
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

  ٢٠١۴ می ٢۶

 خارهـتــاز اسـمـن
 

 است در رابطه به عمل کردن بر يکی  از دو تصميم ظمت پروردگار با عی شدن از ئاستخاره به معنی خواستار رھنما

کند  کسی که استخاره می« : ، يعنی » ما خاب من استخار و ما ندم من استشار« گويند  که می طوری.  شرعی و حالل 

  .»شود  کند پشيمان نمی بيند و کسی که مشورت می زيان نمی

، که )تشويق شده و يا پسنديده(و مستحب ) مجاز(عات مباح شود به موضو  نماز استخاره مربوط میطوری که گفتيم 

  . داند که بر کدام يک از آنھا خير او بيشتر است انسان نمی

ای از ديد  لهأ نمود چه بسا مس امور كوچك و بزرگ استخارهۀاستخاره برای ھر مسلمانی مقدور است و می توان در ھم

  . آن بسيار مھم و بزرگ باشدۀما كوچك، ولی نتيج

بعد از ھر سنت قبليه وبعديه يا تحيه المسجد يا ھر سنت ديگری می :  هللا در كتاب اذكار می فرمايد ةامام نووی رحم

  . چون ھدف خواندن دو ركعت نماز می باشد .توان استخاره كرد

. ود ندارداستخاره در تمامی امور مباح صحيح است، اما در امور واجب و حرام و مستحبات و مكروھات استخاره وج

/ ١١فتح الباری. (جا بياوريمه ليكن جايز است كه در واجب و مستحب مخير و در آنچه وسعت زمانی دارد استخاره ب

١٨٨( 

 انجام دھد و فرق نمی كند آرامش قلبی داشته باشد ،بعد از استخاره ھـر عملی كه احساس دلگرمی و آسودگی خاطر كند

طبقات الشافعيه ـ تاج بن السبكی . (ث شرط آرامش قلبی يا خواب ديدن وجود نداردو در حدي يا نه، زيرا در آن خير است

٩/٣٥٧( 

  :گويد ابن حجر می

 . ظاھر حديث نشان می دھد كه فرد حاجت خود را ذكر كند و احتمال دارد ھنگام دعا نمودن قصد آن عمل در قلبش باشد

  . حاجت خويش را بعد از دعا بگويد:طبق نظر اول

   )١١/١٩٠فتح الباری .) (كند كه در قلبش قصد عملی را دارد و در حالی استخاره می( جمله حاليه است :ومطبق نظر د

که بعد از نماز استخاره و دعای آن  در مورد نماز استخاره سوء تفاھم در اذھان بعضی مسلمانان موجود است و آن اين

  . ينندتوقع دارند که در رابطه به تصميم که پيشرو دارند خواب بب

تواند انسان را  زيرا شيطان می. شود اين مفکوره از نگاه شرعيی کدام ثباتی ندارد، بلکه در آن امکان زيان ھم ديده می

   . خواب فريب بدھد و او را از تصميمی که در آن خير اوست دور کندۀبه ذريع
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ای نماز استخاره پيگير آن تصميمی شويد طور اساسی بعد از اجره ب. تواند  استخاره به چندين شکل ظاھر شده میۀنتيج

  . که دل تان به آن زيادتر گرايش پيدا کرده باشد و در آن احساس گواھی خوش و سکون داشته باشيد

  .يراتی رخ داده باشد که از آنرو شايد منفعت و يا نقصان کار واضح گردديعالوه شايد دريابيد که در اوضاع تغه ب

کند به  از استخاره و خير خواستن از هللا از تصميم گرفتن انصراف نورزيد زيرا داللت می قابل ذکر است که بعد از نم

  . يرفتن ھدايت از جانب خداوندذنپ

را نگرفته باشيد  که قبل از نماز استخاره بايد دل و حواس تان پاک باشد، يعنی پيش از استخاره تصميم تان و ديگر اين

 و اگر بعد از استخاره بازھم دل تان به يکی  ھی ملتفت پيروی آن تصميم باشيدکه بعد از استخاره خواھی نخوا طوری

   .را تکرار کنيد از آن دو عمل گواھی نداد، استخاره تان

 زمان و مکان آن قيود ندارد، در ھنگام روز يا شب در مسجد يا منزل می. نماز استخاره دو رکعت بوده و سنت است

  .تواند خوانده شود

خواھد از قران پاک بخواند و بعد از ختم دو رکعت نماز خداوند را ثناء و صفت زياد  تی که می فاتحه ھر آيۀبعد از سور

  .بگويد و به پيامبر صلی هللا عليه وسلم  درود و صلوات بفرستد و سپس دعای ذيل را بخواند

متن . توانند را خوانده نمی ه به عربی آنک را بدانيم اما کسانی را ياد داشته باشيم و معنی آن الزم است که متن عربی آن

   .را بخوانند  آنیدری  ويا پشتو

 

  آيا ھر انسانی می تواند استخاره كند؟ 

  و يا استخاره خاصی وجود دارد كه ھر انسانی حداقل برای خودش استخاره كند؟  آيا ھر انسانی می تواند استخاره كند؟  

خص در بين دو يا چند امری که پيش رويش است سردرگم است و نمی که گفتيم ھدف از استخاره اينست که ش طوری

 ازدواج با فردی ، يا مسافرت کردن يا نکردن به فالن جا و مثالً (داند که کدام راه را انتخاب نمايد تا به منفعت برسد 

حال ھر نماز سنتی که ، لذا در اين اوقات می توان دعای استخاره کرد که اين دعا بعد از دو رکعت نماز سنت است ...)

  :باشد، حتی فرد می تواند خود دو رکعت نماز سنت خوانده و بعد از آن دعای استخاره را بخواند

: کند ھمانطور ) استخاره(ھر کس قصد انجام کاری مھمی نمود، مستحب است در مورد آن از خداوند متعال طلب خير 

  :روايت است که ) رض(از جابر ابن عبد هللا در حديثی 

فرمود ھرگاه کسی از  داد و می ای از قرآن به ما ياد می استخاره در تمام کارھا را مانند سوره صلی هللا عليه وسلم پيامبر

  :شما خواست کار مھمی را انجام دھد دو رکعت نماز غير فرض بخواند؛ سپس بگويد 

ُم اللَّھُمَّ إِنِّی أَْستَِخيُرَك بِِعْلِمَك َوأَْستَْقِدُرَك بِقُدْ « َرتَِك َوأَْسأَلَُك ِمْن فَْضلَِك اْلَعِظيِم فَإِنََّك تَْقِدُر َواَل أَْقِدُر َوتَْعلَُم َواَل أَْعلَُم َوأَْنَت َعالَّ

ْرهُ لِی ) َوآِجلِهِ َعاِجِل أَْمِری (اْلُغيوِب اللَّھُمَّ إِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّ ھََذا اأْلَْمَر َخيٌر لِی فِی ِدينِی َوَمَعاِشی َوَعاقِبَِة أَْمِری  فَاْقُدْرهُ لِی َويسِّ

فَاْصِرْفهُ َعنِّی ) َعاِجِل أَْمِری َوآِجلِهِ (ثُمَّ بَاِرْك لِی فِيِه َوإِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّ ھََذا اأْلَْمَر َشرٌّ لِی فِی ِدينِی َوَمَعاِشی َوَعاقِبَِة أَْمِری 

نِی بِه (ُث َكاَن ثُمَّ أَْرِضنِیَواْصِرْفنِی َعْنهُ َواْقُدْر لِی اْلَخيَر َحي   »١١٦٦بخاری رقم ) « (رضِّ

  : دعا ۀترجم

ھم و از تو فضل و بزرگی ی می خوائتوانا قدرتت از تو ۀوسيله  علمت از تو طلب خير می كنم و بۀبار خدايا به وسيل« 

 و من نمی دانم و تو به امورات ی ندارم، و تو می دانیئی و من تواناھستتوانازيرا تو قادر و . لت می نمايمأات را مس

  . غيب و پنھانی آگاه ھستی

اگر می دانی اين كار در دين و در امور زندگی و در سرانجام كارم چه در دنيا و چه در آخرت برايم نيكو است ! خدايا

و در سرانجام دانی اين كار در دين و در امور زندگی  نداز و اگر میقدر و آسان كرده و در آن بركت بيآن را برايم م
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ی را ئاز آن دور نما و خير و نيكوكارم چه در دنيا و چه در آخرت باعث شر و بدی است آن را از من دور فرما و مرا 

  .ھر كجا باشد برايم مقدر نموده و سپس مرا راضی و خشنود بگردان

استوار و ثابت قدم باشد شرطی كه بر كارش ه كسی كه با پروردگار استخاره كند و با بندگان مؤمن مشورت كند ب

 )١٥٩/آل عمران(» َو َشاِوْرھُْم فِی األَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَی هللاِ «  : چرا كه خداوند می فرمايد  .پشيمان نمی شود

قاطعانه (تصميم به انجام كاری گرفتی ) پس از مشورت و تبادل آراء( با آنھا مشورت كن و ھنگامی كه و در كارھا

  .بر خدا توكل كن) دست به كار شو و

ُ َعْنهُ  عبدهللا در مورد روش  نماز استخاره بھتر است به  حديث شريف که به روايت جابربن مراجعه :آمده است َرِضی هللاَّ

  :نمايم 

ِ َعلَيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ « ِ َصلَّى هللاَّ وَرةَ ِمَن اْلقُْرآِن، يقُولُ  َكاَن َرُسوُل هللاَّ إَِذا ھَمَّ » :يَعلُِّمنَا االْستَِخاَرةَ فِی األُُموِر ُكلِّھَا َكَما يَعلُِّمنَا السُّ

ِدُرَك بِقُْدَرتَِك َوأَْسأَلَُك ِمْن فَْضلَِك اللَّھُمَّ إِنِّی أَْستَِخيُرَك بِِعْلِمَك َوأَْستَقْ  :أََحُدُكْم بِاألَْمِر، فَْليْرَكْع َرْكَعتَيِن ِمْن َغيِر اْلفَِريَضِة، ثُمَّ ليقُلِ 

اللَّھُمَّ إِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّ ھََذا األَْمَر َخيٌر لِی فِی ِدينِی َوَمَعاِشی  .اْلَعِظيِم، فَإِنََّك تَْقِدُر َوال أَْقِدُر َوتَْعلَُم َوال أَْعلَُم، َوأَْنَت َعالَُّم اْلُغيوبِ 

ْرهُ لِی، ثُمَّ بَاِرْك لِی فِيِه، َوإِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّ ھََذا األَْمَر َشرٌّ لِی فِی  : قَالَ َوَعاقِبَِة أَْمِری، أَوْ  َعاِجِل أَْمِری َوآِجلِِه، فَاْقُدْرهُ لِی َويسِّ

ِرْفنِی َعْنهُ، َواْقُدْر لِی اْلَخيَر َحيُث َكاَن، ثُمَّ فِی َعاِجِل أَْمِری َوآِجلِِه، فَاْصِرْفهُ َعنِّی َواصْ  :ِدينِی َوَمَعاِشی َوَعاقِبَِة أَْمِری، أَْو قَالَ 

  »َويَسمِّی َحاَجتَهُ » :قَالَ  .«أَْرِضنِی بِهِ 

ِ َعلَيِه َوآلِِه َوَسلََّم در ھم ای از قرآن را به ما  آموخت ھمانگونه كه سوره  كارھا، به ما استخاره میۀپيامبر َصلَّى هللاَّ

را فرض بداند  كه آن ه يكی از شما بخواھد كاری را انجام دھد دو ركعت نماز بدون آنھر گا » :فرمودند آموخت، می می

كنم و از  كنم و به سبب قدرتت از تو طلب نيرو می به سبب علمت از تو درخواست خير می !الھی : بخواند و سپس بگويد

توانم و  توانی و من نمی انم و تو می و من ناتوھستیخواھم كه فضل عظيمت را شامل حال من كنی، چون تو، توانا تو می

-ام يا فرمود برای حال و آينده -دانی كه اين كار برای دين، دنيا و عاقبت كارم اگر می  !الھی .دانی تو بسيار غيب می

يا فرمود برای حال و  - دنيا و انجام كارم دانی كه اين كار برای دين، را برای من مقدور كن و اگر می خير است آن 

و مرا از  را از من دور كن و مرا از آن منصرف ساز و خير را ھر جا كه ھست برايم مقدور فرما بد است، آن -ام هآيند

ِ َعلَيِه َوآلِِه َوَسلََّم فرمود «آن خشنود نما   ».سپس اسم حاجتش را بگويد » :پيامبر َصلَّى هللاَّ

  . را بخواند رهای از يك سو ای كامل يا پاره  فاتحه، سورهۀپس از خواندن سور

  

  :خواندن دعای استخاره بدون نماز 

  بخواند  ؟ را تواند دعای استخاره که نماز استخاره را برپا کند می آيا يک مسلمان بدون اين

ی است که مسلمان با آن از خدا طلب می کند تا در بين دو امری که در ئدر واقع دعاور شديم ، استخاره آکه ياد  طوری

 شود، و مشروع است منصرف را که برايش بھتر و مفيدتر است برگزيند و از آنچه برايش شر است آن واقع شده يکی

  . دو رکعت نماز بخواند و بعد دعا کند، تا دعايش به اجابت نزديکتر شود، و حضور قلبش بيشتر گرددءابتدا

حکمت از خواندن «: که می گويد نقل از ابن ابی جمرة آمده ه در روايتی  ب  ) ١٨۶ صفحه ١١جلد ( در فتح الباری 

يعنی چيزی که ھم (که مراد از استخاره رسيدن به دو خير دنيا و آخرت است  نماز قبل از دعای استخاره آنست چون

، پس نياز به دق الباب ملک است، و برای اينکار چيزی جز نماز پرنفع تر و )برای دنيا و ھم برای آخرت خير باشد

  »  تعظيم و بزرگداشت و ستايش هللا متعال و احساس نياز به سوی اوستۀز دربردارندموفق تر نيست، زيرا نما

اما اگر امکان نماز خواندن قبل از دعا به ھر دليلی ميسر و مقدور نباشد، ايرادی ندارد که بدون نماز ھم دعای استخاره 

  .را بخواند
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  :نويسد  می  ) ١٢٠صفحه ( » األذکار « امام نووی در در کتاب 

ی که ياد شد مستحب است، و اين دو رکعت ئر کار خود با دو رکعت نماز و دعاطلب خيرانديشی د:  فرموده اند ءعلما«

 فرض و به تحيت مسجد و غير از آنھا از ۀنماز سنت است، و ظاھر اين است که اين دو رکعت با دو رکعت قبليه و بعدي

خواند، و در رکعت   فاتحه و قل يا أيھا الکافرون میۀلی سورشود، و دو رکعت او نمازھای سنت نوافل نيز حاصل می

خواند، اگر نماز برايش ميسر نبود به ھمين دعا استخاره نمايد، و مستحب است آن دعا را  دوم فاتحه و قل ھو هللا أحد می

 دانست که استخاره پس از آن بايد. با حمد و ستايش خدا و صلوات و سالم بر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شروع کند

که نص حديث برآن داللت داد، و موقعی که استخاره نمود بعد از استخاره ھرکاری   کارھا مستحب است، چنانۀدر ھم

  .»وهللا أعلم. که دلش با آن شاد و آرام شد انجام دھد

  : امام نووی ۀو اين گفت

. علمای مذاھب نيز گفته و به آن اقرار کرده اندگروھی از » اگر نماز برايش ميسر نبود به ھمين دعا استخاره نمايد«

  :برای مزيد معلومات نگاه کنيد به 

أسنی « ، ) ١/٣٧(» شرح مختصر خليل للخرشی« ، )١/٣۵(»  الفواکه الدوانی« ، )٢/٢٧(»  حاشية رد المحتار « 

  ).١/٢٠۵(» المطالب

  

  :قبولی ويا عدم قبولی استخاره 

  : استخاره ، ممکن است  چند حالت  برای انسان رخ دھدۀجدر مورد قبولی وعدم قبولی  ونتي

دھد، و  کند، پس آنرا انجام می شود و ميل پيدا می له برايش خوب باشد، قلبش برای انجام آن منشرح میأ اگر آن مس-١

  .باشد اين نظر جمھور اھل علم می

را ترک  کند، پس آن فرت و يا کراھت پيدا میشود و ن له برايش بد باشد، قلبش برای انجام آن منقبض میأ اگر آن مس-٢

  .باشد کند، و اين نظر جمھور اھل علم می می

له قلبش منشرح و يا أمس بعضی از علماء نظرشان بر اينست که پس از استخاره ضروری نيست که برای انجام آن -٣

 و اگر برايش شر باشد از آن کند دھد اگر برايش خير باشد ادامه پيدا می منقبض شود، و فقط کارش را ادامه می

 استخاره که ذکر شد ۀمنصرف کرده خواھد شد، ولی اين قول چندان قوی نيست و نظر جمھور اھل علم در مورد نتيج

  .باشد قويتر و راجحتر می

ل له ای را ببيند، ولی احتماأمس بايد خوابی در مورد انجام و يا ترک  از شروط قبولی استخاره اين نيست که حتماً -٤

له باشد، ولی تعبير آن خواب را أيرش بيانگر انجام و يا ترک آن مسدارد که کسی خوابی نيز پس از استخاره ببيند که تعب

  .را برايش بازگو کنند بايد از معبرين خواب پرسيد تا مفھوم آن

ر سه بار استخاره را کند، ولی حد اکث  اگر حالت انقباض و يا انبساط قلب برايش رخ ندھد، استخاره را تکرار می-٥

دھد، و اين سه بار تکرار کردن در حديث پيامبر صلی هللا  انجام دھد، زيرا بيشتر از آن حالت وسواس به او رخ می

ھر حال سعی کند استخاره ه را انجام داده است، ولی ب عليه و سلم وارد نشده است ولی عبدهللا ابن زبير رضی هللا عنه آن

  سحرگاه، ما بين اذان و اقامه در مسجد و غيره، زيرا استخاره نوعی دعا میعا انجام دھد مثالً را در اوقات استجابت د

  .شوند باشد و در اين اوقات دعا بيشتر اجابت می

دھد و اگر  کند و يا انجام می له اثری در قلبش نديد، پس آن کار را ترک میأ انجام و يا ترک آن مساز اگر باز ھم -٦

شود و از آن  رو میه کند، و اگر خير نباشد با موانعی روب شود و ادامه پيدا می کار برايش آسانتر میبرايش خير باشد 

له اش را با اھل علم و حکمت و دلسوز مشورت کند تا او را بھتر أاست که مسشود، ولی بھتر  منصرف کرده می
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کسی که استخاره : ( ، يعنی» ندم من استشارما خاب من استخار و ما « : گويند ی کنند، زيرا ھمانطور که میئراھنما

 ).شودی پشيمان نمکند ی بيند و کسی که مشورت می مکند زيان نم
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