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  ميبسم اهللا الرمحن الرح

رته وال تأخري شـيٍء  بقضائك وبارك يل يف قدرك حىت ال أحب تعجيل شيٍء أخ اللهم رضىن«
لته وال تبعث بدين يف طلب ما مل تقدره علي1(»عج(  

الها! مرا به قضايت خشنود گردان و تقديرات را برايم مبارك و ميمـون قـرار ده تـا    بار «
دانـي) بـه تـأخير     تعجيل چيزي را كه برايم (به خاطر حكمت و مصـلحتي كـه خـودت مـي    

اي دوسـت   اي، دوست نداشته باشم. همچنين تأخير چيزي را كه برايم معجل كـرده  انداخته
اي بـه حركـت    م مقـدر نكـرده  چيـزي كـه آن را بـراي    را در طلـب  منداشته باشم، نيز جسـم 

  .»درنياور
  

 

  

                                           
  است. /نيايش فوق منسوب به حضرت عمر بن عبدالعزيز  -)1(
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  سخن مترجم

خوب بايد بودن كاري كـه تصـميم بـه انجـام آن گرفتـه شـده،        از ديرباز براي تشخيص
گرفتن با قـرآن از   رود، امروزه فال حافظ و فال قهوه و استخاره هاي خاصي به كار مي روش
توانند سرنوشت ما را  ها نمي هاي متداول در ميان مردم است. بديهي است كه اين شيوه شيوه

  مي كه گرفته ايم و آگاه سازند.رقم بزنند و يا ما را نسبت به وضعيت تصمي
در ايـن خصـوص بـه ثبـوت رسـيده، اسـتخاره اسـت.         صاي كه از پيامبر  بهترين شيوه

افتـد و تنهـا    نقل شده، در اين مورد نيز اتفاق خاصي نمي صبراساس احاديثي كه از پيامبر 
ا بـه  خواهد در تصميمي كـه گرفتـه او ر   كند، اين است كه از خداوند مي كاري كه بنده مي

او را از اين تصـميم   شود، سمت خير هدايت كند و اگر سرانجام تصميم او به بدي ختم مي
اي كـه هـم خردمندانـه     هاي خرافـي اسـتخاره، شـيوه    باز دارد. چه خوب است به جاي شيوه

است و هم با موازين ديني مطابقت دارد، در زندگي ما رايج شـود. نوشـتار كـم حجـم امـا      
ش روي داريد با همين هدف ترجمه شده است؛ اميد است قبول افتـد،  اي كه در پي آموزنده

  از كساني كه در تهيه و نشر آن همكاري داشته اند صميمانه تشكر كنم.
  »واهللا ولي التوفيق«



  تقريظ شيخ ابوبكر حنبلي

 احلمد هللا غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ال إله إال هو إليه املصري، وأشهد أن ال إله
إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله 

  أما بعد: وصحبه و من وااله إىل يوم الدين.
ام جناب شيخ سمير بن رزق از من خواست كه نگاهي به تحقيق وي پيرامون  برادر ديني

؛ چـرا كـه   دانـم  نشـان فروتنـي مـي   بيندازم و آن را مرور كنم، من پيشنهاد وي را  استخاره
اي جالب و زيباسـت و تـا جـايي كـه اطـالع دارم       نگاشته »استخاره«تأليف نامبرده پيرامون 

  .)1(ي استخاره كتابي مستقلي، نگاشته نشده است تاكنون در باره
كتاب مزبور، مشتمل بر مباحثي از قبيل: برحذر داشتن از رفتن نزد كاهنان، فـال گيـران،   

كند و از  باشد كه خواننده را به توحيد و يكتاپرستي تشويق مي ان، ساحران و... ميشعبده باز
دارد، چنان نگاشته شده است كه مخلوق را بـه آفريـدگارش    شرك و مظاهر آن برحذر مي

  دارد. خواند، و از بدعت و مظاهر آن نيز برحذر مي كند و به پيروي از سنت فرا مي وصل مي
ت اهميت آن، ترغيب و تشويق كرده و جايگاه اسـتخاره را نـزد   به دعا و نيايش و شناخ

  كند. ، تبيين و تشريح مي�پيشينيان، صحابه و تابعين و ديگر نيكان 
به صورت مستقل، همت گماشـت.   استخارهي ارجمند، براي نگاشتن موضوع  نويسنده

  ه است:ي اين آيه است، نيز تبيين كرد در ضمن معنا و مفهومي را كه در بر گيرنده

﴿tΠöθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝ ä3ø‹n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ﴾ 

  .)2(]۳[مائده: 

                                           
وانسـته بودنـد   هايي پيرامـون اسـتخاره اطـالع يـافتم كـه متأسـفانه نت       بعد از نوشتن اين مقدمه از نوشته -)1(

  موضوع را به تفصيل شرح دهند.
امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تكميل كردم و اسالم را به عنوان آيين براي « -)2(

  .»شما برگزيدم
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هـا بـه دسـت     نويسنده نيز افزوده است كه دين و مفاهيم آن هرگز، با خواب و پيشگويي
شـود،   ويش (قرآن و سنت) حاصل ميهاي زالل خ آيد، بلكه از منابع اصلي و سرچشمه نمي

  اي نيز اشاره كرده است. نويسنده در ضمن بحث خود به نقاط خوب و ارزنده
گويم: خداوند به استاد سمير بن رزق پـاداش خـوب و جـزاي خيـر عنايـت       در پايان مي

  ي عموم قرار دهد. ي خير و استفاده هايش را مايه كند و خود و نوشته

﴿ª! $#uρ ë= Ï9% yñ #’ n?tã ÍνÌ� øΒ r& £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊄⊇∪﴾   

  ].21[يوسف: 
  .»دانند خداوند بر انجام هر كاري توانمند است، اما بيشتر مردم نمي«



  ي مؤلف مقدمه

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا،  
ضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، ومن يهده اهللا فال م

  أما بعد: وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله.
اي اسـت كـه بـراي بـرادران و      ي فروتنانـه  كتابي كه هم اينك فرا روي شماست، نوشته

براي آنان تبيين و ام تا فضيلت و فوايد استخاره و پايبندي به آن را  ام نگاشته خواهران ايماني
و مدارسـه و   صتشريح كنم، افزون بر آن اهتمام پيشـوا و سـرورمان جنـاب رسـول خـدا      

اي از آن  چنانكـه گـويي سـوره   [هماننـد آيـات قـرآن     صاش توسط آن حضرت  مذاكره
او وحـي  افزايد، آن هم در فضايي كه همواره بـر   بر اهميت و فضيلت استخاره نيز مي ]است

اسـت و محتـوايش هـدايت و سـعادت و امـر و نهـي        »نفرقا«كه نامش شد؛ وحي  نازل مي
ي انجام كـاري كـرد، نـزد مـن      الهي، با وجود آن، هيچگاه نفرمود هرگاه يكي از شما اراده

كنم و در محضر  كننده هستم، يا: من به آسمان صعود مي دهنده و كمك بيايد؛ چون من پناه
خواهـد، دسـت كـاري     آن طـور كـه دلـم مـي    يابم و تقـدير الهـي را،    پروردگار حضور مي

كنم!! هرگز رسول خدا چنين نگفت؛ درست برخالف آنچه برخي از صوفيان منحـرف،   مي
  گويد: دهند كه مي مي مدعي اند و شعري در اين مضمون به شيخ احمد رفاعي نسبت

  من الذ فينـا اكتفـى مـن غرينـا أبـداً     
ــدم  ــن ن ــاألمن م ــا ب ــاء يف ركبن   وج

  والـتمس مـددي   فاجلأ بأعتـاب عـزي  
  وطــف ببــايب وقــف مســتمطراً نعمــي
ــا  ــاء منزلنـ ــذّل يف بطحـ   والزم الـ

ــدم   ــة الع ــن حال ــا م ــنج متن   )1(ت
  

كند و در كـاروان مـا از نـدامت و     هركس به ما پناه آورد هرگز به غير ما نياز پيدا نمي«
بـه  ام را بجـوي و   ي عـزتم پنـاه آور و يـاري    پشيماني در امان خواهـد بـود. پـس بـه آسـتانه     

                                           

  .59، ص عيةتهذيب الرفا -)1(
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هـايم بـاش و بـر تـو بـاد كـرنش در منزلگـه مـا در          درگاهم گشتي بزن و منتظر باران نعمت
  .»ر و تنگدستي نجات پيدا خواهي كردبطحاء، چرا كه به همت ما از وضعيت فق

دانم اين گروه، چگونه نسبت باين سخن ناگوار و زشت و فرعـوني را بـه شيخشـان     نمي
  جاست!دانم عقل شان ك گوارا دانستند، نمي

كه سرور انبياء و اولياست هرگز چنين ادعايي را به خود نسـبت نـداده    صپيامبر اكرم 
  است، بلكه چنين فرموده است:

  .»الْفَرِيضة غَيرِ من ركْعتينِ فَلْيصلِّ بِاَألمرِ أَحدكُم هم إِذَا«
  .»نفل بگزارد كرد، بايستي دو ركعت كاري را ي انجام هرگاه يكي از شما اراده«

  سپس چنين دعا كند:
»مي اللَّهإِن كريختأَس كلْمبِع كرقْدتأَسو كتربِقُد«.  
ز تـو طلـب قـدرت و    كـنم و بـا قـدرت تـو ا     بار الها! من با علم تو از تو طلب خير مـي «

  .»كنم توانمندي مي
ق و مــدبر كارهــا و هــاي مــردم را بــه خــال بــدين وســيله دل صبنــابراين، پيــامبر خــدا 

  كرد. ي نيازهايشان مرتبط مي كننده برآورده
او را اينگونـه   صاي بـود، آن حضـرت    پسر بچه بمثالً زماني كه عبداهللا بن عباس 

  كرد: سفارش مي
»،ا غَالَمإِذَا ي أَلْتأَلِ سفَاس إِذَا اللَّهو تنعتاس نعتفَاس بِاللَّه«.  
كمك خواسـتي از خداونـد    خواستي از خداوند بخواه و هرگاهاي پسر! هرگاه چيزي «

  .»كمك بخواه
ها و انحرافات اسـت؛ و از   استخاره عاملي بازدارنده از گمراهي و پناهگاه امني از لغزش

  هايي است كه در عصمت، همزاد كتاب خدا است. سنت
  فرمايد: مي صرسول اكرم 
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  .)1(»تیاب اللَّه وسنكتداً، بي أَدعوا بلُّضت نا لَمهِبِ متكْسمت نْا إِم تركْت فيكُم أَمرينِ«
ام؛ اگر به آن دو متمسـك شـويد و عمـل كنيـد،      بعد از خودم بين شما دو چيز گذاشته«

  .»آن دو چيز كتاب اهللا و سنتم است هرگز گمراه نخواهيد شد،
اش تنهـا   خداوند است، مـددجويي  اش تنها به شود كسي كه تكيه آخر چگونه گمراه مي

  كل و اعتمادش بر خداوند توانا است، مگر خداوند نفرموده است:واز خالق يكتا و ت

﴿tΒ uρ ö≅ ©. uθtG tƒ ’ n?tã «! $# uθßγsù ÿ… çµç7 ó¡ym﴾  :3[طالق.[  

هركس بر خدا توكل كند [و كار و بار خود را بدو واگـذارد)، پـس وي، او را بسـنده    «
  .»است

ت كه نياز مردم در اين دوران به استخاره بـيش از پـيش اسـت؛ چـرا كـه      شايان ذكر اس
دوران ما، دوراني سرشار از فتنه و فساد است، چنانكه انسان شكيبا و بردبار را نيز سرگردان 

و نظـرات،   ءهـاي هـواي نفـس زيـاد و آرا     كند؛ دوراني اسـت كـه كشـش    زده مي و حيرت
 يتعهدات نقض شده است، حق با باطل جاها سست و  مختلف و متفاوت شده است، همت

عوض كرده و به جاي هدايت ضاللت و گمراهي نشسته است، معروف لباس منكـر بـه تـن    
خواهـد   شود، ديگر بـراي كسـي كـه مـي     كرده، چنانكه معروف از منكر تشخيص داده نمي

اي جز  اين نيست كه بـه خـداي صـاحب امـر و      دينش را با چنگ و دندان حفظ كند چاره
  ق متوجه شود و قلبش را تماماً به او بسپارد.خل

اي نبايستي بدون عرض حال به پيشگاه خداوند و استخاره  لذا براي انجام هر كار ارزنده
  ي آن، اقدام كند؛ چون تنها خداوند كافي و شافي است. در باره

                                           
 لَـن  أَمـرينِ  فيكُم تتركْ«شيخ آلباني در كتاب التوسل حديث فوق را با اين الفاظ ذكر كرده است:  -)1(

گويد: حديث را امام مالك بـه   در پاورقي همان كتاب مي »نبِيه وسنةَ اللَّه كتاب بِهِما تمسكْتم ما تضلُّوا
صورت مرسل روايت كرده است و حاكم از ابن عباس روايت كرده اسـت، اسـنادش حسـن اسـت و     

  ام. ) ذكر كرده761ي ( كه در سلسلة األحايث الصيحية به شمارهشاهدي از حديث جابر نيز دارد 
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  ].65[غافر:  ﴾∪∋∌∩

ي جاويد او است، جـز او خـدايي وجـود نـدارد. پـس او را بـه فريـاد خوانيـد، و          زنده«
عبادت را خاص او بدانيـد، سـپاس و سـتايش خـدايي را سزاسـت كـه پروردگـار جهانيـان         

  .»است



  خيز استخاره، بستري بركت

بندگان اين است كه استخاره را از زبان پيامبرش براي آنان  از الطاف پروردگار بريكي 
  ي مشركان كرده است. مشروع و آن را جايگزين عمل جاهالنه

همچنين استخاره جـايگزين عملـي اسـت كـه برخـي از مسـلمانان در جاهليـت كنـوني         
شوند، چنين نقل شـده اسـت كـه هرگـاه مشـركان تصـميم بـه مسـافرت مهمـي           مرتكب مي

هـا (ازالم) كـه از    كردنـد، بـا تيـرك    ي سفرِ تجاري يا قصـد ازدواج مـي   يا اراده گرفتند، مي
كردنـد و از آنهـا طلـب خيـر      بيني مـي  سنگ يا اوراق ساخته شده بود، بخت آزمايي و طالع

كردند. مشركان باور داشتند كه آنها توانِ انتخاب خير و شر را دارند؛ لذا خير به اعتقـاد   مي
كردنـد . در حـديث هجـرت از قـول سـراقه بـن مالـك،         ها انتخاب ميآنان همان بود كه آن

هـا   بود، آمده اسـت كـه گفـت: بـاتيرك     �و ابوبكر  صزماني كه در تعقيب رسول خدا 
توانم به آنان آسـيبي برسـانم يـا نـه، همـان تيـري        بيني كردم كه آيا مي بخت آزمايي و طالع

توانم بـه آنـان ضـرر و     بيرون آمد كه نميبيرون آمد كه برايم ناگوار بود؛ يعني همان تيري 
ي قـريش را در   ي ويژه زياني برسانم؛ چون سراقه قصد داشت آنان را دستگير كند و جايزه

  ازاي تحويل آنان، دريافت كند.
  شدن او بوده است. اين رخداد، پيش از مسلمان

گفتـه   »الماز«كردنـد، در عربـي    بيني مـي  و طالع هايي كه با آنها بخت آزمايي به تيرك
گويد: مردم در دوران جاهليـت بـراي تشـخيص خيـر و شـر و       شود، ابن جرير طبري مي مي

بودن كاري كـه قـرار بـود، انجـام دهنـد؛ بـه سـراغ سـه تيـرك           بودن يا نيك شناخت نحس
و روي دومي نوشته شـده بـود:    »انجام بده«روي يكي از آنها نوشته شده بود: رفتند كه  مي
شود كه هيچگونه اثـر و   به چيزي گفته مي »غُفُل«ومي نوشته شده بود: و بر س »انجام مده«

اي نداشـته   شود كه در انجام امور هيچ تجربـه  نشاني نداشته باشد، همچنين به كسي گفته مي
  .»كودن«باشد؛ به تعبير ديگر 

وقتي كه خورشيد اسالم بر دنيا تابيدن گرفت، مردم را از انجـام كارهـاي جاهالنـه منـع     
گسـاري و قماربـازي و   يبيني با تيرها و... را در رديـف م  و حرمت بخت آزمايي و طالعكرد 

  پرستي قرار داد. بت
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  فرمايد: خداوند در قرآن مي
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اي مؤمنان! ميخوارگي و قماربـازي و بتـان (سـنگي و غيـره كـه در كنـار آنهـا قربـاني         «
بريـد،   ها و اوراقي كه براي بخت آزمائي و غيبگويي به كـار مـي   كنيد) و تيرها (و سنگ مي

و تلقينِ) عمل شيطان هسـتند، پـس از    همه و همه از لحاظ معنوي) پليدند (و ناشي از تزيين
  .»اين كارهاي پليد دوري كنيد تا رستگار شويد

روش اسالم در تحريم چيزي يا بازداشتن از انجام امري، بدين شـكل اسـت كـه هرگـاه     
دهـد،   اي براي آن قرار مي كننده چيزي را حرام اعالم كند، حتماً جايگزين شفابخش و قانع

شروع خير و بركت بزرگي نهفته است و در عمل غير مشروع و با اين تفاوت كه در عمل م
  شود جز ضرر و زيان چيز ديگري وجود ندارد. آميز كه انسان مرتكب آن مي بدعت

هاي قـرآن را   همانطور كه سخت عالقمند بود به يارانش سوره صبنابراين، پيامبر خدا 
ي  آن را در زندگي روزمرهآموزش دهد، رغبت داشت كه آنان استخاره را هم فرا گيرند و 

اي  از اهميت و جايگاه ويـژه  صخويش مورد استفاده قرار دهند؛ چون استخاره نزد پيامبر 
  كرد. برخوردار بود و نياز مسلمانان بدان، اهميت آن را دوچندان مي

در تمام امور و كارهاي روزمـره   صگويد: پيامبر خدا  مي �حضرت جابر بن عبداهللا 
داد؛ در روايتـي ديگـر آمـده اسـت،      اي از قرآن به ما آمـوزش مـي   ند سورهاستخاره را همان

  داد. داد، استخاره را نيز به ما آموزش مي اي از قرآن را به ما آموزش مي همانطور كه سوره
واقعاً جاي بسي تأسف است كه مسلمان قرن پانزدهم هجري قمري آن هم در عصر علم 

عقالني بشر، از اين نور درخشنده كه رسول خدا  و دانش و روشنگري، دوران رشد و ترقي
براي آنان به ارمغان آورده است، روي برتابند و بدان توجه و اعتنـايي نكننـد، عقـل و     ص

بينـان و   گيران و طـالع  خورد خويش را در راه بيهوده بكار گيرند و با رفتن نزد كاهنان و فال
د، از جن و مردگان اسـتعانت و كمـك   جادوگران و... خود را به بدبختي و هالكت بيندازن
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بجويند و در صدد كشف و شناخت امري برآيند كه خداوند آن را حتي از پيـامبرش نهـان   
  است. »عالم الغيوب«دانستن غيب، صفتي از صفات خداي  داشته است؛ چون

  در اين خصوص خداوند به پيامبر امر كرده است كه در حضور مردم چنين اعالن كند:

﴿≅ è% Hω à7 Î= øΒr& Å¤ø) uΖ Ï9 $Yèø) tΡ Ÿωuρ # …� ŸÑ āωÎ) $tΒ u !$x© ª! $# 4 öθs9 uρ àMΖä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tóø9 $# 
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  ].188[اعراف: 
راي خود نيستم، مگر آن مقداري كه خـدا بخواهـد و   بگو: من مالك سودي و زياني ب«

رسـيد،   كردم و اصالً شر و بال به من نمي دانستم، منافع فراواني نصيب خود مي اگر غيب مي
  .»دهندة مؤمنان نيستم دهنده و مژده من جز بيم

﴿≅ è% Hω ãΑθè% r& óΟ ä3s9 “Ï‰Ζ Ïã ßÉ !#t“ yz «!$# Iωuρ ãΝn= ôã r& |= ø‹ tóø9 $# Iωuρ ãΑθè% r& öΝä3s9 ’ÎoΤ Î) î7 n= tΒ ( ÷βÎ) 

ßìÎ7 ¨?r& āωÎ) $tΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î)﴾  :50[انعام.[  

دانـم و   هاي خداوند نزد من است، و من غيب نمـي  گويم گنجينه اي پيغبر بگو: من نمي«
شـود پيـروي    ام. من جـز از آنچـه كـه بـه مـن وحـي مـي        گويم كه من فرشته من به شما نمي

  .»كنم نمي
كنـد را   بيـان مـي   صان و ظرفيت تصديق آنچه را كه رسول خدا بنابراين، كسي كه تو

نداشته باشد؛ استخاره و هرچيزي ديگر به اوهرگز سـودي نخواهـد رسـاند؛ چـون او ماننـد      
  كسي است كه از زمين تافته بر آتش پناه برد.

آب در  »»»»... واملاء فوق ظهورها حممـول  أكالعيس يف البيداء يقتلها الظم« :يا به قول شاعر
  گرديم. يار در خانه و ما گرد جهان مي =گرديم لبان مي كوزه و ما تشنه

ي ما را باز گرداند و  ي ما را هدايت و آواره كرده كنيم كه راه گم از خداوند مسئلت مي
هايمان آگاه و بينا كند و با فضل و لطف خويش به ماه راه يافتگي الهام بخشد.  ما را به عيب

  آمين
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  استخاره چيست؟

كردن. از بـاب   آوردن آن تالش تخاره عبارت است از طلب خير كردن و براي بدستاس
خار اهللا لـك يف هـذا   «، اسمي اسـت از فعـل   الخير«تفعال به معناي خواستارشدن است. اس

  .»ن امر برايت خواستار خير شده استخداوند در اي  »»»»األمر
از خداونـد  « »اهللا خير لـك استخر «گويند:  كردن. مي رگزيدن و گلچيناالختيار: يعني ب

چون هرگاه بنده از خدا خير طلب كند، آن  »گزيند ير شو كه آن را برايت برميخواستار خ
فـالن كـس   « »فالن خريي من النـاس «: شـود  كند. در محاوره گفته مي را برايش فراهم مي

  .»ام است دوست برگزيده
  شدن منزل شد. ؛ خواهان نظافت و پاكيزه»استخار املنزل«
  .)1(؛ از او خواهان عطوفت شد و او را به سوي خود فرا خواند»ستخار الرجلُ الرجلَا«

استخاره در معناي اصطالحي و شرعي خود، طلب خير كـردن از خداونـد در كارهـايي    
هايي  است كه براي بندگانش مباح و حالل، ساخته است. روش آن بايستي به نحو و كيفيت

  ، منطبق باشد.تعيين كرده است صكه سنت پيامبر 
  

  استخاره، نشان اعتماد به خدا

استخاره به معناي اعتماد و ارتباط هميشگي انسان با خداوند است. و دلبستگي قلب وي 
بدانچه كه نزد اوست، دلبستگي بنده اي كه به قضا و قدر پروردگارش خشـنود اسـت و بـه    

ويش را بر آستان فضل و حكم او مطمئن و در تمام امور توكل و اعتمادش به او و هميشه خ
بيند، اين بنده همواره سخن زيباي پرورگارش را فرا روي خويش قرار  شمارش مي لطف بي

  دهد: مي

                                           
  .12 – 1، ص 21ابن منظور، لسان العرب، ج  -)1(
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گزينـد، و   يآفرينـد، هـركس را بخواهـد برمـ     پروردگار تو هرچـه را كـه بخواهـد مـي    «
  »ي چيزي و كسي) حق انتخاب و اختيار ندارند... مردمان (پس از صدور فرمان خدا در باره

ها هدايت كند، چـرا   ترين و زيباترين راه باز از خداوند آرزومند است كه او را به راست
  كه چنين درخواستي از صفات سعادتمندان است.

فرمـوده   صكند كه رسول اكـرم   روايت مي �از سعد بن ابي وقاص  /امام محمد 
است: از عاليم سعادتمندي انسان اين است كه در تمام كارهايش از خداوند طلب خير كند 

و از عاليم نگونبختي انسان اين اسـت كـه طلـب خيـر و      ،و به قضا و قدر الهي خشنود باشد
  .)1(و قدر پروردگارش ناخشنود و ناراضي باشد ءاستخاره را رها سازد و از قضا

آويـز قـراردادن دو چيـز     گويد: بنگر كه امر مقدر شده چگونه بـا دسـت   امام ابن قيم مي
  آيد: بدست مي

  اشد.توكلي كه پيش از آن استخاره ب -1
كند؛ چرا كـه خنشـودبودن    خشنودبودن بدانچه كه خداوند پس از استخاره مقدر مي -2

  و قدر الهي عين سعادتمندي است. ءبه قضا
ره توأم با توكل نباشد و همچنين پـيش از توكـل، اسـتخاره تـرك     در صورتي كه استخا

شود، يا بعد از آن نارضايتي و ناخشنودي از پروردگار وجود داشته باشد، نشـان شـقاوت و   
ء بعد از وقوع قضا« »الْقَضاِء بعد الرضاَء وأَسأَلُك«خوانيم:  بدبختي خواهد بود؛ در دعا نيز مي

  .»بمطل از تو خشنودي مي
ي عزيمـت خـارج    پيش از وقوع عزيمت اسـت؛ امـا زمـاني كـه رخ داد، از دايـره      ءقضا

  ، حال و مقام است.ءشود؛ و رضا بعد از وقوع قضا مي
به طور خالصه، مقصود اين است كه استخاره عبارت از توكل به خداوند و خويشتن را 

انش (كه هميشه براي آنان به او سپردن و با قدرت و دانش و حسن انتخاب او نسبت به بندگ
                                           

. در سـند  187، ص 11حافظ ابن حجـر حـديث فـوق را حسـن دانسـته اسـت. رك: فـتح البـاري، ج          -)1(
  حديث فوق محمد بن ابي حميد است كه در روايت حديث ضعيف است.
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آزمايي كردن است. قطعاً اين امـر از مسـتلزمات پـذيرش ربوبيـت      خواهان خير است) بخت
اوست، اگر انسان مسلمان چنين نباشد هرگز حالوت ايمـان را نخواهـد چشـيد، و هرآنچـه     

  .)1(بعد از استخاره مقدر شود و انسان بدان خشنود گردد، نشان سعادتمندي اوست
  

  استخاره با يكتاپرستيپيوند 

  ترين مفاهيم و واالترين معاني توحيد نهفته است. در استخاره بزرگ
تصميم بـه انجـام    ،بردن به خدا به ما آموخته است كه هيچگاه بدون پناه صپيامبر خدا 

كاري نگيريم و قبل از هر كاري بايستي با جديت دعا كنيم، به اميد آن كه خداوند به علـم  
ترين كارها رهنمون شود و بدي را با قـدرت خـويش    بهترين امور و درست خويش ما را به

  ها برهاند. از ما دور سازد و ما را از لغزش
گر و فروتن به خداي جليـل پنـاه    اي كرنش به ما آموخته است كه چگونه، همچون بنده

الك الملك را ي پادشاه و م بردن بايستي با نماز باشد، در نماز دروازه بريم كه آغاز اين پناه
  ي ورود داده شود. بايستي پي در پي بزنيم تا باز شود و اجازه

  گويد: مي �عبداهللا بن مسعود 
»كا إِنم تي كُنف الةص كفَإِن عقْرت ابب كلالْم نمو ركْثي عابِ قَرب كلالْم كوشأَنْ ي حفْتي 

2(»لَه(.  
زني و هركس كـه بيشـتر    ي پادشاه حلقه مي هستي انگار بر دروازه تا زماني كه در نماز«

  .»، به روي او گشوده شودحلقه بر در بزند، اميد است كه در

                                           
  .444، ص 2، ج زاد المعاد -)1(
  .258، ص 2به روايت طبراني، في الكبير و رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ج  -)2(
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ي  شود، او نيز خويشتن را خاضعانه بـه آسـتانه   گفتن داده مي ي سخن آنگاه به بنده اجازه
هـايش برهانـد و بـه     ي توانمنـدي  او خواهد انداخت، در همان حال بايستي خـود را از كليـه  

  ي الهي پناه برد. حول و قوه
  زبان حالش چنين گويد:

يا مالك امللك، يا عامل الغيب، يا من عودتين الكرم، وأعطيتين، واخترت يل قبل أن أسألك، «
ال ختذلين، وأنا أسألك، اللهم اختر يل فإين ال أحسن االختيار، ودبر يل، فإين ال أحسن التـدبري،  

  .»ىل خريي الدنيا واآلخرة يا عالم الغيوبوأهدين بعلمك إ
ي غيب، اي كسي كه مرا به كرم و بخشـش خـود مـأنوس     اي مالك هستي، اي داننده«

م به من عطـا كـردي، و پـيش از آن كـه از تـو طلـب       كردي، و هر آنچه را كه از تو خواست
ز تـو  كنم، برايم خير انتخاب كـردي؛ اكنـون مـرا رهـا مكـن و تنهـايم مگـذار، مـن فقـط ا         

ر را براي من برگزين، زيرا كه انتخاب من خوب نيست و بـراي مـن   خواهم، بار الها! خي مي
ها، بـا   ي غيب اي ساز، چون من توان حسن تدبير را ندارم؛ اي داننده يم چارهراتدبير كن و ب

  .»ام كن ه خير دنيا و آخرت راهنمايعلم خود ب
  سخن سروده است: شاعري شيرين

ــالة اخلـــ  ــعأال يف الصـ   ري أمجـ
ــع  ــاب هللا ختضـ ــا الرقـ   ألنّ ـ
  وأول فضـــل يف شـــريعة ديننـــا
  وآخــر مــا يبقــي إذ الــدين يرفــع
ــة  ــه رمح ــبري القت ــام للتك ــن ق   فم
  وكــان كعبــد بــاب مــواله يقــرع
  وكان لـرب العـرش حـني صـالته    
  جنيــاً فيــا طــوىب لــه حــني خيشــع

  

خـدا فـروتن   هـا در برابـر    هان! در نمـاز خيـر كـاملي نهفتـه اسـت، زيـرا در آن گـردن       «
شوند، در شريعت ما نخستين فضيلت در نماز است و وقتي كه دين از ميان مردم برداشته  مي

خيــزد،  مانـد، و هـركس كــه بـراي تكبيـر برمـي      شـود، نمـاز واپسـين چيـزي اســت كـه مـي      
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ي  مانـد كـه دروازه   اي مـي  هاي الهي به استقبالش خواهد آمد و چنين كسي به بنـده  رحمت
نشـيند و   زند؛ و هنگام نمازش با صـاحب عـرش بـه گفـت و گـو مـي       مواليش را مرتب مي

  .»شود ر برابر خدا خاشع و فروتن ميخوشا به حال او وقتي كه د
گرفتن با آن، بنده يقين خواهد كرد كه پروردگـاري دارد كـه    در ضمنِ استخاره و انس

ا خوانـد،  كنـد؛ چـون ذاتـي اسـت كـه هـركس او را فـر        هرگاه از او بخواهد، به او عطا مـي 
كند و هركس بدو پنـاه بـرد،    دهد و هركس از او طلب ياري كند، كمكش مي پاسخش مي

  دهد. پناهش مي
اي باشـد و چـه    مانـد؛ چـه ذره   هيچ چيز در زمين و آسـمان از پروردگـار تـو نهـان نمـي     

ي اينها در كتاب واضح و روشني در نزد پروردگارتان  تر از آن، همه تر و يا بزرگ كوچك
  شود. لوح محفوظ ثبت و ضبط مي به نام

  فرمايد: كند، مي خداوند از زبان لقمان كه فرزندش را موعظه مي

﴿¢o_ç6≈ tƒ !$pκ ¨ΞÎ) βÎ) à7 s? tΑ$s) ÷WÏΒ 7π¬6ym ôÏiΒ 5Α yŠö�yz ä3tFsù ’Îû >οt� ÷‚|¹ ÷ρr& ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÷ρr& ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# ÏN ù' tƒ $pκ Í5 ª! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ì#‹ÏÜ s9 ×��Î7 yz ∩⊇∉∪﴾  :16[لقمان.[  

ي خردلي (عمل نيك يا بد انجام گرفته) باشد  ي سنگيني دانه پسر عزيزم! اگر به اندازه«
آورد  ها و يا اين كه در ميان زمين باشد، خدا آن را حاضر مي و در دل سنگي، يا در آسمان

  .»(و به حساب و كتاب آن رسيدگي خواهد كرد) چرا كه خداوند بس دقيقِ و آگاه است
چيـره   علم و قدرتي اسـت كـه بـر تمـام اشـياء     داند كه خداوند داراي  كننده مي استخاره

  است و هيچ چيزي آن را مغلوب نخواهد كرد.
  فرمايد: خداوند مي

﴿uθèδ uρ ã� Ïδ$s) ø9$# s−öθsù ÍνÏŠ$t6Ïã 4 uθèδ uρ ãΛÅ3ptø: $# ç��Î7 sƒø:   ].18[انعام:  ﴾∪∇⊆∩ #$

و او حكيم اسـت (و كارهـايش را از روي حكمـت    او بر سر بندگان خود مسلط است «
  .»آگاه است دهد و از احوال و اوضاع) بس انجام مي



   

  19    صرهنمودهاي پيامبر  استخاره در پرتو
  

  

 

 

كند و خـود را بـدون توجـه و اعتمـاد بـه كسـي ديگـر، بـه او          لذا بنده بر خدا توكل مي
  سپارد. مي

  فرمايد: خداوند مي

﴿# sŒÎ* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©.uθtG sù ’n?tã «!   ].159[آل عمران:  ﴾#$

ي كه تصميم به انجام كاري گرفتي (پس از شور و تبادل آراء، قاطعانه دسـت  و هنگام«
  .»به كار شو) و بر خدا توكل كن

﴿tΒ uρ ö≅ ©. uθtG tƒ ’ n?tã «! $# uθßγsù ÿ… çµç7 ó¡ym﴾  :1(]۳[طالق(.    

  .»هركس بر خدا توكل كند (و كار خود را بدو واگذارد) خداوند او را بسنده است«
  گويد: شاعر مي

ــ ــرمحن يف كــل حاجــةتوكــل عل   ى ال
ــدر  ــي ويقـ ــإن اهللا يقضـ   أردت فـ
ــه  ــراً بعين ــرش أم ــرد ذو الع ــا ي   إذا م
ــتخري    ــا ي ــد م ــا للعب ــبه، وم   يص
  وقد يهلك اإلنسـان مـن وجـه حـذره    
ــذر  ــث حي ــن حي ــد اهللا م ــو حبم   وينج

  

و قدر  ءبر خداي رحمان براي برآوردن هر نيازي كه اراده كردي توكل كن، زيرا قضا«
هرگاه انجام امر معيني را اراده كند آن را انجام خواهـد داد، ولـي    به دست اوست؛ خداوند

تواند براي خود چيزي را انتخاب كند؛ گـاهي انسـان از    بدون اذن و ارادة خداوند بنده نمي
اي كـه هـراس    يـه اي بيم دارد و ممكن است هالك شود، اما به لطف الهـي از آن ناح  ناحيه

  .»يابد دارد نجات مي
  :گويد ديگري مي

                                           
  اين آيه در اصل متن نبود و به خاطر تناسبش با موضوع از سوي مترجم به آن افزوده شده است. -)1(
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ــدرٍ  ــرب ذو ق ــجر وال ــد ذو ض   العب
ــد ــوم وال ــرزق مقس   هر ذو دولٍ وال

ــري أ ــاواخل ــار خالقن ــا اخت ــع فيم   مج
ــوم  ــوم والش ــواه الل ــار س   ويف اختي

  
بنده داراي غم و اندوه و آه و ناله است و خدا صـاحب تقـدير اسـت، و زمانـه هـم در      «

كـه   حال گذر است و روزي نيـز تقسـيم شـده اسـت، و خيـر و بركـت كامـل همـان اسـت         
  .»انتخاب ديگران، سرزنش و كيفر استآفريدگار ما براي ما انتخاب كرده است، و در 

  فرمايد: خداوند مي

﴿š�š/ u‘ uρ ß,è= øƒs† $tΒ â !$t±o„ â‘$tFøƒs† uρ 3 $tΒ šχ% Ÿ2 ãΝßγs9 äοu�z� Ïƒø: $# 4 z≈ ysö6ß™ «! $# 4’ n?≈ yès? uρ $£ϑ tã 

tβθà2Î� ô³ç„ ∩∉∇∪﴾  :68[قصص.[  

گزيند، و مردمـان   آفريند، و هركس را بخواهد برمي را بخواهد ميپروردگار تو هرچه «
ي چيزي و كسي) حق انتخاب و اختيار ندارنـد، خداونـد    (پس از صدور فرمان خدا در باره

  .»تر و باالتر از آن است كه چيزي را انباز او كنند بسي منزه
  فرمايد: خداوند مي

﴿$tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ÷σ ãΒ #sŒÎ) |Ós% ª! $# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ # �� øΒr& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äοu� z� Ïƒø: $# ôÏΒ 

öΝ ÏδÌ� øΒ r&﴾  :36[احزاب.[  

هيچ مرد و زن مؤمني، در كـاري كـه خـدا و پيغمبـرش داوري كـرده باشـند (و آن را       «
  .»مقرر كرده باشند) اختياري از خود در آن ندارند

آمـد،   رايش مشـكلي پـيش مـي   كـه سـرور موحـدان اسـت، هرگـاه بـ       صرسول اكرم 
  فرمود: گرفت چنين مي آورد و هرگاه در دعا اوج مي درنگ به نماز روي مي بي
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»ماللَّه كتمحو رجلْنِى فَالَ أَركفِْسى إِلَى تفَةَ ننٍ طَريع وحلى أَصـأْنِى  لش  الَ كُلَّـه  إِالَّ إِلَـه 
ت1(»أَن(.  
اي مرا به خـودم وا مگـذار و تمـام حـاالت و      دوارم، لذا لحظهبار الها! به رحمت تو امي«

  .»ن هيچ معبودي [به حق] جز تو نيستامورم را برايم خوب و نيك گردان؛ چو
  فرمود: و هنگام مصيبت مي

 الْعرشِ رب اَألرضِ ورب السموات رب اللَّه إِالَّ إِلَه الَ الْحليم الْعظيم اللَّه إِالَّ إِلَه الَ«
  .)2(»الْعظيمِ
هيچ معبودي به حق جز خداي بزرگ و بردبار نيست، هيچ معبودي بـه حـق جـز خـدا     «

  .»ي عرش بزرگ است زمين و آفريننده وجود ندارد، او پروردگار آسمان ها و
  

  تجرد در زمان استخاره

خويشـتن را از   كننده در زمان اسـتخاره،  كند كه شخص استخاره ادب استخاره اقتضا مي
بند هواي نفس پاك كنند و مانند كسي كه مشتاق به شـناخت خيـر اسـت از پروردگـارش     
طلب كند، بعد از آن كه به انجام كاري معين تصميم گرفته و عزم خـودش را جـزم كـرده    

خواهد كه با هواي نفـس و   است، بايستي استخاره كند، چون در اين صورت از خداوند مي
اش مهـر تأييـد    و است، موافقت كند و رأي او را تأييد نمايد و بر خواسـته آنچه مطابق ميل ا

ي  يا خويشـاوندش را در بـاره   بزند؛ زيرا او در اين صورت مانند كسي است كه نظر دوست
چيزي بخواهد و با او در مورد انجام يا ترك كاري، رايزني و مشورت كند؛ در صورتي كه 

ا ترك آن كار گرفته است، ولي اكنون فقط به او اعالم قبالً تصميم خودش را براي انجام ي
  رهاند و بس. كند و بدين وسيله خودش را از سرزنش مي مي

                                           
حافظ ابن حجر در أماني ، نسائي، 42، ص 5، احمد، ج 970ي  به روايت ابوداود و ابن حبان به شماره -)1(

  ).137، صد 10، آن را حسن ذكر كرده است، هيثمي در مجمع الزوائد، ج 8، ص 4األذكار، ج 
  .2730ي  ، و مسلم به شماره6345ي  به روايت بخاري، فتح الباري به شماره -)2(
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شايسته است كـه بعـد از اسـتخاره، آنچـه را بـرايش انشـراح       «گويد:  مي /امام نووي 
. لذا شايسته نيست با تكيه بر شرح صدري كـه پـيش از اسـتخاره    )1(شود انجام دهد صدر مي

ي نفــس اوســت، آن را انجــام دهــد، بلكــه بجاســت   ده اســت و مطــابق ميــل و خواســتهبــو
كننـده گفتـه    كننده انتخاب خودش را رها سـازد؛ اگـر چنـين نكنـد بـه او اسـتخاره       استخاره

در طلب خير و در تبرا از علم و قدرت خود و اثبـات آن   :توان گفت كه شود، بلكه مي نمي
بـود از حـول و قـوه و انتخـاب      يرا اگر در آن صادق ميدو براي خدا، صادق نبوده است؛ ز

  .)2(»شد ي الهي پناهنده و متوسل مي وهجست و به حول و ق خود برائت مي
انسان از خداونـد طلـب خيـر    «فرمود:  شنيدم كه مي بگويد: از ابن عمر  مكحوم مي

دكي بـا تـأخير   كند؛ اما اثر آن خير، اگـر انـ   كند، خداوند هم براي او خير را انتخاب مي مي
پايد كه حاصـل   كند، ولي ديري نمي شود و انسان اظهار ناراحتي و ناخرسندي مي نمايان مي

  .»يابد آن را خير مي
فرمايد: من از اين نگران نيستم كه به چه وضعيتي بامداد را آغاز كـنم، طبـق    مي �عمر 
اسـت كـه مـن دوسـت     دانم خير در آن  پسندم؛ زيرا من نمي پسندم يا آنچه كه نمي آنچه مي

كنم پس از  دارم، يا در آن است كه من دوست ندارم؛ هنگامي كه از خداوند طلب خير مي
  آن نگران نيستم كه آن كار صورت گيرد يا صورت نگيرد.

                                           

الكبـري ص   عيةفهـ . ق . در طبقات الشا 771شيخ كمال الدين محمد بن علي الزملكاني متوفاي سال  -)1(
گويد: هرگاه انسان دو ركعت نماز به خاطر انجام كاري خواند، بعد از آن هرچه برايش پـش   مي 206

آمد، انجام دهد؛ چه انشراح صدر حاصل شود و چـه حاصـل نشـود؛ زيـرا در آن خيـر اسـت، گرچـه        
  ي انشراح صدر نيامده است. انشراح حاصل نشود؛ چرا كه در حديث چيزي در باره

  .179، ص 1، ج لسنةفقه ا -)2(
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  )1(اي از آداب و شرايط قبولي دعا پاره

اي دعاست، و قبولي آن نيز شرايط و آداب خاصي دارد؛ نخسـتين شـرط    استخاره گونه
  كننده تالش كند از روزي حالل بخورد. اين است كه استخاره آن

هركس كه خورد و نوش او از راه حرام به دسـت آمـده    ،در روايات زيادي آمده است
  شود.  باشد به دعاي او توجهي نمي

فرموده است: هان! اي مردم! بدانيد كـه   صگويد: پيامبر خدا  مي �حضرت ابوهريره 
پـذيرد، خداونـد    و جز پاكي و پاكيزگي چيـزي ديگـر را نمـي    خداوند پاك و پاكيزه است

  مؤمنان را به همان چيزي فرمان داده است كه پيامبران را بدان فرمان داده و فرموده است:

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ã≅ ß™”�9 $# (#θè= ä. zÏΒ ÏM≈t6Íh‹ ©Ü9$# (#θè= uΗùå $# uρ $�sÎ=≈ |¹ ( ’ ÎoΤÎ) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×ΛÎ= tæ ∩∈⊇∪﴾ مؤمنون] :

51.[  
گمان من از آنچه  اي پيغمبران! از چيزهاي پاكيزه بخوريد و كارهاي شايسته دهيد، بي«

  .»دهيد آگاهم انجام مي

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= à2 ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝä3≈ oΨ ø% y— u‘ (#ρã� ä3ô©$# uρ ¬! βÎ) óΟ çFΖà2 çν$−ƒÎ) 

šχρß‰ ç7÷ès? ∩⊇∠⊄∪﴾  :172[بقره.[  

اي بخوريد كه روزي شما كرده ايم  كساني كه ايمان آورده ايد! از چيزهاي پاكيزهاي «
  .»كنيد و سپاس خداي را بجا آوريد، اگر او را پرستش مي

ي كسي سخن گفت كه به سفر طوالني رفتـه اسـت و بـا سـر و صـورتي       سپس در باره«
گويد؛ در حـالي   ب ميكند و يا رب، يا ر ژوليده و غبارآلود، دست به سوي آسمان بلند مي

اش و پوشاكش از حرام بوده اسـت و اصـالً بـا حـرام پـرورش يافتـه        كه خوراك، نوشيدني
  .)2(»شود! ست؛ پس چگونه دعايش قبول ميا

                                           
  ي مترجم مراجعه شود. براي اطالع بيشتر به كتاب نقش دعا و نيايش در زندگي انسان نوشته -)1(
  ي حديث حسن است و ابوداود، ترمذي، ابن ماجه، احمد، بخاري آن را روايت كرده اند. درجه -)2(
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در اين حديث به آداب دعا و اسبابي  صگويد: پيامبر خدا  حافظ ابن رجب حنبلي مي
فرموده است؛ حضرت چهـار عامـل    شود، اشاره كه باعث اجابت و يا مانع از اجابت دعا مي

شـدن سـفر، چـرا كـه      طـوالني  -1ن حديث بيان فرموده است: ياز عوامل اجابت دعا را در ا
نقـل   صاز رسـول اكـرم    �سفر، خود جايگاه اجابـت دعاسـت؛ در ايـن بـاره ابـوهريره      

  كند: مي
 علَى الْوالد ودعوةُ الْمسافرِ ودعوةُ مِالْمظْلُو دعوةُ فيهِن شك الَ مستجابات دعوات ثَالَثُ«
هلَدو«.  
سه گونه دعاست كه حتماً مستجاب خواهد شد، و در اجابـت آن هـيچ شـكي نيسـت،     «

  .»ي مسافر و دعاي پدر در حق فرزندشدعاي مظلوم، دعا
پس هرگاه سفر طوالني شود، امكان اجابـت دعـا بيشـتر خواهـد شـد؛ چـرا كـه غربـت         

هـا و   ي زياد از خانواده، موجـب دل شكسـتگي و تـاب و تحمـل دشـواري      ني و فاصلهطوال
شـود، دل شكسـتگي از بزرگتـرين عوامـل اجابـت دعاسـت. از ايـن رو         فشارهاي بسيار مي
فروتنانـه و  رفـت، بـا حـالتي     براي نماز و دعـاي استسـقاء بيـرون مـي     صهرگاه پيامبر خدا 

ين چــادر خــويش را از يــك رو بــه روي ديگــر  همچنــ، )1(رفــت ژوليــده و متواضــعانه مــي
گرداند تا بدين وسيله نهايت فروتنـي و كـرنش خـويش را در برابـر پروردگـارش بـه        برمي

  نمايش گزارد.
  فرموده است: صپيامبر خدا 

  .)2(»بِضعفَائكُم إِالَّ وترزقُونَ تنصرونَ هلْ«
شـويد و روزي داده   اري ميتان ي اندگانمگر غير از اين است كه شما با ناتوانان و درم«

  ؟»شويد مي
  فرمود: �به ابوذر  صرسول اكرم 

  .)1(»اهللا ظل يف احلزين فإن حيزنك، أن ذلك لعل اجلنائز على وصل«

                                           
  ، آن را حسن دانسته است.143ص  ،11) حافظ ابن حجر در فتح الباري، ج 2862صحيح بن حبان ( -)1(
  ).2622ي ( بخاري، شماره -)2(
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انسـان   ها نماز بگزار، شايد اين كار تـو را غمگـين سـازد، زيـرا كـه      اي ابوذر! بر جنازه«
  .»ي خداست غمگين زير سايه

  است: خداوند فرموده

﴿ô‰ s)s9 uρ ãΝä. u� |Ç tΡ ª!$# 9‘ ô‰ t7 Î/ öΝçFΡ r&uρ ×'©!ÏŒr& ( (#θà) ¨?$$sù ©! $# öΝä3ª= yès9 tβρã� ä3ô±n@ ∩⊇⊄⊂∪﴾   

  ].123[آل عمران: 
خداوند شما را در بدر پيروز گردانيد و حال آن كه (نسبت به كافران) ناچيز (و از ساز «

شكر (نعمت او را بتوانيد) بـه جـاي    و برگ اندكي برخوردار) بوديد، پس از خدا بترسيد تا
  .»آوريد

  ي انفال فرموده است: خداوند در سوره

﴿(#ÿρã� à2øŒ$# uρ øŒÎ) óΟçFΡ r& ×≅‹Î= s% tβθà) yèôÒtG ó¡•Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# šχθèù$sƒrB βr& ãΝä3x) ©Ü y‚tG tƒ â¨$̈Ζ9 $# 

öΝ ä31uρ$t↔sù Νä. y‰−ƒr&uρ ÍνÎ� óÇ uΖÎ/ Λ äl s% y— u‘ uρ zÏiΒ ÏM≈t6Íh‹ ©Ü9$# öΝà6‾= yès9 tβρã� ä3ô±s? ∩⊄∉∪﴾  :26[انفال.[  

(اي مؤمنان) به ياد آوريد هنگامي را كه شما گروه اندك و ضعيفي در سرزمين (مكه) «
ترسيديد كه مردم شما را بربايند، ولي خدا شما را (در سرزمين مدينه) پناه داد و  بوديد و مي

يـرو بخشـيد و غنـايم    با كمك و يـاري خـود، شـما را (در جنـگ بـدر پيـروز گردانيـد و) ن       
  .»ي شما كرد تا اين كه سپاسگزاري كنيد اي بهره پاكيزه

شكسـتگي   بدينگونه، آن گروه اندك و تضعيف شده، به خاطر تواضـع و فروتنـي و دل  
پوشـش   :توانستند به عزت و نصرت و رزق و روزي درست يابند، لذا گفته شده اسـت كـه  

گمـان گنـاهي    شكستگان است. بي ان و دلي فروتن ها، تنها شايسته عزت و نصرت و بخشش
تر از طاعتي است كه انسـان را   كه باعث خضوع و فروتني انسان در برابر خدا شود، محبوب

شود كه به طاعت خـويش   به ناز و كرشمه و تظاهر وادارد؛ چون شكست، نصيب كسي مي
  فرمايد: فخرفروشي و تظاهر كند، خداوند منان مي

                                                                                                           
  گويد: سند حديث جيد است. . عرافي مي152، ص 4احياء علوم الدين، ج  -)1(
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﴿ô‰ s)s9 ãΝà2u� |Ç tΡ ª! $# ’ Îû zÏÛ# uθtΒ ;οu�� ÏWŸ2 � tΠöθtƒuρ A÷uΖãm � øŒÎ) öΝ à6÷G t6yfôã r& öΝ à6è? u�øYx. öΝn= sù 

Çøóè? öΝ à6Ζ tã $\↔ø‹ x© ôM s%$|Êuρ ãΝ à6ø‹n= tæ Ù⇓ö‘ F{$# $yϑ Î/ ôM t6ãmu‘ §ΝèO ΝçG øŠ©9 uρ šÌ� Î/ ô‰•Β ∩⊄∈∪﴾ 

  ].25[توبه: 
ان بـر دشـمنان پيـروز    خداوند شما را در موقع زيادي ياري كرد و (به سب نيـروي ايمـ  «

گرداند و از جمله) در جنگ حنين كه شما به كثرت خود و قلت دشـمنان مغـرور شـديد و    
خداوند شما را در اوايل امر به خود رها كرد و دشمنان بـر شـما چيـره شـدند) بـدانگاه كـه       
فزوني خودتان شما را به اعجاب انـداخت (و فريفتـه و مغـرور انبـوهي لشـكر شـديد) ولـي        

ي  ه از كارتـان نگشـادند) و زمـين بـا همـه     ار شما نيامدنـد (و گـر  ن فراوان اصالً به كلشكريا
  .»وسعت خويش بر شما تنگ شد و از آن پس پشت كرديد و پاي به فرار نهايد

عامل دوم: ژوليدگي شكل و ظاهر و بـا گـرد و غبـار آلـوده شـدن؛ ايـن حالـت نيـز          -2
  نقل شده است: صي اجابت دعاست، چنانكه از رسول اكرم  نشانه
»بر ثعأَ أَشغبر ابِي طمرين ذوفُوعٍ بِاَألبدم هرَألب لَى اللَّهع مأَقْس 1(»لَو(.  
شـده از درهـا، اگـر بـر خداونـد       پوش و رانـده  د و ژندهولچه بسا انسان ژوليده و غبارآ«

  .»خداوند سوگندش را نافذ خواهد كردسوگند ياد كند، حتماً 
ها را به سوي آسمان برافراشتن و بدينوسيله ابراز نيازكردن كه اين  ل سوم: دستعام -3

  شود. عمل از آداب دعاست و باعث اميدواري اجابت آن مي
  كند: نقل مي صاز رسول اكرم  �حضرت سلمان 

  .)2(»خائبتينِ صفْرا يردهما أَنْ يديه إِلَيه الرجلُ رفَع إِذَا يستحيِي كَرِمي حيِي تعالَى اللَّه إِنَّ«
هايش را به سـوي او   اي دست شك خداوند بسيار باحيا و بخشنده است، هرگاه بنده بي«

  .»ها را دست خالي و ناكام برگرداندآيد كه آن دراز كند، شرمش مي

                                           
  ).6483)؛ ابن حبان (2622مسلم ( -)1(
  )؛ ابوداود، امام احمد، ابن ماجه.3809صحيح سنن ترمذي ( -)2(
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ل عامل چهارم: پافشاري و تكرار ربوبيـت پروردگـار؛ ايـن كـار از بزرگتـرين عوامـ       -4
توان با آن به اجابـت دعـا رسـيد، امـا ايـن سـخن        اي كه مي اجابت دعاست و بهترين وسيله

  فرمايد: كه مي صپيامبر خدا 
  .»شود! پس چگونه دعايش قبول مي« »لذَلك يستجاب فَأَنى«

استفهام، از روي تعجب و بعيد دانستن امر، واقع شده است؛ محال بـودن اجابـت دعـا و    
شـود كـه    آيد، فقط اين مسـئله از آن برداشـت مـي    از اين سخن به دست نمي ممنوعيت آن

روي در حرام و تغذيه از آن، از جمله موانع اجابت دعاست؛ چـرا كـه دعـاي كـافر و      زياده
شود، در روايت آمده است كه خداوند دعاي مظلوم را، گرچه  فاجرِ مظلوم گاهي قبول مي

  كند. كافر باشد، رد نمي
ان از خداوند درخواست كرد كـه او را مهلـت دهـد، خداونـد دعـايش را      وقتي كه شيط

  فرمايد: پذيرفت. در قرآن مي

﴿tΑ$s% þ’ ÎΤö� ÏàΡ r& 4’n< Î) ÏΘöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩⊇⊆∪ tΑ$s% y7 ¨Ρ Î) zÏΒ tÌ� sàΖßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪﴾   

  ].15 -14[اعراف: 
دنـد؛ خداونـد   گر (اهريمن) گفت: مرا تا روزي مهلت ده كه (مردمـان) برانگيختـه مـي   «

  .»يافتگاني ي مهلت فرمود: تو از زمره
همچنين خداوند خبر داده است كه حتي درخواست مشـركان بـراي رهـايي از ضـرر و     

شـود. امـا آنـان بعـد از رهـايي دوبـاره از پروردگارشـان رويگـردان          گرفتاري، پذيرفته مـي 
  فرمايد: گردند. خداوند مي شان باز مي شوند و به شرك مي

﴿# sŒÎ* sù (#θç7 Å2u‘ ’ Îû Å7ù= à) ø9$# (#âθtã yŠ ©!$# tÅÁÎ= øƒèΧ çµs9 tÏe$!$# $£ϑ n= sù öΝßγ9 ‾gwΥ ’n< Î) Îh� y9ø9 $# # sŒÎ) öΝèδ 

tβθä. Î� ô³ç„ ∩∉∈∪﴾  :65[عنكبوت.[  

دهد)  شوند (و ترس و نگراني بديشان دست مي هنگامي كه (مشركان) سوار كشتي مي«
هنگامي كه خـدا آنـان را نجـات داد و سـالم بـه      خوانند، سپس  خالصانه خدا را به فرياد مي

  .»ورزند خشكي رساند، باز ايشان شرك مي
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  از اين موارد در قرآن فراوان است.
ذيه از حـرام،  ي در خوردن و نوشيدن و پوشاك و تغرو در حديث اشاره شده كه زياده

ب بن منبـه را  بندد. خداوند وه شود و درهاي آسمان را در برابر بنده مي مانع اجابت دعا مي
  مرحمت كند كه چه زيبا فرموده است:

  .»من سره أن يستجيب اهللا له دعوته فليطب طعمته«
ش كند كه غذايش هركس كه دوست دارد خداوند دعايش را قبول كند، پس بايد تال«

  .»حالل و پاك باشد
  تالوت شد: صگويد: اين آيه نزد پيامبر خدا  مي بعبداهللا بن عباس 

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θè= ä. $£ϑ ÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ﴾  :168[بقره.[  

  .»اي مردم! از آنچه در زمين حالل و پاكيزه است بخوريد«
از خداوند  صبرخاست و عرض كرد: اي رسول خدا  �حضرت سعد بن أبي وقاص 

يت را پاكيزه فرمود: اي سعد! غذا صبخواه كه مرا مستجاب الدعاء قرار دهد؛ پيامبر خدا 
و حالل گردان، آن وقت مستجاب الدعاء خواهي شد. قسـم بـه ذاتـي كـه جـان محمـد در       

كنـد و بـا آن    ي حرام را به درون شكم خـود داخـل مـي    اي كه لقمه دست اوست، يقيناً بنده
اي كه گوشت از او راه  شود و بنده كند، تا چهل روز از او هيچ عملي پذيرفته نمي تغذيه مي

  .)1(»ه است، به آتش جهنم سزاوارتر استكرده و پرورش يافت حرام رشد
و [بـرد   اي بـه شـكمش فـرو مـي     ي ظريف انديشـيد كـه آدمـي لقمـه     بايستي به اين نكته

ي  ولـي از ثمـره   ]شود خارج مي ماند و زود از آن دانيم كه در شك هيچ چيز پايدار نمي مي
پرستي، اندوهي طـوالني را   شهوتشود، چه بسا يك لحظه  دعا و قبولي اعمالش محروم مي

  .»به بار خواهد آورد
  

                                           
اش  ي بقره، آن را ذكر كـرده اسـت و هـيچ توضـيحي در بـاره      ورهاز س 168ي  ابن كثير در تفسير آيه -)1(

ذكر كرده و افـزوده اسـت كـه طبرانـي آن را در      291، ص 1نداده است، هيثمي در مجمع الزوائد، ج 
  شناسم. المعجم الصغير روايت كرده است و در سندش كسي است كه او را نمي
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  يقين و حضور قلب

گويـد: رسـول اكـرم     مـي  بحضور قلب از شرايط قبوليت دعاست. عبداهللا بن عمـر  
  فرموده است: ص
»ةٌ الْقُلُوبيعا أَوهضعبى وعأَو نضٍ معفَإِذَا ب مأَلْتس اللَّه زلَّ عجا وهال أَياسن أَلُوهفَاس  مـتأَنو 

  .)1(»غَافلٍ قَلْبٍ ظَهرِ عن دعاه لعبد يستجِيب الَ اللَّه فَإِنَّ بِاِإلجابة موقنونَ
ترنـد. اي   تـر و بـا ظرفيـت    ها بسان ظروف هستند، برخي از برخـي ديگـر دريابنـده    قلب«

در حالتي مسئلت كنيد كه به اجابت آن مردم! هرگاه از خداوند چيزي طلب كرديد، آن را 
غافـل درخواسـت كنـد، اجابـت     اي را كـه بـا قلبـي     يقين داريد؛ زيـرا خداونـد دعـاي بنـده    

  .»كند نمي
  در حديثي ديگر فرموده است:

 غَافلٍ قَلْبٍ من دعاًء يستجِيب ال اللَّه أَنَّ واعلَموا بِاِإلجابة، موقنونَ وأَنتم تعالَى اللَّه ادعوا«
2(»اله(.  

تان يقـين   از خداوند طلب كنيد و او را به فرياد خوانيد، در حالي كه به اجابت خواسته«
يشـان برخاسـته باشـد،    داريد و بدانيد كه خداوند دعايي را كه از قلبي غافل و مشـغول و پر 

  .»كند قبول نمي

                                           

است، امـا حـديث بـا شـواهد، قابـلِ       لهيعةهللا بن ؛ در سند حديث عبدا177، ص 2به روايت احمد، ج  -)1(
  قبول است. مترجم

)؛ صحيح الجـامع الصـغير   2594( لصحيحةاألحاديث ا سلسلة)؛ 3725ي ( صحيح سنن ترمذي، شماره -)2(
)245.(  
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  زمان اجابت دعا

نـده، اوقـاتي را بـراي دعـا انتخـاب كنـد كـه در آن        كننـده يـا دعاكن   الزم است استخاره
اي كه خداونـد سـبحان در آن    احتمال اجابت بيشتر است، مانند ثلث اخير شب، همان لحظه

  فرمايد: زند و مي بر بندگان فرياد مي
»نونِى معدي جِيبتفَأَس لَه نأَلُنِى مسي هيطفَأُع ننِى مرفغتسي رفَأَغْف 1(»لَه(.  
ي او را اجابت كنم؟ و آيا كسي هست كـه از   آيا كسي هست مرا فرا خواند تا خواسته«

من سؤال كند تا به او عطا كنم؟ و آيا كسي هسـت كـه از مـن آمـرزش بطلبـد و مـن او را       
  .»ببخشايم؟

  فرموده است: صپيامبر خدا 
  .)2(»دعوةً أَجوبه خراآل اللَّيلِ وجوف مثْنى ،مثْنى اللَّيلِ صالَةُ«
ي قبــول  خـر شـب، بهتـرين لحظـه    نمـاز شـب دو ركعـت دو ركعـت اسـت و بخـش آ      «

  .»دعاست
  ي بين اذان و اقامت است. شود، فاصله همچنين از جمله اوقاتي كه دعا در آن قبول مي

  فرمايد: مي صرسول اكرم 
  .)3(»واِإلقَامة اَألذَان بين يرد الَ الدعاُء«
  .»شود ي بين اذان و اقامت رد نمي هدعا در فاصل«

شود به زيبايي بيـان كـرده    ، آداب و اوقاتي را كه دعا در آن قبول مي/عالمه ابن قيم 
  است:

                                           
  ).6321ي ( بخاري، شماره -)1(
  ).1919( لصحيحةاالحاديث ا سلسلةآلباني،  -)2(
  ).543يح سنن أبي داود () و صح2112صحيح سنن ترمذي ( -)3(
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دعا وقتي با حضور قلب بوده و قلب به كلي متوجه مطلوب باشد و بـا يكـي از اوقـات    «
ي بـين اذان و اقامـه و در    ان، فاصـله اجابت همزمان باشد، مـثالً ثلـث اخيـر شـب، هنگـام اذ     

ي باالرفتن امام بر منبـر در   قسمت آخر نمازهاي فرض، بعد از تشهد و پيش از اسالم؛ لحظه
نماز. همچنين آخرين ساعت بعد از عصر روز جمعـه، دعـا در ضـمن بـا      نروز جمعه تا پايا

ر برابر پروردگـار  خشوع همراه باشد و دعاكننده با فروتني و تواضع و تضرع و رقت قلب د
هايش را بـه سـوي خـداي عـز وجـل بلنـد كنـد و         بايستد و رو به قبله و با وضو باشد، دست

 صدعايش را با حمد و ثنـاي پروردگـار آغـاز كنـد، سـپس درود و صـلوات بـر محمـد         
ي نياز خويش، توبه و استغفار را مقـدم كنـد و سـپس متوجـه خـدا       بفرستد و پيش از عرضه

خواهش از او مسئلت كند، در قلب رغبت و رهبت وجود داشته باشد، به  شود و با اصرار و
اش، توسـل   و بـه توحيـد و يگـانگي    ي خداوند تمسك جسـته  حسني و صفات عاليهاسماي 

ايي بـه طـور يقـين مسـتجاب خواهـد      اي تقديم كنـد؛ چنـين دعـ    جويد و پيش از دعا صدقه
  .)1(»شد

  

  شود؟ آيا دعاي استخاره هفت بار تكرار مي

به ما نرسـيده اسـت؛    صي تكرار دعاي استخاره، ازپيامبر اكرم  روايتي صحيح در باره
بـه او فرمـود: اي انـس! هرگـاه      صاست كه رسول خـدا   �در اين باره تنها حديث انس 

تصميم گرفتي كاري انجام دهي، هفت بار از پروردگارت طلب خير كن، سـپس بـه آنچـه    
  شك خير در همان است. بيشود، بنگر كه  كه در قلبت پديدار مي

شد، قطعاً  گويد: اگر صحت اين روايت ثابت مي در فتح الباري مي /حافظ ابن حجر 
  .)2(اساس و مجهول است بود؛ اما كامالً بي در اين باره حجت مي

                                           
  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. -)1(
  .191، ص 11رك: ابن حجر، فتح الباري، ج  -)2(
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تكرار دعاي استخاره، سنت است، اگر هـم   :تواند بگويد درست آن است كه انسان نمي
اي دعاست و تكـرار دعـا نـوعي     ست؛ چرا كه استخاره گونهمستحب نباشد، حد اقل مباح ا

اصرار ورزيدن است و اصرار ورزيدن در دعا امري پسنديده و از سوي شارع بر آن تشويق 
دارد.  كنند، دوست مي مي و تأكيد شده است. خداوند كساني را كه با اصرار و پافشاري دعا

برابر عزت ربوبيت است، آن هـم بـدون   رزيدن بيانگر فروتني و زبونيِ عبوديت در اصرار و
  تعيين عدد به هفت، تا بدون دليل شرعي، عدد مشخصي تعيين نشود.

كـرد آن را   روايت شده است كه هرگاه دعا مي صي تكرار دعا از پيامبر خدا  در باره
  كرد. سه بار تكرار مي
رد و از دا »بـاب تكريـر الـدعاء   «كتاب ارزشمند خويش بابي به نام  در /امام بخاري 

سحري خورد و سـپس دعـا كـرد و دعـا      صكند كه گفت: پيامبر  روايت مي لعايشه 
  .)1(كرد؛ يعني دعا را تكرار كرد

؛ يعني سه بار دعـا را تكـرار كـرد؛    »فدعا مث دعا مث دعا«در روايت مسلم نيز آمده است: 
ل رسـانده  آن حضرت بر مشركاني كه قاريـان (قـراء) را بـه قتـ     ،باز در مسلم آمده است كه

  يك ماه در قنوت نماز صبح دعا كرد، تا اين آيه نازل شد: ،بودند

﴿}§øŠs9 š�s9 zÏΒ Ì� øΒ F{$# íóx« ÷ρr& z>θçG tƒ öΝ Íκö� n= tæ ÷ρr& öΝßγt/ Éj‹ yèãƒ öΝ ßγ‾Ρ Î* sù šχθßϑ Î=≈ sß ∩⊇⊄∇∪﴾  آل]

  ].128عمران: 
ست، چون ي امور در دست خدا چيزي از كار (بندگان در) دست تو نيست (بلكه همه«

دهـد، چـرا كـه آنـان      پـذيرد يـا ايشـان را شـكنجه مـي      ي آنان را مـي  تنها اوست كه) يا توبه
  .»ستمگرند

از اين كه دعا را سه بار تكرار كنـد   صرسول اكرم  ه:گويدك مي �عبداهللا بن مسعود 
  .)2(شد آمد و از اين كار خرسند مي و سه بار استغفار گويد، خوشش مي

                                           
  .196، ص 11فتح الباري، ج  -)1(
  ، باب االستغفار. سندش حسن است.ة)، كتاب الصلو1524ي ( ابوداود، شماره -)2(



   

  33    صرهنمودهاي پيامبر  استخاره در پرتو
  

  

 

 

وقتي كه خواست كعبه را تخريب و آن  �كند كه عبداهللا بن زبير  امام مسلم روايت مي
را براساس بناي ابراهيمي بازسازي كند، با همراهان خويش مشورت كرد. وقتي كه با آنـان  

سوزي شود، تا  ي يكي از شما دچار آتش در اين خصوص به توافق نرسيد، گفت: اگر خانه
ي پروردگارتـان   ، پس چطور اين را براي خانهگيريد دوباره آن را بازسازي نكند، آرام نمي

كنم (يعنـي سـه بـار اسـتخاره و دعـا       پسنديد؛ لذا من سه بار از پروردگارم طلب خير مي مي
كنم. وقتي كه سه بار استخاره  كنم)، بعد از آن بر اجراي تصميم خويش عزم را جزم مي مي

  .)1(تمام شد، تصميم قطعي بر تخريب بيت گرفت
داللت بر جواز تكرار استخاره تا سه روز دارد؛ بويژه در مسايل  �بن زبير عمل عبداهللا 

گذشت كه دعـا را سـه بـار     صمهمي همچون تخريب بيت. در حديثي كه پيش از پيامبر 
  توان در يك وقت سه بار دعا را تكرار كرد. كرد، دليل آن است كه مي تكرار مي

عرب، يك ماه دعا را در قنوت  اين مطلب هم گذشت كه آن حضرت بر يكي از قبايل
  . واهللا اعلم)2(كرد نماز صبح تكرار مي

تكرار دعا تا سه مرتبه ذكر شد، داليلـي عمـومي اسـت كـه شـامل      ي  داليلي كه در باره
كنـد كـه او سـه روز     شود اين سخن راوي نيز بر اين داللت مي استخاره و دعاهاي ديگر مي

  استخاره كرد.
كـه همـراه او بودنـد،     �بـود حتمـاً آن دسـته از صـحابه      يباز اگر تكرار دعا بـدعت مـ  

  كردند. اعتراض مي
  
  
  
  
  

                                           
  .771ي  ، شماره202مختصر مسلم، ص  -)1(
  .197، ص 11تح الباري، ج ف -)2(
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  دعاي استخاره در نماز است يا پس از آن؟

كيفيتي مشخص در اين مورد روايت نشده است كه ما بدانيم دعاي  صاز رسول اكرم 
  استخاره در نماز است يا پس از آن.

ضوع به چندين طرق روايت شـده  براي اثبات آن فقط حديث امام بخاري است، اين مو
   ترين آن، سند بخاري است. كه اما قوي

ي مكان دعا اختالف نظر پديد آمده است كه آيا در داخل نماز است يا  رو در بارهاز اين
ت از نماز دعا كند، به خاطر حرف تر آن است كه بعد از فراغ پس از نماز. به نظر ما درست

انطور كـه عالمـه شـوكاني در    آيد؛ همـ  خير و تراخي ميكه در زبان عرب به معناي تأ »ثم«
  وطار آن را بررسي كرده است.نيل األ

اما اگر در نماز يا بعد از فراغت آن، دعا كند هردو صورت جـايز اسـت و مـانع شـرعي     
  ندارد.

كننـده،   كرد. اگـر اسـتخاره   كرد، سه بار آن را تكرار مي هرگاه دعا مي صرسول خدا 
نماز و يا بعد از فراغت از نماز آن را تكرار كـرد، از ديـدگاه شـريعت     دعاي استخاره را در

  در اين خصوص هيچ مانعي وجود ندارد.
ي دعـاي اسـتخاره پرسـيده شـد كـه آيـا در        ، در باره/سالم، امام ابن تيميه از شيخ اإل

الم دادن؟ پاسخ داد: دعا در نماز، پيش از سـالم و بعـد از سـ    داخل نماز است يا بعد از سالم
جايز است؛ اما دعا پيش از سالم بوده است، نمازگزار قبـل از سـالم تـا زمـاني كـه از نمـاز       

  .)1(انصراف نداده و نرفته و دعا كند بهتر است
جـاي سـؤال دارد؛    »دعا پيش از سالم بهتر است«گويد:  اين سخن شيخ اإلسالم كه مي
كـرده   و بعد از سالم، دعا مـي در نماز، قبل از سالم  صچرا كه ثابت شده است رسول اهللا 

  .)2(است

                                           
  .77، ص 23مجموع الفتاوي، ج  -)1(
  .257، ص 1؛ زاد المعاد، ج 132، ص 11رك: فتح الباري، ج  -)2(
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  دعاي استخاره

 كَالسورة مـن الْقُـرآن   اُألمورِ كُلِّها في يعلِّمنا االستخارةَ �كَانَ النبِى  :قَالَ �عن جابِرٍ [
 بِقُدرتك وأَستقْدرك بِعلْمك أَستخريك إِنى اللَّهم :، ثُم يقُولُركَع ركْعتينِإِذَا هم بِاَألمرِ فَلْي« :يقُولُ

أَلُكأَسو نم كليمِ، فَضظالْع كفَإِن رقْدالَ تو رأَقْد لَمعتالَ وو لَمأَع تأَنو الَّموبِ، عيالْغ مإِنْ اللَّه 
تكُن لَمعذَا أَنَّ ته راَألم ريخ ى ىلينِى فى داشعمو ةباقعرِى وأَم - ى قَالَ أَواجِلِ فرِى عأَم هآجِلو 

- هرى فَاقْدإِنْ لو تكُن لَمعذَا أَنَّ ته راَألم رى شى لينِى فى داشعمو ةباقعرِى وأَم - ى قَالَ أَوف 
 بِـه  أَرضنِى ثُم ،كَانَ حيثُ الْخير لى واقْدر عنه، واصرِفْنِى عنى فَاصرِفْه - وآجِله أَمرِى عاجِلِ

  .)1(]»حاجته ويسمى
اي از  استخاره را در تمام امور همانند سوره صگويد: رسول خدا  مي �حضرت جابر 

م كـاري گرفـت،   فرمود: هرگاه كسي از شما تصميم به انجا داد و مي قرآن به ما آموزش مي
بار الها! من با علم تـو از  «بايست دو ركعت نماز نفل (سنت) بگزارد، سپس چنين دعا كند: 

كنم و از لطف بزرگ تو مسئلت  كنم، و با قدرت تو از تو طلب قدرت مي تو خير طلب مي
هـا   ي غيـب  دانـم و تـو داننـده    داني و من نمي كنم؛ چون تو توانايي و من ناتوانم و تو مي مي

يـا  [شـود   داني كه اين امر سبب خير دين و دينا و عاقبت امرم مـي  هستي. بار الها! اگر تو مي
پس آن را برايم مقدر و ميسر  ]شود ي خير در آينده مي بگويد: سبب خير زود هنگام يا مايه

شود   داني كه اين امر سبب ضرر و زيان در دين و زندگي و عاقبت امرم مي مي گردان. اگر
پس لطف بفرما و آن  ]شود يد: اگر سبب شر در امورم در حال حاضر يا در آينده مييا بگو[

را از من دور ساز و من را از آن دور كن و خير را هر طور كه باشـد، بـرايم ميسـر گـردان؛     
  .»و [آنگاه] نياز خويش را بيان كندسپس مرا به آن خشنود گران. 

گرفته شـده و   »ةُيرَالخ«از  ار خير شدن، يااستخاره از باب استفعال است؛ به معني خواست

يعني از خداوند خير خواستار شـد.   »خار اهللا له أو استخار اهللا«اسم مصدر است، مثل جمله 
ي خيـر بـود عطـا كـرد، (منظـور       ؛ يعني خداوند به او آنچه را كه بـرايش مايـه  »خار اهللا له«

                                           
  .6382، شماره 187، ص 11صحيح بخاري، به نقل از: ابن حجر، فتح الباري: ج  -)1(
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نيز آمده اسـت و آن   �اص خواستارشدن است). بحث استخاره در حديث سعد بن ابي وق
 .)2(»اللَّه استخارته آدم ابنِ )1(سعادة نم«گويد:  را به صورت مرفوع روايت كرده است و مي

  طلب كند. از سعادت آدميزاد اين است كه از خداوند براي خود خير
عبارت گويد: اين  ابن أبي جمره مي چيست؟  »در تمام امور =فی األمور کلها«منظور از 

باشـد؛ چـرا كـه در انجـام واجـب و مسـتحب اسـتخاره         عام است و منظور از آن خاص مـي 
شود و در تـرك حـرام و مكـروه اسـتخاره الزم نيسـت؛ پـس مسـئله منحصـر بـه مبـاح            نمي
  شود. مي

اگر دو مستحب با هم تعارض پيدا كردند كه كـدام يـك را شـروع كنـد و تنهـا بـه آن       
شود كه اختياري باشـد و زمـانش    ستخاره شامل آن مستحبي ميكند، در اين حالت ا ءاكتفا

  نيز وسيع و گسترده باشد.
مـور  فـی األ «گويد:  كه مي �اين سخن حضرت جابر گويد:  مي /عالمه شوكاني 

بـودن و   كند، چرا كه انسان مسلمان امري را به خاطر كوچـك  داللت مي »عموم«بر  »کلها
ي آن را رهـا   كـردن در بـاره   نـد و اسـتخاره  ك بـودنش، كـم ارزش حسـاب نمـي     اهميـت  كم

آيد، امـا ممكـن اسـت در انجـام آن      كند، چه بسا امري كم ارزش است و به چشم نمي نمي
  هاي بزرگي نهفته است. زيان

حتي بند  »نعله شسع يسأَلَ حتى ربه أَحدكُم ليسأَلْ«فرموده است:  صچون پيامبر اكرم 
 مـن  كَالسورة«كنـد:   نقل مـي  �پروردگارتان مسئلت كنيد، حضرت جابر تان را از  كفش
آنگويد: در  داد. طيبي مي اي از قرآن، استخاره را به ما آموزش مي پيامبر همانند سوره »الْقُر

گويـد:   اين جمله اشاره است كه به دعا و نماز توجه كامل و تمام شود. ابن أبـي جمـره مـي   
خاره به قرآن اين است كه حروف و ترتيب كلمات آن مراعـات شـود و   منظور از تشبيه است

  نيز افزودن به آن و كاستن از آن ممنوع است و در محافظت آن بايستي توجه شود.

                                           
  .6382، شماره 187، ص 11صحيح بخاري به نقل از: ابن حجر، فتح الباري، ج  -)1(
  امام احمد، سندش حسن است. -)2(



   

  37    صرهنمودهاي پيامبر  استخاره در پرتو
  

  

 

 

ا از طريـق وحـي بـه    احتمال دارد تشبيه آن به قرآن، بدين خاطر باشد كـه هـر دوي آنهـ   
كته دارد كه نخستين چيزي كـه بـه قلـب    اين جمله اشاره به اين ن »مإذا ه«دست آمده اند. 

اش استخاره شود؛ چـرا كـه بـه بركـت نمـاز و دعـا،        شود، الزم است در باره انسان وارد مي
اي كه نزد او قـوت گرفتـه و عـزم او     شود؛ برخالف مسئله ي خير آن برايش نمايان مي جنبه

شـود و   بيشـتر مـي  ي او بـه آن كـار    ي آن جزم شده است، زيرا دوستي و عالقـه  هم در باره
  ي خيريت در آن مخفي مانده باشد. ي قلبي به آن، جنبه ممكن است به خاطر ميل و عالقه

گـذرد (خـاطر)    عزيمـت باشـد؛ زيـرا آنچـه در دل مـي      »هم«احتمال دارد كه منظور از 
بر انجامش جزم شده باشـد، اگـر    ماند كه عزم ماند، تنها چيزي ثابت و پايدار مي پايدار نمي

استخاره خواهد كرد و بدينگونه وقت خويش  ]ارزش بي[نبود، در ايجاد هر خاطري  چنين 
 أَحدكُم أَراد إِذَا«آمده است:  سرا تلف خواهد كرد؛ چنان كه در حديث عبداهللا بن مسعود 

  .»م انجام كاري را گرفت بايد بگويدهرگاه يكي از شما تصمي« »فَلْيقُلِ أَمرا
»كَعركْ فَلْينِريتكنـد، در حـديث    ي مطلـق، حـديث ابوايـوب را مقيـد مـي      اين جملـه  »ع

 »برايت ميسر كرده است نماز بگزار هراندازه خدا« »لَك اللَّه كَتب ما وصلِّ«ابوايوب آمده: 
اگر از دو ركعت بيشتر خواند، جايز است. در ضمن دو ركعت دو ركعت بگزارد و بعـد از  

گويد: حكمت تقديم نمـاز بـر دعـا ايـن اسـت كـه        ابي جمره مي دو ركعت سالم دهد. ابن
آوردن خير دنيا و آخرت است و اين امر، مستلزم توسل به درگـاه   ي استخاره، بدست فلسفه

پروردگار است و در اين خصوص چيزي مفيدتر و كامرواتر از نماز نيسـت. افـزون بـر آن،    
د، دو جايگـاه بسـيار پسـنديده    خود نماز بهترين جايگاه دعاست، بخصـوص سـجده و تشـه   

  براي قبوليت دعا هستند.
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  حكم استخاره و زمان شروع آن

 صاز آنچه گذشت، معلوم شد كه اسـتخاره سـنت اسـتحبابي اسـت و از رسـول اكـرم      
هاي گفتاري (قولي) است و محدود بـه زمـان و مكـاني نيسـت، بلكـه       ثابت و از جمله سنت

  واند به انجام آن اقدام كند.ت هرگاه بنده به آن نياز پيدا كرد مي
گويد: هرگاه تصميم گرفتـي وارد كـاري از كارهـاي     ي كتاب فقه العبادات مي نويسنده

مباح شوي، مانند تجارت، يا تقبل مسئوليت يا سفر و... و خير و شر آن برايت روشن نشـده  
ه دانستي كه اقدام تو سبب خير است يا نـه؟ در ايـن صـورت سـنت آن اسـت كـ       بود و نمي

استخاره كني، تصميم خويش را با پروردگارت در ميان بگذاري و از خداوند بخواهي كـه  
ي آن شرح صدر دهد، بعـد از انجـام اسـتخاره بنگـر،      خير را برايت برگزيند و تو را در باره

مند ديدي كه براي آن استخاره كرده بودي به انجـام آن همـت    اگر قلبت را به چيزي عالقه
ه خداوند نسبت به آن در قلبت نفرت و كراهيت ايجاد كرده و نسبت به كن و اگر ديدي ك

  اي، رهايش كن چون كه در آن خيري نيست. آن متنفر شده
ست كه فرد در انتخاب امري، دچار آشـفتگي  ه نماند كه استخاره مشروط به آن نيناگفت

اره كند؛ چرا كه تواند استخ و سرگرداني شده باشد تا استخاره كند، بلكه براي هر امري مي
  در حديث آمده است:

جام كاري گرفـت، بايـد   هرگاه يكي از شم تصميم به ان« »فَلْيصلِّ بِاَألمرِ أَحدكُم هم إِذَا«
در اينجا نفرموده كه هرگاه يكي از شما در انجام كاري پريشان و دو دل شد،  »نماز بگزارد

  ابي دارد:نماز بگزارد. امام نسايي در كتاب خويش چنين ب
ي نمـاز زن وقتـي كـه از او     بابي در باره« »ربها واستخارتها خطبت إِذَا الْمرأَة صالَة باب«

  .»ي او در اين باره از پروردگارش هشود و استخار خواستگاري مي
ي زينـب   گويد: وقتـي كـه عـده    كند كه مي در اين خصوص حديثي از انس روايت مي

فرمود: اي زيد! برو پيش زينب و نزد او يادي از مـن   �به زيد  صل اكرم تمام شد، رسو
گويد: رفتم و گفتم: اي زينـب، تـو را مـژده     كن (براي من از او خواستگاري كن)؛ زيد مي
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پاسخ داد:  لكند، زينب  مرا فرستاده است و از تو خواستگاري مي صباد! رسول اكرم 
سوي نماز  دهم؛ برخاست و ، هيچ كاري انجام نميتا زماني كه با پروردگارم مشورت نكنم

  .)1(ي او قرآن نازل شد اش رفت؛ بعد از آن در باره خانه
يقين كامل دارد كه خير كامل و شـرف و عـزت در ازدواج بـا پيـامبر خـدا       لزينب 

ي آن شـكي نـدارد؛ بـا     است و اين امري آشكار و روشـن اسـت و هـيچكس در بـاره     ص
 كـنم.  كنم اقدام به كاري نمـي تا زماني كه با پروردگارم مشورت ن گويد: من وجود اين مي
شـود كـه هرگـاه تصـميم بـه انجـام كـاري         گويد: از اين موضوع استنباط مي امام نووي مي

گرفت، چه آن كار به ظاهر خير بود يا نه، مستحب است كه نماز استخاره بگـزارد. در ايـن   
 بِـاَألمرِ  أَحدكُم هم إِذَا«فرمايـد:   ند كه ميك استدالل مي صباره به اين سخن رسول اكرم 

كَعرنِ فَلْييتكْعر نرِ مغَي ةهد بايد هرگاه كسي از شما تصميم گرفت كاري انجام د« »الْفَرِيض
  .»دو ركعت نماز نفل بگزارد

گاهي در انجام كاري كه فرجام خوشي ندارد، شـرح صـدر و اطمينـان و عالقـه ايجـاد      
خواهي كه خير را براي اكنون و آينده و دنيا و آخرت تو  د. با استخاره از خداوند ميشو مي

!ª﴿برگزينــــــــــــــــــــــد، چــــــــــــــــــــــون   $# uρ ãΝ n= ÷ètƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊄⊇∉∪﴾   

  .»دانيد نميداند و شما  خدا مي«]. 216[بقره: 
  

  اوقات ممنوع نماز

 /سالم ابن تيميه چه شيخ اإلازگزاران پرهيز شود؛ گربهتر است در اوقات ممنوع از نم
در آن  :گوينـد  مـي  ءبه جواز نمازگزاردن در اوقات ممنوع فتوا داده اسـت؛ امـا اكثـر علمـا    

  اوقات نماز گزارده نشود.

                                           
  .229، ص 9)، مسلم با شرح النووي، ج 3251ي ( سنن النسائي، شماره -)1(
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كننـده نـاگزير بـه اسـتخاره      آن است كه اگر استخاره /سالم ابن تيميه منظور شيخ اإل
ن است نماز استخاره را در وقت جايز تواند در اوقات ممنوع نماز بگزارد، اگر ممك بود، مي

الــدين « ،ي كتـاب  بگـزارد، همـين كــار را انجـام دهــد تـا از اخــتالف دور شـود، نويســنده     
گويد: شافعيه، قايل به جواز نماز استخاره در هر وقتي هستند؛ حتي در اوقـات   مي »الخالص

تي غير از اوقات در وقگويند:  ممنوعه؛ چون نماز استخاره داراي سبب است. اما جمهور مي
  .)1(ممنوع، نماز استخاره گزارده شود، به خاطر تقديم ممنوع بر مباح

اوقات ممنوع همان سه وقت اسـت كـه در حـديث صـحيح مسـلم و ديگـر احاديـث از        
  آمده است كه گفت: �حديث عقبه بن عامر 

ما را از نمازگزاردن و به خـاك سـپردن مردگـان در     صسه وقت است كه پيامبر خدا 
  ن منع فرموده است:آ

  هنگام طلوع خورشيد تا مقداري ارتفاع يابد؛ -1
  هنگام استواي خورشيد در ظهر تا مقداري مايل شود؛ -2
  .)2(هنگام غروب خورشيد تا كامالً ناپديد گردد -3

ي طلوع خورشيد تا ارتفـاع آن تقريبـاً پـانزده دقيقـه تخمـين زده شـده اسـت و         از لحظه
يقه در نظر گرفته شده است؛ اما در هنگام استوا در وقت ظهر، زمان غروب آن نيز پانزده دق

  ممنوعيت نماز، كمتر از پانزده دقيقه است.
  
  
  
  
  
  

                                           
  .243، ص 5رك: خطاب، محمود خطاب، الدين الخالص، ج  -)1(
  .219ي  مختصر صحيح مسلم، شماره -)2(
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  ي ممنوع هايي از استخاره نمونه

ي ممنوع و ناجايز را ذكر كرده و  هايي از استخاره ي كتاب وصايا الرسول، گونه نويسنده
  ده است.دادن و باورداشتن به آنها هشدار دا از انجام

  
  ي خواب استخاره -1

خواهد كه اين كـار را بـراي    دهد يا از كسي ديگر مي كه فرد نيازمند انجام مي عملي كه
خواهد  كند و از خداوند مي او انجام دهد؛ بدين صورت است كه مقداري قرآن تالوت مي

كرده، خير آنچه را كه نيت كرده است، در خواب به او نشان دهد و يا اگر آنچه را كه نيت 
است، در خواب به او به شكل سبزي يا سفيدي نشان دهد و اگر آنچه كـه نيـت كـرده، بـد     
است، در خواب به شكل سرخي يا سياهي به او نشان دهد، اينگونه اسـتخاره اصـالً مشـروع    

و دعـاي جـامع و    صهـاي رسـول اكـرم     ي عـدول از آمـوزه   نيست. و انجـام آن بـه مثابـه   
نيا و آخرت را دربر دارد. اينگونه استخاره، با ايمان كامل و يقينـي  فراگيري است كه خير د

اسـت؛ فاصـله    صهاي رسـول اكـرم    شدن با سنت ها و آراسته كه مقتضي دوري از بدعت
  دارد.

  گرفتن با تسبيح) استخاره با تسبيح (فال -2

 روش اين استخاره بدين شكل است كه فرد نيازمند يا كسـي ديگـر كـه بـراي او انجـام     
كنـد، سـپس بعضـي از     دارد و با شمردن آن، نيازش را زمزمـه مـي   دهد، تسبيحي را برمي مي
شمارد، اگر فـرد   هاي آن را مي دارد و بعد از آن، دانه هاي آن را در دستان خود نگه مي دانه

كند  شود و اگر زوج بودند، نيت خود را خير حساب مي بودند، از نيت خويش منصرف مي
  كند. اقدام مي و براي انجام آن

پراندند؛  اين عمل بيشتر با باورهاي دوران جاهليت شباهت دارد؛ آنان پرنده را به هوا مي
كـرد بـه    گرفتند و اگر به سمت چپ پرواز مـي  رفت به فال نيك مي اگر به سمت راست مي
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ناميـده   »ةالطير«شدند. شريعت اين عمل را  نصرف ميگرفتند و از تصميم خود م فال بد مي
  از انجام آن برحذر داشته است.و 

  

  بيني استخاره با فال، مهره و كف -3

شوند و مبناي آن توانمندي  اي از انحراف و گمراهي محسوب مي تمام موارد فوق گونه
هاي شخص و موافقت او در  ها و نيازمندي و زيركي دجالي است كه سخنانش را از خواسته

كنــد؛ از  ي او هســتند، اســتخراج مــي دهاي از چيزهــايي كــه بــه گمــان شــخص، گمشــ پــاره
شدن به اين گناه بايستي سخت پرهيز كرد. به عنوان هشدار ايـن سـخن رسـول اكـرم      آلوده
  فرمايد: كافي است كه مي ص
»نى مافًا أَترع أَلَهفَس نٍء عيش لْ لَمقْبت الةُ لَهص نيعبلَةً أَر1(»لَي(.  
ي چيزي سؤال كند، نماز چهل شـب   و رود و از او در بارههركس پيش فالگير و پيشگ«

  .»شود او قبول نمي
  باز فرموده است:

»نى مافًا أَترع ا أَونكَاه قَهدا فَصقُولُ بِمي فَقَد ا كَفَرزِلَ بِملَى أُنع دمح2(»صصصص م(.  
چنين كسي به آنچـه  شك  و سخن او را باور كند، بي دهركس نزد فالگير و پيشگو رو«

  .»شده است كفر ورزيده استنازل  صكه بر محمد 
افتـد،   گويد: هركس گمان كند كه آنچه را كه فردا اتفـاق مـي   مي لحضرت عايشه 

داند؛ چنين كسي دروغ بسيار بزرگ و بهتان عظيمي به خداوند نسبت داده است؛ چـون   مي
  فرمايد: خداوند مي

﴿≅è% āω ÞΟn= ÷è tƒ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹ tóø9$# āωÎ) ª!$#﴾  :65[نمل.[  

                                           
  ؛ مسند احمد.2230ي  مسلم، شماره -)1(
ه با سند حسن؛ ابوداود، بيهقي در السنن الكبري؛ دارمي، ابن ماجه و ابـن  امام احمد، حاكم از ابوهرير -)2(

جارود در المنتقي. ذهبي حديث را قوي دانسته و عراقي در امالي خودش آن را تصحيح كرده اسـت،  
  .23، ص 6فيض القدير، ج 
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  .»دانند؛ جز خدا ين هستند، غيب نميها و زم بگو: كساني كه در آسمان«
؛ همـان كسـي كـه وقتـي نـزد او      »فتـاح «ينگونه موارد ناروا عبارتنـد از:  برخي ديگر از ا

تواند از غيب و آينـده   يكند تا به تو بفهماند كه از طريق كتاب م بروي برايت كتابي باز مي
  گريِ او را باور كني. اطالع دهد و تو به راحتي دروغ و گمراهي

اي پارچـه   كننـد، تكـه   ي رد، از كسـاني كـه نـزد او مراجعـه مـي      جوينـده  »طالب األثر«
دهم؟ تمام اين كارهـا بـر    به زودي تو را از حال و آينده خبر مي :گويد كه و مي خواهد مي

  استوارند.مبناي دروغ و حيله 
كنـد؛ سـپس    هاي رياضـي، بـا نجـوم و سـتارگان كـار مـي       ؛ كسي كه با حساب»منجم«

دهد! غافـل از ايـن كـه     ي كارهايشان خبر مي كنندگان خودش را از گذشته و آينده مراجعه
داند  ي او آگاه است و بر اين عمل او نظارت دارد و خودش مي خداوند از اين دروغ و حقه

كسـي اسـت كـه     ،شناسي منـازل برجهـا   پردازي بيش نيست، مدعي علم كه افتراگر و دروغ
كند؛ مثالً كسي در سال فالن متولد شده است برج  ها تقسيم بندي مي ها را براساس برج سال

او، برج االغ است و هركس در سال فالن متولد شده است برج او، گاو نر است و هـركس  
ن شـكل، برخـي از جرايـد رسـمي اكثـر      برج او فـالن اسـت، روز او غبـارآلود اسـت. بـدي     

دهند كه انگـار   كنند و چنان به آن آب و تاب مي ها را تبليغ مي كشورهاي عربي، اين خرافه
دهنـد. بـه گمـان     حقيقت است و هميشه در صفحات جرايدشان بدان ستوني اختصاص مـي 

جـام داده  ي فرهنگي گام برداشته اند و خدمتي فرهنگي ان خودشان در راستاي ايفاي وظيفه
  كنند! اگر اين خود خرافه نباشد، پس خرافه چيست؟ اند و بدين وسيله با خرافات مبارزه مي

كردن با كليد به يكـي از انگشـتان و تـالوت آيـاتي معـين از       بستن كتاب با نخ و آويزان
كند. سپس با آن استخاره  ي خودش، جن را احضار مي ي آن آيات به عقيده قرآن، به وسيله

گويد: اگر اين كار چنين است، كتاب را به سمت راست برگردان و اگر چنان  و مي كند مي
اي است جهت  ي اينها بدعت و خرافه و وسيله نيست، كتاب را به سمت چپ برگردان. همه

 صشود كه بر محمد  گشودن باب شعبده و... گاهي هم موجب كفر ورزيدن به چيزي مي
پرسيدن از غيبي كه هنوز نيامده و آشكار نشده  نازل شده است چنانكه در حديث گذشت.
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داند، تكذيب آن چيزي است كـه بـر سـرور مـا      است و جز خدا هيچكسي ديگر آن را نمي
  فرمايد: نازل شده است؛ خداوند مي صحضرت محمد 

﴿$tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§ø) tΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6s? #Y‰ xî ( $tΒ uρ “Í‘ ô‰ s? 6§ø) tΡ Äd“r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑ s?﴾ 

  ].34ان: [لقم
داند كه در كدام  آورد و هيچكس نمي داند فردا چه چيز فرا چنگ مي و هيچكس نمي«

  .»ميرد. (قطعاً خدا آگاه و باخبر است) سرزمين مي

﴿… çνy‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$x) tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγßϑ n= ÷ètƒ āωÎ) uθèδ﴾  :59[انعام.[  

  .»از آنها آگاه نيستهاي غيب و كليد آنها در دست خداست و كسي جز او  گنجينه«

﴿ãΝÎ=≈ tã É= ø‹ tóø9$# Ÿξsù ã�Îγôà ãƒ 4’ n?tã ÿÏµÎ7 øŠxî # ´‰tnr& ∩⊄∉∪ āωÎ) ÇtΒ 4|Ós? ö‘$# ÏΒ 5Αθß™§‘﴾  :26[جن- 

27.[  
سازد؛ مگر پيغمبـري كـه    ي غيب خداست و هيچكس را بر غيب خود آگاه نمي داننده«

  .»خدا از او راضي باشد
ي  سـؤال از او در بـاره   -1كه باشد بر سه قسم است:  سؤال از جن به هر شكل و كيفيتي

 -3ي اتفـاقي كـه در جـايي دور رخ داده اسـت؛      پرسيدن از اكنون، يـا در بـاره   -2گذشته؛ 
  سؤال از آينده.

گويند و  ها اكثراً دروغ مي سؤال اول و دوم به خاطر سه ذرائع ممنوع است؛ چرا كه جن
ورش، بـر او پوشـيده بمانـد؛ همانگونـه كـه      چه بسا سؤال مطرح شده از جن حتـي در حضـ  

بر آنان مخفي ماند؛ در حالي كه او در جلوي آنها ايستاده بـود   �مرگ حضرت سليمان 
كردنـد و از مـرگ او خبـر نداشـتند و زمـاني كـه عصـاي او در اثـر          و آنان او را تماشا مـي 

  فرمايد: د ميخوردن موريانه افتاد، متوجه شدند كه سليمان مرده است. چنان كه خداون

﴿$£ϑ n= sù $uΖ øŠŸÒs% Ïµø‹ n= tã |N öθyϑ ø9 $# $tΒ öΝçλ°; yŠ 4’ n?tã ÿÏµÏ? öθtΒ āωÎ) èπ−/ !#yŠ ÇÚö‘ F{$# ã≅ à2ù' s? …çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( 
$£ϑ n= sù §�yz ÏM uΖ ¨� t7s? ÷Ågø: $# βr& öθ©9 (#θçΡ% x. tβθßϑ n= ôètƒ |= ø‹tóø9 $# $tΒ (#θèVÎ6s9 ’ Îû É>#x‹ yèø9 $# ÈÎγßϑ ø9 [سبأ:  ﴾∪⊇⊆∩ #$

14.[  
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زماني كه بر سليمان مرگ را مقرر داشتيم، جنيان را از مرگ او آگاه نكرد [آنان را از «
ها بود بـه عصـاي سـليمان رخنـه      هايي كه (مدت مرگ او باخبر نساخت] مگر چوب خواره

خوردند. هنگامي كه سليمان فرو افتاد، آن وقـت فهميدنـد    كرده بودند) و عصاي وي را مي
بودنـد در عـذاب خواركننـده (و بيگـاري اسـارت) بـاقي        ا از غيـب مطلـع مـي   كه اگـر آنهـ  

  .»ماندند نمي
اما حكم سؤال جن از آينده، همانند حكم رفـتن نـزد سـاحر و جـادوگر و كـاهن و       -3

نـازل شـده اسـت     صفالگير است، چرا كه او با اين عمـل خـود آيـاتي را كـه بـر محمـد       
  ت و ناگوار است.تكذيب كرده و اين كفر صريح و باوري زش
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  مشورت با عالمان

ي خـويش بيفزايـد، ايـن     كننده مشورت اهل فضل و ايمـان را بـه اسـتخاره    اگر استخاره
  برايش بهتر خواهد بود.

به ابوموسي گفت: در باره ي كارهايت با كساني كه اهل تقوا هستند و  �حضرت عمر 
  از خداوند خوف دارند، مشورت كن.

كسي كه از آفريدگار طلب خير كند و بـا خلـق   «گويد:  مي /سالم ابن تيميه شيخ اإل
  .»مشورت كند و در انجام كارش ثابت و مصمم باشد، پشيمان نخواهد شد

تا زماني كه قوم من ضرر نكند مـن هـم ضـرر نخـواهم كـرد،       ه:گويدك يك اعرابي مي
  .دهم سؤال شد چگونه؟ گفت: تا زماني كه با آنان مشورت نكنم، كاري انجام نمي

دهنـد، حتمـاً    گويد: گروهي كه كارهايشان را با مشورت انجام مي مي /حسن بصري 
  ترين راه هدايت خواهند شد. ترين و درست به راست
  گويد: ش ذوقي ميخوشاعر 

ــكل ــي املش ــديقك يف اخلف ــاور ص   ش
ــل   ــح متفض ــيحة ناص ــل نص   وأقب
  واهللا قـــد أوصـــى بـــذاك نبيـــه
ــل   ــاورهم وتوكـ ــه شـ   يف قولـ

  

گـر اهـل    پوشيده با دوستت مشورت كن و نصيحت هر نصـيحت  در كارهاي مشكل و«
  فضل را پذيرا باشد؛

خداوند پيامبرش را به آن سفارش كرده، آنگاه كه فرمود با آنان مشورت كن و  چرا كه
  .»سپس در انجام كار بر خدا توكل كن

كرد و در اموري كـه وحـي نـازل     هميشه با ياران خويش مشورت مي صرسول اكرم 
  كرد؛ بر مبناي اين قول خداوند: شان عمل مي ه مشورتشد ب نمي
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﴿öΝ èδ ö‘ Íρ$x©uρ ’ Îû Í÷ ö∆F{$#﴾  :كارها با آنان مشورت كندر «]. 159[آل عمران«.  

هاي سنن و سيرت فراوان است؛ به عنوان مثال: فرودآمدن رسول  از اين موارد در كتاب
ن فديه از اسيران بـدر  كنار آب بدر، پذيرفت �به خاطر مشورت حباب بن منذر  صاكرم 

بـراي رويـارويي و بـا     صشـدن رسـول اكـرم     ، بيـرون �به خاطر مشورت ابوبكر صديق 
در  لكردن به مشـورت حضـرت ام سـلمه     مشركان در احد، بنابر مشورت جوانان، عمل

شدن و سر را تراشيدن؛ و در مواضـع ديگـر نيـز رسـول      صلح حديبيه و از لباس احرام بيرون
  مشورت آنان عمل كرده است. به ردي و صاكرم 
كنـد و مشـورت را يكـي از خصـايص و      رو خداوند در قـرآن از آنـان تمجيـد مـي    اين از

  شمرد: هايشان برمي ويژگي

﴿öΝ èδ ã� øΒ r&uρ 3“u‘θä© öΝ æη uΖ ÷� t/﴾  :38[شورا.[  

  .»ي رايزني با يكديگر است و كارشان به شيوه«
ميده اسـت تـا بـه اهميـت و فوايـد      نا »شوري«ها را  در قرآنكريم يكي از سوره خداوند

  بزرگ آن اشاره كند.
افزايد و علم آنان را بـه علـم    هاي ديگران را به عقل خودش مي انسانِ اهل مشورت عقل

ها است؛ مشـورت بـا    ي بارور ساختن عقل كند، چون كه مشورت به مثابه خودش اضافه مي
ي بــرادري و پيونــد  طــهاهــل فضــل و بــرادران ايمــاني نشــان تواضــع و فروتنــي اســت و راب 

افزايد. اگر بعد از مشورت با آنان در انجام كار با شكست مواجه شدي، از  آميز را مي محبت
سوي آنان هيچ سرزنش و عتابي متوجه تو نخواهد شد؛ چرا كه تو در كارت؛ خـود رأي و  

ر اي و با برادرانت در خصوص آن كـا  اي و به عقل و فهم خودت مغرور نشده رو نبوده تك
  گويند: اي. اين است كه مي مشورت كرده

  »ما خاب من استخار وال ندم من استشار«
  .»ي كه مشورت كند پشيمان نخواهد شدشود و كس گر نااميد نمي استخاره«
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  حكم مشورت

مشورت در امور خاص مسـتحب اسـت و در مسـائل سياسـي و نظـامي و امـور عمـومي        
  ديگر، واجب.

  فرمايد: خداوند مي

﴿öΝ èδ ö‘ Íρ$x©uρ ’ Îû Í÷ ö∆F{$# ( # sŒÎ* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©. uθtG sù ’ n?tã «!   ].159[آل عمران:  ﴾#$

مشورت كن و هنگامي كه (پس از شور و تبادل نظر) تصميم به انجام  اندر كارها با آن«
  .»كاري گرفتي (قاطعانه دست به كار شو و) بر خدا توكل كن

امبرش از آن رو امر به مشـورت  گويند: خدا به پي حسن بصري و ضحاك رحمها اهللا مي
خواهـد بـه    كند كه به رأي و مشورت آنان نيازمند است؛ بلكه بدين خاطر است كه مـي  نمي

كه امت بعد از او به همين شـيوه از  مشورت؛ خير نهفته است و ديگر اينآنان بياموزد كه در 
  .)1(او پيروي و اقتدا كنند

است و هر مسـئولي كـه بـا عالمـان و     ت از مباني شريعت ورگويد: مش مي /ابن عطيه 
  دينداران مشورت نكند، عزل او واجب است.

گويـد: بـر مسـئوالن در مسـائلي از ديـن كـه برايشـان مشـكل          مـي  /ابن خويز منـداد  
داننـد، در ايـن    شود و آنچه را كـه نمـي   نمايد و آنچه مربوط به بخش نظامي مملكت مي مي

شود بايـد   مصالح و منافع عمومي مربوط مي به واجب است و آنچه ءامور مشورتشان با علما
كنند و آنچه به مصلحت كشور و آباداني آن مربوط سفيدان قوم مشورت  با بزرگان و ريش

  ان و كارگزاران مشورت كنند.زيراست بايد با قشر نويسنده و و
ترين ديدگاه فقهاسـت و مـا هـم     داند راجح ديدگاهي كه عمل به مشورت را واجب مي

كنـد و   دهيم؛ چون قرآن اين ديـدگاه را تأييـد مـي    برگزيده ايم و آن را ترجيح مي همان را

                                           
  .161، ص 4الجامع ألحكام القرآن، ج  -)1(
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چرخند. واجب دانسـتن مشـورت مـانعي در     ي حكمت و مصلحت مي طبق آن، امور بر پايه
  شود. برابر ايجاد استبداد و تسلّط ديكتاتوري محسوب مي

  گويد: مي �حضرت علي 
  »االستبداد نعم املؤازرة املشاورة وبئس االستعداد«
  .»استعداد و توانايي، استبداد است بهترين ياور و پشتوانه، مشورت است و بدترين«

  فرموده است: صكند كه رسول اكرم  روايت مي ببيهقي از ابن عباس
، فمن استشار منهم مل يعدم ألميت رمحة تعاىل اهللا جعلها ولكن عنها لغنيان ورسوله اهللا إن أما«

نيـاز   هان! بدانيد كـه خداونـد و پيـامبرش از مشـورت بـي     « .)1(»يعدم غياً رشداً، ومن تركها مل
ي رحمت قرار داد. لذا هركس از آنان مشورت  هستند، اما خداوند آن را براي امت من مايه

از راه انحـراف نجـات    از دست نخواهد داد و هركس آن را ترك كنـد  كند راه درست را
  .»نخواهد يافت

  شود: اند: هركس چهار چيز داشته باشد از چهار چيز محروم نميبرخي از حكيمان گفته 
  شود؛ گرفتن محروم نمي هركس سپاسگزار باشد، از اضافه -1
  شود؛ هركس اهل توبه باشد، از قبوليت محروم نمي -2
  شود؛ هركس اهل استخاره باشد، از خير محروم نمي -3
  شود. هركس اهل مشورت باشد، از صواب محروم نمي -4
  

  ف مشورت چه كسي باشدطر

پردازيم كه الزم است طرف مشـورت داشـته باشـد.     هايي مي به صفات و ويژگياكنون 
تقـوا  ي مسايل ديني است، الزم است كه طرف مشـورت عـالم و اهـل     اگر مشورت در باره

نرسيده باشد، از فرد كم سن و سـال بهتـر اسـت.     »ارذل العمر«باشد. آدم سالخورده اگر به 
                                           

عاني به ابن عـدي و بيهقـي ارجـاع داده اسـت. سـند آن نيـز       روايت فوق را آلوسي در تفسير روح الم -)1(
  حسن است.
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ي مسايل دنيوي است، الزم است كه طرف مشورت انساني عاقـل و بـا    در باره اگر مشورت
ي دوستانه دارد، اين از كسي ديگر بهتر اسـت.   تجربه باشد، اگر طرف مشورت با وي رابطه

  شاعري سروده است:
  ن بــاب أمــر عليــك التــويوإ

  فشـــاور لبيبـــاً وال تعصـــه
  

ورت كـن و از  بـا فـردي دانـا مشـ     ي كاري بر تو پيچيده و دشوار شد، پس اگر دروازه«
  .»مشورت او سرپيچي مكن

  ديگري گفته است:
  ســتعنوإذا بلــغ الــرأي املشــورة فا

ــازم   ــورة ح ــب أو مش ــرأي لبي   ب
  

ي مشورت رسيد آن وقت از رأي انسان عاقل و فهميده و يا از  وقتي كه رأي به مرحله«
  .»انسان پخته و با تجربه كمك بگير رأي

اي ابومعـاذ! مـردم از    ي شعر فوق است گفتم: ر كه گويندهشاگويد: به ب مي /اصمعي 
كننده يا  اشعارت شگفت زده شده اند، پاسخ داد: اي ابوسعيد! بدين خاطر است كه مشورت

رود و در بـدي آن   آورد و يـا بـر خطـا مـي     ي آن را بـه دسـت مـي    رود و ثمره به صواب مي
گفتار نثر خودت شاعرتر از كـالم   تو در :گويد: به بشار گفتم كه شريك است. اصمعي مي

  خودت در شعر هستي.
با كسي كه كارها را تجربه كرده اسـت مشـورت كـن؛ چـون او نظـر و       :برخي گفته اند

بخشد كه بر او گران تمـام شـده و تـو اكنـون آن را رايگـان دريافـت        پيشنهادي را به تو مي
  كني. مي

اهـل تقـوا، امانتـدار و اهـل      گويد: طرف مشورت تو بايد مردمـاني  مي /سفيان ثوري 
  خشيت و ترس از خدا باشند.

  فرموده است: صرسول اكرم 
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»ارشتسالْم نمتؤ؛ طرف مشورت امانتدار اسـت (و بايـد چيـزي را كـه بـا او در ميـان       »م
  گذاشته شده، فاش نكند).

  زا فرموده است:
  .)1(»خانه فقد غريه يف الرشد أن يعلم بأمر أخيه على أشار من«
است، قطعاً به او اگر كسي برادرش را به كاري راهنمايي كند كه بداند خير در غير آن «

  .»خيانت كرده است
  گويد: مي �حضرت جابر بن عبداهللا 

»تعايولَ بسر لَى صصصص اللَّهع إِقَامة ،الةاِء الصإِيتو ،كَاةحِ الزصالنكُلِّ ومٍ للس2(»م(.  
بيعت كردم كه نماز را برپا دارم و زكات امـوال را پرداخـت كـنم و     ص با رسول اهللا«

  .»ا نسبت به هيچ مسلماني دريغ نكنمنصيحت و دلسوزي ر
  

  شود كننده آشكار مي براي استخارهآنچه 

كننده به ميـزان صـداقت ايمـان و كمـال      به تجربه برايم ثابت شده كه خير براي استخاره
  شود؛ يقين او آشكار مي

مند باشد،  كننده اگر از ايمان راستين و يقين نيرومند و قلبي بيدار و زنده بهره تخارهاس -1
خداوند قلبش را در اثناي استخاره يا بعد از آن حتماً به آن سو كه خير است جهت خواهـد  
داد و قلبش را به سوي خير متوجه خواهد كرد. يـك بـار بـراي خـودم اتفـاق افتـاد كـه در        

مند بودم، زياد اصرار ورزيدم، از خداوند طلـب خيـر كـردم و     ه آن عالقهي كاري كه ب باره
ي سوم چون از استخاره فارغ شدم يكباره  مرتب نمازگزاردم و مدام به دعا نشستم. در مرتبه

متوجه شدم كه قلبم تحول پيدا كرده و احساسات و عواطفم تغيير كـرده اسـت و از كـاري    

                                           
  .�ابوداود، حاكم و دارمي با سند حسن از ابوهريره  -)1(
  .1210؛ صحيح مسلم، شماره 166، ص 1صحيح بخاري، ج  -)2(
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ام و بـا   گـردان شـده   زروي رسيدن به آن را داشـتم روي مند بودم و آ كه به آن سخت عالقه
ي آنهاسـت،   بها و گرداننـده  ي قلب كننده خود گفتم: پاكيزه و منزه است ذاتي كه دگرگون

كنـد و پنـاه    پـذيرد؛ كسـي كـه فريادرسـي مـي      دهد، اما خودش تغيير نمي ذاتي كه تغيير مي
  دهد، اما خود نياز فريادرسي و پناه نيست. مي

  فرمايد: در اين باره مي صرم رسول اك
 هايصرفُ واحد كَقَلْبٍ وجلَّ عز الرحمنِ أَصابِعِ من إِصبعينِ بين كُلَّها آدم بنِى قُلُوب إِنَّ«
فاُء كَيشي ،ماللَّه فرصالْقُلُوبِ م رِفا اصنإِلَى قُلُوب كت1(»طَاع(.  
هاي آدميزاد بين دو تا انگشت از انگشتان خداي رحمان  شيد كه تمام قلبهان! آگاه با«

گردانـد، اي خـداي    قرار دارند، درست همانند يك قلب هر طور كه بخواهد آنهـا را برمـي  
  .»ما را به سوي طاعت خويش برگردان هاي ها! دل ي قلب گرداننده

نـزد تـو    صكه پيـامبر   اي ام المؤمنين! هنگامي :پرسيده شد كه لباري از ام سلمه 
  خواند: كرد؟ گفت: بيشتر اين دعا را مي بود، بيشتر چه دعايي مي

  .»دينِك علَى قَلْبِي ثَبت الْقُلُوبِ مقَلِّب يا«
  .»ها قلبم را بر دينت پايدار كن لبي ق اي گرداننده«

 در اين چه رازي نهفتـه اسـت كـه بيشـتر ايـن دعـا را       صعرض كردم: اي رسول خدا 
ميزادي نيست كه قلبش بين دو انگشـت از انگشـتان   دخوانيد؟ فرمود: اي ام سلمه! هيچ آ مي

  .)2(كند گرداند و هركدام را بخواهد كج مي خداوند نباشد، هر قلبي را بخواهد راست مي
شـود، ايـن    كننده در زمان استخاره يا بعد از آن خير آشكار نمي گاهي براي استخاره -2

عوامل ذيل باشد، احتمال دارد كه شخص ايمان ضعفي دارد يا در يقينش  امر شايد به خاطر
ي قلـبش را مكـدر و    كمي و كاستي وجود دارد، يا علت آن شهوتي است كه صـفاي آينـه  

ي  آلوده كرده است، يا به سبب شبهه و غفلتي است كه او را از توجه راست و ايجاد رابطـه 
عـاً از بـه   قطاست. بنـابراين، كسـي كـه چنـين نباشـد      دوستانه با پروردگار جهانيان باز داشته 

                                           

  ).1689، آلباني شماره (لصحيحةاألحاديث ا -)1(
  صحيح سنن الترمذي. -)2(
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شود و حتماً خداوند بدي را به بركت اسـتخاره از او   آوردن كارهاي خير محروم نمي دست
كند، هرچند ممكن است با تأخير و بعد از انتظار زياد اثرش نمايان شود. مثالً اتفـاق   دور مي

براي مسافرت و... استخاره كند، اما بعد  ي ازدواج يا تأسيس شركت و يا افتد كه در باره مي
مانـد، سـپس بـراي     شود و حيران و سرگردان مي از استخاره براي انجام آن شرح صدر نمي

كند؛ همانند اقدام در امر ازدواج با زني ناصـالح، يـا شـركتي تأسـيس      انجام كاري اقدام مي
يش ظاهراً مفيـد نيسـت،   خواهد به سفري رود كه برا كند كه سودي برايش ندارد، يا مي مي

اي بين او و وقوع كار مورد نظر بـاقي   كند و فاصله بعد از اين كه كامالً خودش را آماده مي
نمانده است، در همين گير و دار خداوند او را به بركت استخاره از كارهـايي كـه بـراي او    

ه اسـت كـه   دهد. اگرچه فعالً ضعف ايمان او سبب شد خير و بركتي در بر ندارد، نجات مي
دير به خير هدايت شود و از آغاز از آن محروم بـوده اسـت و بـه همـين سـبب بـار فشـار و        

  كند. خستگي متوجه او شده است، و خدا هركسي را كه بخواهد به راه درست هدايت مي
آنچـه از خداونـد    ي كه خير و شـر را در بـاره   )1(بيند كننده خوابي مي گاهي استخاره -3

كند؛ اين خواب، خوب است در صـورتي كـه بـا     برايش مشخص مي طلب خير كرده است

                                           
ي خواب داراي سه درجه هستند، الف: انبياء،  كند كه مردم در باره هلب نقل ميحافظ ابن حجر از الم -)1(

  هايشان نياز به تفسير دارد؛ هاي انبياء صادق و راست است، گاهي برخي از خواب تمام خواب
هايشان نياز به تعبير پيدا  آيد و گاهي برخي از خواب هايشان راست درمي ب: نيكان و صالحان، اكثر خواب

  آيد. هايشان راست درمي ند و غير از اين دو دسته افرادي هم برخي از خوابك نمي
  بينند سه گروه هستند: هاي پريشان مي ج: گروهي كه خواب

  شان نسبت به خودشان برابر است؛ ) كساني كه حالشان پوشيده است، اغلب وضعيت1
  آيند؛ است درميهايشان خياالت و حاالت پريشاني است و كمتر ر ) فاسقان؛ اكثر خواب2
فرمايد: كساني كه راست  مي صافتد كه راست باشد؛ رسول اكرم  ) خواب كافران خيلي كم اتفاق مي3

  آيد. گفتارند خوابشان هم راست درمي
گويد:  ) روايت كرده است. حافظ ابن حجر در توجيه حديث مي2263مسلم از ابوهريره شماره (

 �است، همانند خواب دو نفري كه هم زنداني يوسف  هاي كافران نيز صادق بوده بعضي از خواب
  .379، ص 12شان و... فتح الباري، ج  بودند و خواب پادشاه
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توجهات قلبي هماهنگ باشد و برايش ايجاد شرح صدر كند و احساس آرامش و اطمينـان  
خواند كه قلب نسبت به آن آشفته و پريشـان بـود و آن را    كند. اگر خواب به چيزي فرا مي

و بر آن هيچگونه حكم شرعي و امـر  ديد آن خواب هيچ اعتباري ندارد  ناگوار و ناپسند مي
  تكويني مترتب نخواهد شد، اگرچه بارها تكرار شود.

كردنـد،   كنند كه انبياء بـا وحـي مـي    شناسم كه با خواب همان تعامل را مي كساني را مي
شـان هـم    شـود. اسـتدالل   انگار اينان پيامبراني هستند كه از طريق خواب به آنـان وحـي مـي   

خليل اهللا است كه در خواب ديد فرزند دلبندش حضرت اسماعيل ي حضرت ابراهيم  واقعه
  كند: كنند. خداوند در قرآن بيان مي را ذبح مي �

﴿$¬Η s>sù xVn= t/ çµyètΒ z÷ë ¡¡9 $# tΑ$s% ¢o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr& ö� ÝàΡ$$sù # sŒ$tΒ 2”t� s? 4 
tΑ$s% ÏM t/r' ‾≈ tƒ ö≅ yèøù$# $tΒ ã� tΒ ÷σè? ( þ’ ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª! $# zÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9   ].102[صافات:  ﴾∪⊅⊂⊆∩ #$

توانست با او به تـالش   وقتي كه (او متولد شد و بزرگ گرديد و) به سني رسيد كه مي«
بينم كه بايد تو را  (در پي معاش) بپردازد. ابراهيم بدو گفت: فرزندم! من در خواب چنان مي

انيت كنم). بنگر نظرت چيست؟ گفت: اي پدر! كاري كه به تـو دسـتور داده   سر ببرم (و قرب
  .»شود بكن. به خواست خدا مرا شكيبا خواهي يافت مي

≅ö﴿فرمايد:  در اين جمله خوب دقت كنيد كه مي yèøù$# $tΒ ã� tΒ ÷σ è?﴾ كاري كه به تو دستور ،

 ءچرا كه خـواب انبيـا   بيني بكن، شود بكن؛ به وي نگفت كه آنچه را در خواب مي داده مي
  وحي است و وحي چه در خواب و چه در بيداري، يا امر است يا نهي.

توانـد چنـين ادعـايي كنـد؛      اين قضيه مخصوص پيامبران است و جز آنان هيچكس نمي
هركس چنين ادعايي كرده و يا خود را وارد آن كنـد، حتمـاً زيـان و خسـارت را بـه جـان       

هاي شـيطاني قـرار داده اسـت.     و محلي امن براي وسوسه خريده است و خود را مرتعي آباد
رواني باشد، يـا مبنـاي آنهـا شـطحات       ،هاي روحي ها، بيماري چه بسا منشأ برخي از خواب

  صوفيانه باشد.
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كـنم؛ كسـي    ي آنها جهل است، برايتـان ذكـر مـي    هايي را كه پايه اي از مثال اكنون پاره
رسـاند؛ مطبوعـات تركيـه تقريبـاً      است به قتل مـي  اش را به خاطر خوابي كه ديده دختر بچه

اش را بـراي شـيخ نقشـبندي     هفت سال پيش خبري را چاپ كردنـد كـه مـردي دختـر بچـه     
خودش كه چندين بار او را در خواب ديده بود و در خواب او را امر كـرده بـود كـه كنـار     

كنـد.   رباني تقديم ميرساند و بدينوسيله براي تقرب به شيخ، ق قبرش قرباني كند، به قتل مي
پرسد بر اين عمل خودش پشيمان اسـت يـا خيـر، پاسـخ      وقتي كه قاضي در دادگاه از او مي

دهد كه هرگز پشيمان نيست، بلكه برعكس خوشحال و خرسند است از اين كـه توفيـق    مي
و يافته است امر شيخ را كه به او سپرده است اجرا كند؛ عيناً همانطور كه خداوند با ابـراهيم  

گويد، چرا خداوند براي او قوچي نفرسـتاد، همـانطور كـه بـه      اسماعيل كرد. اگر راست مي

≈çµ﴿جاي اسماعيل فرستاد:  oΨ ÷ƒy‰ sùuρ ?x ö/ É‹ Î/ 5ΟŠÏà tã ∩⊇⊃∠∪﴾ » قربـاني بزرگـي   خداوند به جاي او

  .»فرستاد و آن را بالگردان او كرد
ي اتفـاقي رخ داد؛ شـريك   ي عباس باري براي شريك بن عبداهللا القاضي با مهدي خليفه

نزد او رفت، وقتي مهدي او را ديد، گفت: شمشـير بياوريـد. شـريك گفـت: چـرا اي اميـر       
روي و در عين حـال از   اي و راه مي ام شده مؤمنان؟ گفت: در خواب ديدم كه تو وارد خانه

ظـاهر  تابي، خوابم را براي معبران تعريف كردم، تعبيرشان چنين بود كه تو به  من روبرو مي
كني، شـريك بـه او پاسـخ داد: اوالً     كني، ولي در باطن از من نافرماني مي از من اطاعت مي

خواب تو خواب ابراهيم خليل نيست؛ ديگر اين كه تعبيركننده هم، يوسف صـديق نيسـت.   
رساني؟  هاي دروغين و نشأت گرفته از خيال و وهم مؤمنان را به قتل مي آيا براساس خواب

  شريك شرمنده شد.مهدي از پاسخ 
گرچـه بـه آن   [دهـد   اي است كه هـيچ كـاري انجـام نمـي     داستان ديگر حكايت دوشيزه

زنـد، اگـر از او    تا زماني كه خدا به او امر نكند دست بـه هـيچ كـاري نمـي     ]مند باشد عالقه
گويـد: مـن دسـتورات الهـي را از      بپرسيد كه راه دريافت امر از سوي خداوند چيست؟ مـي 
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گويد: مگر خواب نيك از سوي خداونـد نيسـت، مگـر     كنم و مي يافت ميطريق خواب در
  .)1(بخشي از چهل و ششمين بخش نبوت نيست؟

  فرمود: صحديث مزبور را امام بخاري از قتاده روايت كرده است كه رسول خدا 
  .»الشيطَان من والْحلْم اللَّه من الصالحةُ الرؤيا«
 خداوند است و خـواب پريشـان و خيـال پـرداز از سـوي شـيطان      خواب نيك از سوي «
  .»است

  هيچ عالمي و عاقلي نگفته است كه خواب يكي از منابع شريعت است.
، امام ابوحنيفه، امـام شـافعي و امـام احمـد و... چنـين برداشـت       /اگر امامان بزرگوار 

معتبـر احكـام نـزد    ي  كردند، حتماً خواب نيك را به منـابع شـريعت و داليـل چهارگانـه     مي
افزودند آن اصول چهارگانـه عبارتنـد از كتـاب اهللا، سـنت صـحيح رسـول اهللا،        جمهور، مي

دادنـد؛ ماننـد قـول     اجماع و قياس؛ يا حد اقل آن را در رديف اصول و منابع فرعي قرار مـي 
  صحابي، شريعت كساني كه پيش از ما بوده اند، عرف، سد ذرائع، استحسان.

گويد: خواب غير معصوم يا خواب غير انبيـاء بـه هـيچ     االعتصام ميدر  /امام شاطبي 
ي حكم شرعي نسيت، مگر آن كه بر منابع صحيحي كه در دسـت داريـم،    كننده وجه اثبات

شود و اگر موافق نبود  آن را عرضه كنيم. اگر با آنها موافق بود پس به مقتضاي آن عمل مي
  .)2(ردان شدد از آن رويگايترك آن واجب خواهد بود و ب

فالنـي سـرقت كـرده، بـرو      :گويـد  افزايد كه اگر در خواب ديد كسي بـه او مـي   وي مي
گويد طبق آن عمل  دستش را قطع كن، يا فالني عالم است، برو از او سؤال كن يا آنچه مي

كن، يا فالني زنا كرده است، حد را بر او جاري كن و موارد ديگر همانند اين موارد، هرگز 
اي وجـود   ا صحيح نيست، مگر آن كه در بيداري، براي صحت آن دليل و قرينـه اجراي آنه

ي شريعت انجـام داده اسـت؛ چـرا كـه      داشته باشد. اگر چنين كند كاري خارج از محدوده
  وحي قطع شده است. صپس از رسول اكرم 

                                           
  حديث صحيح است. –بخاري  -)1(
  .189، ص 1االعتصام، ج  -)2(
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حديثي كه او به آن استدالل كرده كه خواب مؤمن چهل و ششمين جـزء نبـوت اسـت،    
 صنقل شـده كـه رسـول اكـرم      ببخاري است از انس و عباده بن صامت در صحيح 

و سخنان علمـاء را   ءكسي كه آرا »النبوة من جزًءا وأَربعني ستة من جزٌء الْمؤمنِ رؤيا« فرمود:
در توجيه و تبيين اين حديث بررسي كند، بدين مسئله قانع خواهد شد كه خواب بـا جزئـي   

اي از امري غيبـي اطـالع    اجزاي نبوت شباهت دارد؛ طوري كه گاهي در خواب به گونه از
شود، آن هم به صورت اجمال نه تفصيل و جز مژده يا هشدار يا عتـاب و سـرزنش    داده مي

بخشي از نبوت است و به احكـام ديـن و    :توان گفت كه چيز ديگر نخواهد بود، هرگز نمي
ارد؛ طوري كه انسان مصالح خويش را به خاطر خوابي كه در دنيا و حالل و حرام ارتباط د

  بيند. گذشته ديده است رها سازد، يا به انتظار خوابي نشيند كه در آينده مي
گويد: اين كه بگوييم خواب از اجزاي نبوت اسـت بـه    در االعتصام مي /امام شاطبي 

است و هميشه جزء  معناي آن نيست كه خواب، وحي مطلق است؛ بلكه جزئي از اجزاي آن
ي بشـارت و انـذار دارد و همـين     شود. و خواب تنها جنبـه  در تمام ابعاد، جايگزين كل نمي

كافي است. ديگر اين كه خوابي كه جزئي از اجزاي نبوت است، شرط آن است كه نيـك  
ي آن نيز نيك سرشت باشد. در مورد شرايط هم بايست دقت شود؛ چون گاه  باشد و بيننده

شوند. خواب به چند قسم است: خوابي كه خيال و وهـم اسـت و    شوند و گاه نمي فراهم مي
رود؛ خوابي كه حديث نفس است، گاه نيز در اثر هيجان  هاي شيطان به شمار مي از وسوسه

بـودن خـواب محقـق شـد، آن وقـت بـه        شود. پس هرگـاه صـالح   بعضي از اخالط ديده مي
، و در غير اين صـورت هرگـز بـه آن توجـه     شود صالحيت آن حكم داده و غير آن رها مي

  شود. نمي
گويد: احتمـال دارد كـه منظـور از ايـن حـديث آن       در المفهم مي /ابوالعباس قرطبي 

هاي نبوت باشد. چنانكه در حـديثي   باشد كه خواب نيك (رؤيا صادقه) خصلتي از خصلت
  ديگر آمده است:

  .)1(»زءاً من النبوةالتؤدة واالقتصاد وحسن السمت جزئ من ستة وعشرين ج«

                                           
  رك: قرطبي، ابوالعباس، المفهم لما اشكل تخليص كتاب مسلم. -)1(
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جزئـي از بيسـت و شـش جـزء نبـوت       روي و زيبـايي منشـي   دلسوزي و محبت و ميانـه «
  .»است

  باز فرموده است:
»ىدالْه حالالص تمالسو حالٌء الصزج نم ةسمخ رِينشعًءا وزج نم ةوب1(»الن(.  
  .»مين جزء نبوت استي از بسيت و پنجروش نيك و منش نيك جزئ«
  

  الهام و القا در قلب

ي قـرآن   دميدن در درون از ديگر موارد دريافت است، مگر نـه آن اسـت كـه بـه گفتـه     
آنچـه بـه مـادر موسـي رسـيد       :خداوند در مورد موسي به مادر او وحي كرد! گفته شده كه

  فرمايد: مي صرود؛ رسول خدا  هاي وحي به شمار مي نوعي الهام بود، الهام نيز از گونه
  .)2(»إن روح القدس نفث يف روعي أن نفساً لن متوت حىت تستويف رزقها وأجلها«
در قلبم الهام كرده است كه هيچ جانداري نخواهد مرد  ]جبرئيل[شك روح القدس  بي«

  .»ا زماني كه اجلش فرا نرسيده باشداش به او به كمال و تمام نرسد و ت تا زماني كه روزي
هـاي   كند كه گاهي فرشته در قلب برخـي انسـان   از حليمي نقل مي /حافظ ابن حجر 

كنـد،   آوردن پيروزي بر دشمن اميدوار مـي  كند و بدينگونه او را در به دست صالح الهام مي
ي  كند و بدين وسيله وسوسه شدن به چيزي بيمناك مي در انجام كاري اميدوار و از نزديك
توانـد بـا علـم احكـام وعـد و       و اين نصيحت نمـي شود  شيطان با حضور فرشته از او دور مي

. بـاز در فـتح البـاري از    )3(هـاي نبـوت اسـت    وعيد ربطي داشته باشد؛ چرا كه اين از ويژگي
آوردن علمـي   ابومظفر سمعاني نقل شده كه الهام همـان اسـت كـه قلـب را بـراي بـه دسـت       

                                           
  ترمذي، طبراني. -)1(
  و ابن ماجه. سندش صحيح است. لحليةابونعيم در احاكم، ابن حبان،  -)2(
  .383، ص 12فتح الباري، ج  -)3(
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اين است كه عمـل   تحريك كرده كه انسان را بدون استدالل به عمل وا دارد. رأي جمهور
  به آن تنها زماني جايز است كه هيچ دليلي نباشد و آن مورد هم از موارد مباح باشد.

از آن بـا   صگويد: تمام چيزهايي كـه رسـول خـدا     در الموافقات مي /امام شاطبي 
خواب يا كشف و الهام يا القا در قلب خبر داده است، مثل ايـن اسـت كـه فرشـته از سـوي      

لقا كرده است. به نسبت امت بديهي است كه هيچكدام از آنان معصوم نيست خداوند به او ا
و اشتباه و خطا و نسيان در حق آنان جايز است. نيز احتمال دارد كه خواب يك فرد، خيـال  

بودن آن آشكار شـود،   اي از واقعيت باشد، حتي اگر درست و وهم و كشف او فاقد پشتوانه
توانـد بـه آن    ي است و هركس كه وضعيتش چنين باشد نميبازهم احتمال اشتباه و توهم باق

  .)1(حكم قطعي بدهد
كند صاحب فالن ضـريح يـا صـاحب فـالن      حكايتي ديگر از پيرزني است كه گمان مي

ايش خواهد كه جشـن مولـود يـا همـ     شود و از او مي گنبد و... دو سال در خوابش ظاهر مي
دانـيم   مي ]كه مراسم رقص و آوازخوانيتواني بگويي  مي[ بزرگداشت برايش برگزار كند،

شود  كه برگزاري جشن مولود خواني، بدعتي ناپسند است و به شكلي كه اكنون برگزار مي
هـا   شوند و بزرگتـرين معصـيت   ترين منكرات را مرتكب مي در بسياري از آن مراسم، زشت

دهـد، گرچـه    گيرد. آيا جز شيطان كسي ديگر به منكر و بدعت دستور مـي  در آن انجام مي
  در شكل و لباس وحي باشد؟!

برخي از پيروان طرق صوفيه بر اين باورند كه آنچه از رقص و آوازخـواني و شـطحات   
اي از احاديـث   شـان بـه پـاره    دهند، ذكر خداوند است و براي ايـن كـارِ باطـل    و... انجام مي

توجيـه و تفسـير   كنند، يا برخي از آيات قـرآن را بـه نادرسـت     مجعول يا دروغين استناد مي
كنند كه جوانان كهف كارهـايي   كنند؛ مثالً استدالل مي كنند، و از آن برداشتي غلط مي مي

رقصيده اند و خداوند از آنان خبر داده  داده اند و مانند آنان مي مانند كارهاي آنان انجام مي
  و اين كارشان را ستوده است.

                                           
  .45، ص 4شاطبي، الموافقات، ج  -)1(
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ما به دلهايشان قدرت و شهامت داديم، آنگاه به پـا خاسـتند و (بـراي تجديـد ميعـاد بـا       «
هـا   د و) گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمانآفريدگار خود، در ميان مردم فرياد برآوردن

پرستم. (اگر چنين بگـوييم و كسـي را جـز     و زمين است، ما هرگز غير از او معبودي را نمي
  .»او، معبود بدانيم) در اين صورت سخن گزاف و دور از حق گفته ايم

د، به گمان اين گروه، اصحاب كهف مانند اينان برخاستند، خود را راست و كـج كردنـ  
كـوبي كردنـد. در    رقصيدند، فرياد زدند، عربده كشيدند و بر كف پايشان چرخيدند و پـاي 

كنند، نيست و هيچ مفسري هم آنطـور كـه    آيات فوق، هرگز چنين چيزي كه آنان ادعا مي
كنند و بر  پندارند؛ آيات را تفسير نكرده است، بلكه آنان آيات خدا را تحريف مي آنان مي

  دند.بن خدا دروغ برمي
  

كنفرانس  صصصصكند كه شبانه با رسول خدا  گمان مي امام مسجدي

  كند مطبوعاتي برگزار مي

كنـد و بـراي هـر نمـازي پـيش       اي را رهبـري مـي   فرد مذكور شيخي است كه مجموعـه 
دهد. هرگاه از او سؤالي بپرسند، از كتاب خـدا   شود و آنان را درس و تعليم مي نمازشان مي

دهد، بلكه پاسخ را بـه   اجتهاد عالمان و امامان به آنان فتوا نمي يا با صو سنت رسول خدا 
 دهـم،   گويد: پاسخ شما را فـردا مـي   خواهد و مي كننده مهلت مي اندازد و از سؤال تأخير مي

را در خواب ديدم  صرسول خدا  :گويد سؤال كنم. فردا مي صوقتي كه از رسول خدا 
  توا داد.و راجع به پرسش شما به من چنين و چنان ف

دانـم كـه ايشـان بـراي      در خواب نيستم، بعيد هـم نمـي   صمن منكر ديدن رسول خدا 
آيد،  نزد او مي صها و نصايحي داشته باشد. اگر هم بپذيريم كه رسول خدا  بيننده سفارش
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اي  چه لزومي دارد كه آن را در هر جلسه و ديداري با مريدان خويش بدون هيچگونه فايده
شود، در صورتي كه خداوند  ين كار سبب ايجاد غرور و خودستايي ميتعريف كند؛ چون ا

#) Ÿξsù﴿فرمايد:  از خودستايي منع مي þθ’. t“ è? öΝ ä3|¡à)Ρ r&﴾  :32[نجم.[  

كنـد، او يكـي از    زنـدگي مـي   »لمحلـة ا«خ مذكور در كشـور مصـر در غـرب شـهر     شي
اي گسـترش  هواداران جمعيتي ديني است كه محور كارشان محافظت بر سـنت اسـت و بـر   

دانم چرا آن جمعيت تنفر خويش را از آن  كند. نمي سنت و احياي آن بين مردم فعاليت مي
  دارد. كند و پيروانش را از انحرافات و خرافات او برحذر نمي شيخ اعالم نمي

هـر شـب حضـرت را در     صخـادم رسـول خـدا     �نقل شده است كه حضرت انـس  
كنـد كـه شـنيدم انـس بـن مالـك        د روايـت مـي  ديد. امام احمد از مثني بـن سـعي   خواب مي

  گفت: مي
  .»خليلى فيها أَرى وأَنا إِالَّ علَى تأْتى لَيلَةٌ قَلَّ«

  .»محبوبم، رسول خدا را خواب نبينم ن در آنمهيچ شبي نيست كه «
  .)1(شد كرد و اشك از چشمانش جاري مي انس اين را بيان مي

اي از مسايلي كـه   ي مسئله در باره �سيده است كه انس بنابراين، خبر صحيحي به ما نر
كند و كسي را هم انـس   ءاستفتا صي آن اختالف كرده اند از رسول خدا  صحابه در باره

  به انجام چيزي كه از خواب دريافت كرده باشد، مكلف نكرده است.
ت او را بعد از وفـا  صشود كه رسول خدا  آيا در بين مهاجران و انصار كسي يافت مي

  سؤال كند و ايشان به او پاسخ دهند؟
در بسـياري از مسـايل اخـتالف كردنـد، آيـا او بـه آنـان در         صاصحاب بعد از پيامبر 

 �ي ميراث پـدري بـا ابـوبكر     شان پاسخ داد؟ فاطمه دختر پيامبر را بنگريد؟ در باره خواب
  .)2(ي حل آن سؤال نكرد؟ اختالف كرد. چرا از پدرش در باره

                                           
  . رجال سندش صحيح است.182، ص 1مجمع الزوائد، ج  -)1(
  .407، ص 10ابن تيميه، مجموع الفتاوي، ج  -)2(
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اندازد كه روزي اندكي پيش از نماز جمعه نزدم  خ مذكور مرا به ياد زني ميحكايت شي
را در خواب ديده اسـت و حضـرت بـه او دسـتور      صكرد كه رسول خدا  آمد. گمان مي

داده كه پيغام مرا به امتم برسان و به آنان بگو: توبه كنند و يك ماه روزه گيرند. ايـن زن از  
  ي نماز جمعه براي مردم بيان كنم. طبهمن خواست كه اين جريان را در خ

كنيم و آنان  اي ما براي مردم بيان مي در پاسخ او گفتم: اما توبه را در هر درس و موعظه
كنـد و بـر انجـام توبـه تشـويق       دهيم؛ چون خداوند ما را بـه آن امـر مـي    را به توبه تذكر مي

  شود: كند و قرآن، كالم الهي، شبانه روز بر ما تالوت مي مي

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (# þθç/θè? ’n< Î) «!$# Zπt/ öθs? % �nθÝÁ‾Ρ﴾  :8[تحريم.[   

  .»ي خالصانه كنيد اي مؤمنان! به درگاه خدا برگرديد و توبه«

﴿(# þθç/θè? uρ ’ n< Î) «! $# $�èŠÏΗ sd tµ•ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ ä3ª= yès9 šχθßsÎ= ø) è? ∩⊂⊇∪﴾  :ــور اي « ].31[نـــــ

  .»به سوي خدا برگرديد تا رستگار شويد مؤمنان! همگي

ي مـاهي را فـرض كنـيم، جـز همـان       ي روزه جايز نيست كه ما بر مردم روزه اما در باره
ي آن را بر آنان فرض كرده است. چنين حكمي جـز از راه   ماهي كه خداوند خودش روزه

  شود. وحي نازل نمي صشود و بعد از وفات رسول اكرم  وحي ثابت نمي
و انديشـمندان   ءتوانند مبناي اثبات شريعت و احكام باشند. علمـا  ها نمي و خوابرؤياها 

 :گويـد  مـي  �گويد: حضـرت عمـر    اسالمي چنين معتقدند. ابن حزم در كتاب المحلي مي
كند. عرض كردم: اي رسـول خـدا،    را در خواب ديدم كه به من نگاه نمي صرسول خدا 

رمود: گناه تو اين است كه در حالت روزه زنت كني؟ ف گناه من چيست كه به من نگاه نمي
شود، در صورتي كـه   گويد: احكام شرعي از راه خواب ثابت نمي بوسي. ابن حزم مي را مي

زدن در حالـت روزه   به عمر در زمان حيات خودش فتوا داده بود كه بوسه صرسول خدا 
(پنـاه بـه خـدا).    مباح است. غير ممكن است اين حكم در خواب بعد از وفات منسوخ شود 

هـايش   در خـواب بايـد بـا سـنت     صگويد: گفتار رسول خـدا   ابن حجر در فتح الباري مي
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مقايسه شود، اگر با آن موافق بود، حق است و اگر مخالف بود، حمل بـر شـنيدن نادرسـت    
  .)1(ي خواب خواهد شد بيننده

  فرمايد: خداوند دين را در بيداري، كامل كرده است. مي

﴿tΠöθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝ ä3ø‹n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ﴾ 

  ].3[مائده: 
امروز دين شما را برايتان تكميل كرم و نعمت خويش را بر شما تمام كردم و اسالم را «

  .»به عنوان دين برگزيده بر شما پسنديدم
آن خواهيم بود كه از طريق خواب و الهام چيزهايي به آن نياز از  بعد از تكميل دين، بي

بيفزاييم، در اين باره اگر چنين راهي را بگشايم حتماً كساني خواهند آمد و بـه مـا خواهنـد    
گفت كه بر پنج نماز، بنمازي ديگر افزوده شده است و افراد بخيل و كودن گمان خواهنـد  

ي آنان سـاقط كـرده اسـت؛ ايـن      ز عهدهتكاليف بدني و مالي را ا صكرد كه رسول خدا 
هاي تنبل و سسـت   هاي افراطي و تندرو، چيزهايي بر دين خواهند افزود و انسان چنين انسان

هاي ايمان محـو و نـابود    هاي دين و شعبه از تكاليف دين خواهند كاست، تا جايي كه نشانه
  شوند.

  فرمايد: ند كه ميكن استدالل مي صبرخي از آنان به اين حديث صحيح رسول خدا 
»نمآنِى وى رامِ فنالْم آنِى، فَقَدطَانَ فَإِنَّ ريثَّلُ الَ الشمتيب ي«  
توانـد   شـك خـودم را ديـده اسـت، چـون شـيطان نمـي        هركس مرا در خواب بيند بـي «

  .)2(»خودش را به شكل من درآورد
 صا به جـاي رسـول خـدا    هاي ديگر ظاهر شود و خود ر ها و شكل تواند با قيافه اما مي

رخ  ءتواند ادعا كند كه خداست. ايـن وضـعيت بـراي يكـي از علمـا      معرفي كند و حتي مي
داده است. شيطان در برابر او چنان ظاهر شده كه انگار نوري اسـت و خطـاب بـه آن عـالم     

                                           
  .404، ص 12فتح الباري، ج  -)1(
  ).1994(رك: بخاري، شماره  -)2(



 صرهنمودهاي پيامبر  استخاره در پرتو                                                                                                                                                                                     64646464

 

 

من پروردگارت هستم و من حرام را برايت حالل كردم. آن عـالم در پاسـخ گفـت:     :گفت
  ي ملعون! و از شر او به خدا پناه برد.مرگ او بت

شيطان به او گفت: چگونه مرا شـناختي؟ گفـت: خداونـد بـا ايـن چشـمان قابـل رؤيـت         
ها را درك كند؛ در  ها و بينايي تواند ديده نيست؛ اين بينايي توانِ درك اهللا را ندارد و او مي

ل كردي، چون خداونـد  صورتي كه من تو را با ديده خويش دريافتم. تو حرام را برايم حال
كند. شـيطان بـه او    آنچه را كه بر محمد حرام كرده است هيچ وقت آن را بر من حالل نمي

گفت: تو با علم خودت از دست من نجات يافتي. با اين روش من پيش از تو هفتاد عابـد را  
  ام. فريفته

انسان را بفريبد؟ تواند  دهد، در خواب بيشتر مي اين كار را وقتي كه در بيداري انجام مي
آگاه  صاين امر مستلزم آن است كه انسان بيننده نسبت به شخصيت و صفات رسول خدا 

تواننـد او را   مـي  ءهاي اخالقي و جسمي او را بررسي كنـد. از ابـين رو علمـا    باشد و ويژگي
هاي اخالقي پيامبر را فرا گرفته اند و  بشناسند و تشخيص دهند؛ چون آنان صفات و ويژگي

توان آن را امري مسلم تلقي كـرد؛ چـون كسـاني كـه او را قبـل از وفـات        دانند؛ اما نمي مي
مشاهده نكرده اند، تشخيص براي آنان آسان نخواهد بود، اما كساني كه او را قبل از وفـات  
ديده اند در خواب ديدن آن حضرت براي آنان سـاده اسـت: كسـي كـه بخوانـد و بشـنود،       

  د و مشاهده كند.همانند كسي نيست كه ببين
را در خواب  صخدا  يادم است كه فردي روستايي نزدم آمد و تعريف كرد كه رسول

اي چـه   ديده است و او را به چيزهايي امر كرده است. به او گفتم: كسي كه در خواب ديده
شناسيم و غير از آن شخصـيتي   شكلي بود؟ شروع كرد به تعريف شخصيتي كه ما او را نمي

انده و شنيده بوديم. از جمله صفاتي كه برايش ذكر كرد اين بود كه رنـگ او  بود كه ما خو
اي و  پوشد. با لحني تحقيرآميز به او گفتم تو حتماً فالني را ديـده  سياه است و لباس سياه مي

  نام يكي از رهبران آفريقا را برايش ذكر كردم.
شـد كـه    مـدعي مـي  آمـد و   گويد: اگر كسي نزد محمد بن سيرين مـي  زيد بن ايوب مي

اي چـه   كسي كه در خواب ديـده  :گفت را در خواب ديده است، به او مي صرسول خدا 
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گفـت: تـو    شناخت، به او مـي  كرد كه اين سيرين آن را نمي شكلي بود؟ اگر صفتي ذكر مي
سـند ايـن روايـت صـحيح اسـت و       :گويد اي. حافظ ابن حجر مي را نديده صرسول خدا 

گويد: پدرم بـرايم   يحي از عاصم بن قليب آورده است. قليب ميبراي تأييد آن روايت صح
را در خـواب   صگفـتم كـه رسـول خـدا      بحديث بيان كرده و گفت: به ابن عبـاس  

گويـد: شـمايل حسـن بـن علـي را       ديدم. گفت: فرمود آنچه ديدي برايم تعريـف كـن. مـي   
درسـت اسـت    :برايش تعريف كردم و او را به آن كسي كه ديده بودم تشـبيه كـردم گفـت   

  .)1(اي را ديده صرسول خدا 
كند كه عادت بر اين اسـت كـه    بيان مي 4 – 3، صص 12باز ابن حجر در فتح الباري ج 

را در خواب ديـده اسـت بايسـت سـؤال      صسواد مدعي شد كه رسول خدا  اگر فردي بي
د از او كرد. اگر با صفاتي كه در روايات آمده است موافق بود قبول است و اگر موافق نبـو 

  شود. پذيرفته نمي
  چنين آمده است: صدر وصف پيامبر 

  »وكان أبيض كأمنا صيغ من فضة رجل الشعر«
  .»ساخته شده و داراي موهاي صاف بودسفيد بود، گويي از نقره  صپيامبر اكرم «

  گويد: مي �حضرت انس 
  .)2(»ؤاللُّؤلُ عرقَه كَأَنَّ اللَّون أَزهر ص اللَّه رسولُ كَانَ«
  .»، عرق آن حضرت انگار مرواريد بودداراي رنگ روشن بود صپيامبر اكرم «

ام. انگــار  نديــده صگويــد: چيــزي زيبــاتر از رســول خــدا  مــي �حضــرت ابــوهريره 
  .)3(اش در حال حركت است شيد بر گرد چهرهرخو

جويان آموزان و دانش هايي است كه در دست دانش از اين دسته خرافات، اوراق و نوشته
كنـد كـه    بينيم. نويسنده يا ناشر آن گمان مـي  مسلمان هر سال قبل از برگزاري امتحانات مي

                                           
  ، سندش جيد است.400، ص 12فتح الباري، ج  -)1(
  ).1330مسلم ( -)2(
  گويد: بنا بر شرط مسلم صحيح است. ) محقق كتاب مي6309روايت ابن حبان، شماره ( -)3(
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براي امت بيان شده كه اكنون از طريق شيخ احمـد، خـادم    صطي آن وصيت رسول خدا 
در خواب نزد او آمده است و او  صرسد. او مدعي است كه رسول خدا  حرم، به آنان مي

نامه سفارش كرده است و هركسي آن را و بـاور كنـد و تعـدادي از     را به نوشتن اين وصيت
اش زياد و در امتحانات نيـز قبـول شـده و     آن را يك بار بنويسد يا چاپ كند، مال و سرمايه

يابـد، اگـر كسـي آن را تأييـد نكنـد و       شود؛ اگر بيمار باشد شفا مـي  در كارهايش موفق مي
بالهـاي   ميرنـد و بـه   شود، فرزنـدانش مـي   دود ميمضمون آن را باور نكند، در امتحانات مر

هـا و خرافـات، دانشـجويان را از مطالعـه و      شود. اينان با پخش اين دروغ ديگري گرفتار مي
كنند. از اين رو، به رونويسي تعداد بيشـتري از اوراقـي كـه     خواندن دور و پريشان مي درس

پردازنـد. اگـر بعـد از     آيـد، مـي   شان مي باور كرده اند كه موفقيت فقط از سوي آن به سراغ
شـمارند،   كنند و دينداران را خوار مي تالش بسيار در امتحان مردود شوند در دين شك مي

  ها بيزار هستند. ها و خرافه در صورتي كه دينداران از اين بدعت
ي ما به كسي كه كارش مشكل شد و براي رسـيدن بـه خيـر،     كوتاه سخن آن كه توصيه

ين است كه در دعا و زاري و تضـرع بكوشـد و فقـر و نـاتواني و بيچـارگي      يافته نشد، ا هار
ي خويش را بـه پروردگـارش    خويش را در پيشگاه پروردگار اظهار كند و عبادت فروتنانه

تـرين راه، رهنمـون    يافتـه  عرضه كند و اميدوار باشد كه پروردگار او را به بهترين و هـدايت 
  خواهد شد.

اي بـر او پوشـيده    كننـد كـه هرگـاه حكـم مسـئله      نقل مـي  /ه سالم ابن تيمياز شيخ اإل
بـرد و او را   شد، به پروردگار پنـاه مـي   ماند و درست و نادرست آن برايش مشخص نمي مي

برد و خود را به  كرد. گاهي به بعضي از مساجد قديمي در بيايان پناه مي التماس و زاري مي
بوني و فروتني و خاكساري خويش را بـه  ساييد و ز انداخت و پيشاني بر خاك مي زمين مي

  گفت: كرد و مي پيشگاه پروردگار يكتا عرضه مي
  »يا معلم إبراهيم علمين، يا مفهم سليمان فهمين«
  .»ي سليمان به من بفهمان فهماننده اي معلم ابراهيم به من تعليم ده. اي«
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گشـود؛   ابرش ميكرد و دري در بر داد تا خداوند مشكل او را حل مي همينطور ادامه مي
گفـت: گـاهي ذهـنم در برابـر      ها و بس داناست. مي چرا كه خداوند بسيار گشايشگر مشكل

كرد؛  شد و حالت ايستايي پيدا مي اي يا چيزي يا حالتي كه بر من مشكل بود، قفل مي مسئله
كردم تا زماني كه خداوند بـه مـن    پس هزار بار يا بيشتر و كمتر از خداوند طلب مغفرت مي

  شد. داد و ابهام آنچه كه بر من پيش آمده بود، رفع مي ح صدر ميشر
  فرمايد: مي صرسول خدا 

  .)1(»بالسالم خبل من الناس وأخبل الدعاء عن عجز من الناس أعجز«
سي است كـه  ترين انسان ك ترين انسان كسي است كه از دعا ناتوان شود و بخيل ناتوان«

  .»دادن دريغ كند از سالم
  فرموده است: ص نيز رسول خدا

»نم هرأَنْ س جِيبتسي الَى اللَّهعت لَه دنع دائدبِ الشالْكُررِ وكْثاَء فَلْيعى الداِء فخ2(»الر(.  
هـا دعـايش را اجابـت     هـا و مصـيبت   هركسي دوست دارد كه خداوند به هنگام سختي«

  .»كند، بايد به هنگام خوشي به كثرت دعا كند

                                           

  ).601( لصحيحةاألحاديث ا سلسلةآلباني،  -)1(
  ).593همان، شماره ( -)2(
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  بعد از استخاره چه بايد كرد؟

  كننده بعد از آن سه كار بايست انجام دهد: استخاره
  كاري را كه قبالً به آن تمايل و شرح صدر پيدا كرده انجام دهد؛ -1
  حتي اگر به موردي خاص قلباً تمايل و شرح صدر نداشت، بازهم آن را انجام دهد؛ -2
نماز بگزارد و استخاره كند و چنان خشـوع   اگر بين انجام دو كار دودل بود، مجدداً -3

  و فروتني كند و اصرار ورزد كه هر جزئي از اجزاي بدنش به خداوند تعلق پيدا كنند.
بخاطر داشته باشيم كه ربط خواب با استخاره اشتباه است، و بايد براي اصالح و تصحيح 

ز خواب باشد تا آنچـه را  آن اقدام شود. اين اعتقاد عوامانه كه استخاره حتماً در شب پيش ا
پايه است؛ چرا  كه نيت كرده در خواب ببيند و خير را از شر بشناسد، اعتقادي نادرست و بي

كه اساس شناخت خير از شر و آنچه كه الزم اسـت بعـد از اسـتخاره انجـام دهـد، خـود از       
خـواهيم و از او طلـب    عبارات دعا مشخص اسـت. يعنـي مـا از خداونـد خيـر و خـوبي مـي       

كنيم كه خير را برايمان آسان و خجسته گرداند و دلهايمان را به آن خشـنود سـازد و در    مي
خواهيم كه آن را از ما دور سـازد و مـا را نيـز از آن دور سـازد و      قسمت شر از خداوند مي

هميشه ما را به سمت خير هدايت و راهنمايي كند، لذا بعد از استخاره بـه انتظـار هـدايت و    
ستن از جانب خداوند، آرمان و آرزوي ما است؛ شريعت هـم همـين قـدر    نش حصول توفيق

  براي ما آورده است و مجاز نيستيم كه بر آن چيزي ديگر بيفزاييم.
اي براي نفوذ شيطان به دلهايمان بگشاييم تا از سوي آن ما را مورد هجوم  نبايست روزنه

  نادرست را در اذهان ما بكارد. هايروهايش تخم فساد و با ها و نيرنگ هقرار دهد و با وسوس
كمال خيـر و بركـت فقـط در پيـروي از     «د رحمت كند كسي را كه گفته است: خداون

هـاي پسـينيان    ها و خرافـه  بدعتورشدن در  پيشينيان است و كمال شر و بدي فقط در غوطه
  .»است

  فرمايد: خداوند سبحان مي
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چيزهايي را كه پيامبر براي شما آورده است اجرا كنيد و از چيزهايي كه شما را از آن «
  .»باز داشته است دست بكشيد و از خدا بترسيد كه خدا عقوبت سختي دارد

گذاري سخت منع كرده و فرموده است  ما را از بدعت صخدا  روست كه رسولاز اين
گفـت و مرتـب درهـر خطبـه و درسـي       گذاري از بدترين امور است. هميشه مـي  كه بدعت

  فرمود: مي
  .)1(»وإن شر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار«
ي جديدي [در دين]  هستند و هر پديده بدانيد كه بدترين امور چيزهاي جديد در دين«

  .»است و هر گمراهي در آتش جهنم استبدعت است و هر بدعتي گمراهي 
  

  پرسش و پاسخ

ن استخاره كند و وقت هـم  ي آ شكلي پيش آمد و خواست در بارهاگر براي كسي م -1
وضـو   آنقدر نبود كه بتواند هم نماز بگزارد و هم دعا كند، يـا در حـال سـير و سـفر بـود و     

  تواند بخواند؟ نداشت، آيا در چنين شرايطي دعاي استخاره را بدون نماز مي
توانـد بـا    توانست از ماشين يا قطار و... پياده شود، او مـي  ج: اگر در حال سفر بود و نمي

ي را بخواند. اگر وقت تنگ بـود و نمـازگزاران و    اشاره نماز بگزارد، سپس دعاي استخاره
فقط به دعا اكتفا كند. اگر وضو نداشت و وضوگرفتن هم ممكن نبود  دعا باهم ممكن نبود،

ي نقليـه هـم طـوري بـود كـه       يا به خاطر تنگـي وقـت يـا بنـابر علتـي ديگـر شـرايط وسـيله        
ي توانش تالش و عمل كـرده   توانست نماز بگزارد، بدون نماز دعا كند. چون به اندازه نمي

دهد. اكنـون دانسـتيد كـه دعـاي      فرمان نمي است و خداوند به چيزي كه در توان ما نيست،

                                           
  ).1578ي: ( ؛ به شماره188/  3نسايي، ج  -)1(
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رو، ر از فرض اسـت، از اينـ  ت ي سنت هم پايين جهره و نماز براي آن، سنت است و دراستخا
كرد، جايز اسـت.   گزاردن نماز سنت داخل سواري، حتي اگر به سمت غير قبله حركت مي

بدون عذر انجام دهـد   تواند بنشيند. مسلماً اگر اين عمل را در فرايض مي و به جاي قيام هم
  شود. واهللا اعلم نمازش باطل مي

  اگر كسي دعاي استخاره را حفظ نبود چگونه استخاره كند؟ -2
تواند از خداوند طلب خير كند و نيازش را نام ببـرد. اگـر بگويـد:     ج: با هر لفظي كه مي

واقدر يل اخلري «ين بار الها خير را به من عطا كن، خير را برايم برگز »اللهم خري يل واختر يل«
خير هركجا كه باشد آن را برايم ميسر و مقدور گـردان، بـازهم درسـت اسـت.      »حيث كان

فاتحه و آيات ديگري را كه خواندن آن در نمـاز واجـب اسـت، از     ي خداوند قرائت سوره
تواند تسبيح بخواند، حضرت ابوهريره  ي افراد ناتوان ساقط كرده است و به جاي آن مي ذمه
  كند: روايت مي صپيامبر اكرم  از �

  .)1(»فَانتهوا عنه نهيتكُم وما، استطَعتم ما منه فَأْتوا بِأَمرٍ أَمرتكُم إِذَا«
تـان انجـام دهيـد و از     ي تـوان  كنم، آن را به انـدازه  وقتي شما را به انجام كاري امر مي«

  .»دست نگه داريد دارم از انجام آن آنچه كه شما را باز مي
  ي توانش عمل كرده است. آن شخص در اين صورت هم به اندازه

د از نماز استخاره، بدون اين كه حمد و ثناي خدا گويد عبرا شخصي دعاي استخاره  -3
  ؟تخواند، آيا اين حد برايش كافي اس و يا بر رسول صلوات بفرستد، مي

دعاكننده حمد و ثناي خدا گويد و بر ج: اصل اين است كه در آغاز و پايان هر دعايي، 
  كند: روايت مي صاز رسول خدا  �صالت بفرستد؛ چنانكه علي  صرسول خدا 

  .)2(»صكل دعاء حمجوب حىت يصلي على النيب «
  .»درود فرستاده نشود صشود، تا بر رسول خدا  هيچ دعايي پذيرفته نمي«

                                           
ترمذي سندش ضعيف است. اين روايت را با وجود ضعف سـندش بـراي افـراد نـاتوان بـدين خـاطر        -)1(

  گويد: حديث ضعيف نزد من از رأي رجال بهتر است. پيشنهاد كردم كه امام احمد مي
  ).2035ي ( ، شمارهلصحيحةاالحاديث ا سلسلة؛ 160، ص 10مجمع الزوائد، ج  -)2(
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كردن خدا در دعـا   ند، ستايشاز سوي ديگر به خاطر تشابه با مؤمناني كه در بهشت هست
  گويند: دهد كه مي مناسب است. خداوند از آنان خبر مي
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  .»و ختم دعا و گفتارشان اين است: ستايش پروردگار جهانيان را سزاست«
  در روايتي ديگر آمده است:

  .)1(»أَقْطَع فَهو للَّه بِالْحمد فيه يبدأُ الَ بالٍ ذى مرٍأَ كُلُّ«
  .»نشود، دم بريده و ناقص خواهد بودهركاري كه با الحمدهللا آغاز «

بر استحباب گفتن الحمد هللا و صلوات بر پيامبر در آغاز  ءعلما :گويد مي /امام نووي 
ي دعـاي   ايـن بـاره زيـاد و مشـهورند. در بـاره     و پايان دعا اتفاق دارنـد، آثـار و روايـت در    

، صگويد: آغاز دعاي استخاره و ختم آن با الحمد هللا وصلوات بر رسـول اهللا   استخاره مي
  مستحب است.

ي استخاره تأكيد شده است نماز استخاره است. اگر نماز استخاره  تنها چيزي كه در باره
ه است؛ چون در سياق حديث اسـتخاره،  ي عمل پوشاند را خواند، گويا به امر مطلوب جامه

ذكري از ثنا و حمد براي خدا و درود بر پيامبر اكـرم نيسـت. شـايد بـدين سـبب در دعـاي       
ي كافي ثنـا و   استخاره از حمد و ثنا و درود يادي نكرده است كه در نمازِ استخاره به اندازه

ذكـر آن بـه خـاطر     حمد و سالم و درود وجود دارد و به همان بسنده كرده است، يـا عـدم  
در هر دعايي از  صداليلي عمومي است كه مشروعيت ثنا و حمد و صلوات بر رسول اهللا 

شود. ديدگاه امام نووي متكي به همين دليل اخير است. فتواي شيخ عبدالعزيز  آنها افاده مي
به  صدهم: رسول اكرم  نيز همين است. من نيز اين حديث پيامبر را ترجيح مي /بن باز 

  فرمود: �وايوب انصاري اب
  »ومجده ربك احمد ثُم لَك اللَّه كَتب ما صلِّ ثُم ،وضوَء فَأَحِسن توضأْ ثُم ،الْخطْبةَ اكْتمِ«
امر خواستگاري را در قلبت پنهان كن، سپس وضوي كامل بگيـر، آنگـاه هرچنـد كـه     «

  »به حمد و تمجيد پروردگارت بپردازپس خداوند ميسر كرده است نماز بگزار، س
                                           

  روايت مرسل است. رك: نووي، االذكار، -)1(
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  سپس بگو:
»ماللَّه كإِن رقْدالَ تو رأَقْد لَمعتالَ وو لَمأَع تأَنو الَّموبِ عي1(»الْغ(.  
هـا   ي غيـب  دانـم، تـو داننـده    يداني و مـن نمـ   توانم، تو مي توني و من نمي خدايا تو مي«

  .»هستي
شد بر مشروعيت ثنا و حمد براي خدا بعـد از نمـاز و پـيش از    اگر روايت فوق صحيح با

  .استخاره صراحت دارد. واهللا اعلم
ي امري طلب خير كنند  خواهند از خداوند به صورت دستجمعي در باره گروهي مي -4

  گزارند، آيا اين كارشان صحيح است؟ و همگي نماز استخاره را با جماعت مي
جز مؤكده، با جماعت جايز است مشروط بر آن كه بـر   ج: نماز استخاره و نوافل ديگر،

  انجام آن دليلي باشد، مانند نماز تراويح.
 ةصـال «ش الجـامع الصـحيح بـابي تحـت عنـوان      امام بخاري در كتاب گرانسـنگ خـوي  

بسته است. براي اثبات و تأييد جـواز نوافـل بـه صـورت جماعـت حـديث        »عةالنوافل جما
كنـد در مكـاني از    دعوت مـي  صت كه او از رسول خدا عتبان بن مالك را ذكر كرده اس

گويـد: مكـاني را كـه     اش نماز بگزارد، تا براي او مسـجد باشـد. عتبـان بـن مالـك مـي       خانه
در  صنشـان دادم و رسـول خـدا     صدوست داشتم در آنجا نماز بگزارم، به رسول خدا 

كعت نماز نفل گـزارد،  آن مكان ايستاد و اهللا اكبر گفت و ما پشت سر او صف بستيم. دو ر
ي ام  در خانه صسپس سالم داد و ما هم سالم داديم. نيز ثابت شده است كه آن حضرت 

  سليم نمازگزارد و ام سليم و فرزندش انس بن مالك پشت سر او اقتدا كردند.
نماز چاشـت    �كند كه حضرت عمر  روايتي در كتاب المؤطأ ذكر مي /امام مالك 

رت جماعت گزارده است. مثل همـين روايـت را امـام شـاطبي در     را با غالم خودش به صو
  االعتصام ذكر كده است.

                                           
امام احمد، طبراني و ابن حبان. در سند حديث عبداهللا لهيعه وجود دارد. نام برده مختلـف فيـه اسـت.     -)1(

امام احمد حديث را با سندي ديگر روايت كرده است كه تمامي رجال آن ثقه هستند. الفـتح الربـاني،   
  .280، ص 2، مجمع الزوائد، ج 49، ص 5ج 
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اش نمازهاي نفل را بـه صـورت جماعـت     وي افزوده است كه اگر كسي گاهي در خانه
بگزارد هيچگونه اشكالي ندارد، همچنين از امـام مالـك جـواز نمازهـاي نافلـه بـه صـورت        

اين كار اعالم عمومي نشود و مـردم را بـراي    جماعت روايت شده است به شرطي كه براي
  آن دعوت نكنند.
  نمازهاي نافله بر دو قسم هستند: )1(گويد: امام نووي مي

نمازهايي كه سـنت اسـت آنهـا را بـا جماعـت بگزارنـد، هماننـد نمازهـاي عيـدين،           -1
(مؤكده) هاي راتبه  ي ديگر مانند سنت كسوف، استسقاء و نماز تراويح، ما در نمازهاي نافله

هاي مطلق براي آنها جماعت مستحب نيست، اگر اينها بـا   همراه فرائض، نماز چاشت و نفل
  توان آن را مكروه ناميد. گزارده شوند جايز است و نمي جماعت
در دو كتاب مختصر البويطي و الربيع، تصريح كرده است كه گـزاردن   /شافعي امام 

ارد. دليل جواز نمازهاي نافلـه بـه صـورت    نمازهاي نفل به صورت جماعت هيچ اشكالي ند
افزايد: طبق روايت ابن عباس، انس  ي سخنانش مي جماعت احاديث فراواني است. در ادامه

بن مالك، ابن مسعود و حذيفه ثابت است كه اصحاب با پيامبر خدا نمـاز نافلـه را جماعـت    
نـد، جـز حـديث    موجود ]بخـاري و مسـلم  [ ي روايات مزبور در صـحيحين  د. همهگزارده ان

  حذيفه كه در مسلم است.
شود كه نماز استخاره بـه صـورت جماعـت،     از خالصه داليل گذشته، چنين استنباط مي

ي فرد به كار  جايز است. گرچه به صورت انفرادي بهتر است. چه در حديث استخاره صيغه
  رفته است:

  »ركْعتينِ فَلْيركَع بِاَألمرِ أَحدكُم هم إِذَا«
بينيم نگفت: إذا هممتم باألمر فاركعوا، وقتي تصميم كاري را گرفتيد نمـاز بخوانيـد.    مي

افزون بر آن، هيچ روايتي از صحابه نيامده است كه نمـاز اسـتخاره را بـه صـورت جماعـت      
  گزارده باشند. واهللا اعلم.

  وصلي اهللا علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم

                                           
  .55 – 5، صص 4المهذب، ج المجموع شرح  -)1(
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  در مورد دعا ص رهاي پيامب گلچيني از تشويق
  .)1(»الْعبادةُ هو الدعاَء«فرموده است:  صرسول اكرم 

  .»عبادت استدعا عين «
  سپس تالوت فرمود:

﴿tΑ$s% uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š$# ó= ÉftG ó™r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ ÎAyŠ$t6Ïã tβθè= äzô‰ u‹ y™ 

tΛ ©yγy_ šÌ� Åz# yŠ ∩∉⊃∪﴾ :60 [غافر.[  

گويد: مرا به فريـاد بخوانيـد تـا از شـما بپـذيرم، كسـاني كـه خـود را          پرورگار شما مي«
دانند كه مـرا بـه فريـاد خواننـد يقـين بداننـد خـوار و پسـت داخـل دوزخ           بزرگتر از آن مي

  .»خواهند شد
  فرموده است: صرسول خدا 

»سٌء لَييش ملَى أَكْرع اللَّه ناِء مع2(»الد(.  
  .»تر نيست نزد خداوند از دعا گراميهيچ چيزي «

  نيز فرموده است:
  .)3(»ربه يسأَلُ فَإِنما فَلْيكْثر أَحدكُم تمنى إِذَا«
هرگاه يكي از شـما چيـزي آرزو كـرد و از خداونـد خواسـتار چيـزي شـد بايـد زيـاد          «

  .»كند چون او از پروردگارش سؤال ميبخواهد، 
  گر آمده است:در روايتي دي

  .)4(»ربه يسألُ فإمنا فليكثر أحدكم سأل إذا«

                                           
  به روايت ترمذي. حديث صحيح است. -)1(
  ترمذي، امام احمد، بخاري در االدب المفرد. حديث حسن است. -)2(
  طبراني در االوسط. رجال سندش صحيح هستند. -)3(
  ).1325بشمارة ( لصحيحةاالحاديث ا سلسلة -)4(



   

  75    صرهنمودهاي پيامبر  استخاره در پرتو
  

  

 

 

د، چـون از  هروقت يكي از شما از خداوند چيـزي سـؤال كـرد، بايـد زيـاد سـؤال كنـ       «
  .»كند پروردگارش سؤال مي

  كند كه آن حضرت فرمود: نقل مي صاز رسول خدا  �حضرت انس 
 يسـأَلَه  حتـى  انقَطَـع  إِذَا نعلـه  شسع يسأَلَه حتى وائجِهح أَو حاجته ربه أَحدكُم ليسأَلْ«
لْح1(»الْم(.  
تـان   ي نيازهايتان را از پرورگارتان مسئلت كنيد. حتي بند كفش حتماً شما نياز و يا همه«
  .»د و حتي نمك را از او مسئلت كنيدامي كه قطع شود، از او سؤال كنيگرا هن

  گويد: مي ل حضرت عايشه
»كل شيء حىت الشسع فإن اهللا إن مل ييسر مل يتيسر وا اَهللالُس«  
آن از خداوند هرچيزي كه نياز داريد سؤال كنيد، حتي بند كفش را، زيرا اگر خداوند «

  .»را فراهم نكند ميسر نخواهد شد
  فرموده است: صگويد: رسول خدا  مي �حضرت ابوهريره 

»نم أَلْ لَمسي اللَّه بضغي هلَي2(»ع(.  
  .»نكند حتماً بر او خشم خواهد گرفتهركس از خداوند مسئلت «

  فرموده است: صگويد: رسول خدا  مي بحضرت عبداهللا بن عباس 
  .»بهترين عبادت، دعا است«. )3(»الدعاء العبادة أفضل«

  فرموده است: صرسول خدا  :گويد مي �اسامه بن زيد 
»لْمع لُوا اللَّهسفَعنلْمٍ الَ يع نم ذُوا بِاللَّهوعتا وعاف4(»ا ن(.  
  .»بريد از خداوند علم سودمندمسئلت كنيد و از علم غير سودمند به او پناه«

                                           
ز يسار ين حاكم كه او نيز ثقه است. مجمع الزوائد، به روايت بزار. رجال او رجال صحيح هستند به ج -)1(

  .15، ص 10ج 
  ي حديث حسن است. دب المفرد، ابن ماجه. درجهترمذي، بخاري در األ -)2(
  ).1579، (لصحيحةحاديث ااأل سلسلةآلباني،  -)3(
  ).1511همان بشمارة ( -)4(
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  فرموده است: صگويد: رسول اكرم  مي �حضرت عباده بن صامت 
 ما مثْلَها السوِء من عنه صرف أَو إِياها اللَّه هآتا إِالَّ بِدعوة اللَّه يدعو مسلم اَألرضِ علَى ما«

لَم عدأْثَمٍ يبِم أَو ةيعمٍ قَطحلٌ فَقَالَ. رجر نمِ مإِذًا الْقَو ركْثقَالَ. ن: اللَّه 1(»أَكْثَر(.  
اي وي هـ  قطعـاً بـه خواسـته   هر مسلماني در روي زمين از خداوند چيزي مسئلت كنـد،  «

ر خواهد داد، يا مشكلي همانند آن را از او دور خواهدكرد، به شرطي كه دعـايش  ترتيب اث
منجر به گناهي و يا باعث قطع پيوند خويشاوندي نشود، يكـي از حاضـرين گفـت: در ايـن     

بخشـد و بيشـتر اجابـت     آن مـي خواهيم. فرمود: خداوند متعال هم بيشتر از  صورت بيشتر مي
  .»كند مي

  فرمود: شنيدم كه مي صگويد از رسول خدا  مي لايشه حضرت ع
»با أَقْركُونُ مي من العبد هيف رب هودجوإذا ،س لِّي قَامصيف ي لِ ثُلُثرِ الليفإِن ،اآلخ تاستطَع 

  .)2(»فَكُن الساعة تلْك يف اَهللا يذكُر ممنِ تكُونَ أَن
ر شـب بـيش از هـر زمـان ديگـر بنـده بـا پروردگـار         در سجده و همچنين در ثلث آخـ «

توانستي از كساني باشي كه در اين لحظـه بـه ذكـر و نيـايش      خويش نزديك است. اگر مي
  .»ينند، پس از آنان باشنش خدا مي

  فرمود: مي صگويد: رسول اكرم  مي �حضرت ابودرداء 
 َألخيه دعا كُلَّما بِه موكَّلٌ ملَك رأْسه عند ،مستجابةٌ الْغيبِ بِظَهرِ َألخيه الْمسلمِ الْمرِء دعوةُ«
  .)3(»بِمثْلٍ ولَك آمني :بِه الْموكَّلُ الْملَك قَالَ ،بِخيرٍ
دعاي مسلمان براي برادر مسلمانش در غياب او پذيرفتـه خواهـد شـد و بـاالي سـر او      «

ي مـأمور   بـرادر خـودش دعـاي خيـر كنـد آن فرشـته       اي مأمور است كه هرگاه براي فرشته
  .»ول باشد) و براي خودت همچنين بادگويد: آمين (قب مي

                                           
  ترمذي، امام احمد در مسند، حديث صحيح است. -)1(
  .144، ص 4ن خزيمه آن را صحيح دانسته است، نسايي، حاكم، جامع االصول، ج ترمذي، اب -)2(
  .50، ص 17صحيح مسلم بشرح النووي، ج  -)3(
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  پايان

آنچه گذشت، مروري سريع بود كه با نماز و دعاي استخاره پشت سر نهاديم. اما دريغـا  
  كه بسياري از مسلمانان اين دو مورد را ترك كرده اند.

ها و باروهايي كه خدا و رسولش حـرام   ي شرع را با عادت ي پاكيزه اينان متأسفانه چهره
  كرده اند، آلوده ساخته اند.

ديـد كسـاني را كـه از سـنت پـاك رسـول خـدا روي        ردر اين مرور گـذرا، مشـاهده ك  
زيـان بزرگـي    سكننـد، پـ   گردانند و به دنبال كاهنان، ساحران و شعبده بـازان حركـت مـي   

  بينند. مي
ا هيچ وقت بر مبناي شريعت و احكـام نبـوده و نيسـتند. ايـن     ها و رؤياه ديديد كه خواب

  ي مورد اتفاق علماي مشهور و قابل اعتماد است. مسئله
مـاز  ني فاتحـه در   ي قرائت در نماز دانستيد كه هر مقداري از قرآن بعد از سوره در باره

. حضـور  استخاره بخواند نيز درست است و قبل از همه چيز، روزي حالل بايد مد نظر باشد
ي خـويش و تبـرا و دوري از    قلب نيز الزامي است. سپس تجـرد و يكسـويي از حلـو و قـوه    

ــي و دل    هــواي نفــس و خواســته  ــه و تضــرع و زاري و فروتن هــاي آن، ســپس اســتقبال قبل
  شكستگي و تكرار و اصرار در دعا خوب و پسنديده است.

خداوند داراي لحظات و  ورد آن باشد؛ چرا كه »يا رب«هميشه زبانت را عادت بده كه 
كنـد و آرزومنـدي را نااميـد     نمـي  اي را رد كننـده  ساعاتي است كه در آن سؤال هيچ سؤال

  گرداند. نمي
كـنم كـه بـه بنـده در      ي استخاره. از خداوند مسئلت مـي  هاي بنده در باره اين است يافته

اگر در آن خطـا و   اش سودمند گرداند. برابر اين رساله پاداش عنايت كرده و براي خواننده
اشتباهي است از جانب من و شيطان است و اگـر در آن صـوابي هسـت بـه خـاطر توفيـق و       

  پشتيباني خداوند سبحان است.
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شـك او بهتـرين    گر به حـق و بـه راه راسـت و صـراط مسـتقيم. بـي       تنها او است هدايت
 سبحانَباد.  صاش خاتم پيامبران محمد  داوند بر بندهدوست و ياور است. درود و سالم خ

كبر بر ةزا الْعمفُونَ عصي، لَامسلَى وع نيلسرالْم، دمالْحو لَّهل بر نيالَمالْع.  
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  دعا

فرمايد: بر مردم دوراني خواهد آمد كه هيچكس در آن  مي �حضرت حذيفه بن يمان 
  ده در آب، دعا كند.يابد، مگر كسي كه دعايي مانند آدم غرق ش نجات نمي

اللهم قد كثر الفساد يف الرب والبحر، وقل من يعرفك يف الشدة والرخاء، ومن يدعوك «
ال لكنا مبا صدر منا وال تعذبنا مبا فعل السفهاء ب علينا ووحدك يف السراء والضراء، اللهم ت

  )1(»منا
ساني كه تو را در بار الها! فساد در خشكي و دريا به اوج خود رسيده است و اندكند ك«

سختي و خوشي بشناسند و اندكند كساني كه تنها تو را در خوشي و ناخوشي فـرا خواننـد.   
ا پذيرا باش و ما را به خاطر آنچه مرتكـب  ر ي ما بار الها! به ما توفيق توبه عنايت كن و توبه

  .»خطاهاي نادانان، ما را عذاب مده شده ايم هالك مگردان و به خاطر كارها و
  

  »السالمو«

                                           

  .31، ص 1، ج ةالصفو صفة -)1(
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آن  از ديرباز براي تشخيص خوب يا بدبودن كاري كـه تصـميم بـه انجـام    
رود. امـروزه فـال حـافظ و فـال      هاي خاصي به كار مـي  گرفته شده، روش

هاي متداول در ميـان مـردم اسـت.     قهوه و استخاره گرفتن با قرآن از شيوه
توانند سرنوشت ما را رقم بزنند و يا مـا را   ها نمي اين شيوه بديهي است كه

  نسبت به وضعيت تصميمي كه گرفته ايم، آگاه كنند.
به ثبوت رسيده، استخاره  صاي كه در اين باب از پيامبر  بهترين شيوه

هاي خرافي استخاره، اين شيوه كه هم  است. چه خوب است به جاي شيوه
زين شرعي مطابقت دارد، در زندگي ما رايـج  خردمندانه است و هم با موا

  شود.
اي كه پيش روي داريد، بـا همـين هـدف     حجم اما آموزنده نوشتار كم

  فراهم آمده است.
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