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صالة االستخارة
ممخص الخطبة

 -1الحكمة من صالة االستخارة -2 .جيل اإلنسان بما يغيب عنو ووسائمو في الكشف عن ىذا

الغيب -3 .كيفية االستخارة -4 .اإلقدام عمى العمل بعد االستخارة -5 .ثمار االلتزام باالستخارة.
-------------------------

الخطبة األولى

أتحدث إليكم اليوم عن صالة لنا فييا حاجة
ما دمنا في رحاب الصالة وما يتعمق بيا ،فقد أحببت أن ّ
عظيمة ومنفعة جسيمة ،وليا فوائد وثمار غزيرة في الدين والدنيا ،وحسبيا أنيا رمز لمتوحيد ،وحرب

عمى الشرك والشعوذة ،إنيا صالة االستخارة.

فما معنى االستخارة؟ ولماذا شرعت؟ وما كيفيتيا وأحكاميا وأخطاء الناس فييا؟ ثم ما فوائدىا

وثمارىا؟

اعمموا ـ رحمكم اهلل ـ أن اإلنسان ميما نضج عقمو فإنو ضعيف الفكر ،قاصر النظر ،ال يعمم الغيب،
َّ َّ
بل الغيب من خصوصيات عمم اهلل تعالىُ ،قل الَّ يعمَم من ِفى الس ِ
األر ِ
ب ِإال الموُ
ض اْل َغ ْي َ
َّماوات و ْ
َ
َْ ُ َ
[النمل ،]65:وقد ُيطمع بعض رسمو من المالئكة والبشر عمى بعض الغيب لحكمة ومصمحة يعمميا
َّ
ِ
ضى ِمن َّرس ٍ
ول [الجن.]27 ،26:
سبحانوَ ،ع ِال ُم اْل َغ ْي ِب فَالَ يُ ْ
َحداً ِإال َم ِن ْارتَ َ
ظ ِي ُر َعمَى َغ ْيبِو أ َ
ُ
بعض ما يحيط بو وعرفو فإنو ال يعرف ما ينفعو ويضره في الحقيقة ،وقد يرى الخير
والعبد إن رأى
َ
سوءا وش اًر ،وربما كان العكس كذلكَ ،و َع َسى أَن تَ ْك َرُىوْا َش ْيًئا َو ُى َو َخ ْيٌر لَّ ُك ْم َو َع َسى
فتكون عاقبة أمره ً
َّ
َّ
ِ
ون [البقرة.]216:
أَن تُحُّبوْا َش ْيًئا َو ُى َو َشٌّر ل ُك ْم َوالموُ َي ْعمَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَ ْعمَ ُم َ

ب ٍ
جر أم اًر ترتضيو
ُر ّ
أمر تتَّقيو…… ّ
خفي المحبوب منو……وبدا المكروه فيو

وخذ مثالً قصة موسى عميو السالم مع الخضر ،كيف كان في خرقو السفينة نجاتُو وسالمتيا ،وكيف
أن قتل الولد كانت فيو نجاتو ونجاة والديو من النار ،وتجارب ِّ
َّ
كل واحد منا خير شاىد عمى ما
نقول.

ولكن لألسف الشديد ،فإن الناس لقصورىم عن معرفة الغيب وادراك الخير من الشر ،يمجؤون بجيل

أو بعمم إلى أساليب يزعمون أنيا تنبِّئيم بالغيب ،وتوفقيم إلى الخير والصواب.

يدعي معرفة الغيب ،وقد يطمق اسم العراف عمى الكاىن
فمنيم من يمجأ إلى العراف وىو الذي ّ
الرمال ،وقد قال (( :من أتى عرافاً فسألو عن شيء لم تقبل لو صالة أربعين يوماً)) رواه
و ّ
المنجم و ّ

مسمم ،وقال(( :من أتى كاىنا فصدقو بما يقول فقد كفر بما أنزل عمى محمد صمى اهلل عميو وسمم))
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أخرجو أبو داود عن أبي ىريرة.

المنجمين الذين َّ
يدعون عمم أحوال النجوم وطبقاتيا وسيرىا ،قال (( :من اقتبس
ومنيم من يمجأ إلى
ّ
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)).

ومن الناس من يمقي النرد أو يطمق الطير ،فإن طارت يمينا استبشروا خي اًر وفعموا ذلك األمر ،واذا

ال تشاءموا وتركوه ،ورسولنا يقول(( :ال عدوى وال طيرة))(( ،الطيرة شرك ،الطيرة شرك،
طارت شما ً

ردتو الطيرة عن حاجتو فقد أشرك)) ،قالوا :فما كفارة ذلك؟ قال(( :أن
الطيرة شرك)) ،وقال (( :من ّ
تقول :الميم ال خير إال خيرك ،وال طير إال طيرك ،وال إلو غيرك)) رواه أحمد.
الكف ،ومنيم من يق أر الفنجان ...الخ.
ومن الناس من يق أر ّ
ان لَيُ ُم اْل ِخ َي َرةُ [القصص.]68:
َوَرب َ
ُّك َي ْخمُ ُ
ق َما َي َشاء َوَي ْختَ ُار َما َك َ
ونزه عقولنا عن كل ىذه الترىات والسفاىات والشعوذات
فالحمد الذي شرع لنا صالة االستخارةّ ،
برب األرض والسموات ،العميم بمواطن الشر ومواطن الخيرات.
قموبنا ّ
والشركيات ،وربط َ

ألم بو أمر ،ولم يتبين لو وجو الخير فيو ،التجأ إلى ركن شديد وحصن مكين ،فيرشد
فالمؤمن إذا ّ
جربنا ىذه االستخارة فوجدنا فييا الخير الذي قد ال يدركو العقل ،وىدينا
وييتدي ،ولعمرو اهلل ،كم ّ
بفضل اهلل تعالى إلى خير األمور ،فالحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات.

واالستخارة طمب خير األمرين لمن احتاج إلى أحدىما.

روى الجماعة إال مسمماً عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنيما قال :كان رسول اهلل يعممنا

ىم أحدكم باألمر فميركع ركعتين
االستخارة في األمور كميا كما يعممنا السورة من القرآن يقول(( :إذا ّ
من غير الفريضة ،ثم ليقل :الميم إني أستخيرك بعممك ،وأستقدرك بقدرتك ،وأسألك من فضمك
العظيم ،فإنك تقدر وال أقدر ،وتعمم وال أعمم ،وأنت عالم الغيوب .الميم إن كنت تعمم أن ىذا األمر

خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال :عاجل أمري وآجمو ـ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك

لي فيو ،وان كنت تعمم أن ىذا األمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال :في عاجل
أمري وآجمو ـ فاصرفو عني واصرفني عنو واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني)) قال :ويسمي

حاجتو.

فرب أمر تستخفو يكون في اإلقدام عميو ضرر كبير ،وفي
في األمور كميا حتى في شسع نعموّ ،
تركو شر مستطير ،وفواتو خير كبير.

ىم)) :أي عزم العزم المقارن لمعمل.
((إذا ّ
ال مطمقا.
((فميركع ركعتين من غير الفريضة)) راتبة كانت أو سنة وضوء أو تحية مسجد أو نف ً

((ثم ليقل)) قال شيخ اإلسالم :أي قبل السالم وبعد التشيد ،لكن األظير قول من قال من العمماء:
بعد السالم؛ ألن (ثم) تفيد الترتيب مع التراخي…...( ،وثم لمترتيب بانفصال).
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أعرف ما اختاره لي ربي؟ والجواب عن ىذا السؤال
ولكن اإلشكال الذي يرد عمى أكثر الناس :كيف
ُ
إن شاء اهلل بعد حين ،والحمد هلل رب العالمين.
-------------------------

الخطبة الثانية

ال؟ فإن
بعد قراءة دعاء االستخارة من حفظو أو من ورقة بصدق واخالص ،فيل يرسل اهلل إليو رسو ً

الرساالت قد ختمت .ىل يوحي إليو؟ الوحي قد انقطع .ىل يرى رؤيا؟ ال دليل عمى ذلك ،ثم إن

الرؤيا ثالث :حديث نفس وتخويف من الشيطان وبشرى من اهلل .ىل يفتح المصحف ،فإن وقع عمى
آية رحمة سعى في شأنو ،وان وقع عمى آية عذاب أعرض عن األمر كما يزعم بعضيم؟!

العز بن عبد السالم :يفعل ما اتفق.
قال ّ
فيمضي في األمر ،فإن تيسر لو وسيل فيو مختار لو ،واال صرف عنو إلى غيره واهلل أعمم.
وأما ثمار االستخارة فتحقيق التوحيد ،ونبذ الشرك والخرافة.

وىي عبادة في نفسيا ،فيي صالة ودعاء ،والنبي يقول(( :واعمموا أن خير أعمالكم الصالة)) ،وقال:

((الدعاء ىو العبادة)).

ومن ثمارىا أيضا اإلقرار بأسماء اهلل وصفاتو ودعاؤه بيا من عمم وقدرة وفضل عظيم...

واالستخارة سبيل التوكل وتفويض األمر إلى اهلل.

وفييا راحة النفس وحصول السعادة ،وغيرىا من الفوائد ،ومن جرب عرف.

