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 لؤّل مقّدمة امل 

والصالة والسالم  ،وال ندم من استشاره ،َّلله الذي ما حار من استخارهاحلمد 

 ،فرفع به من الدين مناره ،من اصطفاه واختاره وبعثه باإلنذار والبشارةعىل 

ومحاة  ،وعىل آله الذين جعلهم شموس اخللق وأقامره ،رتبته ومقدارهوأعىل 

ويرفعان عمله وحيّطان  ،هصالة وسالمًا ُيقيالن قائلهام عثار ،وأنصارهاحلّق 

 . أوزاره

 ،فيقول العبد الفقري اجلاين أمحد بن صالح البحراين وّفقه اَّلله ملراضيه

 :وخاّلن الطريقة ،اعلموا يا إخوان احلقيقة :مستقبله خريًا من ماضيهوجعل

خريات خرياهتا حماّلة بأسنى  ،االستخارة أمر مندوب إليه وحكم معتمد عليهأّن 

اَها إَِّلَّ ُذو َحظٍّ َعظِيم  ﴿النظيم الدّر من وا َوَما ُيَلقَّ اَها إَِّلَّ الَِّذيَن َصََبُ ﴾َوَما ُيَلقَّ

 : وقواعد موّطدة ،االستخارة أمر مبنّي عىل أصول ممّهدة ألنّ 

 . اليقني الثابت الصادق :أّوهلا

 . التوّكل الناطق :وثانيها

  .الرضا بام اختاره اخلالق :وثالثها

 . الصرب عىل ما خالف اهلوى الزاهق :اورابعه
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قُّ َوَزَهَق اْلَباطُِل إِنَّ ﴿الشكر عىل ما أحّب وكره  :وخامسها َوُقْل َجاَء اْْلَ

 .  ﴾َكاَن َزُهوقا  اْلَباطَِل 

ونوٌر يستضاء به يف ظلامت  ،واالستخارة سبيل الرضا وعصمة من اخلطأ

ْمَع َوُهَو إِنَّ ِِف َذلَِك َلِذْكرَ ﴿ ،احلرية والبلوى ى ِلَِْن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ

 . ﴾َشِهيٌد 

 ،احتعرض له اخلرية باملنع الرص ،فكم أمر تريده النفس وهتواه من األمر املباح

وكم أمر تنكره النفس وتأباه فتعرض له اخلرية فيه بام حيّبه اَّلله ويرضاه ملا فيه 

َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئا  َوُهَو َخْْيٌ ﴿ :بحانههذا كام قال اَّلله س ،الصالحمن

بُّوا َشْيئا  َوُهَو ََشٌّ َلُكْم َواَّللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ََّل َتْعَلُمونَ َلُكمْ 
 . ﴾َوَعَسى َأْن ُُتِ

فكيف حيسن من عاقل  ،فأثبت سبحانه العلم لذاته ونفاه عن خملوقاته

؟! وكيف حيسن من عبد حمصور باألوامر الدخول يف أمر بغري تصويب لبيب

ت السبحانية باالستخارا ،فتح األبواب قبل إدارك املعاين وحتقيق املباين والنواهي

واالستشارات الرّبانية؟! أم كيف حيسن منه أن يدخل يف األمور بغري ِعلم وال 

اين! واملهاوي بغري مرشد ربّ َعلٍم وال دليل! بل كيف يغّرر بنفسه يف املهامه

 !كيف يفّرط يف أموره بغري تدّين وهيجم عىل األمور بغري تفّكر؟بل

 

 ونصيحة حكمة

ومن خاف العاقبة تثّبت عن  ،من فّرط توّرط» :عليه السالم وقد قال الصادق

لم ومن مل يع ،ومن هجم عىل أمر بغري علم جدع أنف نفسه ،التوّغل فيام ال يعلم

ومن  ،ومن مل يكرم هتّضم ،من مل يسلم مل يكرمو ،يفهم مل يسلم ومن مل ،مل يفهم



 «ومن كان كذلك أحرى أن يندم ،ألوم هتّضم كان

َمن عمل عىل غري علم كان ما يفسد أكثر » :صىل اَّلل عليه وآله وقال رسول اَّلله

 »ممّا يصلح

 . (وهذان احلديثان أوردمها حمّمد بن يعقوب الكليني ثقة اإلسالم يف)الكايف

ـ  وقد استخرت اَّلله يف أمر فعزم يل ،ستخريوا اَّلله يف أموركم تصلح أحوالكمفا

فجمعت هذه اإلشارة املساّمة بـ)البشارة لطاّلب  ،عىل رشديـ  جّل جالله

فاء الصرب نفع اَّلله هبا املؤمنني حل .متقّربًا هبا َّلله سبحانه وتعاىل شأنه (االستخارة

 . إّنه خري موّفق ومعني ،واليقني

 . ورّتبت عىل إشارات وأبواب وخامتة

 

 االستخارة حول إشارات

 ِف معنى اَّلستخارة وحقيقتها اللغوّية :اإلشارة األوىل

 . ومعناها الدعاء باخلري (مشتقة من )اخلري :االستخارة

منه دعاء و ،ء)االستخارة طلب اخلرية يف اليش :( قال ابن األثري يف )هنايته

 .اخرت يل أصلح األمرين واجعل يل اخلرية فيه :أي ،«يل اللهّم خر» :االستخارة

 .أعطاك ما هو خري لك :أي ،خار اَّلله لك :اسم من قوهلمـ  بسكون الياءـ  واخلرية

 . اختاره اَّلله :فهي اسم من قولكـ  بفتح الياءـ  وأّما اخلرية

ُْلُق َما َك َوَربُّ ﴿ :عند تفسري قوله تعاىل يف سورة القصصـ  وقال الطربيس ََ  

ةُ  َْيَ
ْم اْْلِ َتاُر َما َكاَن ََلُ ْ ََ  ؛اسم من االختيار واسم من املختار :[اخلرية[﴾َيَشاُء َو

 . هذا حمّصل كالمه ،وجيوز التخفيف فيهام
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يف ـ  قّدس اَّلله روحهـ  وقال اإلمام العاّلمة حمّمد بن إدريس العجيل

 :م العرب)االستخارة يف كال ( :اوي لتحرير الفتاوياملرتجم بـ )الرسائر احل كتابه

وذلك أن يأخذ القانص ولد الظبية فيعرك  ،وهو من استخارة الوحش ،الدعاء

 .صفيأخذها القان ،فإذا سمعت ُاّمه ُبغامه أتته ورمت بنفسها عليه ،فيبغم ،ُاذنه

 : وذكر ظبية وولدها ملّا أخذه القانص ،محيد بن ثور ومنه قول

 بمحنية تبدو هلا وتغيب  تخريًا فاستزال فؤادهارأت مس

انتهى  .استدعيته إرشادي :استخرت اَّلله :فكان معنى ،رأت داعياً  :أي

 . كالمه

 

الرجوع إىل اَّلستخارة ِف أفعاله ليعّد من أهل السعادات  :اإلشارة الثانية

 أحواله  ِف

مل األعامل بدي أن يعمن شقاء ع» :قال اَّلله سبحانه وتعاىل شأنه

 .  «فاليستخريين

عن حمّمد  ،عن عبد اَّلله بن مسكان ،عن عيل بن رئاب ،وروى ابن حمبوب

م من دخل يف أمر بغري استخارة ث» :عليه السالم قال أبو عبد اَّلله :مضارب قالبن

ومها رصحيان  ( ،وهذان احلديثان أوردمها الربقي يف )حماسنه .«يؤجر اُبتيل مل

 . عموم االستخارة يف

 النبّي  ملّا واليّن» :عليه السالم قال عن عيل (رمحه اَّلل يف )أماليهوذكر الطويس 

 ،يا عيل ما حار من استخار :قال يل وهو يوصيني صىل اَّلل عليه وآله عىل اليمن

 .  «وال ندم من استشار



شيخ وال (ايفوالكليني ثقة اإلسالم يف )الك ( ،وروى الربقي يف )حماسنه

ن ع ،عن جابر ،حّدثنا عمرو بن شمر :عن عثامن بن عيسى قال (يف)التهذيب

و عليه السالم إذا هّم بأمر حّج أ كان عيل بن احلسني» :جعفر عليه السالم قالأيب 

هام سورة فقرأ في ،تطّهر ثّم صىّل ركعتي االستخارة ؛أو عتق ،أو بيع أو رشاء ،عمرة

اللهّم إن كان كذا وكذا  :ثّم قال« قل هو اَّلله أحد»تني والرمحن واحلرش واملعوذ

فيرّسه يل عىل أحسن  ؛ودنياي وآخريت وعاجل أمري وآجله خريًا يل يف ديني

وإن كان كذا وكذا رشاً يل يف ديني ودنياي وآخريت وعاجل أمري  ،الوجوه وأمجلها

إن كرهُت ذلك رشدي و رّب أعزم عيله  ؛فارصفه عنّي عىل أحسن الوجوه ؛وآجله

 .  «نفيسوأبته

 وهذا احلديث أيضًا بعون اَّلله وتوفيقه رصيح يف االستخارة يف املندوبات

 . واألمور الراجحات عىل بعض احلاالت ،واملباحات

 :عليها السالم قال برواية أخرى عن أيب جعفر حمّمد بن عيل ( :من )املكارم

 ،عزم بحّج أو عمرة أو عتق أو رشاء أو بيععليه السالم إذا  احلسنيكان عيل بن»

غ من فإذا فر ،االستخارة وقرأ فيهام سورة احلرش والرمحن تطّهر وصىّل ركعتي

 :م قالث ،واملعوذتني ﴾قل هو اَّللَّ أحد﴿ثم قرأ  ،ماءيت مّرة الركعتني استخار اَّلله

ياي  ديني ودنفإن كنت تعلم أّنه خري يل يف ،بأمر قد علمته اللهّم إيّن قد مهمت

وإن كنت تعلم أّنه رّش يل يف ديني ودنياي وآخريت[ فارصفه  ،وآخريت ]فأقدره يل

ن ببسم اَّلله الرمح ،عىل رشدي وإن كرهت أو أحّبت ذلك نفيس رّب أعزم يل ،عنّي

 يمى ثمّ  ،حسبي اَّلله ونعم الوكيل ،ما شاء اَّلله ال حول وال قوة إاّل باَّلله ،الرحيم

 .  «ويعزم

ما أبايل إذا استخرت ]اَّلله[ عىل أّي طريف» :عليه السالم وقال الصادق
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 .  «وقعت

يف كتابه )فتح األبواب بني ذوي األلباب وبني ـ  رمحه اَّلل رضب ابن طاووس

 : أمثاالً يعرف هبا فضل مشاورته تعاىلـ  (األرباب رّب 

أله أما كنت تس ،منها فرأيت فيها خلالً  أّنه لو بنى لك البنّاء دارًا وفرغ :منها

وأنت تعلم أّنه بنى لك دار الدنيا العظيمة العامل بأرسارها السقيمة  ،عن ذلك

فكام تستعلم من البنّاء مصالح دارك اليسرية فاستعلم منه دارك  ،واملستقيمة

 . الكثرية

ثّم  ، مثالً أما تعلم أّنك لو اشرتيت عبدًا له عند مواله األّول عرش سنني :ومنها

ما كنت تستعلم من سيّده األّول عن سبب مرضه  ،العبد عندك تلك الليلة مرض

ة واَّلله قد خلقك قبل النطف ؛هو أعلم منّي به إلقامة العبد عنده أكثر منّي :وتقول

فاملك ال تستعلمُه؟! وهاّل جعلته كسّيد  ،أودعك أصالبًا حتى نشأت ]ثّم [ تراباً 

 تعلم منه مصالح األمور؟!وتس ،العبد املذكور

فهل يعلم يف تلك احلال ما  ،لو أردت سفرًا يف أحد الفصول األربعة :ومنها

فإذا  .غريهـ  من حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسةـ  عىل باطن مزاجك غلب

إّنه ال ف ،أريد السفر يف الشتاء فهل ترى يف ذلك صالحاً  :ألحٍد من العباد قلت

فعالم  ،فتوافقك الربودة أو بالعكس ،د ابتدأت عليك وغلبتاحلرارة قيعلم هل

 . هذا من اَّلله سبحانه وهو أشفق من كّل شفيق ال تستعلم

فاعلم أّن االستخارة من أرشف األبواب إىل معرفة  ،إذا عرفت ذلك

حتى إّن املعصوم عدل عن نفسه ملّا استشري إىل األمر  ،األسباب صواب

رى إىل الرضا عليه السالم كيف أمر عيل بن أسباط باالستخارة أال ت ؛باالستخارة



؟! وكذلك اجلواد عليه السالم ملّا سأله عيل بن ملّا سأله عن اخلروج برًا أو بحراً 

كهام؟ أيبيعهام أو يرت ،تعّرض له فيهام السلطان يف أمر ضيعتني لهـ  هذاـ  أسباط

 . اري عّز وجّل عليه السالم يأمر بمشاورة الب فكتب إليه

ع مـ  وانظر إىل جواب الرضا واجلواد عليهام السالم كيف عدال عن مشورهتام

ومن  ،ومها أبواب مالك احلساب ،إىل االستخارةـ  من التأييد واملزيد ما مها عليه

 وهو حّجة عىل كّل من عرفه؟! ،عىل خمالفة قوهلام ذا يقدم

إذا استخرت ]اَّلله[ عىل أّي طريف ما ُابايل» :عليه السالم وعن الصادق

 .  «رة كام يعّلمني السورة من القرآنيعّلمني االستخا وكان أيب ،وقعت

إال  فو اَّلله ما استخار اَّلله مسلم ،صّل ركعتني واستخر اَّلله» :عليه السالم وعنه

م السالم بالقس عليه فكيف تعدل نفسك عن ضامن الصادق ،»ألبّتة خار اَّلله له

 . ؟!انتهى كالمهالذي أشار إليه

ا صىل اَّلل عليه وآله يعّلمن كان رسول اَّلله  :عن جابر بن عبداَّلله (من )املكارم

إذا هّم أحدكم بأمر فلريكع » :االستخارة كام يعّلمنا السورة من القرآن يقول

قدرك وأست ،مكاللهم إيّن أستخريك بعل :ثّم ليقل ،ركعتني من غري الفريضة

وتعلم وال أعلم  ،فإّنك تقدر وال أقدر ،فضلك العظيموأسألك من ،بقدرتك

ني خري يل يف ديـ  تسّميهـ  كنت تعلم ]أّن[ هذا األمراللهّم إن ،وأنت عاّلم الغيوب

 يف وإن كنت تعلم أّنه رّش يل ،يل ويرّسه وبارك يل فيه ومعايش وعاقبة أمري فأقدره

ث ما وأقدر يل اخلري حي ،فارصفه عنّي وارصفني عنه ،ة أمريديني ومعايش وعاقب

 .  «بهرّضنيكان ثمّ 

ّبام ُجعلت فداك إيّن ر :عليه السالم فقال له وروى أّن رجاًل جاء إىل أيب عبداَّلله 

 :فقال الرجل« أين أنت عن االستخارة؟» :فقال له ،احلاجة فأندم عليها ركبت
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 إذا صّليت صالة الفجر فقل بعد أن ترفع» :ستخارة؟ فقالفداك فكيف اال ُجعلت

فصّل عىل  ،وأنت عاّلم الغيوب ،اللهّم إّنك تعلم وال أعلم :حذاء وجهك يديك

 .  «ت به من ُاموري خيار بركة وعافيةوخر يل يف مجيع ما عزم ،حمّمد وآل حمّمد

 ،اة الكراماألعالم واهلد فإذا فّكر العاقل اللبيب واملوّفق املصيب يف قول األئمة

 فهي الطريق ،وجد داللتهم عىل االستخارة واضحة وهدايتهم للعمل هبا الئحة

قنا اَّلله وفّ  .واملوصلة ملسّبب األسباب ،الصواب والرافعة لغوايش احلجاب إىل

 . وعصمنا وإّياكم من الشّك والغواية ،للهدايةوإّياكم 

 

وَتاره ه األمر الرّباين وَرجه اْلكم الرمحاين الرضا بام يأيت ب :اإلشارة الثالثة

اْلّق السبحاين من حلو اْلْية ومّرها وحمبوهبا ومكروهها ليعّد من أهل 

دية وتدركه العناية األب ،ويفوز باِلطالب اَلنّيات واِلواهب السنّيات ،السعادات

 . والرمحة الرسمدية

 لك ولو ظهرت ،هلالكنيفتكون من ا ،وإّياك أن خيطر ببالك خطرات الشيطان

فإهّنا ولعمري  ،أسباب املصالحـ  بحسب عقلك الكاسد وظنّك الفاسدـ  ـ

 كًا دعاكلو أّن مل :وسأرضب لك مثالً لعّلك به تّتعظ ،املخالفة من آثم القبائح مع

 لك بالوهم وظهر ،ورغبت نفسك يف إجابته وحتقيق طلبته ،ملؤازرته ومؤانسته

وكان للملك وزير  ،ووافقتك يف ظنونك العامة ،اينالنفساين الفوز باألم

 ،خاّصته ونديم من أهل موّدته وأنت ترى أّنه لك ناصّح شفيق وبك بّر رفيقمن

فأخربك يف باطن األمر بالرّس املصون أّن امللك يريد بك سوءًا وإّنام طلبه لك مكر 

ّبه وترتك ما كنت حت ،ألست كنت تسمع كالمه وتعتقد صّحة نظامه .وحيلة



 وتطلب احليلة يف إبعاد نفسك وتغييب ،وسّولت لك نفسك طلبه وهواه ،وهتواه

عد خوفًا من الوقوع يف البالء ب ،من حمبوبك الذي كنت متعّلقًا بمحّبته شخصك

 واخلري الواضح؟ نصح الناصح

فكيف تستغش اخلالق وتكره  ،فإذا كنت تركن إىل نصح املخلوق مثلك

ظهرت االستخارة بام تكره نفسك وحيّبه هواك وطبعك ونصحه؟! فإذا  اختياره

فهل جتد أحدًا أعلم بأحوالك  ،الغضب واألسف والندم والكآبةأظهرت 

ربِّك؟! بل هل جتد أحدًا أرفق بك وأشفق بك من ربِّك؟! بل هو وصالحك من

ومل تعلق يدك  ،وذلك أمر بدهيي عند أهل السعادة ،أبرُّ بنا من اآلباء واألمهات

فألزم الصرب  ،وغلب عليك الطبع الشيطاين واهلوى النفساين ،يال تلك الوفادةبأذ

 فإن مل تفعل ولزمت طريق ،قلبك الويّب وطبعك الدينّ  وتكّلفه وإن مل يرض

صمنا اَّلله ع ،اخلالف فاستعد للندامة جلبابًا وللكآبة أثواباً فأنت من أهل ،اخلالف

 . حيّب ويرىض ووفقنا وإّياكم ملا ،وإّياكم من اهلوى

عن حمّمد  ،بإسناده إىل حمّمد بن عيل بن حمبوب (فقد روى الشيخ يف )التهذيب

 ،يهعن أب ،عن عيسى بن عبداَّلله ،عن حمّمد بن عبد اَّلله بن زرارة ،ابن احلسني

 إن عبدي يستخريين فأخري :قال اَّلله عّز وجّل » :عليه السالم قالعن عيل ،جّدهعن

  . «فيغضب له

 عّز قال اَّلله» :عليه السالم قال عن أيب عبد اَّلله (وروى الربقي يف )حماسنه

فقد ثبت الشقاء ملن  ،«من شقاء عبدي أن يعمل األعامل فال يستخريين :وجّل 

فكيف حال من يستخري وهيتم وخيالف ما أمر  ،عمل األعامل بغري استخارة

 وينخرم؟!

ن عبداَّلله ع ،عن عيل بن رئاب ،عن ابن حمبوب أيضاً  (وروى الربقي يف )حماسنه
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ل من دخ» :عليه السالم قال أبو عبد اَّلله  :عن حمّمد بن مضارب قال ،بن مسكان

 .  «بغري استخارة ثّم ابتيل مل يؤجر يف أمر

فالداخل يف أموره بغري مشاورة حمبوبه مغّرر بنفسه للشقاء والتعب والعناء 

والداخل يف أموره باالستخارة بعد الرضا متعّرض  ،ءاألجر عند البال وعدم

واصل  ،داخل يف صفاء احلّب  ،الالهوتية منسلخ من األهواء الناسوتية للنفحات

خالص من غوايش التهمة  ،بعيد من الشّك واالرتياب ،القرب حجاب

 . واحلجاب

 ،هّمن ذكرع ،عن اليقطينّي وعثامن بن عيسى (وروى الربقي أيضًا يف )حماسنه

اَّلله؟  من أكرم اخللق عىل :عليه السالم قلت أليب عبد اَّلله :بعض أصحابنا قال عن

 :فمن أبغض اخللق إىل اَّلله؟ قال :قلت .«أكثرهم ذكرًا َّلله وأعملهم بطاعته»: قال

ة َمن استخار اَّلله فجاءته اخلري ،نعم» :وأحد يّتهم اَّلله؟! قال :قلت« يّتهم اَّلله من»

 .  «فذلك اّلذي يّتهم اَّلله ،ره فسخطبام يك

فانظر إىل الساخط ما حاله كيف غّرر بنفسه إىل أن يّتهم رّبه الباّر به اللطيف 

 ،فلو أّن رجالً استشار شخصاً مأموناً ناصحاً عارفاً جمّرباً لألمور ،الرفيق بهالشفيق

املتجّري فكيف ب ؛بلعّد خالف املشاورة من كبائر العي ،ء وخالفهفشار عليه بيش

ستخري واملخالف يف عنًى؟! فينبغي للم ،واملستشار مؤمتن ،خمالفة عامل الغيبعىل

أن هيّذب نفسه باألخالق الرضّية ليدخل يف حجاب املحّبة والرضا وخيتار ما حيّب 

 . اَّلله ويرىض

جة عن هارون بن خار ،عن عثامن بن عيسى ،عن أبيه (روى الربقي يف )حماسنه

من استخار اَّلله عّز وجّل مّرة واحدة وهو » :عليه السالم قال أبو عبد اَّلله  :قال



 . ( «اَّلله له خار اَّلله له حتامً  راٍض بام صنع

مرتبة الرضا بالصنع اإلهلي واألمر  ،وِع بإذن ُلّبك ،فانظر بعني قلبك

خيري له ـ  هعاىل شأنتـ  حتى إّن اجلبار ،واحلكم الرّباين واهلدى الرمحاين ،السبحاين

 . عليه السالم أخرب به الصادق ،حتامً 

أمحد عن ،عن حمّمد بن حييى (وروى حمّمد بن يعقوب الكليني يف كتابه )الكايف

مرو ععن ،عن حييى احللبي ،عن النرض بن سويد ،عن حمّمد بن خالد ،ابن حمّمد

فو اَّلله  ،تني واستخر اَّللهصّل ركع» :عليه السالم قال أبو عبد اَّلله :ابن ُحريث قال

فو اَّلله ما استخار » :عليه السالم قوله .«ما استخار اَّلله مسلم إاّل خار له البّتة

 ،نألّن املستشار مؤمت ؛يمكن محل احلديث عىل ظاهره« اَّلله مسلم إاّل خار له ألبّتة

بدي أن يعمل من شقاء ع» :عموم األخبار األوىل مثل قوله تعاىل ويدّل عليه

من دخل يف أمر بغري » :عليه السالم ومثل قوله ،«األعامل فال يستخريين

 . وغري ذلك ،«يؤجر استخارة ثّم ُابتىل مل

اليل وعّزيت وج :إّنه سبحانه قال» :صىل اَّلل عليه وآلهومثل ما روي عن النبّي 

 ثر عبد هواه عىل هوايال يؤ ،ونوري وعلّوي وارتفاع مكاين وعظمتي وكربيائي

ما  ومل ُاؤته منها إاّل  ،ولّبست عليه دنياه وشغلت قلبه هبا ،إاّل شّتُت عليه أمره

ال  ،وعظمتي وكربيائي ونوري وُعلّوي وارتفاع مكاين وعّزيت وجاليل ،قّدرت له

إاّل استحفظته مالئكتي وكفلت الساموات واألرض  يؤثر عبد هواي عىل هواه

 .  «ارة كّل تاجر وأتته الدنيا راغمةن وراء جتوكنت له م ،رزقه

ويمكن محل املسلم  ،فهذه الروايات وأشباهها داّلة عىل عموم االستخارة

ام صنع وهو راٍض ب» :عليه السالم الرايض كام تضّمنه احلديث الّسابق من قولهعىل

 .تسليم هو اإليامنألّن الرضا هو اإلسالم واإلسالم هو التسليم وال ،»له اَّلله
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ُموَك فِياَم َشَجَر ﴿ :سبحانه وتعاىل شأنه قال اَّلله َفََل َوَربَِّك ََّل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُُيَكِّ

َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيام  َبْينَُهْم ُثمّ  فإذا تفّكرت  ،﴾ََّل ََيُِدوا ِِف َأنُفِسِهْم َحَرجا  ِِم

 . عرفت حقيقة الرضا وعلّو رتبتهفيام قال اَّلله سبحانه

 

 ِف اختَلف مراتب الناس ِف اَّلستخارة :اإلشارة الرابعة

 )أكثر الناس ال حيّبون ما أراده اَّلله  ( :قال ابن طاووس يف كتابه )فتح األبواب

 : وهم فرق ،وال يلتفتون إىل االستخارةمنهم

ا فلم يتفّرغو ففرقة كانوا مشغولني عن أخبار االستخارات بمهام دنياهم

ولو وقفوا عىل ذلك اللتفتوا إليها وملا توّقفوا  ،العتبار ما ورد فيها من الروايات

 . عنها

وهؤالء إذا نظر  ،وفرقة وجدوا فيها إكدارًا وإعسارًا فتوّقفوا عنها ونفروا منها

 ألهّنم ؛حاهلم منصف عرف أهّنم مل يقيموا رشوط االستخارة فالذنب هلم دوهنايف

ذي وال ،ون عىل سبيل التجربة لينظروا هل يظفرون بمرادهم أم اليستخري

وكالهم  ،وايةء الظّن بالرء الظّن باَّلله أو يّس يستخري عىل سبيل التجربة يكون يّس 

ْوِء َعَلْيِهْم ﴿ :واَّلله سبحانه يقول ،االستخارةيمنع من الظَّانِّنَي بِاَّللَِّ َظنَّ السَّ

ْوءِ  َرُةالسَّ
واملستخري عىل هذه الصفات يكون أقرب إىل النقامت من أن  ،﴾َدائِ

 . يظفر بفوائد االستخارات

بل إن جاءت االستخارة كام  ،وفرقة ال ثقة هلم باالستخارات وال يقني

وما يؤمن هؤالء من دخوهلم حتت عموم هتديد  ،عملوا هبا وإاّل نفروا منها يريدون

َفإِْن َأَصاَبُه ﴿شّك  :أّي  ﴾ْعُبُد اَّللََّ َعََل َحْرف  َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ﴿ :تعاىلقوله



ْنَيا َواْْلِخَرَة َذلَِك ُهَو  اْطَمَأنَّ بِِه َوإِْن َأَصاَبْتُه فِتْنٌَة انَقَلَب َعََل َوْجِهِه َخرِسَ الدُّ َخْْيٌ

اُن اِلُْبنِيُ  رْسَ  . ﴾اْْلُ

ه ن يشاهدونه ويأتون بوفرقة من العوام ما يف قلوهبم يقني وال معرفه إاّل بم

واَّلله ال تصح عليه املشاهدة فليس هلم به معرفة فال يعرفون  ؛األناممن

 . انتهى كالمه أعىل اَّلله مقامه. ( ملشاورته

 

والتوّجه  اإلقبال عَل اَّللَّ سبحانه واَّلعتامد عليه تعاىل شأنه :اإلشارة اْلامسة

زين واْلطاب إن كان من ُاويل األلباب الفائإليه بقلبه وبدنه فإّنه ِف جملس اْلضور 

 . بدخول هذا الباب الواصلني سبحات اْلجاب

 

 الطهارة  :اإلشارة السادسة

ويزيل عنه  ،بأن يطّهر قلبه من الشّك واالرتياب ويولعه برّب األرباب

 يمنعها من اخلواطر ،ويقاتل هواه ونفسه بالصوارم القواطع ،واملوانع الشواغل

عية ويطّهر بدنه بالطهارة الرش ،يطانية والعوائق اخلبيثة النفسانيةالردية الش

ويلزم اآلداب  ،ويقّدس لسانه من اهلفوات والسقطات اإلنسانية ،الرمحانية

ار فإّنه بحرضة امللك اجلبّ  ؛وال تعجبه نفسه وعشريته ،الرشعية السبحانية

 . القّهار اجلليل

 

 التختم بالعقيق :اإلشارة الّسابعة

فيأخذ  يكون يف يد املستخري خاتم عقيق فيه حمّمد وعيل ويرضب بيده اليمنىأن 

فإّنه  (ذكره ابن باقي يف)مصباحه ،فإّنه املحمود يف العاجلة واآلجلة ،أحد السهمني
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 . أقرب إلجابة الدعوات وحصول املرّسات

 عدم اَّللتفات أو التكّلم مع أحد حني اَّلستخارة :اإلشارة الثامنة

فإّنه مشغول بخطاب مالك يوم الدين  ؛فات إىل أحد من املتكّلمنيعدم االلت

 . كام هو دأب األئمة املعصومني

عن  ،عن أبان األمحر ،عن عيل بن احلكم (فقد روى الربقي يف )حماسنه

خارة كان أيب إذا أراد االست» :عليه السالم قال عن أيب عبد اَّلله ،بن عبد رّبه شهاب

وال  ،حان اَّللهسب :فإن كانت اخلادمة لتكّلمه فيقول ،ركعتني يف األمر توّضأ وصىّل 

 . «يفرغيتكّلم حتى

 

 طلب اَّلستخارة ِف عافية :اإلشارة التاسعة

  .فإّنه ربام خرّي للرجل يف قطع يده وموت ولده ،أن تكون االستخارة يف عافيةٍ 

 

 ستخارةالتأّدب واإلقبال عَل اَّللَّ حني اَّل :اإلشارة اْلادية عرشة

من آداب املستخري أن يتأّدب  (ذكر ابن طاووس يف كتابه )فتح األبواب 

 ،صالته كام يتأّدب السائل املسكني ويقبل بقلبه عىل اَّلله يف سجوده لالستخارةيف

 ،وكذا إذا رفع رأسه من السجدة ()أستخري اَّلله برمحته ]خرية[ يف عافية :وقول

لك من ألّن ذ ؛ع وال يف أثناء االستخارة إاّل باملرسومال يتكّلم بني أخذ الرقاوأن

وال تكّلم أحدًا بني » :ولقول اجلواد عليه السالم لعيل بن أسباط ؛قّلة األدب

 . «أضعاف االستخارة حتى تتم مائة مّرة

[ بل بالشكر ]ملا ،وإذا أراد االستخارة خمالفة ملراده فال يقابلها بالكراهة



 . أهاًل أن يستشريه اَّلله جعله

 اَّلستخارة ِف اِلباح :اإلشارة الثانية عرشة

ان أن )أّنه ال ينبغي لإلنس :( ذكر الشيخ املفيد رمحه اَّلل يف )الرسالة الغروية

ترك وإّنام االستخارة يف املباح و ،ء هناه عنه وال يف أداء فرضيف يش يستخري اَّلله

أو  ،أو لزيارة مشهد دون آخر ،جلهاد تطوعاً نفل ال يمكنه اجلمع كاحلّج وا نفل إىل

ال فإذا سّلم ق ،وصالة االستخارة بالفاحتة وما شاء والقنوت ،دون آخر صلة أخ

 : صىل اَّلل عليه وآلهبعد محد اَّلله والثناء عليه والصالة عىل النبّي 

وأسألك من  ،وأستخريك بعّزتك ،اللهّم إيّن أستخريك بعلمك وقدرتك

اللهّم إن  ،وأنت عاّلم الغيوب ،وتعلم وال أعلم ،قدر وال أقدرفإّنك ت ،فضلك

ارك يل وب ،فيرّسه يل ،كان هذا األمر الذي عرض يل خريًا يف ديني ودنياي وآخريت

 كان واقض يل اخلري حيث ،وإن كان رّشًا ]يل[ فارصفه عنّي ،وأعنّي عليه ،فيه

يا  ، ما عّجلتحتى ال ُاحّب تعجيل ما أّخرت وال تأخري ،]ورّضني به[

 . وصىّل اَّلله عىل حمّمد وآله الطاهرين ،الرامحني أرحم

 

 الرقاع ذات استخارة :األّول الباب

 ِف اَّلستخارة بالرقاع

 (فقد رواها الشيخ ثقة اإلسالم يف )الكايف ،وهي أعظمها فضالً وأجّلها نفعاً 

ّمد عن أمحد بن حم ،عن سهل بن زياد ،عن غري واحد (الطائفة يف )التهذيبوشيخ 

عن  ،عن هارون بن خارجة ،عن القاسم بن عبد الرمحن اهلاشمي ،البرصي

 :إذا أردت أمراً فخذ سّت رقاع فاكتب يف ثالث منها» :عليه السالم قال عبداَّلله أيب 
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ويف  ،خرية من اَّلل العزيز احلكيم لفالن بن فالنة افعل ،الرمحن الرحيم)بسم اَّلل 

خرية من اَّلل العزيز احلكيم لفالن بن فالنة  ،م اَّلل الرمحن الرحيمبس :منها ثالث

فإذا فرغت فاسجد سجدة  ،ثّم صّل ركعتني ،ثم ضعها حتت مصاّلك ،ال تفعل

اللهّم  :قلثم استِو جالسًا و ،أستخري اَّلله برمحته خرية يف عافية :فيها مائة مّرةوقل 

ثّم ارضب بيدك إىل  ،افيةخريل واخرت يل يف مجيع أموري يف يرس منك وع

فإن خرج ثالث متواليات افعل فافعل  ،فشّوشها وأخرج واحدة ]واحدة[الرقاع 

 وإن خرجت ،وإن خرج ثالث متواليات ال تفعل فال تفعله ؛األمر الذي تريده

فانظر أكثرها فاعمل  ،واحدة افعل واألخرى ال تفعل فاخرج من الرقاع إىل مخس

 . «اج إليهاالسادسة ال حتتودع  ،به

 

 : [ألخرىا االستخارة أنواع لىع بالرقاع االستخارة ترجيح]

 رةاالستخا هذه) ( :األبواب فتح) كتابه يف –اه ثر طاب –قال ابن طاووس 

 . السالم عليهم عنهم وردت استخارة كّل  عىل مفّضلة

 : أّما ترجيحها عىل االستخارة بالدعوات فمن وجوه

 بالدعوات لو وجد ما تضّمنه دعاؤه مل يعلم هل ذلك منهم أّن املستخري :األّول

 جواب دعائه أم كان ابتداًء منه واتفق عند اتفاق الدعاء؟يف

شار يلزمه واملست ،أّن املستخري بالدعوات ليس بمستشري بل سائل :الثاين

 . نصيحة املستشري له ما ال يلزمه ألصحاب الدعاء

هذا و ،يعلم مابني يديه من ظفر أو كدر أّن املستخري بالدعوات ال :الثالث

 . من الرقاعيعرف 



 : وأّما ترجيحها عىل االستخارة برتجيح اخلاطر فمن وجوه

أّن الذي يعتمد عىل اخلاطر األرجح كيف يصنع إذا كان الفعل كالرتك  :األّول

 . ومها متساويان عنده تعاىل؟ فهنا ينسد الباب بخالف الرقاع

عىل ترجيح اخلاطر كيف يصنع إذا كان الفعل أرجح  الثاين أّن الذي يعمل

 . وهبام مجيعًا خرية وصواب؟ وهذا يعرف من الرقاع ،الرتك أو العكسمن 

فكيف  ؛وبني طبعه وبني الشيطان ،أّن اإلنسان بني عقله وبني هواه :الثالث

 طبعليقينًا أّن هذا اخلاطر املرّجح من جانب اَّلل تعاىل دون النفس واهلوى وا يعلم

 واإلنسان يعلم ضعفه عن هذا املقام الباهر؟ ،والشيطان

 . متى رجح خاطره علم أّنه منه تعاىل :إن قيل

 فأّما نحن فكيف نأمن؟ ،هذا ال يقوله إاّل املعصوم :قلنا

 : وأّما ترجيحها عىل العمل برقعتني فمن وجوهٍ 

فجاء  يف الرتك واستخرت .أّنه ال يفهم الرتجيح إذا جاء يف الفعل نعم :األّول

 . وهذا يفهم بالسّت  ،ويكون أحدمها أرجح ،نعم أيضاً 

أّن الذي يعمل بالرقعتني ال يدري ما بني يديه من تفضيل مواضع  :الثاين

ّل فكأهّنا كدر وك (ء )ال تفعلبخالف السّت فإن كان رقعة جتي ،الصفاء والكدر

فالصفو  (لية كّلها )افعلفإن كانت الثالث املتوا ،فكأهّنا صفو (ء)افعلرقعة جتي

 . مجيع اخلرية وإن انعكس انعكسحاصل يف

فالصفو حاصل يف مكان األمر والكدر  (و)ال تفعل (وإن كان فيها )افعل

 . يف مكان النهي إن جاء ذلك يف أّوله أو وسطه أو آخره حاصل

 وما وجدنا يف االستخارة بالرقعتني يف بندقتني ،طرقها معروفة مسندة :الثالث

 . إاّلرواية واحدة مرسلة ضعيفة
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 ( : األبواب فتح) كتابه يف – مقامه اَّلله أعىل –وقال أيضًا 

فيام أذكره من ترجيح العمل يف االستخارة بالرقاع السّت  :الباب التاسع

 : االستخاراتيف 

إّن العامل هبا يكون عاماًل بكّل خرب عام يف االستخارة ممّا يمكن أن 

 وإذا عمل بتلك ،ر بالرقاع السّت خمّصصة لتلك األخبار العامةاألخباتكون 

ومع إمكان العمل  ،سقط منه أخبار العمل بالرقاع ،األخبارالعامة فحسب

 خارةاالست بأخبار العمل ترى كام –فرجح  ،ء منهاباجلميع ال جيوزإسقاط يش

 . املذكورة بالرقاع

خبار الواردة باالستخارة أّن العامل يف االستخارة عىل األ :الوجه اآلخر

 الرقاع يكون عاماًل بكّل خرب ورد يف االستخارة جمماًل ممّا يمكن أن تكونبالسّت 

بار وإذا عمل بتلك األخ ،االستخارة بالرقاع السّت مبّينة لتلك األخبار املجملة

ومع إمكان  ،سقط منه أخبار العمل بالرقاع املوصوفة ؛املجملة فحسب

 بأخبار العمل ترجيح فظهر ،منها ءيش إسقاط جيوز ال قّدمناه كام –باجلميع العمل 

 ألّن ذلك ختصيص ؛وهذا الوجه غري الوجه األّول ؛رة بالرقاع املذكورةاالستخا

 . العموم وهذا بيان املجمل

أّنه متى أمكن العمل باجلميع بني األخبار املختلفات يف ظاهر  :الوجه اآلخر

سواء كان ذلك بتخصيص العموم أو ببيان  ،وهالروايات عىل وجه من الوج

 ،فالواجب العمل باجلميع مع اإلمكان ،أو بغري ذلك من التأويالتاملجمل 

وسنذكر تأويالت حمتمالت لألخبار الواردة بام عدا األخبار املتضّمنة للرقاع 

 . االستخاراتالسّت يف 



قد روى  ،سّت رقاعأّن األخبار الواردة يف االستخارة بغري ال :الوجه اآلخر

فلعّل الذي ورد من طريق  ،كثري من املخالفني من طريقهم نحوها أو مثلها

وهذا حّجة  ؛أصحابنا ممّا خيالف االستخارة بالرقاع يكون قد ورد عىل سبيل التقّية

واضحة قوّية يف ضعف األخبار املخالفة للرقاع عند َمْن أنصف من أهل البصائر 

 . الدينّية

 أن إذا وردت :أّن األحاديث وردت من جانب اخلاصة بام معناه :الوجه اآلخر

انتهى كالمه أعىل  .إّننا نأخذ بأبعدها من مذهب العامة  ،أحاديثنا خمتلفة

 . مقامهاَّلل 

بعد أن أورد االستخارة بالرقاع السّت  (قال الشهيد رمحه اَّلل يف )الذكرى

رمحه يني )وال يرّض اإلرسال فإّن الكل :وعّقبها بذكر استخارة الرقعتني يف بندقتني

وإنكار ابن إدريس ؛وغريمها( والشيخ يف )التهذيب ،كتابهاَّلل ذكرها يف 

مع اشتهارها بني األصحاب وعدم راّد هلا سواه  ،االستخارة بالرقاع ال مأخذ له

لشواذ  اهي يف خرب :حيث قال (كالشيخ نجم الدين يف )املعترب ،ومن أخذ مأخذه

وكيف تكون شاّذة وقد دّوهنا املحّدثون يف كتبهم واملصنّفون  ،فال عربة هبا

 مصنفاهتم؟!يف 

وقد صنف السّيد العامل العابد صاحب الكرامات الظاهرة واملآثر الباهرة 

رمحه اَّلل كتابًا ضخاًم يف  الدين أبو احلسن عيل بن طاووس احلسني ريض

وذكر من آثارها عجائب وغرائب  ،ه عىل رواية الرقاعواعتمد في ،االستخارات

 . إّياها أراه اَّلله تعاىل

وإن تواىل النهي فذاك األمر  ،إذا تواىل األمر يف الرقاع فهو خري حمض :وقال

وإن تفّرقت كان اخلري والرّش موّزعًا بحسب تفّرقها عىل أزمنة ذلك  ،رّش حمض
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 . هنتهى كالمه أعىل اَّلله مقاما. . . . األمر بحسب ترتبها

)وممّا وجدته من عجائب استخارة الرقاع أّنه  :رمحه اَّلل قال ابن طاووس

 وعرشين يومًا فبقيت اثنني ،أبناء الدنيا وأنا باجلانب الغريب من بغداد طلبني بعض

 ثالث أو يف ،يف أربع رقاع (فتأيت االستخارة )ال تفعل ،أن ألقاه أستخري اَّلل

 .ذلك ثم ظهر يل حقيقة سعاديت بعد ،وما اختلف يف املنع املّدة املذكورة ،لياتمتوا

كّل  فكنت ،عجائبها أيّن أقمت باحلّلة شهرًا وكنت أريد إتيان بعض والهتاومن

 ؛ (فتأيت االستخارة )ال تفعل ،أستخري اَّلله أّول النهار وآخره يف لقائه يوم

 ،وظهر يل بعد ذلك سبب سعاديت ( تفعلنحوًا من مخسني استخارة )الفتكّملت 

العقل أّن اإلنسان يستخري اَّلله مخسني استخارة تكون كّلها اتفاقًا )ال  وهل يقبل

 ؟( تفعل

ومن عجائبها أيّن قد بلغت من العمر نحوًا من ثالث ومخسني سنة منذ عرفت 

 : جهة االستخارات فلم أَر فيها ما خيالف السعادات فأنا فيها كام قيل

 من طريق النصح يبدي ويعيد    قلُت للعاذل ملّا جاءين

 ال ترد نصحًا ملن ليس يريد    أهّيا الناصح يل يف زعمه

 ما عىل استحسانه عندي مزيد    فالذي أنت له مستقبح

 ء ال يفيدفاستامع العذل يش    وإذا نحن تباينّا كذا

أّما تفصيل فوائد )و :رمحه اَّللالبن طاووس (ومن كتاب )االستخارات

نا عليـ  جّل جاللهـ  االستخارة بالسّت رقاع زيادة عىل ما قّدمناه ممّا فتحه اَّلله

كام وردت الروايات ـ  جّل جاللهـ  فإّنني أستخري اَّلله ،وعرفناه يقينًا ووجدناه

التفصيل مع روايات عرفتها من ُاصول كتب أصحابنا املتضّمنة  بذلك عىل



ـ  مثالً ـ  (ء فتخرج االستخارة )افعلفأستخري اَّلله يف فعل يش ،لألخبار واألرسار

مثل  جلواز أن يكون الفعل ،فأستخري يف ترك ذلك الفعل ،متواليات ثالث مّرات

فإن  ،ملاّدة تقتيض جتويز التساوي بني الفعل والرتك وجواز االستخارة فيهام ،الرتك

فكنت  ،أّن الرتك مثل الفعلاالستخارة يف الرتك ثالث متواليات علمت  جاءت

 . نفيس أن ال ترجيح ألحدمها عىل اآلخر يف الفعل أعلم من

ألّنني وجدت إذا  ،[ روايات االستخاراتوهذا ]علمته وعملته بظاهر

فبقي الرتك ال أدري هل أنا ممنوع منه أو خمرّي  (االستخارة يف ثالث )افعل كانت

ن الفعل أرجح؟ فلاّم وجدت احلال مشتبهًا ولك ،أو خمرّي فيه ،عىل السواء فيه

ووجدت روايات  ،الروايات تتضّمن كشف احلقيقة باالستخارات وجدت

 فتدخل ( ،)إذا أردت أمرًا فاستخر فيه :االستخارة بالرقاع أيضًا تتضّمن

وحتت  ،حتت عموم أخبار االستخارة عند االشتباه يف املصلحة استخاريت يف الرتك

وهذا يف أمر قد أردته فاستخرت يف  ( ،ا أردت أمرًا فاستخرعموم األخبار)إذ

 . الرتك

فتخرج االستخارة مثاًل يف ـ  جّل جاللهـ  أّنني أستخري اَّلله :والوجه اآلخر

ولكنّها يف  (فأستخري يف الرتك فتكون االستخارة )افعل ( ،متواليات )افعلثالث

  .وإن كان اجلميع خرية ،الرتكفأعلم أّن الفعل أرجح من  ،رقاع أو يف أربع مخس

أّنني أستخري اَّلله جّل جالله فتخرج االستخارة يف مخس أو  :والوجه اآلخر

فأعلم أّن  ، (ثّم أستخري اَّلله يف الرتك فتكون االستخارة )ال تفعل ( ،أربع)افعل

خرية ولكن فيه كدر بحسب موضع الرقاع التي يف مخس أو أربع التي الفعل

 . مقامه انتهى كالمه أعىل اَّلل .(. .  .فيها)ال تفعل

 عىل يدّل  ،اعلم أّن القراءة بعد احلمد يف صالة االستخارة غري معّينة :تنبيه
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 :عن مرازم قال (مارواه الكليني والصدوق والشيخ الطويس يف )متهّجده ذلك

 ما يهاماقرأ ف» :ء يف ركعتي االستخارة؟ فقالأّي يش :عليه السالم للصادق قلت

 . «شئت قرأت فيهام التوحيد واجلحد وإن ،شئت

)وملّا رأيت أخبارًا كثرية  ( :وذكر ابن طاووس يف كتابه )فتح األبواب

ختيري اإلنسان فيام يقرؤه بعد احلمد يف ركعتي االستخارة هداين اَّلله تعاىل  تضّمنت

 ظلامت له تعاىل يف أليّن وجدت املستشري ،أقرأ فيهام كصالة ركعتي الغفيلة أن

 ،اآليتني«وذا النون إذ ذهب» :رأيه وتدبريه فقرأت بعد احلمد يف االُوىل يف

 : قلت ما معناه ثم

 نّجني كامف ،يا أرحم الرامحني وأكرم األكرمني أنا يف ظلامت فيام أستشريك فيه

 رأثّم اق ،واكشف يل ذلك برمحتك عىل اليقني ،إّنك تنجي املؤمنني ،وعدت

 اللهم إيّن  :وأقول ،اآلية«وعنده مفاتيح الغيب» :الركعة الثانية بعد احلمد يف

 انتهى كالمه .ثّم أدعو بام سنح) .أسألك بمفاتح الغيب التي ال يعلمها إاّل أنت

 . مقامه أعىل اَّلل

 

 املبندقة الرقاعب االستخارة :الثاني الباب

 ( ملبندقةيف االستخارة البندقية ب)الرقاع ا

عليهم السالم إّنه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن  عيل بن حمّمد رفعه عنهم

 :الق .«شاور رّبك» :فكيف يصنع؟ قال ،فيه وال جيد أحدًا يشاورهاألمر يميض

 ، (أنو احلاجة يف نفسك ثّم اكتب رقعتني يف واحدة مع )ال» :قال كيف؟ :فقال له

ت ثّم صّل ركعتني واجعلهام حت ،ندقتني من طنيواجعلهام يف ب ( ،)نعم ويف واحدة



أرش عيّل ف ،يا اَّلله إيّن ُاشاورك يف أمري هذا وأنت خري مستشار ومشري :وقل ذيلك

إن كان و ،فافعل (فإن كان فيها )نعم ،ثم أدخل يدك ،بامفيه صالح وحسن عاقبة

 . «هكذا تشاور ربك ،ال تفعل (فيهإ )ال

وقد  ( ،والشيخ يف )التهذيب (الكليني يف )الكايفوهذه الرواية رواها 

 . الكالم عليها يف الباب األّول مى

 :أراد بعض أصحابنا اخلروج للتجارة فقال :وروى أمحد بن حمّمد بن حييى قال

 عليهام السالم فُاسّلم عليه وأستشريه يف أمري ال ]أخرج[ حتى آيت جعفر بن حمّمد

 إيّن عزمت عىل اخلروج يابن رسول اَّلل :أتاه فقالف :قال ،وأسأله الدعاء يل هذا

 ك الدعاءوأسأل ،أخرج حتى ألقاك وأستشريك وإيّن آليت عىل نفيس أاّل  ،للتجارة

  :عليه السالم له وقال ،[فدعا ]يل :قال ،يل

وال  ،وال تكتم عيبًا يكون يف جتارتك ،عليك بصدق اللسان يف حديثك«

 وأعط ،وال ترض للناس إاّل ما ترضاه لنفسك ،بنه ربافإّن غاملسرتسلتغبن

فإّن التاجر الصدوق مع السفرة الكرام الربرة  ،وال حتف وال جتر ،وأخذه احلّق 

التاجر و ،فإّن اليمني الفاجرة تورث صاحبها النار ،واجتنب احللف ،القيامة يوم

و حاجة مهّمة فأكثر وإذا عزمت عىل السفر أ ،إاّل من أعطى احلّق وأخذه ،فاجر

اَّلل  صىل عن جّده ]أّن[ رسول اَّلل ،عن أبيه ،فإّن أيب حّدثني ،واالستخارة الدعاء

وإّنا  ،أصحابه االستخارة كام ُيعّلمهم السورة من القرآن عليه وآله كان يعّلم

 ،فام خرج لنا عملنا عليه ،ونّتخذ رقاعًا لالستخارة ،]بأمر[ مهمنالنعمل ذلك متى

 ». كرهنا ذلك أمأحببنا 

إذا أردت ذلك فاسبغ » :يا موالي عّلمني كيف أعمل؟ فقال :فقال الرجل

فإذا  ،مائة مّرة« قل هو اَّلله أحد»تقرأ يف كّل ركعة احلمد و ،الوضوء وصّل ركعتني
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  :فارفع يديك بالدعاء وقل يف دعائك سّلمت

ًا بالنعم قبل ومبتدئ ،وُمذِهَب الغمِّ  ،ومفّرَج اهلمِّ  ،يا كاشف الكرِب 

ن ويّتكلو ،يا َمن يفزُع اخللُق إليه يف حوائجهم ومهاّمهتم وُامورهم، استحقاقها

م وابدأ هب ،اللهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد ،بالدعاء وضمنَت اإلجابةَ  أمرَت  ،عليه

واكشف يل عن األمر الذي  ،وأذهب غّمي ،ونّفس كريب ،وفّرج مّهي ،خرييف كّل 

 للهمّ فإيّن أستخرُيك ا ،وخر يل يف مجيع أموري خريًة يف عافية ،قد التبس عيلّ 

 ،وأجلُأ إليك يف كّل أموري ،وأسُأُلك من فضلك ،وأستقدُرَك بقدرتك ،بعلمك

  .وأنت حسبي ونعَم الوكيُل  ،وأتوّكُل عليك ،وأبرُأ من احلول والقوة إاّل بك

تقدُر  فإّنك ،يَع أموريويرّس يل مج ،اللهّم فافتح يل أبواَب رزقَِك وسّهلها يل»

اللهّم إن كنَت تعلُم أّن هذا  ،وأنت عاّلُم الغيوب ،وتعلُم وال أعلمُ  ،وال أقدرُ 

 ومعايش ،هو خرٌي يل يف ديني ودنيايـ  وتسّمي ما عزمت عليه وأردتهـ  األمر

وإن  ،وسّهله ويرّسه وبارك يل فيه ،فقّدره يل وعّجله عيلّ  ،وعاقبة أموريومعادي

ي بل هو رشُّ فارصفه عنّي وارصفن ،علُم أّنه غرُي نافع يل يف العاجل واآلجلت كنَت 

يا  ورّضني ،وقّدر يل اخلرَي حيث كان ]وأين كان[ ،كيف شئَت وأنى شئَت  ،عنه

وال تأخري ما  ،حتى ال أحب تعجيل ما أّخرَت  ،وبارك يل قدرك ،بقضائك رّب 

 . [ء قدير ]وهو عليك يسريإّنك عىل كّل يش ،عّجلَت 

ويكون معك ـ  عليهم أمجعني صىّل اَّللـ  ثّم أكثر الصالة عىل حمّمد وآله

 :واكتب يف رقعتني منها ،وهيئٍة واحدةٍ  ،رقاع قد اخّتذهتا يف َقَدٍر واحدٍ  ثالث

 امأنت حتكُم بني عبادك في ،عاملَ الغيب والشهادة ،فاطر الساموات واألرض )الّلهمّ 

 ومتيض وال ،وتقدُر وال أقدرُ  ،ّنك تعلُم وال أعلمُ اللهّم إ ،كانوا فيه خيتلفون



واخرج يل  ،صّل عىل حمّمد وآل حمّمد ،وأنت عاّلُم الغيوب ،أميض

إّنك عىل  ،يل يف ديني ودنياي وعاقبة أمريوأخريمها ،السهمني إليك أحّب 

 . وهو عليك يسريٌ  ،ء قديريشكّل 

 وتكتب ،ال تفعل :االُخرى وعىل ،افعل :وتكتب يف ظهر أحد الرقعتني

 وتوّكلُت استعنُت باَّلله ،ال حول وال قوة إاّل باَّلله العيل العظيم :الرقعة الثالثة عىل

ي ال احلّي الذ توّكلُت يف مجيع ُاموري عىل اَّلل ،وهو حسبي ونعم الوكيل ،عليه

 ،وحتّصنُت بذي الطول وامللكوت ،واعتصمُت بذي العّزة واجلربوت ،يموت

 وآله عىل حمّمد النبّي  وصىّل اَّلل ،رّب العاملني واحلمُد َّلل ،املرسلنيٌم عىلوسال

  .الطاهرين

 . وال تكتب عليه شيئاً  ،ثّم ترتك ظهر هذه الرقعة أبيض

وجتعل يف ثالث  ،وتطوي الثالث الرقاع طيًّا شديدًا عىل صورة واحدة

 ،فعها إىل من تثق بهعىل هيئٍة واحدٍة ووزٍن واحٍد واد ،شمع أو طنيبنادق

ويدخل يده  ،ويطرحها يف ُكّمه ،يذكر اَّلله ويصيّل عىل حمّمد وآله وتأمره أن

ء من يف كّمه ويأخذ منها واحدة من غري أن ينظر إىل يشفيجيلها اليمنى

ولكن أّي واحدة وقعت عليها يده من  ،واحدة بعينهاواليتأّمل ،البنادق

اخلرية  وَّلل ؛أخرجها أخذهتا منه وأنت تذكر اَّلله عّز وجّل فإذا  ،الثالث أخرجها

 . فّضها واقرأها واعمل بام خيرج عىل ظهرها ثمّ  ،فيام خرج لك

ت كام وفعل ،وإن مل حيرضك من تثق به طرحتها أنت يف ُكّمك وأجلتها بيدك

 فإّنه يكون لك ،وإن كان عىل ظهرها افعل فافعل وامِض ملا أردت ،وصفت لك

 عة التي ملوإن خرجت الرق .فإن تّم مل يكن لك فيه اخلرية ،إذا فعلته لقيت عنتاً فيه 

 ّل ركعتنيثّم قم فص ،تكتب عىل ظهرها شيئًا فتوّقف إىل أن حترض صالة مفروضة
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أوصّلهام بعد الفرض ما مل يكن الفجر أو  ،ثّم صّل املفروضة ،كام وصفت لك

 . العرص

وأّما  .ثّم صّلهام ،اء إىل أن تنبسط الشمسفأّما الفجر فعليك بعدها بالدع

قاع وأعد الرـ  كام ذكرت لكـ  ثّم ُادع اَّلله عّز وجّل باخلرية ،العرص فصّلهام قبلها

وب ء مكتوكّلام خرجت الرقعة التي ليس فيها يش ،بحسب ما خيرج لك واعمل

ليه ع توّقف إىل صالة مكتوبة كام أمرتك إىل أن خيرج لك ما تعمل ،ظهرهاعىل

 . «شاء اَّللهإن

اَّلله الرمحن  بسم» :عليه السالم يكتب مروية عن أمري املؤمنني :استخارة بندقية

وخال  ،وأسلم إليك نفسه ،اللهّم إيّن أستخريك خيار َمن فّوض إليك أمره ،الرحيم

ين واهد ،اللهّم انرصين وال تنرص عىَله  ؛وتوّكل عليك فيام تأمره به ،وجهه لك

 ، أو لهفخر يل (اللهّم إن كان اخلري يل أو لفالن يف )كذا ،اخلريات وال تضّلني ىلإ

 . «ء قديرعىل كّل يش إّنك

يان وجيعالن يف بندقيتن ويلق ،ويكتب يف رقعة افعل ويف ُاخرى ]ال تفعل[

 . ]فأهّيام[ ظهرت عىل املاء عمل عليها وُأمهلت االُخرى ،املاء يف

 : تذنيب

خرجت سنة إىل مكة  :قال عبد الرمحن بن سّيابة ( :ارم األخالقمن )مك

فأشار عيّل أصحابنا إىل أن أبعثه إىل مرص وال  :قال ،قد كسد عيلّ برّ ومتاعي 

 فدخلت عىل العبد الصالح ،فاختلف عيّل آراؤهم ،أو إىل اليمن ،الكوفة أرّده إىل

جعلت فداك  :أصحابنا وقلت له فأخربته بام أشار به ،بعد النفربيوم ونحن بمكة

 حتى أنتهي إىل ما تأمرين به؟  فام ترى



أّي بلد ف ،ثم فّوض يف ذلك أمرك إىل اَّلل ،ساهم بني مرص واليمن» :فقال يل

 . »من األسهم فابعث متاعك إليهاسهمها خرج

 الرمحن بسم اَّلل :اكتب يف رقعة» :كيف ُاساهم؟ قال :جعلت فداك :قلت

أنا أنت العامل و ،لهّم أنت اَّلله ]الذي[ ال إله إاّل أنت عامل الغيب والشهادةال الرحيم

ثّم  ،فانظر يل يف أّي األمرين خري يل حّتى أتوّكل عليك فيه وأعمل به ،املتعّلم

ئًا يف الرقعة االُوىل شي ثم اكتب يف رقعة ُاخرى مثل ما .مرصإن شاء اَّلل :اكتب

ني ثم اكتب يف رقعة ُاخرى مثل ما يف الرقعت ؛ء اَّللاليمن إن شا :اكتب ثم ،فشيئاً 

ع الرقاع وادفعها ثم امج ،ثم اكتب بحبس املتاع وال يبعث إىل بلد منها ،]شيئًا[ شيئاً 

 ؛ثم ادخل يدك فخذ رقعة من الثالث رقاع ،بعض أصحابك فليسرتها عنك إىل

 . شاء اَّلل وقعت يف يدك فتوّكل عىل اَّلله واعمل بام فيها إن=ه؛ ےفأهّيإ

 

 الصلوات عقيب الدعواتب االستخارة :الثالث الباب

 يف االستخارة بالدعوات عقيب الصلوات

ذكر الشيخ ـ  صلوات اَّلله عليهـ  دعاء االستخارة عن موالنا الصادق :منها

 )دعاء االستخارة عن :بن عيل بن حمّمد يف كتاب له يف العمل ما هذا لفظه حمّمد

  :تقول بعد فراغك من صالة االستخارةـ  ات اَّلله عليهصلوـ  الصادق

اللهّم إّنك خلقَت أقوامًا يلجأون إىل مطالِع النجوِم ألوقات حركاهتم »

 ،وخلقتني أبرأ إليك من اللجاء إليها ،وترّصفهم وعقدهم ]وحّلهم[، وسكوهنم

ومل  ،عهاواقوأتيّقن أّنك مل ُتطلْع أحدًا عىل غيبك يف م ،االختيارات هباومن طلب

ريها وأّنك قادٌر عىل نقلها يف مداراهتا يف مس ،السبيَل إىل حتصيل أفاعيلهاُتسّهْل له
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ومن النحوس الشاملة واملفردة  ،السعود العامة واخلاصة إىل النحوسعن

وألهّنا خلٌق من  ؛ألّنك متحو ما تشاُء وتثبُت وعندك ُاّم الكتاب ؛السعودإىل

واستمده  ،وما أسعد من اعتمد عىل خملوق مثله ،وصنعٌة من صنعتك، خلقك

وال أشقيت من اعتمد عىل اخلالق الذي أنت هو ال  ،وهم ُاولئك ،االختيارلنفسه

 . وحدك ال رشيك لكإله إاّل أنت

وأنت به َميلٌّ وعنه غنيٌّ وإليه غرُي حمتاٍج وبه  ،وأسأُلَك بام متلكه وتقدر عليه

للسالمة والعافية والغنيمة لعبدك من حدث من اخلرية اجلامعة  ،غرُيمكرتٍث 

ومن خريات اآلخرة التي عليك فيها  ،الدنياالتي إليك فيها رضورته ملعاشه

 . وأناهو عبدك ،معّولة

ونقيض  ،اللهّم فتّوَل يا موالي اختيار خري األوقات حلركتي وسكوين

يه فوسّدد  ،واشُدْد بتوفيقك عزمي ،وعقدي وحيّل  ،وسريي وحلويل، وإبرامي

درتك وأبرم من ق ،حتى ال يتأّخر وال يتقّدم وقته عنّي ،واقذفه يف فؤادي، رأيي

ويباعده منّي  ،يعرض بحاجز حتم من قضائك حيول بيني وبينهكّل نحس

وأعذين من األوالد  ،ديني ونفيس ومايل وولدي وإخواينويباعدين منه يف

وما أستصحبه وما  ،وما أحرضه وما أغيب عنه ،واألعراضواألموال والبهائم

ومن  ،كّل ذلك بعياذك من اآلفات والعاهات والبلّياتوحّصني من ،ُاخّلفه

 ،ملخوفاتومن مجيع ا ،ومن كلمتك احلالقة ،واملثالتوالنقامت ،التغيري والتبديل

ومن اخلطأ والزلل يف  ،ومن شامتة األعداء ،درك الشقاءومن ،ومن سوء القضاء

بال  ،بال حول وال قّوة إاّل باَّلله العيّل العظيم ،اب فيهامالصوومّلكني ،قويل وفعيل

بال حول وال قّوة إاّل باَّلله سلطاين  ،حرزي وعسكريحول وال قّوة إاّل باَّلله



 . بال حول وال قّوةإاّل باَّلله عّزي ومنعتي ،ومقدريت

وما يرتّجح يف اإلقدام  ،صدرياللهّم أنت العامل بجوائل فكري وجوائس

خري أرجوه  :وأنا فيه بني حالني ،واإلحجام عنه مكنون ضمريي ورّسيعليه

ها فإن أصابتني اخلرية التي أنت خالق ،وسهٌو حييط يب وَدين أحوطه ،ورّشأتقيه

وإن  ،بل بجوٍد منك عيّل هبا غنمت وسّلمت ،لتهبهايل ال حاجة بك إليها

 . وعطبتحرستأخطأتني

. كوأسعدين فيه بتوفيقك وعصمت ،ضاتك وطاعتكاللهّم فارشدين منه إىل مر

 ،واقض باخلري والعافية والسالمة التاّمة الشاملة الدائمة يل فيه حتَم أقضيتك

 ،وإنني أبرأ إليك من العلم باألوفق من مبادئه وعواقبه ،ونافَذعزمك ومشيتك

ادر وال ق وأقرُّ أّنه ال عامل ،ومن القدرة عليه ،ومسامله ومعاطبه ،وخوامتهومفاحته

فأنا أستهديك وأستفتيك وأستقضيك وأستكفيك  ،عليسداده سواك

وال ُدهي َمن  ،وما تاَه من استهداك وال ضله من استفتاك ،وأرجوكوأدعوك

فكن يل عند أحسن ظنوين  ،وال أخفَق َمن رجاك ،والحاَل من دعاك ،استكفاك

 . يرء قدإّنك عىل كّل يش ،ياذا اجلالل واإلكرام، وآمايل فيك

أعوذ باَّلله السميع العليم من الشيطان  ،واستنهضت ملهّمي هذا ولكّل مهم  

مْحَ × احْلَْمُد َّللهِ ِ َربِّ اْلَعامَلنَِي » :بسم اَّلله الرمحن الرحيم وتقرأالرجيم ِحيِم الره ِن الره

يِن َمالِِك ×  اَك َنْسَتِعنُي × َيْوِم الدِّ اَك َنْعُبُد َوإِيه اَط اْهِدنَ × إِيه َ ا الرصِّ

الِّنيَ × املُْْسَتِقيمَ  ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضه اَطاله ُقْل » «رِصَ

ِمْن رَشِّ اْلَوْسَواِس اخْلَنهاِس × إَِلِه النهاِس × َملِِك النهاِس × النهاِس َأُعوُذ بَِرّب 

ِذي ُيَوْسِوُس ×  نهِة َوالنهاسِ × النهاِس  يِف ُصُدورِ اله ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ « »ِمْن اجْلِ

اَثاِت × َوِمْن رَشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب × ِمْن رَشِّ َما َخَلَق × اْلَفَلِق  َوِمْن رَشِّ النهفه
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َمدُ × ُقْل ُهَو اَّللهُ َأَحٌد « »َوِمْن رَشِّ َحاِسٍد إَِذاَحَسدَ × يِف اْلُعَقِد   مَلْ ×  اَّللهُ الصه

 . «َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًاَأَحدٌ × َيلِْد َومَلْ ُيوَلْد 

ِذي بَِيِدِه املُْْلُك َوُهَو َعىَل ُكلِّ » :وتقرأ سورة تبارك فتقول َتَباَرَك اله

َقِديرٌ يَشْ 
ٍ
َوإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلنَا » :ثّم قل ،ثم تتلوها مجيعها إىل آخرها . . .«»ء

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة ِحَجابًا َمْسُتوراً َك َبْينَ  ْم َأكِنهًة َوَجَعْلنَا َعىَل ُقُلوهِبِ × َوَبنْيَ اله

ْوا َعىَل َأنْ  َيْفَقُهوُه َويِف آَذاهِنِْم َوْقرًا َوإَِذا َذَكْرَت َربهَك يِف اْلُقْرآِن َوْحَدُه َوله

َذ إهَِلَُه َهَواُه َوَأَضلهُه «»ُهُم اْلَغافُِلونَ  ُأْوَلِئَك «»ُنُفوراً َأْدَباِرِهمْ  َ َأَفَرَأْيَت َمْن اخته

هِ ِغَشاَوًة َفَمْن هَيِْديِه ِمْن َبْعِداَّللهِ اَّللهُ
َعىَل ِعْلٍم َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعىَل َبرَصِ

ُرونَ  َمْت  َوَمْن َأْظَلُم مِمهنْ «»َأَفاَل َتَذكه ِه َفَأْعَرَض َعنَْها َوَنيِسَ َماَقده َر بِآَياِت َربِّ ُذكِّ

َدى إىَِل اهْلُ َيَداُه إِنها َجَعْلنَا َعىَل ُقُلوهِبِْم َأكِنهًة َأْن َيْفَقُهوُه َويِف آَذاهِنِْم َوْقرًا َوإِْن َتْدُعُهمْ 

ِذيَن َقاَل هَلُْم ا«»َفَلْن هَيَْتُدوا إِذًا َأَبداً  لنهاُس إِنه النهاَس َقْد مَجَُعواَلُكْم َفاْخَشْوُهْم اله

ٍل مَلْ َفاْنَقَلُبوا بِنِْعَمٍة ِمْن اَّللهِ َوَفْض × َفَزاَدُهْم إِياَمنًا َوَقاُلوا َحْسُبنَا اَّللهُ َونِْعَم اْلَوكِيُل 

َبُعوا ِرْضَواَن اَّللهِ َواَّللهُ ُذو َفْضٍل َعظِ  ْب هَلُْم َطِريقًا «»يمٍ َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواته َفارْضِ

نِي َمَعُكاَم َأْسَمُع َوَأَرى«»يِف اْلَبْحِر َيَبسًا اَل خَتَاُف َدَركًا َواَل خَتَْشى «اَل خَتَاَفاإِنه

 . 

ح وفوات ،واستنهضت ملهّمي هذا ولكّل مهم  أسامَء اَّلله العظام وكلامته التوام

 ،وكّل عوذة تعّوذ هبا نبيٌّ أو صّديٌق  ،هتا وقوارعهاوحمكام ،سورالقرآن وخواتيمها

وحسبي اَّلله ثقة وعّدة ونعم  ،شاهت الوجوه وجوه أعدائي فهم اليبرصونحم

«لطاهريناوصلواته عىل سّيدنا حمّمد رسوله وآله ،واحلمد َّلله رّب العاملني، الوكيل

 . 



وا )اعترب :الطاووسيقول عيل بن موسى بن جعفر بن حمّمد بن حمّمد]بن[ 

 ،وما أسعدت من اعتمد عىل خملوق مثله» :عليه السالم يف هذا الدعاءالصادققول

وال أشقيت من اعتمد عىل اخلالق الذي  ،وهم ُاولئك ،واستمّداالختيار لنفسه

عليه السالم اعتامدًا يف كشف وجوه الصواب إاّل عىل رّب فهل ترى له، «أنت هو

 اب؟!األلباألرباب دون ذوي

إّنني أبرأ اليك من العلم باألوفق من » :ـ  صلوات اَّلله عليهـ  ثم اعترب قوله

هوعليه ف ،«ومن القدرة عليه ،ومسامله ومعاطبه ،ومفاحته وخوامته ،وعواقبهمبادئه

خريه فام يستـ  جّل جاللهـ  السالم ترّبأمن العلم بذلك واستمّد العلم به من اَّلله

 ،ا بعده يّدعي معرفة األوفق من مبادئه وعواقبهفمن ذ ،باالستخارةفيه

بغري معرفة ذلك من العامل باألرسار  ،ومسامله ومعاطبه ،وخوامتهومفاحته

 . (واخلفّيات

عليه السالم روي أّن رجاًل جاء إىل أيب عبد اَّلله  ( :من كتاب )املكارم :ومنها

ت أين أن» :فقال له .ليهاجعلت فداك إيّن رّبام ركبت احلاجة فأندم ع: فقال له

إذا » :جعلت فداك فكيف االستخارة؟ فقال :فقال الرجل« االستخارة؟عن

اللهّم إّنك تعلم وال  :صالة الفجر فقل بعد أن ترفع يديك حذاء وجهكصّليت

وخر يل يف مجيع ماعزمت  ،فصّل عىل حمّمد وآل حمّمد ،عاّلم الغيوبأعلم وأنت

 . «فيةُاموري خيار بركة وعابه من

 

 الصبح صالة بعد االستخارة

 ،روى مّحاد بن عثامن الناب ( :من كتاب )من ال حيرضه الفقيه :ومنها
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أن يستخري اَّلله الرجل يف آخر » :عليه السالم أّنه قال يف االستخارةالصادقعن

 ثمّ  ،وحيمد اَّلله ويصيّل عىل النبّي وآله ،ركعتي الفجر مائة مّرة ومّرةسجدة من

 املائة ويتمّ  ،ثم حيمد اَّلله ويصيّل عىل النبّي وآله ،مخسني مّرةيستخري اَّلله

 . «والواحدة

عليه سأل حمّمد بن خالد القرسي أبا عبد اَّلله  :من الكتاب املذكور آنفاً  :ومنها

استخر اَّلله يف آخر ركعة من صالة الليل وأنت » :االستخارة؟ فقالالسالم عن

 ،هأستخري اَّلله برمحت :تقول» :كيف أقول؟ قال :]قلت[ :قال« ّرةومّرةساجد مائة م

 . «برمحتهأستخري اَّلله 

إذا » :عليه السالم قالروى مرازم عن أيب عبد اَّلله :من الكتاب املذكور :ومنها

 ثم ليحمد اَّلله عّز وجّل وليثن عليه وليصّل عىل ،شيئًا فليصّل ركعتنيأراد أحدكم

اللهّم إن كان هذا األمر خريًا يل يف ديني ودنياي  :ويقولصىل اَّلل عليه وآلهالنبّي 

ء  يشفسألت أّي  :قال مرازم .«وإن كان غري ذلك فارصفه عنّي؛ فيرّسه يل وقّدره يل

« أحد قل هو اَّلله»وإن شئت فاقرأ فيهام  ،اقرأ فيهام ما شئت»: يقرأ فيهام؟ فقال

 . «تعدل ثلث القرآن« قل هو اَّلله أحد»و  ،«قل يا أهياالكافرون»و

ردت يا إذا أ :رىض اَّلل عنه يف رسالته إيلّ  )قال أيب :من الكتاب املذكور :ومنها

ل يف وق ،فام عزم لك فافعل ،بني أمرًافصّل ركعتني واستخر اَّلله مائة مّرة ومّرة

ّمد رّب بحّق حم ،العيّل العظيمال إله إاّل اَّلله  ،الإله إاّل اَّلله احلليم الكريم :دعائك

للدنيا واآلخرة خرية يف ـ  يف كذا وكذاـ  وخر يل ،حمّمد وآلهوآله صّل عىل

 . (عافية

 كلامت الفرج



عن جعفر بن حمّمد بن عبيد  ،روى الربقي أمحد ( :ومن كتاب )املحاسن

 ن عبد اَّلله ع ،عن أبيه ،عن جعفر ،عن عبد اَّلله بن ميمون القّداح ،األشعرياَّلله

 ،تأال ُاخربك بكلام» :عليه السالمقال يل عّمي عيل بن أيب طالب :جعفر قالبن

 ،إذا كانت لك إىل اَّلله حاجة حتّب قضاءها ،واَّلله ماحّدثت هبا حسنًا و]ال[ حسيناً 

 حان اَّلله سب ،ال إله إاّل اَّلله العيل العظيم ،إاّل اَّلله احلليم الكريم اجإله؛ ےإل :فقل

وما فيهّن وما بينهّن ورّب العرش السبع ورّب األرضني السبعرّب الساموات

اللهّم إيّن أسألك بأّنك ملك مقتدر وأنت عىل كّل  ،رّب العاملنيالعظيم واحلمد َّلله 

 . «.[ثم تسأل حاجتك .ء يكون]وما تشاء من كّل يش، ء قديريش

وقد مّر ذكرها يف اإلشارة السالمعليهام استخارة عيل بن احلسني :ومنها

 . الثانية

عليه السالم يصيّل كان أمري املؤمنني ( :من كتاب )مكارم االخالق :ومنها

د مهمت اللهّم إيّن ق» :ثم يقول ،مائة مّرة« أستخري اَّلله» :يف دبرمهاركعتني ويقول

وإن  ،ه يلوآخريت فيرّس فإن كنت تعلم اّنه خري يل يف ديني ودنياي  ،بأمر قدعلمته

 ذلك كرهْت نفيس ،تعلم أّنه رّش يل يف ديني ودنياي وآخريت فارصفه عنّيكنت

 . ثم يعزم« فإّنك تعلم وال أعلم وأنت عاّلم الغيوب ،أحّبْت أم

عن ابن  ،عن أمحد بن حمّمد ،حمّمد بن حييى ( :من كتاب )الكايف :ومنها

ما  :عليه السالم البن أسباط فقالبا احلسنسأل احلسن بن اجلهم أ :قالفّضال

 :يركب الرّب أو البحر إىل مرص؟ فأخربهـ  أسباط حارض ونحن مجيعاً وابنـ  ترى له

ّل وائت املسجد يف غري وقت صالة الفريضة فص ،الربّ » :فقال ،الرب]بخرب [طريق

وقال  .«هبء يقع يف قلبك فاعمل ثم انظر أّي يش ،ركعتني واستخراَّلله مائة مّرة

 . «وإيلّ » :قال ،إيلّ الرّب أحّب  :احلسن
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 عيل ( :واحلمريي يف )قرب اإلسناد (ما رواه الكليني يف )الكايف :ومنها

عن موسى بن القاسم  ،عن ابن أسباط وحمّمد بن أمحد ،عن أبيه ،إبراهيمبن

 ،كداجعلت ف :عليه السالمقلت أليب احلسن :عن عيل بن أسباط قال، البجيل

وال  ،اخرج بّراً » :آخذ بّرًا أوبحرًا فإّن طريقنا خموف شديد اخلطر؟ فقال ،ماترى

 صىل اَّلل عليه وآله وتصيّل ركعتني يف غري وقتمسجد رسول اَّلله عليك أن تأيت

[ لك عىل البحر ثم تنظر فإن عزم ]اَّلله ،ثم لتستخري اَّلله مائةمّرة ومّرة ،فريضة

وقال اْرَكُبوا فِيَها بِْسِم اَّللهِ جَمَْراَها َوُمْرَساَها إِنه »: ـ  عّزوجّل ـ  فقل الذي قال اَّلله

 :اضطرب بك البحر فاّتِك عىل جانبك األيمن وقلفإن«َريبِّ َلَغُفوٌر َرِحيمٌ 

ال قوة وال حول و ،واهدأ بإذن اَّلله ،وقر بوقار اَّلله، اسكن بسكينة اَّلله ،]بسم اَّلله[

 . «باَّللهإاّل 

ريح خترج من اجلنّة هلا صورة » :أصلحك اَّلله ما السكينة؟ قال :قلنا

حول  فأقبلت تدور ،وهي التي نزلت عىل إبراهيم ،كصورةاإلنسان ورائحة طّيبة

فِيِه » :هي من التي قال اَّلله عّز وجّل  :قيل له .«البيت وهو يصنع األساطنيأركان

ُكْم َوَبِقيه  ينٌَةِمْن َربِّ
 ؟«ٌة مِمها َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُرونَ َسكِ

 ،تلك السكينة يف التابوت وكانت فيها طشت يغسل فيها قلوب األنبياء» :قال

 :ثم أقبل علينا فقال ،«التابوت يدور يف بني ارسائيل مع األنبياءوكان

 ؟«ماتابوتكم»

ل خرجت بّرًا فقفإن » :ثم قال ،«هو تابوتكم ،صدقتم» :قال ،السالح :قلنا

َر َلنَا َهَذا َوَما ُكنها َلُه ُمْقِرننِيَ » :قال اَّلله عّز وجّل الذي ِذي َسخه  َوإِنها إىَِل ×ُسْبحاَن اله

نَاملَُنَقلُِبونَ  [ عند ركوبه فيقع من بعري أو دابة فإّنه ليس من ]عبد يقوهلا «َربِّ



آمنت  ،بسم اَّلله :ا خرجت من منزلك فقلفإذ» :ثم قال ،«ء بإذن اَّللهيشفيرّضه

فإّن املالئكة ترضب وجوه  ،الحول وال قوة إاّل باَّلله ،توّكلت عىل اَّلله، باَّلله

ال قوة ال حول و :قد سّمى اَّلله وآمن باَّلله وتوكّل عىل اَّلله وقال :وتقولالشياطني

 . «إاّل باَّلله

وقد مّر ذكرها يف  ،صىل اَّلل عليه وآلهبّي االستخارة املروّية عن الن :ومنها

 :عن جابر بن عبد اَّلله قال :والبأس بإعادهتا لفائدة الدعاء؛ اإلشارة الثانية

يعّلمنا االستخارة كام يعّلمنا السورة من القرآن صىل اَّلل عليه وآلهكان رسول اَّلله

  :ثّم ليقل ،ضةركعتني من غري الفريإذا هّم أحدكم بأمر فلريكع» :يقول

 ،وأسألك من فضلك العظيم ،وأستقدرك بقدرتك ،اللهّم أستخريك بعلمك

اللهّم إن كنت تعلم  ،وتعلم وال أعلم وأنت عاّلم الغيوب ،تقدر وال أقدرفإّنك

رّسه فأقدره يل وي ،خري يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمريـ  ]أّن [هذااألمر وتسّميه

فارصفه  ،ّنه رّش يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمريوإن كنت تعلم أ ،يل فيهوبارك

 . «رّضني بهوأقدر يل اخلري حيث ما كان و ،وارصفني عنهعنّي

 :عن مسعدة بن صدقة قال ،عن هارون بن مسلم ( :وروى الربقي يف )حماسنه

يّن اللهّم إ :ليجعل أحدكم مكان قوله» :سمعت جعفر بن حمّمدعليه السالم يقول

 اللهّم إيّن أستخريك برمحتك وأستقدرك :بعلمك وأستقدرك بقدرتكتخريكأس

اللّهم إيّن أستخريك بعلمك  :وذلك ألّن يف قولك؛ اخلريبقدرتك عليه

فإذا اشرتطت يف قولك كان لك رشطك إن  ،اخلري والرّش  ؛بقدرتكوأستقدرك

قدرتك باللهّم إيّن أستخريك برمحتك وأستقدرك اخلري  :ولكن قل، استجيب لك

 فأسألك أن تصيّل عىل حمّمد وآل ،عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيمألّنك ،عليه

اللهّم إن كان هذا  ،إّنك محيد جميد ،حمّمدكام صّليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم
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وإن كان غري  ؛األمرالذي ُاريد خريًا يل يف ديني ودنياي وآخريت فيرّسه يل

 . «فارصفه عنّي وارصفني عنهذلك

 ()الكايفوالكليني يف (والشيخ يف )التهذيب (ما رواه الربقي يف )حماسنه :ومنها

ربام أردت األمر  :عليه السالمقلت أليب عبد اَّلله :عن إسحاق بن عامر قال

 ؛إذا كنت كذلك» :واآلخر ينهاين؟ فقال يل ،أحدمها يأمرين :منّي فريقانيفرق

فاّن  ،ثم ُانظر أحزم األمرين لك فافعله ،ة مّرة ومّرةركعتني واستخر اَّلله مائفصّل 

يف قطع  فإّنه ربام خري للرجل ،ولتكن استخارتك يف عافية ،اخلريةفيه إن شاء اَّلله

 . «وموت ولده وذهاب مالهيده

]عن ، عن أمحد بن حمّمد ،عن حمّمد بن حييى ،ما رواه حمّمد بن يعقوب :ومنها

ث حريعن عمرو بن ،عن حييى احللبي ،عن النرض بن سويد ،[حممد بن خالد

و اَّلله ما ف ،صّل ركعتني واستخر اَّلله عّز وجّل » :عليه السالمقال أبو عبد اَّلله  :قال

 . «استخار اَّلله مسلم إاّل خار اَّلله له ألبتة

سالم عليه الاالستخارة يف السجود عقيب املكتوبة مروّية عن الصادق :ومنها

 يرش وإن مل ؛فإن أشار عليه اّتبع ،إذا عرضت ألحدكم حاجة فليسترش رّبه» :قال

اللهّم  :يسجد عقيب املكتوبة ويقول» :كيف يفعل؟ قال :فقيل له .«توّقفعليه

 . «فهو الذي أشار عليه رّبه عّز وجّل  ،ثم ينظر ما ُاهلم فيفعلـ  مائة مّرةـ  خر يل

رمحه اَّلل يف كرها القايض عبد العزيز بن الرباج صورة استخارة ذ :ومنها

: قال ، ()فصل يف االستخارات :قال (كتابه)روضة النفس يف العبادات اخلمس

تقرأ من أحسنها أن تغتسل ثّم تصيّل ركعتني ،)وقد ورد يف العمل هبا وجوه خمتلفة

تخريك سوأ، اللهم إيّن أستخريك بعلمك :فإذا فرغت منهام قلت ،فيهام ما أحببت



فإّنك تقدروال  ؛وأسألك من فضلك القديم ،وأستخريك بقدرتك ،بعّزتك

إن كان هذا األمر الذي ُاريده خريًايل  ،وأنت عاّلم الغيوب ،وتعلم وال أعلم ،أقدر

 ؛منّيواقبهوأنت أعلم بع ،وخريًا يل فيام ينبغي فيه خري ،يف ديني ودنياي وآخريت

يل اخلري وإن كان رّشًا يل فارصفه عنّي وقّيض .أعنّي عليهو ،وبارك يل فيه ،فيرّسه يل

[ ال ُاحّب تعجيل ما أّخرت وال تأخري ما ]حتى ،وأرضني به ،حيث كان

 . انتهى كالمه قّدس اَّلله روحه ونّور رضحيه .(عّجلت

وية عن معا ،عن فضالة ،احلسني بن سعيد ( :و)الكايف (من )التهذيب :ومنها

 ،يف األمر يطلبه الطالب من رّبه :عليه السالمعن أيب عبد اَّلله  ،عن زرارة ،وهببن

صىل عىل كّل مسكني صاع بصاع النبّي  ،تصّدق يف يومك عىل سّتني مسكيناً »: قال

اَّلل عليه وآله فإذا كان الليل اغتسلت يف الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من 

فإذا  ،ثّم تصيّل ركعتني ،ك الثياب إزاراً تعول من الثياب إاّل أّن عليك يف تل

 ،وضعت جبهتك يف الركعة األخرية للسجود هّللت اَّلله وعّظمته وقّدسته وجمّدته

 ثم إذا وضعت ،ثّم رفعت رأسك ،وذكرت ذنوبك فأقررت بام تعرف منها مسّمى

 دعو اَّللهثم ت ،اللهم إيّن أستخريك :رأسك للسجدة الثانية استخرت اَّلله مائة مّرة

رفع اإلزار ثّم ت ،وكّلام سجدت فأفض بركبتيك إىل األرض، ثم تسأله ،بام شئت

 . »واجعل اإلزار من خلفك بني أليتيك وباطن ساقيك، حتى تكشفهام

 (وهذه الرواية قد ذكرها الفقيه الشيخ الصدوق يف كتابه )من ال حيرضه الفقيه

  :وهذه روايته ،وبينهام تفاوت

ك إذا فدح» :العبد الصالح موسى بن جعفرعليهام السالم قالروى مرازم عن 

بصاع  عىل كّل مسكني نصف صاع ،فتصّدق يف هنارك عىل ستني مسكيناً أمر عظيم

 الثلث فإذا كان بالليل اغتسلت يف ،من متر أو ُبّر أو شعريصىل اَّلل عليه وآلهالنبّي 
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الثياب   أّن عليك يف تلكإاّل  ،ثم لبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب ،األخري

فإذا وضعت  ،«قل يا أهيا الكافرون»تقرأ فيهام بالتوحيد وثم تصيّل ركعتني ،إزاراً 

ثّم ذكرت  ،جبينك يف الركعة األخرية للسجود هّللت اَّلله وقّدسته وعّظمته وجمّدته

 رفعت ثمّ  ،وما مل ]تعرف[ أقررت به مجلة ،بام تعرف منها تسّميذنوبك فأقررت

اللهّم  :فإذا وضعت جبينك يف السجدة الثانية استخرت اَّلله مائة مّرة تقول ،سكرأ

ئنًا قبل كّل يا كا :ثّم تدعو اَّلله بام شئت من أسامئه ]وتقول[ ،بعلمكإيّن أستخريك

 وكّلام .افعل يب كذا وكذا ،ءويا كائنًا بعد كّل يش ،ءويا مكّون كّل يش ،ءيش

اجعل و ،رض وترفع اإلزار حتى تكشف عنهامفأفض بركبتيك إىل األسجدت

اء فإيّن أرجو أن تقى حاجتك إن ش ؛خلفك بني أليتيك وباطن ساقيكاإلزار من

 . ». [وابدأ بالصالة عىل النبّي وأهل بيته صلوات اَّلله عليهم ]أمجعني .اَّلله

 . وبأي الروايتني عملت ففيه اخلرية :أقول
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