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 اإلنارة في شرح حديث االستخارة
 كامل محمد جاهين اسماعيل

 ،جامعة األزهر ،للبنين مية، كلية الدراسات اإلسالالحديث وعلومهقسم 
 جمهورية مصر العربية، أسوان

 kameljahine.islam.asw.b@azhar.edu.eg :البريد اإللكتروني

 :ملخص البحث
تحدثت في هذا البحث عن شرح حديث االستخارة من خالل عرض 

ثم الكالم  تخريج الحديث وبيان ألفاظه ورواياته. عدة نقاط كان من أهمها:
ثم عرض شرح ألفاظ الحديث وبيان  علي إسناد الحديث وبيان من ضعفه.

ه الحديث ويشتمل علي عدة مسائل فقهية متعلقة ثم التفصيل في فق معناه.
بكيفية صالة االستخارة وحكمها وحكمة تشريعها ووقت أدائها وغيرها من 

وكانت الخاتمة متضمنة ألهم النتائج التي توصلت إليها من خالل  المسائل.
 هذا البحث.

 حديث، صالة، استخارة، دراسة، موضوعية. :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

 I talked in this research about an explanation of the hadith 
of Istikharah (prayer for divine guidance) through several points, 
the most important of which are: The Documentation of hadith 
and its expressions and narrations. Then I talk about the 
narrators of the hadith and a statement of those who weakened 
it. After that I presented explanation of the words of the hadith 
and its meaning then the detail in the jurisprudence of the hadith 
includes several jurisprudential issues related to how to pray 
Istikharah (prayer for divine guidance) , its provision, reason for 
its legislation the time of performing it and other issues. The 
conclusion contained the important results which I reached 
through this research. 

Keywords: Hadith, Prayer, Istikharah, Study, Objective. 
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 وبه ثقتي وعليه اتكالي

 
َباّرّئ اْلَبّريَاّت، َوَغاّفّر اْلَخّطَياّت، َوَعاّلّم  ين،المّ العَ  رّب  َحْمُد لِّلَّ ال

ّ َشْيٍء ّعْلًما، َوَوّسَع ُكَل  َياّت، أََحاَط ّبُكل  اْلَخّفَياّت، اْلُمَطّلّع َعَلى الَضَماّئّر َوالن ّ
ُرُه اأْلَْعَصاُر،  َواَل َتَتَوَهُمُه َشْيٍء َرْحَمًة َوّحْلًما، اَل تُْدّرُكُه اأْلَْبَصاُر، َواَل ُتَغي ّ

 (1)[11}َلْيَس َكّمْثّلّه َشْيٌء َوُهَو الَسّميُع اْلَبّصيُر{ ]الشورى:  .اأْلَْفَكار

ال يفنى وال يبيد  .دائم بال انتهاء ،قديم بال ابتداءإله إال الِل  أن ال وأشهدُ 
 ههال تبلغه األوهام وال تدركه األفهام وال يشب .إال ما يريد في ملكه وال يكون

 .حي ال يموت قيوم ال ينام .األنام

 ورسولُه، الِلّ  عبد، الِل بن عبد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمداً  وأشهد أنً 
َمْن َمَشى َتْحَت أَّديّم  مُ اْلُعَلَماّء، َوأَْكرَ  مُ اأْلَْصّفَياّء، َوّإَما دُ اأْلَْنّبَياّء، َوَسي ّ  َخاَتمُ 

ّه ّباْلّحْكَمّة، َواْلَكاّشُف  الَسَماّء، َنّبي   ّبّرَساَلّتّه  الَرْحَمّة، الَداّعي إَلى َسّبيّل َرب ّ
}َوَداّعًيا َوَنّذيًرا، َبّشيًرا ربهَنّبي ٍ بُّعَث إَلى َخْيّر أَُمٍة، أَْرَسَلُه  َجاَلّبيَب اْلُغَمّة، َوَخْيرُ 

 (2)[46: ّإَلى الَِلّ ّبّإْذّنّه َوّسَراًجا ُمّنيًرا{ ]األحزاب

                                                 

 (.11اآلية ) الشورى (1)
 (.46) اآلية األحزاب:سورة ( 2)
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ّ عليه أكمل صالة وأتمها كلما تعاقب ليل أو نهار وكلما ذكره  اللهم صل 
وعلى آله وأزواجه  الذاكرون األبرار والصالحون األخيار والمتقون األطهار،

 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيراً.

ية رفيعة ورسالة لغافمما ال شك فيه أن اإلنسان ُخّلَق  (1)ثم أما بعــد:
                                                 

)أما بعد( كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع الذي يريد أن يتكلم اإلنسان فيه، ويؤتى  (1)
بها للفصل بين السابق والالحق، كأن الكاتب أو الخطيب انتقل من الخطبة إلى الدخول 

 في صلب الموضوع، أوهي فصل بين المقدمات والمقاصد، وكان النبي 
يقول يوم الجمعة: أنه كان  يقول في خطبه الكثيرة: ]أما بعد[، وثبت عنه 

، وشر أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الِل، وخير الهدي هدي محمد )
/ 3)األمور محدثاتها(. أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصالة والخطبة 

 (.2042حديث ) (11
 على هشرحفي  النووي سنة مستحبة للخطباء، قالوقد نص كثير من المحدثين علي أنها 

َوّمْنَها اْسّتْحَباُب َقْوّل أََما َبْعُد ّفي اْلُخَطّب وقد جاءت به أحاديث  (42/ 6مسلم ) صحيح
َباًبا في البداءة في الخطبة ] كثيرة في الصحيح َمْشُهوَرةٌ َوَقْد َذَكَر اْلُبَخاّري  ّفي َصّحيّحّه 

/ 2فتح الباري )ونقل الحافظ ابن حجر في  ،.أ.هـَر ّفيّه ُجْمَلًة ّمَن اأْلََحاّديّث َوَذكَ  [بأما َبْعدُ 
ًيا َوات َّباًعا ] اْلُمّنيرّ  ْبنّ ا َل الَزْينّ وقَ  (404 َقاَل ّسيَبَوْيّه أََما  [َفَيْنَبّغي ّلْلُخَطَباّء أَْن َيْسَتْعّمُلوَها َتأَس ّ

َوُهَو َمْبّنيٌّ َعَلى الَضم ّ أّلَنَُه ّمَن الظ ُروّف اْلَمْقطُوَعّة ، َشْيٍء َبْعدُ  َبْعُد َمْعَناَها َمْهَما َيُكْن ّمنْ 
َضاَفّة َوّقيَل الَتْقّديُر أََما الثََناُء َعَلى الَِلّ َفُهَو َكَذا َوأََما َبْعُد َفَكذَ  يٌنظر: صبح  ا.أ.هـَعّن اإْلّ

 (222/ 6األعشى في صناعة اإلنشاء )
ل من قال: أما بعد على ثمانية أقوال، َنظََمها الَشْمُس اْلَمْيَداّني  َفـَقاَل:ويختلفون   في أو 

 َوااًل َوَداُوُد أَْقَرُب ـــــَد أَقْ ـــــــــــّبَها عَ  *** َجَرى اْلُخْلُف أََما َبْعُد َمْن َكاَن َباّدئًا
 

َ وُب أَي وُب الص  ــــــــــــــَوَيْعقُ   سٌّ َوَسْحَباُن َوَكْعٌب َوَيْعّرُب ـــَوقُ  َوآَدُم ***ُبوُر ــــــــــــ
 

 (133/ 1شرح خليل للخرشي ) ،(1/34للسفاريني )« غذاء األلباب»ينظر: 
═ 
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 .خالقه حميدة وهي عبادة

ومعلوم أن العبادة ال تصح إال إذا كانت علي الوجه الذي طلبه المعبود 
من العابد، ولهذا كان من فضل الِل علي عباده أن بَين لهم طريق الهدي 

 حتىوالصواب وأنار لهم كل ظُلمة، وكشف لهم كل حجاب 

 أصدق وهـوفقال  العباد علي حجة رسله لسأر ذاوله، يعبدوه كما أراد
ّريَن َوُمْنّذّريَن ّلَئاَل َيُكوَن ّللنَاّس َعَلى الَِلّ ُحَجٌة َبْعَد  }:القائلين ُرُساًل ُمَبش ّ

ُسّل َوَكاَن الَِلُ َعّزيًزا َحّكيًما{ ]النساء:   (1) [165الر 

المرسلين وكانت و األنبياء هو خاتم وكان الحبيب محمد 
، أبان الِل لنا فيها ما يحتاجه العبد في حله وترحاله، خاتمة الشرائعشريعته 

يحتاج أن يعرفه العبد ليكون علي قدر تحمل  شئبل كل ، ومقامه وأسفاره
يجده في هذه الشريعة الغراء، ولذلك كان القرآن الكريم سرسالة العبودية 

، المصدر األول لهذه الشريعة جامعاً لكل المتطلبات الدينية والدنيوية وهـو
ًا في القرآن لمسألة دينيةوإن لم تجد   فإنك لن تعدم أصالً تسيردنيوية  أو نص 

                                                 
═ 

لكن الُمرجح عند الجمهور: أن ه داود، والجملة فصل الخطاب الذي أُوتيُه. أخرجه ابن 
، وابن 23/140ي تفسيره وابن جرير ف 18339( رقم3237/ 10أبي حاتم في تفسيره )

( رقم 68( والطبراني في كتابه األوائل )ص: 114أبي عاصم في كتابه األوائل )ص: 
بن منصور و ابن  ( وعزاه لسعيد300/ 5( وغيرهم. وذكره السيوطي في الدر المنثور)40)

بن حميد و ابن المنذر.........قال الحافظ ابن حجر في  أبي شيبة و ابن سعد و عبد
ْسَبّة ّإَلى اأْلََوّلَيّة اْلَمْحَضةّ  (404/ 2) الفتح: ْسَبّة ، َويُْجَمُع َبْينَُه َوَبْيَن َغْيّرّه ّبأَنَُه ّبالن ّ َواْلَبّقَيُة ّبالن ّ

ْسَبّة ّإَلى اْلَقَباّئلّ   .أ.هـ ّإَلى اْلَعَرّب َخاَصًة ثَُم يجمع َبينَها ّبالن ّ
 بتمامها  165اآلية  نساءسورة ال (1)
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 .معرفتك عليه في

إليها القرآن في قضية أشار  اً طالقإ في مسألة أو االً مجوإن وجدت إ
ولهذا ، في السنة النبوية قلطذلك الم قييدوت المجمل هذا تفصيلفإنك تجد 

ن ان والركنان األساسياريم والسنَة النبوية هما المصدركان القرآن الك
 .نبني عليهما هذه الشريعة الخاتمةن التي تاالعظيم

ومن أجل ذلك حرص المسلمون من هذه األمة سلفاً وخلفاً شبانًا 
 .وشيبة علي خدمة هذين األصلين " القرآن والسنَة "

لمحفوظ من أما القرآن فهو الكتاب ا :رحمه الِل -يقول اإلمام السيوطي
 السطور كتوب فيوم محفوظ في الصدور ،في عاله جل الِل العلي العظيم

ْكَر َوّإنَا َلُه َلَحاّفظُوَن { ]الحجر:   (1) [9}ّإنَا َنْحُن َنَزْلَنا الذ ّ

أقيمت مقام البيان عن الِل  }يقالبيهوأما السنة: فإنها كما قال اإلمام 
َل  فهي كما قال الِل: ْكَر ّلُتَبي َّن ّللنَاّس َما نُز ّ بُّر َوأَْنَزْلَنا ّإَلْيَك الذ ّ َناّت َوالز  }ّباْلَبي ّ

 (2)[44ّإَلْيّهْم َوَلَعَلُهْم َيَتَفَكُروَن { ]النحل: 

(3)فهي بالجملة محفوظة بحفظه ألنها ذكر من الذكر
 

                                                 

 بتمامها 9 اآلية  حجرسورة ال (1)
  44 اآلية من سورة النحل  (2)
بن أبي بكر، جالل الدين  الرحمن عبدللحافظ  73صمفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة. (3)

الطبعة: الثالثة، ، الناشر: الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة هـ(911السيوطي )المتوفى: 
ولم أقف بقدر جهدي في كتب اإلمام البيهقي المطبوعة علي هذا  م.1989هـ/1409

 النص الذي نسبه اإلمام السيوطي لإلمام البيهقي . والِل أعلم.
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رجاالً عدوالً من هذه األمة في كل عصٍر ومصر، وقد هيأ الِل للسنة 
تتحقق  حتى ،لمن يأتي بعدهمونها غلبوي يحفظونها في صدورهم وسطورهم،

، َويُْسَمُع َتْسَمُعوَن َويُْسَمُع ّمْنُكمْ  } :َقاَل  حيث  النَّبي ّ فيهم نبوءة 
  (1) {ّمَمْن َيْسَمُع ّمْنُكْم 

                                                 

واإلمام  ،3659ح(322/ 3باب فضل نشر العلم ) :مالعلسننه كتاب  في أخرجه أبو داود( 1)
 (263/ 1) في صحيحهابن حبان ، و2945ح (105/ 5الرسالة)/ط أحمد في المسند

وقال صحيح علي شرط  327ح (174/ 1)في المستدرك كتاب العلموالحاكم ، 62ح
على (327في تلخيصه علي المستدرك)ح الذهبي وقال اإلمام  الشيخين ولم يخرجاه،
دالئل النبوة باب ما جاء في إخباره  اإلمام البيهقي في وأخرجه، شرطهما وال علة له

، رقم 2/275فى شعب اإليمان )، و(539/ 6) ن تبعهمبسماع أصحابه حديثة ثم بسماع م
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي َباُب اْلَقْوّل ّفي كتابه  الرامهرمزي فيو ،(1740

(. وجميعهم قد 207ُلَح يَْطُلُب ّفيّه )ص: أَْوَصاّف الَطاّلّب َواْلَحد ّ الَّذي ّإَذا َبَلَغُه َص 
بن ُجَبْيٍر، َعّن اْبّن  الَِلّ، َعْن َسّعيدّ  بن عبد َعْن ُعَبْيّد الَِلّ  ،اأْلَْعَمّش أخرجوه بلفظه من طريق 

 . َعَباٍس َعّن النَّبي ّ 
أبو جعفر الرازي  الِل، بن عبد الِل ، رجاله رجال الصحيح غير عبدحسنإسناده والحديث 
ان في وذكره ابن حب بن ُسْفَيانَ  يعقوبفقد وثقه العجلي وابن شاهين و ،قاضي الري

َوَقال ّفي رواية أخرى : ال ، َعن أبيه: كان ثقة بن حنبل بن أحمد الَِلّ  َوَقال عبدالثقات، 
معروف، وقال بن المديني :  َوَقال علي، ه بأسـوقال النسائي ليس ب، أعلم ّإالَ َخْيًرا

أصله الِل الرازي مولى بني هاشم القاضي أبو جعفر  بن عبد الِل عبدالحافظ ابن حجر : 
  .كوفي صدوق من الرابعة

المعرفة  ،841الترجمة (266الباز )ص: /الثقات للعجلي ط ،10/5تاريخ بغداد: ينظر: 
ماء الرجال ستهذيب الكمال في أ، (7/ 7الثقات البن حبان ) ،3/220والتاريخ:

( 310)ص:، تقريب التهذيب (5/287تهذيب التهذيب ) ،3367الترجمة  (15/184)
═ 
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═ 

 .3418الترجمة :
الِل  بن عبد الِل ( عبد51جامع التحصيل )ص: : في  الحافظ صالح الدين العالئيوقال 

األسدي قال فيه النسائي ليس به بأس ووثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد والحديث حسن 
بن راهويه اإلمام ما يقتضي  إسحاقوقد صححه الحاكم في المستدرك وفي كالم 

لخطيب بن راهويه ما نقله ا الئي بكالم إسحاقأ.هـ ويعني اإلمام الع تصحيحه أيضا
قال : كل مسألة  بن راهويه إسحاقعن  (38شرف أصحاب الحديث )ص: في  البغدادي

َتْسَمُعوَن َويُْسَمُع ّمْنُكْم، َويُْسَمُع » : فهي أثر لقول النبي ،تروى عن ثالثة
 «ّمَمْن يَْسَمُع ّمْنُكمْ 

من  (3/245)إليها اإلمام المناوي في فيض القديروالحديث له شاهد وفيه زيادة أشار 
بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن ابن محمد  بن عمران محمد طريق

َقاَل قال: بن شماس  بن قيس بن أبي ليلى، عن ثابت الرحمن أخيه عيسى، عن عبد
ثَُم َيْأّتي ّمْن  ،ّمَمْن يَْسَمُع ّمْنُكمْ  َويُْسَمعُ  ،: َتْسَمُعوَن َويُْسَمُع ّمْنُكمْ  َرُسوُل الَِلّ 

ْمنَ   َيْشَهُدوَن َقْبَل أَْن يُْسأَلُوا. ،َبْعّد َذّلَك َقْوٌم ّسَماٌن يُّحب وَن الس ّ
شرف في  والخطيب البغدادي، (207المحدث الفاصل )ص:  في الرامهرمزي أخرجه

والديلمى  ،(1005 ح ،2/176) في مسنده والرويانى ،65ح 38ص  أصحاب الحديث
وفي 1321ح (71/ 2المعجم الكبير )في  الطبرانيوأخرجه  -( 2342 ح ،2/61)

 دون الزيادة .( 5668رقم  ،6/19األوسط )
بن أبي ليلى لم يسمع من  الرحمن عبدف ه منقطعرجاله ثقات، إال أنهذا الشاهد و

 حه الشيخوالحديث صح،1/137بن قيس كما قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد"  ثابت
وكذلك الشيخ شعيب األرنؤوط 1784ح  390/  4األلباني في " السلسلة الصحيحة " 
/ 1)، وفي صحيح ابن حبان 2945ح (105/ 5)في تخريجه لمسند اإلمام أحمد 

 62ح(263
جامع بيان العلم وفضله  البر في قال اإلمام ابن عبدوقوله: "تسمعون ويُسمع منكم ": 

═ 
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للسنة مكانتها عليهم  الِل ضوانالصالح رسلف ال رفعَ فقد ولذا 
 حولها،ا وـف  تَ وال علي خدمتهافعكفوا  ،حجيتها  وألقوال الرسول

كيف ال ؟ والدارس لحديث  .يسقون بذورها حتى يجنون ثمارها وأزهارها
  ويستحضر صفات النبي يتفيأ ظالل السنة،  رسول الِل

، فتسطع عليه أنوار سفارهوجلوسه وأ، فيكون مع حضرته في حله وترحاله
 .، ويسعد في حياته أيما سعادةالطاعة

فلوالها  ،وحرز متين ،حصن حصينوإن السنة النبوية هي ركن ركين، 
وهي المصدر ، شككينالمتالمنافقين ولتالعب  ، وكان عرضةً الضمحَل الدين

 .الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي

األمة، ، وهم عدول هذه عنها دافعلقد قيض الِل من يحفظها وي
وكفاهم شرًفا أنهم   خلفاء النبيهم و ،والكاشفون عنها كل غمة

 وقد دعا لهم النبي،  ثر الناس صالة علي حبيبه المصطفيأك
 بشارة هي أجل  التي وبَشرهم بالجنة  ،بالنضارة. 

من أجل العلوم قدراً  وإن دراسة حديث رسول الِل 
وقد شاء الِل أن  وأرفعها ذكراً وأكثرها بركة وأحسنها عاقبة، وأغزرها فائدة.

َن الِل به أكون ممن انضم إلي سلك خدام السنة النبوية حتى أساهم بقدر ما مَ 
 م في شرح حديث رسول الِل هْ َي من علم وما فتح لي من فَ لَ عَ 

 وسنته. ة رسول الِل وبالغه لألمة لعلي أنال شرف خدم

بن  جابر }على حديث وقد وقع اختياري في هذا البحث المتواضع 
                                                 

═ 

 أ.هـ والِل أعلم. َوّفي َهَذا اْلَحّديّث َدّليٌل َعَلى َتْبّليّغ اْلّعْلّم َونَْشّرهّ  :(191/ 1)
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أتناوله بالدراسة شرحاً فأردت أن  { صالة االستخارةفي   الِل عبد
 .وتحليالً 

 :وكان من أهم أسباب اختياري هلذا املوضوع ما يلي
كل مسلم  ّعظم قدر هذا الحديث وتناوله ألمر مهم يحتاج إليه :أوالا 
 .ومسلمة

الواقع حيث إن المسلم العالقة بين هذا الحديث وبين ما أثبته  ثانياا:
 .حينما يصلي صالة االستخارة يجد الخير الذي يرجوه وإن جهله في حينه

بأنه منكر مع أن  ذا الحيثحنبل لهبن  حمداإلمام أ وصفثالثاا: 
 .الذي رواه الجماعة إال مسلماً  الحديث

ولو صغيرة في  نةً بّ أن أضع لَ  -بجهدي المتواضع  -إسهاماً منى  :عاا راب
 بناء السنة الشامخ.

 الدراسات السابقة
 في الِل بن عبد ربشرح حديث جاب -قديماً وحديثاً  -أهتم أهل العلم 

.. وقد أخرجه أصحاب الكتب الستة عدا مسلماً ــــ ال سيماصالة االستخارة، ــ 
والسنن لهذا الحديث ما بين شرح موجز كما فعل راح البخاري وأشار شُ 

وما بين شرح مطول  { التوشيح شرح الجامع الصحيح}اإلمام السيوطي في
والحافظ ابن حجر في  }عمدة القاري{ العيني فيبدر الدين مام كما فعل اإل

في كتب المتقدمين لعلي أظفر بدراسة  تبحثوقد ، وغيرهما {فتح الباري  }
وافية لموضوع االستخارة فوجدت أن العلماء أفردوا لحديث االستخارة 
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 مصنفات لم يصل أغلبها إلينا وهي موجودة في كتب الفهارس من ذلك:

بن  أحمدبن  : أحمد )زبير(الِل عبدألبي  ."االستخارة، واالستشارة" -1
 (1).هـ( 317قبل سنة )المتوف ى  .سليمان الزبيري، الشافعي

 .(2)هـ(638عربي )بن  محي الدينل «االستخارةرسالة »  -2

بن  برال عبدل "في معنى حديث االستخارة االستنارةمشكاة " -3
إحدى  1071محمد الفيومي الحنفي المتوفى سنة بن  قادرال عبد

 (3)وسبعين وألف.

 وهذه المؤلفات لم تطبع وال نعلم عن تفاصيل مباحثها وأبوابها.

 كما وقفت علي بعض الدراسات الحديثة لهذا الحديث ومنها: 

بن  المؤلف: عقيل، مسائل فقهية وفوائد تربوية -ارة صالة االستخ -1
 والتوزيع، إشبيليا للنشر كنوز دار الناشر:/سالم الشهري

 .م2010 -هـ1431لطبعة: األولى، ا/السعوديةالمملكة العربية /رياضال

علي بن  سندالمؤلف  وتطوير وتحقيق الذاتصالة االستخارة  -2
م أقف علي ول ،مكتبة صيد الفوائد. والكتاب الكتروني في البيضاني

 .منه نسخة مطبوعة

كشف الستارة عن صالة االستخارة وعالقتها بالعقيدة الصحيحة  -3

                                                 

  .(1389/ 2كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ،(373/ 1( هدية العارفين )1)
 (.116/ 2( هدية العارفين )2)
  (498/ 1هدية العارفين ) .(487/ 4( إيضاح المكنون )3)
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 نشر سنة ،محمد الحماديبن  الِل عبدأبي عمرو  :المؤلفالمختارة 

 عدد الصفحات -لبنان  بيروت، -ابن حزم/دار م2003 - هـ1424
 .صفحة 179

عاصم /الدكتور -المؤلف -حديث صالة االستخارة رواية ودراية -4
 ط م 2000 -هجري  1420 -الثانية  -الطبعة - القريوتيالِل عبد

 .الثقافي اقرأمنتدى 

 - أحمد زايد حمدانالِل عبدتأليف أبي  االستخارةبشارة في أحكام ال -5
 م.2005ابن عباس مصر الطبعة االولى مكتبة 

 "المجتمعوأثرها على الفرد و مسائل العقيدة في حديث االستخارة"  -6
- غــــــزة - اإلسالميةالجـــــامعــة  محمد إبراهيم محمد المقادمة /إعداد

 .كلية أصول الدين

لشرح الحديث وقد طالعت هذه المؤلفات وأفدت منها في تناولي 
 االستخارة.وبيان مسائل 

 .{ اإلنارة في شرح حديث االستخارة } :وقد مسيت هذه الدراسة

 مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. :وقسمت البحث إلي

أما المقدمة فقد ضمنتها بعد حمد الِل والشهادتين أهمية دراسة السنة 
بإيجاز وكيف قيض الِل لها من العلماء من يحفظها ثم ذكرت أسباب اختياري 

 وتقسيم البحث.للموضوع 
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 -وأما مباحث الدراسة فهي كاآلتـي:
 .في تخريج الحديث وبيان ألفاظه ورواياته المبحث األول:

 الكالم علي إسناد الحديث وبيان من ضعفه.في  المبحث الثاني:

 في شرح ألفاظ الحديث وبيان معناه. المبحث الثالث:

 عدة مسائل. في فقه الحديث ويشتمل علي المبحث الرابع:

فقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا  :أما الخاتمة
 .مراجعالالبحث، والتوصيات وأهم 

أن يرزقني اإلخالص في القول  واهلل أسأل بأسمائه الحسني وصفاته العال
 والعمل والسر والعالنية وأن يرزقني حسن الخاتمة

 المولي، ونعم النصيرإنه أعظم مسئول وخير مأمول، هو موالنا، نعم 

  علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم مالله   وصل  

 الباحث

 كامل محمد جاهين إسماعيل

 أستاذ الحديث المساعد بكلية الدراسات

 اإلسالمية بأسوان 

h  
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 املبحث األول

 يف ختريج احلديث وبيان ألفاظه ورواياته.

 :تــخـريج حـــــديث االستخـــــــارة
، وأبو هريرة، وأبو سعيد الِل بن عبد االستخارة يرويه جابرحديث 
 مسعود، وأبو أيوب األنصاري:بن  الِل عبدالخدري، و

أبي الموالي، بن  رحمنال عبد فمداره على الِل بن عبد أما حديث جابر
 ويرويه عنه:

 سعيد.بن  قتيبة -1

ُف  -2  . أَبُو ُمْصَعٍب الِلَّ  بن عبد ُمَطر ّ

 عيسى.بن  معن -3

 مسلمة القعنبي.بن  الِل عبد -4

 مقاتل.بن  رحمنال عبد -5

 عيسى.بن  محمد -6

 مخلد.بن  خالد -7

 عيسى.بن  إسحاق -8

 أبو سعيد مولى بني هاشم -9

 الحباببن  زيد -10

 .أبي مزاحمبن  منصور -11
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 ا:سعيد فقد أخرجهبن  (1)قتيبةأما رواية ـــ 1

ّع َمْثَنى  -البخاري في "صحيحه" كتاب التهجد َباُب َما َجاَء ّفي الَتَطو 
أَّبي بن  َرْحَمنّ ال عبدَحَدَثَنا ُقَتْيَبُة، َقاَل: َحَدَثَنا " قال: 1171رقم( 2/57)َمْثَنى

 ، َقاَل: الِلَّ  بن عبد الُمْنَكّدّر، َعْن َجاّبرّ بن  الَمَواّلي، َعْن ُمَحَمدّ 

َها، َكَما   َكاَن َرُسوُل الِلَّ }  ُمَنا ااّلْسّتَخاَرَة ّفي األُُموّر ُكل ّ يَُعل ّ
وَرَة ّمَن الُقْرآّن، َيُقوُل: " ّإَذا َهَم أََحُدُكْم ّباألَْمّر، َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيّن ّمْن  ُمَنا الس  يَُعل ّ

أَْسَتْقّدُرَك ّبُقْدَرّتَك، َغْيّر الَفّريَضّة، ثَُم ّلَيُقْل: الَلُهَم ّإن ّي أَْسَتّخيُرَك ّبّعْلّمَك وَ 
َوأَْسأَلَُك ّمْن َفْضّلَك الَعّظيّم، َفّإنََك َتْقّدُر َوالَ أَْقّدُر، َوَتْعَلُم َوالَ أَْعَلُم، َوأَْنَت 
َعاَلُم الُغُيوّب، الَلُهَم ّإْن ُكْنَت َتْعَلُم أََن َهَذا األَْمَر َخْيٌر ّلي ّفي ّديّني َوَمَعاّشي 

ْرُه ّلي، ثَُم َباّرْك  -أَْو َقاَل َعاّجّل أَْمّري َوآّجّلّه  -أَْمّري  َوَعاّقَبةّ  َفاْقُدْرُه ّلي َوَيس ّ
 -ّلي ّفيّه، َوّإْن ُكْنَت َتْعَلُم أََن َهَذا األَْمَر َشرٌّ ّلي ّفي ّديّني َوَمَعاّشي َوَعاّقَبّة أَْمّري 

 ْفُه َعن ّي َواْصّرْفّني َعْنُه، َواْقُدْر ّلي الَخْيرَ َفاْصرّ  -أَْو َقاَل ّفي َعاّجّل أَْمّري َوآّجّلّه 
ي َحاَجَتهُ »" َقاَل: َحْيُث َكاَن، ثَُم أَْرّضّني  .«َويَُسم ّ

                                                 

د ابن جميل بفتح الجيم ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغالني بفتح الموحدة بن سعي قتيبة (1)
بن  بن أنس، والليث روى عن مالك ،وسكون المعجمة يقال اسمه يحيى وقيل علي

بن حنبل، وابن معين، والبخاري، وغيرهم.  وعنه أحمد، بن زيد، وغيرهم سعد، وحماد
عين ومئتين، وله اثنتان وتسعون سنة. غرة شعبان سنة أربفي ثقة ثبت من العاشرة مات 

/ 12تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية )، (955/ 2جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ) ينظر:
المعلم بشيوخ البخاري ومسلم  (119/ 4تاريخ دمشق البن عساكر ) -6942ت (460

تقريب ، 4852ت (523/ 23تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) – 421( 506)ص: 
 5522ت (454التهذيب )ص: 



 اإلنارة يف شرح حديث االستخارة 

 284 اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية الدراسات 

َما َجاَء ّفي َصاَلّة باب  -كتاب الوتر ـــوالترمذي في "سننه" ـــــ
 "،480برقم -2/345"ااّلْسّتَخاَرةّ 

باب كيف  -النكاحوالنسائي في "السنن الصغرى" كتاب ــــ 
وفي "السنن الكبرى" بالكتاب والباب  ،"3253برقم-6/80االستخارة؟"

 (498)رقموفي "عمل اليوم والليلة"  "5551برقم-5/246السابقين

َباُب  -ومن طريق النسائي أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" 
التوحيد  "، وابن منده في "596برقم -1/547" ااّلْسّتَخاَرّة ّعْنَد َطَلّب اْلَحاَجةّ 

 -2/162" ومعرفة أسماء الِل عز وجل وصفاته على االتفاق والتفرد
 "،306برقم

/ 3) باب األدعية -كتاب الرقائق -ــــ وأخرجها ابن حبان في "صحيحه" 
 ُسْفَياَن،بن  أَْخَبَرَنا اْلَحَسنُ ( قال: 887رقم ) (170

َباُب َما َجاَء ّفي ّإْثَباّت ــــ والبيهقي في "األسماء والصفات" 
 ،ُعْثَماَن النََسّوي  بن  أَْحَمدُ ريق ــــ" من ط240برقم -1/314..."اْلُقْدَرةّ 

ُعْثَماَن بن  أَْحَمدُ وسفيان، بن  والحسن أربعتهم )الترمذي، والنسائي،
إالَ  ي، به بمثله.اْبن أَّبي اْلَمَوالّ رحمن ال عبد سعيد، عنبن  ( عن قتيبةالنََسّوي  

 َفّإْن ُكْنَت ذكر تسمية الحاجة بعد قوله  عند ابن حبان سفيانبن  أن الحسن
 ".َتْعَلُم َهَذا اأْلَْمرَ 

َحّديُث َجاّبٍر َحّديٌث َحَسٌن َصّحيٌح َغّريٌب اَل َنْعّرُفُه وقال الترمذي عقبه: 
أَّبي الَمَواّل َوُهَو َشْيٌخ َمّديّنيٌّ ّثَقٌة، َرَوى َعْنُه بن  نّ َرْحمَ ال عبدّإاَل ّمْن َحّديّث 

 .َرْحَمّن َغْيُر َواّحٍد ّمَن األَّئَمةّ ال عبدُسْفَياُن َحّديًثا، َوَقْد َرَوى َعْن 
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فوأما رواية ـــ 2 َطر    فقد أخرجها: (1)اهلَل   بن عبد م 

َعاّء ّعْنَد َباُب  -البخاري في "صحيحه" كتاب الدعوات الد 
 "، وفي "األدب6382برقم-8/81"ااّلْسّتَخاَرةّ 

ُف " قال: 703برقم-245المفرد" ص  أَبُو ُمْصَعٍب، الِلَّ  بن عبد َحَدَثَنا ُمَطر ّ
 .بمثله بهالَمَواّل،  أَّبيبن  َرْحَمنّ ال عبدَحَدَثَنا 

 فقد أخرجها: (2)ىعيسبن  وأما رواية معنـــ 3
                                                 

الهاللي أبو مصعب المدني  بن يسار اليساري بن سليمان بن مطرف الِل عبدبن  مطرف (1)
بن  الِل بن أنس وابن أبي ذئب وعبد مولى ميمونة وأمه أخت مالك روى عن خاله مالك

البخاري وروى الترمذي عن  وغيرهم وعنه بن أبي الموال الرحمن عمر العمري وعبد
بن عيسى القزاز وهو أكبر  بن أبي الحسن عنه وابن ماجة عن الذهلي عنه ومعن محمد

، وثقه الدراقطني والذهبي ُولد سنة سبٍع وثالثين ومائة وغيرهم. منه وهارون الحمال
، قال وقال ابن أبى حاتم: ُسئل أبى عنه، فقال: مضطرب الحديث، صدوقوغيرهما، 

مئتين عيفه من كبار العاشرة مات سنة لم يصب ابن عدي في تض الحافظ ابن حجر:
 ت (458/ 5تاريخ اإلسالم ت بشار ) . ينظر:عشرين على الصحيح وله ثالث وثمانونو

 .(147طبقات الفقهاء )ص:  ،403
، 3514ت  (653/ 2موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله )

 . شجرة النور2/176والتاريخ"  المعرفة "4362ت (3/138) الجامع في الجرح والتعديل
مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني ، 59ت (1/86الزكية في طبقات المالكية )

تقريب التهذيب )ص:  327ت  (10/175تهذيب التهذيب)، 2295ت (3/47اآلثار)
 6707 ت (534

 القزاز أبو يحيى المدني أحد أئمة بن يحيى األشجعي، موالهم، عيسىبن  َمْعن (2)
بن  بن طهمان، ومحمد بن صالح، وإبراهيم عن: مالك، ومعاويةروي  الحديث.

═ 
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ُقْل ُهَو  َباُب َقْوّل الَِلّ َتَعاَلى: } -"صحيحه" كتاب التوحيدالبخاري في 
الُمْنّذّر، بن  َحَدَثّني ّإْبَراّهيمُ " قال: 7390برقم -9/118"[65الَقاّدُر{ ]األنعام: 

أَّبي الَمَواّلي، َقاَل: َسّمْعُت بن  َرْحَمنّ ال عبدّعيَسى، َحَدَثّني بن  َحَدَثَنا َمْعنُ 
ُث بن  ُمَحَمدَ   الَِلّ  بن عبد الَحَسّن َيُقوُل: أَْخَبَرّني َجاّبرُ بن  الِلَّ  عبدالُمْنَكّدّر، يَُحد ّ

،  به بمثله. الَسَلّمي 

 بن ، ومحمد(2)مقاتلبن  منرحال عبد، و(1)رواية القعنبيوأما ـــ 4

                                                 
═ 

بن المنذر  ّإْبَراّهيمو بن معين، بن المديني، ويحيى علي وعنه: ،الَرْحَمّن وطائفة عبد
/  8الجرح والتعديل: ) في  قال أبو حاتم:، وخلق بن حرب وأبو خيثمة زهير، الحزامي
طبقاته:  )في قال ابن سعد:، وأثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن (1271الترجمة 

وكان يشتري ويلقي  ،القز بالمدينة ويشتريه، وكان له ّغْلمان حاكةٌ  كان يعالج (5/437
 (542تقريب التهذيب )ص: في  وقال ابن حجر:)وكان ثقة ثبًتا مأمونًا كثير ،إليهم
تهذيب وينظر:  ،تسعين ومائةمن كبار العاشرة مات سنة ثمان و تبت ثقة( 6820ت

 .6115ت  (336/ 28الكمال في أسماء الرجال )
 ،الرحمن المدني، نزيل البصرة بن قعنب اْلَقْعَنّبي  الحارثي، أَبُو عبد بن مسلمة الِلَّ  عبد (1)

،  وإبراهيم بن أَبي حبيبة األشهلي، بن ّإْسَماّعيل ن: ّْبَراّهيمعَ َرَوى  ْهّري  بن سعد الز 
 ، وخلق، قالَعنه: البخاري، ومسلم، وأَبُو َداُودَ و وطائفة، لرحمن ابن أَبي الموالا وعبد

(: 32 صثقاته: في َوَقال العجلي ) َكاَن عابدا فاضال، (7/302الطبقات: في ): ْبن سعدا
( َعن أبيه: ثقة، 839الترجمة  /5 الجرح والتعديل:في ْبن أَبي َحاّتم )ابصري، ثقة، َوَقال 

ثقة عابد كان ابن معين  (:3620ت 323تقريب التهذيب )ص:، وقال ابن حجر )في حجة
وابن المديني ال يقدمان عليه في الموطأ أحدا من صغار التاسعة مات في ]أول[ سنة 

 .3571ت  (136/ 16تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) وينظر: إحدى وعشرين بمكة
بُو سهل، خال القعنبي، سكن البصرة. َرَوى َعن: بن مقاتل التستري، أَ  الَرْحَمن ( عبد2)

═ 
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 رجها:أخف (1)عيسى

 برقم -2/89"َباٌب ّفي ااّلْسّتَعاَذةّ  -أبو داود في "سننه" كتاب الصالة
َعاّء  -ومن طريقه البيهقي في "الدعوات الكبير" -، (1538) َباُب الَصاَلّة َوالد 

، بن  الِلَّ  عبد َحَدَثَناقال:  (446) برقم -2/29" ّعْنَد ااّلْسّتَخاَرةّ  َمْسَلَمَة اْلَقْعَنّبي 
، َوُمَحَمدُ بن  َرْحَمنّ ال عبدوَ  ّعيَسى، اْلَمْعَنى َواّحٌد، بن  ُمَقاّتٍل، َخاُل اْلَقْعَنّبي ّ

اْلُمْنَكّدّر، أَنَُه َسّمَع بن  أَّبي اْلَمَواّل، َحَدَثّني ُمَحَمدُ بن  َرْحَمنّ ال عبدَقالُوا: َحَدَثَنا 
 ....الحديث.، الِلَّ  بن عبد َجاّبرَ 

ّدّر، َعْن اْلُمْنكَ بن  َقاَل اْبُن َمْسَلَمَة، َواْبُن ّعيَسى، َعْن ُمَحَمدّ وقال عقبه: 
 .َجاَبرٍ 

                                                 
═ 

، ومالك إبراهيم ْهّري  َعنه: وغيرهم، وبن أَبي الموال  الرحمن وعبد ،بن أنس بن سعد الز 
/  5الجرح والتعديل: في قال أَبُو َحاّتم )وطائفة، الَِل الحداد،  بن عبد أَبُو داود، وأَْحَمد

( َوَقال : مستقيم 379/  8َبان في كتاب "الثقات)وذكره ابُن حّ ، ( : صدوق1385الترجمة 
التستري بمثناتين ، 4016ت (351تقريب التهذيب )ص: ، وقال ابن حجر: ) في الحديث

تهذيب الكمال في  ، وينظر:بينهما مهملة أبو سهل خال القعنبي صدوق من العاشرة
  3967 ح(423/ 17أسماء الرجال )

 بن عيسى، َرَوى أخو إسحاق ابن الطباع، حفص أبو غداديبن نجيح الب بن عيسى ُمَحَمد (1)
َعنه: و ،وغيرهمبن أَبي الموال  الرحمن بن ُعَيْيَنة، وعبدواإسماعيل ابن علية  َعن:

الجرح ) في  َقال أَبُو حاتموغيرهم. اْلُبَخاّري  تعليقا، وأَبُو داود، وإبراهيم الجوزجاني 
تقريب التهذيب )ص: وقال ابن حجر ) في ثقة مأمون  (:175/ الترجمة  8والتعديل: 

ثقة فقيه كان من أعلم الناس بحديث هشيم من العاشرة مات سنة أربع 6210ت  (501
تهذيب الكمال في أسماء  ،396/  2، وينظر تاريخ بغدادوعشرين وله أربع وسبعون

 .(258/ 26الرجال )
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َباُب َما يُْسَتَحب  ّلْلَمْرّء ّمَن  -الخرائطي في "مكارم األخالق"أخرجها و ــ
َحَدَثنَا " قال: 916برقم-298" صاْسّتَخاَرّة الَِلّ َعَز َوَجَل ّفي اأْلَْمّر َيْقّصُد َلهُ 

 ،َقْعَنٍب بن  َمْسَلَمةَ بن  الِلَّ  عبدَجاّبٍر الَضّريُر، َحَدَثَنا بن  ُمَحَمدُ 

" قال: 1303برقم -388" صَباُب ااّلْسّتَخاَرةّ  -والطبراني في "الدعاء" ــــ
 َعّزيّز،ال بن عبد َحَدَثَنا َعّلي  

" باب صالة االستخارة -والبيهقي في السنن الكبرى" كتاب الصالةــــ 
ّإْثَباّت ّصَفّة  َباُب َما َجاَء ّفي -وفي "األسماء والصفات" -"،4921برقم-3/74

َواَل يُّحيطُوَن ّبَشْيٍء ّمْن ّعْلّمّه ّإاَل ّبَما َشاَء{ ]البقرة:  اْلّعْلّم َقاَل الَِلُ َعَز َوَجَل: }
وفي "األسماء ّإْسَحاَق، بن  ّإْسَماّعيُل " من طريق 223برقم -1/298"[255

 - الصالةوفي السنن الصغري" كتاب  أيوب،بن  والصفات" قرن معه محمد
 أيوب.بن  " من طريق محمد830برقم -1/299"باب صالة االستخارة

بن  عزيز، وإسماعيلال بن عبد جابر الضرير، وعليبن  أربعتهم )محمد
 مسلمة القعنبي، به بمثله.بن  الِل عبدأيوب( عن بن  إسحاق، ومحمد

 فقد أخرجها: (1)مخلدبن  وأما رواية خالدـــ 5
                                                 

موالهم الكوفي، وقطوان موضع بالكوفة.  بن مخلد القطواني، أَبُو الهيثم البجلي خالد (1)
 وطائفة، بن أَبي الموال الرحمن وعبد ْبن المنذر الثوري، وأبي غيالناالربيع روي عن: 

، وإبراهيم َعنه:و  بن يوسف السلمي وأحمد، بن مهدي الَرْحَمنّ  بن عبد اْلُبَخاّري 
َوَقال  يكتب حديثه. (:1599/الترجمة 3الجرح والتعديل: في َقال أَبُو َحاّتم ) وغيرهم.

( : سئل أَبُو َداُوَد عنه فَقاَل: 103/ رقم  3سؤاالت اآلجري: في أَبُو ُعَبيد اآلجري )
(  1677ت (190تقريب التهذيب )ص:  وقال ابن حجر ) في ،صدوق ولكنه بتشيع

، الكوفي صدوق يتشيع وله أفراد من كبار العاشرة مات سنة ثالث عشرة وقيل بعدها
═ 
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َباُب َما َجاَء ّفي  -كتاب إقامة الصالة والسنة فيهاابن ماجه في "سننه" 
َلّمي  بن  َحَدَثَنا أَْحَمدُ " قال: 1383برقم-1/440"َصاَلّة ااّلْسّتَخاَرةّ  يُوُسَف الس 
به بمثله أَّبي اْلَمَواّلي، بن  َرْحَمنّ ال عبدَحَدَثَنا :َمْخَلٍد َقاَل بن  َقاَل: َحَدَثَنا َخاّلدُ 

 ".َفّإْن ُكْنَت َتْعَلُم َهَذا اأْلَْمرَ إالَ أنه ذكر تسمية الحاجة بعد قوله 

بن  جابر م/ كما في "المنتخب") -بن حميد في "مسنده"ــــ وعبد ا
َمْخَلٍد، َحَدَثّني بن  َحَدَثّني َخاّلدُ " قال: 108برقم-1/328 (الِل عبد
 به بمثله. ،أَّبي اْلَمَوالّ بن  َرْحَمنّ ال عبد

فقد  (2)، وأبي سعيد مولى بني هاشم(1)عيسىبن  أما رواية إسحاقـــــ 6
                                                 

═ 

 1652ت  (163/ 8هذيب الكمال في أسماء الرجال )ت وينظر:
حازم، بن  جريربن نجيح البغدادي، أبو يعقوب ابن الطباع، روى عن:  بن عيسى إسحاق (1)

 ،بن منيع البغوي )ت( بن حنبل، وأَْحَمد َعنه: أَْحَمدوغيرهم، وابن زيد  ينحمادالو
 صدوق( 231/  1الجرح والتعديل: في ) :َقال أبو حاتم وغيرهما،

صدوق من التاسعة مات  375ت  (102تقريب التهذيب )ص: وقال ابن حجر : )في 
تهذيب الكمال في ، 333/  6: بغدادتاريخ  وينظر:سنة أربع عشرة وقيل بعدها بسنة 

 374ت  (462/ 2أسماء الرجال )
شم، نزيل مكة، يلقب أَبُو َسّعيد، مولى بني ها ،بن ُعَبيد الَبْصّري   الِلَ  بن عبد الَرْحَمن عبد (2)

َعنه: وغيرهما، وبن يونس،  وإسرائيل ،ْبن أَبي الموال،االَرْحَمن  َرَوى َعن: عبد، جردقة
وغيرهم، قال بن خياط،  وخليفة ،بن حنبل )صد( وأحمد ،بن بكار الحراني )سي( أَْحَمد

( 308ة ثقاته، الترجمفي )، وذكره ابن شاهين (: ثقة351/  2تاريخه: في  ) ْبن َمّعينا
بن حنبل يرضاه،  ( : كان أَْحَمد1205/ الترجمة  5الجرح والتعديل: في َوَقال أَبُو حاتم )
أبو سعيد  3918ت  (344تقريب التهذيب )ص: وقال ابن حجر : )في وما كان ّبّه بأس 

مولى بني هاشم نزيل مكة لقبه جردقة بفتح الجيم والدال بينهما راء ساكنة ثم قاف 
═ 
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 أخرجها:

" قال: 14707برقم-56-23/55 (الِل بن عبد أحمد في "مسنده")م/جابر
اْلَمْعَنى، َوَهَذا  -َيْعّني َمْوَلى َبّني َهاّشٍم  -ّعيَسى، َوأَبُو َسّعيٍد بن  َحَدَثَنا ّإْسَحاُق 

،بن  َرْحَمنّ ال عبدَلْفُظ ّإْسَحاَق، َقااَل: َحَدَثَنا  به بمثله. إالَ  أَّبي اْلَمَواّل اْلَمَدّني 
 ".َفّإْن ُكْنَت َتْعَلُم َهَذا اأْلَْمرَ أنه ذكر تسمية الحاجة بعد قوله 

 :فقد أخرجها (1)الحباببن  وأما رواية زيدـ ـــ7

الَرُجُل يُّريُد اْلَحاَجَة َما َيْدُعو  -ابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب الدعوات
 ،-"29403برقم-6/52" ّبّه؟

" قال: 421برقم-1/183وعنه ابن أبي عاصم في "اآلحاد والمثاني"
                                                 

═ 

تهذيب الكمال في  وينظر:صدوق ربما أخطأ من التاسعة مات سنة سبع وتسعين ]ومائة[ 
 3871ت (217/ 17أسماء الرجال )

ْلُمَباَرك، بن ا الِل وعبد الثوري، سفيان روى عن: بن الريان بن الحباب َزْيد (1)
بن  بن ُمَحَمد نه: أَْحَمدوغيرهم، وعَ بن أَبي سلمة الماجشون  الَِلّ  بن عبد العزيز وعبد

، َقال وغيرهمبن أَبي َشْيَبة  بن ُمَحَمد الِل بن حرب وأَبُو َبْكر عبد حنبل وأَبُو َخْيَثَمة زهير
قال و، بن َمّعين: ثقة ىَعن يحي ،(342الترجمة  ،هتاريخفي بن َسّعيد الدارمي ) ُعْثَمان

َوَقال أَبُو حاتم ،بن اْلَمّديّني   وثقه علي (.444/  8تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ) في 
، وقال ابن حجر : )في ( : صدوق، صالح2538/ الترجمة  3الجرح والتعديل: في )

زيد ابن الحباب بضم المهملة وموحدتين أبو  -2124ت  ( 222تقريب التهذيب )ص: 
سين العكلي بضم المهملة وسكون الكاف أصله من خراسان وكان بالكوفة ورحل الح

في الحديث فأكثر منه وهو صدوق يخطىء في حديث الثوري من التاسعة مات سنة 
  2095ت (40/ 10تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) ، وينظر:ومائتين ثالث
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إالَ ، به بمثلهأَّبي اْلَمَواّل، بن  َرْحَمنّ ال عبد اْلُحَباّب، َقاَل: َحَدَثّنيبن  َحَدَثَنا َزْيدُ 
ُث بن  َسّمْعُت ُمَحَمدَ أنه قال فيه:   .اْلَحَسّن، َعْن َجاّبرٍ بن  الِلَّ  عبداْلُمْنَكّدّر، يَُحد ّ

 فقد أخرجها: (1)أبي مزاحم بن  وأما رواية منصورـــ 8

" 2086برقم -4/67(الِل بن عبد أبو يعلى الموصلي في "مسنده")م/جابر
أبي الموال، عن بن  رحمنال عبدأبي مزاحم، حدثنا بن  حدثنا منصور قال:

يعلمنا   كان رسول الِل»المنكدر، عن جابر، قال: بن  محمد
 وذكر الحديث. .«االستخارة كما يعلمنا. 

الجامع ألخالق الراوي وآداب  في " البغدادي الخطيبأخرجها و
" من طريق 1715برقم -2/236"ااّلْسّتَخاَرُة ّفي الَسَفرّ باب  -"السامع
حميد، عن ابن أبي الموال، ال بن عبد أبي مزاحم، وقرن معه يحيىبن  منصور
 به بمثله.

 

 

                                                 

 ،البغدادي الكاتب، مولى األزد بن أَبي مزاحم، واسمه بشير التركي، أَبُو نصر منصور (1)
 بن أَبي الموال، الرحمن الحميد ابن بهرام، وعبد بن المبارك، وعبد الِلَ  َرَوى َعن: عبد

 الموصلي بن المثنى بن علي َعنه: مسلم، وأَبُو داود، وأبو يَْعَلى أحمدوغيرهم، و
من العاشرة ثقة ، 6907ت  ( 547تقريب التهذيب )ص: وغيرهم، وقال ابن حجر : )في 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال  وينظر: ،مات سنة خمس وثالثين وهو ابن ثمانين سنة
 6200ت  (542/ 28)
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 فقد أخرجه:  وأما حديث أبي هريرة

باب  -كتاب الرقائق-كما في "اإلحسان" -ابن حبان في "صحيحه" 
، بن  أَْخَبَرَنا اْلُحَسْينُ قال: ( 887رقم ) (168/ 3)األدعية" ّإْدّريَس اأْلَْنَصاّري 

ّطْلَبَة، َقاَل: َحَدَثَنا اْبُن أَّبي ُفَدْيٍك، َقاَل: َحَدَثَنا أَبُو بن  َقاَل: َحَدَثَنا َحْمَزةُ 
ّه، َعْن أَّبي ُهَرْيرَ ال بن عبد اْلَعاَلءّ بن  اْلُمَفَضلّ  َة، َقاَل: َرْحَمّن، َعْن أَّبيّه، َعْن َجد ّ

ّإَذا أََراَد أََحُدُكْم أَْمًرا َفْلَيُقّل: الَلُهَم ّإن ّي : » َقاَل َرُسوُل الِلَّ 
أَْسَتّخيُرَك ّبّعْلّمَك، َوأَْسَتْقّدُرَك ّبُقْدَرّتَك، َوأَْسأَلَُك ّمْن َفْضّلَك اْلَعّظيّم، َفّإَنَك 

، َوأَْنَت َعاَلُم اْلُغُيوّب، الَلُهَم ّإْن َكاَن َكَذا َوَكَذا َتْقّدُر َواَل أَْقّدُر، َوَتْعَلُم َواَل أَْعَلمُ 
َخْيًرا ّلي ّفي ّديّني، َوَخْيًرا ّلي ّفي َمّعيَشّتي، َوَخْيًرا ّلي ّفي َعاّقَبّة أَْمّري، َفاْقُدْرُه 

ْيَر َحْيُث َما َكاَن، ّلي َوَباّرْك ّلي ّفيّه، َوّإْن َكاَن َغْيُر َذّلَك َخْيًرا ّلي، َفاْقُدْر ّلَي اْلخَ 
ّني ّبَقَدّركَ   «.َوَرض ّ

" من طريق ابن 1306برقم -389الطبراني في "الدعاء" صأخرجه وـــ 
 أبي فديك، به بمثله.

 فقد أخرجه:  وأما حديث أبي سعيد الخدري

" 885برقم-3/167باب األدعية" -كتاب الرقائقابن حبان في "صحيحه 
، َقاَل: َحَدَثَنا َيْعُقوُب بن  أَْخَبَرَنا أَبُو َخّليَفَة، َقاَل: َحَدَثَنا َعّلي   قال: بن  اْلَمّديّني ّ

بن  الِلَّ  بن عبد ّإْبَراّهيَم، َقاَل: َحَدَثَنا أَّبي، َعّن اْبّن ّإْسَحاَق، َقاَل: َحَدَثّني ّعيَسى
َيَساٍر، َعْن أَّبي َسّعيٍد بن  َعْن َعَطاءّ َعَطاٍء، بن  َعْمّروبن  َماّلٍك، َعْن ُمَحَمدّ 

، َقاَل: َسّمْعُت َرُسوَل الِلَّ  ّإَذا أََراَد أََحُدُكْم أَْمًرا »، َيُقوُل:  اْلُخْدّري ّ
َفْلَيُقّل: الَلُهَم ّإن ّي أَْسَتّخيُرَك ّبّعْلّمَك، َوأَْسَتْقّدُرَك ّبُقْدَرّتَك، َوأَْسأَلَُك ّمْن َفْضّلَك 
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يّم، َفّإنََك َتْقّدُر َواَل أَْقّدُر، َوَتْعَلُم َواَل أَْعَلُم، َوأَْنَت َعاَلُم اْلُغُيوّب، الَلُهَم ّإْن اْلَعظّ 
َكاَن َكَذا َوَكَذا ّلأْلَْمّر الَّذي يُّريُد َخْيًرا ّلي ّفي ّديّني َوَمّعيَشّتي َوَعاّقَبّة أَْمّري، 

ْرُه ّلي َوأَعّ  ا ّلي َفاْقُدْرُه ّلي َوَيس ّ ن ّي َعَلْيّه، َوّإْن َكاَن َكَذا َوَكَذا ّلأْلَْمّر الَّذي يُّريُد َشرًّ
 ّفي ّديّني َوَمّعيَشّتي َوَعاّقَبّة أَْمّري،

 .«َفاْصّرْفُه َعن ّي، ثَُم اْقُدْر ّلَي اْلَخْيَر أَْيَنَما َكاَن، اَل َحْوَل َواَل ُقَوَة ّإاَل ّبالِلَّ 

 -4/56كما في "كشف األستار"-"مسنده"البزار في ـــ وأخرجه 
والطبراني في الدعاء  1342 برقم (497/ 2)في مسنده يعلى  وأبو "3185برقم
 إبراهيم، به بمثله.بن  من طريق يعقوب ثالثتهم (1304)رقم

 مسعود فقد أخرجه:بن  اهلل عبدوأما حديث 

َسّعيٍد بن  ّإْبَراّهيمُ َحَدَثَنا " قال: 1528برقم -4/334البزار في "مسنده"
، َقاَل: نا اْلَعَباُس   ُموَسى، َقاَل: نابن  َصاّلحُ  اْلَهْيَثّم، َقاَل: نابن  اْلَجْوَهّري 

 ، َقاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ الِلَّ  عبداأْلَْعَمُش، َعْن ّإْبَراّهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن 
 :ُمَنا ااّلْسّتَخاَرَة ّإن ّي أَْسَتّخيُرَك ّبّعْلّمَك، َوأَْسَتْقّدُرَك  "الَلُهمَ  يَُعل ّ

ّبُقْدَرّتَك، َوأَْسأَلَُك ّمْن َفْضّلَك َوَرْحَمّتَك، َفّإنَُهَما ّبَيّدَك اَل َيْمّلْكُهَما أََحٌد ّسَواَك، 
ُهَم ّإْن َكاَن َهَذا َفّإنََك َتْعَلُم َواَل أَْعَلُم، َوَتْقّدُر َواَل أَْقّدُر، َوأَْنَت َعاَلُم اْلُغُيوّب، اللَ 

اأْلَْمُر َلأْلَْمُر الَّذي تُّريُدُه َخْيًرا ّلي ّفي ّديّني، َوّفي ُدْنَياَي، أَْحَسُبُه َقاَل: َوَعاّقَبّة 
ْقّني ّلْلَخْيّر، أَْحَسُبُه َقاَل:  ْلُه، َوّإْن َكاَن َغْيُر َذّلَك َخْيًرا َفَوف ّ ْقُه َوَسه ّ أَْمّري، َفَوف ّ

 .اَن "َحْيُث كَ 

َوَهَذا اْلَحّديُث اَل َنْعَلُم َرَواُه أََحٌد ّمْن َحّديّث اأْلَْعَمّش، َعْن وقال عقبه: 
ُموَسى، َوَلْم َنْسَمْعُه ّإاَل ّمْن بن   ّإاَل َصاّلحُ الِلَّ  عبدّإْبَراّهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن 
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 َسّعيٍد، َوَصاّلٌح َفَلْيَس ّباْلَقّوي ّ بن  ّإْبَراّهيمَ 

-"، وفي "الدعاء"10012برقم -10/78الطبراني في "الكبير" ـــ وأخرجه 
أَْحَمَد َقاَل: َقَرْأُت بن  َحَدَثَنا َعْبَدانُ  " قال:1302برقم-388باب االستخارة"ص

، ثنا اْلَعَباُس بن  َعَلى ّإْبَراّهيمَ  ، بن  َسّعيٍد اْلَجْوَهّري ّ  به بمثله.اْلَهْيَثّم اأْلَْنَطاّكي 

 في روايته عن إبراهيم النخعي: (2)األعمَش  (1)عمروبن  وتابع فضيل  ــــ 

 " قال:1538برقم-5/26أخرجها البزار في "مسنده" 

َوْيّه، َقاَل: نا ُمَحَمدُ بن  أَْحَمدَ بن  الِلَّ  عبدَحَدَثَنا  أَّبي بن  ّعْمَرانَ بن  َشب 

                                                 

بن َعْمرو الفقيمي  بن َعْمرو الفقيمي التميمي، أَبُو النضر الكوفي، أخو الحسن فضيل (1)
بن  َعنه: الحجاجو وغيرهما،وثابت البناني،  ،َرَوى َعن: ّإْبَراّهيم النخعي وكان األكبر.

وغيرهم، وثقه ابن سعد وُسَلْيمان األعمش،  بن َعْمرو الفقيمي، أرطاة، وأخوه الحسن
( 448ص:  َوَقال ابن حجر في )التقريبوابن معين والعجلي وقال أحمد حجة، 

الفقيمي بالفاء والقاف مصغر أبو النضر الكوفي ثقة من السادسة مات سنة ، 5430ت
 415 ،/ الترجمة 7الجرح والتعديل:  ،334/  6: طبقات ابن سعد . وينظر:عشر ومائة 

 .4762ت (278/ 23تهذيب الكمال في أسماء الرجال )
بن  رأى أنس، موالهم أبو ُمَحَمد الكوفي األعمش ،بن مهران األسدي الكاهلي ُسَلْيمان (2)

وإبراهيم  عياش،بن أَبي  َرَوى َعن: أبان، َماّلك، وأبا بكرة الثقفي، وأخذ له بالركاب
بن طهمان،  بن تغلب، وإبراهيم أبان َعنه:و ،وغيرهمالتميمي، وإبراهيم النخعي 

ثقة  2615( ت254ص:  َوَقال ابن حجر في )التقريب وغيرهم، بن يونس، وإسرائيل
حافظ عارف بالقراءات ]بالقراءة[ ورع لكنه يدلس من الخامسة مات سنة سبع وأربعين 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال  وينظر: ،ل سنة إحدى وستينأو ثمان وكان مولده أو
 2570ت  (76/ 12)



 احلديث وعلـــــومه

 295 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

َرْحَمّن، َعْن ال بن عبد أَّبي، َعّن اْبّن أَّبي َلْيَلى َوُهَو ُمَحَمدُ  َلْيَلى، َقاَل: نا
 به بنحوه. َعْمٍرو، َعْن ّإْبَراّهيَم،بن  ُفَضْيلّ 

َوَهَذا اْلَحّديُث اَل َنْعَلُمُه يُْرَوى ّمْن َحّديّث َعْلَقَمَة، َعْن  وقال البزار عقبه:
 .ْسَنًدا ّإاَل ّمْن َهَذا اْلَوْجّه مُ الِلَّ  عبد

َباُب َما يُْسَتَحب  ّلْلَمْرّء ّمَن  -الخرائطي في "مكارم األخالق"ـــ وأخرجه 
، والشاشي -"917برقم-299" صاْسّتَخاَرّة الَِلّ َعَز َوَجَل ّفي اأْلَْمّر َيْقّصُد َلهُ 

برقم  -10/78في معجمه الكبير ، والطبراني-"359برقم-1/368في "المسند"
، - 1301برقم -388باب االستخارة"ص -"الدعاء" كتاب فيو (1301)

َباُب َما َجاَء ّفي ّإْثَباّت ّصَفّة اْلّعْلّم َقاَل الَِلُ  -والبيهقي في "األسماء والصفات"
 [255البقرة:  َعَز َوَجَل: }َواَل يُّحيطُوَن ّبَشْيٍء ّمْن ّعْلّمّه ّإاَل ّبَما َشاَء{ ]

" أربعتهم )الخرائطي، والشاشي، والطبراني، والبيهقي( من 224برقم-1/300
 ، به بنحوه.ْبّن أَّبي َلْيَلىاّعْمَراَن بن  ُمَحَمدُ طريق 

عمرو، واألعمَش في روايتهما بن  فضيَل  (1)أبى سليمانبن  حماد  وتابع 
                                                 

، بن مالك، والحسن بن أَبي سلميان، واسمه مسلم، َرَوى َعن: أنس حماد (1)  الَبْصّري 
سفيان الثوري، وُسَلْيمان األعمش وأبو حنيفة  َعنه:وغيرهم، وإبراهيم النخعي و

َوَقال النََسائي: ( 355ت(320/ 1الثقات )لي ) في وغيرهم، قال العج بن ثابت النعمان
فقيه صدوق له  ،1500( ت178ص:  ثقة إال أنه مرجئ. َوَقال ابن حجر في )التقريب

تهذيب الكمال في  ، وينظر:أوهام من الخامسة ورمي باإلرجاء مات سنة عشرين أو قبلها
وهو أنهم ال يعدون قال الذهبي: إرجاء الفقهاء،  ،1483ت  (269/ 7أسماء الرجال )

الصالة والزكاة من االيمان، ويقولون: إقرار باللسان، ويقين في القلب، والنزاع على هذا 
لفظي إن شاء الِل. وإنما غلو االرجاء من قال: ال يضر مع التوحيد ترك الفرائض" 
═ 
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 عن إبراهيم النخعي:

 قال:" 3723برقم -4/106أخرجها الطبراني في "األوسط"

اْلَعاَلّء َقاَل: نا بن  ّإْبَراّهيمُ  َعْمٍرو َقاَل: نابن  َخاّلدّ بن  َحَدَثَنا ُعْثَمانُ 
 به بلفظ مقارب.َعَياٍش، َعْن أَّبي َحّنيَفَة، َعْن َحَماٍد، َعْن ّإْبَراّهيَم، بن  ّإْسَماّعيُل 

 َعَياٍش بن  اَل ّإْسَماّعيُل َلْم َيْرّو َهَذا اْلَحّديَث َعْن أَّبي َحّنيَفَة، إّ وقال عقبه: 

 " طريق524برقم-1/316وأخرجه أيًضا الطبراني في "المعجم الصغير"
 عياش، به.بن  إسماعيل

تيبةبن  وتابع الحكم   ع 
من تقدم ذكرهم في روايتهم عن إبراهيم  (1)

 النخعي:

َباُب َما َجاَء ّفي ّإْثَباّت ّصَفّة  -أخرجها البيهقي في "األسماء والصفات"
َواَل يُّحيطُوَن ّبَشْيٍء ّمْن ّعْلّمّه ّإاَل ّبَما َشاَء{ ]البقرة:  اْلّعْلّم َقاَل الَِلُ َعَز َوَجَل: }

بن  أنا َحْمَزةُ  ، اْلَحاّفظُ الِلَّ  عبدَوأَْخَبَرَنا أَبُو " قال: 226برقم -1/302"[255
 اْلَفْضّل،بن  ثنا َعَباُس  ،ياْلَهْيَثّم الَدْيَرَعاُقولّ بن  َكّريمّ ال عبدثنا ،اْلَعَباّس اْلَعَقّبي  

                                                 
═ 

 (233/  5: أعالم النبالء )سير
الَِلّ، ويُقال: أَبُو ُعَمر، الكوفي مولي  و عبدبن عتيبة الكندي، أبو ُمَحَمد، ويُقال: أب الحكم (1)

بن النهاس  بن عتيبة بن عدي الكندي، ويُقال: مولى امرأة من كندة، وليس بالحكم عدي
، وإبراهيم النخعيالعجلي َرَوى َعن: إبراهي بن كدام،  ومسعروغيرهما، وعنه: ، م الَتْيّمي 

تقريب التهذيب )ص: قال ابن حجر )في  وغيرهم، بن زاذان ومنصور ومطر الوراق )س(،
ثقة ثبت فقيه إال أنه ربما دلس من الخامسة مات سنة ثالث عشرة أو ، 1453ت (175

 .ت1438( 114/ 7تهذيب الكمال في أسماء الرجال )وينظر: بعدها وله نيف وستون 
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 ، به مختصًرا.، َعّن اْلَحَكّم َعْن ّإْبَراّهيمَ اْلَيَماّن، َعْن ّمْسَعرٍ بن  ثنا َيْحَيى

بن  اهلل عبدفي روايته عن  (2)علقمَة  (1)سلمةبن  وتابع أبو وائل شقيق  
 مسعود:

َحَدَثَنا  " قال:10421برقم -10/190الطبراني في "الكبير"أخرجها 
، ثنا اْلُمْنّذرُ بن  اْلَعَباُس  ، ثنا بن  َحْمَداَن اْلَحَنّفي  اأْلَْصَبَهاّني  اْلَوّليّد اْلَجاُروّدي 

به بلفظ  الِلّ  عبد َزْيٍد، َعْن َعاّصٍم، َعْن أَّبي َواّئٍل، َعنْ بن  أَّبي، ثنا َسّعيدُ 
 مقارب.

                                                 

ولم يره. وَرَوى َعن:  أدرك النَّبي   بن سلمة، أَبُو وائل األسدي، شقيق (1)
 وغيرهم، وعنه:بن مسعود  الَِلّ  بن الخطاب، وعبد بن ُعَمر الِل بن عباس، وعبد الِل بدع

وغيرهم، قال ابن حجر  بن بهدلة بن حيان القرشي، وعاصم وصالح ُسَلْيمان األعمش،
أبو وائل الكوفي ثقة ]من الثانية[ مخضرم ، 2816 ت (268تقريب التهذيب )ص: )في 

تهذيب الكمال في أسماء ، وينظر: العزيز وله مائة سنة مات في خالفة عمر ابن عبد
  2767 ت (548/ 12الرجال )

بن  بن كهل: ويُقال: ابن كهيل بن سالمان بن علقمة بن مالك الَِلّ  بن عبد بن قيس علقمة (2)
بن يزيد، وخال  الرحمن بن يزيد، وعبد بن عوف، أبو شبل الكوفي، عم األسود بكر

 .إبراهيم النخعي، ولد في حياة النَّبي  
َعنه: و وغيرهم، بي طالب،بن أَ  بن عفان، وعلي بن مسعود، وُعْثَمان الِل َرَوى َعن: عبد

بن كهيل، وأبو  وسلمة،بن يزيد النََخّعي   بن سويد النخعي، وابن أخته ّإْبَراّهيم ّإْبَراّهيم
 وغيرهم، بن سلمة، وائل شقيق

ثقة ثبت فقيه عابد من الثانية  4681 ت (397تقريب التهذيب )ص: وقال ابن حجر )في 
/ 20تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) ، وينظر:مات بعد الستين وقيل بعد السبعين

  4017 ت (300
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بيشبن  وتابع زر   ح 
 في روايتهما عن ابن مسعود: أبا وائَل، وعلقمةَ  (1)

 " قال:7332برقم-7/222أخرجها الطبراني في "األوسط"

َجّميٍل، َثَنا بن  َيْعُقوَب، َنا اْلَهْيَثمُ بن  اْلَعَباّس، َنا اْلَفْضُل بن  َحَدَثَنا ُمَحَمدُ 
بن  الِلَّ  عبدُحَبْيٍش، َعْن بن  َحّسْبُتُه َعْن ّزر ّ َفَضاَلَة، َعْن َعاّصٍم، بن  ُمَباَركُ 

َفَضاَلَة ّإاَل بن  َلْم َيْرّو َهَذا اْلَحّديَث َعْن ُمَباَركّ وقال عقبه:  به بنحوه.َمْسُعوٍد 
 َيْعُقوَب "بن  َجّميٍل، َتَفَرَد ّبّه: اْلَفْضُل بن  اْلَهْيَثمُ 

 وأما حديث أبي أيوب األنصاري فقد أخرجه:

 َباُب َصاَلّة ااّلْسّتَخاَرةّ  -ابن خزيمة في "صحيحه" كتاب الصالة
باب  -، وعنه ابن حبان في "صحيحه" كتاب النكاح-"1220برقم-2/226"

اأْلَْمّر ّبّكْتَماّن اْلّخْطَبّة، َواْسّتْعَماّل ُدَعاّء ااّلْسّتَخاَرّة َبْعَد اْلوُضوّء، َوالَصاَلّة، 
ّ َجَل َوَعاَل ّعْنَدَهاَوالَتْحّميّد، َوالَتمْ   " قال:404برقم -9/348"ّجيّد لِّلَ

ْعَلى، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، أَْخَبَرَنا َحْيَوُة، أََن األَ  بن عبد َحَدَثَنا يُونُُس 
                                                 

بن  بن غاضرة بن سعد نصر بن بالل، وقيل: هالل بن أوس بن حباشة بن حبيش زر (1)
بن خزيمة األسدي، أبو مريم، ويُقال: أبو  بن أسد بن غنم ْبندودان بن ثعلبة مالك

بن كعب،  أبيوبن مسعود  الِل عبد روى عن: مطرف، الكوفي، مخضرم أدرك الجاهلية.
بن بهدلة وعامر الشعبي  وعاصم إبراهيم النخعي، َعنه:و ،وغيرهمبن اليمان  وحذيفة
 ت (215تقريب التهذيب )ص: ، وقال ابن حجر )في بن َمّعين: ثقةاقال  ،وغيرهم
 زر بكسر أوله وتشديد الراء ابن حبيش بمهملة وموحدة ومعجمة مصغر -2008

الكوفي أبو مريم ثقة جليل مخضرم ]من الثانية[ مات سنة إحدى أو اثنتين أو األسدي 
تهذيب الكمال في أسماء ، وينظر : ثالث وثمانين وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة

 1976ت  (335/ 9الرجال )
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َثُه، أَّبي أَي وَب اأْلَْنَصاّرَي َحدَ بن  َخاّلدّ بن  أَّبي اْلَوّليّد، أَْخَبَرُه أََن أَي وَب بن  اْلَوّليدَ 
ّه: أََن َرُسوَل الِلَّ  َقاَل: " اْكُتّم اْلُخْطَبَة، ثَُم َتَوَضْأ   َعْن أَّبيّه، َعْن َجد ّ

ْدُه، ثَُم ُقّل:  ّ َما َكَتَب الَِلُ َلَك، ثَُم اْحَمْد َرَبَك َوَمج ّ َفأَْحّسْن ُوُضوَءَك، ثَُم َصل 
َوَتْعَلُم َواَل أَْعَلُم، َوأَْنَت َعاَلُم اْلُغُيوّب، َفّإْن َرأَْيَت الَلُهَم ّإنََك َتْقّدُر َواَل أَْقّدُر، 

يَها ّباْسّمَها  -ّلي ّفي ُفاَلَنَة،  َخْيًرا ّلي ّفي ّديّني َوُدْنَياَي َوآّخَرّتي، َفاْقّدْرَها  -تَُسم ّ
ّتي َفاْقّض ّلي ّبَها، أَْو ّلي، َوّإْن َكاَن َغْيُرَها َخْيًرا ّلي ّمْنَها ّفي ّديّني َوُدْنَياَي َوآّخرَ 

 .َقاَل: اْقّدْرَها ّلي "

، -"2698برقم-2/179وأخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب النكاح"
باب االستخارة في الخطبة  -الكبرى" كتاب النكاحوعنه البيهقي في "السنن 

"،وأخرجه أحمد في "مسنده")م/ أبي أيوب 23837برقم-7/239"وغيرها
"وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 23597برقم -38/566األنصاري(

 "،1306برقم-390، وفي "الدعاء" ص-"3901برقم -4/133

 ،خمستهم"2424برقم -2/938وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"
)الحاكم، والبيهقي، وأحمد، والطبراني، وأبو نعيم( من طريق ابن وهب، به 

 بمثله.
َجاهُ »وقال الحاكم عقبه:  ْسَناّد، َوَلْم يَُخر ّ ووافقه « َهَذا َحّديٌث َصّحيُح اإْلّ

 أبي الوليد:بن  شريح في روايته عن الوليدبن  وتابع ابُن لهيعَة حيوةَ  الذهبي.
 -38/566 األنصاري(م/ أبي أيوب  أخرجها أحمد في "مسنده")

أَّبي بن  َحَدَثَنا اْلَوّليدُ  َحَدَثَنا َحَسٌن، َحَدَثَنا اْبُن َلّهيَعَة،" قال: 23596برقم
 ، به بمثله.اْلَوّليدّ 

 انتهى والِل أعلم.
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 املبحث الثاني

 .ولطائف اسناده يف الكالم علي إسناد احلديث وبيان من ضعفه

ر معنا أخرجه غير واحد من المحدثين وعلي مع أن الحديث كما مَ 
اإلمام الجليل أمير ن وجبل الحفظ اإلمام البخاري إال أ المؤمنين رأسهم أمير

حنبل وصف الحديث بأنه منكر وعلته بن  المؤمنين في الحديث أحمد
في ترجمة  (1)أبي الموالي، ذكر ذلك الحافظ ابن عديبن  رحمنال عبد
 .رحمنال عبد

بن  ، َحَدَثنا أبو طالب سألت أحمدَحَدَثَنا اْبُن أَّبي ّعْصَمةَ حيث قال: 
رحمن ال بأس به، َقال: كان ال عبدأَّبي اْلَمَواّلي قال بن  رحمنال عبدحنبل عن 

يروي حديثا البن المنكدر عن جابر  ،حين هزم هؤالء (2)محبوسا في المطبق
في االستخارة ليس يرويه أحد غيره هو منكر قلت هو  َعّن النَّبي ّ 

ط منكر؟ َقال: َنعم ليس يرويه غيره ال بأس به وأهل المدينة إذا كان حديث غل
بن المنكدر َعن جابر وأهل البصرة يقولون ثابت َعن أََنس يحيلون ايقولون 
 (3) عليهما

 ينحصر في ثالثة أمور: المسألةوالجواب عن هذه 

                                                 

  1134الترجمة  (499/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) (1)
 يعني السجن  (2)
وقد استشكل شيخنا في ) شرح الترمذي ( هذا الكالم وقال : ما قال الحافظ ابن حجر:  (3)

قلت : يظهر لي أن مرادهم  فإن ابن المنكدر وثابتا ثقتان متفق عليهما . ،عرفت المراد به
 {11/219.. } فتح الباري التهكم والنكتة في اختصاص الترجمة للشهرة والكثرة .
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 :أبي الموالي وبيان حالهبن  رحمنال عبدأحدها: في ترجمة 

أَبي بن  زيدبن  َرْحَمنال عبدوقيل:  (1)أَبي الموال بن  َرْحَمنال عبد وهو
أَبُو ُمَحَمد،  (2)أَبي الموال واسمه زيد، المدنيبن  رحمنال عبدالموال، وقيل: 
 (3) أَّبي َطاّلٍب.بن  َمْوَلى آّل َعّلي ّ 

  (4)وقيل مولى أبي رافع مولى رسول الِل صلى الِل عليه و سلم 

الحسن بن  الِل بن عبد محمدأنه كان مع  :وقد ذكر المترجمون له
قال المنتجيلي في " تاريخه ": ضربه أبو جعفر المعروف بالنفس الزكية، 

 أين هو فلم الِل بن عبد أن يخبره عن محمد المنصور أربعمائة سوط على
عنده حتى ولي المهدي  يخبره، فحدره إلى العراق فلم يزل محبوساً 

 (5)فأخرجه.

بن  بغداد ُهَو وُمَحَمدمل من المدينة إلى حُ وقال اإلمام الحافظ الذهبي: 
 الديباج وبعض الطالبيين، فحبسوا ببغداد، وقيل: بل حبسوا بالهاشمية الِلَ  عبد

                                                 

األلف الم من غير ياء جمع مولى واسمه زيد بفتح الميم وتخفيف الواو وبعد }الَموال{  (1)
 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .الَرحمن وأبوه ال يعرف اسمه ويقال زيد جد  عبد

 (172/ 27ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ) (216/ 9) ،القسطالنيلإلمام 
 (439 /32تاريخ دمشق البن عساكر )قال الحافظ ابن عساكر هو مدني ال مكي.. ينظر  (2)
 177الترجمة  (682/ 4تاريخ اإلسالم ت بشار ) (3)
 5358الترجمة  (226/ 10تاريخ بغداد ) (4)
 (238/ 8إكمال تهذيب الكمال )، 177الترجمة  (682/ 4تاريخ اإلسالم ت بشار ) (5)

  3257الترجمة
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 (1) ولم يدخلوا بغداد، فالَِل أعلم.

أَبي طالب المعروف بن  عليبن  ُمَحَمدبن  عليبن  َرَوى َعن: الحسن
 طالب،أَبي بن  عليبن  الحسينبن  عليبن  جده بابن الحنفية والحسين

بن  حسنبن  الِلَ  عبدحزم، وبن  َعْمروبن  ُمَحَمدبن  أَبي َبْكربن  الِل عبدو
وُعَبيد  ،أَبي َعْمرة األَْنصاّري  بن  َرْحَمنال عبدأَبي طالب، وبن  عليبن  حسن
أَبي بن  عليبن  حسنبن  حسنبن  موهب، وعليبن  رحمنال بن عبد الِلَ 

أَبي طالب، بن  عليبن  الحسينبن  عليبن  طالب، وأبي جعفر ُمَحَمد
، ومحمدبن  مسلمبن  ومحمد ،القرظي كعببن  ومحمد ْهّري  بن  شهاب الز 
  وغيرهم.المنكدر 

 مخلد القطواني،بن  عيسى ابن الطباع، وخالدبن  َرَوى َعنه: إسحاقو
 وسفيان  الحباب،بن  وزيد

مسلمة بن  الِلَّ  عبدالمبارك وبن  الِل عبدو الثوري وهو من أقرانه،
، مقاتل خال القعنبيبن  َرْحَمنال عبدوهب، وبن  الِلَ  عبد، والقعنبي

بن  مة الّمْصّري، وقتيبةمسلبن  ملكال عبد، و األَُويسيالِلَّ  بن عبد عزيزال عبدو
 ، اليساري المدنيالِلَ  بن عبد ومطرف ،عيسى ابن الطباعبن  ، ومحمدَسّعيد
سلمة بن  ، ومنصورعيسى القزازبن  لرازي، ومعنمنصور ابن  ومعلى

بن  ، ويحيىحسان التنيسيبن  مزاحم، ويحيى يأَببن  الخزاعي، ومنصور
 (2) وغيرهم عامر العقديوَسّعيد مولى بني هاشم، وأَُبويحيى النيسابوري، وأَبُ 

                                                 

 .177الترجمة  (682/ 4تاريخ اإلسالم ت بشار ) (1)
 ( 3972الترجمة ) (446/ 17الرجال )تهذيب الكمال في أسماء  (2)
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  (1)وثقه ابن معين،

 (2)والترمذي،

 (3)والنسائي،

  (4)وابن شاهين،

 (5) وابن عدي

َوَقال أَبُو ُعَبيد اآلجري، َعن أَّبي َداُود: ثقة.
(6) 

  (7)الثقاتفي بن حبان وذكره ا

 (8)قال الذهبي: ثقة مشهور

َوَقال أَبُو َحاّتم: ال بأس به، وهو  صدوق ال بأس به :َوَقال أَبُو ُزْرَعة

                                                 

 676الترجمة  (158/ 3رواية الدوري ) -تاريخ ابن معين  (1)
 " 480برقم -2/345سنن الترمذي  (2)
ذكر هذا التوثيق اإلمام المزي في تهذيب الكمال .. ولم أقف عليه في مرجع آخر..  (3)

مدني ليس به  النسائي قال: قال (226/ 10تاريخ بغداد )وأسند الخطيب البغدادي في )
 .بأس

 784الترجمة  (144تاريخ أسماء الثقات )ص:  (4)
 1134الترجمة (499/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) (5)
 (448/ 17تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (6)
 9147الترجمة (91/ 7)الثقات البن حبان  (7)
 ( 3640الترجمة ) (387/ 2المغني في الضعفاء ) (8)
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  (1) ر.أحب إلي من أَّبي معش

  (2) صدوق :خراشبن  يوسفبن  َرْحَمنال عبدَوَقال 

 (3) حنبل: ال بأس بهبن  قال أَبُو طالب َعن أحمدو

، صدوق ربما أخطأ من السابعة (4)حجر في التقريب  وقال الحافظ ابن
 .رحمن من ثقات المدنيينال عبد( 11/219) قال في الفتحو

  (5)مات سنة ثالث وسبعين وقد أجمعوا علي أنه

واستعراض أقوال العلماء فيه  أَّبي اْلَمَوالّ لسيرة ابن وبعد هذا العرض 
و تضعيف وال وجه لتضعيفه أنستطيع القول بان جمهور المحدثين قد وثقه 

  التالي. وجه. إال ما جاء عن اإلمام أحمد رحمه الِل والذي سأبينه في الروايته.

والوجه الثاني: تفسير كالم اإلمام أحمد ومقصوده بوصف ابن أبى الموالي 
 بأنه منكر

َحَدَثَنا أبي الموال: بن  رحمنال عبدفي ترجمة  (6):ابن عديقال الحافظ 
                                                 

 1388الترجمة  (292/ 5الجرح والتعديل ) (1)
/ 5الجرح والتعديل )(،  3972الترجمة ) (446/ 17تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (2)

 1388الترجمة  (292
 المراجع السابقة. (3)
 4021الترجمة  (351تقريب التهذيب )ص:  (4)
التحفة  ،(170/ 18ت )الوافي بالوفيا ،177الترجمة  (682/ 4تاريخ اإلسالم ت بشار ) (5)

 وينظر: المراجع السابقة (155/ 2اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )
  1134الترجمة  (499/ 5الكامل في ضعفاء الرجال ) (6)
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حنبل عن بن  سألت أحمد (1)اْبُن أَّبي ّعْصَمَة، َحَدَثنا أبو طالب
رحمن ال بأس به، َقال: كان محبوسا ال عبدأَّبي اْلَمَواّلي قال بن  رحمنال عبد

حين هزم هؤالء يروي حديثا البن المنكدر عن جابر َعّن النَّبي ّ  (2)في المطبق
  في االستخارة ليس يرويه أحد غيره هو منكر قلت هو منكر؟

َقال: َنعم ليس يرويه غيره ال بأس به وأهل المدينة إذا كان حديث غلط 
بن المنكدر َعن جابر وأهل البصرة يقولون ثابت َعن أََنس يحيلون ايقولون 

 ما.عليه

فالذي ينظر إلي كالم اإلمام احمد يستنتج أنه ال يضعف ابن أبي 
{ ويتقوي هذا االستنتاج بما أسنده  الموالي بدليل وصفه بأنه } ال بأس به

يوسف الصيرفي، َقاَل: بن  َقاَل: أَْخَبَرَنا اْلَحَسن الخطيب البغدادي في تاريخه
بن  هارون الخالل، َقاَل: أَْخَبَرّني حرببن  ُمَحَمدبن  أَْخَبَرَنا أَبُو َبْكر أَْحَمد

َقاَل: َقاَل أَْحَمد يعني ابن حنبل: َكاَن ابن أَّبي الموال عندنا  (3)ّإْسَماّعيل
                                                 

روى َعْن أحمد مسائل كثيرة ، أحمد صاحب اإلمام بن حميد أبو طالب المشكاني أحمد (1)
بن َيْحَيى وغيرهما وذكره  فوزان وزكرياوكان أحمد يكرمه ويعظمه روى عنه أبو محمد 

أبو بكر الخالل فقال صحب أحمد قديما إلى أن مات وكان أحمد يكرمه ويقدمه وكان 
الِل مذهب القنوع واالحتراف ومات  رجال صالًحا فقيًرا صبوًرا َعَلى الفقر فعلمه أبو عبد

 ( 39/ 1)طبقات الحنابلة . ينظر: .. الِلَ  قديما بالقرب من موت أبي عبد
 يعني السجن  (2)
، الَفّقْيُه، ّتْلّمْيُذ أَْحَمدَ  (اإّلَماُم، الَعالََمُة، أَبُو ُمَحَمٍد َحْرُب 3) بن َحْنَبٍل.  بن ّإْسَماّعْيَل الّكْرَماّني 

، َوأَّبي ُعَبْيٍد، َوَسعّ  ، َوأَّبي َبْكٍر الُحَمْيّدي ّ بن َمْنُصْوٍر،  ْيدّ وأََخَذ َعْن: أَّبي الَوّلْيّد الطََياّلّسي ّ
، َوأَبُو َحاتٍّم  بن َراْهَوْيه.َرَوى َعْنُه: الَقاّسمُ  بن َحْنَبٍل، َوّإْسَحاَق  َوأَْحَمدَ  بن ُمَحَمٍد الَكْرَماّني 

؛ َرّفْيُقُه، َوأَبُو َبْكٍر الَخالَُل، َوآَخُرْونَ  .ُقْلُت: )َمَساّئُل( َحْرٍب ّمْن أَْنَفّس ُكتُّب  الَراّزي 
═ 
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َقاَل الخالل: وأَْخَبَرّني  محبوًسا في المطبق، ثم خلي َعْنه ورجع إلى المدينة.
بن  َرْحَمنال عبد، َقاَل: الِلَ  عبدَبا َيْحَيى، َقاَل: َحَدَثَنا أَبُو َطاّلب أن أَ بن  زكري ا

 (1)أَّبي الموال من أهل المدينة ثقة

{ ذكرتها كل الكتب التي ترجمت البن أبي ال بأس بهوعبارة }
أبي بن  رحمنال عبد :حنبل(بن  قال الميموني: قلت )يعني ألحمدو (2)الموال،
 (3) قال: ما أرى بحديثه بأساً، هو ممن يحتملالموال؟ 

قال: وكم حديث ابن أبي الموال،  حرب، قيل: فابن أبي الموال؟ وقال
وكان  -يعني: حديث االستخارة عن جابر -وقال: روى حديًثا لم يروه أحد 

 (4)يضعفه.

تأت إال في  أبي الموال ثقة فلم ما عبارة وصف اإلمام أحمد بأن ابنوأ 
يضعفه بل ينكر الرواية  تاريخ بغداد ... فتعين من هذا أن اإلمام أحمد ال

                                                 
═ 

بن َقاّنٍع، ّفي َسَنّة ثََماّنْيَن  الَباّقي َناّبَلّة، َوُهَو َكّبْيٌر ّفي ُمَجَلَدْيّن.َقَيَد َتاّرْيَخ َوَفاّتّه عبدالحَ 
ْسّعْيَن، َوَما َعّلْمُت ّبّه َبْأساً  ُ.َومائََتْيّن. َر، َوَقاَرَب الت ّ  ... ينظر:.-َرّحَمُه الِلُ َتَعاَلى  -ْلُت: ُعم ّ

 .(244/ 13بالء )سير أعالم الن
 .(492/ 11تاريخ بغداد ت بشار ) (1)
الجرح والتعديل (،  3972الترجمة ) (17/446تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (2)

بن حنبل في رجال الحديث  موسوعة أقوال اإلمام أحمد ،1388الترجمة  (5/292)
 1577الترجمة  (351/ 2وعلله )

 (182العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره ت صبحي السامرائي )ص:  (3)
 99الترجمة 

 473"مسائل حرب" ص  (4)
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قلت هو منكر؟ َقال: َنعم ليس فحسب ألنه انفرد بها بدليل قوله ألبي طالب } 
فظهر بهذا أن الحكم علي الرواية بالمنكرة من أجل تفرده بها،  {يرويه غيره 

بل رواها غيره كما ظهر  وهو حكم ليس في محله ألنه لم ينفرد بهذه الرواية
ولهذا فالقول الراجح في الرواية أنها  ،ديثهذا جليًا عند تخريج الح

 صحيحة. 

والوجه الثالث: أن ابن أبي الموالي لم ينفرد برواية هذا الحديث وال انفرد به 
 جابر

 :رحمن أحاديث وقالال عبدابن عدي ل قول :(1)افظ ابن حجرالحذكر 
، وقد رواه غير واحد والذي أنكر عليه حديث االستخارة هو مستقيم الحديث

 .الصحابة كما رواه ابن أبي الموالمن 

وهو كما قال مع  ،يريد أن للحديث شواهد} يعني ابن حجر{ : قلت 
 مشاححه في إطالقه .

حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من  :قال الترمذي بعد أن أخرجه 
 .وي عنه غير واحدوهو مدني ثقة ر ،حديث ابن أبي الموال

، عن غير واحد من الحديث رواه غير واحد من الصحابةن هذا أومعني 
تنفي ان الحديث له صفة التفرد في راويه وهي علة  التابعين، وله طرق متعددة

ال يضعف الحديث بها مطلقاً .. وقد أجاد الزين العراقي رحمه الِل في توجيه 
 فيما نقله عنه ابن حجر الهيثمي بقوله: المسألةهذه 

                                                 

 11/219 الباري فتح (1)
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ْساَلم الزين اْلّعَراّقي  ّفي َتْخّريجه ّبمَ  )َوُسّئَل(  ا َلفظه نقل شيخ اإْلّ
ْحَياء َعن أَْحمد  أَنه َقاَل ّفي َحّديث االستخارة اْلَمْشُهور  أََحاّديث اإْلّ

َهَذا َحّديث ُمنكر َمَع أَن الُبَخاّري  َرَواُه َعن َجابر َرّضي الِل َتَعاَلى َعنُه َفَهل َقول 
 ....؟ؤثر ضعفا ّفي الَحّديث أَوالأَْحمد اْلَمْذُكور يُ 

)َفأَجاب( بقوله اَل يُؤثر َقول أَْحمد اْلَمْذُكور ضعفا ّفي الَحّديث أّلَنَُه َلْيَس 
الُمَراد ّبّه َظاهره َفّإن اْصّطاَلح أَْحمد َكَما َنقله اأْلَّئَمة َعنُه أَنه يُطلق َهَذا الَلْفظ 

َراّويه ّثَقة َوقد َجاَء َعن أَْحمد َذّلك ّفي َحّديث على اْلَفرد اْلُمطلق َوّإن َكاَن 
َياّت لَكونه َفردا ُمطلًقا ّباْعّتَبار أَوله َوّإن َكاَن متواترا ّباْعّتَبار آّخره  اأْلَْعَمال ّبالن ّ

ّإْبَراّهيم الَتْيّمي  روى َحّديثا ُمْنكرا َووصف ُمَحَمًدا َمَع بن  َفَقاَل ّفي ّرَواَية ُمَحَمد
َذّلك على أَنه لم يضعف  رف من اْصّطاَلح أَْحمد ّلك ّبأَنَُه ّثَقة َفّإذا عُ ذَ 

أََشاَر ّإَلى أَن َحّديث َجابر  الَحّديث ّبَوْجه على أَن اْلَحاّفظ اْبن عدي 
 َكيَف َوقد َرَواُه غير َجابر من الَصَحاَبة  ..اْلَمْذُكور َلْيَس َفردا ُمطلًقا

ْرّمّذي  مّ   ،ْنُهم اْثَنْيّن َفَقاَل َوّفي اْلَباب َعن اْبن َمْسُعود َوأبي أَي وب اْنتهىسمى الت ّ

عمر َوأَبا ُهَرْيَرة َوأَبا سعيد بن  الِل عبدَعَباس وَ بن  الِل عبدَزاد َغيره  
َرّضي الِل َتَعاَلى َعْنُهم أَْجَمّعيَن َلّكن َمَع بعض ّزَياَدة َونقص ّفي أَْلَفاظه َوَذّلَك 

 ّبأَن الَحّديث َلْيَس َفردا ُمطلًقايعلمك 

ّسَتة من أَكاّبر  َكيَف َوقد َوافق َجاّبرا ّفي ّرَواَيته َعن النَّبي  
  (1) .أ.هــالَصَحاَبة 

 قال الحافظ ابن حجر: 
                                                 

 (670الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي )ص:  (1)
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وكأنه فهم من قول أحمد إنه منكر تضعيفه وهو المتبادر، لكن اصطالح 
ه ثقة، وقد جاء عنه يولو كان راوأحمد إطالق هذا اللفظ على الفرد المطلق، 

إبراهيم التيمي: بن  ال في رواية محمدـــحديث "األعمال بالنيات"، فق فيذلك 
 ،روى حديثاً منكراً، ووصف محمدًا مع ذلك بالثقة

 .وقد نقل ابن الصالح مثل هذا عن البرزنجي

وأشار ابن عدي أن الحديث جاء له شاهد أو أكثر، وقد سمى الترمذي  
من الصحابة الذين رووه اثنين، فقال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب، 

عباس، بن  الِل عبدعن  -يعني الحافظ العراقي في شرحه-زاد شيخنا 
 (1) ريرة، وأبي سعيد....عمر، وأبي هبن  الِل عبدو

ن الرواية صحيحة والقول أوبعد هذا العرض لهذه المسائل نستخلص 
 خرجها في صحيحه ووافقه فيها جمهور المحدثين.أفيها قول البخاري الذي 

"وقد استشكل الحاف اإلمام أحمد  كالمَ  ظ العراقي  في "شرح الترمذي 
جابر وأهل البصرة يقولون بن المنكدر َعن اإذا كان حديث غلط يقولون )

وقال: ما عرفُت المراد به، فإن ابن المنكدر،  (ثابت َعن أََنس يحيلون عليهما
 وثابًتا ثقتان، مت فٌق عليهما.

قال الحافظ: يظهر لي أن مرادهم التهك م، والنكتة في اختصاص 
 الترجمة للشهرة والكثر.

ر به الحافظ كالم  :-عفا اهلَل تعالى عنه  -قال الجامع  هذا الذي فس 

                                                 

 3/345"أمالي األذكار" فيما نقله عنه ابن عالن  (1)



 اإلنارة يف شرح حديث االستخارة 

 310 اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية الدراسات 

اإلمام أحمد غير واضح، وأحسن تفسير لكالمه، وأوضحه ما ذكره الحافظ 
ه: "، ونص   ابن رجب في "شرح علل الترمذي 

ومراد أحمد بهذا كثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل "
المدينة، وكثرة من يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة، وسي ىء الحفظ 

 (1)."المجهولين منهم، فإنه كثرت الرواية عن ثابت من هذا الضربو

: يه  ْسَناده: ف   ذكر لطائف إ 

 التحديث ّبّصيَغة اْلجمع ّفي موّضعين.  

 َوّفيه: العنعنة ّفي موّضعين. َوّفيه: الَقْول ّفي موّضعين. 

االستخارة، َوأَن أبي المَواّلي ّمَما تفرد ّبَحّديث بن  َرْحَمنال عبدَوّفيه: أَن 
 الُبَخاّري  تفرد ّبّه.

د مدنيان.ال عبدَوّفيه: أَن َشْيخه بلخي وَ   َرْحَمن َوُمَحم 
(2) 

 رحمه الِل تعالي:  فقال اللطائفبعضًا من  ذكر الحافظ ابن حجر وقد

ُث  اْلُمْنَكّدربن  َسّمْعُت ُمَحَمدَ }  َقْولُهُ  قال ابن بطال: بن  الِلَّ  عبديَُحد ّ
 َكّبيَر َبّني َهاّشٍم الِلَّ  عبدَوَكاَن  ،أَّبي َطاّلٍب بن  َعّلي ّ بن  اْلَحَسنّ بن  اْلحسن أَي

َبْيّدي  اّفي َوْقّتّه َقاَل  بن َسْعٍد َكاَن ّمَن اْلُعَباّد َوَلُه َعاّرَضٌة َوَهْيَئٌة َوَقاَل ُمْصَعٌب الز 
َمّعيٍن َوالنََساّئي  بن  يكرمونه َوَوثََقهُ  َما َكاَن ُعَلَماُء اْلَمّديَنّة يكرمون أحدا َما

ّه  أَّبي بن  َجْعَفرّ بن  الِلَّ  عبدَوَغْيُرُهَما َوُهَو ّمْن ّصَغاّر الَتاّبّعيَن َرَوى َعْن َعم ّ َجد ّ
                                                 

 . (693/ 2الترمذي ) "شرح علل"( 1)
 .(222/ 7) "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( 2)
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ّه َفاّطَمَة ّبْنّت اْلُحَسْيّن َوَعْن َغْيّرَها َوَماَت ّفي َحْبّس   َطاّلٍب َوَلُه ّرَواَيٌة َعْن أُم ّ
 اْلَمْنُصوّر َسَنَة َثاَلٍث َوأَْرَبّعيَن َوّمائٍَة َوَلُه َخْمٌس َوَسْبُعوَن َسَنًة 

 َوَلْيَس َلُه ّذْكٌر ّفي اْلُبَخاّري ّ ّإاَل ّفي َهَذا اْلَمْوّضعّ 

ّلّه َوَلْم بن  َرْحَمنّ ال عبدَوَقْد أَْفَصَح   أَّبي اْلَمَواّلي ّباْلَواّقّع ّفي َحاّل َتَحم 
َرْف ّفيّه ّبأَْن َيُقوَل َحَدَثّني َواَل أَْخَبَرّني َلّكْن أَْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ّمْن َوْجٍه آَخَر َيَتَص 

اْلُمْنَكّدّر َوَعَلْيّه ّفي َذّلَك اْعّتَراٌض اّلْحّتَماّل أَْن بن  َعْنُه َفَقاَل َحَدَثّني ُمَحَمدُ 
 ْدُه ّبالَتْحّديّث اْلُمْنَكّدّر َلْم َيْقّص بن  َيُكوَن ُمَحَمدُ 

ي َفَكاَن النََساّئي   َوَقْد َسَلَك ّفي َذّلَك النََساّئي  َواْلَبْرَقاّني    َمْسَلَك الَتَحر ّ
ُث ّفيَها ّبالَتْحّديّث اَل َيُقوُل َحَدَثَنا  ّفيَما َسّمَعُه ّفي اْلَحاَلّة الَّتي َلْم َيْقّصْدُه اْلُمَحد ّ

َبْرَقاّني  َواَل أَْخَبَرَنا َواَل َسّمْعُت َبْل َيُقوُل ُفاَلٌن َقَرأَُه َعَلْيّه َوأََنا أَْسَمُع َوَكاَن الْ 
ْخَباّر ّلَكْوّن  َيُقوُل َسّمْعُت ُفاَلًنا َيُقوُل َوَجَوَز اأْلَْكَثُر ّإْطاَلَق الَتْحّديّث َواإْلّ
اْلَمْقُصوّد ّبالَتْحّديّث ّمْن ّجْنّس َمْن َسّمَع َوَلْو َلْم َيُكْن َمْقُصوًدا َفَيُجوُز َذّلَك 

َيُقوُل َحَدَثَنا أَْي َحَدَث َقْوًما أََنا ّفيّهْم َفَسّمْعُت َذّلَك ّعْنَدُهْم َلّكْن ّبّصيَغّة اْلَجْمّع فَ 
ْفَراّد ّبأَْن َيُقوَل  ّمْنُه ّحيَن َحَدَث َوَلْو لم يْقصد ّبالَتْحّديّث َوَعَلى َهَذا َفَيْمَتّنُع ّباإْلّ

ْخُصوٌص ّبَمْن َسّمَع َوْحَدُه َمَثاًل َحَدَثّني َبْل َوَيْمَتّنُع ّفي ااّلْصّطاَلّح أَْيًضا أّلَنَُه مَ 
َيّغ ّلَكْوّنّه أََدَل َعَلى  ّمْن َلْفّظ الَشْيّخ َوّمْن َثَم َكاَن الَتْعّبيُر ّبالَسَماّع أَْصَرَح الص ّ
اْلَواّقّع َوَقْد َتَقَدَم َحّديُث اْلَباّب ّفي َصاَلّة الَلْيّل َوّفي الَدَعَواّت ّمْن َوْجَهْيّن 

ٍ ّمْنُهَما ّباْلَعْنَعَنّة َقاَل َعْن بن  َرْحَمنّ ال عبدْن آَخَرْيّن عَ  أَّبي اْلَمَواّلي َذَكَرُه ّفي ُكل 
 اْلُمْنَكّدّر َوَلْم َيُقْل َسّمْعُت َواَل َحَدَثَنابن  ُمَحَمدّ 

ْرّمّذي  َوالنََساّئي  َوُهَو َجاّئٌز أّلَنََها ّصيَغٌة ُمْحَتّملَ 
ٌة َفأََفاَدْت َوَكَذا أَْخَرَجُه الت ّ
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َواَيُة َتَعي َن أََحّد ااّلْحّتَماَلْينّ  الَتْصّريُح ّبَسَماّعّه َوّلَهَذا َنَزَل ّفيّه  َوُهوَ  َهّذّه الر ّ
اْلُبَخاّري  َدَرَجًة أّلَنَُه ّعْنَدُه ّفي اْلَمْوّضَعْيّن اْلَمْذُكوَرْيّن ّبَواّسَطّة َواّحٍد َعْن 

َرْحَمّن اْثَناّن َلّكْن َسَهَل َعَلْيّه الن ُزوَل ال عبدَقَع َبْيَنُه َوَبْيَن َرْحَمّن َوُهَنا وَ ال عبد
اَلّع َعَلى اْلَواّقّع َوّفيَها َتْصّريُح  َرْحَمّن ّبالَسَماّع ّفي ال عبدَتْحّصيُل َفاّئَدّة ااّلط ّ

  ،َتْحَتّمُلُه اْلَعْنَعَنةُ  َمْوّضّع اْلَعْنَعَنّة َفأََما َمْن يُْخَشى ّمَن ااّلْنّقَطاّع الَّذي

َرْحَمّن َقاَل َسّمْعُت ال عبدَمْخَلٍد َعْن بن  َوَقْد َوَقَع ّلي ّمْن ّرَواَيّة َخاّلدّ 
َماَجْه َوَخاّلٌد ّمْن ُشُيوّخ بن  اْلُمْنَكّدّر يحدث َعن َجابر أخرجهبن  ُمَحَمدَ 

ْح ّبَما اْلُبَخاّري ّ َفَيْحَتّمُل أَْن اَل َيُكوَن َسّمَع ّمنْ  ُه َهَذا اْلَحّديَث َمَع أَنَُه َلْم يَُصر ّ
َواَيُة النَاّزَلُة ّمْن َتْسّمَيّة اْلَمْقُصوّد ّبالَتْحّديّث َوُهَو  بن  الِلَّ  عبدَصَرَحْت ّبّه الر ّ

 (1).اْلَحَسنّ 
 
 

h 
  

                                                 

 .ُقْل ُهَو اْلَقاّدر( :( )َقْولُُه َباُب َقْوّل الَِلّ َتَعاَلى376/ 13( فتح الباري البن حجر )1)
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 حث الثالثـاملب

 يف شرح ألفاظ احلديث وبيان معناه.

ُمَنا ااّلْسّتَخاَرَة ّفي   َرُسوُل الِلَّ َكاَن : } جابر َقْولُ  يَُعل ّ
َها  (.األُُموّر ُكل ّ

 )ور كلَها  َدّليل على اْلُعُموم، َوأَن اْلَمْرء اَل يحتقر أمراً فيه  َقْوله: )ف ي اأْل م 
لصغره َوعدم االهتمام ّبّه َفيْترك االستخارة ّفيّه، َفرب أَمر يستخف بأَْمره 

ْقَدام َعَلْيّه َضَرر َعّظيم، أَو ّفي َتركه.  (1)َفيكون ّفي اإْلّ

ْنَيا " َقاَل َبْعُض اْلُعَلَماّء:  اَل َيْنَبّغي أّلََحٍد أَْن يقدم َعَلى أَْمٍر ّمْن أُُموّر الد 
َي َرْكَعَتْيّن َصاَلَة ااّلْسّتَخاَرةّ َحَتى َيْسأََل ا  (2)".لَِلَ اْلّخَيَرَة ّفي َذّلَك ّبأَْن يَُصل ّ

  :ْرآن   )َقْوله َن الق  وَرَة م  َنا السُّ  .{َكَما ي َعل  م 

َيْعَتّني ّبَشْأّن َتْعّليّمَنا ااّلْسّتَخاَرَة ّلّعَظّم َنْفّعَها َوُعُموّمّه َكَما َيْعَتّني  :أَْي  
وَرةّ  ّبالس 
.(3) 

هذا دليل لعظم أمر االستخارة وأنها من األمور التي ينبغي لكل  وأقول:
بحرص  وهذا واضح من تشبيه جابر، مسلم ومسلمة أن يعتني بها

 علي تعليمهم االستخارة كتعليمهم القرآن.  الرسول

 ملخصه:لهذا التشبيه فقال ما  أوجهاً  وقد ذكر الحافظ ابن حجر
                                                 

  .(223/ 7( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1)
  .(306/ 13( تفسير القرطبي )2)
 .(417/ 1حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) (3)
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قيل وجه التشبيه عموم الحاجة في األمور كلها إلى االستخارة كعموم 
  (1).ة إلى القراءة في الصالةالحاج

ظّ التشبيه في  :في كتابه بهجة النفوس بن أبي جمرةاوقال  حروفه  َتَحف 
كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه ويحتمل  َوَتَرت ّب 

ان يكون من جهة االهتمام به والتحقق لبركته واالحترام له ويحتمل ان يكون 
 (2).من جهة كون كل منهما علم بالوحي

فيه إشارة إلى االعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه  :قال الطيبيو 
 (4)للفريضة والقرآن (3)ّتْلَوْينّ الصالة لجعلهما 

   َقْول ه  { :  ك ْم ب األَْمر َذا َهَم أََحد   {إ 

الهاُء والميم: أصٌل صحيح يدل  على َذْوٍب وَجَرياٍن  قال ابن فارس: 
عرب: هَمني الَشيُء: منه قول الو ،وَدبيٍب وما أشَبَه ذلك، ثم يقاس عليه

والهاموم: الَشحم الكثير اإلهالة. والَسحاب الهاُموم: الكثير الَصوب.  أَذاَبني.
 .والَهموم: البئر الكثيرة الماء

                                                 

 (.184/ 11ابن حجر ) -( فتح الباري 1)
 (.2/87) ( بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري2)

فتح ط/دار الجيل بيروت. ونقله عنه الحافظ في " ابن أبي جمرة األندلسي المؤلف:
صحيح إرشاد الساري لشرح والقسطالني في " (184/ 11ابن حجر ) - "الباري

  .(216/ 9) "البخاري
  مثنَى )ّتْلو(؛ أي: تاٍل. :( "ّتْلَويّن"3)
 . (361/ 4مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (4)
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 ، وأَما الَهم  الذي هو الحزن فعندنا من هذا القياس، ألن ه كأن ه لشدته َيُهم 
: ما َهَمْمَت بهأي يُ  الُهمام: الملك العظيم و ،الّهَمة ه، ثم تشتق  منذيب. والَهم 
ة  (1)أْقَلَقني وُمّهم  األمّر: شديُده. وأهَمّني:، الّهم 

 (2)َهَم بالشيء أَراده وبابه ردَ  الصحاح:صاحب مختار  قال: 

فليفعل يشغله  أن المسلم إذا أراد أن يفعل أمراً مهماً  :والمراد
 ستخارة.اال

 وي قصد بقوله  { : ََذا َهم  {إ 

 ا.هن يكون فعل االستخارة في أول أمره ليحدث له المقصود منأ 

ثَُم  ،اْلّهَمةّ  :َتْرّتيُب اْلَواّرّد َعَلى اْلَقْلّب َعَلى َمَراّتّب  :بن أَّبي َجْمَرةَ اَقاَل 
َيةّ  ،ثَُم اْلَخْطَرةّ  ،الَلَمةّ  َراَدةّ  ،ثَُم الن ّ  .ثَُم اْلَعّزيَمةّ  ،ثَُم اإْلّ

 "ّإَذا َهمَ "  :َفَقْولُهُ  ،اَل يَُؤاَخُذ ّبَها ّبّخاَلّف الثَاَلَثّة اأْلُْخَرى :َفالثَاَلَثُة اأْلُوَلى 
َعاّء َما  ،يُّشيُر ّإَلى أََوّل َما َيّرُد َعَلى اْلَقْلّب َيْسَتّخيرُ  َفَيْظَهُر َلُه ّبَبَرَكّة الَصاَلّة َوالد 

ا ّإَذا َتَمَكَن اأْلَْمُر ّعْنَدُه َوَقّوَيْت ّفيّه َعّزيَمُتُه َوّإَراَدتُُه َفّإنَُه ّبّخاَلّف مَ  ،ُهَو اْلَخْيرُ 
 .َلُه َمْيٌل َوُحبٌّ َفُيْخَشى أَْن َيْخَفى َعْنُه َوْجُه اأْلَْرَشّديَّة ّلَغَلَبّة َمْيّلّه ّإَلْيهّ وَيّصيُر ّإَلْيّه 

ّباْلَهم ّ اْلَعّزيَمةَ َقاَل َوَيْحَتّمُل أَْن َيُكوَن اْلُمَراُد  
(3). 

                                                 

  .)َهَم( مادة: (13/ 6( مقاييس اللغة )1)
بن  بن فارس ( المؤلف : أبو الحسين أحمد13/ 6معجم مقاييس اللغة البن فارس ) (2)

 -هـ 1399الطبعة :  الناشر : دار الفكر السالم محمد هارون عبدالمحقق :  زكريا
 م.1979

 .185/ 11فتح الباري البن حجر  (3)
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 {ب األَْمر   : } وي قصد بقوله

 في المبحث التالي. المسألةباألمر المباح وسيأتي مزيد بيان لهذه  :أي 

   َقْول ه  {: َّفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيّن ّمْن َغْيّر الَفّريَضة  } 

 النوافل: أي تكون تلك الركعتان من النافلة. منأي: ليصلي ركعتين،  
 في المبحث التالي. المسألةوسيأتي مزيد بيان لهذه 

   َقْول ه : { َم َك الَله  ْلم  َك ب ع  ير 
ن  ي أَْسَتخ   { إ 

 .به أعلم وأنا به جاهل ألنكأن تختار لي الخير أي: أطلب 

ْدَرت َك  }في قوله  والتي بعدها فالباء هنا    .للتعليلإما  {ب ق 

  ،(1)-رحمه الِل  -زين الدين العراقي كما قاله

َكَما ّفي َقْوّلّه َتَعاَلى: }ّبْسّم الَِلّ َمْجَراَها َوُمْرَساَها{ ]هود:  (2)الستعانةلأو 
أَْي: أَْطُلُب َخْيَرَك ُمْسَتّعيًنا ّبّعْلّمَك َفّإن ّي اَل أَْعَلُم ّفيَم َخْيُرَك، َوأَْطُلُب ّمْنَك  ،[41

 ُقَوَة ّإاَل ّبَك، َوّإَما ّلاّلْسّتْعَطاّف، أَْي ّبَحق ّ ّعْلّمَك اْلُقْدَرَة َفّإنَُه اَل َحْوَل َواَل 
يّبي  ذكرهما  الَشاّمّل َوُقْدَرّتّك اْلَكاّمَلّة اهـ.

 الط ّ
(3) ، 

أي بسبب حيث قال:  :والمعني: (4)القاريأو للسببية كما ذهب إليه 

                                                 

  .(482/ 2( تحفة األحوذي )1)
/ 22الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )في " أحد قولين ذكرهما الكرماني( 2)

 ( 186/ 11فتح الباري البن حجر ) ،(169
 .(985/ 3ح شرح مشكاة المصابيح )( مرقاة المفاتي3)
  .(985/ 3( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )4)
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[ 17}َرب ّ ّبَما أَْنَعْمَت َعَلَي{ ]القصص:  :لالستعطاف كما في قوله أو ،علمك
وذكر الكرماني  ،كذا في عمدة القاري (1).بحق علمك وقدرتك الشاملين أي

(2)في قول آخر له أن الباء للقسم.
 

{ للسببية أرجح، وذلك ّبُقْدَرّتَك و ّبّعْلّمَك ولعل القول بأن الباء في } 
الن العبد يقر بجهله في إدراك ما هو خير له، وكذلك عدم قدرته علي 
تحصيل ما هو أنفع له، وهذا المعني مستفاد من آخر الدعاء إذ يقول الداعي: 

 .{َفّإنََك َتْقّدُر َوالَ أَْقّدُر، َوَتْعَلُم َوالَ أَْعَلُم، َوأَْنَت َعاَلُم الُغُيوّب } 

   وَقْول ه  { : ْدَرت َك َك ب ق  ر   {َوأَْسَتْقد 

أي: أطلب أن تقدرني على أصلح األمرين، إذ أطلب منك القدرة على  
ما نويته، فإنك قادر على إقداري عليه، أو أن تقدر لي الخير بسبب قدرتك 

 عليه.

 (3)أَي: أطلب ّمْنك أَن تْجَعل لي قدَرة َعَلْيّه.  :-رحمه الِل -قال العيني

 .ينفعنيوذلك بسبب جهلي وعدم قدرتي علي إدراك ما 

َفَمْن َتَعَرى َعْن ُقْدَرّة َنْفّسّه َوَكاَنْت ُقْدَرتُُه  :"-رحمه الِل-قال ابن الحاج
ُكوّن َوالَضَراَعّة إَلْيّه َفاَل َشَك ّفي ُوُجوّد  َمنُوَطًة ّبُقْدَرّة َرب ّّه َعَز َوَجَل َمَع الس 

َوأَي  َراَحٍة أَْعَظُم ّمْن ااّلْنّساَلّخ ّمْن  إَما َعاّجاًل أَْو آّجاًل أَْو ُهَما َمًعاالَراَحّة َلُه 
                                                 

عمدة القاري  الباء لالستعطاف (210/ 6( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )1)
  .(224/ 7شرح صحيح البخاري )

 (.الباء للقسم169/ 22( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )2)
 .(222/ 7القاري شرح صحيح البخاري )عمدة  (3)
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 (1)."َعَناّء الَتْدّبيّر َوااّلْخّتَياّر َواْلَخْوّض ّبّفْكَرّة َعْقّلّه ّفيَما اَل َيْعَلُم َعاّقَبَتهُ 

   َقْول ه : {  يم  َوأَْس ْن َفْضل َك الَعظ   {أَل َك م 

ّإَشاَرةٌ ّإَلى أََن ّإْعَطاَء الَرب ّ َفْضٌل  :"-رحمه الِل -الحافظ ابن حجرقال  
نَةّ   (2)" ّمْنُه َوَلْيَس أّلََحٍد َعَلْيّه َحقٌّ ّفي ّنَعّمّه َكَما ُهَو َمْذَهُب أَْهّل الس 

هذه الجملة من عظيم الدعاء إذ أن فضل الِل هو عطاؤه  وأقول:
 اء عن، ألنه عطالكبرىنته العظمي وعطيته الموهوب وثوابه المرغوب، وم

أن العبد يطلب إلي غير استحقاق، وهبة بغير عمل، ووصفه بالعظيم إشارة 
أغلي ما يعطيه الِل لعباده المكرمين . ففضله العظيم هو سعادة الدنيا وفوز 

مته سبب عظيم من أسباب الرزق أن السؤال بفضل الِل ورح جاءاآلخرة وقد 
َفَشَكا ّإَلْيّه اْلُجوَع، َقاَل:  َجاَء أَْعَراّبيٌّ ّإَلى النَّبي ّ  فقد، في الدنيا

َما َوَجْدُت َلَك ّفي »ّإَلى بُُيوّتّه ثَُم َخَرَج، َفَقاَل:  َفَدَخَل النَّبي  
َوَقاَل َفَبْيَنَما ُهَو َكَذّلَك ّإْذ َجاَءْتُه َشاةٌ َمْصّلَيٌة،  ، َقاَل:«آّل ُمَحَمٍد َشْيًئا بُُيوّت 

، َفَقاَل َرُسوُل الَِلّ  اَءْتُه َقْصَعٌة ّمْن َثّريٍد،اآْلَخُر: جَ  َفُوّضَعْت َبْيَن َيَدّي اأْلَْعَراّبي ّ
« : ْالَّذي أََصاَبّني،  ، َقاَل: َفأََكَل، َفَقاَل: َيا َرُسوَل الَِلّ أََصاَبّني«اْطَعم

ّإْن أََصاَبّني، َوأََنا َلْسُت ّعْنَدَك، َفَقاَل َرُسوُل الَِلّ  َفَرَزَقّني الَِلُ َعَلى َيَدْيَك، أََفَرأَْيَت 
 ُقّل: الَلُهَم ّإن ّي أَْسأَلَُك ّمْن َفْضّلَك َوَرْحَمّتَك، َفّإنَُه اَل َيْمّلُكُهَما " :

 (3)"ّإاَل أَْنَت، َفّإَن الَِلَ َراّزُقَك 

                                                 

  .(39/ 4( المدخل البن الحاج )1)
  .(186/ 11( فتح الباري البن حجر )2)
 29579رقم  (74/ 6) همصنففي  ابن أبي شيبةأخرجه  (3)
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كل َعطاء الرب جل  َجاَلله فضل، َفّإنَُه َلْيَس ألحد َعَلْيّه حق قال العيني: 
ّفي نعمه َواَل ّفي َشْيء، َفكل َما يهب َفُهَو ّزَياَدة ُمبَتدأَة من ّعْنده لم يقابلها منا 
عوض ّفيَما مضى، َواَل يقابلها ّفيَما يْسَتْقبل، َفّإن وْفق للشكر َواْلَحْمد َفُهَو 

 (1) .ل يْفَتقر ّإَلى حمد وشكر، َوَهَكَذا ّإَلى غير ّنَهاَيةنْعَمة ّمْنُه َوفض

   َقْول ه : { } ر  ر  َوالَ أَْقد  نََك َتْقد   َفإ 

 وإثباته صفة لِل عزالكاملة  إعالن من الداعي االعتراف بقدرة الِل الثابتة 
 تذكر قدرته أمام قدرة الِل في شئ. ونفيها عن المخلوق الذي ال وجل

القوة والقدرة بمعنى والقادر والقدرة من صفات الذات،  بطال:قال ابن 
أن القدرة والقوة  األشعريواحد، وكذلك القادر والقوى بمعنى واحد، وذكر 

واالستطاعة معناها واحد، لكن لم يشتق لِل تعالى من االستطاعة اسم، وال 
 (2) .يجوز أن يوصف بأنه مستطيع لعدم التوقيف بذلك

القوي ورجاء من الرحمن  روجل إيمان بالقاد الِل عزواالذعان بقدرة 
ومن عرف أنه قادر على  :القاسم القشيري يالشيخ أبالرحيم علي حد قول 

ل لطائف رحمته  الكمال خشي سطوات عقوبته عند ارتكاب مخالفته وأم 
 (3) .وزوائد نعمته عند سؤال حاجته ال بوسيلة طاعته لكن بكرمه ومنته

   َقْول ه :  {} ، َوأَْنَت َعاَلم  الغ ي وب   َوَتْعَلم  َوالَ أَْعَلم 

وقد  ،هو العالم بكل شئجهله، واثبات أن الِل العبد بهذا اعتراف من 
                                                 

 .(222/ 7عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (1)
 .(122/ 10البن بطال ) البخاريشرح صحيح  (2)
 .(372/ 10) للقسطالني لشرح صحيح البخاريإرشاد الساري  (3)
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 نه عالم الغيوب.وصف نفسه بأ

أي كثير العلم بما يغيب عن سواك فإنك تعلم السر وأخفى، وذكر هذه 
وأنت  :وفي الكالم اكتفاء أي ،الجملة بعد ما تقدم من باب المبالغة في الثناء

عالم الغيوب وأنت على كل شيء قدير، وقدم العلم أواًل لإلشارة إلى عمومه 
أنها األنسب بالمطلوب الذي هو  لجميع األشياء. وقدم القدرة ثانًيا إشارة

 (1)قدار علي خير األمرينالا

هذا زيادة في  أَْنَت َعاَلُم الُغُيوّب{وَ  } ":-رحمه الِل-قال ابن أبي جمرة 
: وإن كنت تعلم الغيب في الثناء علي المولي الكريم كانه بقوة الكالم يقول

مسالتي ليس علمك بالغيب فيها بحكم الوفاق وال لعلة من العلل بل إنك 
أنت عالم جميع الغيوب علي حد الكمال والجالل، وزيادة الثناء علي المولي 

واالضطرار وهو الحق الذي لم  من أنجخ الوسائل فهذا هو حقيقة االفتقار
 (2)يبق لنفسه من الدعوي شيئاً.

نة، َفّإَنُه نفى اْلعلم َعن الَعْبد : قال العينيو َوّفيه: َتْصّريح بعقيدة أهل الس 
الَرْأي، َواْلحق ّفيّه ااّلْعّتَراف  بادئَوَذّلَك تَناقض ّفي  َواْلُقْدَرة، وهما موجودان،

ّبأَن اْلعلم لِل َتَعاَلى، َواْلُقْدَرة َلُه، َوَلْيَس لْلَعبد من َذّلك َشْيء إالَ َما خلق َلُه، 
َيُقول: َيا رب تقدر قبل أَن تخلق ّفي اْلُقْدَرة، وتقدر َمَع خلقَها، وتقدر بْعدَها، 

كلَها تصرف، َوتحل لمقدوراتك، َوَكَذّلَك ّفي َوأَنت على اْلَحّقيَقة ّفي اأْلُُمور 
اْلعلم. َوّفيه: أَنه يجب على اْلُمؤمن رد اأْلُُمور كلَها ّإَلى الِل َتَعاَلى َوصرف 

                                                 

 .(197/ 8المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ) (1)
 (.2/89( "بهجة النفوس" )2)
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من َدّقيق اأْلُُمور َواَل  من اْلحول َواْلُقَوة ّإَلْيّه َوأَن اَل يروم َشْيئاً  والتبرؤأزمتها 
يسأله أَن يحملُه ّفيّه على اْلَخْير، َويصرف َعنُه جليلها َحَتى يْسأَل الِل ّفيّه، و

الَشر  إذعانا باالفتقار ّإَلْيّه ّفي كل أمره، والتزاما لذاته بالعبودية َلُه، وتبركا 
  (1) .التباع سنة سيد اْلُمْرسلين

   َقْول ه : { ين ي ْن ك ْنَت َتْعَلم  أََن َهَذا األَْمَر َخْيٌر ل ي ف ي د  َم إ   الَله 
ي  َبة  أَْمر  ي َوَعاق  ه   -َوَمَعاش  ل  ي َوآج  ل  أَْمر  ْره   -أَْو َقاَل َعاج  ْره  ل ي َوَيس   َفاْقد 

ي  ين ي َوَمَعاش  ْن ك ْنَت َتْعَلم  أََن َهَذا األَْمَر َشرٌّ ل ي ف ي د  ، َوإ  يه  ْك ل ي ف  ل ي، ث َم َبار 
ي  َبة  أَْمر  ل  أَمْ  -َوَعاق  ه  أَْو َقاَل ف ي َعاج  ل  ي َوآج  ْفن ي  -ر  ْفه  َعن  ي َواْصر  َفاْصر 

ْر ل ي الَخْيرَ  ، َواْقد  ن ي َعْنه    .{َحْيث  َكاَن، ث َم أَْرض 

داود  وعند أبي ،والمراد هنا الحياة (2)المعاش هوما يعيش به اإلنسان
                                                 

 .(222/ 7عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (1)
(: )اْلَعْيُش( اْلَحَياُة َوَقْد )َعاَش( 223ع ي ش)ص: قال صاحب مختار الصحاح: مادة  (2)

َعاًشا( ّباْلَفْتّح َو )َمّعيًشا( ّبَوْزّن َمّبيٍت. ُكل  َواّحٍد ّمْنُهَما َيْصُلُح أَْن َيُكوَن َمْصَدًرا َيّعيُش )مَ 
َواْسًما َكَمَعاٍب َوَمّعيٍب َوَمَماٍل َوُمّميٍل. َوأََعاَشُه الَِلُ ّعيَشًة َراّضَيًة. َو)اْلَمّعيَشُة( َجْمُعَها 

َكةٌ )َمَعاّيُش( ّباَل َهْمٍز ّإَذا جَ  َمْعَتَها َعَلى اأْلَْصّل. َوأَْصُلَها َمْعّيَشةٌ َوَتْقّديُرَها َمْفّعَلٌة َواْلَياُء ُمَتَحر ّ
أَْصّلَيةٌ َفاَل َتْنَقّلُب ّفي اْلَجْمّع َهْمَزًة. َوَكَذا ُمَكاّيُل َوُمَباّيُع َوَنْحُوُهَما. َوّإْن َجَمْعَتَها َعَلى 

َمْفّعَلًة ّبَفّعيَلٍة َكَما َهَمْزَت اْلَمَصاّئَب أّلََن اْلَياَء َساّكَنةٌ. َوّفي النَْحّوي ّيَن اْلَفْرّع َهَمْزَت َوَشَبْهَت 
َمْن يََرى اْلَهْمَز َلْحًنا. َو )الَتَعي ُش( َتَكل ُف أَْسَباّب اْلَمّعيَشّة. َو )َعاّئَشُة( َمْهُموَزةٌ. َواَل َتُقْل: 

 َعْيَشُة.
َعاّيُش َجْمُع َمّعيَشٍة، أَْي َما يَُتَعَيُش ّبّه ّمَن اْلَمْطَعّم َواْلَمْشَرّب َوَما َواْلمَ وقال القرطبي : 

َتُكوُن ّبّه اْلَحَياُة. يَُقاُل: َعاَش َيّعيُش َعْيًشا َوَمَعاًشا َوَمّعيًشا َوَمّعيَشًة َوّعيَشًة. َوَقاَل الَزَجاُج: 
 ْيّش. َوَمّعيَشٌة ّفي َقْوّل اأْلَْخَفّش َوَكّثيٍر من النحويين مفعلة.اْلَمّعيَشُة َما يَُتَوَصُل ّبّه ّإَلى اْلعَ 

═ 
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ليه إ وعاقبة األمر ما تؤول، وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة {ومعادي}
نت به أعلم من نفع لديني أ ، والمعني اختر لي مانتيجة ما أفعلهاألمور 

 وسعادة في معيشتي وعاقبة أمري.

 : ه  } َقْول ه ل  ي َوآج  ل  أَْمر   {(1) أَْو َقاَل َعاج 

أو  العاجل واآلجل علي صيغة اسم الفاعل يقصد به ما يكون قريباً  
ويظهر معناهما كما يقصد به الدين والدنيا كما يقصد به الدنيا واآلخرة  بعيداً 

كل ما تقدم والمعني اختر لي  من خالل السياق، والمقصود بهما في الحديث
 ما أنت به اعلم وأصلح لحالي في ديني ودنياي أو دنياي وآخرتي والِل أعلم.

 ل  } َقْول ه :و ه   (2)أَْو َقاَل َعاج  ل  ي َوآج   {أَْمر 

                                                 
═ 

 (167/ 7تفسير القرطبي ) ينظر:
)أجل( اعلم أن  الهمزة والجيم والالم يدل  على خمس كلماٍت متباينة، ال قال ابن فارس:  (1)

ي نفسها. يكاُد يمكُن ْحمُل واحدٍة على واحدة من جهة القياس، فكل  واحدٍة أصٌل ف
فه الخليُل فقال  ّ الَدين وغيره. وقد صر  وَرب َك َيْفَعُل َما َيَشاُء. فاألََجل غاية الوقت في َمَحل 
يُء وهو يَْأَجُل، واالسم اآلّجل نقيض العاجل واألجيل الُمْرجأ، أي المؤَخر  أَّجل هذا الش 

أن ه يريد انتهى وبلغ وقولهم "أَجْل" في الجواب، هو من هذا الباب، ك إلى وقٍت. قال:
واألْجُل مصدر أَجَل عليهم ، الغاية. واإلْجُل: القطيع من بقر الوحش، والجمع آجال

اً، أي جناه وَبَحَثه واإلْجل: َوَجع في العنق، وحكي عن أبي الجَراح: "بي إْجٌل ،َشر 
ُلوني" أي داووني منه. والمْأَجُل: شبه حوٍض واسع يؤَجل فيه ماُء البئر .. ينظر: .فأج ّ

 (64/ 1معجم مقاييس اللغة البن فارس )
)أجل( اعلم أن  الهمزة والجيم والالم يدل  على خمس كلماٍت متباينة، ال قال ابن فارس:  (2)

يكاُد يمكُن ْحمُل واحدٍة على واحدة من جهة القياس، فكل  واحدٍة أصٌل في نفسها. 
═ 
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من شراح البخاري من الذي شك، قال  ولم يذكر أحدشك من الراوي  
 (1)ّفي َذّلَك  ُهَو َشكٌّ ّمَن الَراّوي َوَلْم َتْخَتّلّف الط ُرُق  الحافظ ابن حجر:

  احتماالن:وهذا الشك من الراوي ينتج عنه 

الَلُهَم ّإْن ُكْنَت َتْعَلُم أََن  أن يقول الداعي في دعاء االستخارة } أحدهما:
أَْو َقاَل َعاّجّل أَْمّري  -َهَذا األَْمَر َخْيٌر ّلي ّفي ّديّني َوَمَعاّشي َوَعاّقَبّة أَْمّري 

الكرماني بل وزاد بصيغة الشك كما وردت في الحديث، وبهذا جزم  {َوآّجّله
 تكرار الجملة ثالثًا حيث قال: 

منه فإن قلت ما المردد بينهما قلت يحتمل  هو شك من الراوي وترديد
أن يكون العاجل واآلجل مذكورين بدل األلفاظ الثالثة وأن يكونا بدل 
األخيرين، فإن قلت فكيف يخرج الداعي به عن عهدة التقصي حتى يكون 

قلت يدعو به ثالث مرات  جازما بأنه قال كما قال رسول الِل 
يقول تارة في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وأخرى في عاجلي وآجلي وثالثة 

                                                 
═ 

فه الخليُل فقال وَرب َك َيْفَعُل َما َيَشاُء. فاألََجل غاية  ّ الَدين وغيره. وقد صر  الوقت في َمَحل 
يُء وهو يَْأَجُل، واالسم اآلّجل نقيض العاجل واألجيل الُمْرجأ، أي المؤَخر  أَّجل هذا الش 

وقولهم "أَجْل" في الجواب، هو من هذا الباب، كأن ه يريد انتهى وبلغ  إلى وقٍت. قال:
واألْجُل مصدر أَجَل عليهم ، لوحش، والجمع آجالالغاية. واإلْجُل: القطيع من بقر ا

اً، أي جناه وَبَحَثه واإلْجل: َوَجع في العنق، وحكي عن أبي الجَراح: "بي إْجٌل  ،َشر 
ُلوني" أي داووني منه. والمْأَجُل: شبه حوٍض واسع يؤَجل فيه ماُء البئر ... ينظر: فأج ّ

 .(64/ 1معجم مقاييس اللغة البن فارس )
 .(186/ 11الباري البن حجر ) فتح (1)
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  (1)في ديني وعاجلي وآجلي

{ تؤدي نفس المعني َعاّجّل أَْمّري َوآّجّلّه } :أن تكون عبارة اني:ـــوالث
حجر  { وإلي هذا ذهب الحافظ ابنَوَمَعاّشي َوَعاّقَبّة أَْمّري ّديّنيفي قوله }

ُقْلُت َوَلْم َيَقْع َذّلَك أَّي الَشك  ّفي  وغيره وتعقب ابن حجر الكرماني فقال:
 (2)أَْصاًل   َحّديّث أَّبي أَي وَب َواَل أَّبي ُهَرْيَرةَ 

ّفي اْلَمْوّضَعْيّن ّللَتْخّييّر { أَو}  الحصين َوَقاَل اْلَجَزّري  ّفي ّمْفَتاّح اْلّحْصنّ 
ُمَخَيٌر ّإْن ّشْئَت ُقْلَت َعاّجّل أَْمّري َوآّجّلّه أَْو ُقْلَت َمَعاّشي َوَعاّقَبّة أَْي أَْنَت 

 (3)أَْمّري

اختلف العلماء في شرح هذه  :محمد أنور شاه الكشميري الهنديوقال 
القطعة، وبيان اللفظ المبدل منه والبدل واأللفاظ مخمسة، والمختار أن 

 (4) وقال العلماء يجمع بين الخمسة ويأتي بها.األخيرين بدل الثالثة األول 

                                                 

 .(169/ 22الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ) (1)
/ 3مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )، (279/ 4عون المعبود وحاشية ابن القيم ) (2)

لمعات التنقيح في شرح مشكاة  ،(399/ 4عون المعبود شرح سنن أبي داود )، (985
عبارة الجزري  (278/ 6مجهود في حل سنن أبي داود )( بذل ال433/ 3المصابيح )

َنَقَلتها المراجع السابقة وغيرها، ولم أقف علي كتاب مفتاح الحصن الحصين المطبوع 
عدد األوراق:  (.13-12( السطر )18ووجدت نسخة من المخطوط فيها عبارته لوحة )

 موقع األلوكة. 38
 . (186/ 11فتح الباري البن حجر ) (3)
بن معظم شاه  محمد أنور شاهالمؤلف  (446/ 1عرف الشذي شرح سنن الترمذي )ال (4)

الناشر: دار التراث  تصحيح: الشيخ محمود شاكر هـ(1353الكشميري الهندي )المتوفى: 
═ 
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ذهب إليه ابن حجر وغيره من أن  والذي يترجح ـــــ والِل أعلم ـــ ما 
ّفي ّديّني قدم لفظ } يُ عندي ـــ والِل أعلم ـــ الداعي إذا قال أي األلفاظ أجزأه و

بغير شك، ففي  األخرى{ ألنه ورد في الروايات َوَمَعاّشي َوَعاّقَبّة أَْمّري 
َخْيًرا ّلي ّفي ّديّني، َوَخْيًرا ّلي ّفي َمّعيَشّتي، }  أَّبي ُهَرْيَرةَ ديث ـــــح

َخْيًرا  }  { وفي حديث أبي سعيد الخدريَوَخْيًرا ّلي ّفي َعاّقَبّة أَْمّري
َخْيًرا }  { وفي حديث أبي أيوبّلي ّفي ّديّني َوَمّعيَشّتي َوَعاّقَبّة أَْمّري

 .{ي ّديّني َوُدْنَياَي َوآّخَرّتيّلي فّ 

بصيغة {  ّإْن ُكْنَت َتْعَلمُ  وقد استشكل اإلمام الكرماني قوله في الدعاء }
الشك هنا وال يجوز الشك في كون الِل عالًما، وأجاب بأن الشك في أن العلم 

 (1) متعلق بالخير والشر، ال في أصل العلم

: َمْعَناُه الَلُهمَ  يّبي 
ّإنََك َتْعَلُم، َفأَْوَقَع اْلَكاَلَم َمْوّقَع الَشك ّ َعَلى َمْعَنى  َقاَل الط ّ

يّه أَْهُل اْلبَ  َضا ّبّعْلّمّه ّفيّه، َوَهَذا النَْوُع يَُسم ّ اَلَغّة )َتَجاُهَل الَتْفّويّض ّإَلْيّه.: َوالر ّ
َك ّفي أََن اْلّعْلَم ُمَتَعل ٌّق ، َويُْحَتَمُل أََن الشَ )َمْزَج الَشك ّ ّباْلَيّقيّن(اْلَعاّرّف(، وَ 

، اَل ّفي أَْصّل اْلّعْلّم  ّباْلَخْيّر أَّو الَشر ّ
(2)  

   َقْول ه : { ْره  ل ي   :{َفاْقد 

، عبارة عما قضاه الِل  وَحَكم به من األمور هو:[ ] الَقَدر قال ابن األثير: 
. وقد ُتَسَكن دالُه ومنه ذكر ] ليلة الَقَدر [ وهي وهو مصدر: َقَدَر َيْقُدُر َقَدراً 

                                                 
═ 

 م 2004 -هـ  1425الطبعة: األولى،  بيروت، لبنان -العربي 
 . (169/ 22الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ) (1)
 .(985/ 3مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (2)
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ومنه حديث االْستخارة ] فاْقُدْره لي  ،ُتَقَدر فيها األرزاق وتُْقَضى الليلة التي
ْره [ أي اْقّض لي به وَهي ّئه وَيس ّ
(1) 

َقاَل أَبُو اْلَحَسّن اْلَقاّبّسي  قال الحافظ ابن حجر: 
أَْهُل َبَلّدَنا َيْكّسُروَن  (2)

وَنَها  (3)الَداَل َوأَْهُل الَشْرّق َيُضم 

 والمراد اجعله قدرا لي أو اقدرني علي فعله.

  و : ْره  ل ي}َقْول ه    :{َوَيس  

َطَلَب الَتْيّسيّر َبْعَد الَتْقّديّر، َوّقيَل: اْلُمَراُد ّمَن الَتْقّديّر الَتْيّسيُر َفَيُكوُن  
ْرُه َعْطًفا َتْفّسيّريًّا اهـ. َوَيس ّ
 (4) 

  َُقْولُه : { ،ْرُه ّلي، ثَُم َباّرْك ّلي ّفيّه  :{َوَيس ّ

وأن يبارك له  بأن يهيئ له أسبابه، طلب من الداعي أن ييسر له الخير

                                                 

 .(41/ 4النهاية في غريب األثر ) (1)
 .(186/ 11فتح الباري البن حجر ) (2)
 بن َخَلف، اإلمام أبو الَحَسن المعافري  الَقَروي  القاّبسي  الفقيه المالكي   بن محمد علي   (3)

ة قابسي ة.وقيل َلُه: القابسي   من كبار الفقهاء المحدثين، قرأ  ؛ ألن  عمه َكاَن يشد  عمامته شد 
في القيروان، ثم رحل إلى المشرق، وسمع من علية رواة الحديث، وهو أول من أدخل " 
 صحيح البخاري " إلى إفريقية، وألف كثيًرا في الفقه والحديث مثل " ملخصه لكتاب

يذه فيعدون بالمئات من أفارقة ومغاربة وأندلسيين، الموطأ " وغيره، أما أصحابه وتالم
في سنة  وكان مولده سنة أربع وعشرين وثالثمائة، وتوفي في ربيع اآلخر بمدينة الَقْيروان

 .(158/ 17سير أعالم النبالء ط الرسالة )، (62/ 9تاريخ اإلسالم ت بشار ) هـ. 403
 .(985/ 3مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (4)
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عطايا فهي كما يقول جزل الالمنن وأ أعظممن والبركة في عطاء الِل  ،فيه
عاُء بها :الَبَرَكُة: الَنماُء والزيادُة والَسعاَدُة . والَتْبريُك الفيروزآبادي:   (1)الد 

   َقْول ه :  {  ْفن ي َعْنه  َفاْصر   .{ْفه  َعن  ي َواْصر 

هذا امعان في تذلل العبد وطلب من الرب أن يصرف عنه ما يعلمه عز 
للعبد وجل من أمور عبده، وقد وردت هذه الجملة في ما هو شر بالنسبة 

وصرف العبد عن الشر هو عدم تعلق الداعي  ،فصرف الشر ابعاده عن الداعي
ما وال يعلم أن صرفه هو  ءشين اإلنسان قد يلح في طلب بهذا المطلوب أل

 الخير.

َومن ُدَعاء بعض أهل الَطّريق: الَلُهَم اَل تتعب بدني ّفي  :قال العيني
 (2) .طلب َما لم يقدر لي

} اللهم ال تشغل بالي بما لم تقدره أن يقول المسلموأقول أحسن منه 
  {في طلب تتعب بدني لي، وال

   َقْول ه :{ن ي ْر ل ي الَخْيَر َحْيث  َكاَن، ث َم أَْرض  ي » َقاَل:{ َواْقد  َوي َسم  
 (3).«َحاَجَته  

َيَتَعَيُن أَْن َيْعَتّقَد أََن الَتْقّديَر َهاُهَنا أُّريَد ّبّه :" -رحمه الِل -قال القرافي
الَتْيّسيُر َعَلى َسّبيّل اْلَمَجاّز َوأَْنَت أَْيًضا إَذا أََرْدت َهَذا اْلَمَجاَز َجاَز، َوّإنََما َيْحُرُم 

                                                 

 (1204القاموس المحيط )ص:  (1)
  .(222/ 7(عمدة القاري شرح صحيح البخاري )2)
ّع َمْثنَى َمْثنَى) -( البخاري في "صحيحه" كتاب التهجد3) ( 2/57َباُب َما َجاَء ّفي الَتَطو 

 1171رقم
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َيةّ  ْطاَلُق ّعْنَد َعَدّم الن ّ  (1) ."اإْلّ

 :تسميه باسمه(قوله (. 

أي: تسمي أمرك وحاجتك التي قصدت االستخارة لها في هذا  
 الموضع.

مثالً تقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي، أو هذا الزواج، أو هذا 
 النوع من التجارة، أو هذه السيارة، ونحو ذلك مما تريد.

 

 

 

 

h 
  

                                                 

 .(290/ 4( الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق )1)
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 املبحث الرابع

 مسائلفقه احلديث ويشتمل علي  

 لة األولي: أاملس

 واحلكمة من مشروعيتها يف بيان معين االستخارة لغة وشرعًا

 :معين االستخارة لغة وشرعًا
وخاَر الِلُ  ،طَلُب الّخيَرة ّفي الَشْيّء، وهو اْسّتْفَعاٌل ّمْنهُ  :لغة االْست خاَرة  

َلَك أَي أَعطاك َما ُهَو َخْيٌر َلَك، والّخْيَرُة، ّبُسُكوّن اْلَياّء: ااّلْسُم ّمْن َذّلَك؛ 
َواْسَتَخاَر الَِل: َطَلَب ّمْنُه الّخَيَرَة. َوَخاَر َلَك ّفي َذّلَك: َجَعَل َلَك ّفيّه الّخَيَرة؛ 

 (1)َك ّفي َهَذا األَمر. والّخْيَرُة ااّلْسُم ّمْن َقْوّلَك: َخاَر الَِلُ لَ 

وربك يخلق ما  )التنزيل العزيز انتقاه واصطفاه وفي ّخيرةً و يراً والشيء خّ 
 (3) (2)(يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة 

َتَخير ّخَيَرًة ولم يجيء من المصادر هكذا مصدر و :قال ابن األثير
 (4).غيرها

ّخيرة ّمْثُل اْرتاَب ّريَبًة، َقاَل:  اْختارَ ُة، َخّفيَفٌة، َمْصَدُر َوَقاَل الَلْيُث: الّخير
َوُكل  َمْصَدٍر َيُكوُن ألَفعل َفاْسُم َمْصَدّرّه َفَعال ّمْثُل أَفاق يُّفيُق َفَواقًا، وأَصاب 

                                                 

 .(266/ 4لسان العرب ) (1)
 .(68) 68سورة القصص من اآلية)  (2)
 .) خار( ( 1/264المعجم الوسيط ) (3)
 .(334/ 3النهاية في غريب األثر ) (4)
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  يُصيب َصَواباً، وأَجاب يُجيب َجواباً، أُقيم ااّلْسُم َمَكاَن اْلَمْصَدّر،

ّبَفْتّح اْلَياّء، َقاَل  { َيُكوَن َلُهُم اْلّخَيَرةُ  أَنْ }: وقرأَ القراء: رأَبو َمْنُصو َقاَل 
 َيَرة الَتْخّييُر.الَزَجاُج: الخّ 

َوَرب َك َيْخُلُق َما َيشاُء َوَيْختاُر َما كاَن َلُهُم } َوَقاَل اْلَفَراُء ّفي َقْوّلّه َتَعاَلى: 
 (2) (1)َعَلى الَِلّ. ؛ أَي ليس َلُهْم أَن َيْخَتاُروا{ اْلّخَيَرةُ 

يیالد بةیاإلمام ابن قت قولی   :-رحمه الِل -نّور 

 (3)االستخارة: أن تستعطف اإلنسان وتدعوه إليك.

فيما غاب  ويمكن تلخيص معني االستخارة في اللغة بأنها: طلب الخير
 عنك أمره.

 وأما معناها في االصطالح الشرعي:

ن لمن االستخارة طلب خير األمري عرفها الحافظ ابن حجر بقوله: فقد
 (4).احتاج إلى أحدهما

مرين من طلب خير األ االستخارة: -رحمه الِل -المباركفوريوعرفها 
 (5).الفعل والترك لمن أحتاج إلي أحدهما

                                                 

 ( مادة )خير(.266،259/ 4لسان العرب ) (1)
 .(1204القاموس المحيط )ص:  (2)
 .(310/ 2( الجراثيم )3)
 (.219/ 11فتح الباري )  (4)
بن  المؤلف: أبو الحسن عبيد الِل (360/ 4المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ( مرعاة5)

بن حسام الدين الرحماني المباركفوري  بن أمان الِل بن خان محمد السالم محمد عبد
═ 
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االستخارة طلب تيسر الخير في  :-رحمه الِل -آبادي میوقال العظ
األمرين من الفعل أو الترك من الخير وهو ضد الشر في األمور التي نريد 
اإلقدام عليها مباحة كانت أو عبادة لكن بالنسبة إلى إيقاع العبادة في وقتها 

  (1).وكيفيتها ال بالنسبة إلى أصل فعلها

رحمه الِل ألنه وأولي التعريفات عندي هو تعريف الحافظ ابن حجر 
 عبارة وقد أتي بالمقصود، أوجز

دعاء بها  يعني بها أن صالة االستخارة يقصد وكل التعريفات السابقة
مخصوص بعد نافلة لطلب العون من الِل في اختيار أمر ال يعرف المسلم فيه 

 الخير من الشر، والِل أعلم.

 احلكمة من مشروعيتها
أن االستخارة تعويض ألهل االسالم  -رحمه الِل  -مام ابن القيم اإلن بيً 

فعوض رسول الِل " :عما كانوا يفعلونه في أيام الجاهلية حيث قال
  أمته بهذا الدعاء، عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير

واالستقسام باألزالم الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان 
الغيب، ولهذا سمي ذلك المشركين، يطلبون بها علم ما قسم لهم في 

استقساما، وهو استفعال من القسم، والسين فيه للطلب وعوضهم بهذا الدعاء 
الذي هو توحيد وافتقار، وعبودية، وتوكل، وسؤال لمن بيده الخير كله الذي 

                                                 
═ 

 -الجامعة السلفية  -هـ( الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 1414)المتوفى: 
 .م1984هـ،  1404 - بنارس الهند الطبعة: الثالثة

  .(277/ 4(عون المعبود وحاشية ابن القيم )1)
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ال يأتي بالحسنات إال هو، وال يصرف السيئات إال هو الذي إذا فتح لعبده 
إذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، و

من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء، هو الطالع الميمون 
السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق، الذين سبقت لهم من الِل الحسنى، ال 
طالع أهل الشرك والشقاء والخذالن، الذين يجعلون مع الِل إلها آخر، فسوف 

 يعلمون.

تضمن هذا الدعاء اإلقرار بوجوده سبحانه، واإلقرار بصفات كماله من ف
كمال العلم والقدرة واإلرادة، واإلقرار بربوبيته، وتفويض األمر إليه، 
واالستعانة به، والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه، والتبري من الحول 

رته عليها، والقوة إال به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقد
 (1)وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق.

: وقد حَرم الِل االستقسام -رحمه الِل -ابن تيمية شيخ اإلسالم قالو
باألزالم في آيتين من كتابه... وإنما يسن له استخارة الخالق، واستشارة 
المخلوق، واالستدالل باألدلة الشرعية التي تبين ما يحبه الِل ويرضاه، وما 

  (2)يكرهه وينهى عنه. اهـ.

من  في كتابه " تصحيح الدعاء"وقد استخلص الدكتور/ بكر أبو زيد 
االستخارة حيث  ةحول حكمة مشروعي -رحمه الِل -اإلمام ابن القيم كالم
التكهن والكهانة  :إن من مختلقات العرب في الجاهلية" :- رحمه الِل -قال 

                                                 

 (.405/ 2( زاد المعاد في هدي خير العباد )1)
  .(68/ 23( مجموع الفتاوى )2)
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والتنجيم، وضرب الحصى، والطيرة، والسانح والبارح، واختيار الطالع 
وهي بمعنى طلب القسم أي ما يقسم  ،والغارب، واالستسقام باألزالم

السهام وهي عيدان من أخشاب  :نسان ويقدر بضرب االزالم وهي القداحلإل
مزلمة أي مسواة معدلة وقد تكون تلك األعواد ثالثة أو أكثر مكتوب على 

 ،مهمل لم يكتب عليه شيء :والثالث " ،" ال تفعل " :والثاني ،" افعلأحدها " 
وصيغ  ،وما يهمل منها مذاهب ،ولهم في عدد أعوادها وما يكتب عليه

 ومن تعظيمها تعليقها عند األصنام. ،أخرى

.. أنه والتنجيم. والكهانة، التكهن، المختلفة:ووظيفة هذه الوسائل 
واإلقدام واإلحجام كالسفر  والنهي،يطلب بها معرفة الخير والشر واألمر 

ومعرفة النسب  الماء،واستنباط  الحرب،والنصر أو الهزيمة في  والتجارة،
 الحياة.وهكذا من شئون  الزواج،وهي سبيل االستخارة في 

وحكم عليها أنها من طوالع الشرك  ،وقد قطع الِل هذه الوسائل باإلسالم
وعوض الِل المسلمين  ،وفراغ النفس من توحيد الِل جل وعال ،والشقاء

يد وعنوان وأنها التوح ،) الصالة ركعتين والدعاء ( :باالستخارة الشرعية في
وال  ،الذي ال يأتي بالخير اال هو ،والتعلق بالِل العليم الخبير ،السعادة والتوفيق

 (1).-سبحانه  -يصرف السوء اال هو 

وفَية -رحمه الِل-مرة ذكر ابن أبي جو أَنه من  عن بعض أهل الص 
ذي فإنَه عندهم من الكبائر ال ،استخار في شيء فُقّضَي له فيه قضاٌء ولم يرَض 

وما قالوه ليس يخفى؛ ألنَه  ،؛ ألنَه من سوء األدبيجب منه التوبة واإلقالع 
                                                 

 وما بعدها ط: دار العاصمة. (484ص: ) "،تصحيح الدعاء"( 1)



 اإلنارة يف شرح حديث االستخارة 

 334 اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية الدراسات 

أن ينظر له  إلى هذا المولى الجليل ورغب منه مسكينُ ال عبدلـَما رجع هذا ال
 بنظرّه فكيف ال يرضى؟!

ألنَه أظهَر الفقَر واالفتقاَر  نفسه؛هو النفاق  النفاق بلفهذه صفٌة تشبه 
قوله: )أَْسَتّخيُرَك ّبّعْلّمَك(  الحال من، فأين هذا ضده ذلكأبطن  والتسليَم ثمَ 
 .(1)أَواًل.على ما بَينَاه 

كان أهل الجاهلية إذا عنت  » قال الشاه ولي الِل الدهلوي رحمه الِل:
عنه النبي  فنهىلهم حاجة من سفر أو نكاح أو بيع، استقسموا باألزالم، 

  أصل، وإنما هو محض اتفاق، وألنه  على؛ ألنه غير معتمد
الِل بقولهم: أمرني ربي ونهاني ربي. َفَعَوَضُهْم عن ذلك  علىافتراء 

باالستخارة، فإن اإلنسان إذا استحضر العلم من ربه، وطلب منه كشف مرضاة 
بابه، لم يتراخ من ذلك فيضان  علىولج قلبه بالوقوف  -الِل في ذلك األمر 

اإلنسان عن مراد نفسه، وتنقاد  يفنىسر إلهي، وأيًضا فمن أعظم فوائدها أن 
بهيمته لملكيته، ويسلم وجهه لِل، فإذا فعل ذلك صار بمنزلة المالئكة في 

 «.انتظاره إللهام الِل، فإذا ألهموا سعوا في األمر بداعية إلهية، ال داعية نفسية

َوّعْنّدي أَن إكثار االستخارة ّفي اأْلُُمور ترياق مجرب "  وقال أيًضا:
 لَتْحّصيل شبه اْلَماَلّئَكة.

  (2)"......آدابها ودعاءها، فشرع َرْكَعَتْينّ  َوضبط النَّبي 

ّمْن اأْلََدّب َقْرع َباّب َمْن تُّريُد  هَ أَن   في تشريع االستخارة ": اْلّحْكَمةومن 
                                                 

 (.2/90) "بهجة النفوس"( 1)
 .(30/ 2( حجة الِل البالغة )2)
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 َوَقْرُع َباّب اْلَمْوَلى ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى إَنَما ُهَو ّبالَصاَلّة.َحاَجَتَك ّمْنُه، 

إَن أََحَدُكْم إَذا َكاَن ّفي َصاَلّتّه َفّإنَُه » -َعَلْيّه الَصاَلُة َوالَساَلُم  -ّلَقْوّلّه 
 َوأّلَنََها َجَمَعْت َبْيَن آَداٍب ُجْمَلٍة. (1)«يَُناّجي َرَبهُ 

َها َوأَْحَواّلَهاَفّمْنَها ُخرُ  ْنَيا ُكل ّ ّبّإْحَراّمّه ّبالَصاَلّة أاََل َتَرى إَلى  وُجُه َعْن الد 
ْنَيا َوَراَء َظْهّرّه َوأَْقَبَل َعَلى  ْحَراّم إَلى أَنَُه َخَلَف الد  َشاَرّة ّبَرْفّع اْلَيَدْيّن ّعْنَد اإْلّ اإْلّ

 َمْواَلُه يَُناّجيّه.

ُكوّع ثَُم َما ّفيَها ّمْن الْ  ُخُضوّع َوالنََدّم َوالَتَذل ّل َبْيَن َيَدْي اْلَمْوَلى اْلَكّريّم ّبالر 
ُجوّد إَلى َغْيّر َذّلَك ّمَما اْحَتَوْت َعَلْيّه ّمْن اْلَمَعاّني اْلَجّليَلّة َلْيَس َهَذا َمْوّضُع  َوالس 

 ّذْكّرَها.

اْلَفَضاّئّل اْلَجَمّة ّحيَنّئٍذ أََمَرُه َصاّحُب الَشْرّع َفَلَما أَْن َفَرَغ ّمْن َتْحّصيّل َهّذّه 
َعاّء. -َعَلْيّه الَصاَلُة َوالَساَلُم  -  (2)ّبالد 

  :الثانية املسألة

 .حكم االستخارة
هل هي واجبة أم : بيان الحكم الشرعي لالستخارة، المراد بهذه المسألة

  سنة؟

                                                 

َباُب  - أَْبَواُب الَعَمّل ّفي الَصالَةّ  -صحيح البخاري 1214ح/( 65/ 2( صحيح البخاري )1)
بن َماّلٍك َرّضَي الَِلُ َعْنُه، َعّن  َعْن أَنَّس .(65/ 2)- َما َيُجوُز ّمَن الُبَصاّق َوالنَْفّخ ّفي الَصالَةّ 

 .......ُه يَُناّجي َرَبهُ ّإَذا َكاَن ّفي الَصالَّة، َفّإنَ »َقاَل:  النَّبي ّ 
  .(38/ 4المدخل البن الحاج ) (2)
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و قد  ،بواجبةأن صالة االستخارة سنة وليست  العلم أهل خالف بين ال
 صالة االستخارة قال اإلمام النووي شرح الحديث، صرح بهذا كل من تناول

 (1) .سنة

أََن اأْلَْمَر  { ّمْن َغْيّر اْلَفّريَضةّ } َويُْؤَخُذ ّمْن َقْوّلّه قال الحافظ ابن حجر: 
ْرّمّذي ّ  } ّبَصاَلّة َرْكَعَتّي ااّلْسّتَخاَرّة َلْيَس َعَلى اْلُوُجوّب َقاَل َشْيُخَنا ّفي َشْرّح الت ّ

 (2)َوَلْم أََر َمْن َقاَل ّبُوُجوّب ااّلْسّتَخاَرّة  يعني الحافظ العراقي {

ُعَبْيّد بن  َطْلَحةَ  وقد استدل من قال بعدم الوجوب بما جاء في حديث
َثاّئَر الَرْأّس، َفَقاَل: َيا َرُسوَل   الَِلّ، أََن أَْعَراّبيًّا َجاَء ّإَلى َرُسوّل الِلَّ 

الَصَلَواّت الَخْمَس ّإاَل أَْن »الَِلّ أَْخّبْرّني َماَذا َفَرَض الَِلُ َعَلَي ّمَن الَصالَّة؟ َفَقاَل: 
َياّم؟ َفَقاَل: ، َفَقاَل: أَْخّبرْ «َتَطَوَع َشْيًئا َشْهَر َرَمَضاَن »ّني َما َفَرَض الَِلُ َعَلَي ّمَن الص ّ

، َفَقاَل: أَْخّبْرّني ّبَما َفَرَض الَِلُ َعَلَي ّمَن الَزَكاّة؟ َفَقاَل: َفأَْخَبَرُه «ّإاَل أَْن َتَطَوَع َشْيًئا
ْكَرَمَك، الَ أََتَطَوُع َشْيًئا، َشَراّئَع اإّلْسالَّم، َقاَل: َواَلّذي أَ  َرُسوُل الِلَّ 

أَْفَلَح ّإْن » َوالَ أَْنُقُص ّمَما َفَرَض الَِلُ َعَلَي َشْيًئا، َفَقاَل َرُسوُل الَِلّ 
 (3) .«َصَدَق، أَْو َدَخَل الَجَنَة ّإْن َصَدَق 

َفأَما : "عن الحافظ العراقي قوله قال البدر العيني في عمدة القارئ
االستخارة فتدل على عدم ُوُجوبَها اأْلََحاّديث الَصّحيَحة الَدالَة على انحصار 

                                                 

 .(120 :في األذكار )ص(، وكذا قاله 54/ 4المجموع شرح المهذب ) (1)
 ( وشيخه المقصود به هو الحافظ العراقي.185/ 11فتح الباري البن حجر ) (2)
( الفتح  46برقم ) (18/ 1اإّلْسالَّم )َباٌب: الَزَكاُة ّمَن  أخرجه البخاري في كتاب اإليمان (3)

 – 1/119النووي ) –( مسلم 100(، ومسلم واللفظ له في كتاب اإليمان برقم )2/142)
 .(1/9(.)1/246( )457(، والنسائي برقم )1/104( )391(، وأبو داود في سننه )120
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 (1).فرض الَصاَلة ّفي اْلخمس

لم   ووجه الداللة في الحديث ظاهر، حيث إن رسول الِل
من الصلوات  نصرف ما عداهنإال بالخمس صلوات وهن الفرض فايأمره 

 .أو المندوب إلي المسنون

 { } فليركع القسطالني والسيوطي والسندي بأن األمر في قولهوصرح 
 .(2)الوارد في الحديث للندب

أن النبي  بل يكفي في صرف األمر عن الوجوب ":قال فضل الِل جيالني
 (3)صلي الِل عليه وسلم لم يصلها عند كل مهم، وكذلك اصحابه".

 الثالثة: املسألة

 ؟تكون االستخارة ءشييف أي 
مور التي يريد المسلم االختيار فيها سواًء االستخارة في كل األتكون 

 .كبيرة صغيرة أمكانت 

َقْوله: )ّفي اأْلُُمور كلَها( َدّليل على اْلُعُموم، عيني: قال اإلمام بدر الدين ال 
لصغره َوعدم االهتمام ّبّه َفيْترك االستخارة ّفيّه، َفرب  َوأَن اْلَمْرء اَل يحتقر أمراً 

ْقَدام َعَلْيّه َضَرر َعّظيم، أَو ّفي َتركه، َولَذّلك  أَمر يستخف بأَْمره َفيكون ّفي اإْلّ

                                                 

 .(222/ 7( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1)
حاشية السيوطي والسندي (، 332/ 2لقسطالني )لالبخاري إرشاد الساري لشرح صحيح  (2)

 (. 495/ 4على سنن النسائي )
 (.2/165) ( فضل الِل الصمد في توضيح األدب المفرد3)
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 (2()1)(ليسأل أحدُكم ربه َحَتى ّفي شسع َنعله : ) َقاَل 

)ّفي  َقْوله: قال:بتفصيل أكثر حيث  المسألةووضح ابن أبي جمرة 
: هو عاٌم أريد به الخصوص فإن الواجب والمستحب ال يستخار اأْلُُمور كلَها(

تركهما، فانحصر األمر في  في فعلهما، والحرام والمكروه ال يستخار في

                                                 

، 891، 863برقم ) 126، 114/ 2إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في اإلحسان  (1)
892.) 

من طريق أبي يعلى، بهذا  (356وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" برقم )
( باب: ليسأل الحاجة مهما صغرت، من 3607اإلسناد. وأخرجه الترمذي في الدعوات )

 بن األشعث. طريق أبي داود سليمان
نشر دار  1131/ 2، والمزي في "تهذيب الكمال" 2076/ 6وأخرجه ابن عدي في كامله 

 2076/ 6رجه ابن عدي أيضاً بن محمد البغوي، وأخ الِل المأمون للتراث، من طريق عبد
 بن نسير، بهذا اإلسناد. بن يوسف الهسنجاني، جميعهم حدثنا قطن من طريق إبراهيم

بن  وقال الترمذي: "وهذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر
 ولم يذكروا فيه: عن أَنس". سليمان، عن ثابت البناني، عن النبي 

بن  الِل الترمذي، حدثنا جعفر بن عبد ريق صالح( من ط3608وأخرجه الترمذي )
 قال: ... سليمان، عن ثابت البناني: أن َرُسول الِل 

 بن ُسَلْيَماَن.". َوَهَذا أََصح  ّمْن َحّديّث َقَطٍن، َعْن َجْعَفرّ  وقال الترمذي: "
  الُُه ُوث ُّقوا َوالَصَواُب أَنَُه ُمْرَسٌل.بن ّحَباَن َعْن أَّبي يَْعَلى اْلَمْوّصّلي ّ ّرجَ  أَْخَرَجُه أَبُو َحاّتمّ و

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد ، 3604( 481/ 5الترمذي ت بشار)
األحاديث المختارة = المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه  ،(41/ 8)

 .(10/ 5البخاري ومسلم في صحيحيهما )
 .(222/ 7البخاري )عمدة القاري شرح صحيح  (2)
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 .(1)المباح وفي المستحب إذا تعارض فيه أمران: أيهما يبدأ به؟ أو يقتصر عليه

دا ذلك في رة فيما ع: وتدخل االستخاوخالفه الحافظ ابن حجر فقال
وفيما كان زمانه موسعاً، ويتناول العموم العظيم  رالواجب والمستحب المخي

 (2) يترتب عليه األمر العظيم. روالحقير، فرَب حقيمن األمور 

فإن االستخارة كما تكون في األمور "  -رحمه الِل-قال ابن دقيق العيدو
  (3).ى بعضلترجيح بعضها عل ؛المباحة تكون في األمور المندوبة

  :ةبعارالاملسألة 

 كرر االستخارة؟هل ُت
ألحد  ذهاباا  إذا صلي المسلم صالة االستخارة ولم يجد في نفسه

 ؟فهل يشرع له تكرار صالة االستخارة ،مرين المستخار فيهمااأل

الصالة  يوجد ما يمنع من تكرار أنه الفاد من الحديث تالذي يس
، كما (4)انضم إلي ذلك أن رسول الِل كان يدعو الِل ثالثاً  خاصة إذا والدعاء.

صالة  فيكون الدليل علي جواز مؤيد للجواز أن فعل السلف الصالح
                                                 

 (.2/86)( بهجة النفوس 1)
 (.184/ 11فتح الباري البن حجر) (2)
 .(19( شرح األربعين النووية البن دقيق العيد)ص: 3)
بن  الِل وذلك في حديث عبد ،استحباب تكرار الدعاء ثالثاً  ثبت عن النبي  (4)

َوّإَذا َسأََل َسأََل  ،اَلًثا: )َكاَن ّإَذا َدَعا َدَعا ثَ  مسعود رضي الِل عنه أن النبي 
َيرّ  َثاَلًثا( صحيح مسلم ّمْن أََذى  َباُب َما َلّقَي النَّبي   - ّكَتاُب اْلّجَهاّد َوالس ّ

 ( 1794( )1418/ 3اْلُمْشّرّكيَن َواْلُمَناّفّقيَن )



 اإلنارة يف شرح حديث االستخارة 

 340 اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية الدراسات 

 حاديث الواردة بتكرار الدعاء ثم بفعلعموم األل االستخارة وتكرارها
 بكالمهم.كده العلماء الصحابة، وهذا ما أ

هل يستحب تكرار  قلت:" فإن  :-الِلرحمه -قال بدر الدين العيني 
االستخارة في األمر الواحد إذا لم يظهر له وجه الصواب في الفعل أو الترك 

بلى، يستحب تكرار الصالة والدعاء  قلت:ما لم ينشرح صدره لما يفعل. 
 انتهى. (1).لذلك"

ويمضي بعد االستخارة لما ينشرح له ":-الِلرحمه -وقال علي القاري 
يا عن هوى النفس، فإن لم ينشرح لشيء فالذي يظهر أن صدره انشراحا خال

  (2).يكرر الصالة حتى يظهر له الخير"

ي َيْنَبغّ  :َواْلَماّلّكَيُة، َوالَشاّفّعَيةُ  ،َقال اْلَحَنّفَيةُ "  فقهية:جاء في الموسوعة ال
َر اْلُمْسَتّخيرُ  َعاّء ااّلْسّتَخاَرَة ّبالَصالَ  أَْن يَُكر ّ ى اْبُن ؛ ّلَما َروَ َسْبَع َمَراٍت ّة َوالد 

ي ّ َعْن أََنٍس 
ن ّ َيا أََنُس ّإَذا َهَمْمَت ّبأَْمٍر   : َقال َرُسول الِلَّ َقال ،الس 

ْلّبَك َفّإَن اْلَخْيَر ثَُم اُْنظُْر ّإَلى الَّذي َيْسّبُق ّإَلى قَ  ،َفاْسَتّخْر َرَبَك ّفيّه َسْبَع َمَراٍت 
  (3)(ّفيهّ 

ظُُهوّر  َويُْؤَخُذ ّمْن أَْقَوال اْلُفَقَهاّء أََن َتْكَراَر ااّلْسّتَخاَرّة َيُكوُن ّعْنَد َعَدمّ 
، َفّإَذا َظَهَر َلُه َما َيْنَشّرُح ّبّه َصْدُرُه َلْم َيُكْن ُهَناَك َما َيْدُعو ّإَلى َشْيٍء ّلْلُمْسَتّخيرّ 

َخاَر أَْكَثَر ُه ّإَذا َلْم َيْظَهْر َلُه َشْيٌء َبْعَد الَساّبَعّة اْستَ َوَصَرَح الَشاّفّعَيُة ّبأَنَ ، الَتْكَرارّ 
                                                 

  .(225/ 7) "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( 1)
  .(987/ 3) "المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة " (2)
 .598( 550أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )ص:  (3)



 احلديث وعلـــــومه

 341 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

أََما اْلَحَناّبَلُة َفَلْم َنّجْد َلُهْم َرْأًيا ّفي َتْكَراّر ااّلْسّتَخاَرّة ّفي ُكُتّبّهُم الَّتي  ّمْن َذّلَك 
 (1) ّديَنا َرْغَم َكْثَرّتَهاَتْحَت أَيْ 

عمل  في كتابه بالموسوعة أخرجه ابن السنيأنس الذي ورد وحديث 
 (598)( رقم 550)ص:  { َباُب َكْم َمَرًة َيْسَتّخيُر الَِلَ َعَز َوَجَل } اليوم والليلة 

ُقَتْيَبَة اْلَعْسَقاَلّني  بن  أَْخَبَرَنا أَبُو اْلَعَباّس  :قال
بن  ا ُعَبْيُد الِلَّ ـــَدَثنَ ــــ، حَ (2)

اْلّحْمَيّري ّ 
َماّلٍك، ثنا أَّبي بن  أََنّس بن  (5)النَْضرّ بن  اْلَعاَلءّ بن  (4)ثنا ّإْبَراّهيمُ  ،(3)

                                                 

 (.246/ 3الموسوعة الفقهية الكويتية ) (1)
حدث  وقال:/ بن َيّزيد البغدادي بن ُعَبْيد الَِلّ  أَْحَمدذكره الخطيب البغدادي في ترجمة :  (2)

ولم أجد لهذا بن قتيبة العسقالني.  بن يوسف األزرق، َرَوى َعْنُه: أَبُو اْلَعَباس َعْن ّإْسَحاق
تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الراوي غير هذا القدر في كتب التراجم. والِل أعلم . يُنظر: 

(5 /3). 
 لم أقف له علي ترجمة.  (3)
بن  النضربن  البراءبن  الناسخ وصوابه إبراهيمالعالء{ هذا تصحيف من بن  إبراهيم} (4)

ث بالبواطيل، وأحاديثه مناكير موضوعة،  أََنّس  : حد  . قال ابن عدي  بن َماّلٍك األَْنَصاّري 
ث عن الثقات باألشياء الموضوعة، ال  وهو متروك الحديث. وقال ابن حب ان: كان يحد 

رقم  (411/ 1ل في ضعفاء الرجال )الكاميُنظر:  يجوز ذكره في الكتب إال  بالقدح فيه.
 (117/ 1المجروحين البن حبان ) ،(24/ 1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) ،85
 .32ت

 ،بن أَْرقم وزيد ،َسّمع أباه اأْلْنَصاّري  الخزرجي كنيته أَبُو َمالك بن َمالك بن أنس النَضر (5)
 َوثََقُه النََساّئي   ،أبو الخطاب وأوالده ،ونبن َمْيمُ  وحرب ،َرَوى َعْنه َقَتاَدة ،بن نهيك وبشير

ثقة من الثالثة مات سنة بضع وابن سعد والعجلي والدارقطني والذهبي وقال ابن حجر: 
 (286/ 2رجال صحيح مسلم ) ،(142/ 7الطبقات الكبرى ط العلمية ) . ينظر:ومائة
المؤتلف والمختلف للدارقطني ،(376/ 29تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) ،1708ت

═ 
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ّه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل الَِلّ  َيا أََنُس، ّإَذا َهَمْمَت : »َعْن أَّبيّه، َعْن َجد ّ
ُق ّإَلى َقْلّبَك، َفّإَن ّبأَْمٍر َفاْسَتّخْر َرَبَك ّفيّه َسْبَع َمَراٍت، ثَُم اْنظُْر ّإَلى الَّذي َيْسبّ 

 «اْلَخْيَر ّفيهّ 

وهذا كما تري إسناد ساقط ال يصلح لالحتجاج به، وقد صرح غير  
 بضعف الحديث وعدم نهوضه لالحتجاج. واحد من العلماء

ه غريب، فيه َمْن ال إسناد أورده قال النووي في االذكار بعد أن
 (1)أعرفهم

قال  ؟تكرار الصالة والدعاءوهل يستحب " وقال اإلمام الشوكاني:
العراقي الظاهر االستحباب وقد ورد في حديث تكرار االستخارة سبعاً رواه 

ار إسناده غريب فيه من ال ابن السني من حديث أنس قال النووي في األذك
 الشديد،قال العراقي كلهم معروفون ولكن بعضهم معروف بالضعف  .أعرفهم

نعم قد يستدل للتكرار بأن النبي  .الحديث على هذا ساقط ال حجة فيهف
  كان إذا دعا دعا ثالثًا الحديث الصحيح وهذا وإن كان المراد

ة له تكرر الصالة به تكرار الدعاء في الوقت الواحد فالدعاء الذي تسن الصال
 (2) له كاالستسقاء

يعني  -قال ابن عال ن في شرح األذكار: قال الحافظ: لكن قال شيخنا  
                                                 

═ 

تقريب التهذيب  ،1691ت (449الثقات للعجلي ط الباز )ص: 3073ت  (2211/ 4)
 .(5926/ الترجمة  3الكاشف" ) ،7131ت (561)ص: 

 . 343( رقم الحديث 120األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص:  (1)
  .(89/ 3نيل األوطار ) (2)
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في شرح الترمذي متعقبا على قول النووي: هم  -الزين العراقي الحافظ 
البراء، بن  معروفون، لكن فيهم راو معروف بالضعف الشديد، وهو إبراهيم

ث  فقد ذكره العقيلي في الضعفاء وابن حبان وغيرهما، وقالوا: أنه كان يحد 
، قال باألباطيل عن الثقات، زاد ابن حبان: ال يحل إال على سبيل القدح فيه

: كان شيخنا: فعلى هذا فالحديث ساقط، والثابت عن رسول الِل 
 إذا دعا دعا ثالثاً.

، وقد صح عن ابن الزبير يدل علي الجوازوالذي يظهر من فعل السلف 
 وأثر عمر  ،(1)أنه كان يستخير ثالًثا(2) .والِل أعلم 

 فيها،ثبت عن بعض السلف استخارتهم في مسائل العلم المختلف وقد 
ومن  فيهم،كما ثبت عن بعضهم استخارتهم في ترجيح حال الرواة المختلف 

 ذلك:

صرح في كتابه " األم " في  -رحمه الِل-اإلمام الشافعي أن وقد كان 
                                                 

( قال ابن الزبير رضي الِل عنه: "إني مستخير ربي ثالثًا" قال ذلك ابن الزبير رضي الِل 1)
، وكان من قوله -عليه السالم  -عنهما في شأن نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم 

في ذلك: "إني مستخير ربي ثالًثا ثم عازم على أمري.."؛ أخرجه مسلم في ّكَتاُب اْلَحج ّ 
  (.1333(ح )970/ 2َنْقّض اْلَكْعَبّة َوّبَناّئَها )باب َباُب 

/  10الرزاق في " المصنف " )  ( روى عبد301/ 10الرزاق الصنعاني ) ( مصنف عبد2)
بن اْلَخَطاّب َكَتَب ّفي اْلَجد ّ َواْلَكاَلَلّة  أََن ُعَمرَ  ،َعّن اْبّن اْلُمَسي ّّب 19183رقم: (  301
َدَعا  ،َحَتى ّإَذا طُّعنَ « الَلُهَم ّإْن َعّلْمَت ّفيّه َخْيًرا َفأَْمّضهّ »يَُقوُل:  ،َفَمَكَث َيْسَتّخيُر الِلََ  ،ّكَتاًبا

 ،ّإن ّي َكَتْبُت ّفي اْلَجد ّ َواْلَكاَلَلّة ّكَتاًبا»َفَقاَل:  ،ّباْلّكَتاّب َفَمَحى َفَلْم يَْدّر أََحٌد َما َكاَن ّفيهّ 
 .«َفَرأَْيُت أَْن أَْتُرَكُكْم َعَلى َما ُكْنتُْم َعَلْيهّ  ،ّخيُر الَِلَ ّفيهّ َوُكْنُت أَْستَ 
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  (1).فيهانحو أربع عشرة مسألة أنه قد استخار الِل تعالى 

 كما كان ابن حبان من المحدثين يستخير الِل تعالى في الرواة الذين
خاصة كتاب "  ،ويكثر من التصريح بذلك في كتبه ،يشتبه حالهم عليه

وهو ممن أستخير الِل عز وجل  الرواة "عدد من  حيث قال في المجروحين "
  (2)"فيه.

  :اخلامسة املسألة

 . وقت صالة االستخارة
ّإَذا َهَم أََحُدُكْم }  : بق عند قولهاكرت في المبحث السذ
ا، وقد فعل االستخارة في أول أمره ليحدث له المقصود منهأن يكون { ّباألَْمرّ 

ارة أنها سنة، فيكون وقت ايقاعها ظهر لنا من خالل بيان حكم صالة االستخ
ذلك الخالف المعروف في وقت جواز النافلة ويترتب علي هو  لمن أراد
(3)هي عن النافلة عند الفقهاء.أوقات الن

  

وسكت في الخبر عن تعيين وقتها فجرى جمع على جوازها جميع 

                                                 

 وغيرها.  (138/ 2) ،(44/ 2األم للشافعي ) ،(60/ 1( األم للشافعي )1)
 ،بن ُمَعاّوَية بن َحّكيم بهز-142( ترجمة رقم:194/ 1( المجروحين البن حبان )2)

بن أَّبي َماّلك  بن َيّزيد َخاّلد - 307 رقم: ترجمة(284/ 1المجروحين البن حبان )
َمْشّقي بن  ُسَوْيد - 454 ترجمة رقم:(350/ 1المجروحين البن حبان ) ،الد ّ

َمْشّقي الَعّزيز عبد  . وغيرهم.بن نمير الد ّ
الفقه على المذاهب يراجع أقوال علماء المذاهب في أوقات حرمة التنفل أو كراهته. ( 3)

 (335/ 1األربعة )
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األوقات وآخرون منهم الشافعية على المنع منها وقت الكراهة بغير الحرم 
 (1)المكي لتأخر سببها.

و من ليل أأَي ّ َوْقٍت اما دعاء االستخارة فقط دون الصالة فيجوز في  
َعاَء َغْيُر َمْنّهي ٍ َعْنهُ نهار  .ّفي َجّميّع اأْلْوَقاّت  ؛ أّلَن الد 

 ة:السادس املسألة

 .صالة االستخارة وما يقرأ فيهاكيفية 
َحَصل َلُه ّبَها َفْضل  ،َناّوًيا ّبَها ااّلْسّتَخاَرةَ  ،ّإَذا َصَلى اْلَفّريَضَة أَّو النَاّفَلةَ 

َيُة ؛ ّلَيْحُصل الثََواُب ّقَياًسا َعَلى َتّحَيّة  ،ُسنَّة َصالَّة ااّلْسّتَخاَرةّ  َوَلّكْن يُْشَتَرُط الن ّ
ّريَن  ،َوَعَضَد َهَذا الَرْأَي اْبُن َحَجٍر اْلَهْيَثّمي   ،اْلَمْسّجدّ  َوَقْد َخاَلَف َبْعُض اْلُمَتأَخ ّ
 .َواَلَِلُ أَْعَلمُ  .َوَنَفْوا ُحُصول الثََواّب  ّفي َذّلَك 
 َثالٌَث:َوَرَد ّفي ااّلْسّتَخاَرّة َحاالٌَت  وقد

َتُكوُن ّبَرْكَعَتْيّن  ،ْرَبَعةُ ْت َعَلْيَها اْلَمَذاّهُب األْ َواَتَفقَ  ،ْوَفُق َوّهَي األْ  :وَلىاألْ 
َعاُء اْلَمْأثُوُر َبْعَدَهاثَُم َيُكوُن ال ،ّمْن َغْيّر اْلَفّريَضّة ّبّنَيّة ااّلْسّتَخاَرةّ   .د 

َتُجوُز  َوالَشاّفّعَيُة، َواْلَماّلّكَيُة، اْلَحَنّفَيُة، الثَالََثُة:َقال ّبَها اْلَمَذاّهُب  َيُة:الثَانّ 
َعاّء َفَقْط ّمْن َغْيّر َص  َعاّء  ،الَةٍ ّبالد   َمًعا.ّإَذا َتَعَذَرّت ااّلْسّتَخاَرُة ّبالَصالَّة َوالد 

ْح ّبَها َغْيَر  الثَاّلَثُة: َعاّء  َفَقالُوا: َوالَشاّفّعَيّة، اْلَماّلّكَيّة،َوَلْم يَُصر ّ َتُجوُز ّبالد 
ا ّفي َتّحَيّة ، أَْو ّبَغْيّر ّنَيّتَها َكمَ َصالٍَة َكاَنْت َمَع ّنَيّتَها، َوُهَو أَْوَلىَعّقَب أَي ّ 
 .اْلَمْسّجدّ 

                                                 

 .(348/ 3( الفتوحات الربانية على األذكار النواوية )1)
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ّبالَصالَّة  َوّهَي ااّلْسّتَخاَرةُ  ،وَلىاْلَحاَلَة األْ  َداَمَة ّإالَ َوَلْم َيْذُكّر اْبُن قُ 
َعاءّ   .َوالد 

 ااِلْسِتَخاَرِة:َكْيِفيَُّة َصاَلِة 
َضل ّفي َصالَّة فْ َق ُفَقَهاُء اْلَمَذاّهّب اأْلْرَبَعّة َعَلى أََن األاَتفَ  - 14

ّح  َرْكَعَتْيّن.ااّلْسّتَخاَرّة أَْن َتُكوَن  ّبأَْكثََر  َواْلَحَناّبَلُة، َواْلَماّلّكَيُة، اْلَحَنّفَيُة،َوَلْم يَُصر ّ
َواْعَتَبُروا الَتْقّييَد ّبالَرْكَعَتْيّن  الَرْكَعَتْيّن،أََما الَشاّفّعَيُة َفأََجاُزوا أَْكَثَر ّمَن  َهَذا،ّمْن 

  (1)ّبّه.ّلَبَياّن أََقل َما َيْحُصل 

 ة: سابعاملسألة ال

 صيص ركعتني لصالة االستخارة أم حتصل مع النوافل؟هل البد من خت
المراد بهذه المسألة: هل إتيان دعاء االستخارة دبر النوافل وذلك 
كالرواتب مثالً؛ كأن يصلي المرء راتبة الظهر، وهي: أربع ركعات قبل الظهر، 
وركعتان بعدها أو راتبة المغرب وهي ركعتان بعد صالة المغرب، فلو صلى 

راتبة المغرب واستخار بعدها، فهل ذلك كاف ومجزئ أم البد من أن المسلم 
 يصلي ركعتين خاصتين لكي يستخير بعدهما؟

أنه إن صلى نافلة من  -والِل أعلم  -الراجح في هذه المسألة  الصحيح
، ولكن عليه أن يعقد -بإذن الِل تعالى-النوافل مع نية االستخارة أجزأه ذلك 

، قبل الشروع ه الصالة النافلة واالستخارة معاً ريد بهذالعزم والنية على أنه ي
 ، وال يصح ذلك بعد صالة الفريضة.في النافلة

                                                 

 .(244/ 3( الموسوعة الفقهية الكويتية )1)
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قال العلماء: تستحب  االستخارة بالصالة  )":-رحمه الِل  -قال النووي
والدعاء المذكور، وتكون الصالة ركعتين من النافلة، والظاهر أنها تحصل 

 .(1)(من النوافل وغيرها وبتحية المسجدبركعتين من السنن الرواتب، 

) إن كان همه باألمر قبل  :-رحمه الِل -وقال زين الدين العراقي 
وبدا له بعد  ،ثم صلى من غير نية االستخارة ،ونحوهاالشروع في الراتبة 

  .(2)فالظاهر حصول ذلك( ؛الصالة اإلتيان بدعاء االستخارة

: ) إن نوى تلك الصالة بعينها -رحمه الِل  -حجر  ابنوقال الحافظ 
(3)(َلْم َيْنوّ وصالة االستخارة معاً أجزأ بخالف ما إذا 

. 

) من غير الفريضة( ليس فيه  قول النبي صلي الِل عليه وسلمظاهر و
المنطوق مفهومه أنها فاشتراط تعيين ركعتين، سوى أنهما من غير الفريضة، 

، فريضةفلو أن مسلماً أراد أمراً، فركع ركعتين راتبة ال ،تحصل بعد النافلة
بعدها دعاء االستخارة؛ فقد حصل المطلوب وهو الظاهر؛ كما استظهره  ذكرو

 النووي والعراقي فيما سبق. والِل أعلم.

: ) دليل ( قوله: ) من غير الفريضة -رحمه الِل  -قال بدر الدين العيني 
تخارة بوقوع الدعاء بعد صالة الفريضة على أنه ال تحصل سنة صالة االس
(4)لتقييد ذلك في النص بغير الفريضة(
  

                                                 

  .(120( األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص: 1)
  .(88/ 3( نيل األوطار )2)
  .(185/ 11( فتح الباري البن حجر )3)
  (.1/233( عمدة القارئ )4)
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رحمن المباركفوري رحمه الِل في شرح ال بن عبد وقال العالمة محمد
فيه دليل على أنه ال تحصل سنة "  : من غير الفريضةقول النبي 

 (1)"صالة االستخارة بوقوع الدعاء بعد صالة الفريضة

 .(2) ( ) فيه احتراز عن صالة الصبح مثالً ابن حجر:وقال الحافظ 

 : ثامنةاملسألة ال

من عزم على االستخارة بعد االنتهاء من صالة النافلة، وأراد أن يأتي بدعاء 
 االستخارة بعد الصالة فهل يستخري أم يعيد الصالة؟

المراد بالمسألة: من صلى نافلة من النوافل ثم عرض له طلب 
د االستخارة بعد صالة ركعتين، من األمور وهو ممن يقصاالستخارة ألمر 

 يكفيه صالة النافلة التي صالها أم يعيد صالة أخرى؟ لفه

أنه يعيد ركعتين ألجل االستخارة غير التي  -والِل أعلم  -الظاهر 
أي نية االستخارة  صالها منذ قليل؛ وذلك ألنه البد من وجود اإلرادة والنية؛

: النبي االنتهاء من الصالة؛ وذلك لعموم حديث  قبل الشروع أو
 إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى(.)

) ويبعد اإلجزاء لمن عرض له  :-رحمه الِل  -قال الحافظ ابن حجر 
الطلب بعد فراغ الصالة ألن ظاهر الخبر أن تقع الصالة والدعاء بعد وجود 

 . (3)إرادة األمر(
                                                 

 (.2/482( تحفة األحوذي )1)
  (.3/402(، وانظر مرقاة المفاتيح )11/221الباري )فتح  (2)

 (.185/ 11( فتح الباري البن حجر )3)
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 : تاسعةاملسألة ال

 هل هناك آيات أو سور معينة خمصوصة لصالة االستخارة؟
يقرأها المستخير في صالة االستخارة  معينة ذكر عدد من العلماء سوراً  

االخالص في الركعتين علي سورة الكافرون وسورة  :ومن تلك السورة
كما ورد في  (3)والشافعية (2)والمالكية (1)ليه الحنفيةإوهذا ما ذهب  ،الترتيب
بل إن اإلمام النووي الشافعي علل ذلك  ؛هاء المذاهب المذكورةكتب فق
المراد منهما إخالص االستخارة ألن فناسب اإلتيان بهما في صالة  بقوله:"

-وسبقه إلي ذلك اإلمام الغزالي  (4)".الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز
 (6)-رحمه الِل-كما ذكره العراقي (5)كما في االحياء -رحمه الِل

قوله: "فليركع  :"على مراقي الفالحالحنفي حاشية الطحطاوي وجاء في 

                                                 

  .(56/ 2( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )1)
الَرْكَعّة َوَيْنَبّغي أَْن َيْقَرأَ ّفي َصاَلّة ااّلْسّتَخاَرّة ّفي  :"-رحمه الِل–قال ابن الحاج المالكي ( 2)

 اأْلُوَلى َبْعَد اْلَفاّتَحّة ّب " ُقْل َيا أَي َها اْلَكاّفُروَن " َوّفي الثَاّنَيّة َبْعَد اْلَفاّتَحّة ّب " ُقْل ُهَو الَِلُ 
َوّر َفَذّلَك َواّسعٌ  .ويراجع (39/ 4المدخل البن الحاج ) ".أََحٌد " َفّإْن َقَرأَ ّبَغْيّرّهَما ّمْن الس 

  .(38/ 1مختصر خليل للخرشي ) شرح كذلك:
شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم  ،(54/ 4( المجموع شرح المهذب )3)

  .(320بشرح مسائل التعليم )ص: 

/ 3الفتوحات الربانية على األذكار النواوية )، (230( األذكار للنووي ط ابن حزم )ص: 4)
354). 

  .(206/ 1( إحياء علوم الدين )5)
 (.354/ 3( الفتوحات الربانية على األذكار النواوية )6)
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 (1).وفي الثانية باإلخالص ،ركعتين" يقرأ في األولى بالكافرون

يقرأ في األولى بقوله تعالى:  أن واختار بعض المشايخ :قال القرطبي
وفي  ،[69-68}يُْعّلنُوَن{ ]القصص: }َوَرب َك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر{ إلى 

 الثانية بقوله تعالى: }َوَما َكاَن ّلُمْؤّمٍن َوال ُمْؤّمَنٍة{ إلى قوله: }ُمّبيناً{
 (2).[.36]األحزاب: 

َواْسَتْحَسَن َبْعُض الَسَلّف أَْن َيّزيَد ّفي َصالَّة ااّلْسّتَخاَرّة َعَلى اْلّقَراَءّة  -ب 
 :ْلَفاّتَحّة ّبَقْوّلّه َتَعاَلىَبْعَد ا

َوَرب َك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلّخَيَرُة ُسْبَحاَن الَِلّ َوَتَعاَلى  } 
ُهَو  َعَما يُْشّرُكوَن َوَرب َك َيْعَلُم َما تُّكن  ُصُدوُرُهْم َوَما يُْعّلنُوَن َوُهَو الَِلُ الَ ّإَلَه ّإالَ 

ّفي الَرْكَعّة  (3).{ُحْكُم َوّإَلْيّه تُْرَجُعونَ ّة َوَلُه الْ وَلى َواآْلّخرَ َلُه اْلَحْمُد ّفي األْ 
} َوَما َكاَن ّلُمْؤّمٍن َوالَ ُمْؤّمَنٍة ّإَذا َقَضى  َتَعاَلى:َوّفي الَرْكَعّة الثَاّنَيّة َقْوله  اأْلوَلى،

ُه َفَقْد الَِلُ َوَرُسولُُه أَْمًرا أَْن َيُكوَن َلُهُم اْلّخَيَرُة ّمْن أَْمّرّهْم َوَمْن َيْعّص الَِلَ َوَرُسولَ 
  (4).{َضل َضالاَلً ُمّبيًنا

ن وقال الحافظ ابن حجر: قرأت في كتاب جمعه الحافظ أبو المحاس
عثمان الصابوني ذكر  اما يقرأ في الصلوات أن اإلمام أبرزاق العبسي فيال عبد
الحسين، عن أبيه زين العابدين بن  عليبن  ماليه، عن أبي جعفر محمدآفي 

                                                 

  .(397( حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح )ص: 1)
 .(307/ 13(تفسير القرطبي )2)
 .70، 68( سورة القصص / 3)
 .36( سورة األحزاب / 4)
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أنه كان يقرأ في ركعتي االستخارة بسورة الرحمن وسورة الحشر، قال 
ألن فيها )َونُيّسُرَك  اسّم َرّبَك األَعلى( الصابوني: وأنا أقرأ فيهما )َسّبح

 (1).ّللُيسرى( وفي الثانية )َوالَليّل ّإذا َيغشى( ألن فيها )َفَسنَُيّسُرُه ّللُيسرى(

أََما اْلَحَناّبَلُة َوَبْعُض اْلُفَقَهاّء َفَلْم َيُقولُوا ّبّقَراَءٍة ُمَعَيَنٍة ّفي َصالَّة  -ج 
 .(2) ااّلْسّتَخاَرةّ 

دل على قراءة سور أو آيات معينة ال يوجد دليل يوالتحقيق أنه 
مخصوصة بصالة االستخارة؛ لذا فالصحيح في المسألة أن المسلم إذا صلى 
االستخارة يقرأ الفاتحة في الركعتين ثم ما تيسر له من القرآن. فيقرأ ما يحفظ 
من كتاب الِل دون تحديد أو تقييد لشيء معين فيه، فهذا هو الصواب. وإن 

آيات أو سور معينة فال يلتفت إليه؛ ألنه ال يجوز  استحب بعض أهل العلم
تقييد ما أطلقه الشرع، وال تخصيص العموم إال بدليل، واالستحباب حكم 

 شرعي يحتاج لدليل.

لم أجد ّفي َشْيء من طرق أََحاّديث :" -رحمه الِل-قال العراقي 
 (3)" االستخارة تْعيين َما يْقَرأ فيهَما.

سوى  -إن عدم تقييد صالة االستخارة بسورة أو آيات معينة وأقول: 
هو الذي يناسب حكمة الشرع وسهولته ويسره؛ وذلك ألن هذه  -الفاتحة 

                                                 

 .(84( تحفة األبرار بنكت األذكار للنووي )ص: 1)
كشاف  ،(271/ 1الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة) ،(98/ 2قدامة )( المغني البن 2)

  .(443/ 1هـ( )1051بن يونس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  القناع عن متن اإلقناع منصور
 .(225/ 7( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )3)
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الصالة مطلوب تطبيقها واالعتناء بها من كل الناس، والناس درجات: منهم 
من يحفظ القرآن ومنهم من يحفظ آيات أو سوراً معينة من قصار السور، فلو 

ا الشرع وقيدها بسور معينة قد ال يكون كل الناس يحفظون هذه اآليات حدده
أو السور المخصوصة بهذه الصالة، وحينئذ يحرم كثير من الناس تطبيق هذه 
السنة العظيمة والتي يوفق الِل بها كثيراً من البشر إلى الخير، ولكن لما شرعت 

على تيسير األمر لهمن هذه الصالة وترك أمر القراءة فيها مفتوحاً للناس دل 
فكل منهم يقرأ ما يحفظ ليمكنه تطبيق هذه السنة واستخارة الِل عز وجل في 

 شؤون الحياة.

 :العاشرة املسألة

 ؟ قبل السالم أم بعده ميت يقال دعاء االستخارة
إن الظاهر من لفظ الحديث أن محل الدعاء بعد الفراغ من الصالة وقد 

 العلماء.لي هذا القول جمهور إذهب 

 .(1)" ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السالم ":قال القرطبي

يدل  -أي حديث جابر  -: ) والحديث -رحمه الِل  -قال الشوكاني و
 .(2)على مشروعية صالة االستخارة والدعاء عقيبها، وال أعلم في ذلك خالفاً(

ابن حجر الدعاء في أثناء الصالة في السجود أو بعد  الحافظ وأجاز
َفَلْو َدَعا ّبّه ّفي هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصالة،  ، حيث قال:"التشهد

                                                 

 (.3/316) "نيل األوطارفي "ومثله قال الشوكاني  .(307/ 13( تفسير القرطبي )1)

 .(1/15(.)3/89( نيل األوطار )2)
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ُروّع ّفيمَوَيْحَتّمُل الَتْرّتيَب َعَلى َتْقّديّم ال ،األجزاءاثناء الَصاَلة اْحتمل   ش 

َعاءّ  د ،الَصاَلّة َقْبَل الد  ُجود أَو الَتَشه  َعاّء ّفي الَصاَلّة الس   .  َفّإَن َمْوّطَن الد 

الحكمة في  حيث قال:" بن أبي جمرةا كالم عضد كالمه بما نقله منو
تقديم الصالة على الدعاء أن المراد باالستخارة حصول الجمع بين خيري 

وال أنجح  الدنيا واآلخرة فيحتاج إلى قرع باب الملك وال شيء لذلك أنجع
 (1)".وحاال من الصالة لما فيها من تعظيم الِل والثناء عليه واالفتقار إليه مآال

األمر في هذه المسألة فيه سعة، فمن ذكر الدعاء بعد التشهد وقبل السالم و
تيمية رحمه بن  سالمال بن عبد فذلك جائز وهو ترجيح شيخ اإلسالم أحمد

الِل حيث قال: ) يجوز الدعاء في صالة االستخارة وغيرها قبل السالم وبعده، 
أكثر دعائه كان قبل  والدعاء قبل السالم أفضل؛ فإن النبي 

 (2).السالم، والمصلي قبل السالم لم ينصرف، فهذا أحسن، والِل تعالى أعلم(

واألرجح واألقرب  جاز له ذلك، -أيضاً  -ومن أتى بالدعاء بعد السالم 
 .بعد السالم واالنتهاء من الصالة أن الدعاء يكون ــــ والِل أعلمـــ 

كما مر في حديث جابر  وذلك ظاهر في حديث النبي  
 حيث قال:

 ) فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك ...(. 
الصالة؛ : ) ثم يقول( يدل على تأخير الدعاء عن فقول النبي 

 ألن ثم في اللغة تفيد الترتيب مع التراخي، أي: يصلي أوالً ثم يذكر الدعاء.
                                                 

 .(186/ 11( فتح الباري البن حجر )1)
 (.23/177( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم )2)
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  :ادية عشرةاحل املسألة

 .؟يفعل املستخري بعد االستخارة اماذ
 : ار مضى بعدها لما ُشّرح له " إذا استخ-رحمه الِل-َقاَل النََوّوي 

  .(1)"صدُره

  (2).حديث ضعيف جداً  عليفيما ذهب إليه  -رحمه الِل-وقد اعتمد 

بعد أن أورده عن هذا الحديث  في االذكار نفسه قال بل إن النووي
 (3).إسناده غريب، فيه َمْن ال أعرفهم

فال ينبغي أن يعتمد على " قال الشوكاني بعد ذكر كالم النووي: و
انشراح كان له فيه هوى قبل االستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره 

غير  َوّإاَل فال يكون مستخيراً لِل، بل يكون مستخيراً لهواه، وقد يكونرأساً، 
ي من العلم والقدرة وإثباتهما لِل، فإذا صدق  صادق في طلب الخيرة وفي الَتَبر ّ

 (4)انتهى. -في ذلك َتَبَرأَ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه

ره النووي رحمه ما قر سالم بخالفال بن عبد وقد أفتى الشيخ عز الدين

                                                 

 (.303( باب دعاء االستخارة رقم )193( األذكار ص )1)
ي ّ ّإَذا َهَمْمَت ّبأَْمٍر َفاْسَتّخْر َرَبَك  ويستدل َلُه ّبَحّديث أنس ّعْند (2)

ن ّ َسْبًعا ثَُم اْنظُْر ّإلَى  بن الس 
  . وقد مضي الكالم عنه.الَّذي يَْسّبُق ّفي َقْلّبَك َفّإَن اْلَخْيَر ّفيهّ 

 . 343( رقم الحديث 120األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص:  (3)
مرقاة . (365/ 4مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) نقله أيضاً  (3/90( نيل األوطار )4)

 .(987/ 3شرح مشكاة المصابيح )المفاتيح 
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"يفعل بعد االستخارة ما أراد، وما وقع بعد االستخارة فهو  :حيث قال (1)الِل 
-وما ذكره ورد كالم النووي بقوله: -رحمه الِل-ورجحه العراقي (2)الخير".

 .اعتمد فيه على هذا الحديث وليس بعمدة -يعني النووي

ورد علي كالم االمام النووي  -رحمه الِل-ووافقه ابن حجر العسقالني  
ا رحمه الِل حيث قال: " َوَهَذا َلْو َثَبَت َلَكاَن ُهَو اْلُمْعَتَمَد َلّكَن َسَنَدُه َواٍه ّجدًّ

َواْلُمْعَتَمُد أَنَُه اَل َيْفَعُل َما َيْنَشّرُح ّبّه َصْدُرُه ّمَما َكاَن َلُه ّفيّه َهًوى َقّويٌّ َقْبَل 
 (3).ااّلْسّتَخاَرةّ 

تتوقف االستخارة على نوم، بل " ال  -رحمه الِل-قال ابن دقيق العيدو
  (4)تتوجه إلى ما ينشرح له صدرك.

ْنَسان َرْكَعتي االستخارة ألمر  :"(5)قال ابن الزملكانيو ّإذا صلى اإْلّ
لم َفْليْفَعل بْعدَها َما بدا َلُه َسَواء انشرحت َنفسه َلُه أم اَل َفّإن ّفيّه اْلَخْير َوّإن 

 (6).َتْنَشّرح َلُه َنفسه َقاَل َوَلْيَس ّفي الَحّديث اْشّتَراط اْنّشَراح النَفس

رحمه -موسى اإلثيوبيبن  آدمبن  عليبن  محمدوهذا ما اختاره الشيخ 
سالم ال عبدالذي يظهر لي أن ما قاله ابن  " في شرح المجتبي حيث قال: -الِل

                                                 

 .(357/ 3( الفتوحات الربانية على األذكار النواوية )1)
 .(206/ 1( قوت المغتذي على جامع الترمذي )2)
 .(187/ 11( فتح الباري البن حجر )3)
 .(19( شرح األربعين النووية البن دقيق العيد )ص: 4)
 بغوطة دمشق. ( الزملكاني: نسبة إلى قرية تسمى ))َزَمْلكا((5)
 .(206/ 9( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )6)
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ر الَِل تعالى هو األولى؛ ألن  -رحمه الَِل تعالى- فائدة االستخارة هو أن ييس 
ر له بعد أن  لعبده المستخير ما هو األصلح له، فإذا اتفق له شيٌء ما، وتيس 
ر له، فذاك إشارة إلى  ض إليه أمره، وسأله أن ييس  استخار الَِل تعالى، وفو 
استجابته سبحانه وتعالى له، فال ينبغي له أن يتوق ف في تنفيذ ذلك؛ إذ هو 

 (1)"صلح له. والَِل تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.األ

َفَيْنَبّغي أَْن َيْرّجَع اْلُمْسَتّخيُر إَلى َما َيْنَشّرُح إَلْيّه َصْدَرُه َبْعَد ااّلْسّتَخاَرّة َفّإَذا 
نََة ّفي اْلَوّص  اْسَتَقَر َعْزُمُه َعَلى الَسَفّر َفَيْنَبّغي أَْن َيْمَتّثَل   (2)َيّة.الس 

اْلُمَراُد اْنّشَراٌح َخاٍل َعْن َهَوى النَْفّس َوَمْيّلَها اْلَمْصُحوّب ّبَغَرٍض َظاّهٍر و
ُلُه َويَُزي ّنُُه ّلْلَقْلّب َحَتى َيُكوَن َسَبًبا ّلَمْيّلّه َقاَلُه ّفي َشْرّح اْلُعَباّب  أَْو َباّطٍن يَُجم ّ

ْن أَنَُه َيْنَبّغي أَْن يُْفّرَغ َقْلَبُه ّمْن َجّميّع اْلَخَواّطّر َحَتى اَل َويَُواّفُقُه َما َقاَلُه َبْعُضُهْم مّ 
َيُكوَن َماّئاًل إَلى أَْمٍر ّمْن اأْلُُموّر َفّعْنَد َذّلَك َما َيْسّبُق إَلى َقْلّبّه يُْعَمُل َعَلْيّه، َفّإَن 

 (3)اْلَخْيَر ّفيّه.

  :الثانية عشرة املسألة

 ؟االستخارةهل يزاد يف دعاء 
إن االلفاظ التي وردت في حديث االستخارة هي المرادة من المستخير 
إذا طلب االستخارة؛ ولكن هل له أن يضيف إليها بعض األلفاظ مثل البسملة 

 .؟ونحوهما اْلَحْمَدَلةّ و
                                                 

 .(182/ 27( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )1)
  .(43/ 4المدخل البن الحاج ) (2)

 .(38/ 1( شرح مختصر خليل للخرشي )3)
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االستخارة، يستقبل القبلة في دعاء نقول: استحب بعض أهل العلم أن 
 والصالة علي رسول الِل صلي الِل عليه وسلم.ويفتتحها ويختمها بالحمد لِل 

الدعاء المذكور، وختمه  افتتاح: "ويستحب -رحمه الِل-قال النووي
ابن عنه ونقله  ) .(1)ول الِل بالحمد لِل والصالة والتسليم على رس

 (2)عابدين في حاشيته رد المحتار

معتمده فيه علي  -رحمه الِل -ولعل ما ذهب إليه اإلمام النووي 
األحاديث الصحيحة التي تُرشد الداعين إلي آداب الدعاء، وافتتاح االمور 
كلها باسم الِل وفضيلة الصالة علي رسول الِل صلي الِل عليه وسلم 

 واالستخارة دعاء فيستحب فيها ما يستحب في عموم األدعية.

فضلية الوقوف في المنصوص علي الفاظ ألي إوذهب بعض العلماء 
 بركات.ولفاظ من أسرار تلك األالوحي لما يكتنف 

الحاج المالكي رحمه الِل وهو بن  الِل بن عبد قال العالمة محمد 
وليحذر مما :" يتحدث عن عدم جواز إضافة شيء إلى االستخارة ليس منها

يفعله بعض الناس ممن ال علم عنده أو عنده علم وليس عنده معرفة بحكمة 
ار العلية؛ ألن بعضهم يختارون؛ الشرع الشريف في ألفاظه الجامعة لألسر

ألنفسهم استخارة غير االستخارة المتقدمة الذكر وهذا فيه ما فيه من اختيار 
المرء لنفسه غير ما اختاره له من هو أرحم به وأشفق عليه من نفسه ووالديه 
العالم بمصالح األمور المرشد لما فيه الخير والنجاح والفالح صلوات الِل 

                                                 

  .(120( األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص: 1)

 .(26/ 2)الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( ( 2)
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 عليه وسالمه.

: ) فيا سبحان الِل ! صاحب الشرع اختار لنا ألفاظًا منتقاة أن قال إلي
جامعة لخيري الدنيا واآلخرة حتى قال الراوي للحديث في صفتها على سبيل 

 التخصيص والحض على التمسك بألفاظها وعدم العدول إلى غيرها 

لها كما يعلمنا االستخارة في األمور ك ) كان رسول الِل 
( والقرآن قد علم أنه ال يجوز أن يغير وال يزاد فيه من القرآنيعلمنا السورة 

وال ينقص منه، وإذا نص فيه على الحكم نصاً ال يحتمل التأويل ال يرجع 
 . اهـ. (1)لغيره(

 :عشرة الثالثة املسألة

 هل جيوز دعاء االستخارة بدون الصالة.
الصالة، وهو نعم تجوز االستخارة بالدعاء دون الصالة لمن ال يمكنه 

حيث أجازوا االستخارة بالدعاء فقط من  ،مذهب الحنفية والمالكية والشافعية
 معاً  ستخارة بالصالة والدعاءغير صالة إذا تعذرت اال

(2). 

" ولو تعذرت عليه الصالة  :-الِل رحمه -قال محي الدين النووي 
 .(3) استخار بالدعاء"

                                                 

  .(37/ 4( المدخل البن الحاج )1)
 (.3/243( الموسوعة الفقهية الكويتية )2)
 ،(205/ 1أسنى المطالب في شرح روض الطالب )ويراجع:  (،112( األذكار)ص 3)

"رد المحتار على الدر المختار"  ،(141المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية )ص: 
الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيراوني" شهاب الدين ( "الفواكه 2/27البن عابدين،)

═ 
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  :ةشرع الرابعة املسألة

 .وأيهما تقدم االستخارة واالستشارةهل جيمع بني 
ليه في إشير مر أُ خرين وهذا األمن اآل االستشارة معناها طلب المشورة

 :وقوله تعالي، [159َوَشاّوْرُهْم ّفي اأْلَْمّر{ ]آل عمران:  }:قوله تعالي
 .[38}َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم { ]الشورى: 

يدل }َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم {  :مام الجصاص في قوله تعاليقال اإل
على جاللة موقع المشورة لذكره لها مع اإليمان وإقامة الصالة ويدل على أنا 

 (1).مأمورون بها

هل يجمع بين االستخارة واالستشارة هي لة الباب وأوللجواب عن مس
 أو ال؟ 

إذا كانت االستخارة واالستشارة من األمور المندوب إليها  نقول:
بل لإلنسان أن يجمع  فال تعارض في فعلهما معاً، عليها؛ شرعاً والمنصوص 

بينهما لالستقرار علي قرار في أمر ما فقد تأتيه مشورة تبصره بما ينبغي عليه 
 فعله.

ااّلْسّتَخاَرّة  َواْلَجْمُع َبْينَ  : "-رحمه الِل -قال ابن الحاج المالكي 
نَةّ  َفَيْنَبّغي ّلْلُمَكَلّف أَْن اَل َيْقَتّصَر َعَلى ، َوااّلْسّتَشاَرّة ّمْن َكَماّل ااّلْمّتَثاّل ّللس 

                                                 
═ 

 ( .1/35النفراوي،)
 .(263/ 5( أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي )1)
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 .(1) "إْحَداُهَما

فطلب رأي العقالء مطلوب من العقالء لما هو معلوم من تفاوت 
 فينتفع به.العقول في االدراك فلربما صادف المستشير رأياً غاب عنه 

َبْعُض الَسَلّف: ّمْن َحق ّ اْلَعاّقّل أَْن يُّضيَف إَلى َرْأّيّه آَراَء اْلُعَلَماّء لذا قال وَ 
َفالَرْأُي اْلَفذ  ُرَبَما َزَل َواْلَعْقُل اْلَفْرُد ُرَبَما  ،َوَيْجَمَع إَلى َعْقّلّه ُعُقوَل اْلُحَكَماءّ 

 (2).َضَل 

االستخارة فإنه يشاور أهل الرأي والصالح  إذا لم يتبين له شيء بعدو
ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء الِل، ألن الِل تعالى قد ال يجعل في قلبه 

إلى شيء معين حتى يستشير فيجعل الِل تعالى ميل قلبه بعد  باالستخارة ميالً 
  (3) .المشورة

 قدم؟يهما ُتأو
اذا فعل االنسان االستخارة واالستشارة وترتب عليهما تعارض في 

 يقدم عند ذلك؟ فإيهماالنتائج 

المنصوص  ألنهالي تقديم االستخارة ونتائجها وذلك إذهب جماعة 
 مورعليها في جميع األ

ّم َحَتى ّعْنَد الَتَعاُرّض ) أَْي وليس ببعيد  :َقال اْبُن َحَجٍر اْلَهْيَثّمي   َتَقد 

                                                 

 .(40/ 4( المدخل البن الحاج )1)
 .(41/ 4( المدخل البن الحاج )2)
 .(162/ 4( شرح رياض الصالحين )3)
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َن الط َمْأّنيَنَة ّإَلى َقْول اْلُمْسَتَشاّر أَْقَوى ّمْنَها ّإَلى النَْفّس ّلَغَلَبّة ااّلْسّتَشاَرّة ( ألّ 
َيًة ُحظُوّظَها َوَفَساّد َخَواّطّرَها . َوأََما َلْو َكاَنْت َنْفُسُه ُمْطَمّئنًَة َصاّدَقًة ّإَراَدتُهَ  ا ُمَتَخل ّ

 (1).اّلْسّتَخاَرةَ ، َقَدَم اَعْن ُحظُوّظَها

َقال و االستخارة،استحب بعض العلماء تقديم االستشارة على و
يُْسَتَحب  أَْن َيْسَتّشيَر َقْبل ااّلْسّتَخاَرّة َمْن َيْعَلُم َمْن َحاّلّه  :-رحمه الِل -النََوّوي  

} َوَشاّوْرُهْم ّفي َتَعاَلى:َقال  َوَمْعّرَفّتّه.َوَيّثُق ّبّديّنّه  َواْلّخْبَرَة، النَّصيَحَة َوالَشَفَقةَ 
 (3)َوّإَذا اْسَتَشاَر َوَظَهَر أَنَُه َمْصَلَحٌة، اْسَتَخاَر الَِلَ َتَعاَلى ّفي َذّلَك. (2)اأْلْمّر {

َماُم أَبُو اْلَحَسّن اْلَماَوْرّدي   اْعَلْم أََن ّمْن " -َرّحَمُه الَِلُ  -َقاَل الَشْيُخ اإْلّ
 ّ ّذي لُب ٍ أَْن اَل يُْبّرَم أَْمًرا َواَل يُْمّضَي َعْزًما إاَل ّبَمُشوَرّة ّذي الَرْأّي  اْلَحْزّم ّلُكل 

النَاّصّح، َوُمَطاَلَعّة ّذي اْلَعْقّل الَراّجّح. َفّإَن الَِلَ َتَعاَلى أََمَر ّباْلَمُشوَرّة َنّبَيُه 
  ّّه ّمْن َتْأّييّدّه، َفَقاَل َتَعاَلى: َمَع َما َتَكَفَل ّبّه ّمْن إْرَشاّدّه، َوَوَعَد ب
 .[159ّفي اأْلَْمّر{ ]آل عمران:  }َوَشاّوْرُهمْ 

 َقاَل َقَتاَدُة: أََمَرُه ّبُمَشاَوَرّتّهْم َتأَل ًفا َلُهْم َوَتْطّييًبا أّلَْنُفّسّهْم.

 ّل.َوَقاَل الَضَحاُك: أََمَرُه ّبُمَشاّوَرّتّهْم ّلَما َعّلَم ّفيَها ّمْن اْلَفْض 

: أََمَرُه ّبُمَشاَوَرّتّهْم ّلَيْسَتَن ّبّه -َرّحَمُه الَِلُ َتَعاَلى  -َوَقاَل اْلَحَسُن اْلَبْصّري   
 (4)."اْلُمْسّلُموَن َوَيْتَبَعُه ّفيَها اْلُمْؤّمنُوَن َوّإْن َكاَن َعْن َمُشوَرّتّهْم َغّنيًّا

                                                 

 .(95/ 5( الفتوحات الربانية على األذكار النواوية )1)
 .159( سورة آل عمران / 2)
 .(214( األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص: 3)
 (300( أدب الدنيا والدين )ص: 4)
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شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول: "ما َنّدَم من استخار  "وكان:قال ابن القيم
 . (1)الخالق، وشاوَر المخلوقين، وتثَبت في أمره".

االستخارة لقول النبي  والصحيح أن المقدم االستخارة فقدم أوالً 
..(2): إذا هم أحدكم باألمر فليصل ركعتين 

وإن  واألمر في هذا واسع، إن قدم االستشارة على االستخارة فحسن،
 قدم االستخارة أوالً فال بأس، والمقصود هو الجمع بينهما. 

  :ةة عشراخلامس املسألة

 حكم صالة االستخارة من أجل الغري
 ،هذه من المسائل التي اختلف العلماء حول القول بجوازها وعدمه

أن بعضًا منهم اعتبرها منفعة لمن تصلي له وتطلب له فجعلها  كومنشأ ذل
بقول النبي  اواستشهدوله  النفع لمن نستخير إليصالليها إجائزة بل مندوب 
« :  ُ(3).«َمّن اْسَتَطاَع ّمْنُكْم أَْن َيْنَفَع أََخاُه َفْلَيْنَفْعه 

  (4) َوالَشاّفّعَيةُ  اْلَماّلّكَيُة،َقال ّبَجَواّزَها وعلي هذا 

والرأي اآلخر في المسالة هو القول بعدم الجواز اعتماداً علي أن 
 الصالة عبادة ال نيابة فيها واالستخارة كذلك ال تصح فيها النيابة.

                                                 

  .(112( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 1)

 .(162/ 4( شرح رياض الصالحين )2)
ْقَيّة ّمَن اْلَعْيّن  -( صحيح مسلم كتاب الَساَلّم 3) َوالنَْمَلّة َواْلُحَمّة َوالنَْظَرّة َباُب اْسّتْحَباّب الر 

 .(2199( ح)1726/ 4)

 492/  1، والجمل 38/  1( العدوي على الخرشي 246/ 3( الموسوعة الفقهية الكويتية )4)
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 . واألظهر عدم جواز ذلك

 (1)الصالة ال تدخلها النيابة.: -رحمه الِل- عالء الدين ابن اللحامقال 

النيابة في العبادات منها ما ال يقبل ": -رحمه الِل-وقال الزركشي
  (2)."عن الحي القادر والجهاد عنهباإلجماع كاإليمان بالِل والصالة والصوم 

 (3).النيابةالصالة عبادة بدنية ال تقبل : -رحمه الِل-وقال ابن القيم

على عدم إجزاء فعل غير المأمور به عن المأمور ونقل القرافي االجماع 
 (4).في الصالة

  :ةاملسألة السادسة عشر

 الدعاء؟ هل جتوز قراءة دعاء االستخارة من كتاب أم البد من حفظ هذا
إن بعض الناس قد يحتج لتركه صالة االستخارة بعدم حفظه لدعائها 

 وأنه ال يستطيع حفظه لطوله.

ويقال لمثل هذا: إن استطعت أن تحفظ الدعاء فذلك خير لك وأنفع، 
وإن لم تستطع حفظه، فال يكلف الِل نفسًا إال وسعها، ويجوز لك أن تقرأ 

األدعية وهي متوفرة، أو تكتبه في ورقة تقرأ الدعاء من كتاب مفتوح من كتب 
 منها بعد الصالة، فاألمر فيه سعة ولِل الحمد على تيسيره.

                                                 

  .(66من األحكام الفرعية )ص:  اوما يتبعه( القواعد والفوائد األصولية 1)

  .(312/ 3( المنثور في القواعد الفقهية )2)

  .(41الصالة وأحكام تاركها )ص: ( 3)

 .(186/ 3( الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق )4)



 اإلنارة يف شرح حديث االستخارة 

 364 اإلسالمية بنني بأسوانجملة كلية الدراسات 

 ومع كثر تطبيق هذه السنة وتكرارها يحفظ الدعاء تلقائياً مع مرور األيام.

ذهب الشافعية والحنابلة واستدل من ذهب الي الجواز بما نقل عن م
، وعليه فقراءة دعاء االستخارة ف في الصالةجواز القراءة من المصحب القائل

 من كتاب أييسر حاالً وال شك.

وبجواز قراءة دعاء االستخارة من كتاب ما، أفتت اللجنة الدائمة 
 للبحوث العلمية واإلفتاء، فقد سئلت اللجنة سؤاالً نصه:

)س(: بالنسبة إلى صالة االستخارة لعمل ما، أو حاجة ما أو أي شيء؛ 
أحفظ الدعاء الوارد عن النبي محمد عليه الصالة والسالم  هل يشترط أن

 )دعاء االستخارة( أم يمكن قراءته في الكتاب فقط وبعد أداء الصالة؟
فكان الجواب كما يلي: ) إن حفظت الدعاء لالستخارة أو قرأته من الكتاب 
فاألمر في ذلك واسع، وعيك االجتهاد في إحضار قلبك والخشوع لِل، 

 الدعاء..(والصدق في 

 االستخارة جتلب اخلري

كر  قال بعض أهل العلم: "من أعطى أربًعا لم يُمنع أربًعا: من أُعطي الش 
لم يُمنع المزيد، ومن أُعطي التوبة لم يُمنع القبول، ومن أُعطي االستخارة لم 

 يُمنع الخيرة، ومن أُعطي المشورة لم يُمنع الصواب".

 ار، وال ندم من استشار".قال بعض األدباء: "ما خاب من استخ

َوْلَيْحَذْر ّمَما َيْفَعُلُه َبْعُض النَاّس ّمَمْن اَل ّعْلَم ّعْنَدُه أَْو ّعْنَدُه ّعْلٌم َوَلْيَس 
ّعْنَدُه َمْعّرَفٌة ّبّحْكَمّة الَشْرّع الَشّريّف ّفي أَْلَفاّظّه اْلَجاّمَعّة ّلأْلَْسَراّر اْلَعّلَيّة؛ أّلََن 

ْكّر َوَهَذا ّفيّه  َبْعَضُهمْ  َمّة الذ ّ َيْخَتاُروَن؛ أّلَْنُفّسّهْم اْسّتَخاَرة َغْيَر ااّلْسّتَخاَرّة اْلُمَتَقد ّ
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َما ّفيّه ّمْن اْخّتَياّر اْلَمْرّء ّلَنْفّسّه َغْيَر َما اْخَتاَرُه َلُه َمْن ُهَو أَْرَحُم ّبّه َوأَْشَفُق َعَلْيّه 
اّلُم ّبَمَصاّلّح اأْلُُموّر اْلُمْرّشُد ّلَما ّفيّه اْلَخْيُر َوالنََجاُح ّمْن َنْفّسّه َوَواّلَدْيّه اْلعَ 

 (1)َواْلَفاَلُح َصَلَواُت الَِلّ َعَلْيّه َوَساَلُمُه.

ُجوّع  َوّمْن النَاّس ُهَو أَْسَوأُ َحااًل ّمْن َهَذا َوُهَو َما َيْفَعُلُه َبْعُضُهْم ّمْن الر 
ّميَن َوالنََظّر ّفي الن ُجوّم إَلى َغْيّر َذّلَك ّمَما َيَتَعاَطاُه َبْعُضُهْم َفَمْن إَلى َقْوّل  اْلُمَنج ّ

َفَعَل َشْيًئا ّمَما ُذّكَر أَْو َغْيَرُه َوَتَرَك ااّلْسّتَخاَرَة الَشْرّعَيَة َفاَل َشَك ّفي َفَساّد َرْأّيّه، 
إاَل أَنَُه ّمْن ّقَلّة اأْلََدّب َمَع َصاّحّب الَشْرّع َصَلَواُت  َوَلْو َلْم َيُكْن ّفيّه ّمْن اْلُقْبحّ 
اْخَتاَر ّلْلُمَكَلّف َما َجَمَع َلُه  -َعَلْيّه الَصاَلُة َوالَساَلُم  -الَِلّ َعَلْيّه َوَساَلُمُه؛ أّلَنَُه 

ْنَيا َواآْلّخَرّة ّبَلْفٍظ َيّسيٍر َوّجيٍز  َواْخَتاَر ُهَو ّلَنْفّسّه َغْيَر َذّلَك ّفيّه َبْيَن َخْيّر الد 
 َفاْلُمْخَتاُر ّفي اْلَحّقيَقّة إنََما ُهَو َما اْخَتاَرُه اْلُمْخَتاُر َصَلَواُت الَِلّ َعَلْيّه َوَساَلُمُه.

َعَلى َهَذا َفاَل َيُشك  َواَل َيْرَتاُب ّفي أََن َمْن َعَدَل َعْن ّتْلَك اأْلَْلَفاّظ 
إَلى َغْيّرَها َفّإنَُه َيَخاُف َعَلْيّه ّمْن الَتْأّديّب أَْن َيَقَع ّبّه َوأَْنَواُعُه ُمْخَتّلَفٌة إَما  اْلُمَباَرَكةّ 

 (2)َعاّجاًل َوّإَما آّجاًل ّفي َنْفّسّه أَْو َوَلّدّه أَْو َماّلّه إَلى َغْيّر َذّلَك.

اَم َعَلى الَطَهاَرّة َوُمْسَتْقّبَل اْلّقْبَلّة ثَُم اْلَمْسُموُع ّمْن اْلَمَشاّيّخ َيْنَبّغي أَْن َينَ 
َعاّء اْلَمْذُكوّر َفّإْن َرأَى ّفي َمَناّمّه َبَياًضا أَْو ُخْضَرًة َفَذّلَك اأْلَْمُر َخْيٌر  َبْعَد ّقَراَءّة الد 

 (3)هـ.َوّإْن َرأَى ّفيّه َسَواًدا أَْو ُحْمَرًة َفُهَو َشرٌّ َيْنَبّغي أَْن َيْجَتّنَب َعْنُه ا
  

                                                 

 .(37/ 4البن الحاج ) "المدخل"( 1)

 .(38/ 4البن الحاج ) "المدخل"( 2)

 .(56/ 2) "البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري"( 3)
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 اخلامتة

ن نسجل جملة من أبعد االنتهاء من شرح حديث االستخارة يمكن 
 :النتائج

حديث االستخارة مخرج في الصحاح وقد ظهر وجه اعتراض االمام  -1
 علي بعض رواته. أحمد

أرشدنا النبي صلي الِل عليه وسلم الي هذه الصالة وغيرها بحيث  -2
 التقرب الي الِل.بواب أفي كل باب من متعبدين تناسب ال

تعد االستخارة من العبادات القلبية والبدنية باعتبار تعلق القلب برب  -3
 ركان الصالة والدعاء بدناً أقامة إالعالمين توكالً ويقيناً ومن جهة 

 ولساناً.

من النتائج الجديرة بالتسجيل في هذه الدراسة أن صالة االستخارة  -4
 سنة باالجماع.

 .لنهي عن أداء النوافلأوقات ا تقام في غير نهاأ -5

  .يسبقها تجريد القلب منكل ما سوي الِل تعالي -6

وما في علمه المحيط سبحانه باختيار الِل ورضاء كما يكتنفها يقين  -7
 وتعالي.

نسان علي المضي في أمر فال يتردد فيه بل يمضي فإن يسره ذا عزم اإلإ -8
يعلم وأنتم ال الِل فهذا برهان اختيار الِل له، وإن تعذر ففيه خير والِل 

 تعلمون.
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 الخير والمعروف.

من يقبل علي االستخارة ال ينبغي له أن يشك أبداً فيما هدي إليه أو  -10
}َوَما ّبُكْم ّمْن ليذكر قول الِل تعالي: قدر له وال يتهمن االستخارة و

 [53ّنْعَمٍة َفّمَن الَِلّ{ ]النحل: 

 .بعدهو أموطن الدعاء في صالة االستخارة علي السعة قبل السالم  -11

 ن يقراه من كتاب.أيمكن لمن لم يقدر علي حفظ دعاء االستخارة  -12

 ال حرج في تكرار االستخارة أو الجمع بينها وبين االستشارة. -13

 

ويرزقنا حسن التوكل  لوجهه الكريم والِل أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً 
 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الِل علي عليه سبحانه وتعالي

 

h 
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