقصده، بل لو صرفها في الحـج ففـي كفايـة    
حجه عن حجة اإلسالم إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج 
و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونـه ضـروريا بالنسـبة    
إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فـي  
وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجـة  
و ال يحتاج إليها و أمكنه طالقها و صرف نفقتها في الحج ال يجـب و  

.ال يستطيع

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج



13

االستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص  18مسألة •

أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حـاال و لـو بـالرجوع      بمقدار مئونته
إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لـو كـان   
االقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لم يمكن إثبات 

  الدين
و لو كان مؤجال و المديون باذال يجب أخذه و صرفه فيه، و ال يجـب  •

...في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
و لو كان غيـر مسـتطيع و أمكنـه االقتـراض للحـج و األداء بعـده       ...•

بسهولة لم يجب و ال يكفي عن حجة اإلسالم، و كذا لو كان لـه مـال   
غائب ال يمكن صرفه في الحج فعال أو مال حاضـر كـذلك أو ديـن    
مؤجل ال يبذله المديون قبل أجله ال يجب االستقراض و الصرف فـي  

.الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة اإلسالم مشكل بل ممنوع

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص  18مسألة •

أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حـاال و لـو بـالرجوع      بمقدار مئونته
إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لـو كـان   
االقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لم يمكن إثبات 

  الدين
و لو كان مؤجال و المديون باذال يجب أخذه و صرفه فيه، و ال يجـب  •

...في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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االستطاعة الشرعية
إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان لـه ديـن علـى    ): 15مسألة ( •

شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته، فالالزم اقتضاؤه و صرفه في 
الحج إذا كان الدين حالّا، و كان المـديون باذلًـا، لصـدق االسـتطاعة     

و أمكن إجبـاره بإعانـة متسـلّط أو    ) 3(حينئذ، و كذا إذا كان مماطلًا 
كان منكراً و أمكن إثباته عند الحاكم الشـرعي و أخـذه بـال كلفـة و     

 ...حرج،

إن لم يكن المديون باذلًا و توقّف االستيفاء على تشبث آخر كـان  ) 3(•
).النائيني. (من القدرة على تحصيل االستطاعة و ال يجب على األقوى

375: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى  
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االستطاعة الشرعية
و كذا إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما ...•

هو األقوى من جواز الرجوع إليه مع توقّف استيفاء الحقّ عليـه، ألنّـه   
حينئذ يكون واجباً بعـد صـدق االسـتطاعة، لكونـه مقدمـة للواجـب       

الدين مؤجلًا و كان المديون باذلًـا قبـل األجـل      المطلق، و كذا لو كان
 ...،)2(لو طالبه ) 1(

بال استدعاء و أما االستدعاء فهو تحصـيل لالسـتطاعة و وجوبـه    ) 1(•
).الگلپايگاني. (ممنوع

فإنّ له ما يحج به بالفعل و هـو مـتمكّن مـن صـرفه فيـه و لـو       ) 2( •
).الخوئي. (بالمطالبة

375: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى  
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