


  

  ٥  صـالة االستخــارة
 

  املقدمة

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسـوله األمـني   
  :وعلى آله وصحابته والتابعني، وبعد

 فإنَّ صالةَ االستخارة من املنن الربانية واملنح اإلهلية والعطايـا 
عليه أهلُ الرمحانية اليت وهبها اُهللا لألمة احملمدية عوضا هلم عما كان 

  .اجلاهلية من التطَير واالستقسام باألزالم
  :)١(رمحه اهللا -قال ابن القيم

باألذان ناقوس النصـارى وبـوق    -سبحانه -طل اهللاوقد أب«
وتوحيده وعبوديتـه ورفـع    -سبحانه -اليهود؛ فإنه دعوةٌ إىل اهللا

ق وإمخادا لدعوة الصوت به إعالًء لكلمة اإلسالم وإظهارا لدعوة احل
الكفر؛ فعوض عباده املؤمنني باألذان عن الناقوس والطُّنبور، كمـا  
عوضهم دعاَء االستخارة عن االستقسـام بـاألزالم، وعوضـهم    
بالقرآن ومساعه عن قرآن الشيطان ومساعه؛ وهو الغناء واملعـازف،  

الغالبـات الباطلـة؛   وعوضهم باملغالَبة باخليل واإلبل والبهائم عن 
كالنرد والشطَرنج والقمار، وعوضهم بيوم اجلمعة عـن السـبت   
واألحد، وعوضهم اجلهاد عن السـياحة والرهبانيـة، وعوضـهم    

  .»بالنكاح عن السفاح
وتوكُّـل   -تبارك وتعاىل -وحقيقةُ االستخارة هي تفويض اهللا

                              
  ).٣/٣٢٤(أحكام أهل الذمة  (١)
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  :)١(ابن القَيمعليه واستقسام بقدرته وعلمه؛ كما قال 

»لٌتوكُّ االستخارةَ أنَّ واملقصود   إليـه   علـى اهللا وتفـويض
واستقسام بقدرته وعلمه وحن اختياره لعبده، وهي مـن لـوازم   س

ىضالر ؛ابه رب الذي ال يذوق طعم اإلميان ممل يكن كذلك، وإن  ن
  .»ي باملقدور بعدها، فذلك عالمة سعادتهرض

ر واحلاجة والفاقة هللا تعاىل يف كلِّ شـيء؛  وهي إظهار االفتقا
  :)٢(كما قال ابن القيم

»حيتاج يف فعل ما ينفعه يف معاشه ومعـاده إىل   وملا كان العبد
علم ما فيه من املصلحة وقدرته عليه وتيره له، وليس له من نفسه س

 ما مل يعلم وقدرته منـه،  اإلنسانَ ملَّع نه مممبل علْ ؛من ذلك شيٌء
ره عليه فإن مل يقدره عليه وإال فهو عاجز وتيسريه منه، فإن مل ييس

إىل محـض   تعسر عليه بعد إقداره، أرشـده الـنيب   ا فهو موإلَّ
العبودية؛ وهو جلب اخلرية من العامل بعواقب األمـور وتفاصـيلها   
وخريها وشرها وطلب القدرة منه؛ فإنه إن مل يقـدره وإال فهـو   

وطلب فضله منه؛ فإن مل ييسره له ويهيئه له، وإلَّـا فهـو    عاجز،
متعذِّر عليه، مث إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من 
فضله؛ فهو يحتاج إىل أن يبقيه عليه ويدميه بالربكة اليت يضعها فيه، 

ى إقـداره عليـه   والربكة تتضمن ثبوته ومنوه، وهذا قَدر زائد عل
وتيسريه له، مثَّ إذا فعل ذلك كلَّه فهو حمتاج إىل أن يرضيه به؛ فإنه 

                              
  ).٢/٤٥٤(زاد املعاد  (١)
  ).١/٣٣(شفاء الغليل  (٢)
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قد يهيئ له ما يكرهه، فيظلّ ساخطًا، ويكون قد خار اهللا له فيـه؛  
إنَّ الرجلَ لَيستخري اهللا فيختار له فيسـخط  : قال عبد اهللا بن عمر

  .»اقبة، فإذا هو قد خار لهعلى ربه، فال يلْبثُ أن ينظر يف الع
   ختار له؛ كما يقـول ابـنه أن يالعبد لرب ها تفويضوحقيقت

  :)١(القيم
»التفويض، وهو روح التل ولُكُّوبه وهو إلقاء أموره  ؛هوحقيقت

بـل   ؛ها به طلبا واختيارا ال كرها واضـطرارا ها إىل اهللا وإنزالُكلِّ
أمـوره إىل   عيف املغلوب على أمره كلَّضكتفويض االبن العاجز ال

ـ أبيه العامل بشفقته عليه ورمحته ومتام كفايته وح ن واليتـه لـه   س
من تدبريه لنفسه وقيامه  أبيه له خري تدبري فهو يرى أنَّ ؛وتدبريه له

فـال   ؛يه هلانفسه وتولِّ من قيامه هو مبصاحل يه هلا خريلِّووت ،مبصاحله
أرفوال  جيد له أصلحق ها إىل أبيه وراحته من ه كلَّمن تفويضه أمور

ملها مع عجزه عنها وجهله بوجـوه املصـاحل   محل كلفها وثقل ح
ن فَفيها، وعلمه بكمال علم موإليه وقدرته وشفقته ض«.  

والذي حدا يب للكتابة يف موضوع االستخارة هو موت هـذه  
ا، حىت صارت نسـيا   السنة العظيمة يف حياة الناس واندثار العمل

منسيا ال يعرفها إال قالئل منهم، وصار األمر راجعـا إىل اخلـربة   
والدربة يف شؤون احلياة؛ فقلَّ منٍْ جتده يلجأ إىل اهللا تعاىل ويفوض 
االختيار إليه، رغم ما يف هذه الصالة من حتقيق معاين التوحيد مـن  

رب العاملني، ما جيعلها مـن كـرائم   التوكُّل والتفويض املطلَق هللا 
                              

  ).٢/١٢٢(مدارج السالكني  (١)
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العبادات ونفائس التوسالت هللا رب العاملني، وملَّا كانـت صـالةُ   
االستخارة من السنن العظيمة؛ بل من مهام العقيـدة؛ إذ تضـمن   
دعاؤها االعتراف بعلم اهللا املطلَق، وعجز ابن آدم عـن أن خيتـار   

  .تعاىللنفسه اخلري إلَّا بتوفيق اهللا 
وحيث إنَّ لالستخارة املكانةَ العظيمةَ عنـد سـلف األمـة،    
فضمنوها يف مؤلَّفام يف أبواب صالة التطَوع، وحيـث دخلـت   
اخلرافةُ والبدعةُ على صالة االستخارة كما دخلت علـى بعـض   
أبواب العبادات كما هو عند بعض الفرق على ما ذكر حممد بـاقر  

): إخل... ٢٢٢من الصفحة  ٨٤ج(» ر األنوارحبا«السي يف كتابه 
االستخارةُ بالرقاع، واالسـتخارة  : وذكر منها. أنواع االستخارة

بالبنادق، واالستخارة بالقرآن الكـرمي، واالسـتخارة بالسـبحة    
 تحنا قد شواحلصى، واالستخارة باالستشارة، فألَّفوا يف ذلك كتب

اإلنـارة عـن معـاين    «اب باخلرافة واألحاديث املوضوعة؛ ككت
شـرح حـديث   «حملمد بن الفـيض الكاشـاين، و  » االستخارة
، وكتـب الـرازي، كتـاب    )هـ٩٤٠ت(للوفائي » االستخارة

»وهـذه االختيـارات   »ماويةالرسالة العالئية يف االختيارات الس ،
ألهل الضالل بدل االستخارة النبوية، كما يقول شيخ اإلسالم ابن 

  ).١٣/١٧٧(تاوى تيمية يف الف
ومل أقف على أحد خصها بالتأليف من أهل السنة مجعا بـني  

» الءبسري أعالم الن«املادة احلديثية والفقهية إلَّا ما أورده الذَّهيب يف 
؛ من أنَّ أبـا  )٢/١٣٨٩(» نونكشف الظُّ«، وصاحب )١٥/٥٧(

 بن عاصم بن املنذر عبد اهللا الزبري بن أمحد بن سليمان بن عبد اهللا
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الشافعي املتـوفَّى سـنة    بن الزبري بن العوام صاحب رسول اهللا 
: قد صنف فيها تصنيفًا؛ وهـو  -سبع عشرة وثالمثائة) هـ٣١٧(
  .»كتاب االستخارة واالستشارة«

ألجل ذلك قَويت الرغبةُ يف إبراز هذا العمل املتواضع وإخراجه 
وىل أن يجعلَ فيه اخلري والصواب، وال حيرمنا األجر للناس؛ سائالً امل

  .»ةة فقهيدراسة حديثي ،صالة االستخارة«: والثَّواب، وقد مسيته
وقد قسمته إىل مقدمة؛ وهي اليت بني يديك، ومتهيد حولَ أمهية 

  :االستخارة، وفصلني
  .حول الدراسة احلديثية، وفيه ثالثة مباحث: األول

  .حول الدراسة الفقهية، وفيه ثالثة مباحث: الثاينو
  .وخامتة فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها، مث الفهارس العامة

واهللا تعاىل أسأل أن يبارك يف هذا العمل املتواضع، وجيعل لـه  
القبول، وما كان فيه من صواب فمن اهللا تعاىل وحده، وما كـان  

ي ومن الشمن خطأ فمن   يطان، وال حول وال قوة إال بـاهللا العلـي
  .العظيم

*     *     *  



  
صـالة االستخــارة

  
١٠  

 
يتقدم الباحثُ بعظيم الشكر واالمتنان إلدارة األحباث جبامعـة  

  ).HH04/02(الكويت لدعمها هذا املشروع برقم 
  كتبه

  طارق بن حممد الطَّواري. د
  األستاذ املشارك بقسم التفسري واحلديث

  عة، جامعة الكويتبكلية الشري
  م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

خصياملوقع الش:  
)www.alislam4all.com(  
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  التمهيد

  :صالة االستخارة* 
هي طلب اخلرية من اهللا تعاىل يف أمر من األمـور املشـروعة   

حج  املباحة أو املندوبة، عند تعارض مندوب مع غريه يف وقت أداء
  .)١(وهكذا .. أو عمرة هذا العام مثالً

هي أن يصلِّي املرُء ركعتين من غري الفريضة يف أي  :وكيفيتها
وقت من اللَّيل أو النهار، يقرأ ما يشاء بعد الفاحتـة، مث حيمـد اَهللا   

، مث يدعو بالدعاء الذي رواه البخـاري مـن   ويصلِّي على نبيه 
  .حديث جابر 

  :قال -رضي اهللا عنهما -البخاري عن جابر روى
يعلِّمنا االسـتخارةَ يف األمـور كلِّهـا؛     اهللا  كان رسولُ«

ركعتني من  كم باألمر، فلريكعحدأَ مإذا ه«: كالسورة من القرآن
اللَّهم إني أستخريك بعلمك وأسـتقدرك  : غري الفريضة، مثَّ ليقُلْ

يم؛ فإنك تقـدر وال أقـدر،   بقدرتك، وأسألك من فضلك العظ
  .وتعلم وال أعلم، وأنت علَّام الغيوب

اللهم إن كنت تعلم أنَّ هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشـي  
                              

  ).٤٨٤ص( زيد أبو بكر .د ،تصحيح الدعاء (١)
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فاقدره يل ويسـره   –عاجل أمري وآجله: أو قال –وعاقبة أمري

يل، مث بارك يل فيه، وإن كنت تعلم أنَّ هذا األمر شر يل يف ديين 
فاصـرفه   –عاجل أمري وآجله: أو قال –ة أمريومعاشي وعاقب

، »عني واصرفين عنه، واقدر يل اخلري حيث كان مث رضيين بـه 
  .»ويسمي حاجته«: قال

  :االستخارة لغة* 
اليت تدلُّ ) خ ي ر(مصدر استخار؛ وهي من مادة  :االستخارة

يل إليـه  على العطف وامليل؛ فاخلري خالف الشر؛ ألنَّ كلَّ أحد مي
  .ويعطف على صاحبه

  .أن تسأل خري األمرين لك: اخليار، واالستخارة :واخلرية
وتدلُّ االستخارةُ أيضا على االستعطاف، واألصـلُ يف ذلـك   
استخارةُ ضبع؛ وهو أن تجعلَ خشبة يف ثقبة بيتها حىت خترج مـن  

ء؛ مكان إىل آخر، مث استعملت االستخارةُ يف طلب اخلري يف الشـي 
أعطاك ما هو خـري  : أي: خار اهللا لك: وهو استفعالٌ منه، وتقول

أعطاه ما هو خـري لـه،   : لك، وجعل لك فيه اخلرية، وخار اهللا له
فوضت : أي: طلب منه اخلرية، وخيرته بني الشيئني: واستخار اهللا

قال. إليه اخليارخر لـك، واهللا خيـري للعبـد إذا    : وياستخر اهللا ي
  .رهاستخا

: استنظفه، واستخار الرجـلُ : أي: استخار املنزل: وأما قولك
البيعان باخليـار مـا مل   «: استعطفه ودعاه إليه، ويف احلديث: أي

خري األمرين»قايتفر إما : ، واخليار االسم من االختيار؛ وهو طلب
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: فمعنـاه : »روا لنطفكمختي :»إمضاء البيع أو فصله؛ أما قولُه 
  .)١(هو خري املناكح وأزكاها  اطلبوا ما
  :واصطالحا* 

طلب صرف اهلمة ملا هو املختار عند اهللا، : طلب االختيار؛ أي
  .)٢(واألوىل بالصالة أو الدعاء الوارد يف االستخارة 

طلب خري األمرين ملن احتاج إىل : االستخارة: وقال ابن حجر
  .)٣(أحدمها 
  :)٤(احلكمة من صالة االستخارة * 

العرب قبلَ اإلسالم إذا أراد الواحد منهم أن يفعل أمرا من  كان
سفر أو جتارة أو غريمها زجر طائرا، فإن اتجه ناحيةَ اليسار تراجع 
عن فعل ما هو عازم عليه وتشاءم؛ وهذا مـن جهلـهم وسـوء    

  .أحواهلم
ـدبري مـن   : قال القرطيببالرأي وال أفسد بالت وال شيَء أضر

قاد الطِّيرةَ، ومن ظَن أنَّ خوار بقرة أو نعيب غراب يرد قضاء أو اعت
  .يدفع مقدورا، فقد جهل

   ى القداح؛ وهـي سـهاموكذلك االستقسام باألزالم؛ وتسم
                              

واملختار منه ) ٦٥٢-٢/٦٥١(، الصحاح )١٣٠٠-٣/١٢٩٨(لسان العرب  (١)
  ).٢/٢٣٢(، ومقاييس اللغة، ألمحد بن فارس )١١/١٨٣(، وفتح الباري )١٩٥(
  ).١/٣٦(العدوي على اخلرشي  (٢)
  .السلفية. ط) ١١/١٨٧(فتح الباري  (٣)
  ).١/٢٣٤(املنتقى من كتاب الترغيب والترهيب : انظر (٤)
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وعلـى  . أمرين ريب: كانت لديهم يف اجلاهلية مكتوب على أحدها

دوا سفرا مل يكتب عليه شيء؛ فإذا أرا: والثالث. اين ريب: اآلخر
أو جتارة أو حربا أو غريها أتوا إىل بيت األصنام وأخذوا القـداح  
وحركوها يف شيء، فإن خرج اآلمر أقدموا على األمر، وإن خرج 

ثانيا حىت خيرج له  )١(الناهي أمسكوا عنه، وإن خرج الثالث أعادوها
  .األمر أو النهي

فكانت صـالة  فلما جاء اإلسالم حرم ذلك وأبدلنا خريا منه، 
وحده الذي يعلم السر  -تعاىل -االستخارة اليت نسلِّم األمر فيها هللا

  .وأخفى
فنخرج ذه الصالة من حولنا وقُوتنا إىل حوله وقوته، ومـن  

ـ  فاالستخارةُ«جهلنا وضعفنا إىل علمه وقدرته؛  يف األمور ملن ترك 
التيف أمره وفَ دبريوعاىل، ولألمور اليت قهر وقدر مـن  ه إىل اهللا تض

 خـر  اللهم: اليقني عرفوا هذا فإذا نام أمر قالوا قبل خلقه؛ فأهلُ
فهذا من سعادم، فإذا خار اهللا له رضـي بـذلك وافقـه أو     .لنا

، قه ترك االسـتخارةَ لُه، واآلخر لسوء خقه مع ربلُن خسحلُ ؛خالفه
اة وال فائدة، فليسخط على وال جن ،به قضاؤه سخط وحنق لَّحفإذا 

٢(»هنفسه اليت أبعدته عن رب(.  
 )٣("تصـحيح الـدعاء  "ويقول الدكتور بكر أبو زيد يف كتابه 

                              
  .تفسري القرطيب (١)
  ).٣٦٥ص(شرح احلصني نقالً عن املناوي  (٢)
  .دار العاصمة. ط) ٤٨٥ص(تصحيح الدعاء  (٣)



  

  ١٥  صـالة االستخــارة
 

حولَ احلكمة من االستخارة وأنها استبدالٌ للوضع اجلاهلي احملـرم  
  :يقول -بالوضع اإلسالمي املشروع

نجيم ن والكهانة والتهكَة التقات العرب يف اجلاهليمن خمتلَ إنَّ«
الع والغارب انح والبارح واختيار الطَّرة والسيوضرب احلصى والطِّ

مـا يقسـم   : أي: واالستقسام باألزالم، وهي مبعىن طلب القسم
وهي عيدان : هامالس: لإلنسان ويقدر بضرب األزالم، وهي القداح

ـ  اة معدمسو: أي: من أخشاب مزملة  وادلة، وقد تكون تلـك األع
، »ال تفعـل «: ، والثاين»افعل«على أحدها  اًمكتوب أو أكثر ثالثةً

ب عليه شيء، وهلم يف عدد أعوادها ومـا  كتل مل يمهم: والثالث
همل منها مذاهب وصيغ أخرى، ومن تعظيمهـا  يكتب عليه وما ي

  .ها عند األصنامتعليقُ
... والتنجيمالتكَهن، والكهانة، : ووظيفةُ هذه الوسائل املختلفة

إنه يطلب ا معرفةُ اخلري والشر واألمر والنهي، واإلقدام واإلحجام؛ 
كالسفَر والتجارة والنصر أو العزمية يف احلرب، واسـتنباط املـاء،   
ومعرفة النسب؛ وهي سبيل االستخارة يف الزواج، وهكـذا مـن   

سالم، وحكم عليهـا  شؤون احلياة، وقد قطع اُهللا هذه الوسائلَ باإل
جـلَّ   -أنها من طوالع الشرك والشقاء وفراغ النفس من توحيد اهللا
الصـالة  (وعال، وعوض اُهللا املسلمني باالسـتخارة الشـرعية يف   

، وأنها التوحيد وعنوانُ السعادة والتوفيق والتعلُّق )ركعتني والدعاء
يت باخلري إال هو، وال يصرف السوَء إلَّا باهللا العليم اخلبري الذي ال يأ

  .سبحانه –هو
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  الفصل األول

  الدراسةُ احلديثية

  
  :وفيه ثالثة مباحث

  .روايات حديث االستخارة: املبحث األول
  .بعض ما ورد عن السلف يف االستخارة: املبحث الثاين

  .شرح حديث االستخارة: املبحث الثالث



  

  ١٧  صـالة االستخــارة
 

  املبحث األول

  يات حديث االستخارةروا

  :األحاديث الواردة يف االستخارة* 
روي حديث االستخارة عن عدة من الصحابة؛ منهم جابر بن 
عبد اهللا، وأبو سعيد اخلدري، وسعد بن أيب وقَّاص، وأنس، وأبـو  
بكر الصديق، وأبو أيوب األنصاري، وابن عباس، وابن عمر، وأبو 

  .هريرة، وابن مسعود
  :أما حديث جابر* 

 ه البخاري٢/١٨٧(، وأبو داود )١١/١٨٣، ٣/٤٨(فأخرج( ،
 رمذي٢/٣٤٥(والت( يف سننه سائيوالن ،)ويف عمل اليوم )٦/٨٠ ،

، وابـن حبـان يف   )١/٤٤٠(، وابن ماجـه  )٤٩٨(واللَّيلة رقم 
، والبيهقـي يف  )٢٠٨٦(، وأبو يعلى يف مسـنده  )٨٧٨(صحيحه 

، ويف الدعوات )٢٥٠-٥/٢٤٩، ٣/٥٢(الكبري يف موضعني السنن 
، وابن السـني يف  )٢/٤١٥(، ويف السنن الصغري )أ/٣٨ق(الكبري 

، وغريهم كثري من طرق عـن عبـد   )٢٢٢ص(عمل اليوم واللَّيلة 
 -الرمحن بن أيب املوال عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبـد اهللا 

  :رضي اهللا عنهما، قال
يعلِّمنا االستخارةَ يف األمور كلِّها، كمـا   رسول اهللا كان «

أحدكم باألمر فلريكـع   إذا هم«: يعلِّمنا السورةَ من القرآن، يقول
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ك بعلمـك،  ي أستخريإن اللهم: ركعتني من غري الفريضة، مث ليقل

ك تقـدر وال  فإن ؛وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم
لم، وأنت علَّام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أنَّ وال أعوتعلم  ،أقدر

عاجـل  : أو قال –هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري
فاقدره يل ويسره يل، مث بارك يل فيه، وإن كنـت   –أمري وآجله

: أو قال –تعلم أنَّ هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري
صرفه عني واصرفين عنه، واقدر يل اخلري فا –يف عاجل أمري وآجله
  .»ويسمي حاجته«: قال .»حيث كان، مث أرضيين

  .هذا لفظُ البخاري يف صحيحه
رمذيصحيح غريب ال نعرفه إلَّا من حـديث عبـد   : قال الت

الرمحن بن أيب املوال؛ وهو شيخ مدينّ ثقة روى عنه سفيان حديثًا، 
  .د من األئمةوقد روى عن عبد الرمحن غري واح

بفتح امليم وختفيف الواو، مجـع   –وعبد الرمحن بن أيب املَوال
زيد جد عبد الرمحن، وأبوه ال يعـرف  : وامسه زيد، ويقال –موىل

امسه، وعبد الرمحن من الثِّقات املدنيني، وكان ينسـب إىل والء آل  
 علي بن أيب طالب، وخرج مع حممد بن عبد اهللا بن احلسن يف زمن
املنصور، فلما قتل حممد حبس عبد الرمحن املذكور بعد أن ضرب، 
وقد وثَّقَه ابن معني يف رواية الدوري عنه، والنسائي، وأبـو داود،  

رمذيوالت.  
  .صاحل: وقال ابن معني يف رواية إسحاق بن منصور عنه

  .ال بأس به: وقال أمحد



  

  ١٩  صـالة االستخــارة
 

  .ال بأس به صدوق: وقال أبو زرعة
  .ال بأس به، وهو أحب إيلَّ من أيب معشر: وقال أبو حامت

  .صدوق: وقال ابن خراس
  .خيطئ: وذكره ابن حبان يف الثِّقات، وقال

  .اهـ. صدوق، ربما أخطأ: وقال احلافظ يف التقريب
فالظَّاهر من ترمجته أنه مل يكن من اَألثْبات، ولذا أنكر أمحـد  

ن عدي يف الكامـل  حديثَه يف االستخارة، فقال كما حكى عنه اب
)١١٣٤:(  

ثنا ابن أيب عصمة، ثنا أبو طالب، سألت أمحد بن حنبل، عـن  
  :عبد الرمحن بن أيب املوال قال
كان حمبوسا يف املطبق حني هزم : قال. عبد الرمحن ال بأس به

يف  هؤالء يروي حديثًا البن املنكدر عـن جـابر عـن الـنيب     
  .االستخارة ليس يرويه أحد غريه هو منكر

  هو منكر؟: قلت
نعم؛ ليس يرويه غريه ال بأس به، وأهل املدينة إذا كـان  : قال

: ابن املنكدر عن جابر وأهل البصرة يقولون: حديث غلط يقولون
  .اهـ. ثابت عن أنس حييلون عليهما

وقال الدارقطين كما حكى عنه الزيلعـي يف نصـب الرايـة    
)٣/٣٣٧:(  



  
صـالة االستخــارة
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بن أيب املوايل عن حممـد عـن   غريب من حديث عبد الرمحن 

  .جابر
إلَّا أنَّ هذا التفَرد مل يثْن البخاري عن ختريج احلديث يف : قلت

إىل الروايات  -رمحه اهللا تعاىل -األصول وتصحيحه، ولعلَّه استأنس
 -رمحه اهللا -األخرى اليت فيها ذكر االستخارة، ولذا قال ابن عدي

  :يف آخر ترمجة ابن أيب املوال
ولعبد الرمحن بن أيب املوال أحاديث غري مـا ذكـرت وهـو    
مستقيم احلديث، والذي أنكر عليه حديث االستخارة، وقد روى 

 يبواحد من أصحاب الن حديثَ االستخارة غري كما رواه ابن ،
  .أيب املوال

وهذه طريقةٌ للعلماء يف تقوية احلديث، وأمحد نفسه يقول ذا 
يا كالمه على الرجـال واألحاديـث يقـوي    القول، وجتده يف ثنا

قـد شـاركه يف   : احلديث إذا روِي من وجه آخر صحيح، ويقول
  .بعض صفاته غريه

وثَّقَـه  ): ٤١٩(ولذا قال ابن حجر يف الفتح، وقال يف اهلدي 
ال بأس بـه،  : ابن معني والنسائي وأبو زرعة، وقال أمحد وأبو حامت

  .مستقيم احلديث: قال ابن عديصدوق، و: وقال ابن خراش
وأنكر أمحد حديثَه عن حممد بـن املنكـدر عـن جـابر يف     

  .االستخارة
هو من أفراده، وقد أخرجه البخاري، واخلطـب فيـه   : قلت

  .اهـ. سهل



  

  ٢١  صـالة االستخــارة
 

 –ابن عـدي : أي –وكأنه): ب -أ/ ٥٥ق(وقال يف النتائج 
كـن  تضعيفَه؛ وهـو املتبـادر؛ ل  ". منكر: "فَهم من قول أمحد له

اصطالح أمحد إطالق هذا اللَّفظ على الفرد املطلق، ولو كان روايةً 
، فقال »إمنا األعمال بالنيات«: ثقة، وقد جاء عنه ذلك يف حديث
يميا: يف رواية حممد بن إبراهيم التووصـف  . وروى حديثًا منكر

  .اهـ. حممدا مع ذلك بالثقة
ها ابن عدي، واستوعب مث ساق ابن حجر الشواهد اليت نبه علي

  .وما بعدها) ب/ ٥٥ق(سياقتها يف الس التاسع بعد الثالمثائة 
ال؛ بل إنكار أمحد هنا إنكار التضعيف ال إنكار التفَرد، : قلت

: بدليل آخر كالمه حني قال: رمحه اهللا تعاىل -كما قال ابن حجر
. نكدر عن جابرابن امل: وأهل املدينة إذا كان حديث غلط يقولون

يحيلون عليهمـا؛ لكنـا ال   . ثابت عن أنس: وأهل البصرة يقولون
  .على إنكار احلديث، ونذهب مذهب البخاري فيه نوافق أمحد 

، وساقه عن جابر مث )أ/٨٢ق (وقد ذكره النووي يف اخلالصة 
ين ضرفَ«: رواه البخاري يف مواضع من صحيحه، ويف بعضها: قال
  .ـاه. »به

ومل يذكر فيه شذوذًا، وال نكارة، وكذا ذكـره يف األذكـار   
  .، باب دعاء االستخارة)١٣١ص(

يف ختريج األلسنة البن أيب  -رمحه اهللا -وصححه الشيخ األلباينُّ
  ).٤٢١ص(عاصم 
  :وأما حديث أيب سعيد اخلدري* 
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، ومن طريقه ابن حبان )١٣٤٢(فأخرجه أبو يعلى يف مسنده 

، وابن حجر يف )١٣٠٤(، والطَّرباينُّ يف الدعاء )٨٨٢(يف صحيحه 
، وابن أيب الدنيا يف الدعاء كمـا يف  )ب -أ/ ٨٥ق(نتائج األفكار 

نتائج األفكار من حديث يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب، عن ابـن  
إسحاق، حدثين عيسى بن عبد اهللا بن مالك، عن حممد بن عمـرو  

: قـال  ن يسار، عن أيب سعيد اخلـدري  بن عطاء، عن عطاء ب
اللهم : إذا أراد أحدكم أمرا، فليقل«: يقول مسعت رسولَ اهللا 

إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك 
ك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنـت عـالم   فإن ؛العظيم

خريا  -األمر الذي تريد يف  –الغيوب، اللهم إن كان كذا وكذا 
يل يف ديين ومعيشيت وعاقبة أمري، وإال فاصرفه عين واصـرفين  
عنه، مث اقدر يل اخلري أينما كان، وال حول وال قوة إال باهللا العلي 

  .»العظيم
  .هذا لفظ أيب يعلى يف مسنده

  .هذا حديث حسن: قال ابن حجر يف النتائج
 رواه أبـو يعلـى،  ): ٢/٢٨١(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .اهـ. ورجاله موثَّقون، ورواه الطَّرباينُّ يف األوسط بنحوه
جمهول : عيسى بن عبد اهللا بن مالك، قال علي بن املديين: قلت

  .مل يرو عنه غري حممد بن إسحاق
  .وذكره ابن حبان يف كتاب الثِّقات

  مالك الدار؟: قلت أليب داود: وقال أبو عبيد اآلجري



  

  ٢٣  صـالة االستخــارة
 

  .مالك بن عياض: قال
مالك بن عياض موىل : قال عبد الرمحن بن أيب حامت عن أبيهو

عمر بن اخلطاب، روى عن أيب بكر، وعمر روى عنه أبو صـاحل  
  .السمان

مقبول من السادسة؛ أي حيـث  : وقال ابن حجر يف التقريب
  .توبع، وإال فال يقْبل
قـد  وإن كان ثقةً يف اجلملة إلَّا أنه  -رمحه اهللا -وابن إسحاق

  .تكلَّم فيه من جهة روايته عن اهولني، ومن ال يعرفون
مسعت حممد بن عبد اهللا بن منري، وذكر : قال يعقوب بن شيبة

إذا حدثَ عن من مسع منه من املعروفني، فهـو  : ابن إسحاق، فقال
حسن احلديث صدوق؛ وإنما أيت من أنه يحدث عـن اهـولني   

هولَ قد انفرد عن عطاء بن  أحاديث باطلة؛ فواقعاألمر أنَّ هذا ا
يسار مع اشتهار حديثه عن أيب سعيد اخلدري ذا احلديث، وتفرد 
من هذا سبيله منكر ألبتة؛ نعم؛ املنت ثابت من حديث جابر، لكن 
أن يشهد حديثَ جابر أليب سعيد فال؛ ألنَّ ضابطَ التقوية هـو أن  

يف حيز الضعف اليسري؛ ال النكارة كما  يكون احلديثُ املشهود له
  .هنا، واهللا أعلم

  :أما حديث سعد بن أيب وقَّاص* 
، واحلاكم )٤/٤٥٥(، والترمذي )١/١٦٨(فقد أخرجه أمحد 

، وابـن عسـاكر يف   )١١٧٨(، والبـزار  )١/٥١٨(يف املستدرك 
يف  ، والبيهقي)١٨٥(، والشاشي يف مسنده )١٦/٢٣٢/١(التاريخ 
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بألفاظ متقاربة من طريق حممد بن أيب محيـد  ) ٢٠٣(شعب اإلميان 

عن إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقَّاص عن أبيه عن جده، عن 
 يبالنقال ، :»ه اهللا، ومن سـعادة  من سعادة ابن آدم استخارت

تركُه اسـتخارة   ومن شقوة ابن آدم ،ابن آدم رضاه مبا قضى اهللا
  .»عز وجلَّ -شقوة ابن آدم سخطُه مبا قضى اهللا اهللا، ومن

  .هذا لفظ الترمذي
حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حممد بن : قال الترمذي

  .أيب محيد، وليس بالقوي عند أهل احلديث
وهذا احلديث ال نعلمه يروى ذا اللفظ إال عـن  : وقال البزار

، ورواه عن إمساعيـل  سعد، وال نعلم رواه عن سعد إال ابنه حممد
حممد بن أيب محيد وعبد الرمحن بن أيب بكر؛ فأما حـديث عبـد   

نا عمـرو بـن   : الرمحن بن أيب بكر، فحدثناه حممد بن املثىن، قال
نا عبد الرمحن بن أيب بكر بن عبيد اهللا رجلٌ من قريش : علي، قال

  .عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن أبيه عن سعد عن النيب بنحوه
وحممد بن أيب محيد ليس بالقوي، وقد احتمله بعـض  : مث قال
  .أهل العلم

  .صحيح اإلسناد، وحسنه احلافظ يف الفتح: أما احلاكم، فقال
واألمر ليس كذلك؛ فإنَّ حممد بن أيب محيد قد ضعفوه، وقـد  

  .اتهمه ابن خراش
  :ويروى عن سعد من وجه آخر
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من طـرق عبـد   ) ١٠٩٧(، والبزار )٢/٧(أخرجه أبو يعلى 
الرمحن بن أيب بكر عن حممد بن املنكدر عن عامر عن سعد بنحوه 

  .مرفوعا
ارعن عبد الـرمحن  : قال البز هذا احلديث رواه عمرو بن علي

بن أيب بكر عن إمساعيل بن حممد بن سعد، وقال عمران عن عبـد  
الرمحن عن حممد بن املنكدر عن عامر بن سعد عن أبيـه، وعبـد   

  .الرمحن بن أيب بكر هذا لين احلديث
وقد خولف من عبد الرمحن بن أيب املوال، فرواه عبد الـرمحن  
بن أيب املوال عن ابن املنكدر عن جابر، وهو الصـحيح، والـذي   
أخرجه البخاري يف صحيحه؛ فهذه الروايةُ خطأٌ من عبد الرمحن بن 

واية ابن أيب محيد؛ لكوـا  أيب بكر، وال يظَن أنها تصلح متابعة لر
خطأً حبتا، وما حتقَّق كونه خطأً من الراوي فال يصلح دخولُـه يف  
باب الشواهد واملتابعات كما قدمنا؛ فكال الطَّريقني منكـر، واهللا  

  .أعلم
  :أما حديث أنس بن مالك* 
، والصـغري  )٦٦٢٧(فأخرجه الطَّرباينُّ يف املعجم األوسـط   

من حديث عبد ) ٢/٧(اعي يف مسند الشهاب ، والقض)٢/١٧٥(
حدثين أيب عن جدي عن : القُدوس بن عبد السالم بن عبد القدوس

  :قال رسول اهللا : احلسن عن أنس بن مالك قال
»ما خاب مـ  ن استشار، وال عالَن استخار، وال ندم م ن م
  .هذا لفظ الطَّبراينّ. »اقتصد
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رواه الطَّـرباينُّ يف األوسـط   ): ٨/٩٦( قال اهليثمي يف امع

والصغري من طريق عبد السالم بن عبد القُدوس، وكالمها ضـعيف  
  .جدا

اجلد، قال ابن حبان بل فيهما وضاع؛ وهو عبد القُدوس : قلت
كان يضع احلديث على الثِّقات، ال حيـلُّ  ): ٢/١٣١(ني يف اروح

  .انقاله ابن حب. كتابةُ حديثه
  .إسناده واه جدا): ١١/١٨٤(ولذلك قال احلافظ يف الفتح 

يف السلسلة الضـعيفة   -رمحه اهللا تعاىل -وحكم الشيخ األلباينُّ
  .واملوضوعة بوضعه

  :ويروى عن أنس من وجه آخر بلفظ آخر
بسـند فيـه   ) ١٦١(أخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة 

 تممإذا ه«: ، قالحديث أنس عن النيب  إبراهيم بن الرباء من
باألمر فاستخر ربك سا ثُبعم إىل ما يسفإنَّ ؛يف قلبك بق  اخلـري 

  .»فيه
إسناده غريب، فيه من ال ): ١٣٢ص(قال النووي يف األذكار 

  .اهـ. أعرفهم
بال: قال العراقي هم معروفبعض عف كلُّهم معروفون؛ ولكنض

الشديد؛ وهو إبراهيم بن الرباء بن النضر بن أنس بن مالك، وقـد  
واألزدي ان وابن عديوابن حب فاء العقيليعذكره يف الض.  

حيدث عن الثِّقات بالبواطيل، وكذا قـال ابـن   : قال العقيلي
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عدي.  
شيخ كان يدور بالشام حيدث عـن الثِّقـات   : وقال ابن حبان

ال جيوز ذكره إال على سبيل القدح فيه، وقـد رواه   باملوضوعات
حدثَنا إبراهيم بن حبان بن النجار، : احلسن بن سعيد املوصلي فقال

النجار؛ لكونه من : حدثنا أيب عن أبيه عن أنس؛ فكأنه دلَّسه ومساه
ار، قال العراقيجفاحلديث على هذا ساقطٌ: بين الن.  

  .سنده واه جدا): ١١/٢٢٣: (ابن حجر وقال احلافظُ
  :وأما حديث علي بن أيب طالب* 

أخربنا احلسن بـن  : ؛ قال)٥/٥٤(أخرجه اخلطيب يف تارخيه 
أيب طالب، حدثنا حممد بن عبد اهللا الشيباينّ، حدثنا حممد بن صاحل 
 بن الفيض بن فياض، حدثنا أيب، حدثنا عبد العظيم بـن عبـد اهللا  
  ،بن موسى، عن أبيه علـي ثنا أبو جعفر حممد بن عليحد ،اخلشين

فقـال يل   بعثين النيب : عن أبيه موسى، عن آبائه، عن علي قال
  :وهو يوصيين

»يا علي، يـا   ،ن استشـار ما خاب من استخار، وال ندم م
علي؛ عليك بالدجلَة؛ فإنَّ األرض تطْوى باللَّيل مـا ال تطْـوى   

  .»بالنهار، يا علي، اغْد بسم اهللا؛ فإنَّ اَهللا بارك ألميت يف بكورها
 ارقطينيف سؤاالته للد همييباينّ قاله السوحممد بن عبد اهللا الش

)٤٠١:(  
ذكر للشيخ أيب احلسن الدارقطين أنَّ أبا املفضل حممد بن عبد 
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ديث شعبة عـن  اهللا الشيباينّ حدث عن العمري عن أيب كريب حب

  ،إال يف أشهر احلـج اس ال حيرم باحلجاحلكم عن مقسم عن ابن عب
ارقطينذا: قال الد اهللا ث عدوحد !  ث العمـريمعاذَ اهللا؛ ما حد

  .ذا ألبتة؛ هو ذا يركب أيضا
أنَّ الرجلَ كان  -رمحه اهللا -فيظهر من كالم الدارقطين: قلت

  .ضعيفاً جدا
  :أما حديث أيب بكر الصديق* 

 رمذي٣٥١١(أخرجه الت( يف مسنده اروالبز ،)٥٩(  وابـن ،
، وأبـو يعلـى يف مسـنده    )٥٩٧(السني يف عمل اليوم واللَّيلـة  

، وابن عدي )٤٤(، وأبو بكر املروزي يف مسند أيب بكر )١/٤٦(
 أبو عبد ، كُلُّهم من حديث زنفل بن عبد اهللا)٣/٢٣٦(يف الكامل 

  يبيق، أنَّ الـندكَة، عن عائشة، عن أيب بكر الصلَياهللا عن ابن أيب م
 ا قالكان إذا أراد أمر:  

»اللهم خر يل واختيل ر«.  
هذا حديثٌ غريب ال نعرفه إلَّا من حـديث  : قال أبو عيسى

زنفـل العـريف،   : زنفل، وهو ضعيف عند أهل احلديث، ويقال له
  .عرفات وتفرد ذا احلديث وال يتابع عليهوكان سكن 

اروقال البز : يبى عن النرووهذا احلديث ال نعلمه ي  إلَّا من
هذا الوجه ذا اإلسناد، وزنفل قد حدث عنه غري إنسان؛ إلَّا أنه مل 

 يبيتابع على هذا احلديث، ولكن ملَّا مل حنفظ هذا الكالم عن الن 
  .واية زنفل مل جند بدا من كتابته وتبيني العلَّة فيهإلَّا بر
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): ١٢٠١(قال أبو حـامت يف العلـل   . هو حديث منكر: قلت
سئل أبو زرعة عن حديث رواه زنفل العريف عن ابن أيب مليكة عن 

اللـهم  «: إذا أراد أمرا قال كان النيب : عائشة عن أيب بكر قال
حديث منكر، وزنفـل فيـه    هذا: ، فقال أبو زرعة»خر يل واختر

  .ضعف ليس بشيء
ورمز له السيوطي يف جامعه الصغري بالضعف، وقال ابن حجر 

وذَكَره العقيلي يف الضعفاء . إسناده ضعيف): ١١/١٨٤(يف الفتح 
  .يف ترمجة زنفل منكرا إياه عليه) ٥٥٨(

 *وب األنصاريا حديث أيب أيوأم:  
، وعنه ابـن حبـان   )١٢٢٠(ة يف صحيحه فأخرجه ابن خزمي

، وغريهم من حـديث  )١١٨١(، واحلاكم يف املستدرك )٤٠٤٠(
أخربنا حيوة أنَّ الوليد بن أيب الوليد أخربه أنَّ أيوب بن : ابن وهب

خالد بن أيب أيوب األنصاري حدثه عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ اهللا 
 قال:  

ما كتب اهللا  ضوءك مث صلِّأ فأحسن ومث توض اكتم اخلطبةَ«
لك، مث امحد ربك وجماللَّ: لْقُ ه مثَّدهم ك تقدر وال أقدر، وتعلم إن

يها تسم –يل يف فالنة  الغيوب، فإن رأيت اموأنت علَّ ،وال أعلم
خريا يل يف ديين ودنياي وآخريت فاقدرها يل، وإن كان  –بامسها 

أو  .»اي وآخريت فاقض يل ـا غريها خريا يل منها يف ديين ودني
  .هذا لفظُ ابن خزمية .»اقدرها يل«: قال

هذه سنةُ صالة االستخارة؛ عزيزة تفرد ا أهـلُ  : قال احلاكم
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  .مصر، ورواته عن آخرهم ثقات، ومل خيرجاه

أيوب بن خالد وأبوه ذكرمها ابن حبان يف الثِّقات، ومل : قلت
ابن حبـان معروفـة يف توثيـق     أجد هلما ذكرا يف غريه، وقاعدة

ااهيل، وقد خالفا الصحيح من أنَّ الصالةَ ركعتني كما يف حديث 
  .جابر بن عبد اهللا 

  :ويروى من حديث ابن مسعود* 
 ارمن حديث صاحل بن موسـى، عـن   ) ١٥٢٨(أخرجه البز

كان رسول : األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا، قال
ـ  هـم اللَّ«: منا االستخارةَيعلِّ اهللا  ي أسـتخريك بعلمـك،   إن

هما بيدك فإن ؛وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك ورمحتك
 ،ك تعلم وال أعلم، وتقدر وال أقـدر فإن ؛لكهما أحد سواكميال 

لألمر الذي تريده  –إن كان هذا األمر  هماللَّ ،الغيوب اموأنت علَّ
فوفِّقه  -وعاقبة أمري: أحسبه قال -ايخريا يل يف ديين ويف دني –

: أحسـبه قـال   -وسهله، وإن كان غري ذلك خري فوفِّقين للخري
  .»حيث كان

ارهذا احلديث ال نعلم رواه أحد من حديث األعمش : قال البز
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا إال صاحل بن موسى، ومل نسمعه 

  .القويإال من إبراهيم بن سعيد وصاحل؛ فليس ب
  .متروك: قال ابن حجر يف التقريب: قلت

، والطَّـرباينُّ يف  )٣٧٢٣(وأخرجه البزار يف مسـنده أيضـا   
مـن حـديث   ) ٨١/ ١(، ويف مسند أيب حنيفة )٣٧٢٣(األوسط 
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إمساعيل بن عياش عن أيب حنيفة عن إبراهيم عن علقمة عن عبـد  
اللهم إين أستخريك «: كان رسولُ اهللا يعلِّمنا االستخارة: اهللا، قال

بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضـلك ورمحتـك،   
فإما بيدك ال ميلكهما أحد سواك، فإنك تعلم وال أعلم وتقـدر  

لألمـر   -إن كان هذا األمراللهم . وال أقدر وأنت عالم الغيوب
وعاقبـة  : أحسبه قال -خريا يل يف ديين ويف دنياي –الذي تريده

 -له، وإن كان غري ذلك خري فوفقين للخـري فوفقه وسه -أمري
  .»حيث كان: أحسبه قال

اراش عن أيب حنيفة: وقال البزبه إمساعيل بن عي دتفر.  
وهذه متابعة ال يفرح ا؛ إمساعيل بن عياش وأبو حنيفة : قلت

  .كالمها ضعيفان، وتفرد ضعيف عن ضعيف إغراق يف النكار
  :جه ثالث لكنه خطأوروي عن ابن مسعود من و* 

حدثنا العباس بن : ، قال)١٠٤٢١(أخرجه الطَّبراينُّ يف الكبري 
محدان احلنفي األصبهاينّ، ثنا املنذر بن الوليد اجلارودي، ثنا أيب، ثنا 

  :سعيد بن زيد، عن عاصم، عن أيب وائل، عن عبد اهللا، قال
ي أسـتخريك  إن اللهم«: يعلِّمنا االستخارةَ كان رسول اهللا 

ك تقـدر  فإن ؛بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك
إن كـان   اللهم ،الغيوب اموأنت علَّ ،وتعلم وال أعلم ،وال أقدر

هذا األمر خريا يل يف ديين وخريا يل يف معيشيت وخريا يل فيمـا  
أبتغي به اخلري، فخر يل يف عافية ويسره يل وبارك يل فيـه، وإن  

  .»غري ذلك خريا يل فاقْدر يل اخلري حيث كان كان
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وسئل عن حديث زر عن عبد ): ٧١٣(قال الدارقطين يف علله 

 يباهللا عن الن د، فقالشهيف الت:  
يرويه عاصم بن أيب النجود واختلف عنه؛ فرواه احلكـم بـن   
ظهري عن عاصم عن زر عن عبد اهللا، ورواه عن عاصم عـن زر أو  
أيب وائل عن عبد اهللا، ورواه أبان العطَّار وعمران القطَّان وإبراهيم 
بن طهمان ومحاد بن سلمة وأبو األشهب جعفـر بـن احلـارث،    

  .وسفيان، من رواية خالد القرشي عنه عن أيب وائل عن عبد اهللا
ورواه سعيد بن زيد عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا، وزاد 

أغرب فيه؛ وهو حديث االستخارة يف األمر والدعاء  فيه حديثًا آخر
فيه، وحديث أن حيدث يف أمر أو ما ينايف التسليم يف الصالة؛ تفرد 

  .اهـ. بذلك سعيد بن زيد عن عاصم؛ أعين حديث االستخارة
 –أخو محاد بن زيد اإلمـام املشـهور   –وسعيد بن زيد: قلت

  .ضعيف
  .ضعيف: قال علي عن حيىي بن سعيد

  .ليس حبجة يضعفون حديثه: السعدي وقال
  .ليس بالقوي: وقال النسائي وغريه

  .ليس به بأس، كان حيىي بن سعيد ال يستمرئه: وقال أمحد
  .صدوق حافظ: وروى ابن عدي أن البخاري قال فيه

ولو كان ثقة بال مثنوية لضعف يف هذا احلديث بعينـه،  : قلت
  .الكثرة؛ ومنهم سفيان وقد انفرد به، وخولف من هذا
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  :ومما يصلح هنا ما جاء عن ابن مسعود موقوفًا
  :، قال)١/٢٦٠(فأخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه 

أخربنا جويرب عن الضحاك عن ابن مسعود : حدثنا هشيم قال
  :قال

»ا نكتب يف عهد رسول اهللا ما كن    مـن األحاديـث إال
  .»االستخارة والتشهد

ضعيف جدا؛ بل متروك، والضحاك مل يسمع من لكن جويرب 
 اجلوزي ه، وقد أنكر ابنان وغريحابة كما قال ابن حبأحد من الص
أن يكون جويرب لقي الضحاك، كما حكى عنه العالئي يف جـامع  

  .التحصيل
  :ويروى من حديث ابن عمر* 

: أمحد قـال  حدثنا: ، قال)٩٣٥(أخرجه الطَّرباينُّ يف األوسط 
حدثنا أبو معيد، عن احلكم بن عبد اهللا األيلـي،  : حدثنا عمرو قال

علمنا رسـول اهللا  : عن القاسم بن حممد، عن عبد اهللا بن عمر قال
اللهم إين أستخريك بعلمـك،  : يقول أحدكم«: االستخارة، فقال

فإنك تقدر وال أقدر،  ؛وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك
 -ام الغيوب، فإن كان كـذا وكـذا  أنت علَّو ،وتعلم وال أعلم

خريا يل يف ديين ويف معيشيت وخـريا يل يف   -األمر بامسه ييسم
كلها فاقدره يل وبارك يل فيـه،   يل يف األمور اعاقبة أمري وخري

وإن كان غري ذلك خريا يل فاقدر يل اخلري حيث كان ورضـين  
  .تلقات احلكم، وهذا إسناد ذاهب مبرة أخشى أن يكون من خم»به



  
صـالة االستخــارة

  
٣٤  

 
  .احلكم بن عبد اهللا األيلي كذَّبه أبو حامت واجلوزجاينّ

  .أحاديثُه كلُّها موضوعة: وقال أمحد
  .ليس بثقة: وقال ابن معني

  .متروك احلديث: وقال النسائي والدارقطين ومجاعة
  :ويروى من حديث ابن عباس وابن عمر مقرونان* 

حدثنا علي بـن  : ، قال)١١٤٧٧(فأخرج الطَّرباينُّ يف الكبري 
سعيد الرازي، ثنا عبد اهللا بن هاين املقدسي، ثنا هاين بـن عبـد   
الرمحن، عن عمه إبراهيم بن أيب عبلة، عن عطاء بن أيب رباح، عن 

 كـان رسـول اهللا   «: عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر قاال
ـ «: يعلِّمنا االستخارة كما يعلمنا السورة مـن القـرآن   هم إين الل

أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، إنك تقـدر وال أقـدر،   
وهذا حديث منكر جدا شبه : ، قلت»وتعلم وال أعلم وأنت عالم

 مهراينّ، وهانئ بن عبد الرمحن متاملوضوع؛ فلم أجده إال عند الطَّب
، وعلي بن سـعيد  )٣/٨٨(بالكذب كما قال الشوكاينّ يف النيل 

سعيد بن بشري بن مهران الرازي نزيل مصـر،   الرازي هو علي بن
  .كان يفهم وحيفظ: قال ابن يونس

  .مل يكن يف حديثه بذاك حدث مبا ال يتابع عليه: وقال الدارقطين
  .وأظن أن هذا منه: قلت

وعطاء مل يسمع من ابن عباس، قال ابن املديين كما يف جـامع  
  .رأى عبد اهللا بن عمر ومل يسمع منه): ٢٢٨(التحصيل 



  

  ٣٥  صـالة االستخــارة
 

  
  املبحث الثاين

  بعض ما ورد عن السلف يف االستخارة

  :أنه قال عن أنس بن مالك  -١
، وآخـر  )١(كان باملدينة رجل يلحد  اهللا  ي رسولُملا توفِّ«

نستخري ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه؛ : ، فقالوا)٢(يضرح 
  .)٣(»فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنيب 

  :عطاء رمحه اهللا قال عن -٢
ملا اخترق البيت زمن يزيد بن معاوية حني غزاها أهل الشـام  
فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبري حتى قدم الناس املوسـم؛  

  :على أهل الشام، فلما صدر الناس قال )٤(يريد أن جيزئهم أو حيرم
بناءهـا أو   يا أيها الناس، أشريوا علي يف الكعبة أنقضها مث أبين

  .منها )٥(أصلح ما وهي
                              

  .، وهو الشق يكون يف عرض القربجيعل للميت حلداً: أي: يلحد (١)
  .يدفن بال حلد: أي: يضرح (٢)
  ).١١/٦٣٨٢(البخاري الفتح  (٣)
حيملهم على احلرب : يغيظهم مبا يرونه قد فعل بالبيت، وقيل: قيل: أو حيرم (٤)

يشد قوم : أي –بالزاي  –حيزم : وحيرضهم عليها، وروي احلديث أيضا بلفظ
  .ومييلهم إليه وجيعلهم حزبا له

  .دم منهاما : أي: ما وهي من الكعبة (٥)



  
صـالة االستخــارة

  
٣٦  

 
يل رأي فيها، أرى أن تصلح ما  )١(فإين قد فرق: قال ابن عباس

وهى منها، وتدع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسـلم النـاس   
  .عليها، وبعث عليها النيب 

لو كان أحدكم احترق بيته ما رضـي حـىت   : فقال ابن الزبري
إين مستخري ريب ثالثًا مث عازم علـى  ، فكيف بيت ربكم؟ )٢(يجده 
  .أمري

فلما مضى الثالث أمجع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه النـاس  
أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حىت صعده رجـل  
فألقى منه حجارة، فلما مل يره الناس أصابه شيء تتابعوه، فنقضوه 

، فستر عليها الستور حىت بلغوا به األرض، فجعل ابن الزبري أعمدة
إن النيب : إين مسعت عائشة تقول: حىت ارتفع بناؤه، وقال ابن الزبري

 عندي من الناس حديث عهدهم بكفر وليس  لوال أنَّ«: قال
النفقة ما يقوى على بنائه، لكنت أدخلت فيه من احلجر مخـس  

  .»أذرع، وجلعلت هلا بابا يدخل الناس منه، وبابا خيرجون منه
  .فأنا اليوم أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس: قال
نظـر   )٣(فزاد فيه مخس أذرع من احلجر حىت أبدى أسا: قال

الناس إليه، فبىن عليه البناء وكان طول الكعبة مثاين عشرة ذراعـا،  
                              

  .بدا له وظهر: أي: فرق له رأي (١)
  .جيعله جديدا: أي: جيده (٢)
حفر من أرض احلجر ذلك املقدار إىل أن بلغ أساس البيت : أي: حىت أبدى أسا (٣)

  .حىت أرى الناس أساسه، فنظروا إليه فبىن البناء عليه الذي أسس عليه إبراهيم 



  

  ٣٧  صـالة االستخــارة
 

فلما زاد فيه استقصره فزاد يف طوله عشر أذرع، وجعل له بـابني  
  .أحدمها يدخل منه، واآلخر خيرج منه

قتل ابن الزبري كتب احلجاج إىل عبد امللك بـن مـروان    فلما
خيربه بذلك، وخيربه أن ابن الزبري قد وضع البناء على أس نظر إليه 

إنا لسنا من تلطـيخ  : العدول من أهل مكة؛ فكتب إليه عبد امللك
يف شيء؛ أما ما زاد يف طوله فأقره، وأما ما زاد فيـه   )١(ابن الزبري 

بنائه، وسد الباب الذي فتحه، فنقضه وأعـاده  من احلجر فرده إىل 
  .)٢(إىل بنائه
أنا أبو احلسن أمحد بن احلسني بن حممد : )٣(روى اخلطيب -٣

قال أبو عبـد اهللا  : بن عبد اهللا بن خلف العكربي، أنا جدي، قال
  :الزبري بن أمحد الزبريي

وال ينبغي ألحد أن يدع االستخارة، وليستعملها كما أمر؛ فإنَّ 
، والتبرك بذلك، مع ما فيها من الدعاء والرد ها اتباع أمر النيب في

  .إىل الرب تعاىل
  :رمحه اهللا تعاىل -قال ابن أيب مجرة -٤
»االستخارة يف األمور املباحة ويف املستحات إذا تعارضـا يف  ب

                              
: أي: لطخته: يد بذلك سبه وعيب فعله، يقالير: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبري (١)

، شرح )٤/٤٩١(إنا براء مما لوثه ما من هدم الكعبة : رميته بأمرٍ قبيح، يعين
  .صحيح مسلم للنووي

  ).١٣٣٣(مسلم  (٢)
  ).١٧١٦(اجلامع آلداب الراوي والسامع  (٣)



  
صـالة االستخــارة

  
٣٨  

 
البدء بأحدمها، أم   ا الواجبـات وأصـل املسـتحبمـات  ات واحملر

  .)١(»ستخار فيهذلك ال ي كلُّ ؛روهاتواملك
  :وقال أيضا -٥
»الة على دعاء االسـتخارة أنَّ احلكمة يف تقدمي الص  املـراد 

اجلمع بني خريي الدنيا واآلخرة، فيحتاج إىل قرع بـاب   حصولُ
ملا فيها من تعظيم  ؛امللك، وال شيء لذلك أجنع وال أجنح من الصالة

  .)٢(»ر إليه ماالً وحاالًناء عليه واالفتقااهللا والثَّ
٦- يبرمحه اهللا تعاىل -قال الطَّي:  
ـ   سياق حديث جابر يف االستخارة يدلُّ« على االعتنـاء التام 

  .)٣(»ا
  :قال بعض أهل العلم -٧
من أعطي الشـكر مل مينـع   : منع أربعاطي أربعا مل يعمن أُ«

السـتخارة مل  املزيد، ومن أعطي التوبة مل مينع القبول، ومن أعطي ا
  .)٤(»مينع اخلرية، ومن أعطي املشورة مل مينع الصواب

  :قال بعض األدباء -٨
  .)٥(»ما خاب من استخار، وال ندم من استشار«

                              
  ).١١/١٨٨(الفتح  (١)
  .بتصرف) ١١/١٨٩(املرجع السابق  (٢)
  .بتصرف) ١١/١٨٨(سابق املرجع ال (٣)
  ).١/٢٠٦(إحياء علوم الدين  (٤)
  ).١٩٩(، ونظرة النعيم )٣٠٩(أدب الدنيا والدين  (٥)



  

  ٣٩  صـالة االستخــارة
 

أخربنـا  : حدثنا هشيم، قال: قال )١(وأخرج ابن أيب شيبة  -٩
ما كنا نكتب يف عهـد  «: جويرب عن الضحاك عن ابن مسعود قال

ما  ر، وقد م»حاديث إال االستخارة والتشهدمن األ رسول اهللا 
  .فيه

  .بفسخ العزم: مب عرفت ربك؟ قال: وقيل لبعض السلف -١٠
فاآلدمي يفكِّر ويـدبر ويعـزم،   : قال احلكيم الترمذي مفسرا

من ورائه بإبطال ذلك، وتكون تلك األمـور   -تعاىل -وتدبري اهللا
ل اليقني والبصائر والتفويض ملَّا علمـوا  على غري ما فَكَّر ودبر؛ فأه

علم اليقني أنَّ إرادتهم تبطل عند إرادته رموا بـإرادم وفكـرهم   
وأقبلوا عليه يراقبون تدبريه وينتظرون حكمه يف األمور، فإذا نـام  

فهذا من سعادته، فإذا خار اهللا له رضـي  . اللهم خر لنا: أمر قالوا
واآلخر ترك االستخارة فإذا حل به تدبريه بذلك وافقه أو مل يوافقه، 

وقضاؤه سخط وضاق به ذراعا وخنق نفسه وال يزداد إال اختناقًا، 
  .)٢(وقد صار الوهن يف عنقه 

  :)٣(وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل  -١١
ما ندم من اسـتخار  : يقول وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية 

: سبحانه وتعاىل -قد قالاخلالق وشاور املخلوقني وثبت يف أمره، و
لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشو ]آل عمران :

                              
  ).٢٦٠/ ٢(املصنف  (١)
  ).١٠٨/ ٢(نوادر األصول  (٢)
  .، وما بعدها)٧٣(الوابل الصيب  (٣)



  
صـالة االستخــارة

  
٤٠  

 
ما تشاور قوم يبتغون وجه اهللا إال هـدوا إىل  : ، وقال قتادة]١٥٩

  .أرشد أمرهم
  :قال حممود الوراق: )١(وقال القرطيب  -١٢

  توكَّــل علــى الــرمحن يف كــل حاجــة
  

    
ــدر      ــي ويقـ ــإنَّ اَهللا يقضـ   أردت فـ

ــده   ــرا بعب ــرش أم ــرد ذو الع ــا ي   إذا م
  

    
ــتخري         ــا ي ــد م ــا للعب ــبه وم   يص

  وقد يهلك اإلنسـان مـن وجـه حـذره      
  

    
ــذر      ــث حي ــن حي ــد اهللا م ــو حبم   وينج

  :وقال آخر  
ــدر   ــرب ذو ق ــجر وال ــد ذو ض   العب

  
    

  والـــدهر ذو دول والـــرزق مقســـوم    
ــ    ــا اخت ــع فيم ــري أمج ــاواخل   ار خالقن

  
    

ــوم       ــوم والش ــواه الل ــار س   ويف اختي
ال ينبغي ألحد أن يقْدم على أمر من أمور : وقال بعض العلماء  

  .الدنيا حىت يسأل اهللا اخلرية يف ذلك
*     *     *  

                              
  ).٣٠٦/ ١٣(تفسري القرطيب  (١)



  

  ٤١  صـالة االستخــارة
 

  املبحث الثالث

  شرح حديث االستخارة

  ):يعلِّمنا االستخارة كان النيب : (قوله* 
  .، وكذا يف طريق بشر بن عمري»أصحابه ميعلِّ«: يف رواية معن

  ):يف األمور كلِّها: (قوله* 
هو عام أُريد به اخلصوص؛ فإنَّ الواجـب  : قال ابن أيب مجرة

واملستحب ال يستخار يف فعلهما، واحلرام واملكروه ال يسـتخار يف  
تركهما؛ فاحنصر األمر يف املباح ويف املستحب إذا تعارض منه أمران 

  .بدأ به ويقتصر عليهأيهما ي
وتدخل االستخارة فيما عدا ذلك يف الواجب واملستحب : قلت

املخري، وفيما كان زمنه موسعا، ويتناول العموم العظيم من األمور 
  .واحلقري، فرب حقري يترتب عليه األمر العظيم

  ):يف األمور: (قوله* 
املرَء كلها؛ وفيه دليل على العموم، وأنَّ : زاد يف رواية البخاري

 با لصغره وعدم االهتمام به، فيترك االستخارة فيه؛ فرال حيتقر أمر
  .أمر يستخف بأمره فيكون يف اإلقدام عليه أو تركه ضرر عظيم

  ):يعلمنا االستخارة: (قوله* 
 –طلب تيسر اخلري يف األمرين من الفعل أو الترك من اخلري: أي



  
صـالة االستخــارة

  
٤٢  

 
ام عليها مباحةً كانت أو يف األمور اليت نريد اإلقد –وهو ضد الشر

عبادة، لكن بالنسبة إىل إيقاع العبادة يف وقتها وكيفيتها ال بالنسبة 
  .إىل أصل فعلها، كما جاء يف رواية

  ):كالسورة من القرآن: (قوله* 
كمـا  «: يف رواية قتيبة عن عبد الرمحن املاضية يف صالة الليل

  .»يعلمنا السورة من القرآن
وم احلاجة يف األمور كلها إىل االستخارة؛ وجه التشبيه عم: قيل

كعموم احلاجة إىل القرآن يف الصالة، وحيتمل أن يكون املراد ما يقع 
التشهد  مين رسول اهللا علَّ«: يف حديث ابن مسعود يف التشهد

التشبيه يف حتفُّـظ حروفـه   : ابن أيب مجرةوقال  .»وكفِّي بني كفَّيه
زيادة والنقص منه والدرس له واحملافظة عليه، وترتب كلماته ومنع ال

وحيتمل أن يكون من جهة االهتمام به والتحقُّق لربكته واالحتـرام  
  .له، وحيتمل أن يكون من جهة كون كلٍّ منهما علم بالوحي

يبعاء وهذه : قال الطَّيذا الد البالغ امفيه إشارة إىل االعتناء الت
  .للفريضة والقرآن نيتلوجلعلهما الصالة 
  ):إذا هم: (قوله* 

إذا هم، وقد ثبت ذلـك يف  : يعلِّمنا قائالً: فيه حذف تقديره
: ، وزاد يف رواية أيب داود عـن قتيبـة  »ميقول إذا ه«: رواية قتيبة

  .»لنا«
: ترتيب الوارد على القلب علـى مراتـب  : قال ابن أيب مجرة



  

  ٤٣  صـالة االستخــارة
 

  .نية، مث اإلرادة، مث العزميةاهلمة، مث اللمة، مث اخلطرة، مث ال
: ال يؤاخذ ا؛ خبالف الثالثة األخرى؛ فقولـه : فالثالثة األوىل

»إذا هل ما يرد على القلب؛ يستخري فيظهـر لـه   » ميشري إىل أو
بربكة الصالة والدعاء ما هو اخلري؛ خبالف ما إذا متكَّن األمر عنده 

ه وله ميل وحب، فيخشى وقويت فيه عزميته وإرادته؛ فإنه يصري إلي
  .أن خيفى عنه وجه األرشدية؛ لغلبة ميله إليه

وحيتمل أن يكون املراد باهلم العزمية؛ ألنَّ اخلاطر ال يثبت، : قال
فال يستمر إال على ما يقصد التصميم على فعله، وإال لو استخار يف 

  .كلّ خاطر الستخار فيما ال يعبأ به فتضيع عليه أوقاته
  .»إذا أراد أحدكم أمرا فليقل«: ث ابن مسعودووقع يف حدي

  )إذا هم أحدكم باألمر(: قوله* 
كما يف رواية ابن مسعود، واألمر يعم املباح، وما . أراده: أي

يكون عبادة؛ إال أنَّ االستخارةَ يف العبادة بالنسبة إىل إيقاعهـا يف  
ـ   ت وقت معني، وإال فهي خري، ويستثْنى ما يتعني إيقاعـه يف وق

  .معني؛ إذ ال يتصور فيه الترك
  ):فلريكع ركعتني: (قوله* 

ما كتـب اهللا   صلِّ«: يقيد مطلق حديث أيب أيوب؛ حيث قال
، وميكن اجلمع بأنَّ املراد أنه ال يقتصر على ركعـة واحـدة؛   »لك

للتنصيص على الركعتني، ويكون ذكرمها على سبيل التنبيه باألدىن 
  .على األعلى



  
صـالة االستخــارة

  
٤٤  

 
ثر من ركعتني أجزأ، والظاهر أنه يشترط إذا أراد فلو صلَّى أك

  .أن يسلِّم من كل ركعتني؛ ليحصل مسمى ركعتني
وال جيزئ لو صلَّى أربعا مثالً بتسليمة، وكالم النووي يشـعر  

  .باإلجزاء
  ):من غري الفريضة: (قوله* 

فيه احتراز عن صالة الصبح مثالً، وحيتمل أن يريد بالفريضـة  
  .علق ا؛ فيحترز عن الراتبة كركعيت الفجر مثالًعينها وما يت

لو دعا بدعاء االستخارة عقب : )١(»األذكار«قال النووي يف 
راتبة صالة الظهر مثًال أو غريها من النوافل الراتبة واملطلقة، سـواء  

  .اقتصر على ركعتني أو أكثر أجزأ، كذا أطلق وفيه نظر
ا وصالة االستخارة إن نوى تلك الصالة بعينه: ويظهر أن يقال

معا أجزأ؛ خبالف ما إذا مل ينو، ويفارق صالة حتية املسـجد؛ ألنَّ  
املراد ا شغل البقعة بالدعاء، واملراد بصالة االسـتخارة أن يقـع   

  .الدعاء عقبها أو فيها
ويبعد األجزاء ملن عرض له الطلب بعد فـراغ الصـالة؛ ألن   

  .وجود إرادة األمر ظاهر اخلرب أن تقع الصالة والدعاء بعد
وأفاد النووي أنه يقـرأ يف الـركعتني سـوريت الكـافرون     

  .واإلخالص
مل أقف على دليـل  : »شرح الترمذي«وقال شيخنا يف : قال

                              
  ).١٣١ص(األذكار للنووي  (١)



  

  ٤٥  صـالة االستخــارة
 

  .ذلك، ولعله أحلقهما بركعيت الفجر والركعتني بعد املغرب
وهلما مناسبة باحلال؛ ملا فيهما من اإلخالص، والتوحيـد  : قال

: ذلك، ومن املناسب أن يقرأ فيهما مثـل قولـه  املستخري حمتاج لو
ارتخياُء وشا يم لُقخي كبرو ]وقوله]٦٨: القصص ، : امو

 مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤمكَانَ ل
  ].٣٦: األحزاب[ الْخيرةُ

يف كلٍّ منهما السورة واآلية األولـيني  واألكمل أن يقرأ : قلت
  .يف األوىل، واألخريني يف الثانية

بصالة ركعيت  األمر أنَّ »من غري الفريضة«: ويؤخذ من قوله
  .»شرح الترمذي«قاله شيخنا يف  .االستخارة ليس على الوجوب

ومل أر من قال بوجوب االستخارة لورود األمر ا ولتشبيهها 
القرآن، كما استدل مبثل ذلك يف وجوب التشهد  بتعليم السورة من

، ولتشـبيهه بتعلـيم   »فليقل«: يف الصالة لورود األمر به يف قوله
  .السورة من القرآن

إذا هم أحـدكم  «: األمر تعلَّق بالشرط، وهو قوله: فإن قيل
  .»باألمر

وكذلك يف التشهد إنما يؤمر به من صلَّى، وميكن الفرق : قلنا
ركا فيما ذكر أنَّ التشهد جزء من الصالة؛ فيؤخذ الوجوب وإن اشت
  .»صلوا كما رأيتموين أصلي«: من قوله

ودلَّ على عدم وجوب االستخارة ما دلَّ على عدم وجـوب  
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ال، «: قال »هل علي غريها؟«: صالة زائدة على اخلمس يف حديث

  .انتهى .»إال أن تطوع
م وجـوب ركعـيت   هذا، وإن صلح لالستدالل به على عـد 

االستخارة، لكن ال مينع من االستدالل به علـى وجـوب دعـاء    
االستخارة؛ فكأنهم فهموا أنَّ األمر فيه لإلرشاد، فعدلوا بـه عـن   

  .سنن الوجوب
وملا كان مشتمالً على ذكر اهللا والتفويض إليه كان منـدوبا،  

  .واهللا أعلم
الة؛ فلو دعا به يف هو ظاهر يف تأخري الدعاء عن الص: مث نقول

أثناء الصالة احتمل اإلجزاء، وحيتمل الترتيب على تقدمي الشروع يف 
الصالة قبل الدعاء؛ فإنَّ موطن الـدعاء يف الصـالة السـجود أو    

  .التشهد
احلكمة يف تقدمي الصالة على الـدعاء أن  : وقال ابن أيب مجرة

 خريي الدنيا واآلخرة؛ فيحتاج املراد باالستخارة حصول اجلمع بني
إىل قرع باب امللك، وال شيء لذلك أجنع وال أجنح من الصالة؛ ملا 

  .فيها من تعظيم اهللا والثَّناء عليه واالفتقار إليه مآالً وحاالً
ظاهر يف أنَّ الدعاَء املذكور يكـون بعـد    »مث ليقل«: وقوله

فيه بالنسبة ألذكـار   الفراغ من الصالة، وحيتمل أن يكون الترتيب
  .الصالة ودعائها، فيقوله بعد الفراغ وقبل السالم

  ):اللهم إين أستخريك بعلمك: (قوله* 
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، »بقدرتك«: ألنك أعلم، وكذا هي يف قوله: أي: الباء للتعليل
: هود[ بِسمِ اللَّه مجراها: وحيتمل أن تكون لالستعانة؛ كقوله

قَـالَ رب بِمـا   : ف؛ كقوله، وحيتمل أن تكون لالستعطا]٤١
لَيع تمعأَن... ١٧: القصص. [اآلية.[  

  ):بعلمك: (قوله* 
. بأنك أعلم وأقدر: أي: للتعليل »بقدرتك«: الباء فيه ويف قوله
ين العراقيرمحه اهللا -قاله زين الد.  

حيتمل أن تكـون لالسـتعانة، وأن تكـون    : وقال الكرماينّ
: القصـص [ رب بِما أَنعمت علَي: لهلالستعطاف؛ كما يف قو

حبق علمك وقدرتك الشاملني؛ كذا يف عمـدة  : أي]: ١٧: اآلية
  .القاري

أطلـب  : بسبب علمك، واملعىن: أي: وقال القاري يف املرقاة
منك أن تشرح صدري خلري األمرين بسبب علمك بكيفيات األمور 

مرين على احلقيقة إال من هو وجزئياا وكلياا؛ إذ ال حييط خبري األ
وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم : كذلك؛ كما قال تعاىل

 وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ
: أي: عانةالباء فيهما إما لالسـت : قال الطّييب]. ٢١٦اآلية : البقرة[

أطلب خريك مستعينا بعلمك؛ فإين ال أعلم فيهم خريك، وأطلـب  
. منك القدرة؛ فإنه ال حول وال قوة إال بك، وإمـا لالسـتعطاف  

  .انتهى خمتصرا
  ):وأستقدرك: (وقوله* 



  
صـالة االستخــارة

  
٤٨  

 
أطلب منك أن جتعل يل على ذلك قـدرة، وحيتمـل أن   : أي

  .قدير التيسريأطلب منك أن تقدره يل؛ واملراد بالت: يكون املعىن
  ):وأسألك من فضلك: (قوله* 

إشارة إىل أن إعطاء الرب فضل منه، وليس ألحد عليه حق يف 
  .نعمه؛ كما هو مذهب أهل السنة

  ):فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم: (قوله* 
إشارة إىل أنَّ العلم والقدرة هللا وحده، وليس للعبد من ذلك إال 

أنت يا رب تقـدر قبـل أن ختلـق يف    : كأنه قالما قدر اهللا له، و
  .القدرة، وعندما ختلقها يف وبعدما ختلقها

  ):اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر: (قوله* 
، زاد أبـو  »فإن كنت تعلم هذا األمر«: يف رواية معن وغريه

: داود يف رواية عبد الرمحن بن مقاتل عن عبد الرمحن بن أيب املوال
، وظـاهر  »مث يسميه بعينـه «: يف رواية معن ، وزاد»الذي يريد«

سياقه أن ينطق به، وحيتمل أن يكتفي باستحضـاره بقلبـه عنـد    
الدعاء، وعلى األول تكون التسمية بعد الدعاء، وعلى الثاين تكون 

  .فليدع مسميا حاجته: اجلملة حالية، والتقدير
استشكل الكرماين اإلتيان بصيغة الشـك   »إن كنت«: وقوله
 جيوز الشك يف كون اهللا عاملًا، وأجاب بأن الشـك يف أن  هنا، وال

: قوله: وقال الطحاوي. العلم متعلق باخلري أو الشر ال يف أصل العلم
الشك بالنسبة إىل الـداعي ال إىل  . إخل »...اللهم إن كنت تعلم«
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اللهم إنك تعلم، فأوقع الكـالم  : معناه: قال الطَّييب. عالم الغيوب
ع الشك على معىن التفويض إليه والرضا بعلمه فيه؛ وهذا النوع موق

، وحيتمل "جتاهل العارف ومزج الشك باليقني"يسميه أهل البالغة 
  .أنَّ الشك يف أنَّ العلم متعلِّق باخلري أو الشر ال يف أصل العلم

  .الذي يريده: أي: »اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر«
  ):يف ديين: (لهقو* 
  .فيما يتعلق بديين أوالً وآخرا: أي
  ):ومعاشي: (قوله* 

العيش احلياة، وقد عاش الرجل معاشا ومعيشـا،  : يف الصحاح
وكل واحد منهما يصلح أن يكون مصدرا، وأن يكون امسا مثـل  

  .معاب ومعيب
يف ديـين  «: ولفظ الطَّرباينّ يف األوسط من حديث ابن مسعود

يف دنيـاي  «: ، وعنده يف الكـبري عـن أيب أيـوب   »يويف دنيا
  .»وآخريت

، وهو يؤيد أنَّ املراد باملعاش احلياة، »ومعادي«: وزاد أبو داود
وحيتمل أن يريد باملعاش ما يعاش فيه، ولذلك وقع يف حديث ابـن  

يف دنيـاي  «: مسعود يف بعض طرقه عند الطَّـرباينِّ يف األوسـط  
، ويف حـديث أيب  »وديـين «:  روايته، زاد ابن حبان يف»وآخريت

  .»يف ديين ومعيشيت«: سعيد
  ):ومعادي: (قوله* 



  
صـالة االستخــارة

  
٥٠  

 
  .ما يعود إليه يوم القيامة؛ وهو إما مصدر أو ظرف: أي
  ):وعاقبة أمري: (قوله* 

  .»ديين«: الظاهر أنه بدل من قوله
  ):يف عاجل أمري وآجله: وعاقبة أمري، أو قال: (قوله* 

ختتلف الطُّرق يف ذلـك، واقتصـر    هو شك من الراوي، ومل
، وكذا يف حـديث ابـن   »يعاقبة أمر«: حديث أيب سعيد على

مسعود، وهو يؤيد أحـد االحتمـالني يف أن العاجـل واآلجـل     
مذكوران بدل األلفاظ الثالثة أو بدل األخريين فقط، وعلى هـذا  

إلَّـا   ال يكون الداعي جازما مبا قال رسول اهللا : فقول الكرماين
يف ديـين ومعاشـي وعاقبـة    «: دعا ثالث مرات، يقول مرةإن 

يف ديـين  «: ، ومـرة »يف عاجل أمري وآجلـه «: ، ومرة»أمري
  .»وعاجل أمري وآجله

يف حديث أيب أيوب وال  –أي الشك  –ومل يقع ذلك : قلت
  .أيب هريرة أصالً

  ):يف عاجل أمري وآجله: ( أو قال: (قوله* 
  .خلإ »...يف ديين«: ن قولهالظاهر أنه بدل م: قال يف املرقاة

: أو يف املوضعني للتخيري؛ أي: وقال اجلزري يف مفتاح احلصن
: ، أو قلـت »عاجل أمـري وآجلـه  «: أنت خمير إن شئت قلت

  .»معاشي وعاقبة أمري«
يبقال الطَّي : يبيف أنّ الن ه شكالظّاهر أن يف عاقبـة  «: قال
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إليه ذهب القوم؛ حيث ، و»عاجل أمري وآجله«: أو قال »أمري
خري يف دينه دون دنياه، وخري يف دنياه : هي على أربعة أقسام: قالوا

فقط، وخري يف العاجل دون اآلجل، وبالعكس؛ وهو أوىل، واجلمع 
يف ديين ومعاشي «: قال أفضل؛ ويحتمل أن يكون الشك يف أنه 

أمـري  يف عاجـل  «: ، أو قال بدل األلفاظ الثالثة»وعاقبة أمري
رمبا يؤكِّد  »يف عاجل أمري«: ، ولفظه يف املعادة يف قوله»وآجله

هذا، وعاجل األمر يشمل الديين والدنيوي، واألجـل يشـملهما   
  .انتهى. والعاقبة

  :)١(قال ابن القيم 
ومثالُ ما يترجح فيه أحد األلفاظ حديث االسـتخارة؛ فـإنَّ   

 يباوي شك؛ قال النالر :» تعلم أن هذا خـري يل يف   كنتإن
 »وعاجل أمري وآجلـه «: ، أو قال»ديين ومعاشي وعاقبة أمري

: ، والصحيح اللَّفظ األول؛ وهـو قولـه   »وعاقبة أمري«بدل 
ديين «: ه هو مضمون قولهاألمر وآجلَ عاجلَ ؛ ألنَّ»عاقبة أمري«

فيكون اجلمع بني املعاش وعاجل األمـر   ؛»ومعاشي وعاقبة أمري
 فإنَّ ؛ه ال تكرار فيهفإن ؛خبالف ذكر املعاش والعاقبة ؛راراوآجله تك

هآجلُ األمر، والعاقبةَ هو عاجلُ املعاش.  
 يبومن ذلك ما ثبت عن الن ه قالمن قرأ عشر آيات «: أن

  .رواه مسلم .»جالمن أول سورة الكهف عصم من فتنة الد
، »ة الكهـف ل سورومن أَ«: واختلف فيه؛ فقال بعض الرواة

                              
  ).١/٣٢٤(جالء األفهام  (١)
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  .»من آخر سورة الكهف«: وقال بعضهم

  ):فاقدره يل: (قوله* 
الَ، وأهـل   : قال أبو احلسن القابسيأهل بلدنا يكسرون الـد

 »اجعله مقدورا يل«: معىن قوله: وقال الكرماينّ. الشرق يضموا
ويسره يل وبارك «: زاد معن. يسره يل: معناه: ، وقيل»قدره«أو 

  .»يل فيه
  ):فاصرفه عين واصرفين عنه: (قوله* 
حىت ال يبقى قلبه بعد صرف األمر عنه متعلِّقًا به؛ وفيـه  : أي

دليلٌ ألهل السنة أنَّ الشر من تقدير اهللا على العبد؛ ألنه لو كـان  
  .يقدر على اختراعه لقدر على صرفه، ومل حيتج إىل طلب صرفه عنه

  ):فاصرفين عنه: (قوله* 
  .خاطري عنه؛ حىت ال يكون سبب اشتغال البالاصرف : أي
  ):واصرفه عين: (قوله* 
  .ال تقدرين عليه: أي
  ):واقدر يل اخلري: (قوله* 
  .مقدورا لفعلي هيسره واجعل: أي
  ):حيث كان: (قوله* 
حيـث  «: اخلري من زمان أو مكان، ويف رواية النسـائي : أي

ك خريا فوفقين للخري وإن كان غري ذل«: ، ويف رواية البزار»كنت
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وإن كان غري ذلك خريا فاقدر «: ، ويف رواية ابن حبان»حيث كان
  .»يل اخلري
  ):واقدر يل اخلري حيث كان: (قوله* 

واقدر يل اخلري أينما «: يف حديث أيب سعيد اخلدري بعد قوله
  .»ال حول وال قوة إال باهللا: كان

  ):مث رضين: (قوله* 
اجعلين بـه  : ؛ أي»مث ارضين به«: ة قتيبةبالتشديد، ويف رواي

راضيا، ويف بعض طرق حديث ابن مسـعود عنـد الطَّـرباينّ يف    
ورضـين  «: ، ويف حديث أيب أيوب»ورضين بقضائك«: األوسط
  .»بقدرك

والسر فيه أن ال يبقى قلبه متعلِّقًا به؛ فال يطمـئن خـاطره،   
  .والرضا سكونُ النفس إىل القضاء

على أمته، وتعليمهم مجيـع مـا    ديث شفقةُ النيب ويف احل
ينفعهم يف دينهم ودنياهم، ووقع يف بعض طرقه عند الطـرباين يف  

كان يدعو ذا الدعاء إذا أراد أن يصنع  أنه : حديث ابن مسعود
  .أمرا

أنَّ العبد ال يكون قادرا إال مع الفعل ال قبله، واهللا هـو  : وفيه
الشيء للعبد ومهّه به واقتداره عليه؛ فإنه جيب علـى  خالق العلم ب

العبد رد األمور كلِّها إىل اهللا، والتربي من احلول والقوة إليـه، وأن  
  .يسأل ربه يف أموره كلِّها



  
صـالة االستخــارة

  
٥٤  

 
واستدلَّ به على أنَّ األمر بالشيء ليس يا عن ضده؛ ألنه لـو  

: عن قوله »خري يلإن كنت تعلم أنه «: كان كذلك الكتفى بقوله
إخل؛ ألنه إذا مل يكن خريا فهـو   »...وإن كنت تعلم أنه شر يل«

  .شر، وفيه نظر؛ الحتمال وجود الواسطة
  :ماذا يفعل املستخري بعد االستخارة: واختلف يف

يفعل ما اتفق، ويستدل لـه بقولـه يف   : فقال ابن عبد السالم
ـ «: بعض طرق حديث ابن مسعود ويف آخـره  ، وأول »زممث يع

  .»أراد أحدكم أمرا فليقل إذا«: احلديث
يفعل بعد االستخارة ما ينشرح بـه  : »األذكار«وقال النووي يف 

بـأمر،   إذا مهمت«: ويستدل له حبديث أنس عند ابن السني. صدره
  .»فاستخر ربك سبعا مث انظر إىل الذي يسبق يف قلبك، فإن اخلري فيه

املعتمد؛ لكن سنده واه جدا، واملعتمد  وهذا لو ثبت لكان هو
أنه ال يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قـوي قبـلَ   

  .االستخارة
وال حول «: وإىل ذلك اإلشارة بقوله يف آخر حديث أيب سعيد

  .)١(»وال قوة إال باهللا
                              

  :انظر لشرح احلديث كتاب صالة التطوع يف الكتب الستة (١)
  ).١١/١٨٣(فتح الباري  -١
  ).٩/٢٢٨(شرح مسلم للنووي  -٢
  ).٢/٢٨٢(حتفة األحوذي  -٣
  ).٦/٨٠(شرح السندي لسنن النسائي  -٤
  ).٤/٢٧٧(عون املعبود  -٥

= 



  

  ٥٥  صـالة االستخــارة
 

  

  

  

  

  الفصل الثاين

  الدراسة الفقهية

=                                
  ).١/٩٨(شرح سنن ابن ماجه للسيوطي  -٦
  ).٦/٨٠(ه للسندي شرح سنن ابن ماج -٧



  
صـالة االستخــارة

  
٥٦  

 
  املبحث األول

  كيفيتها وأحكامها

  صالة االستخارة

هي أن يصلِّي املرء ركعتني من غري الفريضة يف أي وقت مـن  
اللَّيل أو النهار يقرأ ما يشاء بعد الفاحتة، مث حيمد اهللا ويصلِّي علـى  

، نبيه، مث يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جـابر  
  :قال

كلِّها كالسورة يعلِّمنا االستخارة يف األمور  كان رسول اهللا 
إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني مـن غـري   «: من القرآن

اللهم إين أسـتخريك بعلمـك، وأسـتقدرك    : الفريضة، مث ليقل
بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقـدر وال اقـدر،   

إن كنت تعلم أن هذا اللهم . وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب
عاجـل  : أو قال –شي وعاقبة أمري األمر خري يل يف ديين ومعا

فاقدره يل ويسره يل مث بارك يل فيه، وإن كنـت   – أمري وآجله
أو  –تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمـري  

فاصرفه عني واصرفين عنه، واقدر يل  – عاجل أمري وآجله: قال
  .»ويسمي حاجته«: ، قال»اخلري حيث كان مث رضيين به

  :حاواصطال* 
طلب صرف اهلمة ملا هو املختار عند اهللا : أي: طلب االختيار



  

  ٥٧  صـالة االستخــارة
 

  .واألوىل بالصالة أو الدعاء الوارد يف االستخارة
طلب خري األمرين ملن احتاج إىل : االستخارة: وقال ابن حجر

  .أحدمها
  :حكمها* 

وويأصحابنا وغريهم على : )١(رمحه اهللا  -قال اإلمام الن فَقات
ةأنها سن.  

دليـل علـى    »كما يعلمنا السورة من القـرآن «: ويف قوله
  .االهتمام بأمر االستخارة، وأنه متأكد مرغب فيه

ومل أجد من قال بوجوب االسـتخارة مسـتدلا   : قال العراقي
بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن، كما استدل بعضهم علـى  

يعلمنا التشـهد   كان: وجوب التشهد يف الصالة بقول ابن مسعود
  .كما يعلمنا السورة من القرآن

: إنما دلَّ على وجوب التشهد األمر يف قولـه : فإن قال قائل
  .احلديث »...حيات هللالت: فليقل«

  .»فلريكع ركعتني مث ليقل«: وهذا أيضا فيه األمر بقوله: قلنا
إذا هـم  «: األمر يف هذا تعلق بالشرط؛ وهو قولـه : فإن قال

  .»م باألمرأحدك
إمنا يؤمر به عند إرادة ذلك ال مطلَقًـا، كمـا قـال يف    : قلنا

                              
  ).٤/٥٨(اموع  (١)



  
صـالة االستخــارة

  
٥٨  

 
  .»تالتحيا: إذا صلى أحدكم فليقل«: التشهد

ومما يدل على عدم وجـوب االسـتخارة األحاديـث    : قال
هل : الصحيحة الدالَّة على احنصار فرض الصالة يف اخلمس من قوله

  .)١(انتهى . وغري ذلك »وعال، إال أن تط«: علي غريها؟ قال
  :كيفية صالة االستخارة* 

  :ورد يف كيفية االستخارة هيئات ثالث
تكـون  : املذاهب األربعة اوهي األوفق، واتفقت عليه -األوىل

بركعتني من غري الفريضة بنية االستخارة، مث يكون الدعاء املـأثور  
  .وحجتهم حديث جابر بن عبد اهللا . بعدها

جتوز بالدعاء فقط من غري صالة إذا تعذَّرت االستخارة : يةالثان
  .وهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية. بالصالة والدعاء معا

كان إذا  إنَّ النيب : ، قالوحجتهم هو حديث أيب بكر 
  .»اللهم خر يل واختر يل«: أراد أمرا قال

ه ضعيف: قال الطَّحاويم البحث فيه يف وقد ت: قلت. سندقد
  .قسم الدراسة احلديثية

وهـو   -جتوز بالدعاء عقب أي صالة كانت مع نيتها: الثالثة
أو بغري نيتها؛ كما يف حتية املسجد؛ وهو قـولٌ للمالكيـة    -األوىل

  .والشافعية

                              
  ).٣/٨٧(نيل األوطار لإلمام الشوكاين : انظر (١)



  

  ٥٩  صـالة االستخــارة
 

وإذا صلى الفريضة أو النافلة ناويا ا االستخارة حصل له ـا  
خارة، ولكن يشترط النية ليحصل الثـواب  فضل سنة صالة االست

قياسا على حتية املسجد، وعضد هذا الرأي ابن حجر اهليتمي، وقد 
  .خالف بعض املتأخرين يف ذلك ونفوا حصولَ الثَّواب

 يوطي١(وقال الس(:  
ومنها صالة االستخارة واحلاجة، وال شك يف اشتراط التعـيني  

  :لذلك؛ لكن قال النووي يف األذكارفيهما، ومل أر من تعرض 
الظاهر أنَّ االستخارةَ حتصل بركعتني من السـنن الرواتـب   

فعلى هذا يتجه إحلاقُهـا  : قلت. وبتحية املسجد وبغريها من النوافل
  .بالتحية يف عدم اشتراط التعيني

  :عدد ركعاا* 
ضـلَ يف صـالة   اتفق فقهاء املذاهب األربعـة علـى أنَّ األف  

االستخارة أن تكون ركعتني، ومل يصرح احلنفية واملالكية واحلنابلة 
بأكثر من هذا؛ أما الشافعية فأجاوزا أكثر من الركعتني، واعتـربوا  

  .التقييد بالركعتني لبيان أقلّ ما حيصل به
  :وقت االستخارة* 

أجاز القائلون حبصول االستخارة بالدعاء فقط وقوع ذلك يف 
  .أي وقت من األوقات بأن الدعاء غري منهي عنه يف مجيع األوقات

أما إذا كانت االستخارة بالصالة والدعاء، فاملذاهب األربعـة  
                              

  ).١/١٤(األشباه والنظائر  (١)



  
صـالة االستخــارة

  
٦٠  

 
متنعها يف أوقات الكراهة؛ فقد نص املالكية والشافعية صراحةً على 
املنع؛ غري أنَّ الشافعيةَ أباحوها يف احلرم املكِّي يف أوقات الكراهـة؛  
قياسا على ركعيت الطواف؛ ملا روي عن جبري بن مطعم أنَّ رسول 

يا بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف ـذا البيـت   «: اهللا قال
  .»وصلى يف أي ساعة من ليل أو ار

وأما احلنفية واحلنابلة فهم مينعون صـالة النفـل يف أوقـات    
  :الكراهة؛ لعموم أحاديث النهي، ومنها

 اس، قالما روى ابنون     : عبشـهد عنـدي رجـال مرضـي
ى عن الصالة بعد الصـبح   أنَّ النيب  وأرضاهم عندي عمر 

  .حىت تشرق الشمس، وبعد العصر حىت تغرب
يا رسول اهللا، أخربين عـن  : قلت: وعن عمرو بن عبسة قال

صل صالة الصبح مث اقصر عن الصالة حني تطلع «: قال. الصالة
بني قرين الشيطان، وحينئذ يسجد هلا الكفار، مث صل فإن الصالة 

قصر عن الصالة احمضورة مشهودة حىت يستقل الظل بالرمح، مث 
فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فـإن الصـالة   

ة حـىت  مث اقصر عن الصال مشهودة حمضورة حىت تصلي العصر،
تغرب الشمس فإا تغرب بني قرين الشيطان، وحينئذ يسجد هلا 

  .»الكفار
إال أنَّ هناك أوقات قد دلَّ الشرع على أفضلية الدعاء فيهـا؛  
فإنْ حترى أوقات استجابة الدعاء فال بأس بذلك؛ ملا قدمناه من أنَّ 

  .صالةَ االستخارة هي صالة حاجة ودعاء



  

  ٦١  صـالة االستخــارة
 

  :فضلة للدعاء، واليت يرجى فيها القبولومن األوقات امل* 
 درعاء ال يالد :»الوقت ما بني األذان واإلقامة؛ لقوله  -١

  .)١(»بني األذان واإلقامة
الـدعاء  : ثنتان ال تردان«: ساعة نزول الغيث؛ لقوله  -٢

  .)٢(»حتت املطر«: ، ويف رواية»عند النداء ووقت املطر
  :)٣(قال ابن القيم 

إنَّ الدعاَء عند نزول الغيث مستجاب، ويف صحيح : د قيلوق
 يبعن عائشة رضي اهللا عنها أنَّ الن البخاري  كان إذا رأى املطر

  .»با نافعايص«: قال
أصابنا وحنن مع رسـول  : قال ويف صحيح مسلم عن أنس 

يا : ثوبه حىت أصابه املطر، فقلنا مطر، فحسر رسول اهللا  اهللا 
  .»هعهد برب ه حديثُألن«: ل اهللا، مل صنعت هذا؟ قالرسو

نـا تبـارك   ينزل رب :»الثُّلُثُ األخري من اللَّيل؛ لقوله  -٣
ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخـر،   لوتعاىل ك

 من يدعوين فأستجيب له؟ من يسـألين فأعطيـه؟ مـن   : فيقول

                              
، )١٥٦٢(، والضياء يف املختارة )١٢٢٢١(، وأمحد )٢١٢(أخرجه الترمذي  (١)

  .حديث حسن: وقال الترمذي
سن صحيح اٌإلسناد هذا حديث ح: وقال) ٢٥٣٤(أخرجه احلاكم يف املستدرك  (٢)

  .ومل خيرجاه
  ).١٧٥ص(الوابل الصيب  (٣)



  
صـالة االستخــارة

  
٦٢  

 
  .)١(»يستغفرين فأغفر له؟

يف اجلمعة  إنَّ«: ة األخرية من يوم اجلمعة؛ لقوله الساع -٤
ي يسأل اهللا خـريا إال أعطـاه   لساعة ال يوافقها مسلم قائم يصلِّ

٢(»اهإي(.  
التمسوها «: ومجهور أهل العلم على أنها آخر ساعة؛ لقوله 

٣(»ساعة بعد العصر آخر(.  
و الـدعاء،  وال يبعد أن تكون الصالة هنا مبعناها اللُّغوي؛ وه

  .واهللا أعلم
ثالث دعوات مستجابات ال «: يف حالة السفر؛ لقوله  -٥
شك دعوة الوالد على ولده، ودعوة املسـافر، ودعـوة   : فيهن

  .)٤(»املظلوم
 لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ: ليلة القدر؛ لقوله تعاىل -٦

  ].٣: القدر[
  .)٥(»األواخر من رمضان التمسوها يف العشر«: وقوله 

                              
  ).٧٥٨(، ومسلم )١٠٩٤(أخرجه البخاري  (١)
  ).٨٥٢(، ومسلم )٤٩٨٨(أخرجه البخاري  (٢)
هذا : ، واحلاكم يف مستدركه وقال)١٦٩٧(، والنسائي )١٠٤٨(أخرجه أبو داود  (٣)

  .وهو كما قال: حديث صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي
، وابن )٣٨٦٢(، وابن ماجه )٣٤٤٨(، والترمذي )١٥٣٦(أخرجه أبو داود  (٤)

  .هذا حديث حسن: ، وقال الترمذي)٢٦٩٩(حبان 
  ).١١٦٥(، ومسلم )١٩١٧(أخرجه البخاري  (٥)



  

  ٦٣  صـالة االستخــارة
 

  فيم يستخري؟* 
اتفقت املذاهب األربعة على أنَّ االستخارةَ تكون يف األمـور  
اليت ال يدري العبد وجه الصواب فيها؛ أما ما هو معروف خريه أو 
شره؛ كالعبادات وصنائع املعروف واملعاصي واملنكرات، فال حاجة 

خصوص الوقت؛ كاحلج مثالً إىل االستخارة فيها، إال إذا أراد بيان 
أيرافق فالنـا أم  : يف هذه السنة؛ الحتمال عدو أو فتنة، والرفقة فيه

  .ال
 ١(قال املرداوي(:  

صالة االستخارة يف كلِّ أمر مباح، وتكـون يف املنـدوب إذا   
تعارض عليه مندوبان أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه، ومثـل ذلـك   

ارة اليمني، أو املوسع كاحلج يف هـذا  الواجب املخري؛ كخصال كفَّ
  .اهـ. العام، وتكون يف العظيم واحلقري، وحترم يف احلرام واملكروه

وعلى هذا فاالستخارةُ ال حملَّ هلا يف الواجب واحلرام واملكروه؛ 
  .وإنما تكون يف املندوبات واملباحات؛ أما املباح فيستخار يف أصله

ق؟ اختار بعضهم األول؛ لظاهر وهل يستخري يف معني أو مطل
خل، واختار إ »...كنت تعلم أن هذا األمر إن«: احلديث؛ ألن فيه

بناه فوجدناه وهو أحسن، وقد جر: عراينّاين، وقال الشابن عرفة الثَّ
  .)٢(صحيحا 

                              
  ).٢/٢٠٩(اإلنصاف  (١)
، والطحاوي )١/٤٠٨(، وكشاف القناع )١/٣٦(العدوي على اخلرشي : انظر (٢)

  ).٢١٧(على مراقي الفالح 



  
صـالة االستخــارة

  
٦٤  

 
  هل تكون االستخارة يف األمور معروفة النتائج؟* 

نتـائج؛ ألنَّ معرفـةَ   نعم؛ تكون يف األمور الدنيوية املعروفة ال
حقائق النتائج ال يعلمها إال اهللا تعاىل؛ فمهما ظَن العبد من ظـن،  
فليس كلُّ أمر ظاهره خري هو يف حقيقته خري، وليس كـل أمـر   
ظاهره شر هو يف حقيقته شر؛ فكم من أمر ظن صاحبه أنَّ فيه خريا 

أنَّ فيه شـرا،  عظيما، فكان فيه هالكه؛ وكم من أمر ظن صاحبه 
وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا : فكان فيه جناته، وحسبنا قولُ اهللا تعاىل

لَكُم رش وهئًا ويوا شبحى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهو ] البقـرة :
٢١٦.[  

  .)١(»يفعل ما اتفق«: قال العز بن عبد السالم
واملعتمد «: ابن حجر وذا تعرف عدم صواب ما قاله احلافظُ

 قبـل   أنه ال يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قـوي
؛ ألنَّ املسألةَ ال تتعلَّق بالعبد وال واه وال بانشـراح  )٢(»االستخارة

صدره؛ وإنما هي متعلِّقةٌ مبا يعلمه ويفعله؛ فاألمر مقدر؛ سواء كان 
  .كرهه أو أحبه له هوى فيه أم مل يكن له هوى فيه، وسواء

قلبـك؛   انظر إىل ما يسبق... «: وأما حديث أنس الذي فيه
راسـة  وقد سبق خترجيـه يف الد  ،ا، فهو ضعيف جد»فإنَّ اخلري فيه

ةاحلديثي.  
اهلم، مث االستخارة واملشـاورة، مث  : ومراحل االستخارة تكون
                              

  ).١١/١٨٧(فتح الباري بشرح صحيح البخاري : انظر (١)
  ).١١/١٧٨(فتح الباري بشرح صحيح البخاري : انظر (٢)



  

  ٦٥  صـالة االستخــارة
 

  .التوكُّل، مث العمل مبا يراه املستخري
  :ة االستخارةالقراءة يف صال* 

فيما يقـرأ بـه يف صـالة     -رمحهم اهللا تعاىل -انقسم العلماء
  :االستخارة على أقوال

يسـتحب أن يقـرأ يف   : قال احلنفيةُ واملالكيةُ والشافعيةُ -١
: الكـافرون [ قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ: الركعة األوىل بعد الفاحتة

  ].١: اإلخالص[ لَّه أَحدقُلْ هو ال: ،  ويف الثانية]١
١(قال الطَّحاوي(:  
وربك يخلُق مـا  : يقرأ يف األوىل بقوله تعاىل: وقال بعضهم

ارتخياُء وشي إىل :َوننلعي ]ويف الثانية]٦٩، ٦٨: القصص ، :
ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو... إىل قوله :ابِينم ] باألحـزا :

٣٦.[  
 مياطي٢(وقال الد(:  

وذكر بعضهم أنه يقرأ يف االستخارة ما ذكر أو يقرأ يف الركعة 
وربك يخلُق ما يشاُء ويختار ما كَـانَ لَهـم الْخيـرةُ    : األوىل

وربـك يعلَـم مـا تكـن     * سبحانَ اللَّه وتعالَى عما يشرِكُونَ 
دونَصنلعا يمو مهور ]ويف الثانية]٦٩، ٦٨: القصص ، : امو

 مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤمكَانَ ل
                              

  ).١/٢٦٢(مراقي الفالح  (١)
  ).٢/٢٥٨(إعانة الطالبني  (٢)



  
صـالة االستخــارة

  
٦٦  

 
 الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا

  ].٣٦اآلية : حزاباأل[
ناسب اإلتيان ما يف صالة يـراد منـها   : قال النووي معلِّالً

إخالص الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز، وأجازوا أن يـزاد  
  .عليهما ما وقع فيه ذكر اخلرية من القرآن الكرمي

أما احلنابلة وبعض الفقهاء، فلم يقولوا بقـراءة معينـة يف    -٢
؛ وذلك لعدم ورود دليل خاص بالقراءة يف صالة صالة االستخارة

  .االستخارة
  :حملُّ الدعاء* 

جيوز يف الدعاء أن يكون قبلَ السالم وبعد السالم؛ فقد سـئل  
هل يدعو : عن دعاء االستخارة -رمحه اهللا تعاىل -اإلمام ابن تيمية

  به يف الصالة أم بعد السالم؟
ة االستخارة وغريها قبلَ السـالم  جيوز الدعاء يف صال: فأجاب

 يبالم أفضل؛ فإنَّ النعاء قبلَ السه، والدوبعد   دعائه كـان أكثر
قبل السالم، واملصلي قبل السالم مل ينصرف؛ فهذا أحسـن، واهللا  

  .)١(تعاىل أعلم 
  :تكرار االستخارة* 

خري ينبغـي أن يكـرر املسـت   : قال احلنفية واملالكية والشافعية
االستخارةَ بالصالة والدعاء سبع مرات؛ ملا روى ابن السني عـن  

                              
  ).١٠/٥٣٩(جمموع الفتاوى البن تيمية  (١)



  

  ٦٧  صـالة االستخــارة
 

يا أنس إذا مهمت بأمر فاسـتخر  «: قال رسول اهللا : أنس قال
فيه سبع مرات، مث انظر إىل الذي يسبق قلبك فإن اخلـري   ربك

لكن احلديث ضعيف جدا، كما سـبق بيانـه يف الدراسـة    ؛ »فيه
  .احلديثية

من أقوال الفقهاء أنَّ تكرار االستخارة يكون عند عدم  ويؤخذُ
ظهور شيء للمستخري، فإذا ظهر له ما ينشرح به صدره مل يكـن  
هناك ما يدعو إىل التكرار، وصرح الشافعيةُ بأنه إذا مل يظهـر لـه   
شيء بعد السابعة استخار أكثر من ذلك؛ أما احلنابلة فلم جند هلـم  

  .ار االستخارةرأيا يف تكر
  :تكرارها يف األمر الواحد* 

اختلف الناس يف هذه املسألة، واملعتمد إن شاء اهللا هو أنه جيوز 
  :تكرارها يف األمر الواحد، والعمدة يف هذا حديث عطاء؛ قال

ملا احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حني غزاها أهلُ الشـام  
اس املوسم يريد  فكان من أمره ما كان تركه ابنري حىت قدم النبالز

يا أيها : أن جيرئهم أو حيرم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال
الناس، أشريوا علي يف الكعبة أنقضها مث أبين بناءها أو أصـلح مـا   

فإني قد فـرق يل رأي فيهـا؛ أرى أن   : قال ابن عباس. وهى منها
تا أسلم الناس عليه وأحجـارا أسـلم   تصلح ما وهى منها وتدع بي

 يباس عليها، وبعث عليها النالن بريالـز لـو كـان   : ، فقال ابن
إين ! أحدكم احترق بيته ما رضي حىت جيده، فكيف بيت ربكـم؟ 

فلما مضى الثَّالث أمجع رأيه . مستخري ربي ثالثًا مث عازم على أمري



  
صـالة االستخــارة

  
٦٨  

 
زل بأول الناس يصعد فيه أمر على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ين

 اسمن السماء حىت صعده رجل، فألقى منه حجارة؛ فلما مل يره الن
أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حىت بلغوا فيه األرض، فجعل ابن الزبري 

إنـي  : أعمدة فستر عليها الستور حىت ارتفع بناؤه، وقال ابن الزبري
حـديث   النـاس  لوال أنَّ«: قال إنَّ النيب : مسعت عائشة تقول

عندي من النفقة ما يقوى على بنائه، لكنت عهدهم بكفر وليس 
أدخلت فيه من احلجر مخس أذرع، وجلعلت هلا بابا يدخل الناس 

فأنا اليوم أجد مـا أنفـق ولسـت    : ، قال»منه وبابا خيرجون منه
ا فزاد فيه مخس أذرع من احلجر حىت أبدى أُس: قال .أخاف الناس

نظر الناس إليه، فبىن عليه البناء، وكان طول الكعبة مثـاين عشـر   
ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد يف طوله عشر أذرع، وجعل له 

بابني أحدهم يخرج منه، فلما قتل ابـن الـزبري   دخل منه واآلخر ي
كتب احلجاج إىل عبد امللك بن مروان خيربه بذلك وخيربه أن ابـن  

أهـل مكـة،   البناء على أس نظر إليه العدول من الزبري قد وضع 
بري يف شيء، أما ما زا لسنا من تلطيخ ابن الإن: فكتب إليه عبد امللك

فرده إىل بنائه وسـد   رزاد يف طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من احلج
  .)١(»فنقضه وأعاده إىل بنائه .الباب الذي فتحه

لو كان «: بن الزبري وحملُّ الشاهد من احلديث هو قول عبد اهللا
إين  !كيف بيت ربكـم؟ فه، أحدكم احترق بيته ما رضي حىت جيد

على أمري  عازممثي ثالثًا مستخري رب«هذا ومل ي ،من  علم له خمالف
                              

  ).١٣٣٣(أخرجه مسلم يف صحيحه  (١)



  

  ٦٩  صـالة االستخــارة
 

الصها مع توافرهم ووجود مثل عبد اهللا بن عمـر وأنـس   حابة وقت
  .وعبد اهللا بن عباس وغريهم من علماء الصحابة والتابعني

  :ن األدلة على جواز ذلك أن النوافل على أنواعوم
  .إما أن تكون حمض تعبد؛ كالوتر وركعيت الفجر

  .وإما أن تكون تعبدا له؛ ولكنها مناطة بسبب؛ كتحية املسجد
مناطة حباجة للعبد عند ربه؛ : أي: وإما أن تكون صالة حاجة

  .ستخارةلكنها مقرونةٌ بدعاء؛ كصالة االستسقاء واال
فإن كانت الصالة عبادةً حمضةً فال جيـوز تكرارهـا ألبتـة؛    

  .كركعيت الفجر والوتر باإلمجاع
وكذلك إن كانت ذات سبب حمض فال تكرار إال مع تكـرر  

  .السبب
وأما إن كانت ذات حاجة بصفة خمصوصة، فجمهـور أهـل   

ـ  –العلم جييزون تكرارها؛ فقد أجاز األئمة ك أمحد والشافعي ومال
  .)١(تكرار صالة االستسقاء  -وغريهم 

  .واالستخارة من النوع الثالث؛ وهو املقيد بسبب
وصالة االستخارة أشبه ما تكون بصالة االستسقاء من حيث 
إنها صالة حاجة، وتشاها من حيث ارتباط الصالة بالدعاء؛ وهذا 

ا انضم النوع من الصالة أشبه ما يكون دعاًء بصورة خمصوصة، فإذ
                              

  ).٢/٩٥(املغين البن قدامة : انظر (١)



  
صـالة االستخــارة

  
٧٠  

 
وكان اإلكثـار مـن    -وهو الدعاء –إىل هذا املعىن اللُّغوي للصالة

  .الدعاء مطلوبا، فال مانع من تكرارها
وهي دعـاء   -مل يرد ذكر تكرارها: وكذلك صالة االستسقاء

عقب أو قبل صالة خمصوصة، ومع ذلك أجاز مجـاهري   -خمصوص
  .أهل العلم تكرارها

بتكرار صالة الكسوف اخلسوف حىت كما يستأنس لتكرارها 
 –أي صالة الكسوف أو اخلسوف –تنجلي الشمس أو القمر؛ فهي

صالة ذات سبب وحاجة، وفيها دعاء؛ فشات صاليت االستخارة 
 يبواالستسقاء؛ فعن املغرية أنَّ الن إن الشمس والقمـر  «: قال

ته، آيتان من آيات اهللا عز وجل، ال ينكسفان ملوت أحد وال حليا
  .)١(»فإذا رأيتمومها فادعوا هللا تعاىل وصلوا حىت ينجلي

فيه دليل واضح علـى مشـروعية    »حىت ينجلي«: فقوله 
  .تكرار الصالة حىت يتم اجلالء

  وهل يستحب تكرار الصالة والدعاء؟: ويف النيل
 وقد ورد يف حديث تكرار : قال العراقي ،االستحباب الظَّاهر
: خارة سبعا رواه ابن السين من حديث أنس مرفوعـا بلفـظ  االست

»إذا مهمت ك فيه سبع مرات، مث انظر إىل الذي بأمر فاستخر رب
  .»فيه اخلري فإنَّ ؛يسبق إىل قلبك

  .إسناده غريب فيه من ال أعرفهم: قال النووي يف األذكار
                              

  ).٩١٥(، ومسلم )٩٩٣(أخرجه البخاري  (١)



  

  ٧١  صـالة االستخــارة
 

ـ  : قال العراقي سةَ فيه؛ نعم قـد يلُّ احلديث ساقطٌ ال حجدت
 يبكرار بأنَّ النللت   كان إذا دعا ثالثًا احلديث الصحيح، وهـذا

وإن كان املراد به تكرار الدعاء يف الوقت الواحد، فالدعاُء الـذي  
  .تسن الصالةُ له تكرر الصالة له كاالستسقاء

بأنها صالةٌ ودعاٌء  –على تكرار االستخارة –واعترض املانعون
 م عن تكرار صـالة  خمصوصال مينع من تكرارها، وما كان جوا

االستسقاء، وهي صالة ودعاء خمصوص، فهو جوابنا عن تكـرار  
  .صالة االستخارة

ومهما قيل فيها فهي دعاء، والدعاء يستحب تكراره واإلحلاح 
فيه؛ سواء كان خمصوصا أو غري خمصوص؛ نعم؛ لو كانت صـالة  

بب لقُلنا مبنع التكرار؛ وأما أن تكون صالةَ االستخارة جمرد ذات س
حاجة فهي أقرب للدعاء منه إىل غريه؛ لذلك نرجح قولَ من قـال  

  .)١(بالتكرار، واهللا أعلم 
  :مىت يبدأ االستخارة* 

ينبغي أن يكون املستخري خايلَ الذِّهن غري عازم على أمر معين؛ 
إىل أنَّ االستخارةَ تكون عند يشري  »إذا هم«: يف احلديث فقوله 

أول ما يرد على القلب؛ فيظهر له بربكة الصالة والدعاء مـا هـو   
اخلري؛ خبالف ما إذا متكن األمر عنده وقويت فيه عزميته وإرادتـه؛  
فإنه يصري إليه ميل وحب، فيخشى أن خيفى عنه الرشاد لغلبة ميله 

د باهلم العزميةَ؛ ألنَّ اخلـاطر  إىل ما عزم عليه، وحيتمل أن يكون املرا
                              

  ).٥/٨٨(، اموع )٢/٢٩٥(، املغين مع الشرح )٣/٣٠٦(املوسوعة الفقهية  (١)



  
صـالة االستخــارة

  
٧٢  

 
ال يثبت وال يستمر إلَّا على ما يقصد التصميم على فعله من غـري  
ميل، وإال لو استخار يف كلِّ خاطر الستخار فيما ال يعبـأ فيـه،   

إذا أراد أحدكم «: فتضيع عليه أوقاته، ووقع يف حديث أيب سعيد
  .)١(»...أمرا فليقل

  :ةالنيابة يف االستخار* 
االستخارة للغري قال جبوازها املالكية والشافعية؛ أخذًا من قوله 

 :»  وجعـل  . )٢(»من استطاع منكم أن ينفع أخـاه فلينفعـه
هل ورد أن اإلنسان يسـتخري  : احلطَّاب من املالكية حملَّ نظر، فقال

لغريه؟ مل أقف على شيء، ورأيت بعض املشايخ يفعله، ومل يتعرض 
  .احلنفيةلذلك احلنابلة و

  .واألظهر عدم جواز ذلك
  .الصالة ال تدخلها النيابة: )٣(قال البعلي احلنبلي 

 افعيوالش يابةُ يف العبادات منها مـا ال  : )٤(وقال الزركشيالن
يقبل باإلمجاع؛ كاإلميان باهللا والصالة والصوم عن احلـي القـادر   

الصدقة واحلج عـن  واجلهاد عنه، ومنها ما يقبلها إمجاعا كالدعاء و
امليت وركعيت الطواف تبعا له ورد الديون والودائع، ومنها ما فيـه  

                              
، وفتح الباري )٤٠٨(، وكشاف القناع )١/٣٧(العدوى على اخلرشي : انظر (١)

  ).٢١٧(، والطحطاوي على مراقي الفالح )١١/١٥٤(
  ).٢١٩٩(أخرجه مسلم  (٢)
  ).١/٤١(لقواعد والفوائد األصولية ا (٣)
  ).٣/٣١٢(املنثور يف القواعد  (٤)



  

  ٧٣  صـالة االستخــارة
 

خالف؛ كالصوم عن امليت واحلج عن احلي، وكذلك ثواب القراءة 
، وقد يدخل يف الوضوء بالنسبة للـويل يف حـق   عند الشافعي 

الطفل الذي ال مييز إذا طاف به؛ فإنه يحرم عنه ويتوضأ عنه؛ لكن 
و أحدث الصيب يف أثناء الطَّواف مل جيب على الويلِّ التجديد، ومنه ل

جتوز النيابةُ يف طلب املاء للمسافر على األصح، وخـالف طلـب   
القبلة؛ حيث ال جيوز أن يفوضه لغريه؛ ألنَّ مبناه على االجتهاد، وال 

  .تدخله النيابة وهذا إخبار عن مشاهدة
  .الصالة عبادة بدنية ال تقبل النيابة: )١(حلنبلي وقال ابن القَيم ا

  :العبادات على ضربني: )٢(وقال البيهقي الشافعي 
ال يقبل النيابة؛ كالطَّهارة والصالة والصوم على أحد : أحدمها

  .القولني
يقبلها؛ كاحلج والعمرة والزكاة والصـوم يف القـول   : واآلخر

  .اآلخر
اطيبيف هذه املسألة وانظر تقرير اإلمام الش ٣( املالكي(.  

  :عالمة القبول* 
اتفق فقهاُء املذاهب األربعة علـى أنَّ عالمـات القبـول يف    

مث «: يف حديث أنس االستخارة انشراح الصدر؛ لقول الرسول 
                              

  ).١/٤٦(الصالة  (١)
  ).١/٢٢٣(الصالة خلف اإلمام  (٢)
  .وما بعدها) ٢/٢٢٧(املوافقات  (٣)



  
صـالة االستخــارة

  
٧٤  

 
فيمضي إىل ما : ؛ أي»فيه اخلري فإنَّ ؛انظر إىل الذي سبق إىل قلبك

  .انشرح به صدره
  :)١(قال ابن عالن 

وإن مل : إنَّ األوىل أن يفعل بعدها مـا أراد؛ أي : ومن ثَم قيل
هو اخلري، كما  –بعد الصالة: أي –ينشرح صدره؛ إذ الواقع بعدها

  .سيأيت عن ابن عبد السالم
فعلى : قال احلافظُ زين الدين العراقي: وقال احلافظ ابن حجر

عن رسول اهللا  ساقطٌ، والثَّابت –حديث أنس: أي –هذا فاحلديث
 :» أي اإلمـام   –وما ذكـره قبـل  . »ذا دعا دعا ثالثًاإكان

ويوه اعتمد فيه على هذا  –النه؛ كأنه ميضي ملا ينشرح له صدرأن
احلديث، وليس بعمدة، وقد أفىت ابن عبد السالم خبالفه؛ فال تتقيد 

قع يف آخر بعدد االستخارة؛ بل مهما فعله فاخلري فيه، ويؤيده ما و
  .اهـ. »عزممث ي«: حديث ابن مسعود يف بعض طُرقه

: أي –قد بينتها فيما تقدم، وأنَّ راويها: أي ابن حجر –قلت
ضعيف؛ لكنه أصلح حاالً مـن راوي هـذا    -»مث يعزم«: زيادة

  .اهـ. احلديث؛ أي حديث أنس
عبارة عن ميل اإلنسان وحبه للشيء من غـري  : وشرح الصدر

  .فس أو ميل مصحوب بغرض على ما قَرره العدويهوى للن
ال يشترطُ شرح الصـدر؛ فـإذا   : قال الزملكاينّ من الشافعية
                              

  ).٣٥٧-٣/٣٥٥(الفتوحات الربانية  (١)



  

  ٧٥  صـالة االستخــارة
 

استخار اإلنسانُ ربه يف شيء، فليفعل ما بدا له؛ سواء انشرح لـه  
صدره أم ال؛ فإنَّ فيه اخلري، وليس يف احلديث انشراح الصدر؛ لكن 

انشراح الصدر مع تيسر األمر عالمةَ اختيار اهللا له  ال مينع أن يكون
فإذا استخار : )١(رمحه اهللا -هذا األمر؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

اهللا كان ما شرح له صدره وتيسر له من األمور هو الذي اختـاره  
اُهللا له، وفرق بني من جعل انشراح الصدر هو العالمة وبـني مـن   

  .ماتجعلها من العال
  :ضرورة االلتزام بالوارد يف االستخارة* 

رمحـه اهللا تعـاىل   -قال أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن احلاج :
على املرء أن يحذَر مما يفعله بعض الناس ممن ال علم عنده أو عنده 
علم وليس عنده معرفة حبكمة الشرع الشريف يف ألفاظه اجلامعـة  

بعضهم خيتارون ألنفسهم استخارةً غري الواردة،  لألسرار العلية؛ ألنَّ
وهذا فيه ما فيه من اختيار املرء لنفسه غري ما اختاره له مـن هـو   
أرحم به وأشفق عليه من نفسه ووالديه، العامل مبصاحل األمور املرشد 

  .ملا فيه اخلري والنجاح والفالح، صلوات اهللا وسالمه عليه
الشرعيةَ ويتوقَّف بعدها حىت يرى  وبعضهم يستخري االستخارةَ

مناما يفهم منه فعالً استخار فيه أو تركه أو يراه غريه؛ وهذا لـيس  
أَمر باالستخارة واالستشـارة؛ ال   بشيء؛ ألنَّ صاحب العصمة 

  .مبا يرى يف املنام، وال يضيف إليها شيئًا
ه صـلوات اهللا وسـالم   -إنَّ صاحب الشرع! ويا سبحان اهللا

                              
  ).١٠/٥٣٩(جمموع الفتاوى  (١)



  
صـالة االستخــارة

  
٧٦  

 
قد اختار لنا ألفاظًا منتقاةً جامعةً خلريي الدنيا واآلخرة، حىت  -عليه

قال الراوي للحديث يف صفتها على سبيل التخصيص واحلض على 
 كان رسـول اهللا  «: التمسك بألفاظها وعدم العدول إىل غريها

، »قرآنيعلِّمنا االستخارةَ يف األمور كلِّها كما يعلِّمنا السورةَ من ال
ص منه، مث انظر قَنأو يزاد فيه أو ي رال جيوز أن يغي القرآنَ ومعلوم أنَّ

ف بأن يركع ركعتني املكلَّ -المالة والسعليه الص -إىل حكمة أمره
االسـتخارة يريـد أن    صاحب ا ألنَّوما ذاك إلَّ ؛من غري الفريضة

يمـن   أنَّ ةُحاجته، وقد قضت احلكم قضاَء -تعاىل -من اهللا طلب
األدب قرع باب مك منهن تريد حاجت، سبحانه  –باب املوىل وقرع

إنما هو بالصالة؛ فلما أن فرغ من حتصيل فضائل الصالة  –وتعاىل
  .بالدعاء الوارد -عليه الصالة والسالم -اجلمة أمره صاحب الشرع

  مىت ال تنفع استخارتك؟* 
لم حتقيق شروط الدعاء وااللتزام واالستخارة دعاء؛ فعلى املس

بآدابه واجتناب موانع استجابته؛ كي يستجاب لـه يف اسـتخارته   
  .وتقْضى له حاجته

  :ومن موانع استجابة الدعاء فيما خيص االستخارة ما يلي
أن يكون يف كسب الرجل حرام من اغتصـاب حـق أو    -١

باطل أو ظلم أو غش أو عـدم  تعامل بالربا أو أكل أموال الناس بال
وفاء بالعقود التجارية والصناعية أو غري ذلك، فيدخل عليه املـالُ  
احلرام فيأكل منه ويشرب منه ويلبس منه، فال يستجيب اهللا له؛ فعن 

  :قال رسول اهللا : قال أيب هريرة 



  

  ٧٧  صـالة االستخــارة
 

ها الناس إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبـا، وإن اهللا أمـر   يأَ«
يا أَيها الرسلُ كُلُـوا مـن    :ني مبا أمر به املرسلني، فقالاملؤمن

 ـيمللُونَ عمعا تي بِما إِنحاللُوا صماعو اتبالطَّي ] املؤمنـون :
 يا أَيها الَّذين َآمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم :وقال، ]٥١

  ].١٧٢: البقرة[
يا : رجل يطيل السفَر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماءمث ذكر ال

ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذِّي . رب يا رب
  .)١(»باحلرام، فأنى يستجاب لذلك

أن تكون االستخارةُ والدعاء يف إمث أو ظلم؛ فإن كانـت   -٢
ون فيه أذية يف مثل ذلك فال يستجاب له؛ كأن يستخري يف أمر تك

  يبمسلم أو سبب يف ظلم مؤمن؛ فعن أيب هريرة، عن الـن   ـهأن
للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم ما  ستجابمث ال يزال ي«: قال

د ق: يقول«: يا رسول اهللا، ما االستعجال؟ قال: ، قيل»مل يستعجل
فيستحسر عند ذلـك  . وقد دعوت فلم أر يستجيب يل دعوت
  .)٢(»لدعاءويدع ا
  :ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر -٣

من موانع استجابة الدعاء هجـر املسـلم نصـيحةَ إخوانـه     
  .املسلمني؛ فال يأمر مبعروف وال ينهى عن منكر

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر أوسع من أن تكون له هيئةٌ 
                              

  ).١٠١٥(أخرجه مسلم  (١)
  ).٢٧٣٥(أخرجه مسلم  (٢)



  
صـالة االستخــارة

  
٧٨  

 
ت كلِّ مسلم يف بيت خمتصةٌ به أو مجاعةٌ تقوم به؛ بل هو من واجبا

أهله ويف ماله وإخوانه وفيمن حولَه؛ بشرط االستطاعة واحلكمـة  
  .وعدم جر مفسدة أكرب مما ينهى عنه

والذي نفسـي بيـده،   «: قال عن النيب  فعن حذيفة 
اهللا أن يبعـث   عن املنكر أو ليوشكن باملعروف ولتنهونَّ لتأمرنَّ

ا منه مث تدعونه فال ي١(»ستجاب لكمعليكم عقاب(.  
أن يعتدي يف دعائه؛ كأن يرفع صوته أو يحدث فيه بدعة  -٤

أو يشرك يف دعائه أحدا من خلْقه أو يصرف قلبه تلقاء أحد مـن  
ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لَـا يحـب   : عبيده؛ قال تعاىل

يندتعالْم ]ـه اهللا، وال  ؛ فمن اعت]٥٥اآلية : األعرافدى مل حيب
سيكون قـوم يعتـدون يف   «: يستجيب اهللا ملن ال حيب، وقال 

  .)٢(»الدعاء
أن يكون الداعي غافالً عن اهللا معرضا عن دينـه ناسـيا    -٥

أوامره مرتكبا نواهيه؛ حىت إذا ما أصيب بالضراء، وكان من قبـل  
  .ى يستجاب لهفأن.. يا رب يا رب: يعصي اَهللا يف الرخاء قال

  .ومن نسي اهللا يف الرخاء نسيه اُهللا يف الشدة
 يببسند فيه شهر بن حوشب أنَّ الن رمذيفروى الت  قـال :

من سره أن يستجيب اهللا له عند الشدائد والكرب، فليكثـر  «
                              

وحسنه، وكذلك العالمة األلباين ) ٢١٦٩(، والترمذي رقم )٥/٣٣٨(رواه أمحد  (١)
  .»صحيح اجلامع«يف 

  .»صحيح اجلامع«، وحسنه األلباين يف )١٤٨٠(، وأبو داود )١/١٧٢(رواه أمحد  (٢)



  

  ٧٩  صـالة االستخــارة
 

  .»الدعاء يف الرخاء
 اإلجابة، واعلموا أن اهللابادعو اهللا وأنتم موقنون «: وقال 

  .»ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله
 رمذيهما ووافقه األلباينُّ )٣٣٨١، ٣٤٧٩(روامها التنوحس ،

  .يف صحيح اجلامع
  :أسباب يفعلها العبد تكون سببا يف قبول استخارته* 

ملا أشبهت االستخارةُ الدعاَء؛ بل هي دعـاء علـى صـورة    
يه قبولُ الدعاء هو ما يرتجى خمصوصة، كان الراجح أنَّ ما يرتجى ف

  .بسببه قبولُ االستخارة
  :ويرتجى قبولُ الدعاء مبا يلي

أن يكون املسلم موقنا باإلجابة واثقًا باهللا تعاىل صادقًا : أوالً -
ادعـوا اهللا وأنـتم موقنـون    «: يف دعائه، وقد مر معنا قوله 

ال يوقن باالسـتجابة،  احلديث؛ فال يستجيب اهللا ملن  »...اإلجابة
وال يثق مبن يناجيه وال يتوكَّل على من يلبي طلبـه ويقضـي لـه    

  .حاجته
أن يدعو خملصا هللا وحده ال يشرك معـه يف دعائـه   : ثانيا -

أحدا أو أشركه بقول أو عمل،  -عز وجلَّ -أحدا؛ فمن دعا مع اهللا
لْمساجِد للَّه فَلَـا  وأَنَّ ا: فقد بطل دعاؤه وفسد عمله؛ قال تعاىل

وادعـوه  : ، وقـال تعـاىل  ]١٨: اجلن[ تدعوا مع اللَّه أَحدا
ينالد لَه نيصلخم ]وقال تعاىل]٢٩: األعراف ، : وعا أَدمقُلْ إِن



  
صـالة االستخــارة

  
٨٠  

 
؛ فال يحلُّ ملسلم أن يعلِّـق  ]٢٠: اجلن[ ربي ولَا أُشرِك بِه أَحدا

ه جمرر شؤونه؛ فهو الوحيد القادر قلبعليق بأحد غري خالقه ومدبالت د
على إنفاذ ما يريد؛ فال راد لقدره وال مانع لقضائه؛ إن كان خـريا  

قُلْ من ذَا الَّذي يعصمكُم من اللَّه إِنْ أَراد بِكُم أو كان سوًءا؛ 
  ].١٧ :األحزاب[ سوًءا أَو أَراد بِكُم رحمةً

فال يدعو معه أحداً كائنا من كان وال يشرك معه رسـوالً أو  
إماما وال شيخا أو وليا وال عظيما أو كبريا؛ بل يوجه العبد وجهه 

 »...إذا سـألت فاسـأل اهللا  «: وقلبه ودعاَءه هللا وحده؛ قال 
: له؛ فما خلقنا اهللا تعاىل إال لعبادته، وما أوجدنا إال لسؤا)١(احلديث
وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمو ]٥٦: الذاريات.[  

الـدعاء هـو   «: والدعاُء والسؤالُ مها العبـادة؛ قـال   
  .)٢(»العبادة

فَلَولَا إِذْ جاَءهم : وما ابتالنا اهللا إال للتضرع إليه؛ قال تعاىل
تقَس نلَكوا وعرضا تنأْسوا  با كَانطَانُ ميالش ملَه نيزو مهقُلُوب

  ].٤٣: األنعام[ يعملُونَ
                              

حسن صحيح، واحلاكم : وقال) ٢٤٤٠(، والترمذي )٢٦٦٦(رواه أمحد  (١)
» صحيح اجلامع«أقرمها العالمة األلباين يف وصححه ووافقه الذهيب و) ٦٣٦٥(
)٧٩٥٧.(  
، )١١٤٦٤(، والنسائي يف الكربى )٣٣٧٢، ٣٢٤٧، ٢٩٦٩(خرجه الترمذي  (٢)

، واحلاكم )٤/٢٦٧(، وأمحد )٢٨٢٨(، وابن ماجه )١٤٧٩(وأبو داود 
هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه من طرق عن يسيع : ، وقال)١/٤٩١(

وأقره األلباينُّ يف . حسن صحيح: ن بن بشري مرفوعا، وقالالكندي عن النعما
  .صحيح اجلامع



  

  ٨١  صـالة االستخــارة
 

أن يكون منيبا إىل اهللا تائبا إليه متذلِّالً بني يديه خائفًا : ثالثًا -
: البقـرة [ إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين: متضرعا

ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لَا يحـب  : اىل، وقال تع]٢٢٢
يندتعالْم ]٥٥: األعراف.[  

أن يكون راضيا بقضاء اهللا وقدره قبل وقوعه وبعـد  : رابعا -
وقوعه كيفما وقع وعلى أي صورة قضي، وأن يعتقد أنَّ األمر مـا  

  .خلري يعلمه اهللاقدر له إال خلري يعلمه اهللا وما صرف عنه إال 
  هل ميكن للمستخري أن يعرف أنه وفق أم ال؟* 

غفلوا عـن أنَّ  ! كثري من الناس يشكون أم استخاروا، ولكن
التوفيق األكرب والنعمةَ العظمى هي توفيق اهللا لعبده بقيامـه ـذه   
االستخارة اليت فيها ما ذكرنا من الفوائد التعبدية والرضا بقدر اهللا 

عاىل والتسليم بقضائه؛ وخباصة بعد االستخارة وعدم االسـتكانة  ت
للتفكري واهلَم وكثرة التردد الذي يعطِّل قـدرةَ العبـد ويسـلمها    
لألوهام املهلكة والعجز املقعد؛ وهذا من أعظم التوفيق وأكرب مـن  

  .حتصيل العبد ملصلحة دنيوية أو منفعة شخصية
املستخار فيه نفسه، فحقيقة األمر ال ميكن أما فيما خيص األمر 

معرفتها؛ وذلك ألنَّ العبد قد يظن أنه مل يوفَّق بناًء علـى ظـاهر   
األمر؛ ولكن حقيقته قد تكون التوفيق كلَّه؛ ألنَّ نظر اإلنسان غالبا 
ما يكون قاصرا على األمور الظَّاهرة غافالً عن حقيقة األمر وغيبه؛ 

 َونلَمعايينالد اةيالْح نا مرظَاه ]؛ فليس كلُّ عطاء ]٧: الروم
  .يف ظاهره هو خري يف باطنه، وليس كلُّ حرمان هو شر يف حقيقته



  
صـالة االستخــارة

  
٨٢  

 
  :)١(قال ابن القَيم 

وكذلك األب الشفيق على ولده العـامل مبصـلحته؛ إذا رأى   
مصلحته يف إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده وقطع عروقه وأذاقه 
األمل الشديد، وإن رأى شفاءه يف قطع عضو من أعضائه أبانه عنه؛ 
كلُّ ذلك رمحةً به وشفقةً عليه، وإن رأى مصلحته يف أن يمسـك  
عنه العطاَء مل يعطه ومل يوسع عليه؛ لعلمه أنَّ ذلك أكرب األسـباب  

  .إىل فساده وهالكه
 وكذلك مينعه كثريا من شهواته محية له ومصـلحة؛ ال خبـالً  
عليه؛ فأحكم احلاكمني وأرحم الرامحني وأعلم العاملني الذي هـو  
أرحم بعباده من أنفسهم ومن آبائهم وأمهام، إذا أنزل ـم مـا   
يكرهون كان خريا هلم من أن ال ينزله بأنفسهم، ومـن آبـائهم   
وأمهام إذا أنزل م ما يكرهون كان خريا هلم من أن ال ينزله م؛ 

م وإحسانا إليهم ولطفًا م، ولو مكّنوا مـن االختيـار   نظرا منه هل
 -ألنفسهم لعجزوا عن القيام مبصاحلهم؛ علما وإرادةً وعمالً؛ لكنه

تولَّى تدبري أمورهم مبوجب علمه وحكمته ورمحته؛ أحبوا  -سبحانه
أم كرهوا؛ فعرف ذلك املوقنون بأمسائه وصفاته، فلـم يتهمـوه يف   

وخفي ذلك على اجلُهال به وبأمسائه وصـفاته،  شيء من أحكامه، 
فنازعوه تدبريه وقدحوا يف حكمته ومل ينقادوا حلكمه وعارضـوا  
حكمه بعقوهلم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياسام اجلـائرة؛ فـال   

  .لربهم عرفوا وال ملصاحلهم حصلوا، واهللا املوفِّق
                              

  ).١٧٤(الفوائد  (١)



  

  ٨٣  صـالة االستخــارة
 

ا قبلَ اآلخرة يف جنة ومىت ظفر العبد ذه املعرفة سكن يف الدني
ال يشبه نعيمها إال نعيم جنة اآلخرة؛ فإنه ال يزال راضيا عن ربـه؛  
والرضا جنةُ الدنيا ومستراح العارفني؛ فإنه طيب النفس مبا جيـري  
عليها من املقادير اليت هي عني اختيار اهللا وطمأنينتها إىل أحكامـه  

، باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد رسوالً  الدينية؛ وهذا هو الرضا
وعسى أَنْ : وما ذاق طعم اإلميان من مل حيصل له ذلك؛ قال تعاىل

 لَكُم رش وهئًا ويوا شبحى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرت
ولَو بسطَ : ، وقال]٢١٦: البقرة[ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ

؛ فقـد  ]٢٧: الشـورى [ اللَّه الرزق لعباده لَبغوا في الْـأَرضِ 
يستخري لتجارة مث خيسر فيها؛ فيظن أنه مل يوفَّق، ولربمـا لـو مل   
يستخر لكان هناك مشكالت أكثر ومصائب أعظم؛ فصـرف اهللا  

  .هر له من اخلسارةعنه تلك اليت مل يعلمها، وقدر له ما ظَ
وقد يستخري العبد لزواج مث يظهر له أنه مل يوفَّق فيه؛ بل ربما 
يطلق أو تطلق رغم االستخارة، ولربما لو مل يسـتخر أو تسـتخر   

بفضـله   -عز وجـلَّ  -لكان هناك من الباليا والرزايا ما دفعها اُهللا
  .ورمحته إن استجاب دعاء االستخارة

رجالً استخار يف جتارة فخسر مالـه، فاسـتغرب   وحيكى أنَّ 
إنَّ يف مالك حراما أذهبه اهللا عنك باستخارتك له؛ : ذلك، فقيل له

  .عوضا عن حماسبتك به يوم القيامة
وحيكى أن رجالً طَلَب اجلهاد، فلم يوفَّق له، فحـزن حزنـا   

  .تلو أنك جاهدت ُألسرت، ولو أُسرت لكَفَر: شديدا، فقيل له



  
صـالة االستخــارة

  
٨٤  

 
وحيكى أن امرأةً استخارت يف زواج، وبعد الزواج طُلِّقـت،  

لو مل تستخريي لتزوجت رجالً كـان  : فاستنكرت ذلك، فقيل هلا
  .سببا يف وقوعك يف الفواحش أو قتل نفسك

  :)١(قال ابن القيم 
وكذلك يكره املرأة لوصف من أوصافها وله يف إمساكها خري 

أة لوصف من أوصافها وله يف إمسـاكها  كثري ال يعرفه، وحيب املر
شر كثري ال يعرفه؛ فاإلنسانُ كما وصفه به خالقه ظلوم جهول؛ فال 
ينبغي أن يجعل املعيار على ما يضره وينفعه ميلُه وحبـه ونفرتـه   
  يه؛ فـأنفععلى ذلك ما اختاره اهللا له بأمره و ه؛ بل املعيارضغوب

اعةُ ربه بظاهره وباطنه، وأضر األشـياء  األشياء له على اإلطالق ط
  .عليه على اإلطالق معصيته بظاهره وباطنه

من القُنوط من رمحة اهللا واليـأس مـن    –يا عبد اهللا –واحذر
استجابة الدعاء وعدم الرضا بقضاء اهللا؛ فإنه ينايف كمالَ التوحيد، 

دعوت : اإلجابة، فتقولوخيدش متام اإلميان، وإياك أن تستطول مدةَ 
فال يستجاب إذن لك؛ ألنه اعتراض على قَدر اهللا . فلم يستجب يل

  .وتقدمي بني يديه سبحانه
: يستجاب ألحدكم ما مل يعجل، يقـول «: وقد سبق احلديث

  .»فلم يستجب يل دعوت ريب
 اجلوزي ١(قال ابن(:  

                              
  ).١٧٢ص(الفوائد  (١)
  ).٢٩٥ص(صيد اخلاطر  (١)



  

  ٨٥  صـالة االستخــارة
 

أنـا  : كم تدعوه وال ترى إجابة؟ فقل: فإذا جاء إبليس فقال
أتعبد بالدعاء، وأنا موقن أنَّ اجلواب حاصلٌ؛ غري أنه ربمـا كـان   
تأخريه لبعض املصاحل إىل وقت مناسب، وإذا مل يحصـلْ حصـلَ   

نيويوالذُّلُّ الذي هو أعظم منفعةً من حتقيق الغرض الد دبعالت.  
 يستجاب وليس هناك من حمظور إذا ما شعر العبد أنَّ دعاَءه ال

وأنَّ أعمالَه ال توفَّق، أن يراجع أعمالَه وحياسب نفسه ويستقيم يف 
دينه ويكْثر من طاعة ربه؛ بل هذا هو اخلليق باملؤمن واجلدير بـه؛  
فقد يكون هناك موانع الستجابة الدعاء يفعلها العبد من غري علم أو 

ـ  ه، أو يكـون يف  قَصد؛ كأن يكون غافالً عن ربه ضعيف اليقني ب
طعامه حرام ويف دخله شبهةٌ، أو لظلم يفعله أو ذنـب يرتكبـه؛   
فلرياجع العبد نفسه ولْيتفَقَّد أحوالَه؛ فإنَّ يف ذلك خريا عظيما لنفسه 
وأحواله؛ فإنَّ املعاصي سد يف بلوغ اإلرب، والغفلة حجاب أمـام  

  .)١(استجابة الدعاء والطَّلَب
  :ستخارةمثال لدعاء اال* 

يصلِّي ركعتني بنيـة  : نضرب مثالً لرجل أراد أن يخطب فتاة
  :االستخارة، مث يدعو هذا الدعاء

»اللهم ي أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسـألك  إن
وأنـت   ،قدر، وتعلم وال أعلمأك تقدر وال فإن ؛من فضلك العظيم

زواجي من فالنة بنت فالن  ، اللهم إن كنت تعلم أنَّالغيوب امعلَّ
خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقـدره يل  

                              
  .بتصرف) ١/١٧١٨(موسوعة الصالة الصحيحة لألستاذ فوزي آل ثبتة : انظر (١)



  
صـالة االستخــارة

  
٨٦  

 
ويسره يل مث بارك يل فيه، وإن كنت تعلم أنَّ زواجي من فالنة بنت 
فالن شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه 

حيث كان، مث رض ي واصرفين عنه، واقدر يل اخلريين بهعن«.  
*     *     *  



  

  ٨٧  صـالة االستخــارة
 

  املبحث الثاين

  فوائد االستخارة

لالستخارة فوائد عظيمة ومنافع جمةٌ هي أعظم من اسـتجابة  
  .دعائه وتلبية طلب صاحبها

  :أوىل هذه الفوائد* 
املتضمن اخلضوع له وإظهار  -عز وجلَّ -حتقيق معىن العبادة هللا

لجوء إليه واستعطافه وطلـب  الضعف والذُّلّ بني يديه واحلاجة وال
اخلرية منه، ولو مل يكن فيه إال هذا لكفى ا خريا عظيما، ويف هذا 
حتقيق لتوحيد األلوهية الذي هو ركن من أركان التوحيد، وشرط 

 وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّـا ليعبـدون  : من شروط اإلميان
  ].٥٦: الذاريات[

  :انيةالفائدة الث
   األمور، ويعلـم غيـب ملعىن اإلميان بأنَّ اهللا بيده مقاليد حتقيق
السماوات واألرض وحيب لعبده اخلري وخيتار له ما ينفعه؛ ويف هذا 

وربـك  : حتقيق لتوحيد الربوبية واألمساء والصفات؛ قال تعـاىل 
ارتخياُء وشا يم لُقخي ]عاىل، وقال ت]٦٨: القصص :  هـدنعو

مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحـرِ ومـا   
تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ 

  ].٥٩ :األنعام[ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ



  
صـالة االستخــارة

  
٨٨  

 
 اإلقـرار  عاُءهـذا الـد   نفتضم«: رمحه اهللا -قال ابن القَيم

واإلقرار بصفات كماله مـن كمـال العلـم     -سبحانه -بوجوده
سـتعانة بـه   ته وتفويض األمر واالوالقدرة واإلرادة واإلقرار بربوبي

والتكُّول عليه واخلروج من عهدة نفسه والتبر ة ي من احلول والقـو
ا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه مبصلحة نفسه وقدرته عليها إلَّ

  .)١(»ه وفاطره وإله احلقه بيد وليذلك كلَّ وإرادته هلا، وأنَّ
  :الفائدة الثالثة* 

الثِّقةُ باهللا والرضى بقضائه بعد االستخارة وقبلها، والتوكُّلُ عليه 
دراألمر إليه بدل احلرية والت وتفويض فسضعف الند والقلق الذي ي

إذا فوض أمـره إىل  : )٢(وينهك البدنَ ويولِّد اهلموم؛ قال ابن القيم 
 ،ةَ عليه والعزميةَ والصربه فيما خيتاره له القوه ورضي مبا خيتاره أمدرب
وصرف عنه اآلفات اليت هي عرضةُ اختيار العبد لنفسه، وأراه مـن  

ه له ما مل يكن ليصل إىل بعضه مبا خيتاره هـو  حسن عواقب اختيار
  .لنفسه

أنه يرحيه من األفكار املتعبة يف أنواع االختيارات ويفرغ : ومنها
قلبه من التقديرات والتدبريات اليت يصعد منها يف عقبة وينـزل يف  
أخرى، ومع هذا فال خروج له عما قدر عليه؛ فلو رضي باختيـار  

در وهو حممود مشكور ملطوف به فيه، وإال جـرى  اهللا أصابه الق
حتقيـق   -تعـاىل  -عليه القدر؛ ففي االطمئنان والرضى بقضاء اهللا

                              
  ).٢/٤٤٢(زاد املعاد  (١)
  ).٢٤٧(الفوائد  (٢)



  

  ٨٩  صـالة االستخــارة
 

عظيم لركن من أركان اإلميان، وأجر عظيم عند الديان عدا عن أنَّ 
فيه جالًء للهموم واطمئنانا للقلوب وهدوًءا للنفوس، ومـن رزق  

ء اهللا وقدره، فقد رزق خريا كثريا، ومـا  االطمئنان والرضى بقضا
  .يشعر ذا إال املؤمنون

أَلْقَت فلـذةَ كبـدها    -عز وجلَّ -وملا وثقت أم موسى باهللا
وسواد عينها يف اليم تتالطمه األمواج ويسوقُه املاء إىل أمـر يظـن   

فهو أمر يكاد يفطر األكباد وميزق ... الرائي أن ال رؤيةَ له بعد هذا
املهج وحيرق النفوس؛ أن تلقي أم ولدها إىل التهلكة؛ لكن الثِّقَةَ باهللا 
العظيم والتوكُّلَ عليه هو الذي دفعها إىل أمر ال يفعله إال املتوكِّلون 
وال يعلمه إال الواثقون، ومن ذاق طعم الرضى بقضاء اهللا وقدره أيا 

واستوحش القلـق   كان وكيف كان استأنس باملصيبة وصرب عليها
  .واحلرية وأعرض عنهما

  :الفائدة الرابعة* 
توفيق اهللا لعبده املستخري إذا ما قدر اُهللا للعبد املستخري التوفيق؛ 

  :ففي ذلك نعمتان
استجابةُ اهللا دعاَء عبده؛ ويف هذا خري عظيم ودليـل  : األوىل

  .على ما عند العبد من صالح إن مل يكن استدراجا
وفيق اهللا لعبده يف األمر املستخار فيه واختيار اخلري له ت: الثانية

  .وتوجيهه وإرشاده إليه بدل ضياعه وضالله عنه
  :ومن فوائدها أيضا



  
صـالة االستخــارة

  
٩٠  

 
أا تزيد ثواب املرء وتقربه من ربه؛ وذلك ملا يصـحبها مـن   

  .الصالة والدعاء
وهي دليل على تعلُّق قلب املؤمن باهللا عـز وجـل يف سـائر    

  .هأحوال
  .وهي دليل على ثقة اإلنسان يف ربه ووسيلة للقرب منه

  .وهي دليل الرضا مبا قسم اهللا لإلنسان وقدر
  .وهي من أسباب السعادة يف الدنيا واآلخرة

  .وفيها تعظيم هللا وثناء عليه
وتورثُ اإلنسانَ راحةً؛ حيث يسعى مبا تيسر له من األسـباب  

  .ا رضي وقنع فارتاحبعد أن يطلب اخلري من اهللا، وحيثم
وفيها خمرج من احلرية والشك؛ وهي مدعاة للطُّمأنينة وراحـة  

  .البال
ويف االستخارة امتثالٌ للسنة املطهرة وحتصيل لربكتها، وهـي  

  .ترفع الروح املعنوية للمستخري فتجعله واثقًا من نصر اهللا له
*     *     *  



  

  ٩١  صـالة االستخــارة
 

  املبحث الثالث

   حلقت هذه العبادةبعض احملدثات اليت

  :حلق هذه العبادة بعض احملدثات، منها
ليس هلا وقت معني؛ فتحديد صالة االستخارة ودعائهـا   -١

  .بوقت معني ال دليلَ عليه
صالتها ركعتان فقط؛ فال يشرع أن يصلِّيها العبد أربعـا،   -٢

أو ركعتني ركعتني؛ فكلُّ هذا غري مشروع؛ نعم، يشرع للمستخري 
  .ذه العبادة أكثر من مرة يف أوقات خمتلفةأداء ه
٣-  يببة عن النليس لصالة االستخارة قراءة مرت  ؛ فترتيـب

قراءة سوريت اإلخالص مل يدلّ عليه دليل، وكذا قـراءة قولـه اهللا   
. وربك يخلُق مـا يشـاُء ويختـار   : تعاىل يف الركعة األوىل

وما كَانَ لمؤمنٍ : نية قولُ اهللا تعاىل، ويف الثَّا]٧٠-٦٨: القصص[
  ].٣٦: األحزاب[ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا

 يستحب للمستخري االقتصار يف الدعاء على ما علَّمـه   -٤
أمته؛ هلذا فالزيادةُ عليه غري مشروعة؛ مثل استفتاحه باحلمد والثَّناء 

 يبالة على النوالص  بة؛ مثل دعـاءوله نظائر يف العبادات املرت ،
. القنوت؛ بل هذه هي قاعدة الدعاء املرتب، هي التقَيـد مبـا ورد  

  .يستحب ذلك: وهذا مذهب احلنابلة؛ أما الثالثة فقالوا
٥- يبعاء الذي علَّمه الناعي املستخري هذا الديقول الد   هتأم



  
صـالة االستخــارة

  
٩٢  

 
مرةً واحدةً وال يكرره؛ لعدم الدليل، وما روي فيه من حديث أنس 

 ًسيا أن«: مرفوعاإذا مهمت ، بأمر فاستخر رب  ك فيـه سـبع 
؛ فسـنده  »فيه اخلري فإنَّ ؛مرات مث انظر إىل الذي سبق إىل قلبك

  .واه، وقد تقَدم بيانه
وما روي يف ذلك مـن   ليس لألخذ بأحد األمرين عالمة، -٦

مث انظر إىل الذي يسبق إىل قلبك فإن «: مرفوعا حديث أنس 
  .؛ فهذا ال يثبت كما تقدم»اخلري فيه

ال أصلَ  -مثل الرجل الصاحل -طلب االستخارة من آخر -٧
له؛ بل هو مناف ملشروعية االستخارة، وإن قال جبوازها املالكيـةُ  

من استطاع منكم أن ينفـع أخـاه   «: والشافعيةُ؛ لعموم احلديث
  .رواه مسلم. »فلينفعه
النوم بعد االستخارة؛ بأن يفتح املستخري املصحف لـريى   -٨

تبشر به أو يبتئس بقراءة لى اإلقدام أو اإلحجام، أو ليٍسفيه ما يدلُّ ع
  .أول ما يظهر له منه عند الفتح

مـة  استخارة الرمل، واستخارة الودع؛ وتسمى عنـد عا  -٩
، واستخارة القرعة احملرمة، واستخارة الكف، »الغجرية«املصريني 

، واسـتخارة  »الكوتشـينة «واستخارة السبحة، واستخارة الورق 
الفنجان؛ كلُّها غري مشروعة، وهي من البدع احملدثة؛ بل هـي إىل  

  .الكهانة أقرب
   وهلم يف كل واحدة من هذه االستخارات املبتدعـة صـفات

وهيئات هي يف منتهى التطَير وضعف اإلميان وجلب  وأفعالٌ وأقوالٌ



  

  ٩٣  صـالة االستخــارة
 

احلزن واالكتئاب واخلضوع ملا تقضي به على الوجه الذي يقـدره  
معتقدها؛ فهي شر من خمتلقات اجلاهلية يف االستخارة اليت أبطلـها  

  .اإلسالم وقطعها باالستخارة الشرعية، واهللا أعلم
حفظه اهللا،  -أبو زيد لبكر) ٤٨٧ص(تصحيح الدعاء : وانظر

رمحـه اهللا،   -دار العاصمة؛ وامليسر واألزالم، لعبد السالم هارون
  ).٩٧-٩٦ص(

*     *     *  



  
صـالة االستخــارة

  
٩٤  

 
  اخلامتة

احلمد هللا الذي يسر الفراغَ من هذا البحث، وقد تبين أنـه مل  
يصح يف االستخارة إال حديث واحد مروي يف الصحاح والسـنن  

  :رضي اهللا عنهما، قال -اهللاعن جابر بن عبد 
يعلِّمنا االستخارة يف األمور كلِّها كالسورة  كان رسول اهللا 

كم باألمر فلريكع ركعتني مـن غـري   أحد مإذا ه«: من القرآن
ي أسـتخريك بعلمـك وأسـتقدرك    إن اللهم: الفريضة، مث ليقل

ك تقـدر وال أقـدر،   فإن ؛بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم
إن كنت تعلـم أنَّ   اللهم ،ام الغيوبعلم وال أعلم، وأنت علَّوت

عاجل  :أو قال –هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري
فاقدره يل ويسره يل مث بارك يل فيه، وإن كنـت   –أمري وآجله

أو  –تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبـة أمـري  
فه عني واصرفين عنه، واقدر يل فاصر –عاجل أمري وآجله :قال

  .»ويسمي حاجته«: ، قال»اخلري حيث كان مث رضيين به
  :وقد خلصنا من البحث باآليت

  .أنَّ االستخارةَ سنةٌ باإلمجاع -١
  .أنها ركعتان من دون الفريضة -٢
: هل يقدم االسـتخارةَ أو االستشـارةَ؟ قـال بعضـهم     -٣

ضـهم، والتحقيـق جـواز    االستخارة مث االستشارة، وعكس بع
  .األمرين



  

  ٩٥  صـالة االستخــارة
 

الدعاء قبل السالم أو بعده كلّه جائز، واألوىل أن يكـون   -٤
  .قبل السالم

  .من دعا بعد السالم، فال مانع أن يرفع يديه -٥
ال تكون االستخارة إلَّا يف الشيء املتردد فيه، وما كـان   -٦

  .متيقَّن ال استخارةَ فيه
ء بعد االستخارة، فال مانع من تكرارها إذا مل يظهر له شي -٧

  .مرتني أو أكثر
  .ال استخارة يف الواجبات -٨
  .ال يستخري أحد عن أحد -٩

إذا شك يف أمره وشرع يف الصالة مث تـيقَّن وهـو يف    -١٠
  .الصالة، فينويها نافلة مطلقة

إذا تعددت األشياء، فهل تكفي فيها استخارة واحدة أو  -١١
استخارة؟ األوىل واألفضل لكلِّ واحدة استخارة، وإن  لكل واحدة

  .مجعها فال بأس
  .ال استخارةَ يف املكروهات، ومن باب أوىل احملرمات -١٢
  .جتوز صالة االستخارة يف كل موضع تصح فيه الصالة -١٣
ال يصلي : هل يصلي االستخارة يف وقت النهي؟ قوالن -١٤

  .ذوات األسباب من جعلها من: ويكتفي بالدعاء، والثاين
االستخارة قد شابتها أمور بدعية؛ كاسـتخارة الرمـل    -١٥



  
صـالة االستخــارة

  
٩٦  

 
واحلصى واحلصري واملصحف والرقاع والسبحة، وهي كلها بدع ال 

  .متت إىل السنة بصلة
ال ينظر املرء بعد االستخارة النشراح صدره؛ بل يباشر  -١٦

مل  العمل ملا أراد؛ فإن تيسرت أموره فهو الذي اختـاره اهللا، وإن 
: يتيسر فقد صرف اهللا عنه الشر؛ ألنَّ العبد حني الـدعاء يقـول  

فيسره يل واقدره ... اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف«
  ..وإن كنت تعلم.. يل

  .»فاصرفه عين واصرفين عنه
واهللا أسأل أن يكتب لنا األجر والثواب، وأن جيعل هذا العمل 

ى اهللا على سيدنا حممـد وعلـى آلـه    خالصا لوجهه الكرمي، وصل
  .وصحبه وسلم

*     *     *  



  

  ٩٧  صـالة االستخــارة
 

  

  

  الفهارس العلمية

  .فهرس املراجع -١
  .فهرس املوضوعات -٢

  



  
صـالة االستخــارة

  
٩٨  

 
  املراجع املعتربة يف الترتيب

  .القرآن الكرمي* 
  .إحياء علوم الدين -١
  .بريوت –أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية  -٢
جـاين، حتقيـق عبـد الـرمحن     األباطيل واملناكري للجوز -٣

  .الرياض –هـ، دار الصميعي ١٤١٥الفريوائي، الطبعة الثالثة 
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، حتقيـق شـعيب    -٤

  .األرناؤوط، مؤسسة الرسالة
  .بريوت –اآلداب، للبيهقي، دار الكتب العلمية  -٥
األدب املفرد، للبخاري، حتقيق حممد فؤاد عبـد البـاقي،    -٦

  .بريوت –هـ، دار البشائر اإلسالمية ١٤٠٩عة الثالثة سنة الطب
األذكار، للنووي، حتقيق بشري عيـون، الطبعـة الثانيـة     -٧
  .دمشق –هـ، مكتبة دار البيان ١٤١٤
اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، للخليلي، حتقيق حممـد   -٨

  .الرياض –هـ، مكتبة الرشد ١٤٠٩إدريس، الطبعة األوىل 
الصفات، للبيهقي، دار الكتاب العريب، الطبعـة  األمساء و -٩
  .بريوت -هـ ١٤٠٥األوىل 

اإلقناع، البن املنذر، حتقيق عبد اهللا اجلـربين، الطبعـة    -١٠
  .الرياض –هـ، مكتبة الرشد ١٤٠٨الثانية 



  

  ٩٩  صـالة االستخــارة
 

اإلميان للقاسم بن سالم، حتقيق الشيخ حممد ناصر الدين  -١١
  .بريوت –ة اإلسالمي هـ، املكتب١٤٠٣األلباين، الطبعة الثانية 

  .االستخارة، لعلي الطهطاوي -١٢
االعتقاد، للبيهقي، حتقيق أمحد عصام الكاتب، الطبعـة   -١٣
  .بريوت –هـ، دار اآلفاق اجلديدة ١٤٠١األوىل 

االغتباط مبعرفة من رمي باالختالط، لسبط ابن العجمي،  -١٤
ب هـ، دار الكتـا ١٤٠٨حتقيق فواز أمحد زمريل، الطبعة األوىل 

  .بريوت –العريب 
التاريخ الصغري، للبخاري، حتقيق حممود إبراهيم زايـد،   -١٥

  .بريوت –هـ، دار املعرفة ١٤٠٦الطبعة األوىل 
التاريخ الكبري، للبخاري، حتقيق الشيخ عبد الرمحن بـن   -١٦

الطبعـة األوىل   –ما عدا الرابع واخلـامس   –حيىي املعلمي اليماين 
  .وتبري –هـ، دار املعرفة ١٤٠٦

  .بريوت –الثقات، البن حبان، دار الفكر  -١٧
اخلرشي على خمتصر خليل، حملمد اخلرشي املالكي، دار  -١٨

  .مصر –الكتاب اإلسالمي 
الزهد، ألمحد، حتقيق حممد بسيوين زغلول، الطبعة األوىل  -١٩
  .بريوت –هـ، دار الكتاب العريب ١٤٠٦

ن األعظمي، دار الزهد، البن املبارك، حتقيق حبيب الرمح -٢٠
  .الكتب العلمية، بريوت



  
صـالة االستخــارة

  
١٠٠  

 
السنة، البن أيب عاصم، حتقيق الشيخ حممد ناصر الدين  -٢١

  .بريوت –هـ، املكتب اإلسالمي ١٤٠٥األلباين، الطبعة الثانية 
  .بريوت –السنن الصغري، للبيهقي، دار اجليل  -٢٢
  .السنن واملبتدعات، للقشريي -٢٣
، حتقيق ياسني السواس، الطبعة الشكر هللا، البن أيب الدنيا -٢٤

  .دمشق –هـ، دار ابن كثري ١٤٠٧الثانية 
العدة للكرب والشدة، حملمد بن عبد الواحد املقدسـي،   -٢٥

 –هـ، دار املشكاة ١٤١٤حتقيق ياسر بن إبراهيم، الطبعة األوىل 
  .القاهرة

العلل املتناهية، البن اجلوزي، حتقيق إرشاد احلق األثري  -٢٦
  .اهلند –

العلل، البن أيب حامت، حتقيق حمب الدين اخلطيـب، دار   -٢٧
  .بريوت –املعرفة 

العلل، للدارقطين، حتقيق حمفوظ الرمحن السلفي، الطبعة  -٢٨
  .الرياض –هـ، دار طيبة ١٤٠٥األوىل 

  .الفتوحات الربانية، للفاليت -٢٩
 –الفرج بعد الشدة، البـن أيب الـدنيا، دار املشـرق     -٣٠
  .القاهرة

لفوائد أليب الشيخ، حتقيق علي عبد احلميـد، الطبعـة   ا -٣١
  .الرياض –هـ، دار الصميعي ١٤١٢األوىل 



  

  ١٠١  صـالة االستخــارة
 

 –الكاشف، للذهيب، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية  -٣٢
  .بريوت

الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث، لسبط بـن   -٣٣
هـ، عامل ١٤٠٧العجمي، حتقيق صبحي السامرائي، الطبعة األوىل 

  .بريوت –ومكتبة النهضة  الكتب،
الكلم الطيب، حتقيق الشيخ حممد ناصر الدين األلبـاين،   -٣٤

  .بريوت –املكتب اإلسالمي 
  .بريوت –الآللئ املصنوعة، للسيوطي، دار املعرفة  -٣٥
 –اروحني، البن حبان، حتقيق حممود زايد، دار املعرفة  -٣٦
  .بريوت

  .املدخل، البن احلاج -٣٧
، أليب داود، حتقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة املراسيل -٣٨
  .بريوت –الرسالة 
املراسيل، البن أيب حامت، حتقيق شكر اهللا قوجاين، الطبعة  -٣٩

  .بريوت –هـ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٢الثانية 
  .املستدرك، للحاكم، دار الكتاب العريب -٤٠
هـ، دار ١٤٠٩املصنف، البن أيب شيبة، الطبعة األوىل  -٤١

  .بريوت –التاج 
املصنف، لعبد الرزاق، حتقيق حبيب الرمحن األعظمـي،   -٤٢

  .بريوت –املكتب اإلسالمي 



  
صـالة االستخــارة

  
١٠٢  

 
املعجم األوسط، للطرباين، حتقيق حممود الطحان، الطبعة  -٤٣
  .الرياض –هـ، مكتبة املعارف ١٤٠٥األوىل 

املعجم الصغري، للطرباين، حتقيق عبد الـرمحن عثمـان،    -٤٤
  .نة املنورةاملكتبة السلفية باملدي

املعجم الكبري، للطرباين، حتقيق محدي عبد ايد السلفي،  -٤٥
  .القاهرة –مكتبة ابن تيمية 

املعجم، لإلمساعيلي، حتقيق زياد منصور، الطبعة األوىل،  -٤٦
  .املدينة املنورة –مكتبة العلوم واحلكم 

املغين يف الضعفاء، للذهيب، حتقيق نور الدين عتـر، دار   -٤٧
  .حلب – الوعي

املغين، البن قدامة املقدسي، طبعـة مكتبـة الكليـات     -٤٨
  .القاهرة –األزهرية 
  .املنتقى من كتاب الترغيب والترهيب -٤٩
  .املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية -٥٠
املوطأ، مالك، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، مكتبة احلليب  -٥١

  .مصر –
  .م، لعبد السالم هارونامليتة واألزال -٥٢
 –امليزان، للذهيب، حتقيق علي البجـاوي، دار املعرفـة    -٥٣
  .بريوت



  

  ١٠٣  صـالة االستخــارة
 

اهلم واحلزن، البن أيب الدنيا، حتقيق جمدي السيد، الطبعة  -٥٤
  .مصر –هـ، دار السالم ١٤١٢األوىل 

اهلواتف، البن أيب الدنيا، حتقيق مصطفى عطا، الطبعـة   -٥٥
  .بريوت –الثقافية هـ، مؤسسة الكتب ١٤١٣األوىل 

اليقني البن أيب الدنيا، حتقيق جمدي إبـراهيم، مكتبـة    -٥٦
  .مصر –القرآن 

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لإلمام عالء الدين أيب  -٥٧
هــ، طبعـة دار   ١٤٠٢بكر بن مسعود الكاساين، الطبعة الثانية 

  .بريوت –الكتاب العريب 
لمزي، حتقيـق عبـد   حتفة األشراف مبعرفة األطراف، ل -٥٨

هـ، املكتب اإلسالمي ١٤٠٣الصمد شرف الدين، الطبعة الثانية 
  .بريوت –

 –تذكرة احلفاظ، للذهيب، دار إحياء التـراث العـريب    -٥٩
  .بريوت

  .دار العاصمة. بكر أبو زيد، ط. تصحيح الدعاء، د -٦٠
تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، للحافظ ابن  -٦١

  .بريوت –الكتاب العريب حجر، دار 
تعريف أهل التقديس، البن حجر، حتقيق عبد الغفـار   -٦٢

هـ، دار الكتب ١٤٠٥بنداري وحممود عبد العزيز، الطبعة األوىل 
  .بريوت –العلمية 



  
صـالة االستخــارة

  
١٠٤  

 
تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر، حتقيق عبد الوهاب  -٦٣

  .بريوت –هـ، دار املعرفة ١٣٩٥عبد اللطيف، الطبعة الثانية 
تنزيه الشريعة، البن عراق، حتقيق عبد الوهـاب عبـد    -٦٤

هـ، دار الكتـب  ١٤٠١اللطيف وعبد اهللا الصديق، الطبعة الثانية 
  .بريوت –العلمية 
ذيب اآلثار، للطربي، حتقيق حممود شـاكر، مطبعـة    -٦٥

  .مصر –املدين 
ذيب التهذيب، البن حجر، الطبعـة األوىل، دائـرة    -٦٦
  .اهلند –املعارف 
ذيب الكمال، للمزي، حتقيق بشار عـواد معـروف،    -٦٧

  .بريوت –مؤسسة الرسالة 
 –ذيب تاريخ ابن عساكر، البن منظور، دار الفكـر   -٧٨

  .سوريا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حملمد بـن عرفـة    -٦٩

  .مصر –الدسوقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية 
املستقنع، لعبد الرمحن بن حاشية الروض املربع شرح زاد  -٧٠

هـ، طبعة املؤسسة ١٤١٠حممد العاصمي النجدي، الطبعة الرابعة 
  .الرياض –السعيدية 
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين، للشيخ علي  -٧١

  .م١٩٨٣مصر  –الصعيدي العدوي، طبعة مصطفى البايب احلليب 



  

  ١٠٥  صـالة االستخــارة
 

  .حجة اهللا البالغة، للدهلوي -٧٢
  .ستخارة، لعاصم القريويتحديث صالة اال -٧٣
  .بريوت –دالئل النبوة، أليب نعيم، عامل الكتب  -٧٤
دالئل النبوة، للبيهقي، حتقيق عبد املعطي أمني قلعجـي،   -٧٥

  .بريوت –هـ، دار الكتب العلمية ١٤٠٥الطبعة األوىل 
زاد املعاد، البن القيم، حتقيق عبد القـادر األرنـاؤوط    -٧٦

  .بريوت –الرسالة وشعيب األرناؤوط، مؤسسة 
سلسلة األحاديـث الصـحيحة، لأللبـاين، املكتـب      -٧٧

  .الرياض –اإلسالمي، ومكتبة املعارف 
سلسلة األحاديث الضعيفة، لأللباين، املكتب اإلسالمي  -٧٨

  .الرياض –ومكتبة املعارف 
سنن أيب داود، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار  -٧٩
  .بريوت -الفكر 

لترمذي، حتقيق أمحد شاكر، دار إحياء التـراث  سنن ا -٨٠
  .بريوت –العريب 

سنن الدارمي، حتقيق فؤاد أمحد زمريل وخالد السـبع،   -٨١
  .بريوت –هـ، دار الكتاب العريب ١٤٠٧الطبعة األوىل 

سنن النسائي الكربى، حتقيق عبد الغفار بنداري وسـيد   -٨٢
  .بريوت – هـ، دار الكتب العلمية١٤١٤حسن، الطبعة األوىل 



  
صـالة االستخــارة

  
١٠٦  

 
سنن البيهقي، حتقيق عبد الرمحن بـن حيـىي املعلمـي     -٨٣

  .بريوت –هـ، دار املعرفة ١٣٤٤وآخرون، الطبعة األوىل 
، حتقيق سعد بن عبـد  )التكملة(سنن سعيد بن منصور  -٨٤

  .الرياض –هـ، دار الصميعي ١٤١٤اهللا آل محيد، الطبعة األوىل 
محن األعظمي، سنن سعيد بن منصور، حتقيق حبيب الر -٨٥

  .بريوت –هـ، دار الكتب العلمية ١٤٠٥الطبعة األوىل 
  .شرح احلصن احلصني، للشوكاين -٨٦
شرح السنة، للبغوي، حتقيق شعيب األرناؤوط وزهـري   -٨٧

  .بريوت -هـ، املكتب اإلسالمي ١٤٠٣الشاويش، الطبعة الثانية 
  .شرح النووي على صحيح مسلم -٨٨
حاوي، حتقيق حممـد زهـري   شرح معاين اآلثار، للط -٨٩

  .بريوت –هـ، دار الكتب العلمية ١٣٩٩النجار، الطبعة األوىل 
شرح منتهى اإلرادات، للشيخ منصور بن يونس البهويت،  -٩٠

  .بريوت –هـ، عامل الكتب ١٤١٤الطبعة األوىل 
شعار أصحاب احلديث، أليب أمحد احلاكم، حتقيق عبد  -٩١

هـ، دار البشائر اإلسالمية ١٤٠٥العزيز السدحان، الطبعة األوىل 
  .بريوت –

  ).اإلحسان: انظر(صحيح ابن حبان،  -٩٢
صحيح ابن خزمية، حتقيق حممد مصـطفى األعظمـي،    -٩٣

  .بريوت –هـ، املكتب اإلسالمي ١٤١٢الطبعة الثانية 



  

  ١٠٧  صـالة االستخــارة
 

صحيح األدب املفرد، لأللباين، للشيخ ناصـر الـدين    -٩٤
  .السعودية –األلباين، دار الصديق 

حيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، نشر إدارت ص -٩٥
  .بالرياض –البحوث العلمية 

هــ،  ١٣٩٩ضعيف اجلامع، لأللباين، الطبعة الثانيـة   -٩٦
  .بريوت –املكتب اإلسالمي 

طبقات احملدثني بأصبهان، أليب الشيخ األصبهاين، حتقيق  -٩٧
 –سالة هـ، مؤسسة الر١٤٠٧عبد الغفور البلوشي، الطبعة األوىل 

  .بريوت
عمل اليوم والليلة، البن السين، حتقيق سامل بـن أمحـد    -٩٨

 –هـ، مؤسسة الكتـب الثقافيـة   ١٤٠٨السلفي، الطبعة األوىل 
  .بريوت

عمل اليوم والليلة، للنسائي، حتقيق فاروق محادة، الطبعة  -٩٩
  .بريوت –هـ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٦الثانية 

ي، حتقيق حممد فؤاد فتح الباري شرح صحيح البخار -١٠٠
  .القاهرة –عبد الباقي، املكتبة السلفية 

فضائل األوقات، للبيهقي، حتقيق عـدنان القيسـي،    -١٠١
  .السعودية –هـ، دار املنارة ١٤١٠الطبعة األوىل 

فضل الدعاء والداعني، لشرف الدين املقدسي، حتقيق  -١٠٢
  .تبريو –هـ، دار ابن حزم ١٤١٤بدر البدر، الطبعة األوىل 



  
صـالة االستخــارة

  
١٠٨  

 
كرامات األولياء، هلبة اهللا الاللكائي، حتقيـق أمحـد    -١٠٣

  .الرياض –هـ، دار طيبة ١٤١٢محدان، الطبعة األوىل 
كشف األستار عن زوائد البزار، للـهيثمي، حتقيـق    -١٠٤

هــ، مؤسسـة   ١٣٩٩حبيب الرمحن األعظمي، الطبعـة األوىل  
  .بريوت –الرسالة 

 –عة دار القلـم  كشاف القناع، ملنصور البهويت، طب -١٠٥
  .دمشق

  .بريوت –لسان العرب، البن منظور، دار صادر  -١٠٦
هـ، ١٣٢٩لسان امليزان، البن حجر، الطبعة األوىل  -١٠٧

  .اهلند –دائرة املعارف 
  .بريوت –جممع الزوائد، للهيثمي، دار الكتاب العريب  -١٠٨
  .جمموع الفتاوى، البن تيمية -١٠٩
ي، حتقيق مصطفى عطـا،  مساوئ األخالق، للخرائط -١١٠

  .بريوت –هـ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٨الطبعة األوىل 
  .بريوت –مسند أيب عوانة، دار املعرفة  -١١١
مسند أيب يعلى، حتقيق حسني أسـد، الطبعـة األوىل    -١١٢

  .دمشق -هـ، دار املأمون للتراث ١٤٠٤
  .بريوت –مسند أمحد، دار الفكر  -١١٣
قيق عبد الغفور البلوشي، مسند إسحاق بن راهويه، حت -١١٤



  

  ١٠٩  صـالة االستخــارة
 

  .املدينة املنورة –هـ، مكتبة اإلميان ١٤١٢الطبعة األوىل 
مسند ابن املبارك، حتقيق مصطفى عثمان حممد، الطبعة  -١١٥

  .بريوت –هـ، دار الكتب العلمية ١٤١١األوىل 
  .بريوت –مسند اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية  -١١٦
ب الرمحن األعظمـي، دار  مسند احلميدي، حتقيق حبي -١١٧

  .بريوت –الكتب العلمية 
مسند الشهاب، للقضاعي، حتقيق محدي عبد ايـد،   -١١٨

  .بريوت –مؤسسة الرسالة 
  .بريوت –مسند الطيالسي، دار املعرفة  -١١٩
، حتقيق السامرائي، دار )املنتخب(مسند عبد بن محيد  -١٢٠

  .بريوت –الكتب العلمية 
طحاوي، حتقيق شعيب األرنـاؤوط،  مشكل اآلثار، لل -١٢١

  .بريوت –مؤسسة الرسالة 
معجم الشيوخ للصيداوي، حتقيق عمر تدمري، الطبعة  -١٢٢

  .بريوت –هـ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٧الثانية 
  .مقاييس اللغة، البن فارس -١٢٤
  ).املنتقى(مكارم األخالق، للخرائطي  -١٢٥
  .بريوت –منتقى ابن اجلارود، دار الكتب العلمية  -١٢٦
مواهب اخلليل شرح خمتصر خليل، أليب عبد اهللا حممد  -١٢٧



  
صـالة االستخــارة

  
١١٠  

 
هــ،  ١٣٩٨بن عبد الرمحن املعروف بابن اخلطاب، الطبعة الثانية 

  .بريوت –طبعة دار الفكر 
  .نضرة النعيم -١٢٨
اية احملتاج إىل شرح املنهاج، لشمس الـدين حممـد    -١٢٩

 –بايب احلليب هـ، طبعة مصطفى ال١٣٨٦الرملي، الطبعة األخرية 
  .مصر

 –نوادر األصول، للحكـيم الترمـذي، دار صـادر     -١٣٠
  .بريوت

  .بريوت –نيل األوطار، دار اجليل  -١٣١
  



  

  ١١١  صـالة االستخــارة
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