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 صالة االستخارة -13

 هي طلب الِخيَـرة من هللا تعالى في أمر من األمور االستخارة :

 المشروعة أو المباحة.

 :الفرق بين االستخارة واالستشارة 

: أن يستخير العبد ربه فيما يفعل من األمور المباحة، أو االستخارة -1

 .المسنونة، أو الواجبة إذا التبس عليه وجه الخير والصالح فيها

: أن يستشير العبد غيره ممن يثق بدينه، وعلمه، ونصحه فيما االستشارة -2

 سبق من األمور.

وكالهما مسنون، فما ندم من استخار الخالق، واستشار المخلوق، وكان 

 يشاور أصحابه كما أمره ربه. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )قال هللا تعالى: 

 .[159]آل عمران: (  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 :أحوال االستخارة 

 األمور تنقسم إلى ثالثة أقسام:

 المشروعات من الواجبات والمستحبات. -1

فهذه ال يستخار فيها، لكن يستخير في أنواع الواجب والمستحب عند 

 التزاحم؛ ألنها مطلوبة الفعل.

يستخار فيها، بل المنهيات من المحرمات والمكروهات، فهذه كلها ال  -2

 يحذرها مطلقاً؛ ألنها مطلوبة الترك. 
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 المباحات كشراء األرض، أو السيارة، أو المنزل، أو السفر ونحو ذلك. -3

فهذه يستخير اإلنسان فيها إذا تردد في األمر، أما إذا ظهرت له المصلحة 

 فإنه يُْقِدم عليها وال يستخير.

 :حكم صالة االستخارة 

في األمور المباحة، ولمن تعارضت عنده أمور  صالة االستخارة سنة

 مسنونة أو واجبة، فيستخير ربه فيما يفعل. 

 :صفة صالة االستخارة 

 صالة االستخارة ركعتان من غير الفريضة.  -1

 ودعاء االستخارة يكون قبل السالم أو بعده، والدعاء قبل السالم أفضل.

، في أوقات مختلفة، إذا يجوز للمسلم أن يكرر هذه الصالة أكثر من مرة -2

 لم ينشرح صدره لما استخار فيه.

يفعل العبد بعد صالة االستخارة ما ينشرح له صدره، بعد أن يتبرأ من  -3

حوله وقوته، ومن اختياره لنفسه، ويسل ِـم أمره لربه، ولو كان خالف ما 

 يهوى ويحب.

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ)قال هللا تعالى:  -1

 .[216]البقرة:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 فِـياَرةَ تِـخَ نَا االسْ ل ِـمُ يُعَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  : َكاَن الن  قالَ  َرضَي هللاُ َعنهُ َعْن َجابٍِر وَ  -2

ِن، ثُم  تَـيْ ْكعَ َكْع رَ ْلـيَـرْ بِاألْمِر فَ  َهـم  إِذَا »قُْرآِن: الا، َكالس وَرةِ ِمَن ل ِـهَ األُموِر كُ 

َك، َوأْستَْقِدُرَك بِقُدَْرتَِك، َوأْسألَُك ِمْن ْلـمِ يُرَك بِعِ تَـخِ أسْ  ن ِـيم  إِ اللهيَقُوُل: 

، َوأْنَت َعالُم لَـمُ َوال أعْ  لَـمُ عَِظيِم، فَإِن َك تَْقِدُر َوال أْقِدُر، َوتَعْ الفَْضِلَك 
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َوَمعَاِشي  نِـيِدي فِـي ِلـي ْيـر  َهذَا األْمَر خَ  أن   لَـمُ م  إِْن ُكْنَت تَعْ اللهغُيُوِب، ال

، َوإِْن ُكْنَت ِلـيفَاْقدُْرهُ  -ل: فِـي َعاِجِل أْمِري َوآِجِلـهِ أْو قا-َوَعاقِبَِة أْمِري 

أْو قال: -أْمِري  َوَمعَاِشي َوَعاقِبَةِ  نِـيِدي فِـي ِلـيأن  َهذَا األْمَر َشرٌّ  لَـمُ تَعْ 

 ِلـيَ ، َواْقدُْر ْنـهُ عَ  نِـيَواْصِرفْ  ن ِـيعَ  ْفـهُ فَاْصرِ  -ِلـهِ ِري َوآجِ َعاِجِل أمْ  فِـي

ي َحاجَ بِـهِ  نِـيَحْيُث َكاَن، ثُم  َرض ِ  ْيـرَ خَ ال  .(1)أخرجه البخاري .«تَـهُ ، َويَُسم ِ

                                                 

 (.6382برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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