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  أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

والمقصود باالستخارة ىو طمب  "االستخارة والمشاورة"وىو باب  ،شريف من أبواب ىذا الكتاب المباركفيذا باب  
 ،أن يطمب اإلنسان رأي المخموقين ،في أمر من األمورواالستشارة معروفة ىي طمب الرأي  ،خير األمرين

وأن  ،وأن ييسره لو ،أن يقدر لو الخير -تبارك وتعالى-إلى ربو ىي طمب العبد  ،فاالستخارة متوجية إلى الخالق
 ،فييسر العسير ،وىو القدير الذي بيده مقاليد األمور ،اً العميم الحكيم أحاط بكل شيء عمم ألن اهلل ىو ؛يختار لو
 ،توجو إلى المخموق بطمب الرأي واالستشارة ىي ،وفوزه ،لو من األسباب ما يكون فيو صالحو وفالحو ويييئ
وىو عين  اً وقد يكره شيئ ،ان ال يعرف العواقبفاإلنس ،غاية االحتياجأن العبد محتاج إلى ىذين األمرين  وذلك

وليذا قال  ،فيو ىالكو وعطبو ،وىو عين الشر ،وتصبو نفسو إليو ويتطمع إلى تحصيمو اً ب شيئوقد يح ،الخير لو
ْير   و ه و   ش ْيًئا ت ْكر ه وا أ نْ  و ع س ى} :-تبارك وتعالى- اهلل  ي ْعم م   و المَّه   ل ك مْ  ش ر   و ه و   ش ْيًئا ت ِحب وا أ نْ  و ع س ى ل ك مْ  خ 

       .[612:البقرة] {ت ْعم م ون   ال   و أ ْنت مْ 
-بغي أن يطمب من ربو نفإنو ي ،األشياء ونظره إلى مآالت ،ال يبمغ عممو ومعرفتوفإذا كان العبد قصير النظر 

والخبرة والممارسة والمعرفة  ،الذكاء والتجربةكما أن اإلنسان ميما أوتي من  ،أن يختار لو -تبارك وتعالى
والعاقل يضيف  ،بدون لو جوانب قد يغفل عنياوي   ،اً فيفتحون لو آفاق ،باألمور فإنو ال يستغني عن رأي اآلخرين

لى عقمو ميما كان سديد ،إلى رأيو ميما بمغ ويحصل لو  ،فيثريو ذلك ،تجارب أخرى ،أخرى عقواليضيف إليو  اً وا 
فإنو يكون بعد ذلك عمى جادة فإذا فعل العبد ىذا وىذا  ،ونظر أوسع ،من اجتماع ىذه اآلراء بصر أفضل

ولربما يعتمد عمى  ،كثير من الناس قد ال يستخير أصالً و  ،تطيع أن ي ْقدم عمى ما يريد عن بينةيس ،صحيحة
وال يحتاج في نظره إلى مشاورة أحد  ،أنا أفيم ،أنا أعرف :ويقول ،وكثير من الناس يغتر ،ورأيو وخبرتو ،ذكائو

لماذا  ،والقضية ال يمزم منيا ىذا كمو ،أو أن ىذا نوع نقص أو تفضيل لمن شاوره ،بزعمو أن ىذه أمور خاصة
وىنا أمر  ،اً كثير  اً حرم خير في   اً لكن اإلنسان قد ال يوفق أحيان ،برات؟ن نفسو مثل ىذه التجارب والخيحرم اإلنسا

أو  ا،أو يجد انشراحً  ،يرى رؤياأن أنو البّد يتوىم و  ،أن اإلنسان أحياًنا حينما يستخير يظنيجب التفطن لو وىو 
أنا استخرت  :ويقول ،فإذا لم يحصل لو شيء من ذلك تحير وصار يسأل ،تجاه ىذا األمر اوانقباضً  ايجد ضيقً 

ألن ىذه  من الشيطان ليست من اهلل؛ ارى رؤيوقد ت ال يمزم أن ترى رؤيا،وماذا تريد أن ترى؟  ؟،وما رأيت شيًئا
فما  ،أو يكون ذلك من قبيل حديث النفس ،فيمقي الشيطان في قمبو ،حديث نفس وقضية تمح عمى ذىن اإلنسان

غاية ما ىنالك  ،بنى عمييا حكموالرؤى ال ي   -صمى اهلل عميو وسمم-يراه اإلنسان عمى ثالثة أنواع كما ذكر النبي 
نما إذا استخار اإلنس ،اً ، لكن القرار ال يبنى عمى الرؤى إطالقالطيبة ابالرؤيأن يستبشر اإلنسان  ان فإن ذلك ال وا 



وقد يحصل لو  ،قد تتغير قناعتو ،قد يحصل لو شيء من ىذا ،صدرهأو ينقبض أو ينشرح  ،اً يعني أنو يرى شيئ
 ،ذىب ىذا اإلنسان ليقدم في جامعة ،عارض من العوارض ،يحول بينو وبين تحقيق ىذا المطموبعارض آخر 

ذا بالطائرة قد فاتت  ،ليقدم في عمل في وظيفة أو نحو ذلك فيبدأ  ،ففات موعد التقديم ،اً ولم يجد حجز فمما ذىب وا 
اهلل  ،در لك ىذافاتت ما ق   ،نظيرت اآل ،ىذا ىو مقتضى االستخارة ،بعض الناس يتحسر عمى ىذا الفوات

واختياره وأنت  ،-عز وجل-عمى تقدير اهلل  فمماذا االعتراض ،رفت عنوص  ألم تكن تسأل ربك ىذا؟  ،صرفك عنو
وأخبروا الناس لكن قبل العقد دفع المير ولربما  ،واووافقامرأة تقدم ليا رجل ، طمبت أن يختار لك اهلل؟ ىذا تناقض

اذا؟ ىذا مقتضى االستخارة لمصرفنا النظر تبدأ تولول وتحزن وتضيق بيا الدنيا  :بيوم أو يومين اتصموا وقالوا
فيرضى اإلنسان ويفرح  ،وصارت من أتعس الناس اكم من واحدة تزوجت إنسانً  ،اهلل صرفِك عنو ،نظير اآل
فذىبوا فوقع  ،ثم بعد ذلك نام ،وىكذا كم من إنسان قرر أن يسافر مع أناس ،الحمد هلل ما دام استخرت ،ويبتيج

 ما أوقظ، ثم ،ن وجزع؛ ألنو نام عنيارة فحز ئالطا وفاتت ،فمات ىؤالء الناس ،وسمم ىو ،ليم مكروه في الطريق
وىذه االستخارة سيقع  ،إال أن يستخير فما عميو ،ال يعرف أين الخير لوو  يدري الفاإلنسان  ،سقطت الطائرة

ر إذا استخا اوال انقباضً  ،اوال يحتاج انشراحً  ال يحتاج رؤيا، ،واهلل لن يضيعو ،-عز وجل-مقتضاىا بإذن اهلل 
 ،يحتاطون ،امرأة تقدم ليا رجل يسألون عنو ،وبذل األسباب ،جوانبوواستشار ودرس الموضوع من جميع 

يجابية فإذا بذلوا كل األ ،يستفصمون واستشارت أىل  ،ما قصروا وال فرطوا في ىذاسباب وتبين أن النتائج جيدة وا 
والموفق  ،أنا بذلت كل ما عميّ  :يقول ،ير ممومعند ذلك إذا أقدم اإلنسان فيو غ ،والنصح ،العقل الراجح والدين

 ،كذلك ما يتعمق باالستشارة اإلنسان حينما يستشير اآلخرين ،وال ندري أين الخير ،-تبارك وتعالى-ىو اهلل 
ال يحصل لو مطموبو لم حينما وىو بعد ذلك  ،وىذا من كمال النظر ،يطمب الرأي فيو بيذا يكون قد بذل السبب

تبارك -فيطمئن العبد كل االطمئنان أنو فعل السبب من جية التوجو إلى اهلل يكن ذلك من جراء تقصيره 
لكن عميو أن يالحظ فيمن يستشيره جممة  ،لدى من يثق بو من المخموقينومن جية استجماع الرأي  ،-وتعالى

فقد يحممو دافع آخر من  ا،أن يكون ىذا اإلنسان ناصحً  ، يذىب ويفشيال ايكون ىذا اإلنسان أمينً  :من األمور
ن ىذا اإلنسان من أصحاب وأن يكو  ،فيصرفو عن أمر ىو خير لو ،يمنح لو النصيحة مى أن العحسد وغيره 

نما لو رأي راجح ،اأو ساذجً  أحمق   يستشير اإلنسان   فال ،العقول الراجحة  ،والعقل الراجح ليس فقط في الذكاء ،وا 
تنمو بالخبرة وموىبة ربانية العقل ممكة  ،ال ،أو نحو ذلك ،فيو عجمة ،ولكنو أىوج اقد يكون اإلنسان ذكي  

فيستشير من يثق برأييم  ،ومجريات األمور وما شابو ذلك ،االطالع عمى أحوال الناسوالممارسة والتجربة وكثرة 
يكفي ىذا القدر في ظني عند الكالم عمى أصل ىذا ىذا وىناك جممة من األمور لكن  ،وتدبيرىموحسن نظرىم 

  .الباب
ش اِوْره مْ } :تبارك وتعالى-وذكر قول اهلل   -صمى اهلل عميو وسمم-فإذا كان النبي  ،[151:عمران آل] {اأْل ْمرِ  ِفي و 

ش اِوْره مْ } :يقول لو -عز وجل-ومع ذلك اهلل وىو مؤيد بالوحي  ،ىو أكمل األمة عقالً و  فغيره  من  ،{اأْل ْمرِ  ِفي و 
ذا كان ىذا اإلنسان لو والية  ،باب أولى أن يستشير أو مدير أو نحو ذلك فإنو يتعين عميو ذلك أكثر مما  ،أميروا 

ىذا أولى من االستشارة بالقضايا و  ،ألن ىذه مصالح تتعمق بالعامة ؛أن يستشير اآلخرين ،يتعين عمى غيره



إلى المجموع  اً عائدسيكون أثرىا الضرر سيعود عميو ىو حال التقصير لكن حينما تكون القضية ممتدة  ،الخاصة
 فإن ىذا يحتاج إلى مزيد من تقميب النظر واالستفادة من أىل الرأي.

وذكر اهلل ذلك في سياق  ،ىذه صفة أىل اإليمانو  ،بينيميتشاورون  :أي [83:الشورى] {ب ْين ه مْ  ش ور ى و أ ْمر ه مْ }: قال
 ىذا ال شك أنو مذموم. اً فالمستبد الذي ال يستشير أحد ،المدح

كان " :قال ،المشيور في االستخارة وىو الحديث الوحيد في ىذا الباب -رضي اهلل عنو-ثم ذكر حديث جابر 
واألمور  ،فيدخل في ىذا األمور الدينية "،يعممنا االستخارة في األمور كميا -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل 

نما يستخار فيما  ،يستخار ليس في ذاتيا :نقول ،األمور الدينية ال يستخار فييا :بعض الناس يقول ،الدنيوية وا 
ىذا اإلنسان ال يستخير أنو  ، يعني مثالً والحالمن قضايا الزمان والمكان أو يحتف بيا  ،ما يعرض لياو يتصل 

ال  ،لكنو يستخير في أمر آخر يستخير في أني أذىب الحج ىذا العام أو ال أذىب ،يصمي الفرض أو ال يصمي
عني ي ،قد يكون الزمان ،آخر مثالً  األن ىناك معارضً  ؛ال ،أني أخمد إلى الراحة والدعة والكسلأذىب ليس معناه 

 ،لو فرضنا ،أو دعايات ،اليست أوىامً  ،من وباء ،ىذا اإلنسان متردد في الحج لوجود مخاوف قوية حقيقية :مثالً 
 .ال تذىب أذىانكم إلى انفمونزا الخنازير فيذه دعاياتلكن 

ن عنده عارض آخر فيو مرض يخشى لو كان ىذا اإلنسا ،وباء حقيقي ىناك اإلنسان يستخير لو كانالشاىد أن 
عنده من يقوم عميو من مريض أو نحو ذلك من  ،يستخير ،يتعطل ،يذىب إلى الحج فيزداد ىذا المرض أن

فيل يقدم  ،تعميم ،من دعوة مصالح أخرى ،عنده أعمال أخرى قد تتعطل إذا ذىب إلى الحج ،يحتاج إليو يستخير
    .ىذا أو يقدم ىذا؟

يحتاج أن يستخير اإلنسان فييا ع رض عميو عمل خير  ،وقل مثل ذلك في أمور أخرى من العبادات ،يستخير
لكنو قد  ،ىذا خير ،في إدارة برنامج خيري دعوي إغاثي إلى آخره ،في حمقة ،أن يشارك في تعميم ،ينفع الناس

تردد بين  ،؟ىل يقدم عمى ىذا أو ىذا ،أنو عنده أعمال أخرى قد تتعطل ،يحتاج لالستخارة لسبب أو آلخر
أو عمارة  اً ، أراد أن يشتري أرضإنسان أراد أن يتزوج امرأة يستخير ،وكذلك في األمور الدنيوية يستخير ،أمرين

 ،يدخل في تخصص معين يستخيرأن  ،من ىذا يستخيربل ما ىو أدنى  ،يستخيريشتري سيارة أن أراد  ،يستخير
   وىكذا. ،يؤجل الدراسة فصاًل آخر يستخيرأن 

كما  "،يعممنا االستخارة في األمور كميا كالسورة من القرآن -صمى اهلل عميو وسمم-كان رسول اهلل "فينا قال: 
  .ابضبطيا حرفي  ورة كما يعمميم الس ،يعني من جية الضبط واإلتقان ،يعمميم السورة من القرآن

متى يعزم؟ إذا استخار واستشار وكانت  ،ن، ما عزم إلى اآلواليم أقل من العزم "،إذا ىّم أحدكم باألمر" :يقول
مع أن بعض فميركع ركعتين من غير الفريضة لكن إذا ىّم باألمر  ،فعند ذلك يعزمبالنسبة إليو مقبولة المعطيات 

 ،من غير الفريضة :لكن الحديث واضح ،أجزأهلو أنو صمى الفجر بنية الفجر واالستخارة  :أىل العمم يقول
ن تصمي سنة رجعت البيت اآل، راتبة واستخارة ةتبإلنسان أن يقصد بالراليمكن  ،فيدخل فيو السنن الرواتب

ذا أفردت بركعتين  ،سنة عشاء واستخارة ،الركعتين ليذا وىذايمكن أن تكتفي بالعشاء  فال بأس ولو كان وقت وا 
إلى أن بحاجة ليس بمعنى أنو  ،إال إذا كان في األمر سعة ،نيي؟ ولو كان وقت نيي ألنيا من ذوات األسباب

 كالحيض والنفاسولو كان ىناك عارض آخر  ،فيؤخرىا خارج وقت النيي ،ليس ىناك ضرورة ،نيستخير اآل



ىذه القاعدة  "،أن ما عجز عنو المكمف وأدرك بعضو" :بناء عمى القاعدة -واهلل تعالى أعمم-ممرأة فالذي يظير ل
، منيا الفروع التي تحتيا أنواعلكن  ،فييا تفاصيل كثيرةو  ،وىي طويمة ،في القواعد -رحمو اهلل-ذكرىا ابن رجب 
امرأة حائض ماذا  ،-أعمم واهلل تعالى- جتزأ ببعضو مثل ىذافما ي   ،ومنيا ما ال يمكن ،ببعضو ما يمكن أن ي جتزأ

، ،: قولي الدعاءأنا الزم أقرر، نقول ليا :تصنع؟ كثير يسألون عن ىذا تقول فإنيا  دعاء االستخارة ولو لم تصلِّ
  .عجزت عن الصالة لكنيا ال تعجز عن الدعاء

عامة  متى يقول ىذا الكالم؟ ،((ستخيرك بعممكإني أ فميركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: الميم)) :يقول
كذلك الحافظ ابن القيم أنو و  -رحمو اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية و  ،بعد الصالة بعدما يسمم :أىل العمم يقولون

صمى اهلل -ألن النبي  ؛يذا مكان دعاءف ،-صمى اهلل عميو وسمم-بعد التشيد والصالة عمى النبي قبل السالم 
ومن  ،ىذا من ناحية النقلفيذا مقام دعاء  ،ي أعجبو إليويعن ،((ثم ليتخير من الدعاء أعجبو))قال:  -عميو وسمم

وال يميق أن اإلنسان بعدما  ،ىو أقرب إليوو  ،ن ىذا اإلنسان ىو في الصالة ىو يناجي ربوإ :ناحية النظر قالوا
مثل ىذا مثل  :يقول ،فكان األحرى باإلجابة وىو في حال الصالة ،ينصرف من صالتو يرفع يديو ويجمس يدعو

 ،؟فأييما أدعى لالستجابة ،فمما انصرف بعث بحاجتو ،وكان بين يديو ولم يذكر حاجتوإنسان دخل عمى الممك 
    .وهلل المثل األعمى ،تحصيل المطموب أن يذكر حاجتو بين يديو

فإن  ،بعممكيعني أطمب منك الخير أن تختار لي  ،السين والتاء لمطمب، ))الميم إني أستخيرك بعممك((م ليقل: ث
 اً أيضلمطمب ، والسين والتاء ((كتوأستقدرك بقدر )) ،يعمم ما فيو الخير لمعبد ،محيط -تبارك وتعالى-عمم اهلل 

فإن العبد عاجز  ،عمى ىذاد لي القدرة وجِ وفي الثاني أن ت   ،ىذا في األول ،منك أن تختار لييعني أطمب 
  .تبارك وتعالى-إال إذا أقدره اهلل  ،ضعيف
فضالويعني أن ييب لو من ألطافو  ،((وأسألك من فضمك العظيم)) قولو:  :يقول ،الفاء ىذه لمتعميل ((..))فإنك ،وا 

 وأنت عالم ،وتعمم وال أعمم)) ،والقوةوىذا تبرء من الحول  ((فإنك تقدر وال أقدر)) ،أنا أسألك وأتوجو إليك لماذا؟
 وكل ىذه األمور المستقبمة ىي غيب بالنسبة إلينا. ((الغيوب

السفر إلى المكان  ،التزوج من فالنة :ويذكر ىذا األمر يقول مثاًل  ،((إن كنت تعمم أن ىذا األمر خير ليالميم ))
ألنو قد يفتن اإلنسان بالتزوج من  ؛الدينب ، فبدأ((خير لي في ديني ومعاشي)) ،شراء العمارة الفالنية ،الفالني

أو -خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري )) ،يضره في دينو ،أو بدخول ىذا النوع من التجارة ،ىذه المرأة
   .ليست كذلكيعني قد تكون المنافع قريبة لكن عمى المدى البعيد  ،((-عاجل أمري وآجمو :قال
قد  ،والقدرة أصعب ،يعني قدر لي ىذا ويسره ،((ويسره لي ،ره ليفاقدِ )) :اً ، ويمكن أن يقول أيض((ره ليفاقد  ))
ويحصل  ،يكون ذلك مقدوًرا لو وييسرفقد  ،ويسره لي ثم بارك لي فيو ،فدعا باليسرعسر، حصل قدرة لكن مع ت

حصل لو  ،اشترى سيارة ،بضاعةاشترى  ،كم من إنسان اشترى سمعة ،لو فيو نوع نفع لكن ال تحصل فيو بركة
  .في الدين والدنياتزوج امرأة صارت مباركة فجاءه الخير من كل مكان  ،لكن قد تكون مباركة ،بيا منافع

ن كنت تعمم أن ىذا األمر )) عاجل أمري  :أو قال-شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري  -ويسميو-وا 
 ،أو برؤيا ،اصرفو عني بكذا ،لسنا نحن الذين نحدد ،اصرفو بما شئت، ((واصرفني عنو ،فاصرفو عني -وآجمو

 ،((اصرفو عني))، ىذا اإلنسان صرف النظر عن بيع ىذه الصفقة ،اصرفو بما تشاء ،ال ،أو بضيق وانقباض



فيكون  ،أنا اً أيض ((واصرفني عنو))، طرف آخرىناك من ذلك الطرف إن كان أو  ،فال يحصل منو قبول
 .االنصراف من الجيتين

 رواه البخاري. ،(1)((رضني بوأثم )) ،وىذا ىو المطموب ،((واقدر لي الخير حيث كان))
إلى من فوقو فيزدري نعمة اهلل  اً ، إما ألنو ينظر دائموقد يقدر لإلنسان الخير ولكنو ال يرضى لسبب أو آلخر

 اً ينظر دائم ، لكنفي كذا ،حصل لو نجاح وتوفيق في دراسة في عمل ،حصل لو نعمة ،حصل لو خير ،عميو
لكن لو نظر إلى من ىم دونو لم يحصل لو في حال من الضيق والحسرة  اً إلى الذين فوقو، فيو دائم في الدنيا

تكون في وضع ال  اً ، المرأة أحيانولذلك اإلنسان ىو الذي يجني أحياًنا عمى نفسو بالمنغصات فيكدر عيشو ،ىذا
ساءة إليي قد تكون زوجة ثانية ثم ال  ،ثم تتزوج ،وفي حسرة دائمة ،اتحسد عميو في بيت أىميا ىضم لحقيا وا 

فيبقى ىذا محور  ؟،وماذا نقصيا مما أعطى تمك الزوجة ،؟ماذا فعل لتمك الزوجة األولىيكون ليا ىم إال النظر 
ىل في مقارنة بين  ،تزوجتلكن لو نظرت إلى المنافع التي تحققت ليا حينما  ،فتبقى في عناء دائم ،النظر

تمك المرأة وحال ىذا الزوج ىي تنظر إلى  ،لكن ىي ما تنظر ليذا ،ن وحالك قبل الزواج؟ ما في مقارنةحالك اآل
ذا جاءىا لم يجد  ،وال تينأ بعيش ،معيا فتبقى في كدر دائم نما ىي  ،ال من المقال وال من الحال ،ما يسرهوا  وا 

 ،وجمبت لنفسي الشقاء والعناء واليّم والنكد ،ية تزوجت ألستريح وألسعد وألنعمفيبدأ يفكر بطريقة ثان ،كاية وكآبةشِ 
     وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل المستعان ،منغصاتإلى ا ىكذا تتحول ىذه األمور أحيانً 
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