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صالة االستخارة كيفيتها و أحكامها

ملخص حبث



إن صالة االستخارة مما علق بها في ذهن بعض الناس تصورات خاطئة كلزوم أن يرى المستخير رؤيا مناميه فيها الجواب على استخارته
وبعضهم عزف عنها إلى بدائل استحدثها ما انزل هللا بها من سلطان كاالستخارة بالمسبحةأو بالقاموس أو بأي شكل آخر لذا ارتـأيت تناولها

في هذا البحث عسى أن ينفعني هللا بها تعالى وينتفع بها من يشاء من عباده.وقد حرصت على جمع أهم األحكام الفقهية المتعلقة بها التي
توضح حقيقتها وأحكامها في هذا البحث الموسوم (صالة االستخارة كيفيتها وأحكامها) .وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة موجزة وخمسة
عشر مطلبا وخاتمة البحث وقائمة المصادر والمراجع وهللا ولي التوفيق.
Abstract
The prayer Istikhaarah, which is commented on in the minds of some people, wrong perceptions, such as
the necessity of seeing a vision by the prayer in which the answer to his intelligence and some of them
left the Istikhaarah to the alternatives that not created by the God such as the use of the prayer or the
dictionary or any other form. Thus I thought to address them in this research and I hope God benefits me
by the Almighty and benefits from the will of his slaves has been keen to collect the most important
jurisprudence related to it, which clarifies the truth and its provisions in this research in title ( prayer
Istikhaarah modality and provisions ).This research included a brief introduction and fifteen requirements
and conclusion of the research and the list of sources and references and God the guardian of success.

املقدمة

الحمد هلل الذي سهل لعباده السبيل إلى مرضاته سبيالً ،وجعل اتباع الرسول عليها دليالً ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأن
الحالل ما َّ
حلله ،والحرام ما حرَّمه والدين ما شرعه ،وأشهد أن محمد عبده ورسوله ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان

إلى يوم الدينأما بعد:إن صالة االستخارة مما علق بها في ذهن بعض الناس تصورات خاطئة كلزوم أن يرى المستخير رؤيا منامية فيها

الجواب على استخارته ،وبعضهم عزف عنها إلى بدائل استحدثها ما أنزل هللا بها من سلطان كاالستخارة بالمسبحة ،أو بالقاموس ،أو بأي

شكل آخر ،لذا ارتأيت تناولها في هذا البحث عسى أن ينفعني هللا بها تعالى ،وينفع بها من يشاءمن عباده.وقد حرصت على جمع أهم
األحكام الفقهية المتعلقة بها التي توضح حقيقتها وأحكامها في هذا البحث الموسوم ( صالة االستخارة كيفيتها وأحكامها ).
َّ ِ
ِ ِِ
َّللاَ َي ِخ ْر َلك( .)1واصطالحاً :طلب االختيار،
استَ ِخ ْر َّ
االسِت َخ َارةُ في اللُ َغ ًةَ :
طَل ُب اْلخ َي َرة في الش ْيءُ .يَقا ُلْ :
املطلب األول :تعريف االستخارةْ :
أي :طلب صرف الهمة لما هو المختار عند هللا واألولى بالصالة أو الدعاء الوارد في االستخارة(.)2
املطلب الثاني :حكمها :قال ابن حجر :أجمع العلماء على أن االستخارة سنة( ،)3ودليل مشروعيتها ما رواه البخاري

النِب ـي ( )يعُّلِم َنـ ـا االسـ ـِت َخارَة ِفــي األُمـ ـ ِ ِ
ورِة ِم ـ ْن اْلُقـ ـ ْر ِ
َّ
آن :إ َذا َهـ ـ َّم أَ َحـ ـ ُد ُك ْم ِب ـاأل َْم ِر َفْلَي ْرَكـ ـ ْع َرْك َعتَـ ـ ْي ِن ِمـ ـ ْن
ور ُكُّل َهـ ـاَ ،كالسـ ـ َ
ْ َ
ُ
َُ ُ
()4
ِ
ِ
َّللاِ َع َّز َو َج َّل)) (.)5
اسِت َخ َارةُ َّ
الحديث .وروى سعد بن أبي وقاص ) ،)عن النبي ((( : )م ْن َس َع َادة ْاب ِن َآد َم ْ

ان
عن جابر  قالَ :
((ك َ
ي ـ ِر اْلَف ِري ِ
ول))
َ
َْ
ضـ ـة ثُـ ـ َّم َيُقـ ـ ُ

املطلب الثالث :احلكمة من االستخارة :الحكمة منها التسليم ألمر هللا ،والخروج من الحول والطول ،وااللتجـاء إليـه سـبحانه .للجمـع بـين خيـري
الدنيا واآلخرة .بالصالة والدعاء لما فيها من تعظيم هللا ،والثناء عليه ،واالفتقار إليه(.)6

املطلب الرابع :سببها :ذهب الفقهاء إلى أن االستخارة تكـون فـي األمـور التـي ال يـدري العبـد وجـه الصـواب فيهـا ،أمـا مـا هـو معـروف خيـره أو

شره كالعبادات والمنكرات فال حاجة إلى االستخارة فيها؛ إال إذا أراد بيان ما يؤدي إلى القربة كاختيار الرفقة في الحج ،ومـا شـابه ذلـك .وعلـى

هــذا فاالســتخارة ال محــل لهـ ا فــي الواجــب والح ـرام والمكــروه ،وننمــا تكــون فــي المنــدوبات والمباحــات( .)7واالســتخارة فــي المنــدوب ال تكــون فــي
أصله؛ ألنه مطلوب ،وننما تكون عند التعارض ،أي :إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه؟ أما المباح أصله(.)8

املطلب اخلامس :العالقة بني االستخارة واالستشارة :قد يتصور أن االستخارة تتعارض مع االستشـارة ،كـأن يظـن أنهـا تخـالو التوجـه إلـى هللا
تَ َع ـاَلى أو تعــارض ذلــك ،والصــحيح هــو العك ـ لمــا روي عــن أن ـ ( ،)عــن َرُس ـول هللاِ ( )قولــه » :مــا خــاب مــن اســتخار ،وال نــدم مــن
استشار «(.)9والحديث مع ضعفه ،إال أنه يبين عدم التعارض بين االستخارة واالستشـارة ،لـذلك قـال اممـام النـووي :إذا أراد سـف اًر اسـتحب أن

يشــاور مــن يثــق بدينــه وخبرتــه وعلمــه فــي ســفره فــي ذلــك الوقــت ،ويجــب علــى المستشــار النصــيحة والتخلــي مــن الهــوى وحظــو النفــوس ،قــال
تعــالى  :ﭭ ﭮ ﭯ 

()10

ونذا استشــار ورهــر أنــه مصــلحة اســتخار هللا تعــالى فــي ذلــك( .)11وذهــب ابــن حجــر الهيثمــي إلــى تقــديم

االستشــارة ،ألن الطمأنينــة إلــى قــول المستشــار أقــوى منهــا إلــى الــنف



لغلبــة حظورهــا وفســاد خواطرهــا .وأمــا لــو كانــت نفســه مطمئنــة صــادقة
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إرادتها متخلية عن حظورها ،قدم االستخارة(.)12



املطلب السادس :كيفية االستخارة :اختلو الفقهاء في كيفية االستخارة على ثالثة مذاهب:

المذهب األول :تكون بركعتين من ير الفريضة بنية االستخارة ثم يدعو بعدها بالدعاء المأثور.

ونليه ذهب فقهاء الحنفية( ،)13والمالكية

(،)14

والشافعية( ،)15واقتصر عليها الحنابلة( ،)16والزيدية( ،)17واممامية( ،،)18والظاهرية(.)19

المذهب الثاني :تجوز بالدعاء فقط من ير صالة ،إذا تعذرت االستخارة بالصالة والدعاء معاً.

ونليه ذهب الحنفية

()20

والمالكية( ،)21والشافعية(.)22

المذهب الثالث :تجوز بالدعاء عقب أي صالة كانت مع نيتها ،وهو أولى ،أو بغير نيتها كما في تحية المسجد.

ونليه ذهب المالكية( ،)23والشافعية( .)24واختلو أصحاب هذا المذهب على قولين:

القول األول :إذا صلى الفريضة أو النافلة ناوياً بها االستخارة ،حصل له بها فضل سنة صالة االستخارة ،ولكـن يشـترا النيـة ليحصـل الثـواب

قياساً على تحية المسجد ،وعضد هذا الرأي ابن حجر(.)25

القول الثاني :خالو بعض المتأخرين في ذلك ونفوا حصول الثواب(.)26

الترجيح :مما ال شك فيه أن هذه الكيفيـات جميعهـا مسـنون وصـحيح ،ولكـن المـذهب األول هـو األصـح لموافقتـه األحاديـث النبويـة الـواردة فـي
صالة االسـتخارة ،ولكـن هـذا ال يمنـع مـن القـول بصـحة الكيفيـات األخـرى ،ولكنهـا دون األولـى فـي الصـحة.أما فيمـا يتعلـق بـاختالف أصـحاب
المذهب الثالث ،فالذي يبدو راجحاً هو القول األول ،ألن أصحاب القول الثاني لم يستندوا إلى دليل ثابت في نفي الثواب.

املطلب السابع :وقت االستخارة :الشائع بين الناس أن صالة االستخارة ال تصح إال ليالً قبل النوم ،وهذا الظن ال محل له من الصحة ،وعلى
أية حالة فاالستخارة نوعان :استخارة بالدعاء ،واسـتخارة بالصـالة ،فعلـى قـول مـن جوزهـا بالـدعاء .وهـم الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية كمـا تقدم.ـ ـ

فال شك أنها تصح في كل وقت؛ ولكن الخالف في الصالة ،إذ اختلو فيها الفقهاء على مذهبين:
المذهب األول :كراهية الصالة في أوقات الكراهة.ونليه ذهب الحنفية( ،)27والمالكية( ،)28والحنابلة(.)29والحجة لهم :عموم األحاديث الـواردة فـي
النهي عن الصالة في أوقات الكراهة منها:

ات َكـان رسـول َّ ِ
صح عن ع ْقب َة ِبن عامر َ ،قـال(( :ثَـال ُ سـاع َ
ِ
ِ
َن َنْقُبـ َر ِفـ ِ
طُلـ ُع
 .1ما َّ
ين تَ ْ
صـُّلِ َي في َهـاَ ،وأ ْ
َّللا (َ )ي ْن َهاَنـا أ ْ
يه َّن َم ْوتَا َنـا :حـ َ
َ َ
ُ َ
َ َُ ُ
َ
َن ُن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّف لِْل ُغر ِ
ِ َّ ِ
َّ
يل)) (.)30وجه الداللة :يشير الحـديث إلـى عـدم
وب َحتَّى تَ ْغ ُر َبَ ،وح َ
ين تَ َ
الش ْم ُ َب ِازَ ًة َحتَّى تَ ْرتَف َعَ ،وح َ
ضي ُ ُ
وم َقائ ُم الظ ِه َيرة َحتَّى تَم َ
ين َيُق ُ
جواز الصالة في هذه األوقات على العموم ،إذ لم يرد استثناء صالة ما من المنع.
المذهب الثاني :تباح صالة االستخارة في الحرم المكي في أوقات الكراهة.
النِبـ ِي (َ )قـال(( :يـا بِنـي عبـ ِد منـ َ
ط ِعـ َم (َ ،)عـ ْن َّ
اف
ونليه ذهب الشافعية(.)31والحجة لهم:ـ ما روي عـن ُج َب ْيـ ِر ْبـ ِن ُم ْ
اف َ ال تَ ْم َن ُعـوا أَ َحـ ًدا َ
َْ ََ
طـ َ
َ َ َ
ُّ
ِ
ِ
اع َة ِمـ ْن َلْيـ َل أ َْو َن َهـ َار)) ( .)32وجــه الداللــة :يشــير الحــديث إلــى إباحــة عمــوم الصــالة فــي الحــرم المكــي ،ال فــر بــين
صـَّلى أ َّ
َي َسـ َ
ب َهـ َذا اْل َب ْيـت َو َ
صالة االستخارة و يرها.والمسألة خالفية بين الفريقين ،ولكل فريق حججه.

املطلب الثامن :عدد ركعات الصالة :اتفق الفقهاء على أن األفضل في صالة االستخارة أن تكون ركعتـين .ولكـنهم اختلفـوا فـي تجـويز أكثـر مـن
الركعتين على مذهبين:

المذذذذذذهب األول :ع ـ ــدم التص ـ ـريح ب ـ ــأكثر م ـ ــن الركعتين.ونلي ـ ــه ذه ـ ــب الحنفي ـ ــة( ،)33والمالكي ـ ــة( ،)34والحنابل ـ ــة( ،)35والزيدي ـ ــة( ،)36واممامي ـ ــة(،)37
()38
ِ
ضـ ِة)) الحــديث(.)39وجــه الداللــة:
والظاهريــة .والحجــة لهــم :حــديث جــابر  الســابق(( :إ َذا َهـ َّم أَ َحـ ُد ُك ْم ِبـاأل َْم ِر َفْل َي ْرَكـ ْع َرْك َعتَـ ْي ِن مـ ْن َ ْيـ ِر اْلَف ِري َ
الحديث قيد االستخارة بركعتين.
المذهب الثاني :يجوز صالتها بـأكثر مـن ركعتين.ونليـه ذهـب الشـافعية ،ونن كـان األفضـل ركعتـين لالتبـاع(.)40والحجـة لهـم :التقييـد بـالركعتين
لبيان أقل ما يحصل به.

املطلب التاسع :القراءة يف صالة االستخارة :فصلت بعض المذاهب ما يق أر في ركعتي االستخارة من القرآن ،واختلفوا على مذهبين:

المذهب األول :يستحب أن يق أر في الركعة األولى بعد الفاتحة سورة الكافرون ،وفي الثانية بعد الفاتحة امخالص .وأجـازوا أن يـزاد عليهمـا مـا

وقــع فيــه ذكــر الخي ـرة مــن الق ـرآن الكريم.نحــو قولــه تعــالى  :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
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.)41(وقوله تعالى  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ .)42(
ونليه ذهب الحنفية( ،)43والمالكية( ،)44والشافعية(.)45والحجة لهم :ناسب امتيان بهما في صالة يراد منها إخالص الرغبة وصد التفويض
المذذذذذذهب الثذذذذذاني :ع ـ ــدم التقي ـ ــد بس ـ ــور معينة.ونلي ـ ــه ذه ـ ــب الحنابل ـ ــة

()46

.والحج ـ ــة له ـ ــم :ع ـ ــدم ورود التقيي ـ ــد ف ـ ــي أي م ـ ــن األحادي ـ ــث المروي ـ ــة

فــي االســتخارة.التذذرجيح :إن المــذهب األول يبــدو هــو ال ـراجح ،ألنــه مــن المناســب أن يق ـ أر المســتخير مــا يتعلــق باســتخارته ليكــون هــذا أدعــى

لحضور القلب ،وتعلقه بالدعاء ،والرغبة في حصول مراده من هللا تَ َعاَلى ،فالكافرون وامخالص مثالً ،أولى من أن يق أر الهمزة أو المسد.
املطلب العاشر :دعاء االستخارة :نـ َّرسـول هللا  علـى دعـاء مخصـوص كمـا ورد فـي حـديث جـابر ) )المتقـدم .ونصـهَّ (( :
الل ُهـ َّم إُِّنـي
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ ِ
ِ
ِ
يرك ِب ِعْل ِمك ،وأ ِ ِ ِ
َّ
َعَل ُمَ ،وأ َْن َت َعالُّ ُم اْل ُغُيوب.
َسأَلُك م ْن َف ْ
ضلك اْل َعظيمَِ ،فإنك تَْقد ُر َوال أَْقد ُرَ ،وتَ ْعَل ُم َوال أ ْ
َستَخ ُ
َستَْقد ُرك بُق ْد َرتكَ ،وأ ْ
َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِي
ِي
َّ
ال َعاجل أ َْمر َوآجلهَ ،فا ْق ُد ْرهُ لي َوَي ُّس ْرهُ لـي ثُـ َّم َبـار ْك لـي فيـه،
الل ُه َّم ْ
إن ُك ْنت تَ ْعَل ُم أَن َه َذا األ َْم َر َخ ْيٌر لي في ديني َو َم َعاشي َو َعاق َبة أ َْمر  ،أ َْو َق َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِِ
ِن ُك ْنت تَ ْعَل ُم أ َّ
صـ ِرْفِني َع ْنـ ُهَ .وا ْقـ ُد ْر لِـي
َون ْ
َن َه َذا األ َْم َر َشـر لـي فـي دينـي َو َم َعاشـي َو َعاق َبـة أَ ْمـرِي ،أ َْو َقـ َ
صـ ِرْف ُه َعُّنـي َوا ْ
ال َعاجـل أَ ْمـرِي َوآجلـهَ ،فا ْ
)
47
(
اْلخير حي ُث َكان ،ثُ َّم ر ِ ِ ِ
ِ
اجتَـ ُه))  .والمسـنون التمسـك بهـذا الـدعاء ألن الحـديث يشـير إلـى أن َرُسـول هللاِ ( )كـان
َ ُّ
َ
َ َْ َ ْ
الَ :وُي َسـ ُّمي َح َ
ضـني ِبـهَ .قـ َ
()48
يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن ،وال بأس أن يدعو بألفا أخرى وردت في الدعاء .
املطلب احلادي عشر :مستحبات االستخارة :يسـتقبل المسـتخير القبلـة فـي دعـاء االسـتخارة رافعـاً يديـه مراعيـاً جميـع آداب الـدعاء(.)49واختلـو
الفقهاء في استحباب افتتاح الدعاء بالحمد وختمه بالحمد والصالة على َّ
النِبي ( )على مذهبين:
ُّ
المذهب األول :يستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد هلل والصالة والتسليم على رسول هللا (.)ونليه ذهب الحنفية( ،)50والمالكيـة(،)51

والشافعية(.)52والحجة لهم :عموم األحاديث الواردة في آداب الدعاء.

المذهب الثاني :عـدم االسـتحباب.واليه ذهـب الحنابلـة( ،)53والظاهريـة(.)54والحجـة لهـم :تمسـكوا بظـاهر حـديث االسـتخارة ،إذ لـم يـرد فيـه الحمـد
والص ــالة.التذذذرجيح :الـ ـراجح ه ــو الم ــذهب األول ،ألن ع ــدم ورود الحم ــد والص ــالة

في الدعاء عامة ال تقيد بدعاء دون آخر ،ومن قال بغير ذلك فهو مطالب بالدليل.

ف ــي ال ــدعاء ال يعن ــي منعه ــا من ــه ،وأن اآلداب المس ــنونة

املطلب الثاني عشر :حمل دعاء االستخارة :اختلو الفقهاء في محل الدعاء على مذهبين:

المذهب األول :يكون الدعاء عقب الصالة.ونليه ذهب الحنفية( ،)55والمالكية( ،)56والشافعية
ن

()57

والحنابلة(.)58والحجة لهم :موافقته لما جاء في

الحديث الشريف عن رسول هللا (.)

المذذذذهب الثذذذاني :ج ـواز ال ــدعاء ف ــي أثن ــاء الص ــالة ف ــي الس ــجود أو بع ــد التش ــهد.ونليه ذه ــب الع ــدوي م ــن المالكي ــة( ،)59والش ــوبري واب ــن حج ــر

من الشافعية( ،)60وابن تيمية من الحنابلة(.)61واستحب ابن تيمية أن يكون في الصالة ،إذ سئل عن دعاء االستخارة هل يدعو بـه فـي الصـالة
أم بعد السالم؟ فأجـاب :يجـوز الـدعاء فـي صـالة االسـتخارة و يرهـا قبـل السـالم وبعـده ،والـدعاء قبـل السـالم أفضـل ،فـ إن النبـي (  ) أكثـر
دعائه كان قبل السالم ،والمصلى قبل السالم لم ينصرف ،فهذا أحسن وهللا تعالى أعلم (.)62الترجيح :الراجح هو المذهب األول ،أما ما ذهب
حم ُه هللاُ) أن أكثر دعاء َرُسول هللاِ ( )كان قبل السـالم ،فهـذا
إليه أصحاب الثاني فهو يخالو ن الحديث الصحيح ،وأما قول ابن تيمية ( َر َ
عام قيده الن في الحديث ،فال ينصرف إليه.
املطلب الثالث عشر :ما بعد االستخارة :يتعلق بما بعد االستخارة جملة أمور هي:

اب
 .1يطلب مـن المسـتخير االسـتخارة أال يتعجـل امجابـة؛ ألن ذلـك مكـروه ،لمـا صـح عـن أَِبـي ُه َرْيـ َرةَ ( )أن رسـول هللا ( )قـالُ :
((ي ْسـتَ َج ُ
أل ِ
ولَ :د َع ْو ُت َفَل ْم ُي ْستَ َج ْب لِي))( ،)63فالحديث عام في استحباب عدم استعجال امجابة في االستخارة أم في يرها(.)64
َ
َحد ُك ْم َما َل ْم َي ْع َج ْل َف َيُق ُ
 2ـ من األدب أن الرضا بما اختاره هللا له(.)65

 .3تك ـ ـرار االسـ ــتخارة :ينبغـ ــي أن يك ـ ــرر المسـ ــتخير االسـ ــتخارة بالص ـ ــالة والـ ــدعاء.ولم يصـ ــرح أ لـ ــب الم ـ ــذاهب بهـ ــذا األمـ ــر إال الحنفي ـ ــة(،)66
والمالكية(.)67وقال الشافعية :إذا لم يظهر له شيء بعد السابعة استخار أكثر من ذلك(.)68والحجة لهم :مـا روي عـن أََنـ َ (َ )م ْرُفو ًعـا ِبَلْفـ ِِ:
ظر إَلى َّال ِذي يسِبق إَلى َقْلِبكَ ،فِإ َّن اْلخير ِف ِ
((إ َذا هممت ِبأَم َر َفاست ِخر رب ِ ِ
َ
يه)) (.)69
َْ ْ َ َ
َّك فيه َس ْب َع َمرَّات ،ثُ َّم اُْن ُ ْ
َ َْ
َْ ُ
ْ
ََْ

املطلب الرابع عشر :النيابة يف االستخارة :لم يتعرض لذلك أ لب الفقهاء ،وممن قـال بجوازهـا أ لـب المالكيـة( ،)70والشـافعية(.)71والحجـة لهـم:
ِ
ِ
َخاهُ َفْل َيْف َع ْل)) ( )72وجه الداللة :إن الحديث يشير إلى عموم نفع المسلم
استَ َ
َن َي ْنَف َع أ َ
اع أ ْ
ط َ
((م ْن ْ
ما صح عن َجابر ( )عن َرُسول هللا (َ :)



 







صالة االستخارة كيفيتها و أحكامها

ألخيه المسلم ،واالستخارة من األمور التي يمكن فيها تحقيق ذلك ،ولم يرد ما يمنع من ذلـك.اعتذر

الحطـاب مـن المالكيـة إلـى أن االسـتخارة

بالنيابة فيها نظر فقال :هل ورد أن امنسان يستخير لغيره؟ لم أقـو فـي ذلـك علـى شـيء ،و أريـت بعـض المشـاي" يفعلـه (.)73التذرجيح :الـذي

يكن المستخير ممن يحسن الدعاء أو ال يرى نفسه أهالً ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فاالستخارة تعني أن يطلب امنسان من ربه أن

املطلب اخلامس عشر :قبول االستخارة :اتفـق الفقهـاء الـذين ناقشـوا هـذه المسـألة علـى أن عالمـات القبـول فـي االسـتخارة هـو انشـراح الصـدر،
ظـ ْر إَلـى اَّلـ ِذي َي ْسـِب ُق إَلـى َقْلِبـكَ ،فـِإ َّن اْل َخ ْيـ َر ِفيـ ِـه)) ( .)74أي :فيمضــي إلــى مــا انشــرح بــه صــدره وشــرح
لقــول الرســول ( )فــي الحــديث :ثُـ َّم اُْن ُ
الصــدر :عبــارة عــن ميــل امنســان وحبــه للشــيء مــن يــر هــوى للــنف  ،أو ميــل مصــحوب بغــرض( .)75وقيــل :ال يشــترا شــرح الصــدر .فــإذا
استخار امنسان ربه في شيء فليفعل ما بدا له ،سواء انشرح له صدره أم ال ،فإن فيه الخير ولي
أما عالمات عدم القبول ،فهو :أن يصرف امنسان عن الشيء ،لن

في حديث جابر ( )انشراح الصدر(.)76

حديث جـابر (.)وزاد بعـض الفقهـاء أن مـن عالمـات القبـول أن يـرى

ونن رأى فيــه سـواداً أو حمـرة فهــو شــر ينبغــي أن يجتنــب عنــه (.)77واعتذذر

علــى ذلــك فقيــل :بعضــهم يســتخير االســتخارة الشــرعية ويتوقــو

بعدها حتى يرى مناماً يفهم منه فعل ما استخار فيه أو تركه أو يراه يره له ،وهذا لي

بشيء؛ ألن صاحب العصمة ( )قد أمر باالستخارة

يــنجح أو ال يــتم؛ ألن صــاحب الشــرع ( )إنمــا أمــر باالســتخارة واالستشــارة فقــط (.)78التذذرجيح :إن تعليــق امجابــة علــى الرؤيــا يــر صــحيح،

الرُسـول ( )وال عـن الصـحابة (.)وألن المســتخير قـد يـرى حلمـاً مـن الشـيطان أو أضــغا
لجملـة أسـباب منهـا :عــدم ورود األثـر بـذلك عــن َّ
أحــالم ف ــال يص ــح أن يعلــق اس ــتخارته عل ــى ذلك.وقــد تك ــون الرؤي ــا رمزيــة يعس ــر علي ــه فهمهــا أو ال يس ــتطيع تعبيره ــا ،أو يعبرهــا عل ــى خ ــالف
حقيقتها .ولكن يمكن امجابة عن هذه االعتراضات التي افترضتها بأن االستخارة إنما هي أن يشرح هللا صدره ألمر ما وييسـره لـه ،والرؤيـا هـي
من هذا القبيل ،فإن رأى رؤيا فهم منها امجابة أو القبول فهذا هو من شرح الصدر وتيسيره.ومن المسائل التي يستحب مراعاتها في االستخارة
جملة أمور منها :أن ال يزاد على الدعاء بألفا من عنده ،ألن راهر الحـديث يوجـب التمسـك بالـدعاء المسـنون .وأن ال يعـرج علـى يرهمـا
من أنواع االستخارات ير الشرعية ،أو اللجـوء إلـى الكهنـة والمنجمـين.وأن يسـتجمع الهمـة فـي الـدعاء ،وأن يـدعو هللا مخلصـاً موقنـاً بامجابـة.

ونذا أراد أن يستشير فليستشر مؤمناً عالماً محباً مخلصاً أميناً(.)79

اخلامتة

في ختام هذا البحث ألخ

أهم ما جاء فيه بما يأتي:

.1

أجمع العلماء على أن االستخارة سنة.

.2

الحكمة منها التسليم ألمر هللا ،والخروج من الحول والطول.

.3
.4
.5

تكون االستخارة في األمور التي ال يدري العبد وجه الصواب فيها.

ال تعارض بين االستخارة واالستشارة.

تكون صالة االستخارة بركعتين من ير الفريضة بنية االستخارة.

.6

يجوز االقتصار على دعاء االستخارة فقط.

.7

كراهية الصالة في أوقات الكراهة.

.9

يستحب أن يق أر بعد الفاتحة في الركعة األولى سورة الكافرون ،و في الثانية امخالص ،وجاز بغيرهما أو أن يزاد عليهما.

.8

األفضل في صالة االستخارة أن تكون ركعتين.
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