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ضمن إطار برانمج التوعية والتنمية الدينية والثقافية للمؤسسة إثر مالحظة احلاجة امللّحة لفهم مفهوم  ابإلجنليزية ينشرل هذا املقالعّد أ  تنويه: 
 بية لنفس الغرض وأتييداً للرتمجة، آملني الفائدة.ومداليل وكيفية التعاطي مع موضوع اإلستخارة. وقد ارأتينا من الضروري عرض النسخة العر 

 
 

 يف حياتنا اليومية اتر التصميم واختاذ القرايف طريق 

 معهاوكيفية التعاطي  ،وجماالهتا ،مفهومها

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

كثري من املؤمنني، وال سيما جيل الشباب، يواجهون حرية وصعوبة يف اختاذ بعض القرارات الكربى واملصريية يف بعض 
جوانب حياهتم. كمثال على ذلك اختيار الفرع الدراسي يف اجلامعة، أو اختيار مدينة ما للسكن من أجل الدراسة أو التجارة، أو 

قافات أو العادات أو القومية أو اخللفية وما شابه. يف مثل هذه احلاالت، فإن من مجلة ما اختيار شريك احلياة إن اختلفا يف الث
يعمد إليه كثري من هؤالء احليارى من وسائل تساعدهم يف رفع حريهتم الختاذ القرار النهائي هو اإلستخارة. خاصة وأن موضوع 

من النصوص املقدسة تناولته مشدّدة ابللجوء إىل هللا تعاىل يف كل  اإلستخارة حيظى بتأييد ديين فيما لو رجعنا إىل عدٍد غري قليل
﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّـُه َوَرُسولُُه َأْمًرا َأن شئ كونه األول واآلِخر وراء كل سبب ومسبب. فالقرآن الكرمي يقول: 
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. وهكذا يف 2بَُّك ََيُْلُق َما َيَشاُء َوََيَْتاُر َما َكاَن ََلُُم اخلِْرَيَُة ُسْبَحاَن اللَّـِه َوتـََعاىَلٰ َعمَّا ُيْشرُِكوَن﴾﴿َورَ ويقول:  1﴾...َيُكوَن ََلُُم اخلِْرَيَُة 
يقول هللا عز وجل: إن من شقاء عبدي أن يعمل األعمال عشرات األحاديث الشريفة، منها ما جاء عن اإلمام الصادق )ع(: "

 .3"مث ال يستخريين

لكن وبنفس الوقت، قد تكون اإلستخارة موضع تساؤل لدى كثري من الشباب الواعي واملفكر، وهي تساؤالت جديرة 
ابملناقشة، كالتساؤل عن مشروعيتها؟ وعن موارد العمل هبا؟ وعن كيفيتها؟ وعن آاثرها العملية؟ وعن موقعها من العقل واملنطق 

لتعطيل العقل وحركة الفكر والتطور واإلبداع ومث جتميد العقل. هذا املقال، حياول حىت قد تغدو يف بعض األذهان وكأهنا وسيلة 
تسليط الضوء على كل ذلك بشكل خمتصر، اتركاً اإلستدالالت الفقهية واألسس الفكرية اليت يعتمدها الفقهاء إىل مراجعة املصادر 

من أجل تكوين صورة كاملة ومستوعبة عن اإلستخارة إلفادة  التفصيلية اليت تالئم أهل اإلختصاص والباحثني. إمنا هدفنا هنا هو
 العموم. 

 معىن اإلستخارة
تنص معاجم اللغة العربية على أن كلمة استخارة مشتقة من اخلري، ومعناها الدعاء. أي أن يدعو اإلنسان ربه سبحانه 

 وتعاىل بطلب اخلري يف أمٍر يهمه. 

يتوّجه وجهني: الوجه األول هو نفس املعىن اللغوي املاّر الذكر، أي الدعاء. إذ أما املعىن اإلصطالحي فهو ميكن مالحظته ب
يلهمه اإلندفاع واَلّمة واإلنبعاث للقيام مبا ينويه، أو يلهمه العكس فينتهي عنه. فصورة  العبد إىل هللا سبحانه ابلدعاء، طالباً منه أن

 فهو الذي يقصد املستخري به طلب اإلسرتشاد يف بيان وجه الصالح أو . وأما الوجه الثاينُدعائيةهذا الوجه وهيئته تسمى صورة 
الفساد مبا ينويه. وحياول إلتماس اإلستشارة من خالل استخدام نسخة من القرآن الكرمي أو استخدام حبات املسبحة مثالً ويبين 

 . استشاريةعلى أحد حالني مها: إفعل أو ال تفعل. وصورة وهيئة هذا الوجه تسمى صورة 

                                           

 
 ٣٦، آية ٣٣القرآن الكرمي، سورة األحزاب  1
 ٦٨، آية ٢٨( القرآن الكرمي، سورة القصص  2
 ١٣٢ص ، فتح األبواب: السيد ابن طاووس(  3
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 مشروعية اإلستخارة
ابلنسبة للصورة األوىل لإلستخارة، أي الُدعائية، فهي ال حتتاج إىل مشروعية بعد أن كانت دعاًء يُظهر جانب التوكل على 
هللا تعاىل ويعرب عن عمق إميان العبد بربّه واعتقاده أبن مجيع األمور بيد مواله. وقد نصت الكثري من آايت القرآن الكرمي واألحاديث 

الدعاء وأمهيته وضرورته حبيث ال تدع أي جمال للتساؤل أو التشكيك. واإلستخارة هنا تعين الدعاء بطلب  الشريفة على مشروعية
ه. اخلري من هللا تعاىل كما ذكران أنفاً وليس شيئاً آخراً. وهذا ال حمل للشك فيه بتااتً إلمجاع املسلمني على مشروعية الدعاء واستحباب

إذا " العديد من الرواايت عن أئمة أهل البيت )ع(، منها ما روي عن اإلمام الصادق )ع(: ولعل ما يؤيد هذا املعىن ما جاء يف
 أراد أحدكم شيئاً فليصلِّ ركعتني، مثّ ليحمد هللا ويُثين عليه ويصّلي على حمّمد وأهل بيته، ويقول: اللهم إن كان هذا األمر خرياً يل

. ومنها ما ورد عنه )ع( أيضًا يف وصيته لشخص وقع يف 4"غري ذلك فاصرفه عينيف ديين ودنياي فيّسره يل، وَأْقِدْره، وإن كان 
. ومنها رواية عن اإلمام الرضا 5"صل ركعتني واستخر هللا عز وجل فوهللا ما استخار هللا مسلم إال خار هللا له البتةحرية من أمره: "

املسجد يف غري وقت صالة  فأتِ اً فأشار إىل أحدهم وقال: ")ع( حينما سأله عدد من األصحاب وكانوا يف حرية السفر براً أو حبر 
 ، وغري ذلك.6"فريضة فصل ركعتني واستخر هللا مائة مرة مث انظر أي شئ يقع يف قلبك فاعمل به

خارة أما ابلنسبة للصورة الثانية، أي اإلستخارة اإلستشارية وهي احلالة الشهرية واملتداولة اليوم بني كثري من املؤمنني، هي إست
يراد من خالَلا معرفة اخلري من الشر بعالمة وإشارة تفي مبعىن إفعل وال تفعل. وقد يتنوع الناس يف طريقتها، فمنهم من يستخدم 
القرآن وأيخذ املعىن الظاهري يف أول آية تظهر له. فإن كان إجيابياً وفيه بشرى أو وصف خري مثالً فيتلّقى ذلك إفعل، وإال فيتلقى 

. ومنهم من يستخدم حبات السبحة اليت اعتاد كثريون استخدامها يف التسبيح بعد الصالة، فيأخذ كمشة من حبات ذلك ال تفعل
 السبحة ومث يسحبها زوجاً زوجاً، فإن بقيت واحدة فينويها إفعل، وإن بقيت حبتان فيعتربها ال تفعل. 

                                           

 
 ١٦٠ص ، ١٢ج ، جواهر الكالم( اجلواهري،  4
 ١٧٩ ص، ٣ج ، األحكامهتذيب ( الشيخ الطوسي:  5
 ٨٠١ ص، ٣ج ، هتذيب األحكام( الشيخ الطوسي:  6
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حبث وخالف كبري بني الفقهاء والباحثني يف مصدرها وهنا أييت السؤال عن مصدر وشرعية هذا النوع من اإلستخارة؟ فهناك 
وصحته، لكن ال أحد من الفقهاء يعترب هذا النوع من اإلستخارة عماًل حمرماً، وكذلك ليس مستحبًا، ومنهم السيد السيستاين 

 أي إشارة إىل عدم ثبوهتا.  7الذي يقول يؤتى هبا رجاءً 

 عقاًل ومنطقاً اإلستخارة 
إلنسان العقل، وبه ميزه عن سائر املخلوقات وجعله سيدها بال منازع. وابلعقل متكن اإلنسان من لقد وهب هللا تعاىل ل

التقدم والتطور واإلرتقاء إىل مراتب أاثرت عجبه هو بنفسه كما يرى اجلميع ما بلغه الفكر اإلنساين على الصعيد التقين والطيب 
الراهن. والقرآن الكرمي حّث اإلنسان يف كثري من اآلايت على التفكر واَلندسي والفيزايئي والبايولوجي وغري ذلك يف الوقت 

﴿َوَسخََّر َلُكم والتعقل والتدبر والسعي واملثابرة واجلهاد بعد أن وّفر له كل ما حيتاج للسري يف طريق الكمال، كما يف قوله تعاىل: 
يًعا مِّْنهُ ِإنَّ  ِلَك آَل مَّا يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ . فأين يقع موقع اإلستخارة من هذا املبدأ؟ قد يرى 8﴾اَيٍت ِلَّقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ يف ذَٰ

البعض أن اإلستخارة تعطيل لعملية الفكر والعقل، وقد يرى بعض آخر أهنا مؤشر على ختّلف من يلجأ إىل اإلستخارة اإلستشارية 
لعله ال ميلك الثقة ابلنفس ليتحمل قراراته فيحاول إلقاء املسؤولية على  بنقص يف القوى العقلية وضعف يف عملية التفكري بل

 الغيب ولذا تراهم يبنون آماَلم ومستقبلهم على مغيبات غري واضحة األسس واملعامل والنتائج، ويسندون ذلك إىل هللا تعاىل. 

ال ريب فيها هو أن العقل البشري هذه تساؤالت مشروعة ومفيدة، لكن من جهة أخرى، فإن من املسلمات اليت ال شك و 
يسري حنو الكمال ويزداد علمًا وجتربًة مبرور الزمان. ولذا، فال توجد نظرية تدعي وجود عقل كامل ابملطلق. بل حىت على صعيد 

ئع مساوية. الرساالت اإلَلية فإهنا تؤكد عدم كفاية اإلعتماد على العقل يف كل شئ وإال ملا كان هناك سبب للوحي وإنزال كتب وشرا
بل حىت األنبياء واملرسلني الذين اجتباهم هللا على العاملني كانوا يف مراحل من مهامهم يتوقفون يف استيعاب عظائم األمور فيلجؤون 
إىل هللا تعاىل لفهمها ودركها واستيعاهبا. وما قصة النيب موسى واخلضر حيث كان موسى يستغرب من بعض أفعال اخلضر املثرية 

                                           

 
 ، قسم املتفرقات، استفتاء حول اإلستخارة. لمغرتبنيلفقه ال علي: السيستاين،(  7

 صدق لتوافق رغبة املستخري؟ سؤال: هل االستخارة ابلطريقة املتبعة عندان االن، حمبَّذة شرعاً أو واردة؟ وهل هناك من ضري يف تكرار اإلستخارة مع الت]ال
 [ومنه التصدق ببعض املال : يؤتى هبا رجاءاً، عند احلرية، وعدم ترجُّح أحد االحتماالت بعد التأمل واإلستشارة، وتكرار اخلرية غري صحيح االّ مع تبدل املوضوع،اجلواب

 .١٣، آية ٤٥القرآن الكرمي، سورة اجلاثية  8
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، ما هي سوى ٨٢إىل  ٦٠، اآلايت من ١٨ه اخلضر الحقاً مبا يريد هللا ومبا تشاء حكمته، حسبما ورد يف سورة الكهف ومث أخرب 
حسبما يظهر  -مثااًل من األمثلة القرآنية على ذلك. هذا، فضاًل عن سرية العقالء يف مجيع العصور واألمكنة ولدى مجيع األمم 

علم واألفهم واألكثر جتربة واألكثر حكمة يف مجيع أمورهم املهمة. إذن، ال يبدو هناك إشكال فإهنا مجيعاً تقّر مبدء استشارة األ –
أو مانع حقيقي مينع من استشارة هللا عز وجّل بل إنه متعني من ابب أوىل. إمنا قد تبدو املشكلة يف فهم اإلستخارة وجمال 

كره تباعاً يف هذا املقال. هذا ويف الوقت نفسه ال بد من أن نثمن استخدامها وليس يف موقعيتها من العقل واملنطق، وهذا ما سنذ 
 أواًل إميان املستخري وثقته ابهلل تعاىل حينما يلجأ إليه يف حتديد مصري واختاذ قرار مصريي. واثنيًا لعقيدته الراسخة بتوكله على هللا

رتض به قد طوى مرحلتني من اجلهد قبل بلوغ مرحلة تعاىل يف شؤونه املصريية. وبعد ذاك، ال بد من التأكيد أن هكذا فرد يف
 اإلستخارة، مها إعمال العقل والفكر والعمل ابستشارة ذوي العلم واخلربة، وسنتطرق إليهما بعد قليل. 

إن هذا قطعاً ال يعّد جتميداً للعقل من جهة، وال هترابً من حتمل املسؤولية من جهة أخرى، بل هو املسري والتوجه األنسب 
ألسلم للخروج من احلرية. وإال، فما جواب من حيتار يف أمر مهم وال بد له من اختاذ قرار ما، فما عساه أن جييب لو سئل عن وا

سبب فعله الحقاً؟ فإجابته سوف لن تعدو عن القول: هكذا حصل..، كان ال بد وأن..، مل يكن هناك خيار آخر سوى..، أو 
هلل تعاىل يقول بعد أن عجز الفكر وتساوت اإلستشارات، عمدُت ابإلستخارة إىل هللا ظناً قمُت بعملية قرعة..، بينما املؤمن اب

 حسناً مين إبجابته الدعاء ابلكشف عما غائب عين، وهللا تعاىل ال َيّيب حسن ظن عبده به.

 شروط وضوابط اإلستخارة
يؤتى هبا د السيستاين الذي يقول فيه: "من جمموع ما تقدم، ومن خالل إستفتاء أجاب عليه املرجع الديين مساحة السي

ل املوضوع، ومنه الّ مع تبدّ إرجاءاً، عند احلرية، وعدم ترجُّح أحد االحتماالت بعد التأمل واإلستشارة، وتكرار اخلرية غري صحيح 
 . منها:، خنلص إىل جمموعة من الضوابط والشروط اليت جيب أن تراعى عند العزم على اإلستخارة9"ق ببعض املالالتصدّ 

من املورد الذي نريد اإلستخارة عليه، واجبًا أو حمرمًا أو مكروهًا أو مستحبًا أو مباحًا؟ فال  املوقف الشرعيأن حندد  (1
موضوعية لإلستخارة على أمر واجب شرعاً كإقامة الصالة أو واجب عقالً كمراجعة املريض للطبيب مثاًل. وال على حمّرم 
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رة على إطالة أظافر اليد مثاًل، أو على مستحب مثالً كاإلستخارة على ممارسة الكذب مثاًل. وال على مكروه كاإلستخا
 كاإلستخارة على تالوة القرآن مثاًل. إمنا تصح اإلستخارة على األمور املباحة فقط.

غري واضح املعامل مبعىن إنه يدعو إىل القلق واحلذر واخلوف من العواقب مثاًل. أما  مباحٍ أن تكون اإلستخارة على أمر  (2
مل وليس فيه شئ من ذلك فال موضوعية لإلستخارة اإلستشارية حينئذ إمنا يكتفى ابإلستخارة الدعائية إذا كان واضح املعا

أي صالة ركعتني والدعاء والتوسل إىل هللا أن َيتار ما هو صالح له إبلقاء اإلجابة يف قلبه ابملضي يف األمر أو ابإلرتداع 
﴿فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اّللِّ ِإنَّ اّلّلَ حيُِبُّ : يقول عز وجل عنه. وهنا أييت إميان املؤمن ابهلل والتصديق به حيث

 10اْلُمتَـوَكِِّلنَي﴾
كبري وخطري حُيتار أبمره كالدخول يف معاملة جتارية خطرية أو سفر مهم إىل بلد تنطوي   مهمٍ  مباحٍ أن تكون اإلستخارة ألمٍر  (3

 ة كاخلروج من البيت وأكل الطعام وشرب املاء والعصائر وأشباهه. عليه خماطر أمنية. وليس ألمور بسيطة واعتيادي
كزواج أو شراء عقار أو سفٍر مهٍم وهكذا، وليس ألمور َلا جانب إجتماعي عام   شخصيأن تكون اإلستخارة ألمر  (4

ه، فال معىن كاإلستخارة على املشاركة يف إنتخاابت أو اختاذ قرار إداري أو التطوع يف تقدمي خدمة إجتماعية وما شاب
 لإلستخارة حينئذ.

والفكر والنظر والدراسة والبحث يف مجيع وجوه هذا املباح للوصول إىل قناعة اتمة للقيام به أو عدم القيام  إعمال العقل (5
فامضه وإن يك  إذا أنت مهمت أبمر فتدبر عاقبته فإن يك رشداً به. وقد ورد يف احلديث الشريف عن النيب )ص(: "

 . فإن مل نتوصل إىل نتيجة مقنعة وحصل الرتدد واحلرية، فننتقل إىل املرحلة الالحقة وهي،11"فانته عنه غياً 
أهل الرأي والنظر والعلم ممن يتحلون ابلتجارب واخلربات يف املورد املعين ابإلستخارة فنسأَلم ونسرتشدهم  إستشارة (6

د بل أكثر من شخص حىت تكتمل الصورة لنتهدي إىل صواب الرأي واإلختيار. وعدم اإلقتصار على سؤال شخص واح
نَـُهْم﴾الختاذ القرار املناسب. وقد قال هللا تعاىل:  ، وورد عن النيب )ص( خماطبًا أمري املؤمنني علي 12﴿َوَأْمُرُهْم ُشوَرٰى بـَيـْ

من " . وكذلك ورد عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب )ع(:13"اي علي ما حار من استخار، وال ندم من استشار)ع(: "
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وغري ذلك من عشرات النصوص املؤكدة على فضل وأمهية املشورة. بعد  14"شاور ذوي العقول استضاء أبنوار العقول
كل ذلك إن مل يتوصل املرء إىل قرار فيعين ذلك أن األمر يف غاية اخلطورة ويف غاية اإلختالف بني أهل النظر والرأي، 

خر. يف مثل هذه احلاالت، يستحسن ابإلنسان البدء ابإلستخارة الُدعائية وصار األمر إىل احلرية إذ ال وجه مرجح دون آ
أوالً حيث يصلي ويتوسل إىل هللا تعاىل بطلب اخلري. مث يرفق ذلك ابإلستخارة اإلستشارية أبحد طرقها املعروفة )استخدام 

أو ترك الفعل حبكم إمياننا العام  نسخة القرآن أو استخدام حبات السبحة(، متوكاًل على هللا تعاىل إبرشاده إىل الفعل
ابهلل تعاىل على إن ظاهر اآلية الشريفة أو عدد حبات السبحة سيكون وسيلة كاشفة عن اللطف اإلَلي وإستجابة لدعائه، 

 . 15َيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَديت سَ  ُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ ﴿َوقَاَل رَبُّكُ ومل ال وهو القائل: 

 تكرار اإلستخارة
ال شك وال ريب يف شرعية وعقالنية تكرار اإلستخارة الُدعائية مهما بلغ األمر. لكن ابلنسبة لإلستخارة اإلستشارية فال 

نتيجتها ال تفعل، مث تكرارها ميكن التكرار من دون داعي حقيقي وإال سيعّد ذلك عبثًا ابإلستخارة. فلنتصور أن استخارة كانت 
يقول إفعل، فماذا سيكون املوقف؟ إن العقل يقول إنه عبث وهزل. إن الفقهاء ال جييزون إعادة اإلستخارة إال إذا حصل تغرّي يف 

رسول  جوانب املوضوع أو تبّدل يف املوضوع. ومن املوارد اليت ميكن أن تغرّي وتبّدل املوضوع هو الصدقة كما ورد يف احلديث عن
. 16"ذهب ابألدواء إال الدعاء والصدقة، وال يبرم إبراماً أي أجنح دواء، وتدفع القضاء وقد الصدقة تدفع البالء، وههللا )ص(: "

 فيصح بعد حني التصدق بنية دفع البالء إن كان هناك شر، وتعاد اإلستخارة ويعمل ابلالحقة، مرة واحدة ال أكثر.
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 خمالفة اإلستخارة
ال خالف بني الفقهاء أن اإلستخارة ليست تكليفاً شرعياً ملزماً تستدعي خمالفته احلرمة والعقاب. إال أن املؤمن ابهلل تعاىل 
واملتوكل عليه يف أموره سيكون من القبيح عليه اإلستخارة إستشارًة مث َيالف املستشري. إن العقول متج هذا التصرف فيما لو 

املُ اْلغَْيِب عَ ﴿لعلم واخلربة يف جمال حريته يسرتشده مث َيالفه، فما عسى أن يكون احلال بعد استشارة استشار إنساٌن أحَد أهل ا
؟ فمبقتضى العقل ال بد من عدم العبث ابإلستخارة بل العمل وفق نتائجها بعد أن رّسخ املؤمن عقيدته ابهلل وحسن 17﴾َوالشََّهاَدةِ 

 ظّنه ابلنتائج مهما كانت الرغبة.

 خارة للغري وعن الغرياإلست
ميكن أن نعرّب عنها ابإلستخارة نيابًة. فهناك من يستخري ألمر يهم شخصاً آخر كاألب يستخري يف زواج ابنته أو ابنه مثالً، 
أو يعمد كثريون إىل شخص يرونه أكثر إميااًن وورعًا وسلوكًا فيطلبون منه اإلستخارة نيابة عنهم. وهنا ال بد من العودة إىل فهم 

 موضوع اإلستخارة من جديد والعوامل اليت تدعوا إليها مث اإلجابة ببيان مثل هذه احلاالت.

إن كان األمر يف اإلستخارة الُدعائية فهذا ال إشكال فيه حيث أكد اإلسالم على أمهية دعاء الوالدين حبق أبنائهم وأنه 
خارة اإلستشارية اليت يطلب هبا املستخري جواابً مبعىن إفعل أضمن ابإلجابة. وكذلك يف دعاء املؤمن للمؤمن. لكن ابلنسبة لإلست

وال تفعل فذلك حمل نقاش بني الفقهاء. فمنهم من يستشكل على األب يف أخذ اإلستخارة على زواج ابنته أو ابنه، كون اإلستخارة 
والد يف الزواج أو حماولة ليست لشأن من شؤونه الشخصية إمنا هي شأن َيص ويتعلق بصاحب العالقة نفسه. إن استئذان ال

اإلحسان إليه بعدم إغضابه مثالً إمنا هو أمر يتعلق بقواعد وفقه األسرة يف اإلسالم ملا فيه من نظام حياول التوازن بني حفظ احلرايت 
 الفردية وبني العالقة والوشائج العائلية املقدسة. وليس موضوع اإلستخارة من ذلك بشئ. 

أحد آخر وألي سبب كان أن يستخري نيابة عنه فإهنا سوف لن يعدو كونه وكياًل عنه يف وإن حصل أن أحدًا طلب من 
فتح املصحف أو قبض كمشة من حبات املسبحة ليس أكثر بينما يفرتض أن يكون األمر مبين على التوجه بني العبد وربه فليس 
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عملية قرعة وحظ ونصيب يف حبات السبحة. إن  األمر وكأّن هناك أفراد لديهم اختصاص ومهنة يف فتح املصحف أو كأّن هناك
صاحب اإلستخارة هو أوىل إن مل يكن هو املتعني يف أخذ اإلستخارة وطلب اخلري من هللا تعاىل مباشرة، إذا ال يبدو هناك معىن 

من أصحاب النيب الستخدام شخص آخر َلذا الغرض. مضافاً لذلك كله، مل يلحظ عند الفقهاء والباحثني واحملققني بعد أن أحداً 
)ص( أو األئمة املعصومني )ع( سأَلم أبخذ خرية على هذا النحو، إمنا كان املعصومون )ع( يعلمون الناس تلكم اإلستخارة 
الُدعائية ويرتكون األمر إليهم. نعم، قد يستحسن سؤال متضلع ابملعاين القرآنية عما يستوحى من اآلية الشريفة ملن ال ميكنه 

 ة هل هو أتييد أم زجر وهني.تشخيص ظاهر اآلي

 وسائل عصرية حديثة
كثرت يف السنوات األخرية وسائل جديدة يف اإلستخارة اإلستشارية. فهناك استخارة ألكرتونيًا عرب اإلنرتنت، وهناك 

ئل كما تطبيقات تنزل على اَلواتف الشخصية. وبعضها مت شرح آايته مسبقًا بقول إفعل وال تفعل. وهي ال تعدو عن كوهنا وسا
مر يف مثال أخذ كمشة من حبات املسبحة، فال خصوصية للمسبحة أبداً إمنا هي وسيلة. وهكذا الوسائل احلديثة إهنا جمرد وسيلة. 
املهم هو النية والتوجه إىل هللا تعاىل بطلب اخلري، وتبقى الوسيلة يف حتديد إفعل وال تفعل جمرد وسيلة ليس أكثر مهما تنوعت 

 وتعددت. 

 إلستخارةآداب ا
ما دام أن اإلستخارة هي دعاء، وتضرع، وتوجه إىل هللا تعاىل، فإن ذلك يستدعي مجلة من اآلداب اليت يذكرها العلماء يف 

 كتبهم الفقهية واألخالقية حيسن اإللتفات إليها والعمل هبا عند اإلستخارة، منها:

 الطهارة. أبن يكون املستخري على وضوء أو غسل. (1
يكون يف مكان مقدس كاملسجد احلرام عند مقام إبراهيم أو حتت امليزاب مثاًل. أو يف املسجد النبوي  شرف املكان. أبن (2

يف الروضة بني املنرب واحملراب مثاًل. أو يف أي مكان مقدس آخر كاملساجد واملشاهد املشرفة للمعصومني عليهم السالم. 
جيد من أٍي ذلك فليكن حينئذ املصلى الذي اعتاد أن يقف بني شرعًا هلل تعاىل. وإن مل أو مسجد احملّلة الذي مت وقفه 

 يدي هللا فيه متعبداً يف زاوية من زوااي منزله، وقد ورد استحباب أن يكون للمؤمن حمراب ومصلى يف بيته. 
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معة ال شرف الزمان. أبن يكون يف وقت مبارك كليايل القدر وليلة املبعث وليلة النصف من شعبان وليلة اجلمعة ويوم اجل (3
 سيما قبل طلوع الشمس، وبعد أداء وقت الفريضة الواجبة أو املستحبة. 

اللهم إين أستخريك خيار قراءة دعاء اإلستخارة والذكر، وما هو مذكور يف كتب األدعية املشهورة، ومنه الذكر الشهري: " (4
ا نزل به من أمره، اللهم خر يل وال فيم من فوض إليك أمره، وأسلم إليك نفسه، وتوكل عليك يف أمره، واستسلم بك

ختر علي، واعين وال تعن علي، ومكين وال متكن مين، واهدين للخري وال تضلين، وأرضين بقضائك، وابرك يل يف قدرك، 
إنك تفعل ما تشاء وتعطي ما تريد، اللهم إن كانت اخلرية يل يف أمري هذا وهو كذا وكذا، فمكين منه، وأقدرين عليه، 

 له، وأوضح يل طريق اَلداية إليه، وإن كان اللهم غري ذلك فاصرفه عين إىل الذي هو خري يل منه، فإنك تقدروأمرين بفع
الدعاء الذي يتوجه به إىل هللا تعاىل عند  . أو مطلق18"وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اي أرحم الرامحني

 السؤال.
 تعاىل من كل ذنب. اإلستغفار، واإلانبة، والتوبة إىل هللا (5
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