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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــد هلل رب العاملــن وأفضــل الصــالة وأكمــل التســليم ىلع 

ســيدنا حممــد وىلع آهل وصحبــه أمجعــن، أمــا بعــد:

فــال شــك أن ادلنيــا دار امتحــان، ويف االمتحــان ال يكــون لك 

يشء كمــا نريــد، وممــا ال ريــب فيــه أن علمنــا قــارص وحمــدود، 

ــاهل  ــا أن نن ــاىل ودعون ــن اهلل تع ــاه م ــر طلبن ــن أم ــم م فك

وأحلحنــا يف ادلاعء ولكــن اهلل تعــاىل لــم جيبنــا إيلــه، ثــم بعــد 

فــرة محدنــا اهلل وشــكرناه أنــه لــم جيبنــا إىل مــا طلبنــاه، إذ لــو 

نلنــاه لكنــا يف مصيبــة،  وكــم مــن مــرة جاءنــا مــا لــم نتوقعــه 

ــا  ــم بعــد فــرة محدن ــا ث فســأنلا اهلل تعــاىل اخلــالص ممــا جاءن

اهلل وشــكرناه ىلع مــا أصابنــا ألننــا أدركنــا أنــه نعمــة كبــرة...

يتجىل هذا يف قول اهلل تعاىل:

}وَعَسَــى َأنْ َتْكرَهُــوا شَــيًْئا وَهـُـوَ خَيـْـرٌ لَُكــمْ وَعَسَــى َأنْ ُتحِبُّــوا شَــيًْئا وَهُــوَ شـَـرٌّ لَُكــمْ 

وَاهلُل يَعَْلــمُ وََأنُْتــمْ َل َتعَْلمـُـونَ{.

املقدمة

اإلهداء
إىل أول من علَّمين صالة االستخارة

وتعلمُت منه األخالق واآلداب بقوله وفعله

أستاذي الكريم الشيخ بكري ششمان

مع احرتامي وتقديري ووفائي
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ويف قوهل سبحانه: }َفعَسَى َأنْ َتْكرَهُوا شَيًْئا وَيَجْعََل اهلُل فِيهِ خَيْرًا َكثِريًا{.

ومــن هنــا اكنــت صــالة االســتخارة، حيــث يتجــرد العبــد مــن 

ــزه  ــن عج ــاىل ويعل ــأ إىل اهلل تع ــه ويلج ــه معرفت ــوهل وقوت ح

ــم  ــه ال يعل ــداً أن ــاىل، مؤك ــارك وتع ــدرة اهلل تب ــام ق ــق أم املطل

ــم  ــوب اذلي يعل ــالم الغي ــره إىل ع ــاً أم ــر، مفوض ــر وال اخل

ــا. ــور ىلع حقيقته األم

وألهميــة االســتخارة فقــد رصح الصحــايب جابــر بــن عبــد اهلل 

ريض اهلل عنــه أن ســيدنا رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم اكن 

ــا اكن  ــتخارة كم ــالة االس ــم ص ــة ريض اهلل عنه ــم الصحاب يعل

ــل  ىلع  ــذا ديل ــم ويف ه ــرآن الكري ــن الق ــورة م ــم الس يعلمه

ــم شــأنها. ــة االســتخارة وعظي أهمي

ذللــك أردت أن أكتــب هــذا الكتيــب ألدل انلــاس ىلع كيفيــة 

ــي  ــة ال ــور املهم ــض األم ــن بع ــتخارة وأب ــالة االس أداء ص

ــا  ــون فيه ــاء يقع ــن أخط ــذر م ــا، وأح ــون إىل معرفته حيتاج

ــا. ــم حوهل ــة عنده ــم خاطئ ــح مفاهي وأصح

وأســأل اهلل تعــاىل أن جيــزي عــي خــر اجلــزاء شــييخ األكــر 

ــيدي  ــه اهلل، وس ــن رمح ــد اهلل رساج ادلي ــام عب ــيدي اإلم س

ــن  ــن رساج ادلي ــي ادلي ــد حم ــور حمم ــيخ ادلكت ــتاذي الش وأس

ــه. ــت إيل ــا وصل ــل فيم ــاىل الفض ــد اهلل تع ــا بع ــن هلم اذَلي

وأســأل اهلل القبــول وصــىل اهلل ىلع ســيدنا حممــد وىلع آهل 

وصحبــه وســلم، واحلمــد هلل رب العاملــن.

   

                                                                وكتبه 

 بكري بريمو السمان
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السؤال األول: ما معىن االستخارة؟

السؤال اثلاين: ما حكم االستخارة؟

السؤال اثلالث: ما حكمة مروعية االستخارة؟

السؤال الرابع: ما أهمية االستخارة؟

السؤال اخلامس: ما األمور الي ترع فيها االستخارة؟

الســؤال الســادس: هــل االســتخارة مروعــة فقــط عنــد الردد 

ــن أمرين؟ ب

الســؤال الســابع: هــل تنبــي االســتخارة فقــط يف األمــور ذات 

الشــأن؟

الســؤال اثلامــن: إذا وجــد أمــايم عــدة خيــارات فهــل أســتخر 

أم أستشــر؟

السؤال اتلاسع: مىت يُبدأ باالستخارة؟

ــاء إذا أرادت  ــض وانلفس ــل احلائ ــاذا تفع ــارش: م ــؤال الع الس

ــتخارة؟  االس

السؤال احلادي عر: ما يه صور االستخارة؟

ــة  ــر صحيح ــور غ ــد ص ــل توج ــر: ه ــؤال اثلــاين ع الس

لالســتخارة؟

السؤال اثلالث عر: ما وقت صالة االستخارة؟

ــة أو أي  ــار الفريض ــح اعتب ــل يص ــر: ه ــع ع ــؤال الراب الس

ــتخارة؟ ــي االس ــا ركع ــح اعتباره ــل يص ــا ه ــالة غره ص

السؤال اخلامس عر: ماذا أقرأ يف صالة االستخارة؟

السؤال السادس عر: ما هو داعء االستخارة؟

السؤال السابع عر: معىن داعء االستخارة؟ 

السؤال اثلامن عر: مىت أقرأ داعء االستخارة؟

السؤال اتلاسع عر: هل أكرر االستخارة؟

السؤال العرون: ماذا أفعل بعد االستخارة؟

ــدر  ــراح الص ــرط ان ــل يش ــرون: ه ــادي والع ــؤال احل الس

ــتخارة؟  ــالة االس ــد ص بع

الســؤال اثلــاين والعــرون: هــل يُشــرط رؤيــة يشء يف املنــام 

حــىت أعــرف نتيجــة االســتخارة؟

حمتويات الكتاب
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السؤال اثلالث والعرون: هل جتوز انليابة يف االستخارة؟

الســؤال الرابــع والعــرون: هــل يمكــن أن أصــي االســتخارة 

لك يــوم؟

ــتخارة  ــالة االس ــة ص ــا كيفي ــرون: م ــس والع ــؤال اخلام الس

ــاًل؟ مفص

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمــد هلل رب العاملــن وأفضــل الصــالة وأكمــل التســليم ىلع 

ســيدنا حممــد وىلع آهل وصحبــه أمجعــن، وبعــد:

ــو اهلل  ــتخارة أدع ــالة االس ــق بص ــة تتعل ــئلة وأجوب ــذه أس فه

ــا،  ــارق األرض ومغاربه ــن يف مش ــا املؤمن ــع به ــاىل أن ينف تع

ــادة الــي بلــغ مــن  ــاً هلــم ىلع أداء هــذه العب وأن تكــون عون

أهميتهــا أن ســيدنا رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم اكن يعلــم 

الصحابــة ريض اهلل عنهــم االســتخارة كمــا اكن يعلمهم الســورة 

مــن القــرآن الكريــم كمــا جــاء يف احلديــث الريــف .

واهلل تعــاىل أســأل وجبــاه حبيبــه األعظــم صــىل اهلل عليه وســلم 

أتوســل أن جيعــل اخلــر يف حراكتنــا وســكناتنا، وأن يرينــا احلــق 

ــاًل  ــل باط ــا ابلاط ــه ويرين ــا في ــه وحيبِّبن ــا اتباع ــاً ويلهمن حق

ويلهمنــا اجتنابــه ويكرِّهــه إيلنــا. آمــن .
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ُب اخلرَِية يف اليشء()1(.
َ
جاء يف لسان العرب: )االْستِخاَرةُ طل

يعي أنك تسأل اهلل تعاىل أن يعطيك ما هو خر لك.

 351 / 5 )1(

َُخــارِيُّ َعــْن  ــا َرَواُه ابلْ ــا َم وِعيَِّتَه االْســِتَخاَرَة ُســنٌَّة، وََديِلــُل َمْرُ

ــاَل:  ــُه قَ ــٍر ريَِضَ اهلُل َعنْ َجابِ

ُمَنــا ااِلْســتَِخاَرَة يِف 
ِّ
َم ُيَعل

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
)َكَن َرُســوُل اهللِ َصــىَّ اهلُل َعل

ُقــْرآِن()1(... احلديــث .
ْ
ــوَرَة ِمــْن ال ُمَنــا السُّ

ِّ
َمــا ُيَعل

َ
َهــا ك

ِّ
ُمــورِ ُك

ُ ْ
ال

)1( انظر صحيح ابلخاري كتاب اجلمعة.

السؤال 
األول

السؤال 
الثاني ما حكم االستخارة؟ما معنى االستخارة؟
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ــٌق بقولــك: )ال حــول وال قــوة إال بــاهلل العــي  يف االســتخارة حتقُّ

ــول اهلل  ــك إىل ح ــك وقوت ــن حول ــرج م ــت خت ــم( فأن العظي

ــم  ــك تقــدر وال أقــدر وتعل ــك : )فإن ــه، وتدعــو اهلل بقول وقوت

وال أعلــم( . فأنــت تســلم أمــورك إىل اهلل تبــارك وتعــاىل، وتعلن 

عجــزك أمــام قدرتــه، وضعفــك أمــام قوتــه جــل وعال، وتســأهل 

أن خيتــار لــك اخلــر، ألنــك ال تعلــم حقيقــة مــا هــو اخلــر يف 

حقــك.

ــاص ريض اهلل  ــن أيب وق ــعد ب ــث س ــن حدي ــند م ــاء يف املس ج

ــال: ــه وســلم ق ــه عــن انلــي صــىل اهلل علي عن

)مــن ســعادة ابــن آدم اســتخارته اهلل تعــاىل، ومــن ســعادة ابــن 

آدم رضــاه بمــا قضــاه اهلل، ومــن شــقوة ابــن آدم تركــه اســتخارة 

اهلل عــز وجــل، ومــن شــقوة ابــن آدم ســخطه بمــا قــى اهلل(.

السؤال 
الثالث

السؤال 
الرابع ما أهمية االستخارة؟ما حكمة مشروعية االستخارة؟
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َمنُْدوَبــاِت 
ْ
َمــا تَُكــوُن يِف ال اتفــق الفقهــاء ىلع أن االســتخارة إِنَّ

ــٍن  ْمَريْ
َ
ــِه أ ــارََض ِفي ــُدوِب إَذا َتَع َمنْ

ْ
ــون يِف ال ــاِت، تك ُمبَاَح

ْ
َوال

نَّــُه َمْطلـُـوٌب، 
َ
ْصِلــِه ; أل

َ
ْو َيْقتَــِرُ َعلَيـْـِه ، ال يِف أ

َ
 بـِـِه أ

ُ
ُهَمــا َيبـْـَدأ يُّ

َ
أ

ْصِلــِه. 
َ
ــِي أ ــاُح فَ ُمبَ

ْ
ــا ال مَّ

َ
َوأ

ْحَطاوِي يف حاشيته ىلع مرايق الفالح: قال اإلمام الطَّ

)اعلــم أن حمــل نــدب االســتخارة إنمــا هــو يف المــور الــي ال 

يــدري العبــد وجــه الصــواب فيهــا، أمــا مــا هــو معــروف خــريه 

أو رشه كلعبــادات وصنائــع املعــروف واملعــايص واملنكــرات فــال 

ــان  ــا بلي ــتخار فيه ــد يس ــم ق ــا، نع ــتخارة فيه ــة إىل االس حاج

خصــوص الوقــت كحلــج مثــالً يف هــذه الســنة الحتمــال عــدو 

أو فتنــة()1(.

)1( ص 217 

لــم تــرع االســتخارة فقــط عنــد الــردد بــن أمريــن، بــل يه 

مروعــة أيضــاً عنــد إرادة أمــر مهــم والــردد يف اإلقــدام عليه، 

ــه ىلع  ــه وإقدام ــر يف فعل ــرف اخل ــتخر أن يع ــإذا أراد املس ف

هــذا األمــر اذلي يريــده أو يف تركــه فليصــل صــالة االســتخارة 

وادليلــل ىلع ذلــك قــوهل صــىل اهلل عليــه وســلم:

َفِريَضِة()1(...
ْ
َعَتْيِ ِمْن َغرْيِ ال

ْ
ْع َرك

َ
ك رَيْ

ْ
ل
َ
ْمِر ف

َ
َحُدُكْم بِال

َ
)إَِذا َهمَّ أ

احلديث 

)1( انظر صحيح ابلخاري كتاب اجلمعة 

السؤال 
اخلامس

السؤال 
السادس هل االستخارة مشروعة فقط عند الرتدد ما األمور اليت تشرع فيها االستخارة؟

بني أمرين؟
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إن قول سيدنا جابر ريض اهلل عنه يف احلديث: 

ُمَنــا ااِلْســتَِخاَرَة يِف 
ِّ
َم ُيَعل

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
)َكَن َرُســوُل اهللِ َصــىَّ اهلُل َعل

ُقــْرآِن()1(. 
ْ
ــوَرَة ِمــْن ال ُمَنــا السُّ

ِّ
َمــا ُيَعل

َ
َهــا ك

ِّ
ُمــورِ ُك

ُ ْ
ال

هــذا احلديــث يــدل ىلع أن االســتخارة مروعــة يف لك األمــور، 

ــاس  ــض انل ــل بع ــا يفع ــل كم ــي أن تفع ــذا ال يع ــن ه ولك

ــارة  ــإذا أراد زي ــده، ف ــر يري ــل أم ــتخارة ل ــي االس ــث يص حي

أخيــه مثــاًل فإنــه يصــي االســتخارة وينتظــر هــل يذهــب أم ال؟

ــر  ــاً ينتظ ــو أيض ــره وه ــوه ينتظ ــاً وأخ ــارة أيام ــل الزي وتتأج

نتيجــة االســتخارة!!

إنــك تســتخر اهلل تعــاىل عندمــا تريــد أن تقــدم ىلع أمــر مهــم 

وحتتــار هــل تفعلــه أم ال، أو يكــون عنــدك أكــر مــن خيــار 

وال تعــرف مــا اخلــر يف حقــك، واهلل أعلــم .
)1( انظر صحيح ابلخاري كتاب اجلمعة 

السؤال 
السابع

السؤال 
الثامن

ه��ل تنبغ��ي االس��تخارة فق��ط يف األمور ذات 
الشأن؟

إذا وج��د أمامي عدة خيارات فهل أس��تخري 
أم أستشري؟

ــن  ــم م ــق به ــن تث ــتر م ــارات فاس ــدة خي ــك ع إذا اكن أمام

أهــل اخلــرة والصــالح فــإذا نصحــوك باإلقــدام ىلع أمــر 

وهممــت بــه فصــل االســتخارة ثــم توجــه ملــا يرشــدك اهلل تعاىل 

إيلــه.

ــتخارة  ــل االس ــر قب ــتحّب أن يستش ــووّي: يس ــام انّل ــال اإلم ق

ــق  ــرة، ويث ــفقة واخل ــة والّش ــاهل انّلصيح ــن ح ــم م ــن يعل م

ــه .   ــه ومعرفت بدين

قــال تعــاىل :   } وشــاورهم يف األمــر {  وإذا استشــار وظهــر أنّــه 

مصلحــٌة، اســتخار اهللّ تعــاىل يف ذلــك.
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ــه وســلم: )إذا هــم  يمكــن أن نفهــم مــن قــوهل صــىل اهلل علي

أحدكــم بالمــر(   أن املســتخر يبــدأ االســتخارة قبــل عزمــه 

ىلع أمــر معــن، فهــو ملجــرد اهلــم يبــدأ االســتخارة يلعــرف مــا 

هــو اخلــر.

ويمكــن أن نفهــم مــن قــوهل صــىل اهلل عليــه وســلم يف إحــدى 

َيُقــْل(... 
ْ
ل
َ
ْمــراً ف

َ
َحُدُكــْم أ

َ
َراَد أ

َ
روايــات احلديــث الريــف: )إَِذا أ

احلديــث، نفهــم مــن هــذه الروايــة أن االســتخارة تكــون عنــد 

إرادة القيــام باألمــر ألنــه لــو اســتخار يف لك مــا خيطــر ببــاهل ملــا 

حتققــت الروايــة اثلانيــة للحديــث ويه االســتخارة عنــد إرادة 

. مر أل ا

وأيــا يكــن فــإن االســتخارة تبــدأ عندمــا يتعلــق قلبــك بيشء 

وتريــد أن تعــرف اخلــر يف حقك فتبــدأ باالســتخارة.

السؤال 
متى يبدأ باالستخارة؟التاسع

ــىت  ــر ح ــي، أو تنتظ ــط وال تص ــتخارة فق ــداعء االس ــو ب تدع

ــي. ــل وتص ــها فتغتس ــا ونفاس ــي حيضه ينت

السؤال 
العاشر

م��اذا تفع��ل احلائ��ض والنفس��اء إذا أرادت 
االس��تخارة؟
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هناك صورتان لالستخارة:

أن يصــي  األربعــة ويه  املذاهــب  اتفقــت عليهــا  الوىل: 

املســتخر ركعتــن ســنة االســتخارة ثــم يقــرأ ادلاعء بعدهمــا.

ــه  ــذرت علي ــط إذا تع ــادلاعء فق ــتخارة ب ــوز االس ــة: جت اثلاني

ــال  ــافعية... ق ــة والش ــة واملالكي ــاء احلنفي ــاهل فقه ــالة... ق الص

ــالةُ  ــِه الصَّ ْي
َ
َرْت َعل ــذَّ ــْو َتَع

َ
اإلمــام ابــن اعبديــن رمحــه اهلل: )َول

(. اه) 1( َعءِ ــادلُّ ِ ــَتَخاَر ب اْس

)1( انظــر حاشــية ابــن اعبديــن 1 / 643 ورشح خمتــر خليــل للخــريش 
1\ 38 والفتوحــات الربانيــة ىلع األذاكر انلوويــة 3 / 348.

السؤال 
احلادي 

عشر

السؤال 
الثاني 
عشر

هل توجد صور غري صحيحة لالستخارة؟ما هي صور االستخارة؟

ــرآن  ــح الق ــه يفت ــر فإن ــدم ىلع أم ــاس إذا أراد أن يق ــض انل بع

ــإن  ــة ف ــة يف الصفح ــر أي ــة أو آخ ــر إىل أول آي ــم وينظ الكري

ــة  ــت آي ــد وإن اكن ــا يري ــل م ــدم ىلع فع ــة أق ــة رمح ــت آي اكن

عــذاب امتنــع، وبعضهــم يســأل الصبيــان الصغــار – باعتبــار 

ــأول يشء  ــرين ب ــول هل: أخ ــد – فيق ــاً بع ــوا ذنب ــم يفعل ــم ل أنه

ــة أم ال؟ ــن فالن ــزوج م ــل أت ــأهل: ه ــم يس ــك ث ــر يف بال خيط

ــي ىلع  ــل، وينب ــه ديل ــد علي ــرد، وال يوج ــم ي ــه ل ــذا لك وه

ــه ســيدنا رســول اهلل صــىل اهلل  ــا علَّم ــتخر كم املســلم أن يس

ــلم. ــه وس علي
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إذا قلنــا إن االســتخارة تتحقــق بــداعء االســتخارة فقــط 

فيمكنــك ادلاعء يف لك وقــت، أمــا إذا قلنــا إنهــا الصــالة وادلاعء 

فافعــل ذلــك يف غــر أوقــات الكراهــة وأوقــات الكراهــة يه: 

ــىت  ــتوائها ح ــد اس ــع، وعن ــىت ترتف ــمس ح ــوع الش ــد طل عن

ــرب. ــىت تغ ــا ح ــد اصفراره ــزول، وعن ت

ويف املذهــب الشــافيع يمكــن ملــن هــو يف احلــرم صــالة ركعي 

االســتخارة ولــو يف أوقــات الكراهة)1(. 

)1( انظر الفتوحات الربانية ىلع األذاكر انلووية 3 / 244 

السؤال 
الثالث 
عشر

السؤال 
الرابع 
عشر

ه��ل يص��ح اعتب��ار الفريض��ة أو أي ص��الة ما وقت صالة االستخارة؟
غريها؟ هل يصح اعتبارها ركعيت االستخارة؟

ــة أو أي  ــار الفريض ــي اعتب ــافيع واملال ــن الش ــوز يف املذهب جي

ــدل ركعــي االســتخارة. ــة ب ســنة أو نافل

ــة  ــات الرباني ــه )الفتوح ن)1( يف كتاب
َّ

ــال ــن َع ــة اب ــال العالم ق

انلوويــة(: الذكر  رشح 

ــري  ــن غ ــي م ــع ركعت ــلم: )فلريك ــه وس ــىل اهلل علي ــوهل ص ق

الفريضــة( بيــان لألكمــل وإن صــىل فريضــة أو نافلة مثــاًل فإن 

ــوى بهــا االســتخارة حصــل فضــل ســنة صــالة االســتخارة،  ن

وإن لــم ينوهــا ســقط عنــه أصــل الطلــب ويف حصــول اثلــواب 

خــالف.

ــالة  ــب ص ــر عق ــك اذلك ــول ذل ــا حص ــد هن ــك ألن القص وذل

ــه)2(. ــا علي ــود بركته تلع

ــري  ــم ابلك ــن إبراهي ن ب
َّ

ــال ــد َع ــن حمم ــد يلع ب ــام حمم ــو اإلم )1( ه
1057  ـه ســنة  ث املتــوىف  الُمفسِّ واملحِدّ الشــافيع  الصديــي 

 236 / 3 )2(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
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وقال العدوي يف حاشيته ىلع رشح خمتر خليل:

ــرْيِ  ــْن َغ ــي ِم ــع ركعت ــلم: فلريك ــه وس ــى اهلل علي ُ ص
ُ

ــْول
َ
)ق

ُْصــُل 
َ

َهــا ال حت نَّ
َ
َفِريَضــِة( َوَتْقِييــُد ُحُصولَِهــا بِانلََّوافِــِل َيْقتَــِي أ

ْ
ال

 ُ
ُ

ِقيـَـاُس ُحُصولَُهــا بـِـِه , َوقَْوهل
ْ
، َوال َخــَرِ

ْ
ُمَوافِــُق لِل

ْ
َفــْرِض , َوُهــَو ال

ْ
بِال

ــِة(  َفِريَض
ْ
ــرْيِ ال ــْن َغ ــِث: )ِم َِدي

ْ
ــلم يِف احل ــه وس ــىل اهلل علي ص

ــِل. ا ـه)1( َم
ْ
ك

َ
ــوٌل ىلَعَ األ حَمُْم

)1( 1 / 38 وانظر الفتوحات الربانية ىلع األذاكر انلووية 3 / 348

يمكنــك أن تقــرأ بعــد الفاحتــة مــا تشــاء مــن القــرآن الكريــم، 

وقــد اســتحب الفقهــاء أن تقــرأ يف الركعــة األوىل ســورة 

}الكافــرون{ ويف اثلانيــة ســورة }اإلخــاص{.

وقــال بعضهــم: يقــرأ يف األوىل بقــوهل تعــاىل: }وَرَبُّــكَ يَْخُلــقُ مَــا يَشَــاءُ 

وَيَْخَتــارُ مَــا َكانَ لَهُــمُ الْخِيَــرَةُ سُــبْحَانَ اهللِ وََتعَالَــى عَمَّــا يُشْــِرُكونَ * وَرَبُّــكَ يَعَْلــمُ 

ــى  ــي اأُلولَ ــدُ فِ ــهُ الْحَمْ َ ــوَ ل ــهَ إِل هُ َ ــوَ اهلُل ل إِل ــونَ * وَهُ ــا يُعْلِنُ ــمْ وَمَ ــنُّ صُدُورُهُ ــا ُتكِ مَ

ــا  ــاىل: }وَمَ ــوهل تع ــة بق ــونَ{، ويف اثلاني ــهِ ُترْجَعُ ــهُ الْحُْكــمُ وَإِلَيْ َ ــرَةِ وَل وَاآلخِ

ــمْ  ــنْ َأمِْرهِ ــرَةُ مِ ــمُ الْخِيَ ــرًا َأنْ يَُكــونَ لَهُ ــوُلهُ َأمْ ــةٍ إَِذا َقَضــى اهلُل وَرَسُ ــٍن وَل مُؤْمِنَ َكانَ لِمُؤْمِ

ــا{)1(. ــدْ َضــلَّ َضــاًل مُِبينً ــولَهُ َفَق ــِص اهلَل وَرَسُ ــنْ يَعْ وَمَ

)1( انظر حاشية الطحطاوي ص 397 
والفتوحات الربانية ىلع األذاكر انلووية 3 / 240 

وحاشية العدوي ىلع رشح خمتر خليل 1 / 38 

السؤال 
اخلامس 

عشر
ماذا أقرأ يف صالة االستخارة؟
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َك 
ُ
ل
َ
ْســأ

َ
ْســَتْقِدُرَك بُِقْدَرتـِـَك، وَأ

َ
ِمــَك، وَأ

ْ
ْســَتِخريَُك بِِعل

َ
 أ

ِّ
)اللُهــمَّ إِن

ــُم َوال 
َ
ــِدُر، َوَتْعل

ْ
ق
َ
ــِدُر َوال أ ــَك َتْق إِنَّ

َ
ــِم، ف َعِظي

ْ
ــك ال ْضلِ

َ
ــْن ف ِم

نَّ َهــَذا 
َ
ــُم أ

َ
ْنــَت َتْعل

ُ
ُغُيــوِب.   اللُهــمَّ إِْن ك

ْ
ــَت َعــالُم ال نْ

َ
ــُم، وَأ

َ
ْعل

َ
أ

ْمــرِي وَعِجــِل 
َ
ْمــَر »......« َخــرْيٌ ِل يِف ِديــِي َوَمَعــاِش وََعقَِبــِة أ

َ
ال

ــِه، َوإِْن  ــارِْك ِل فِي ــمَّ بَ هُ ِل، ُث ْ ــرسِّ َ ــُدْرهُ ِل َوي
ْ
اق

َ
ــِه ف ــرِي َوآِجلِ ْم

َ
أ

ــاِش  ــِي َوَمَع ــَر »......« رَشٌّ ِل يِف ِدي ْم
َ
ــَذا ال نَّ َه

َ
ــُم أ

َ
ــَت َتْعل ْن

ُ
ك

ــِي 
ْ
ــُه َعــيِّ َواْصِف

ْ
اْصِف

َ
ْمــرِي َوآِجلِــِه ف

َ
ْمــرِي وَعِجــِل أ

َ
وََعقَِبــِة أ

ِــِه()1(.  ــِي ب ــمَّ َرضِّ ــُث َكَن، ُث ــرْيَ َحْي َ ــُدْر ِل اخلْ
ْ
ــُه. َواق َعْن

ــِليِم ىلَعَ  ــالِة َوالتَّْس َِّ َوالصَّ ــِد هلِل َْم
ْ
ــه بِاحل ــح ادلاعء وخيتم ويفتت

ــلََّم . ــِه وََس ــىلَّ اهلُل َعلَيْ ــوِل اهلِل َص ــيدنا رَُس س

ويسيم حاجته الي صىل االستخارة من أجلها فيقول: 

نَّ زوايج مــن فالنــة، أو ســفري إىل بــد 
َ
اللُهــمَّ إِْن ُكنـْـَت َتْعلـَـُم أ

كــذا، أو عمــي مــع فــالن... وهكــذا.

)1( انظر صحيح ابلخاري كتاب اجلمعة 

السؤال 
السادس 

عشر

السؤال 
السابع 

عشر
معنى دعاء االستخارة؟ما هو دعاء االستخارة؟

قــوهل ريض اهلل عنــه: )يعلمنــا االســتخارة( أي صالتهــا وداعءها 

)يف المــور( أي الــي نريــد اإلقــدام عليهــا ممــا يعتي بشــأنها

)كمــا يعلمنــا الســورة مــن القــرآن( أي يعتــي بشــأن تعليمنــا 

االســتخارة لعظــم نفعهــا وعمومــه كمــا يعتــي بتعليمنــا 

ــه  ــتخارة، وأن ــر االس ــام بأم ــل ىلع االهتم ــه ديل ــورة، ففي الس

ــاء  ــارة إىل االعتن ــه إش ــي: في ــال الطي ــه. ق ــب في ــد مرغ متأك

ــالة . ــذه الص ــذا ادلاعء وه ــغ به ــام ابلال اتل

)يقــول: إذا هــم أحدكــم بالمــر( أي أراده، )فلريكــع( أي 

يلصــل )ركعتــي( بنيــة االســتخارة، )مــن غــري الفريضــة ثــم 

يلقــل( ندبــاً، وهــذا ظاهــر يف تأخــر ادلاعء عــن الصــالة، )امهلل 

إن أســتخريك( أي أطلــب منــك بيــان مــا هو خــر يل. )بعلمك( 
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أي أســألك أن ترشــدين إىل اخلــر فيمــا أريــد بســبب أنــك اعلــم. 

ــه، أي  ــدرة علي ــل يل ق ــك أن جتع ــب من ــتقدرك( أي أطل )وأس

جتعلــي قــادراً عليــه إن اكن فيــه خر. وحيتمــل أن يكــون املعىن 

أطلــب منــك أن تقــدره يل، واملــراد باتلقديــر اتليســر. 

)بقدرتــك( ابلــاء فيــه ويف قــوهل: »بعلمــك« للتعليــل، أي ألنــك 

أعلــم وأقــدر، أو لالســتعانة، كقــوهل: }بســم اهلل جمرىهــا ومرســاها{ 

ــك  ــتعيناً بعلم ــدرة مس ــر والق ــك اخل ــب من ]11: 41[ أي أطل

ــوهل: }رب مبــا أنعمــت علــي{  ــا يف ق ــتعطاف كم ــك، أو لالس وقدرت

]28: 17[ أي حبــق علمــك وقدرتــك الشــاملن. 

ــل  ــك ألج ــألك ذل ــم( أي أس ــك العظي ــن فضل ــألك م )وأس

ــك،  ــه علي ــك وال لوجوب ــتحقايق ذلل ــم، ال الس ــك العظي فضل

إذ لك عطائــك فضــل، ليــس ألحــد عليــك حــق يف نعمــة وال 

يف يشء، )فإنــك تقــدر( بالقــدرة الاكملــة ىلع لك يشء ممكــن 

تعلقــت بــه إرادتــك. )وال أقــدر( ىلع يشء إال بقدرتــك وحولك 

ــا  ــياء خره ــع األش ــط جبمي ــم املحي ــم( بالعل ــك. )وتعل وقوت

ــيئاً  ــم( ش ــا. )وال أعل ــا وغره ــا ممكنه ــا وجزئيه ــا لكيه ورشه

منهــا إال بإعالمــك. )وأنــت عــالم الغيــوب( بضــم الغــن أي 

أنــت كثــر العلــم جبميــع املغيبــات؛ ألنــك تعلــم الــس وأخــى 

ــا  ــرة يف ادلني ــياء الظاه ــارضة واألش ــور احل ــن األم ــاًل ع فض

واآلخــرة.  )امهلل أن كنــت تعلــم( الرديــد راجــع إىل عــدم علــم 

العبــد بمتعلــق علمــه تعــاىل، إذ يســتحيل أن يكــون خــراً وال 

يعلمــه العليــم اخلبــر، وهــذا ظاهــر. )أن هــذا المــر خــري ل( 

ــي. )ومعــاش(  أي أصلــح يل. )يف ديــي( أي فيمــا يتعلــق بدي

ــه(  ــري وآجل ــل أم ــال يف عج ــري أو ق ــة أم ــايت. )وعقب أي حي

قــال احلافــظ: هــو شــك مــن الــراوي، )فاقــدره ل( بضــم ادلال 

ــدريت.  ــت ق ــه حت ــدوراً يل أي أدخل ــه مق ــا، أي اجعل وكسه

ــو  ــسه، فه ــدره يل أي ي ــزه يل، أو ق ــه، أو أجن ــض يل ب ــل: اق وقي

جمــاز عــن اتليســر، فــال ينــايف كــون اتلقديــر أزيلــاً، ويكــون 

ــا تفســرياً.  ــوهل: )ويــرسه ل( عطف ق

)ثــم بــارك ل فيــه( أي أدمــه وضاعفــه.   )وإن كنــت تعلــم أن 

هــذا المــر رش ل يف ديــي ومعــاش وعقبــة أمــري( أي معادي. 

ــق بــايل بطلبــه، ويف   )فاصفــه عــي واصفــي عنــه( فــال تعلِّ
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ــا  ــب م ــدين يف طل ــب ب ــن: »امهلل ال تتع ــض العارف داعء بع

ــد  ــه ق ــه عــي؛ ألن ــم يكتــف بقــوهل ارصف ــم تقــدره يل«، ول ل

ــه  ــرف قلب ــر، وال ي ــك األم ــتخر ذل ــن املس ــرف اهلل ع ي

ــال  ــوهل، ف ــوقاً إىل حص ــاً متش ــاً متطلب ــى متعلق ــل يب ــه، ب عن

يطيــب هل خاطــره، فــإذا رصف لك منهمــا عــن اآلخــر اكن ذلــك 

ــسه يلع  ــري( أي ي ــدر ل اخل ــره: )واق ــال يف آخ ــل، وذلا ق أكم

واجعلــه مقــدور الفعــل. )حيــث كن( أي اخلــر. )ثــم أرضــي 

ــدر هل  ــه إذا ق ــه؛ ألن ــاً ب ــي راضي ــع أي اجعل ــزة قط ــه( بهم ب

ــم يــرض بــه، اكن منكــد العيــش آثمــاً بعــدم رضــاه  اخلــر ول

بمــا قــدره اهلل هل مــع كونــه خــراً هل. )قــال: ويســى حاجتــه( 
ــا. )1( ــد ذكره ــاء ادلاعء عن أي يف أثن

)1( انظر مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح 4 / 362 

ــتخارة  ــي االس ــن ركع ــالم م ــد الس ــتخارة بع ــرأ داعء االس تق

فتحمــد اهلل تبــارك وتعــاىل وتثــي عليــه بمــا هــو أهلــه وتصــي 

وتســلم ىلع ســيدنا رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم ثــم تقــرأ 

ادلاعء.

السؤال 
الثامن 
عشر

متى أقرأ دعاء االستخارة؟
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ــتخرت  ــي اس ــور ال ــن األم ــر م ــدرك ألم ــرح ص ــم ين إذا ل

ــرر  ــا يشء فك ــك منه ــس ل ــم يتي ــا ول ــن أجله ــاىل م اهلل تع

ــه  ــس ريض اهلل عن ــن أن ــا روي ع ــرات مل ــبع م ــتخارة س االس

ــلم:  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــال: ق ق

ــرَّاٍت،  ــْبَع َم ــِه َس ــَك فِي ــَتِخْر َربَّ اْس
َ
ــٍر ف ْم

َ
ــَت بِأ ـَـُس إَِذا َهَمْم ن

َ
ــا أ )يَ

ــِه)1((.  ــرْيَ فِي َ ــإِنَّ اخلْ
َ
ــَك ف بِ

ْ
ل
َ
 ق

َ
ــبُِق إىِل ِي يَْس

َّ
 ال

َ
ــْر إىِل ــمَّ اُْنُظ ُث

)1( أخرجه ابن السي يف عمل ايلوم والليلة.

السؤال 
التاسع 

عشر
هل أكرر االستخارة؟

ــه  ــد في ــل جت ــك ه ــر إىل قلب ــتخارة تنظ ــي االس ــد أن تص بع

ــاىل  ــتخرت اهلل تع ــي اس ــور ال ــن األم ــن م ــر مع ــاً ألم توجه

فيهــا - بــرط أن ال يكــون عنــدك توجــه ســابق إيلــه - فــإن 

وجــدت يف قلبــك توجهــاً إىل أمــر فأقــدم عليــه فــإن تيــست 

ــه  ــىل اهلل علي ــوهل ص ــإذن اهلل لق ــر ب ــه اخل ــم أن ــبابه فاعل أس

ــه: ــس ريض اهلل عن ــلم ألن وس

ــِه(، وإن  ــرْيَ فِي َ ــإِنَّ اخلْ
َ
ــَك ف بِ

ْ
ل
َ
 ق

َ
ــبُِق إىِل ِي يَْس

َّ
 ال

َ
ــْر إىِل ــمَّ اُْنُظ )ُث

تعــست أســبابه أو ضــاق صــدرك بــه فاعلــم أنــه ليــس خــراً 

ــك. ــمه اهلل ل ــا قس ــك وارض بم يف حق

السؤال 
ماذا أفعل بعد االستخارة؟العشرون
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ــك  ــل ذل ــه: يفع ــريب ريض اهلل عن ــن ع ــيخ اب ــام الش ــال اإلم ق

ــد  ــة يري ــة مهم ــابق يف لك حاج ــه الس ــتخارة ىلع الوج أي االس

فعلهــا وقضاءهــا ثــم يــرع يف حاجتــه، فــان اكن هل فيهــا خــرة 

عنــد اهلل تعــاىل يــس هل أســبابها إىل أن حتصــل فتكــون اعقبتهــا 

حممــودة، وإن تعــذر يشء مــن أســبابها عليــه ولم يتفــق حتصيلها 

بيــس فــال يضــاد القــدر، ويعلــم أنــه لــو اكن فيهــا خــرة عنــد 

اهلل تعــاىل مــا تعــذرت أســبابها، فيعلــم أن اهلل تعــاىل قــد اختــار 

هل تركهــا فــال يتألــم ذللــك، وســيحمد اعقبــة تركهــا. ا ـه

افِِعيَِّة:  ْملاََكيِنُّ ِمَن الشَّ قَاَل الزَّ

ٍء  ــُه يِف َشْ َســاُن َربَّ
ْ
ــإَِذا اْســَتَخاَر اإِلن

َ
ــْدرِ، ف ُح الصَّ )ال يُْشــَرَُط رَشْ

ــست  ــه وتي ــه إيل ــه قلب ــا توج ُ( – أي: م
َ

ــَدا ل ــا بَ ــْل َم َيْفَع
ْ
ل
َ
ف

 ، ــرْيَ َ ــِه اخلْ ــإِنَّ فِي
َ
ْم ال، ف

َ
ــْدُرهُ أ ُ َص

َ
َح ل ــَرَ

ْ
ــَواٌء ان ــبابه -، )َس أس

ــْدرِ()1(. اُح الصَّ ــِرَ
ْ
ــِث ان َِدي ــَس يِف احلْ يْ

َ
َول

)1( انظر حاشية اجلمل 1 / 492 

السؤال 
احلادي 
والعشرون

ه��ل يش��رتط انش��راح الص��در بع��د ص��الة 
االس��تخارة؟
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جاء يف ابلحر الرائق يف املذهب احلني: 

َهاَرِة َوُمْســتَْقِبَل  ْن َينـَـاَم ىلَعَ الطَّ
َ
َمَشــايِِخ: يَنْبَــِي أ

ْ
َمْســُموُع ِمــْن ال

ْ
ال

ى يِف َمنَاِمــِه َبيَاضــاً 
َ
ــإِْن َرأ

َمْذُكــوِر فَ
ْ
اَعِء ال ِقبْلـَـِة َبْعــَد قِــَراَءِة ادلُّ

ْ
ال

ــَرًة  ْو مُحْ
َ
ــَواداً أ ــِه َس ى ِفي

َ
ــْرٌ َوإِْن َرأ ــُر َخ ْم

َ ْ
ــَك األ ِ ًة فََذل ــْرَ ْو ُخ

َ
أ

ْن جَيْتَِنــَب َعنْــُه. ا ـه
َ
َفُهــَو رَشٌّ يَنْبَــِي أ

قــال بكــري: ولكــن اذلي يظهــر – واهلل تعاىل أعلــم - أن هذا 

مــن قبيــل االســتئناس ألن بعــض انلــاس يصلــون االســتخارة 

وال يــرون يف منامهــم شــيئاً، ذللــك فالظاهــر أن ىلع املســلم أن 

يصــي االســتخارة وبعدهــا يمــي ملــا توجــه إيلــه قلبــه فــإن 

تيــست أســبابه فهــو اخلــر.

السؤال 
الثاني 

والعشرون
هل يش��رتط رؤية شيء يف املنام حتى أعرف 

نتيجة االستخارة؟
ــه أن  ــام واضحــاً فينبــي علي ــان يكــون املن ويف بعــض األحي

ينظــر إيلــه بعــن االعتبــار، كمــا حصــل مــرة مــع رجــل أراد 

اإلقــدام ىلع مــروع ورأى يف منامــه أنــه يأخــذ احلليــب مــن 

ــور ، فقيــل ألحــد طــالب العلــم عــن ذلــك فقــال: إن هــذا  ث

املــروع ال خــر فيــه وينبــي أن يُقــدم ىلع مــروع آخــر، كما 

أن احلليــب يؤخــذ مــن ابلقــرة ال مــن اثلــور، ولكنــه أقــدم ىلع 

املــروع ، واكن األمــر كذلــك .

ومــرة ثانيــة أراد أحدهــم أن يشــري داكنــاً وبعــد صــالة 

ــه حيفــر قــره أمــام ادلاكن، فقيــل  االســتخارة رأى يف منامــه أن

ألحدهــم عــن ذلــك: فقــال: قولــوا هل أن ال يشــري ادلاكن ألنــه 

ــم. ــاىل أعل ــاً... واهلل تع ــر اغبل ــه خ ــاهل من ــن ين ل
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ال مانــع مــن انليابــة يف صــالة االســتخارة خاصــة إذا اكن 

ــل  ــن أه ــره م ــب غ ــا فيني ــور ادلني ــغاًل بأم ــتخر منش املس

الصــالح واتلقــوى.

جــاء يف كتــاب )الفواكــه ادلوان ىلع رســالة ابــن أيب زيــد 

القــريوان املالــي(.

ــِل  ــٌة ىلَعَ فِْع ــُه إَعنَ نَّ
َ
ــرْيِ ِل َغ

ْ
ــتَِخاَرةِ لِل ــَواُز ااِلْس ــُر َج ــا َيْظَه َم

َ
)ك

ــرْيِ(. َ اخلْ

وقال العدوي يف حاشيته ىلع رشح خمتر خليل:

. َغْرِ
ْ
َمَشايِِخ يَْستَِخُر لِل

ْ
)تَنْبِيٌه(: اَكَن َبْعُض ال

ــِه  ــىلَّ اهلُل َعلَيْ ــْوهِلِ َص ــْن قَ ــُذ ِم ــاَلِء: يُؤَْخ ُفَض
ْ
ــُض ال ــاَل َبْع َوقَ

نَّ 
َ
ــُه)1(« أ يَنَْفْع

ْ
ــاُه فَل َخ

َ
ــَع أ ْن َينَْف

َ
ــْم أ ــتََطاَع ِمنُْك ــْن اْس ــلََّم: »َم وََس

ــْرِهِ. ــتَِخُر ِلَغ ــاَن يَْس نَْس ِ
ْ

اإل
)1( انظر صحيح مسلم كتاب السالم .

هل ميكن أن أصلي االستخارة كل يوم؟هل جتوز النيابة يف االستخارة؟
السؤال 
الثالث 
والعشرون

السؤال 
الرابع 

والعشرون

قال اإلمام الشيخ عبد اهلل رساج ادلين ريض اهلل عنه:

ــه: وينبــي ألهــل اهلل  ــال الشــيخ األكــر ريض اهلل تعــاىل عن ق

ــه  ــن يعينون ــت مع ــتخارة يف وق ــالة االس ــوا ص ــاىل أن يصل تع

ــوا ادلاعء بعــد الســالم  ــاذا قال ــوم، ف مــن يلــل أو نهــار يف لك ي

مــن الركعتــن يقولــون يف املوضــع اذلي أمــر أن يســيمِّ حاجتــه 

ــه يف  ــرك في ــا أحت ــع م ــم أن مجي ــت تعل ــون: )امهلل إن كن يقول

حــي ويف حــق غــريي ومجيــع مــا يتحــرك فيــه غــريي يف حــي 

ــي  ــري ل يف دي ــي خ ــت يمي ــا ملك ــي وودلي وم ــق أه ويف ح

ــا  ــه مــن ســاعي هــذه إىل مثله ــاي، وعجــل أمــري وآجل ودني

مــن ايلــوم اآلخــر فيــرسه ل واقــدره ل ورضــي بــه، وإن كنــت 

تعلــم أن مجيــع مــا أحتــرك فيــه يف حــي ويف حــق غــريي، ومجيع 

ــا  ــي وودلي وم ــق أه ــي ويف ح ــريي يف ح ــه غ ــرك في ــا يتح م

ملكــت يميــي مــن ســاعي هــذه إىل مثلهــا مــن ايلــوم اآلخــر 
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ــه عــي  ــه فاصف ــاي وعجــل أمــري وآجل ــي ودني رش ل يف دي

واصفــي عنــه واقــدر ل اخلــري حيــث كن ثــم رضــي بــه(. 

قــال الشــيخ ريض اهلل تعــاىل عنــه: فــإذا فعــل ذلــك فمــا يتحرك 

حبركــة وال يتحــرك يف حقــه حبركــة إال اكن فيهــا خــر حمقــق، 

، جربــت هــذا. ا ـهفعليــك يــا أيخ أن تعــن وقتــاً 
ً
فعــاًل أو تــراك

خاصــاً أول انلهــار أو بعــد صــالة الظهــر أو بعــد صــالة املغرب 

أو بعــد صــالة العشــاء وتصــي ركعــي االســتخارة ثــم تدعــو 

بمــا تقــدم وواظــب ىلع ذلــك لك يــوم فــإن فيــه خــراً كثــراً. 

اه)1(.

)1( انظر كتاب )الصالة يف اإلسالم( ص 178 .

1- تتوضأ وضوءك للصالة. 

2- تنوي صالة ركعي االستخارة. 

3- تصــي ركعتــن.. والســنة أن تقــرأ بالركعــة األوىل بعــد 

ــد  ــة بع ــة اثلاني ــرُونَ{، ويف الركع ــا الَْكافِ ــا َأيُّهَ ــْل يَ الفاحتــة بســورة }ُق

ــدٌ{. ا ـه ــوَ اهلُل َأحَ ــْل هُ ــورة }ُق ــة بس الفاحت

أو تقرأ يف األوىل بقوهل تعاىل: 

ــا  ــى عَمَّ ــبْحَانَ اهللِ وََتعَالَ ــرَةُ سُ ــمُ الْخِيَ ــا َكانَ لَهُ ــارُ مَ ــاءُ وَيَْخَت ــا يَشَ ــقُ مَ ــكَ يَْخُل }وَرَبُّ

يُشْــِرُكونَ وَرَبُّــكَ يَعَْلــمُ مَــا ُتكِــنُّ صُدُورُهُــمْ وَمَــا يُعْلِنُــونَ وَهُــوَ اهلُل ل إِلَــهَ إِل هُــوَ لَــهُ 

الْحَمْــدُ فِــي اأُلولـَـى وَاآلخِــرَةِ وَلـَـهُ الْحُْكــمُ وَإِلَيْــهِ ُترْجَعُــونَ{ ويف اثلانيــة بقــوهل 

تعــاىل: 

لَهُــمُ  يَُكــونَ  َأنْ  َأمْــرًا  وَرَسُــوُلهُ  اهلُل  َقَضــى  إَِذا  مُؤْمِنَــةٍ  وَل  لِمُؤْمِــٍن  َكانَ  }وَمَــا 

مُِبينــًا{. َضــال  َضــلَّ  َفَقــدْ  وَرَسُــولَهُ  اهلَل  يَعْــِص  وَمَــنْ  َأمِْرهِــمْ  مِــنْ   الْخِيَــرَةُ 

ما كيفية صالة االستخارة مفصاًل؟
السؤال 
اخلامس 
والعشرون
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ــدأ ادلاعء، و يف أول ادلاعء  ــالة تب ــن الص ــالم م ــد الس 4-  بع
حتمــد اهلل تعــاىل وتثــي عليــه ثــم تصــي ىلع ســيدنا رســول اهلل 

صــىل اهلل عليــه وســلم.

ــَك،  ِم
ْ
ــَتِخريَُك بِِعل ْس

َ
 أ

ِّ
ــمَّ إِن ــتخارة: )اللُه ــرأ داعء االس ــم تق 5- ث

ــَك  إِنَّ
َ
ــِم، ف َعِظي

ْ
ــك ال ْضلِ

َ
ــْن ف َك ِم

ُ
ل
َ
ــأ ْس

َ
ــَك، وَأ ِ ــَتْقِدُرَك بُِقْدَرت ْس

َ
وَأ

ــوِب.   ُغُي
ْ
ــالُم ال ــَت َع نْ

َ
ــُم، وَأ

َ
ْعل

َ
ــُم َوال أ

َ
ــِدُر، َوَتْعل

ْ
ق
َ
ــِدُر َوال أ َتْق

ــِي  ــرْيٌ ِل يِف ِدي ــَر »......« َخ ْم
َ
ــَذا ال نَّ َه

َ
ــُم أ

َ
ــَت َتْعل ْن

ُ
ــمَّ إِْن ك اللُه

ــُدْرهُ ِل 
ْ
اق

َ
ــِه ف ــرِي َوآِجلِ ْم

َ
ــِل أ ــرِي وَعِج ْم

َ
ــِة أ ــاِش وََعقَِب َوَمَع

ــَر  ْم
َ
ــَذا ال نَّ َه

َ
ــُم أ

َ
ــَت َتْعل ْن

ُ
ــِه، َوإِْن ك ــارِْك ِل فِي ــمَّ بَ هُ ِل، ُث ْ َويـَـرسِّ

ــرِي  ْم
َ
ــِل أ ــرِي وَعِج ْم

َ
ــِة أ ــاِش وََعقَِب ــِي َوَمَع »......« رَشٌّ ِل يِف ِدي

ــرْيَ َحْيــُث  َ ــُدْر ِل اخلْ
ْ
ــِي َعْنــُه. َواق

ْ
ــُه َعــيِّ َواْصِف

ْ
اْصِف

َ
ــِه ف َوآِجلِ

ــِي بِــِه(. ا ـهوتســيم حاجتــك الــي صليــت  َكَن، ُثــمَّ َرضِّ
ــول:  ــا فتق ــن أجله ــتخارة م االس

أو  فالنــة،  مــن  زوايج  نَّ 
َ
أ َتْعلَــُم  ُكنْــَت  إِْن  اللُهــمَّ 

وهكــذا  فــالن...  مــع  عمــي  أو  كــذا،  بــد  إىل   ســفري 

ــم حبمــد اهلل عــز وجــل والصــالة ىلع انلــي صــىل  ــم ختت 6- ث

ــه وســلم. اهلل علي

ــل  ــة - إىل حتمي ــي املؤمن ــن وأخ ــا - أيخ املؤم ــي أدعوكم وإن

. www.ostazbakri.com ــيم ــيع الرس ــن موق ــايت م مؤلف

ــا  ــا، ونره ــا فيه ــل بم ــا والعم ــايت، وقراءته ــم مؤلف ــن قس م

بــن انلــاس ابتغــاء رضــا اهلل تبــارك وتعــاىل نلكــون رشاكء يف 

اثلــواب بــإذن اهلل تعــاىل،   وقــد قــال ســيدنا رســول اهلل صــىل 

ــلم: ــه وس اهلل علي

ــد  ــام أمح ــند اإلم ــا يف مس ــه ( – كم ــر كفاعل ) ادلال ىلع اخل

ــذي –  ــن الرم وس

ويه حايلــاً بصيغــة الكتــب اإللكرونيــة – PDF - وأســأل اهلل 

ــا،  ــاس وترمجته ــن انل ــا ب ــا ونره ــس يل طباعته ــاىل أن يي تع

ألن هــذا ينــدرج ضمــن الصدقــة اجلاريــة الــي يصــل ثوابهــا 

اإلنســان بعــد وفاتــه ، فمــن رغــب يف ذلــك فليتواصــل مــيع، 

ــدى  ــور واهل ــي انل ــل يف كت ــال أن جيع ــل وع ــو اهلل ج وأدع

والرشــاد وأن تكــون مقبولــة مرضيــة عنــده جــل وعــال وعنــد 

اخلامتة

http://www.ostazbakri.com
http://www.ostazbakri.com
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رســوهل األعظــم ســيدنا حممــد صــىل اهلل عليــه وســلم فقــد قــال 

جــل جــالهل: 

}وَاهلُل وَرَسُوُلهُ َأحَقُّ َأنْ يُرُْضوهُ إِنْ َكاُنوا مُؤْمِنِنيَ{

آمــن امهلل آمــن، وصــىل اهلل ىلع ســيدنا حممــد وىلع آهل وصحبــه 

ــون،  ــره الغافل ــن ذك ــل ع ــرون وغف ــره اذلاك ــا ذك ــلم لكم وس

ــن.    ــد هلل رب العامل ــلن، واحلم ــالم ىلع املرس وس

رقم الصفحةاملحتويات
4.........................اإلهداء

5.........................املقدمة

12.........................ما معىن االستخارة؟

13.........................ما حكم االستخارة؟

14.........................ما حكمة مروعية االستخارة؟
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 مــا األمــور الــي تــرع فيهــا
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.........................16

ــط ــة فق ــتخارة مروع ــل االس  ه
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االســتخارة؟ أرادت  إذا 
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  هــل توجــد صــور غــر صحيحــة
ــتخارة؟ لالس
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ــة أو  ــار الفريض ــح اعتب ــل يص ه
ــا              ــالة غره أي ص
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بكري برميو السمان
*  عضو هيئة األكادمييني يف تركيا.

*  دكتوراه يف علوم اللغة العربية وآداهبا.
*  ليسانس يف علوم احلديث النبوي الشريف.

*  خــربة يف التعليــم واالستشــارات االجتماعيــة 
ــذ عــام 1996 م . ــة من والرتبوي

*  إجازة من العلَّمة الشيخ عبد اهلل سراج الدين رمحه اهلل تعاىل.
 من أعماله: 

1-  كي تعيش يف أمان .
2-  أسرار احلياة السعيدة .

3- »غربة« باقة شعرية.
4-  )400(  مجلة لتعليم اللغتني العربية والرتكية.

5-  حتقيــق عشــرة كتــب مــن تــراث اإلمــام الشــيخ عبــد اهلل ســراج 
الديــن .

هل تبحث عمن يستمع إليك ويرشدك إىل جناح مشاريعك 
وحل مشكالتك؟

تواصل مع املؤلف لتحديد موضوع االستشارة وحجز موعد مأجور 
لالستفادة من خربة عشرين عاماً يف االستشارات االجتماعية والرتبوية    

www.ostazbakri.com
ostazbakri@gmail.com
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