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مرا به قضايت خشنود گردان و تقـديرات را بـرايم مبـارك و ميمـون     ! الهابار «

بـه خـاطر حكمـت و مصـلحتي كـه خـودت       (قرار ده تا تعجيل چيزي را كه برايم 
همچنـين تـأخير چيـزي را كـه     . اي، دوست نداشته باشم به تأخير انداخته) داني مي

چيزي كـه آن را   را در طلب ماي دوست نداشته باشم، نيز جسم برايم معجل كرده
  .»اي به حركت درنياور م مقدر نكردهبراي

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

خوب بايد بودن كاري كه تصميم به انجـام آن گرفتـه    از ديرباز براي تشخيص
ــه كــار مــي  شــده، روش ــال قهــوه و   هــاي خاصــي ب ــال حــافظ و ف رود، امــروزه ف

بـديهي اسـت كـه    . هاي متداول در ميان مردم است گرفتن با قرآن از شيوه استخاره
توانند سرنوشـت مـا را رقـم بزننـد و يـا مـا را نسـبت بـه وضـعيت           ها نمي اين شيوه

  .مي كه گرفته ايم و آگاه سازندتصمي
در اين خصوص به ثبـوت رسـيده، اسـتخاره     �اي كه از پيامبر  بهترين شيوه

نقل شده، در اين مورد نيز اتفاق خاصـي   �براساس احاديثي كه از پيامبر . است
خواهـد در   كنـد، ايـن اسـت كـه از خداونـد مـي       افتد و تنها كاري كه بنده مي نمي

ا به سمت خير هدايت كند و اگـر سـرانجام تصـميم او بـه     تصميمي كه گرفته او ر
هاي  چه خوب است به جاي شيوه. او را از اين تصميم باز دارد شود، بدي ختم مي

اي كه هم خردمندانه است و هم بـا مـوازين دينـي مطابقـت      خرافي استخاره، شيوه
ش روي اي كه در پـي  نوشتار كم حجم اما آموزنده. دارد، در زندگي ما رايج شود

داريد با همين هدف ترجمه شده است؛ اميد است قبول افتد، از كساني كه در تهيه 
  .و نشر آن همكاري داشته اند صميمانه تشكر كنم

  »واهللا ولي التوفيق«
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  تقريظ شيخ ابوبكر حنبلي

 $���) <:=>� .��? @A !? .�? ! <B(-��� $C$� <B@9�� �(%)  DE�� �F(G 
 $HI�
.�? ! J�    
� K�@��L <.�@�M�) 2$81 N�$HO J� $���) <.� *C�� ! 2$�) 
� !?

�C$�� P@C Q? 2!�) �4 ) .8RL) .�S T�1) .��1 .4UM). أما بعد:  
ام جناب شيخ سمير بن رزق از من خواست كـه نگـاهي بـه تحقيـق      برادر ديني
نشان فروتني بيندازم و آن را مرور كنم، من پيشنهاد وي را  استخارهوي پيرامون 

اي جالـب و زيباسـت و    نگاشته »استخاره«؛ چرا كه تأليف نامبرده پيرامون دانم مي
ي استخاره كتـابي مسـتقلي، نگاشـته نشـده      تا جايي كه اطالع دارم تاكنون در باره

  .)1(است
برحذر داشتن از رفتن نزد كاهنان، فال : كتاب مزبور، مشتمل بر مباحثي از قبيل

باشد كه خواننده را بـه توحيـد و يكتاپرسـتي     مي... ان، ساحران وگيران، شعبده باز
دارد، چنان نگاشـته شـده اسـت     كند و از شرك و مظاهر آن برحذر مي تشويق مي

خواند، و از  كند و به پيروي از سنت فرا مي كه مخلوق را به آفريدگارش وصل مي
  .دارد بدعت و مظاهر آن نيز برحذر مي

ت اهميــت آن، ترغيــب و تشــويق كــرده و جايگــاه بــه دعــا و نيــايش و شــناخ
، تبيــين و تشــريح �اســتخاره را نــزد پيشــينيان، صــحابه و تــابعين و ديگــر نيكــان  

  .كند مي
به صورت مستقل، همـت   استخارهي ارجمند، براي نگاشتن موضوع  نويسنده
ي اين آيه اسـت، نيـز تبيـين     در ضمن معنا و مفهومي را كه در بر گيرنده. گماشت

  :ه استكرد

�tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ  ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# 

$YΨƒÏŠ� ]��	
� :[)2(.  

                                           
وانسـته  هايي پيرامون استخاره اطالع يافتم كـه متأسـفانه نت   بعد از نوشتن اين مقدمه از نوشته -)1(

  .بودند 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 « -)2(

  .»آيين براي شما برگزيدم
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هـا   نويسنده نيز افزوده است كه دين و مفاهيم آن هرگز، با خواب و پيشـگويي 
قـرآن و  (ويش هـاي زالل خـ   آيد، بلكـه از منـابع اصـلي و سرچشـمه     به دست نمي

اي نيز  شود، نويسنده در ضمن بحث خود به نقاط خوب و ارزنده حاصل مي) سنت
  .اشاره كرده است
خداوند به استاد سمير بن رزق پاداش خوب و جـزاي خيـر   : گويم در پايان مي

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

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

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

 K(W�M �4) (X�YD� �)�� �4 
( Z@�D) <2�Y[9�D) .X��9�D) 2$H\ <
 $HI� J?
4 UF 
� 2$�C �4) <(X�(H1� 
� !? .�? ! J� $���) <.� ]^(A UF ��,C �4) <.� �,

.�@M�) 2$81 N�$HO _J� $���) <.� *C�� ! 2$�). أما بعد:  
اي اسـت كـه بـراي     ي فروتنانـه  كتابي كه هم اينك فـرا روي شماسـت، نوشـته   

ام تا فضيلت و فوايد استخاره و پايبندي بـه آن   ام نگاشته برادران و خواهران ايماني
براي آنان تبيين و تشريح كنم، افـزون بـر آن اهتمـام پيشـوا و سـرورمان جنـاب       را 

هماننـد آيـات    �اش توسـط آن حضـرت    و مدارسه و مذاكره �رسول خدا 
بـر اهميـت و فضـيلت اسـتخاره نيـز       ]اي از آن اسـت  چنانكـه گـويي سـوره   [قرآن 
كـه نـامش   شد؛ وحي  او وحي نازل ميافزايد، آن هم در فضايي كه همواره بر  مي
است و محتوايش هـدايت و سـعادت و امـر و نهـي الهـي، بـا وجـود آن،         »نفرقا«

ي انجام كاري كرد، نزد من بيايـد؛ چـون    هيچگاه نفرمود هرگاه يكي از شما اراده
كـنم و در محضـر    من به آسمان صعود مـي : كننده هستم، يا دهنده و كمك من پناه

خواهـد، دسـت    آن طـور كـه دلـم مـي    يابم و تقدير الهي را،  پروردگار حضور مي
هرگز رسول خدا چنين نگفت؛ درست بـرخالف آنچـه برخـي از    !! كنم كاري مي

 صوفيان منحرف، مدعي اند و شعري در اين مضمون به شيخ احمد رفـاعي نسـبت  
  :گويد دهند كه مي مي

 N�$�� (D:G �4 TY9`� (X�F Z! �4  
  P$�D ��4 �4a( (X8`� & �(b)  

]0c1 B(91; ;d(F ]^$4 eH9��)  
 ��H�D N��fH9�4 g%) h(8 g5)  
(��X�i4 �(��Rf & j_E���� Pk!)  
   P$���� l��(� ��4 (X9Hm noX�)1(  

  
كنـد و در كـاروان مـا از     هركس به ما پناه آورد هرگز به غير ما نياز پيدا نمي«

ام را  ي عزتم پناه آور و يـاري  پس به آستانه. ندامت و پشيماني در امان خواهد بود
                                           

  .59، ص عيةتهذيب الرفا -)1(
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هايم باش و بر تـو بـاد كـرنش     به درگاهم گشتي بزن و منتظر باران نعمتبجوي و 
ر و تنگدستي نجات پيدا در منزلگه ما در بطحاء، چرا كه به همت ما از وضعيت فق

  .»خواهي كرد
دانم اين گروه، چگونه نسبت باين سخن ناگوار و زشـت و فرعـوني را بـه     نمي

  !جاستدانم عقل شان ك شيخشان گوارا دانستند، نمي
كه سرور انبياء و اولياسـت هرگـز چنـين ادعـايي را بـه خـود        �پيامبر اكرم 

  :نسبت نداده است، بلكه چنين فرموده است
»�pZq? ��/A r�s̀ n$/�p� q�r4ta(q u�/=n�v�pF q�r�/9/�v̀ /� r�w4 q�r�pG wl/,Cq�pYv��«.  
نفــل  كــرد، بايســتي دو ركعــت كــاري را ي انجــام هرگـاه يكــي از شــما اراده «

  .»بگزارد
  :سپس چنين دعا كند

»��n�x��� �yDq? /#n:wz/9rMp� /*wHv�w�q /#n�w$v-/9rMp�/) /*w�/�r$s-q«.  
ز تو طلب قدرت كنم و با قدرت تو ا من با علم تو از تو طلب خير مي! بار الها«

  .»كنم و توانمندي مي
ق و مدبر كارهـا و  هاي مردم را به خال بدين وسيله دل �بنابراين، پيامبر خدا 

  .كرد ي نيازهايشان مرتبط مي كننده برآورده
او را  �اي بود، آن حضـرت   پسر بچه �مثالً زماني كه عبداهللا بن عباس 

  :كرد اينگونه سفارش مي
»<rPpUpG (/C �pZq? /{v�p;/M qjp;rM(pF /.x��� �pZq?/) /{rX/�/9rM� r�w�/9rM(pF w.x��(q«.  
كمك خواسـتي از   خواستي از خداوند بخواه و هرگاههرگاه چيزي ! اي پسر«

  .»خداوند كمك بخواه
هـا و انحرافـات    استخاره عاملي بازدارنده از گمراهي و پناهگاه امنـي از لغـزش  

  .هايي است كه در عصمت، همزاد كتاب خدا است است؛ و از سنت
  :فرمايد مي �رسول اكرم 
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»q�rC/�r4p� r�s|�wF n{v̀ /�/� /4q? (vJ /�/H��v|n9r� qq�/Hp� (r� /�w,}�/ �@ �r�w$p� ] �/ <N�$ �/9ẁ  w.�x��� /B(
�XnM/)~9«)1(.  
ام؛ اگر به آن دو متمسك شويد و عمل  بعد از خودم بين شما دو چيز گذاشته«

  .»آن دو چيز كتاب اهللا و سنتم است كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد،
خداونــد اســت،  اش تنهــا بــه شــود كســي كــه تكيــه آخــر چگونــه گمــراه مــي

كل و اعتمادش بر خداوند توانـا اسـت، مگـر    واش تنها از خالق يكتا و ت مددجويي
  :خداوند نفرموده است

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

، پس وي، او را )و كار و بار خود را بدو واگذارد[هركس بر خدا توكل كند «
  .»بسنده است

ت كه نياز مردم در اين دوران به اسـتخاره بـيش از پـيش اسـت؛     شايان ذكر اس
چرا كه دوران ما، دوراني سرشـار از فتنـه و فسـاد اسـت، چنانكـه انسـان شـكيبا و        

هـاي هـواي    كند؛ دوراني است كه كشـش  زده مي بردبار را نيز سرگردان و حيرت
هـا سسـت و    و نظـرات، مختلـف و متفـاوت شـده اسـت، همـت       ءنفس زياد و آرا

عـوض كـرده و بـه جـاي هـدايت       يتعهدات نقض شده است، حـق بـا باطـل جـا    
ضاللت و گمراهي نشسته است، معروف لباس منكر به تن كرده، چنانكه معـروف  

خواهد دينش را با چنگ  شود، ديگر براي كسي كه مي از منكر تشخيص داده نمي
ق متوجه اي جز  اين نيست كه به خداي صاحب امر و خل و دندان حفظ كند چاره

  .شود و قلبش را تماماً به او بسپارد
اي نبايستي بدون عرض حال به پيشگاه خداوند و  لذا براي انجام هر كار ارزنده

  .ي آن، اقدام كند؛ چون تنها خداوند كافي و شافي است استخاره در باره

                                           
v̀«: شيخ آلباني در كتاب التوسل حديث فوق را با اين الفاظ ذكر كرده است -)1( /�/�n{  r�s|��wF 

q�rC/�r4p� r�p� �@}�w,/� (/4 r�n9v|��/H/� (/Hq�q /B(/9ẁ w.x��� pl�XnM/) w.y�q8/D«     گويـد  در پـاورقي همـان كتـاب مـي :
حديث را امام مالك به صورت مرسل روايت كرده اسـت و حـاكم از ابـن عبـاس روايـت      

كه در سلسلة األحايـث  كرده است، اسنادش حسن است و شاهدي از حديث جابر نيز دارد 
  .ام ذكر كرده) 761(ي  الصيحية به شماره
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پس او را به فرياد خوانيد، . ي جاويد او است، جز او خدايي وجود ندارد زنده«
و عبادت را خاص او بدانيد، سپاس و ستايش خـدايي را سزاسـت كـه پروردگـار     

  .»جهانيان است
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  خيز استخاره، بستري بركت

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

همچنين استخاره جايگزين عملـي اسـت كـه برخـي از مسـلمانان در جاهليـت       
شوند، چنين نقـل شـده اسـت كـه هرگـاه مشـركان تصـميم بـه          كنوني مرتكب مي
كردنـد، بـا    ي سفرِ تجاري يا قصـد ازدواج مـي   يا اراده گرفتند، مسافرت مهمي مي

بينـي   كه از سنگ يا اوراق ساخته شده بود، بخت آزمايي و طـالع ) ازالم(ها  تيرك
مشـركان بـاور داشـتند كـه آنهـا تـوانِ       . كردنـد  كردند و از آنها طلب خيـر مـي   مي

هـا انتخـاب   انتخاب خير و شر را دارند؛ لذا خير بـه اعتقـاد آنـان همـان بـود كـه آن      
در حديث هجرت از قول سراقه بن مالك، زماني كه در تعقيب رسول . كردند  مي
هـا بخـت آزمـايي و     بـاتيرك : بود، آمده اسـت كـه گفـت    �و ابوبكر  �خدا 
توانم به آنان آسيبي برسانم يا نه، همان تيري بيرون آمـد   بيني كردم كه آيا مي طالع

تـوانم بـه آنـان ضـرر و      بيرون آمد كه نمـي كه برايم ناگوار بود؛ يعني همان تيري 
ي  ي ويـژه  زياني برسانم؛ چون سراقه قصد داشـت آنـان را دسـتگير كنـد و جـايزه     

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

 »الماز«كردند، در عربي  بيني مي و طالع هايي كه با آنها بخت آزمايي به تيرك
مردم در دوران جاهليت بـراي تشـخيص   : گويد شود، ابن جرير طبري مي گفته مي

بودن كاري كه قرار بود، انجـام دهنـد؛ بـه     بودن يا نيك خير و شر و شناخت نحس
و  »انجـام بـده  «: روي يكي از آنها نوشـته شـده بـود   رفتند كه  سراغ سه تيرك مي

بـه   »غُفُـل «: ومي نوشته شـده بـود  و بر س »انجام مده«: روي دومي نوشته شده بود
شود كه هيچگونه اثر و نشاني نداشته باشد، همچنين به كسي گفته  چيزي گفته مي

  .»كودن«اي نداشته باشد؛ به تعبير ديگر  شود كه در انجام امور هيچ تجربه مي
وقتي كه خورشيد اسـالم بـر دنيـا تابيـدن گرفـت، مـردم را از انجـام كارهـاي         

را در رديـف  ... بينـي بـا تيرهـا و    و حرمت بخت آزمـايي و طـالع  جاهالنه منع كرد 
  .پرستي قرار داد گساري و قماربازي و بتيم

  :فرمايد خداوند در قرآن مي
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سـنگي و غيـره كـه در كنـار آنهـا      (ميخوارگي و قماربازي و بتان ! اي مؤمنان«
ها و اوراقي كه براي بخت آزمائي و غيبگويي به  و سنگ(و تيرها ) كنيد قرباني مي
عمـل  ) و تلقينِ و ناشي از تزيين(پليدند ) بريد، همه و همه از لحاظ معنوي كار مي

  .»شيطان هستند، پس از اين كارهاي پليد دوري كنيد تا رستگار شويد
روش اسالم در تحريم چيزي يا بازداشتن از انجام امري، بدين شكل است كـه  

اي بـراي   كننـده  هرگاه چيزي را حرام اعالم كند، حتماً جايگزين شفابخش و قـانع 
شـروع خيـر و بركـت بزرگـي نهفتـه      دهد، با اين تفاوت كه در عمل م آن قرار مي

شود جز ضـرر   آميز كه انسان مرتكب آن مي است و در عمل غير مشروع و بدعت
  .و زيان چيز ديگري وجود ندارد

هاي  همانطور كه سخت عالقمند بود به يارانش سوره �بنابراين، پيامبر خدا 
آن را در قرآن را آموزش دهد، رغبت داشت كه آنان استخاره را هم فرا گيرند و 

 �ي خويش مورد استفاده قرار دهند؛ چون استخاره نزد پيـامبر   زندگي روزمره
اي برخـوردار بـود و نيـاز مسـلمانان بـدان، اهميـت آن را        از اهميت و جايگاه ويژه

  .كرد دوچندان مي
در تمام امور و كارهاي  �پيامبر خدا : گويد مي �حضرت جابر بن عبداهللا 

داد؛ در روايتي ديگر  اي از قرآن به ما آموزش مي ند سورهروزمره استخاره را همان
داد، استخاره را نيـز   اي از قرآن را به ما آموزش مي آمده است، همانطور كه سوره

  .داد به ما آموزش مي
واقعاً جاي بسي تأسف است كه مسلمان قرن پانزدهم هجري قمري آن هـم در  

عقالنـي بشـر، از ايـن نـور      عصر علم و دانش و روشـنگري، دوران رشـد و ترقـي   
براي آنان بـه ارمغـان آورده اسـت، روي برتابنـد و      �درخشنده كه رسول خدا 

بدان توجه و اعتنايي نكنند، عقل و خورد خويش را در راه بيهوده بكار گيرند و با 
خـود را بـه بـدبختي و    ... بينان و جـادوگران و  گيران و طالع رفتن نزد كاهنان و فال

د، از جن و مردگان استعانت و كمك بجويند و در صدد كشف و هالكت بيندازن
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 شناخت امري برآيند كه خداوند آن را حتي از پيامبرش نهان داشـته اسـت؛ چـون   
  .است »عالم الغيوب«دانستن غيب، صفتي از صفات خداي 

در اين خصوص خداوند به پيامبر امر كرده است كـه در حضـور مـردم چنـين     
  :اعالن كند
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راي خود نيستم، مگـر آن مقـداري كـه خـدا     من مالك سودي و زياني ب: بگو«
كـردم و اصـالً شـر و     دانستم، منافع فراواني نصيب خود مي بخواهد و اگر غيب مي

  .»دهندة مؤمنان نيستم دهنده و مژده رسيد، من جز بيم بال به من نمي

�≅ è% Hω ãΑθè% r& óΟ ä3s9 “ Ï‰ΖÏã ß É !#t“ yz «!$# Iωuρ ãΝ n=ôã r& |= ø‹tóø9 $# Iωuρ ãΑθè% r& öΝ ä3s9 ’ ÎoΤÎ) 
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هاي خداوند نزد مـن اسـت، و مـن غيـب      گويم گنجينه من نمي: اي پيغبر بگو«
من جز از آنچه كه بـه مـن وحـي    . ام گويم كه من فرشته دانم و من به شما نمي نمي
  .»كنم شود پيروي نمي مي

بيـان   �ان و ظرفيت تصديق آنچه را كـه رسـول خـدا    بنابراين، كسي كه تو
كند را نداشته باشد؛ اسـتخاره و هرچيـزي ديگـر بـه اوهرگـز سـودي نخواهـد         مي

  .رساند؛ چون او مانند كسي است كه از زمين تافته بر آتش پناه برد
��H��� (��9-C ��$�8�� & e« :يا به قـول شـاعر  �(`;  ...j@HO (A�@�� �@F �(>�)«««« 

  .گرديم يار در خانه و ما گرد جهان مي =گرديم لبان مي كوزه و ما تشنهآب در 
ي ما را بـاز   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 مـاه راه   گرداند و ما را به عيب

  آمين. يافتگي الهام بخشد
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  استخاره چيست؟

آوردن آن  تخاره عبــارت اســت از طلــب خيــر كــردن و بــراي بدســت      اســ
، اسمي اسـت از  الخير«. تفعال به معناي خواستارشدن استاز باب اس. كردن تالش
ن امـر برايـت خواسـتار خيـر شـده      خداوند در ايـ   »»»»�)� �
 �* & �4a� �EA«فعل 
  .»است

از « »�
 �� ��* ��z9M «: گويند مي. كردن رگزيدن و گلچينيعني ب: االختيار
چون هرگاه بنـده از خـدا    »گزيند ير شو كه آن را برايت برميخداوند خواستار خ

JU�F  «: شـود  در محـاوره گفتـه مـي   . كند خير طلب كند، آن را برايش فراهم مي
�(X�� �4 ]:�« »ام است فالن كس دوست برگزيده«.  

»ji>� �(z9M�«شدن منزل شد ؛ خواهان نظافت و پاكيزه.  
»�p�b��� s�b��� �(z9M«     ؛ از او خواهان عطوفت شد و او را بـه سـوي خـود فـرا
  .)1(خواند

استخاره در معناي اصطالحي و شرعي خود، طلب خيـر كـردن از خداونـد در    
روش آن بايستي بـه  . كارهايي است كه براي بندگانش مباح و حالل، ساخته است

  .، منطبق باشدتعيين كرده است �هايي كه سنت پيامبر  نحو و كيفيت
  

  استخاره، نشان اعتماد به خدا

و دلبسـتگي  . استخاره به معناي اعتماد و ارتباط هميشگي انسان با خداوند است
قلب وي بدانچه كه نزد اوست، دلبستگي بنده اي كه به قضا و قـدر پروردگـارش   
خشنود است و به حكم او مطمئن و در تمام امور توكل و اعتمادش به او و هميشه 

بينـد، ايـن بنـده همـواره سـخن       شـمارش مـي   ويش را بر آستان فضل و لطف بيخ
  :دهد زيباي پرورگارش را فرا روي خويش قرار مي

�š�š/ u‘ uρ ß,è= øƒs† $tΒ â !$t±o„ â‘$tFøƒs† uρ 3 $tΒ šχ%Ÿ2 ãΝ ßγs9 äοu� z9Ïƒ ø:   ].68: قصص[ �#$
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گزيند،  يآفريند، هركس را بخواهد برم پروردگار تو هرچه را كه بخواهد مي«
حـق انتخـاب و   ) ي چيـزي و كسـي   پس از صدور فرمـان خـدا در بـاره   (و مردمان 

  »...اختيار ندارند
هـا هـدايت    ترين و زيباترين راه باز از خداوند آرزومند است كه او را به راست

  .كند، چرا كه چنين درخواستي از صفات سعادتمندان است
 �كند كه رسول اكرم  روايت مي �از سعد بن ابي وقاص  /امام محمد 
از عاليم سـعادتمندي انسـان ايـن اسـت كـه در تمـام كارهـايش از        : فرموده است

و از عاليـم نگـونبختي    ،خداوند طلب خير كند و به قضا و قدر الهي خشنود باشـد 
ــازد و از قضــا     ــا س ــتخاره را ره ــر و اس ــب خي ــن اســت كــه طل ــدر  ءانســان اي و ق

  .)1(پروردگارش ناخشنود و ناراضي باشد
آويز قراردادن دو  بنگر كه امر مقدر شده چگونه با دست: گويد امام ابن قيم مي

  :آيد چيز بدست مي
  .اشدتوكلي كه پيش از آن استخاره ب -1
كنـد؛ چـرا كـه     خشنودبودن بدانچه كه خداوند پس از اسـتخاره مقـدر مـي    -2

  .و قدر الهي عين سعادتمندي است ءخنشودبودن به قضا
ره توأم با توكل نباشد و همچنين پيش از توكل، استخاره در صورتي كه استخا

ترك شود، يا بعد از آن نارضايتي و ناخشنودي از پروردگار وجـود داشـته باشـد،    
�s�p;rMp�/) t�(/�y���  /$�r*/«: خـوانيم  نشان شقاوت و بدبختي خواهد بود؛ در دعا نيز مي/ 

��(/,p-v��« »بمطل ء از تو خشنودي ميبعد از وقوع قضا«.  
ي عزيمـت   پيش از وقوع عزيمت است؛ اما زمـاني كـه رخ داد، از دايـره    ءقضا

  .، حال و مقام استءشود؛ و رضا بعد از وقوع قضا خارج مي
به طور خالصه، مقصود اين است كه استخاره عبارت از توكـل بـه خداونـد و    

انش خويشتن را به او سپردن و با قدرت و دانش و حسن انتخاب او نسبت به بنـدگ 
قطعاً ايـن امـر   . آزمايي كردن است بخت) كه هميشه براي آنان خواهان خير است(

                                           
در . 187، ص 11فتح البـاري، ج  : رك. حافظ ابن حجر حديث فوق را حسن دانسته است -)1(

  .سند حديث فوق محمد بن ابي حميد است كه در روايت حديث ضعيف است
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از مسـتلزمات پــذيرش ربوبيــت اوســت، اگــر انسـان مســلمان چنــين نباشــد هرگــز   
حالوت ايمان را نخواهد چشيد، و هرآنچه بعد از استخاره مقدر شود و انسان بدان 

  .)1(خشنود گردد، نشان سعادتمندي اوست
  

  استخاره با يكتاپرستيپيوند 

  .ترين مفاهيم و واالترين معاني توحيد نهفته است در استخاره بزرگ
تصـميم   ،بردن به خدا به ما آموخته است كه هيچگاه بدون پناه �پيامبر خدا 

به انجام كاري نگيريم و قبل از هر كاري بايستي با جديت دعا كنـيم، بـه اميـد آن    
ترين كارها رهنمون شود  بهترين امور و درست كه خداوند به علم خويش ما را به

  .ها برهاند و بدي را با قدرت خويش از ما دور سازد و ما را از لغزش
گر و فـروتن بـه خـداي     اي كرنش به ما آموخته است كه چگونه، همچون بنده

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

  :گويد مي �عبداهللا بن مسعود 
»/*�Dq? (/4 /{rXs̀ �wF ��U/L /*�Dq�pF n�/�v-/� /B(/ w*w�/Hv�� r�/4/) n�w�v|nC /�r�p% qB(/ w*w�/Hv�� n*w�@nC 
vJp� /�/9vYnC n.p�«)2(.  

زنـي و هـركس    ي پادشاه حلقه مي هستي انگار بر دروازه تا زماني كه در نماز«
  .»، به روي او گشوده شودكه بيشتر حلقه بر در بزند، اميد است كه در

شود، او نيز خويشتن را خاضـعانه بـه    گفتن داده مي ي سخن آنگاه به بنده اجازه
ي  ي او خواهـــد انـــداخت، در همـــان حـــال بايســـتي خـــود را از كليـــه  آســـتانه
  .ي الهي پناه برد هايش برهاند و به حول و قوه توانمندي

  :زبان حالش چنين گويد

                                           
  .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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» J� �8% ' K�9��) <�9�f1�) <P�|�� ��^@1 �4 (C < �[�� 3(1 (C <*�>� *�(4 (C
 ! 6�F <' �^) <�(�9�!� ���� ! 6�F ' �9�� ����� <*�;M� (D�) <��E� ! <*�;M�

? *H�� 6$A�) <:$9�� ����B@�[�� PU1 (C �����) (�D$�� ]:� Q«.  
ي غيب، اي كسي كه مرا به كرم و بخشش خـود   اي مالك هستي، اي داننده«

م به من عطـا كـردي، و پـيش از آن    مأنوس كردي، و هر آنچه را كه از تو خواست
كه از تو طلب كنم، برايم خيـر انتخـاب كـردي؛ اكنـون مـرا رهـا مكـن و تنهـايم         

ر را بـراي مـن برگـزين، زيـرا كـه      خيـ ! خواهم، بـار الهـا   ز تو ميمگذار، من فقط ا
اي ساز، چون من توان  يم چارهراانتخاب من خوب نيست و براي من تدبير كن و ب

ه خيـر دنيـا و آخـرت    هـا، بـا علـم خـود بـ      ي غيـب  حسن تدبير را ندارم؛ اي داننده
  .»ام كن راهنماي

  :سخن سروده است شاعري شيرين
���� �U��=�� & !������ :  

���,� 
 B(��%��� (��m _Ja  
  (�XXC^ l�C��� & �,F j)�)  
 ��F�C �C$�� Z? �-8C (4 ��S)  
  l�	� .�9%! :8|9�� P(% �HF  
 ���-C 2!@4 /B( �$8�` J(`)  
.�UL �� ����� 0B�� J(`)  
  ���� ��� .� �@5 (�F N(��  

  

خدا فروتن ها در برابر  در نماز خير كاملي نهفته است، زيرا در آن گردن! هان«
شوند، در شريعت ما نخستين فضيلت در نماز اسـت و وقتـي كـه ديـن از ميـان       مي

ماند، و هركس كه براي تكبير  مردم برداشته شود، نماز واپسين چيزي است كه مي
اي  هاي الهي به استقبالش خواهد آمـد و چنـين كسـي بـه بنـده      خيزد، رحمت برمي
زند؛ و هنگام نمازش با صـاحب عـرش    ي مواليش را مرتب مي ماند كه دروازه مي

ر برابر خدا خاشـع و فـروتن   نشيند و خوشا به حال او وقتي كه د به گفت و گو مي
  .»شود مي
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گرفتن با آن، بنده يقين خواهد كرد كـه پروردگـاري    در ضمنِ استخاره و انس
كند؛ چون ذاتي است كه هركس او را  دارد كه هرگاه از او بخواهد، به او عطا مي

كنـد و   دهد و هركس از او طلب ياري كند، كمكـش مـي   ا خواند، پاسخش ميفر
  .دهد هركس بدو پناه برد، پناهش مي

اي باشـد و   ماند؛ چـه ذره  هيچ چيز در زمين و آسمان از پروردگار تو نهان نمي
ي اينها در كتاب واضح و روشني در نـزد   تر از آن، همه تر و يا بزرگ چه كوچك

  .شود لوح محفوظ ثبت و ضبط مي پروردگارتان به نام
  :فرمايد كند، مي خداوند از زبان لقمان كه فرزندش را موعظه مي

�¢ o_ç6≈ tƒ !$pκ ¨Ξ Î) βÎ) à7s? tΑ$s)÷W ÏΒ 7π¬6ym ôÏiΒ 5Α yŠ ö� yz ä3tFsù ’Îû >οt� ÷‚|¹ ÷ρr& ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

÷ρr& ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# ÏNù' tƒ $pκ Í5 ª! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ì#‹ÏÜ s9 ×�9Î7 yz ∩⊇∉∪� ]16: لقمان.[  

عمـل نيـك يـا بـد انجـام      (ي خردلي  ي سنگيني دانه اگر به اندازه! پسر عزيزم«
ها و يا اين كه در ميان زمين باشد، خـدا   باشد و در دل سنگي، يا در آسمان) گرفته

چـرا كـه   ) و به حساب و كتاب آن رسيدگي خواهـد كـرد  (آورد  آن را حاضر مي
  .»خداوند بس دقيقِ و آگاه است

 علم و قدرتي است كه بر تمام اشـياء داند كه خداوند داراي  كننده مي استخاره
  .چيره است و هيچ چيزي آن را مغلوب نخواهد كرد

  :فرمايد خداوند مي

�uθèδ uρ ã� Ïδ$s) ø9$# s−öθsù Íν ÏŠ$t6Ïã 4 uθèδ uρ ãΛÅ3pt ø: $# ç�9Î7 sƒ ø:   ].18: انعام[ �∪∇⊆∩ #$

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

كند و خود را بدون توجه و اعتماد به كسي ديگر، به  لذا بنده بر خدا توكل مي
  .سپارد او مي

  :فرمايد خداوند مي

�# sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©.uθtG sù ’n?tã «!   ].159: آل عمران[ �#$
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پـس از شـور و تبـادل آراء،    (ي كه تصميم بـه انجـام كـاري گرفتـي     و هنگام«
  .»و بر خدا توكل كن) قاطعانه دست به كار شو

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

خداوند او را بسـنده  ) و كار خود را بدو واگذارد(هركس بر خدا توكل كند «
  .»است

  :گويد شاعر مي
�1 �`@� l�b(� �` & �	��� T  

�$��-C) ���,-C 
� J���F K^��  
 .�X�� N��4� ����� )Z ^�nC (4 �Z?  
    :z9�C (�4 $�8��� (�4) <.8=C  
2�E� .b) �4 J(�D�� *��C $%)  
 �E�� 7�� �4 
� $H� @�XC)  

  

بر خداي رحمان براي برآوردن هر نيازي كه اراده كردي توكـل كـن، زيـرا    «
هرگاه انجـام امـر معينـي را اراده كنـد آن را      و قدر به دست اوست؛ خداوند ءقضا

تواند براي خـود چيـزي    انجام خواهد داد، ولي بدون اذن و ارادة خداوند بنده نمي
اي بيم دارد و ممكن است هالك شود، اما به  را انتخاب كند؛ گاهي انسان از ناحيه

  .»يابد اي كه هراس دارد نجات مي يهلطف الهي از آن ناح
  :گويد ديگري مي

 ��$�% )Z B���) ��� )Z $8���  
$��)P@�-4 �k���) �j)^ )Z �A  

� :��) (�X-�(� �(9�� (H�F ��  
 P@����) P@��� 2�@M �(�9�� &)  

  

                                           
اين آيه در اصل متن نبود و به خاطر تناسبش با موضوع از سوي مترجم به آن افزوده شده  -)1(

  .است
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بنده داراي غم و اندوه و آه و ناله است و خدا صاحب تقدير اسـت، و زمانـه   «
هم در حال گذر است و روزي نيز تقسيم شده است، و خير و بركت كامل همـان  

انتخاب ديگران، سرزنش كه آفريدگار ما براي ما انتخاب كرده است، و در  است
  .»و كيفر است

  :فرمايد خداوند مي

�š�š/ u‘ uρ ß,è= øƒs† $tΒ â!$t±o„ â‘$tFøƒs† uρ 3 $tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγs9 äοu� z9Ïƒ ø: $# 4 z≈ ysö6ß™ «! $# 4’ n?≈ yès? uρ 

$£ϑ tã tβθà2Î� ô³ ç„ ∩∉∇∪� ]68: قصص.[  

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

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

�$tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒ Î)  |Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ # ·�øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝ ßγs9 äοu� z9 Ïƒ ø:$# 

ôÏΒ öΝÏδ Ì� øΒ r&� ]36: احزاب.[  

و (هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كـرده باشـند   «
  .»اختياري از خود در آن ندارند) آن را مقرر كرده باشند

رايش مشـكلي پــيش  كـه ســرور موحـدان اسـت، هرگــاه بـ     �رسـول اكـرم   
گرفـت چنـين    آورد و هرگـاه در دعـا اوج مـي    درنگ به نماز روي مي آمد، بي مي
  :فرمود مي

»��n�x��� /*/9/Hr�/� @nbr�p� pUpF TqXv�w|/� Tp�q? T��vY/D plpFr�p5 ��r�/1 /)r�w�rLp� Tw� TqDv;/� n.x�s̀ p! /.p�q? 
x!q? /{rDp�«)1(.  

                                           
حـافظ ابـن   ، نسـائي،  42، ص 5، احمـد، ج  970ي  به روايت ابوداود و ابن حبان به شـماره  -)1(

، آن را حســن ذكــر كــرده اســت، هيثمــي در مجمــع 8، ص 4حجــر در أمــاني األذكــار، ج 
  ).137، صد 10الزوائد، ج 
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اي مـرا بـه خـودم وا مگـذار و تمـام       دوارم، لذا لحظهبه رحمت تو امي! بار الها«
جز تـو  ] به حق[ن هيچ معبودي حاالت و امورم را برايم خوب و نيك گردان؛ چو

  .»نيست
  :فرمود و هنگام مصيبت مي

»p! /.p�q? x!q? n.x��� n��w�/�v�� n��w�/Rv�� p! /.p�q? x!q? n.x��� �B/� wK�/@/H���� �B/�/) q�r�ta� �B/� 
q�r�/�v�� q��w�/�v��«)1(.  
هيچ معبودي به حق جز خداي بزرگ و بردبار نيست، هيچ معبـودي بـه حـق    «

ي عـرش بـزرگ    زمين و آفريننده جز خدا وجود ندارد، او پروردگار آسمان ها و
  .»است
  

  تجرد در زمان استخاره

 كننـده در زمـان اسـتخاره،    كنـد كـه شـخص اسـتخاره     ادب استخاره اقتضا مـي 
خويشتن را از بند هواي نفس پاك كنند و مانند كسي كه مشتاق به شـناخت خيـر   
است از پروردگارش طلب كند، بعد از آن كه به انجام كاري معين تصميم گرفتـه  
و عزم خودش را جزم كرده است، بايستي استخاره كند، چون در ايـن صـورت از   

و اسـت، موافقـت كنـد و    خواهد كه با هواي نفس و آنچه مطابق ميل ا خداوند مي
اش مهر تأييد بزند؛ زيرا او در اين صورت مانند  رأي او را تأييد نمايد و بر خواسته

ي چيزي بخواهـد و بـا او در    يا خويشاوندش را در باره كسي است كه نظر دوست
مورد انجام يا ترك كاري، رايزني و مشورت كند؛ در صـورتي كـه قـبالً تصـميم     

ا ترك آن كار گرفته است، ولي اكنـون فقـط بـه او اعـالم     خودش را براي انجام ي
  .رهاند و بس كند و بدين وسيله خودش را از سرزنش مي مي

شايسته است كه بعـد از اسـتخاره، آنچـه را بـرايش     «: گويد مي /امام نووي 
لذا شايسته نيست با تكيه بر شـرح صـدري كـه    . )2(شود انجام دهد انشراح صدر مي

                                           
  .2730ي  ، و مسلم به شماره6345ي  به روايت بخاري، فتح الباري به شماره -)1(
 عيـة فدر طبقات الشـا . ق . هـ  771شيخ كمال الدين محمد بن علي الزملكاني متوفاي سال  -)2(

هرگاه انسان دو ركعت نماز به خاطر انجام كاري خواند، بعد از : گويد مي 206الكبري ص 
آن هرچه برايش پش آمد، انجام دهد؛ چه انشراح صدر حاصل شود و چـه حاصـل نشـود؛    
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ي نفـس اوسـت، آن را انجـام     ده است و مطابق ميـل و خواسـته  پيش از استخاره بو
كننده انتخاب خودش را رها سازد؛ اگر چنين نكند بـه   دهد، بلكه بجاست استخاره

در طلب خير و در تبرا از  :توان گفت كه شود، بلكه مي كننده گفته نمي او استخاره
يـرا اگـر در آن   علم و قدرت خود و اثبات آن دو براي خدا، صادق نبوده است؛ ز

ي  وهجسـت و بـه حـول و قـ     بود از حول و قوه و انتخاب خود برائت مي صادق مي
  .)1(»شد الهي پناهنده و متوسل مي

انسـان از خداونـد   «: فرمـود  شنيدم كه مـي  �از ابن عمر : گويد مكحوم مي
كنـد؛ امـا اثـر آن خيـر،      كند، خداوند هم براي او خير را انتخاب مي طلب خير مي

كنـد،   شود و انسان اظهار ناراحتي و ناخرسـندي مـي   دكي با تأخير نمايان مياگر ان
  .»يابد پايد كه حاصل آن را خير مي ولي ديري نمي

من از اين نگران نيستم كه به چه وضـعيتي بامـداد را آغـاز    : فرمايد مي �عمر 
دانـم خيـر در آن    پسندم؛ زيـرا مـن نمـي    پسندم يا آنچه كه نمي كنم، طبق آنچه مي

است كه من دوست دارم، يا در آن است كه مـن دوسـت نـدارم؛ هنگـامي كـه از      
كنم پس از آن نگران نيستم كـه آن كـار صـورت گيـرد يـا       خداوند طلب خير مي

  .صورت نگيرد

                                                                                                
ي  زيرا در آن خير است، گرچه انشراح حاصل نشود؛ چـرا كـه در حـديث چيـزي در بـاره     

  .انشراح صدر نيامده است
  .179، ص 1، ج لسنةفقه ا -)1(



   

  
    

  
  

 

  ��24   �استخاره در پرتو رهنمودهاي پيامبر 

 

  )1(اي از آداب و شرايط قبولي دعا پاره
ــه ــز شــرايط و آداب خاصــي دارد؛   اســتخاره گون ــولي آن ني اي دعاســت، و قب
  .كننده تالش كند از روزي حالل بخورد اين است كه استخاره نخستين شرط آن

هـركس كـه خـورد و نـوش او از راه حـرام بـه        ،در روايات زيادي آمده است
  . شود دست آمده باشد به دعاي او توجهي نمي

! اي مـردم ! هـان : فرموده است �پيامبر خدا : گويد مي �حضرت ابوهريره 
و جـز پـاكي و پـاكيزگي چيـزي ديگـر را       بدانيد كه خداوند پاك و پاكيزه اسـت 

پذيرد، خداوند مؤمنان را به همان چيزي فرمان داده است كه پيامبران را بـدان   نمي
  :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 ∩∈⊇∪� 

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

  .»دهيد آگاهم از آنچه 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 çFΖ à2 çν$−ƒÎ) šχρß‰ ç7÷ès? ∩⊇∠⊄∪� ]172: بقره.[  

اي بخوريد كه روزي شـما   از چيزهاي پاكيزه! كساني كه ايمان آورده ايداي «
  .»كنيد كرده ايم 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      سپس در باره«
ب كنـد و يـا رب، يـا ر    صورتي ژوليده و غبارآلود، دست به سوي آسمان بلند مي

اش و پوشاكش از حـرام بـوده اسـت و     گويد؛ در حالي كه خوراك، نوشيدني مي
  .)2(»!شود ست؛ پس چگونه دعايش قبول مياصالً با حرام پرورش يافته ا

                                           
ي متـرجم مراجعـه    براي اطالع بيشتر به كتاب نقش دعا و نيايش در زنـدگي انسـان نوشـته    -)1(

  .شود
ي حديث حسن است و ابوداود، ترمذي، ابـن ماجـه، احمـد، بخـاري آن را روايـت       درجه -)2(

  .كرده اند
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در اين حديث به آداب دعا  �پيامبر خدا : گويد حافظ ابن رجب حنبلي مي
فرمـوده اسـت؛    شـود، اشـاره   و اسبابي كه باعث اجابت و يا مانع از اجابت دعا مـي 

 -1: ن حديث بيان فرموده اسـت يحضرت چهار عامل از عوامل اجابت دعا را در ا
شدن سـفر، چـرا كـه سـفر، خـود جايگـاه اجابـت دعاسـت؛ در ايـن بـاره            طوالني
  :كند نقل مي �از رسول اكرم  �ابوهريره 

»s�pUp� �K�/@/1/̂ �K(/(/�/9r�n4 p! �*/� ��q��wF s�/@r1/̂ @s�v�/Hv��qP s�/@r1/̂ /) q�wF(/�nHv�� s�/@r1/̂ /) 
w$w��/@v�� Tp�/1 w2w$p�/)«.  
سه گونه دعاست كه حتماً مستجاب خواهد شد، و در اجابت آن هيچ شـكي  «

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

ي زياد از خانواده، موجب دل شكسـتگي و تـاب و تحمـل     ني و فاصلهغربت طوال
شود، دل شكستگي از بزرگتـرين عوامـل اجابـت     ها و فشارهاي بسيار مي دشواري
بـراي نمـاز و دعـاي استسـقاء بيـرون       �از اين رو هرگـاه پيـامبر خـدا    . دعاست

ين چـادر  همچنـ ، )1(رفـت  فروتنانـه و ژوليـده و متواضـعانه مـي    رفت، بـا حـالتي    مي
گرداند تا بدين وسـيله نهايـت فروتنـي و     خويش را از يك رو به روي ديگر برمي

  .كرنش خويش را در برابر پروردگارش به نمايش گزارد
  :فرموده است �پيامبر خدا 

»v�/A pJ)n�/=rXn� pJ@s%/kr�n�/) x!q? r�s|w+(pY/�n,q«)2(.  
شـويد و   اري مـي تـان يـ   انـدگان مگر غير از اين است كه شما با ناتوانان و درم«

  ؟»شويد روزي داده مي
  :فرمود �به ابوذر  �رسول اكرم 

»�L) T�1 c+(Xd� ��� *�Z J� <*Dc� J�F �CcI� & �� 
�«)3(.  

                                           
، آن را حسـن  143ص  ،11حافظ ابـن حجـر در فـتح البـاري، ج     ) 2862(صحيح بن حبان  -)1(

  .دانسته است
  ).2622(ي  بخاري، شماره -)2(
  .سند حديث جيد است: گويد عرافي مي. 152، ص 4احياء علوم الدين، ج  -)3(
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 ها نماز بگزار، شايد اين كار تو را غمگين سازد، زيـرا كـه   بر جنازه! اي ابوذر«
  .»ي خداست انسان 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 ©! $# öΝ ä3ª= yès9 tβρã� ä3ô±n@ ∩⊇⊄⊂∪�   

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

نعمـت او  (شكر  بوديد، پس از خدا بترسيد تا) و از ساز و برگ اندكي برخوردار(
  .»به جاي آوريد) را بتوانيد

  :ي انفال فرموده است خداوند در سوره

�(#ÿρã� à2øŒ $# uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& ×≅‹ Î= s% tβθà) yèôÒtG ó¡•Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# šχθèù$sƒrB βr& 

ãΝ ä3x)©Ü y‚tG tƒ â¨$̈Ζ9 $# öΝä31uρ$t↔sù Ν ä. y‰−ƒr&uρ Íν Î� óÇuΖ Î/ Λ äl s% y—u‘ uρ zÏiΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# öΝ à6 ¯= yès9 

tβρã� ä3ô±s? ∩⊄∉∪� ]26: انفال.[  

به ياد آوريـد هنگـامي را كـه شـما گـروه انـدك و ضـعيفي در        ) اي مؤمنان(«
در (ترسيديد كه مردم شما را بربايند، ولي خدا شـما را   بوديد و مي) مكه(سرزمين 

در جنـگ بـدر پيـروز    (پناه داد و با كمك و يـاري خـود، شـما را    ) سرزمين مدينه
ي شما كرد تا اين كـه سپاسـگزاري    اي بهره يرو بخشيد و غنايم پاكيزهن) گردانيد و

  .»كنيد
بدينگونــه، آن گــروه انــدك و تضــعيف شــده، بــه خــاطر تواضــع و فروتنــي و 

شكستگي توانستند به عزت و نصرت و رزق و روزي درست يابنـد، لـذا گفتـه     دل
ان و ي فروتنـ  هـا، تنهـا شايسـته    پوشـش عـزت و نصـرت و بخشـش     :شده است كه

گمان گناهي كه باعـث خضـوع و فروتنـي انسـان در برابـر       بي. شكستگان است دل
تر از طاعتي است كه انسان را به ناز و كرشمه و تظـاهر وادارد؛   خدا شود، محبوب

شود كه بـه طاعـت خـويش فخرفروشـي و تظـاهر       چون شكست، نصيب كسي مي
  :فرمايد كند، خداوند منان مي
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�ô‰ s)s9 ãΝà2u� |Ç tΡ ª! $# ’ Îû zÏÛ# uθtΒ ;οu�9ÏW Ÿ2   tΠ öθtƒuρ A ÷uΖ ãm   øŒ Î) öΝ à6 ÷G t6yfôã r& 

öΝ à6 è?u� øYx. öΝ n= sù Çøóè? öΝà6Ζ tã $\↔ ø‹ x© ôM s%$|Êuρ ãΝà6 ø‹ n= tæ Ù⇓ö‘ F{ $# $yϑ Î/ ôM t6ãmu‘ §ΝèO 

Ν çGøŠ ©9 uρ šÌ� Î/ ô‰ •Β ∩⊄∈∪� ]25: توبه.[  

ان بر دشـمنان  به سب نيروي ايم(خداوند شما را در موقع زيادي ياري كرد و «
در جنگ حنين كه شما به كثرت خـود و قلـت دشـمنان    ) پيروز گرداند و از جمله

مغرور شديد و خداوند شما را در اوايل امر به خود رهـا كـرد و دشـمنان بـر شـما      
و فريفتـه و  (بدانگاه كه فزوني خودتـان شـما را بـه اعجـاب انـداخت      ) چيره شدند

ه و گـر (ار شما نيامدند ن فراوان اصالً به كولي لشكريا) مغرور انبوهي لشكر شديد
ي وسعت خويش بر شما تنگ شد و از آن پس  و زمين با همه) از كارتان نگشادند

  .»پشت كرديد و پاي به فرار نهايد
ژوليدگي شكل و ظاهر و با گرد و غبار آلوده شدن؛ اين حالت : عامل دوم -2

  :نقل شده است �ي اجابت دعاست، چنانكه از رسول اكرم  نيز نشانه
»�Bn� �7/�r�p� p�/8G/� wZ �C�H5 ]qB�/@rta(q ��@sFr$/4 n2��/ta w.x��� Tp�/1 /�/�v%p� r@p�«)1(.  
شـده از درهـا، اگـر بـر      پوش و رانـده  د و ژندهولچه بسا انسان ژوليده و غبارآ«

  .»خداوند سوگندش را نافذ خواهد كردخداوند سوگند ياد كند، حتماً 
هــا را بــه ســوي آســمان برافراشــتن و بدينوســيله ابــراز   دســت: ل ســومعامــ -3

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

»xJq? /.x��� Tp�(/�/� ��q�/� � q�p̀ �q�rR/9r�/C �pZq? /�pF/� s�nb���� w.r�p�q? w.rC/$/C vJp� (/HnA�̂ n�/C �¡�vYwL 
q�r�/9/8w+(/�«)2(.  
هايش را به  اي دست شك خداوند بسيار باحيا و بخشنده است، هرگاه بنده بي«

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

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

  :فرمايد كه مي �اما اين سخن پيامبر خدا 
»T�Dp;pF nB(/�/9r�nC /*w�pEw�« »شود پس چگونه دعايش قبول مي!«.  

استفهام، از روي تعجب و بعيد دانستن امر، واقع شده است؛ محال بودن اجابت 
آيد، فقط اين مسئله از آن برداشـت   از اين سخن به دست نمي دعا و ممنوعيت آن

روي در حرام و تغذيه از آن، از جمله موانع اجابت دعاست؛ چرا  شود كه زياده مي
شـود، در روايـت آمـده اسـت كـه       كه دعاي كافر و فاجرِ مظلوم گاهي قبـول مـي  

  .كند خداوند دعاي مظلوم را، گرچه كافر باشد، رد نمي
ان از خداونـد درخواسـت كـرد كـه او را مهلـت دهـد، خداونـد        وقتي كه شيط

  :فرمايد در قرآن مي. دعايش را پذيرفت

�tΑ$s% þ’ ÎΤ ö�ÏàΡ r& 4’ n< Î) ÏΘ öθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩⊇⊆∪ tΑ$s% y7 ¨ΡÎ) zÏΒ tÌ� sàΖ ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪�   

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

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

اما آنان بعد از رهايي دوبـاره از پروردگارشـان   . شود ضرر و گرفتاري، پذيرفته مي
  :فرمايد خداوند مي. گردند شان باز مي شوند و به شرك رويگردان مي

�# sŒ Î* sù (#θç7 Å2u‘ ’ Îû Å7 ù= à) ø9$# (#âθtã yŠ ©!$# tÅÁÎ= øƒ èΧ çµs9 tÏe$!$# $£ϑ n= sù öΝßγ9 ¯gwΥ ’ n< Î) Îh�y9 ø9 $# # sŒ Î) 

öΝ èδ tβθä. Î� ô³ ç„ ∩∉∈∪� ]65: عنكبوت.[  

و ترس و نگراني بديشان دست (شوند  سوار كشتي مي) مشركان(هنگامي كه «
هنگامي كه خدا آنان را نجات خوانند، سپس  خالصانه خدا را به فرياد مي) دهد مي

  .»ورزند داد و سالم به خشكي رساند، باز ايشان شرك مي
  .از اين موارد در قرآن فراوان است
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ذيـه  ي در خوردن و نوشيدن و پوشاك و تغرو در حديث اشاره شده كه زياده
. بنـدد  شـود و درهـاي آسـمان را در برابـر بنـده مـي       از حرام، مانع اجابت دعـا مـي  

  :ب بن منبه را مرحمت كند كه چه زيبا فرموده استخداوند وه
».9H�5  f��F .�@1^ .� 
�  ��9�C J� 20�M r�/4«.  
ش كنـد  هركس كه دوست دارد خداوند دعايش را قبول كند، پس بايـد تـال  «

  .»كه غذايش حالل و پاك باشد
  :تالوت شد �اين آيه نزد پيامبر خدا : گويد مي �عبداهللا بن عباس 

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

  .»از آنچه در زمين حالل و پاكيزه است بخوريد! اي مردم«
 �اي رسـول خـدا   : برخاست و عرض كرد �حضرت سعد بن أبي وقاص 

اي : فرمـود  �از خداوند بخواه كه مرا مستجاب الدعاء قرار دهـد؛ پيـامبر خـدا    
. يت را پاكيزه و حالل گردان، آن وقـت مسـتجاب الـدعاء خـواهي شـد     غذا! سعد

ي حـرام را بـه    اي كه لقمـه  قسم به ذاتي كه جان محمد در دست اوست، يقيناً بنده
كنـد، تـا چهـل روز از او هـيچ      كند و با آن تغذيـه مـي   درون شكم خود داخل مي

كرده و پـرورش   اي كه گوشت از او راه حرام رشد شود و بنده عملي پذيرفته نمي
  .)1(»ه است، به آتش جهنم سزاوارتر استيافت

بـرد   اي به شكمش فرو مي ي ظريف انديشيد كه آدمي لقمه بايستي به اين نكته
ولي  ]شود خارج مي ماند و زود از آن دانيم كه در شك هيچ چيز پايدار نمي و مي[

پرستي،  شهوتشود، چه بسا يك لحظه  ي دعا و قبولي اعمالش محروم مي از ثمره
  .»اندوهي طوالني را به بار خواهد آورد

  
  

                                           
ي بقره، آن را ذكر كرده است و هيچ توضـيحي در   ورهاز س 168ي  ابن كثير در تفسير آيه -)1(

ذكر كرده و افزوده اسـت كـه    291، ص 1اش نداده است، هيثمي در مجمع الزوائد، ج  باره
طبراني آن را در المعجم الصغير روايـت كـرده اسـت و در سـندش كسـي اسـت كـه او را        

  .شناسم نمي
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  يقين و حضور قلب

رسـول  : گويد مي �عبداهللا بن عمر . حضور قلب از شرايط قبوليت دعاست
  :فرموده است �اكرم 
»nB@s�s-v�� ¢l/�w1r)p� (/�n,r�//) T/1r)p� r�w4 �£r�/ �pZq�pF n�n9v�p;/M /.x��� �c/1 x�/b/) (/��Cp� ��n�(�X n2@s�p;rM(pF 
r�n9rDp�/) pJ@nXw%@n4 wl/(/b��(q xJq�pF /.x��� p! n �q�/9r�/C �$r8/�w� n2(/1/̂ r�/1 q�r�p� � v�p% ��wF(pG«)1(.  
. ترند تر و با ظرفيت ها بسان ظروف هستند، برخي از برخي ديگر دريابنده قلب«

در حالتي مسئلت كنيد كـه  هرگاه از خداوند چيزي طلب كرديد، آن را ! اي مردم
غافــل اي را كــه بــا قلبــي  بــه اجابــت آن يقــين داريــد؛ زيــرا خداونــد دعــاي بنــده

  .»كند درخواست كند، اجابت نمي
  :در حديثي ديگر فرموده است

»�@n1r̂ � /.x��� Tp�(/�/� r�n9rDp�/) pJ@nXw%@n4 <wl/(/b��(q �@nHp�r1�/) xJp� /.x��� ! n �q�/9r�/C ¤�(/1n̂ r�w4 
� v�p% ��wF(pG �2!«)2(.  
از خداونــد طلــب كنيــد و او را بــه فريــاد خوانيــد، در حــالي كــه بــه اجابــت  «

تان يقين داريد و بدانيد كه خداوند دعايي را كه از قلبي غافل و مشغول و  خواسته
  .»كند يشان برخاسته باشد، قبول نميپر

                                           
اسـت، امـا حـديث بـا      لهيعـة هللا بـن  ؛ در سند حديث عبـدا 177، ص 2به روايت احمد، ج  -)1(

  مترجم. شواهد، قابلِ قبول است
؛ صـحيح  )2594( لصـحيحة األحاديـث ا  سلسـلة ؛ )3725(ي  صحيح سنن ترمـذي، شـماره   -)2(

  ).245(الجامع الصغير 
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  زمان اجابت دعا

نده، اوقاتي را براي دعا انتخاب كنـد كـه در   كننده يا دعاكن الزم است استخاره
اي كـه خداونـد    آن احتمال اجابت بيشتر است، مانند ثلث اخير شب، همـان لحظـه  

  :فرمايد زند و مي سبحان در آن بر بندگان فرياد مي
»r�/4 TqD@n1r$/C / �q�/9rMp;pF n.p� r�/4 TqXs�p;r�/C n./�wfr1s;pF r�/4 TqDn�wYr[/9r�/C /�wYvGp;pF n.p�«)1(.  
ي او را اجابـت كـنم؟ و آيـا كسـي      آيا كسي هست مرا فرا خواند تا خواسـته «

هست كه از من سؤال كند تا به او عطا كنم؟ و آيا كسي هست كه از من آمرزش 
  .»بطلبد و من او را ببخشايم؟

  :فرموده است �پيامبر خدا 
»s�pU/L q�r�x��� T/Xv�/4< T/Xv�/4 n¥r@/b/) q�r�x��� ��n�w� n.n/@rbp� N�/@r1/̂«)2(.  
ي  خـر شـب، بهتـرين لحظـه    نماز شب دو ركعت دو ركعت اسـت و بخـش آ  «

  .»قبول دعاست
ي بـين اذان و   شـود، فاصـله   همچنين از جمله اوقاتي كـه دعـا در آن قبـول مـي    

  .اقامت است
  :فرمايد مي �رسول اكرم 

»¦�(/1�$�� p! �̂ /�nC /�r�/ wJ�pZta� wl/4(p%���/)«)3(.  
  .»شود ي بين اذان و اقامت رد نمي هدعا در فاصل«

شـود بـه زيبـايي     ، آداب و اوقاتي را كه دعا در آن قبول مي/عالمه ابن قيم 
  :بيان كرده است

دعا وقتي با حضور قلب بوده و قلب به كلي متوجه مطلوب باشد و با يكي از «
ي بـين اذان و   ان، فاصلهاوقات اجابت همزمان باشد، مثالً ثلث اخير شب، هنگام اذ

ي  اقامه و در قسمت آخر نمازهاي فـرض، بعـد از تشـهد و پـيش از اسـالم؛ لحظـه      
همچنـين آخـرين سـاعت بعـد از     . نمـاز  نباالرفتن امام بر منبر در روز جمعه تا پايا

                                           
  ).6321(ي  بخاري، شماره -)1(
  ).1919( لصحيحةاالحاديث ا سلسلةآلباني،  -)2(
  ).543(يح سنن أبي داود و صح) 2112(صحيح سنن ترمذي  -)3(
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عصر روز جمعه، دعا در ضمن بـا خشـوع همـراه باشـد و دعاكننـده بـا فروتنـي و        
ر برابر پروردگار بايستد و رو به قبله و با وضو باشد، تواضع و تضرع و رقت قلب د

هايش را به سوي خداي عز وجـل بلنـد كنـد و دعـايش را بـا حمـد و ثنـاي         دست
بفرسـتد و پـيش از    �پروردگار آغاز كنـد، سـپس درود و صـلوات بـر محمـد      

ي نياز خويش، توبه و استغفار را مقدم كند و سپس متوجـه خـدا شـود و بـا      عرضه
خواهش از او مسئلت كند، در قلب رغبت و رهبت وجود داشته باشد، به  اصرار و
اش،  و به توحيد و يگـانگي  ي خداوند تمسك جسته حسني و صفات عاليهاسماي 

ايي بـه طـور يقـين    اي تقـديم كنـد؛ چنـين دعـ     توسل جويد و پيش از دعـا صـدقه  
  .)1(»مستجاب خواهد شد

  
  شود؟ آيا دعاي استخاره هفت بار تكرار مي

به ما نرسيده  �ي تكرار دعاي استخاره، ازپيامبر اكرم  روايتي صحيح در باره
اي : به او فرمـود  �است كه رسول خدا  �است؛ در اين باره تنها حديث انس 

هرگاه تصميم گرفتي كاري انجام دهي، هفت بار از پروردگارت طلب خير ! انس
شـك خيـر در همـان     بيشود، بنگر كه  كن، سپس به آنچه كه در قلبت پديدار مي

  .است
اگـر صـحت ايـن روايـت ثابـت      : گويد در فتح الباري مي /حافظ ابن حجر 

  .)2(اساس و مجهول است بود؛ اما كامالً بي شد، قطعاً در اين باره حجت مي مي
تكرار دعاي استخاره، سنت است،  :تواند بگويد درست آن است كه انسان نمي

اي دعاسـت و   ست؛ چرا كه اسـتخاره گونـه  اگر هم مستحب نباشد، حد اقل مباح ا
تكرار دعا نوعي اصرار ورزيدن است و اصرار ورزيدن در دعا امري پسنديده و از 

خداونـد كسـاني را كـه بـا اصـرار و      . سوي شارع بر آن تشويق و تأكيد شده است
رزيـدن بيـانگر فروتنـي و زبـونيِ     اصـرار و . دارد كنند، دوست مي مي پافشاري دعا

                                           
  .الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي -)1(
  .191، ص 11ابن حجر، فتح الباري، ج : رك -)2(
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برابر عزت ربوبيت است، آن هم بدون تعيين عدد به هفـت، تـا بـدون    عبوديت در 
  .دليل شرعي، عدد مشخصي تعيين نشود

روايـت شـده اسـت كـه هرگـاه دعـا        �ي تكرار دعا از پيـامبر خـدا    در باره
  .كرد كرد آن را سه بار تكرار مي مي

 »بـاب تكريـر الـدعاء   «كتاب ارزشمند خويش بابي به نـام   در /امام بخاري 
سحري خورد و سپس  �پيامبر : كند كه گفت روايت مي �رد و از عايشه دا

  .)1(دعا كرد و دعا كرد؛ يعني دعا را تكرار كرد
؛ يعنـي سـه بـار دعـا را     »F$1) § ^1) § ^�1) «: در روايت مسلم نيز آمده است

) قراء(آن حضرت بر مشركاني كه قاريان  ،تكرار كرد؛ باز در مسلم آمده است كه
  :يك ماه در قنوت نماز صبح دعا كرد، تا اين آيه نازل شد ،ل رسانده بودندرا به قت

�}§øŠs9 š�s9 zÏΒ Ì� øΒ F{ $# íó x« ÷ρr& z>θçG tƒ öΝ ÍκöX n= tæ ÷ρr& öΝßγt/ Éj‹ yèãƒ öΝ ßγ̄Ρ Î* sù šχθßϑ Î=≈ sß 

  ].128: آل عمران[ �∪∇⊅⊆∩

ي امـور در دسـت    بلكـه همـه  (دسـت تـو نيسـت    ) بنـدگان در (چيزي از كار «
پـذيرد يـا ايشـان را شـكنجه      ي آنـان را مـي   يا توبه) ست، چون تنها اوست كهخدا
  .»دهد، چرا كه آنان ستمگرند مي

از اين كه دعـا را سـه بـار     �رسول اكرم  :هگويدك مي �عبداهللا بن مسعود 
آمـد و از ايـن كـار خرسـند      تكرار كنـد و سـه بـار اسـتغفار گويـد، خوشـش مـي       

  .)2(شد مي
وقتـي كـه خواسـت كعبـه را      �كند كه عبداهللا بـن زبيـر    امام مسلم روايت مي

تخريب و آن را براساس بناي ابراهيمي بازسازي كند، با همراهان خويش مشورت 
ي يكي از  اگر خانه: وقتي كه با آنان در اين خصوص به توافق نرسيد، گفت. كرد

، پس گيريد سوزي شود، تا دوباره آن را بازسازي نكند، آرام نمي شما دچار آتش
پسنديد؛ لذا من سه بـار از پروردگـارم    ي پروردگارتان مي چطور اين را براي خانه

                                           
  .196، ص 11فتح الباري، ج  -)1(
  .سندش حسن است. ، باب االستغفارة، كتاب الصلو)1524(ي  ابوداود، شماره -)2(
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، بعـد از آن بـر اجـراي    )كـنم  يعني سه بار اسـتخاره و دعـا مـي   (كنم  طلب خير مي
وقتي كه سه بار اسـتخاره تمـام شـد، تصـميم     . كنم تصميم خويش عزم را جزم مي
  .)1(قطعي بر تخريب بيت گرفت

داللت بر جواز تكرار استخاره تا سـه روز دارد؛ بـويژه    �بن زبير عمل عبداهللا 
گذشـت   �در حديثي كه پيش از پيامبر . در مسايل مهمي همچون تخريب بيت

توان در يك وقـت سـه بـار     كرد، دليل آن است كه مي كه دعا را سه بار تكرار مي
  .دعا را تكرار كرد

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

تكرار دعا تا سه مرتبه ذكر شد، داليلي عمومي است كـه  ي  داليلي كه در باره
كنـد   شود اين سخن راوي نيز بر اين داللت مي شامل استخاره و دعاهاي ديگر مي

  .كه او سه روز استخاره كرد
كـه همـراه او    �بـود حتمـاً آن دسـته از صـحابه      يباز اگر تكرار دعا بدعت مـ 

  .كردند بودند، اعتراض مي
  

  دعاي استخاره در نماز است يا پس از آن؟

كيفيتي مشخص در اين مورد روايت نشـده اسـت كـه مـا      �از رسول اكرم 
  .بدانيم دعاي استخاره در نماز است يا پس از آن

ضـوع بـه چنـدين طـرق     براي اثبات آن فقط حديث امام بخاري است، ايـن مو 
   .ترين آن، سند بخاري است روايت شده كه اما قوي

ي مكان دعا اختالف نظر پديد آمـده اسـت كـه آيـا در داخـل       رو در بارهاز اين
ت از نمـاز  تر آن است كـه بعـد از فراغـ    به نظر ما درست. نماز است يا پس از نماز
آيد؛  خير و تراخي ميكه در زبان عرب به معناي تأ »ثم«دعا كند، به خاطر حرف 

  .وطار آن را بررسي كرده استانطور كه عالمه شوكاني در نيل األهم

                                           
  .771ي  ، شماره202مختصر مسلم، ص  -)1(
  .197، ص 11تح الباري، ج ف -)2(
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اما اگر در نماز يا بعد از فراغت آن، دعا كند هردو صورت جايز است و مـانع  
  .شرعي ندارد

اگـر  . كـرد  كـرد، سـه بـار آن را تكـرار مـي      هرگـاه دعـا مـي    �رسول خـدا  
نماز و يا بعد از فراغـت از نمـاز آن را تكـرار     كننده، دعاي استخاره را در استخاره

  .كرد، از ديدگاه شريعت در اين خصوص هيچ مانعي وجود ندارد
ي دعاي استخاره پرسـيده شـد كـه     ، در باره/سالم، امام ابن تيميه از شيخ اإل

دعا در نماز، پيش از سـالم  : دادن؟ پاسخ داد آيا در داخل نماز است يا بعد از سالم
الم جايز است؛ اما دعا پيش از سالم بوده است، نمازگزار قبل از سـالم  و بعد از س

  .)1(تا زماني كه از نماز انصراف نداده و نرفته و دعا كند بهتر است
جـاي   »دعـا پـيش از سـالم بهتـر اسـت     «: گويد اين سخن شيخ اإلسالم كه مي

و بعد از در نماز، قبل از سالم  �سؤال دارد؛ چرا كه ثابت شده است رسول اهللا 
  .)2(كرده است سالم، دعا مي

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

] ��q(/b r�/1� pj(p%:  �Tq8�X�� pJ(p̀� p�/�(/zw9rMw!� (/XnHu�/�nC r�wF (/�u�s̀  q�@n4¦a�   /��w4 w�/�@���(p̀
wJSr�s-v�� sj@s-/C: »/�v�pF q�r4ta(q ��/A �pZq?q�r�/9/�v̀ /� r�p̀ r�sj@s-/C ��s� <: ��n�x��� TyDq? /#n:wz/9rMp�  /*�wHv�w�q 

/#n�w$v-/9rMp�/) /*w�/�r$s-q /*s�p;rMp�/) r�w4 /*w�r,pF <q��w�/�v�� /*�Dq�pF n�w$v-/� p!/) n�w$v%p� n�p�r�/�/) p!/)  n��p�r1p� 
/{rDp�/) nPxU/1 <qB@n�n[v�� ��n�x��� vJq? /{rXs̀ n�p�r�/� xJp� �pE/A /�r4ta� ��r�/� w�T TwF TqXCŵ Tw�(/�/4/) wl/8w%(/1/) 
ªq�r4p� « r)p� pj(p% TwF q�qb(/1 ªq�r4p� w.w�qbS/) « n2r�n$v%(pF Tw� vJq?/) /{rXs̀ n�p�r�/� xJp� �pE/A /�r4ta� ��/� 
Tw� TwF TqXCŵ Tw�(/�/4/) wl/8w%(/1/) ªq�r4p� « r)p� pj(p% TwF q�qb(/1 ªq�r4p� w.w�qbS/) « n.vFq�rL(pF  T�yX/1 

TqXvFq�rL�/) <n.rX/1 r�n$v%�/) Tw� /�r�/zv�� s7r�/� pJ(p̀< ��s� TqXw�r�p� w.q TyH/�nC/) n./9/b(/�«[)1(.  
استخاره را در تمام امـور هماننـد    �رسول خدا : گويد مي �حضرت جابر 

هرگاه كسي از شما تصـميم بـه   : فرمود داد و مي اي از قرآن به ما آموزش مي سوره
بگزارد، سپس چنـين دعـا   ) سنت(م كاري گرفت، بايست دو ركعت نماز نفل انجا
كنم، و بـا قـدرت تـو از تـو طلـب       من با علم تو از تو خير طلب مي! بار الها«: كند

كنم؛ چون تو توانايي و من نـاتوانم   كنم و از لطف بزرگ تو مسئلت مي قدرت مي
دانـي   اگر تو مـي ! بار الها. هستيها  ي غيب دانم و تو داننده داني و من نمي و تو مي

سـبب خيـر زود   : يا بگويد[شود  كه اين امر سبب خير دين و دينا و عاقبت امرم مي
 اگـر . پس آن را برايم مقدر و ميسر گردان ]شود ي خير در آينده مي هنگام يا مايه

يا [شود   داني كه اين امر سبب ضرر و زيان در دين و زندگي و عاقبت امرم مي مي
پـس لطـف    ]شـود  اگر سبب شر در امورم در حال حاضر يـا در آينـده مـي   : يدبگو

بفرما و آن را از من دور ساز و من را از آن دور كن و خير را هر طـور كـه باشـد،    
نيـاز خـويش را بيـان    ] آنگـاه [و . برايم ميسر گردان؛ سپس مرا به آن خشنود گران

  .»كند
 »ةُيـرَ الخ«از  ار خيـر شـدن، يـا   استخاره از باب استفعال است؛ به معنـي خواسـت  

)� �
  «گرفته شده و اسم مصدر است، مثل جمله z9�M� (� .�� 
يعنـي از   »�)� �
؛ يعني خداونـد بـه او آنچـه را كـه بـرايش      »�)� �
 �.«. خداوند خير خواستار شد

بحث اسـتخاره در حـديث   ). منظور خواستارشدن است(ي خير بود عطا كرد،  مايه

                                           
  .6382، شماره 187، ص 11ج : ابن حجر، فتح الباري: صحيح بخاري، به نقل از -)1(
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نيز آمده اسـت و آن را بـه صـورت مرفـوع روايـت كـرده        �اص سعد بن ابي وق
̂/�w �4«: گويد است و مي (/�/M)1( q�r� /P/̂ S n.n�/�(/zw9rM� /.x���«)2(.    از سعادت آدميـزاد ايـن

  .طلب كند است كه از خداوند براي خود خير
: گويـد  ابن أبي جمره مـي  چيست؟  »در تمام امور =4a� ~F@� ¬��)«منظور از 

باشد؛ چـرا كـه در انجـام واجـب و      عبارت عام است و منظور از آن خاص مياين 
شود و در ترك حرام و مكـروه اسـتخاره الزم نيسـت؛ پـس      مستحب استخاره نمي

  .شود مسئله منحصر به مباح مي
اگر دو مستحب با هم تعارض پيدا كردند كه كدام يك را شروع كنـد و تنهـا   

شود كـه اختيـاري    ستخاره شامل آن مستحبي ميكند، در اين حالت ا ءبه آن اكتفا
  .باشد و زمانش نيز وسيع و گسترده باشد

�F~  «: گويد كه مي �اين سخن حضرت جابر : گويد مي /عالمه شوكاني 
a�(��¬ �@4«  كند، چرا كه انسان مسلمان امـري را بـه خـاطر     داللت مي »عموم«بر

كردن در  ند و استخارهك بودنش، كم ارزش حساب نمي اهميت بودن و كم كوچك
آيـد، امـا    كند، چه بسا امري كم ارزش است و به چشم نمـي  ي آن را رها نمي باره

  .هاي بزرگي نهفته است ممكن است در انجام آن زيان
s̀�vjp;r�/�w� r«: فرموده است �چون پيامبر اكرم  n$/�p� n.�/� T�9/� pjp;r�/C /�r�w� w.w�r�/D« 

: كند نقل مي �پروردگارتان مسئلت كنيد، حضرت جابر تان را از  حتي بند كفش
»w�/�@���(p̀ /�w4 wJSr�s-v��« اي از قرآن، اسـتخاره را بـه مـا آمـوزش      پيامبر همانند سوره
در اين جمله اشاره است كه به دعا و نمـاز توجـه كامـل و    : گويد طيبي مي. داد مي

خاره به قرآن اين اسـت كـه   منظور از تشبيه است: گويد ابن أبي جمره مي. تمام شود
حروف و ترتيب كلمات آن مراعـات شـود و نيـز افـزودن بـه آن و كاسـتن از آن       

  .ممنوع است و در محافظت آن بايستي توجه شود
ا از طريـق  احتمال دارد تشبيه آن به قرآن، بدين خاطر باشـد كـه هـر دوي آنهـ    

كتـه دارد كـه نخسـتين    اين جمله اشاره به اين ن »مإذا ه«. وحي به دست آمده اند

                                           
  .6382، شماره 187، ص 11ابن حجر، فتح الباري، ج : صحيح بخاري به نقل از -)1(
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اش اسـتخاره شـود؛ چـرا     شود، الزم است در باره چيزي كه به قلب انسان وارد مي
اي  شود؛ برخالف مسئله ي خير آن برايش نمايان مي كه به بركت نماز و دعا، جنبه

ي آن جزم شده اسـت، زيـرا دوسـتي و     كه نزد او قوت گرفته و عزم او هم در باره
ي قلبي بـه   شود و ممكن است به خاطر ميل و عالقه بيشتر ميي او به آن كار  عالقه

  .ي خيريت در آن مخفي مانده باشد آن، جنبه
گـذرد   عزيمت باشـد؛ زيـرا آنچـه در دل مـي     »هم«احتمال دارد كه منظور از 

بر انجامش جزم  ماند كه عزم ماند، تنها چيزي ثابت و پايدار مي پايدار نمي) خاطر(
استخاره خواهد كـرد   ]ارزش بي[نبود، در ايجاد هر خاطري  شده باشد، اگر چنين 

و بدينگونه وقت خويش را تلف خواهد كـرد؛ چنـان كـه در حـديث عبـداهللا بـن       
̂/ ?�pZq«: آمده است �مسعود  �/�p� r�s̀ n$/�p� �¡�r4p� q�s-/�v�pF« »  م هرگاه يكي از شـما تصـمي

  .»انجام كاري را گرفت بايد بگويد
»r�p̀ r�/�v�pF v̀ /�q�r�/9/�كنـد، در   ي مطلـق، حـديث ابوايـوب را مقيـد مـي      اين جمله »

�u«: حديث ابوايوب آمده/L/) (/4 / /9p̀ n.x��� /*p�« »برايت ميسر كـرده   هراندازه خدا
در ضمن دو ركعـت  . اگر از دو ركعت بيشتر خواند، جايز است »است نماز بگزار

حكمت : گويد ابي جمره مي ابن. دو ركعت بگزارد و بعد از دو ركعت سالم دهد
آوردن خير دنيا و آخرت  ي استخاره، بدست تقديم نماز بر دعا اين است كه فلسفه

است و اين امر، مستلزم توسل به درگاه پروردگار است و در اين خصوص چيزي 
افزون بر آن، خود نماز بهترين جايگاه دعاسـت،  . مفيدتر و كامرواتر از نماز نيست

  .د، دو جايگاه بسيار پسنديده براي قبوليت دعا هستندبخصوص سجده و تشه
  

  حكم استخاره و زمان شروع آن

از آنچه گذشت، معلوم شـد كـه اسـتخاره سـنت اسـتحبابي اسـت و از رسـول        
اسـت و محـدود بـه زمـان و     ) قولي(هاي گفتاري  ثابت و از جمله سنت �اكرم

  .واند به انجام آن اقدام كندت مكاني نيست، بلكه هرگاه بنده به آن نياز پيدا كرد مي
هرگاه تصميم گرفتـي وارد كـاري از   : گويد ي كتاب فقه العبادات مي نويسنده

و خيـر و شـر آن   ... كارهاي مباح شوي، مانند تجارت، يا تقبل مسئوليت يا سـفر و 
دانستي كه اقدام تو سبب خير اسـت يـا نـه؟ در ايـن      برايت روشن نشده بود و نمي
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ه استخاره كني، تصـميم خـويش را بـا پروردگـارت در     صورت سنت آن است ك
ي آن  ميان بگذاري و از خداوند بخواهي كه خير را برايت برگزيند و تو را در باره

مند ديدي  شرح صدر دهد، بعد از انجام استخاره بنگر، اگر قلبت را به چيزي عالقه
ه خداونـد  كه براي آن استخاره كرده بودي به انجام آن همت كن و اگر ديدي ك

اي،  نسبت به آن در قلبت نفرت و كراهيت ايجاد كرده و نسبت بـه آن متنفـر شـده   
  .رهايش كن چون كه در آن خيري نيست

ست كه فرد در انتخاب امـري، دچـار   ه نماند كه استخاره مشروط به آن نيناگفت
توانـد   آشفتگي و سرگرداني شده باشد تا استخاره كند، بلكه بـراي هـر امـري مـي    

  :اره كند؛ چرا كه در حديث آمده استاستخ
»�pZq? ��/A r�s̀ n$/�p� q�r4ta(q u�/=n�v�pF« »    جـام كـاري   هرگاه يكـي از شـم تصـميم بـه ان

در اينجا نفرموده كه هرگاه يكي از شما در انجام كاري  »گرفت، بايد نماز بگزارد
  :ابي داردامام نسايي در كتاب خويش چنين ب. پريشان و دو دل شد، نماز بگزارد

»B( w�pU/L w�p�r�/Hv�� �pZq? r{/8wfn� (/�w�/�(/zw9rM�/) (/��ي نمـاز زن وقتـي    بابي در باره« »�/
  .»ي او در اين باره از پروردگارش هشود و استخار كه از او خواستگاري مي

ي  وقتي كه عـده : گويد كند كه مي در اين خصوص حديثي از انس روايت مي
برو پيش زينب و نزد ! اي زيد: فرمود �به زيد  �ل اكرم زينب تمام شد، رسو
: رفتم و گفتم: گويد ؛ زيد مي)براي من از او خواستگاري كن(او يادي از من كن 

مرا فرستاده است و از تو خواسـتگاري   �رسول اكرم ! اي زينب، تو را مژده باد
، هـيچ  تا زماني كه بـا پروردگـارم مشـورت نكـنم    : پاسخ داد �كند، زينب  مي

ي او  اش رفت؛ بعد از آن در باره سوي نماز خانه دهم؛ برخاست و كاري انجام نمي
  .)1(قرآن نازل شد

يقين كامـل دارد كـه خيـر كامـل و شـرف و عـزت در ازدواج بـا         �زينب 
ي آن  است و اين امري آشكار و روشن است و هيچكس در بـاره  �پيامبر خدا 

كـنم  تا زماني كه با پروردگارم مشـورت ن  من: گويد شكي ندارد؛ با وجود اين مي
شـود كـه    از اين موضوع استنباط مي: گويد امام نووي مي .كنم اقدام به كاري نمي

                                           
  .229، ص 9، مسلم با شرح النووي، ج )3251(ي  سنن النسائي، شماره -)1(
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هرگاه تصميم به انجام كاري گرفت، چه آن كار به ظاهر خير بود يا نـه، مسـتحب   
استدالل  �در اين باره به اين سخن رسول اكرم . است كه نماز استخاره بگزارد

s̀�/A r�� �pZq?«: فرمايـد  ند كه ميك مي n$/�p� q�r4ta(q r�p̀ r�/�v�pF q�r�/9/�v̀ /� r�w4  q��r�pG  wl�/,Cq�pYv��« 
هد بايـد دو ركعـت نمـاز نفـل     هرگاه كسي از شما تصميم گرفت كاري انجام د«

  .»بگزارد
گاهي در انجام كاري كه فرجام خوشي ندارد، شرح صدر و اطمينان و عالقـه  

خواهي كه خير را براي اكنون و آينـده و   با استخاره از خداوند مي. دشو ايجاد مي

ــون   ــد، چـ ــو برگزينـ ــرت تـ ــا و آخـ !�ªدنيـ $# uρ ãΝ n= ÷ètƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊄⊇∉∪�   

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

  اوقات ممنوع نماز

سالم ابـن  چه شيخ اإلازگزاران پرهيز شود؛ گربهتر است در اوقات ممنوع از نم
 ءبه جواز نمازگزاردن در اوقات ممنوع فتوا داده اسـت؛ امـا اكثـر علمـا     /تيميه 
  .در آن اوقات نماز گزارده نشود :گويند مي

كننـده نـاگزير بـه     آن است كه اگر اسـتخاره  /سالم ابن تيميه منظور شيخ اإل
ن اسـت نمـاز   توانـد در اوقـات ممنـوع نمـاز بگـزارد، اگـر ممكـ        استخاره بود، مي

استخاره را در وقت جايز بگزارد، همين كار را انجام دهد تا از اختالف دور شود، 
شافعيه، قايل به جواز نماز اسـتخاره  : گويد مي »الدين الخالص« ،ي كتاب نويسنده

. در هر وقتي هستند؛ حتي در اوقات ممنوعه؛ چون نماز استخاره داراي سبب است
تي غير از اوقات ممنوع، نماز استخاره گزارده شود، به در وق: گويند اما جمهور مي

  .)1(خاطر تقديم ممنوع بر مباح
اوقات ممنـوع همـان سـه وقـت اسـت كـه در حـديث صـحيح مسـلم و ديگـر           

  :آمده است كه گفت �احاديث از حديث عقبه بن عامر 
مـا را از نمـازگزاردن و بـه خـاك سـپردن       �سه وقت است كه پيامبر خـدا  

  :ن منع فرموده استمردگان در آ

                                           
  .243، ص 5خطاب، محمود خطاب، الدين الخالص، ج : رك -)1(
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  هنگام طلوع خورشيد تا مقداري ارتفاع يابد؛ -1
  هنگام استواي خورشيد در ظهر تا مقداري مايل شود؛ -2
  .)1(هنگام غروب خورشيد تا كامالً ناپديد گردد -3

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

  .وقت ظهر، زمان ممنوعيت نماز، كمتر از پانزده دقيقه است
  

  ي ممنوع هايي از استخاره نمونه

ي ممنـوع و ناجـايز را    هـايي از اسـتخاره   ي كتاب وصايا الرسول، گونه نويسنده
  .ده استدادن و باورداشتن به آنها هشدار دا ذكر كرده و از انجام

  
  ي خواب استخاره -1

خواهد كه اين كـار   دهد يا از كسي ديگر مي كه فرد نيازمند انجام مي عملي كه
كنـد و از   را براي او انجام دهد؛ بدين صورت است كه مقداري قرآن تـالوت مـي  

خواهد آنچه را كه نيت كرده است، در خواب به او نشان دهد و يا اگر  خداوند مي
كرده، خير است، در خواب به او به شكل سبزي يا سفيدي نشـان  آنچه را كه نيت 

دهد و اگر آنچه كه نيت كرده، بد است، در خواب به شكل سرخي يا سـياهي بـه   
ي عـدول از   و انجام آن به مثابه. او نشان دهد، اينگونه استخاره اصالً مشروع نيست

نيا و آخرت و دعاي جامع و فراگيري است كه خير د �هاي رسول اكرم  آموزه
اينگونــه اســتخاره، بــا ايمــان كامــل و يقينــي كــه مقتضــي دوري از  . را دربــر دارد

  .است؛ فاصله دارد �هاي رسول اكرم  شدن با سنت ها و آراسته بدعت

                                           
  .219ي  مختصر صحيح مسلم، شماره -)1(
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  )گرفتن با تسبيح فال(استخاره با تسبيح  -2

روش اين استخاره بدين شكل است كه فرد نيازمند يا كسي ديگر كه بـراي او  
كنـد،   دارد و با شـمردن آن، نيـازش را زمزمـه مـي     دهد، تسبيحي را برمي مي انجام

هـاي   دارد و بعد از آن، دانـه  هاي آن را در دستان خود نگه مي سپس بعضي از دانه
شـود و اگـر زوج    شمارد، اگر فرد بودند، از نيـت خـويش منصـرف مـي     آن را مي

  .كند اقدام مي كند و براي انجام آن بودند، نيت خود را خير حساب مي
اين عمل بيشتر با باورهاي دوران جاهليت شباهت دارد؛ آنان پرنـده را بـه هـوا    

گرفتنـد و اگـر بـه سـمت      رفت به فال نيك مي پراندند؛ اگر به سمت راست مي مي
. شـدند  نصـرف مـي  گرفتنـد و از تصـميم خـود م    كرد به فال بـد مـي   چپ پرواز مي

  .از انجام آن برحذر داشته استناميده و  »ةالطير«شريعت اين عمل را 
  

  بيني استخاره با فال، مهره و كف -3

شوند و مبنـاي آن   اي از انحراف و گمراهي محسوب مي تمام موارد فوق گونه
هـاي   هـا و نيازمنـدي   توانمندي و زيركي دجالي است كه سـخنانش را از خواسـته  

ي او  دهاي از چيزهايي كـه بـه گمـان شـخص، گمشـ      شخص و موافقت او در پاره
بـه  . شدن به اين گناه بايستي سخت پرهيـز كـرد   كند؛ از آلوده هستند، استخراج مي

  :فرمايد كافي است كه مي �عنوان هشدار اين سخن رسول اكرم 
»r�/4 T/�p� (NF���/1 n.p�p;/�pF r�/1 ��r�/� r�p� v�/8v-n� n.p� s�U/L /�w�/r�p� Nlp�r�p�«)1(.  
ي چيزي سـؤال كنـد، نمـاز     و رود و از او در بارههركس پيش فالگير و پيشگ«

  .»شود او قبول نميچهل شب 
  :باز فرموده است

»r�/4 T/�p� (NF���/1 r)p� (¡XwA(p̀ n.p%�$/=pF (/Hq sj@s-/C r$p-pF /�pYp̀ (/Hq pjqcrDs� Tp�/1 �$�H/Rn4 ����«)2(.  

                                           
  .؛ مسند احمد2230ي  مسلم، شماره -)1(
ه با سند حسن؛ ابوداود، بيهقي در السنن الكبري؛ دارمـي، ابـن   امام احمد، حاكم از ابوهرير -)2(

ذهبي حديث را قوي دانسته و عراقي در امالي خودش آن را . ماجه و ابن جارود در المنتقي
  .23، ص 6تصحيح كرده است، فيض القدير، ج 
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چنين كسي شك  و سخن او را باور كند، بي دهركس نزد فالگير و پيشگو رو«
  .»شده است كفر ورزيده استنازل  �به آنچه كه بر محمد 
هركس گمان كند كه آنچه را كه فـردا اتفـاق   : گويد مي �حضرت عايشه 

داند؛ چنين كسي دروغ بسيار بزرگ و بهتان عظيمي به خداوند نسـبت   افتد، مي مي
  :فرمايد داده است؛ چون خداوند مي

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

  .»دانند؛ جز خدا ين هستند، غيب نميها و زم كساني كه در آسمان: بگو«
؛ همان كسـي كـه وقتـي    »فتاح«: ينگونه موارد ناروا عبارتند ازبرخي ديگر از ا

توانـد   يكند تا به تو بفهماند كه از طريق كتاب مـ  نزد او بروي برايت كتابي باز مي
  .گريِ او را باور كني از غيب و آينده اطالع دهد و تو به راحتي دروغ و گمراهي

اي  كننـد، تكـه   ي رد، از كساني كـه نـزد او مراجعـه مـي     جوينده »طالب األثر«
دهم؟ تمام  به زودي تو را از حال و آينده خبر مي :گويد كه و مي خواهد پارچه مي

  .استوارنداين كارها بر مبناي دروغ و حيله 
كنـد؛   هاي رياضي، با نجـوم و سـتارگان كـار مـي     ؛ كسي كه با حساب»منجم«

! دهـد  ي كارهايشان خبـر مـي   كنندگان خودش را از گذشته و آينده سپس مراجعه
ي او آگـاه اسـت و بـر ايـن عمـل او       غافل از اين كه خداوند از اين دروغ و حقـه 

پـردازي بـيش نيسـت، مـدعي      داند كـه افتراگـر و دروغ   نظارت دارد و خودش مي
هـا تقسـيم بنـدي     ها را براسـاس بـرج   كسي است كه سال ،شناسي منازل برجها علم
كند؛ مثالً كسـي در سـال فـالن متولـد شـده اسـت بـرج او، بـرج االغ اسـت و           مي

هركس در سال فالن متولد شده است برج او، گاو نر است و هركس برج او فالن 
ن شكل، برخي از جرايد رسمي اكثر كشـورهاي  بدي. است، روز او غبارآلود است

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

ي فرهنگـي گـام برداشـته انـد و خـدمتي       گمان خودشان در راستاي ايفاي وظيفـه 
اگـر ايـن خـود    ! كننـد  جام داده اند و بدين وسيله با خرافات مبارزه مـي فرهنگي ان

  خرافه نباشد، پس خرافه چيست؟
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كردن با كليد به يكي از انگشـتان و تـالوت آيـاتي     بستن كتاب با نخ و آويزان
. كنـد  ي خودش، جن را احضـار مـي   ي آن آيات به عقيده معين از قرآن، به وسيله
اگر ايـن كـار چنـين اسـت، كتـاب را بـه       : گويد و مي كند سپس با آن استخاره مي

ي  همه. سمت راست برگردان و اگر چنان نيست، كتاب را به سمت چپ برگردان
گـاهي هـم   ... اي است جهت گشـودن بـاب شـعبده و    اينها بدعت و خرافه و وسيله

نازل شده اسـت چنانكـه    �شود كه بر محمد  موجب كفر ورزيدن به چيزي مي
پرسيدن از غيبي كه هنوز نيامده و آشـكار نشـده اسـت و جـز      .در حديث گذشت

داند، تكـذيب آن چيـزي اسـت كـه بـر سـرور مـا         خدا هيچكسي ديگر آن را نمي
  :فرمايد نازل شده است؛ خداوند مي �حضرت محمد 

�$tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? Ó§ø) tΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6 s? # Y‰ xî ( $tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? 6§ø) tΡ Äd“ r' Î/ <Úö‘ r& 

ßNθßϑ s?� ]34: انلقم.[  

داند كه  آورد و هيچكس نمي داند فردا چه چيز فرا چنگ مي و هيچكس نمي«
  .»)قطعاً خدا آگاه و باخبر است. (ميرد در كدام سرزمين مي

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

از آنها آگـاه  هاي غيب و كليد آنها در دست خداست و كسي جز او  گنجينه«
  .»نيست

�ãΝÎ=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ÿξsù ã� Îγôà ãƒ 4’ n?tã ÿÏµÎ7 øŠxî #́‰ tnr& ∩⊄∉∪ �ωÎ) ÇtΒ 4 |Ós? ö‘ $# ÏΒ 5Αθß™§‘� 

  ].27 -26: جن[
سـازد؛ مگـر    ي غيب خداست و هيچكس را بر غيـب خـود آگـاه نمـي     داننده«

  .»پيغمبري كه خدا از او راضي باشد
سـؤال از او   -1: كه باشد بر سه قسـم اسـت   سؤال از جن به هر شكل و كيفيتي

ي اتفاقي كه در جـايي دور رخ   پرسيدن از اكنون، يا در باره -2ي گذشته؛  در باره
  .سؤال از آينده -3داده است؛ 

هـا اكثـراً دروغ    سؤال اول و دوم به خاطر سه ذرائع ممنوع است؛ چرا كـه جـن  
ورش، بـر او پوشـيده   گويند و چه بسا سؤال مطرح شده از جـن حتـي در حضـ    مي
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بر آنان مخفي ماند؛ در حالي كـه   �بماند؛ همانگونه كه مرگ حضرت سليمان 
كردنـد و از مـرگ او خبـر     او در جلوي آنها ايسـتاده بـود و آنـان او را تماشـا مـي     

نداشتند و زماني كه عصـاي او در اثـر خـوردن موريانـه افتـاد، متوجـه شـدند كـه         
  :فرمايد د ميچنان كه خداون. سليمان مرده است

�$£ϑ n= sù $uΖ øŠ ŸÒs% Ïµø‹ n= tã |N öθyϑ ø9 $# $tΒ öΝçλ°; yŠ 4’ n?tã ÿÏµÏ? öθtΒ �ωÎ) èπ−/!# yŠ ÇÚö‘ F{ $# ã≅ à2ù' s? 

… çµs? r'|¡Ψ ÏΒ ( $£ϑ n= sù §�yz ÏM uΖ ¨[ t7s? MÅgø: $# βr& öθ©9 (#θçΡ%x. tβθßϑ n= ôètƒ |= ø‹tóø9 $# $tΒ (#θèV Î6s9 ’ Îû É># x‹yèø9 $# 

ÈÎγßϑ ø9   ].14: سبأ[ �∪⊇⊆∩ #$

زماني كه بر سليمان مرگ را مقرر داشتيم، جنيان را از مـرگ او آگـاه نكـرد    «
هـا بـود بـه     مـدت (هايي كـه   مگر چوب خواره] آنان را از مرگ او باخبر نساخت[

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

  .»ماندند باقي نمي) و بيگاري اسارت(خواركننده 
اما حكم سؤال جن از آينده، همانند حكم رفـتن نـزد سـاحر و جـادوگر و      -3

نازل  �كاهن و فالگير است، چرا كه او با اين عمل خود آياتي را كه بر محمد 
  .ت و ناگوار استشده است تكذيب كرده و اين كفر صريح و باوري زش
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  مشورت با عالمان

ي خويش بيفزايد،  كننده مشورت اهل فضل و ايمان را به استخاره اگر استخاره
  .اين برايش بهتر خواهد بود

در باره ي كارهايـت بـا كسـاني كـه اهـل      : به ابوموسي گفت �حضرت عمر 
  .تقوا هستند و از خداوند خوف دارند، مشورت كن

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

تا زماني كه قوم من ضرر نكند من هم ضرر نخـواهم   :هگويدك يك اعرابي مي
تا زماني كه با آنان مشـورت نكـنم، كـاري انجـام     : كرد، سؤال شد چگونه؟ گفت

  .دهم نمي
گروهـي كـه كارهايشـان را بـا مشـورت انجـام       : گويـد  مـي  /حسن بصـري  

  .ترين راه هدايت خواهند شد ترين و درست دهند، حتماً به راست مي
  :گويد ش ذوقي ميخوشاعر 

�|�>� �Y�� & *-C$L �)(�  
  ��,Y94 ��L(D lR�=D �8%�)  
   .��8D #�E� T�L)� $% 
�)  
 ���`@�) �A�)(��� .���@% &  

  

ــاي مشــكل و« ــر    در كاره ــتت مشــورت كــن و نصــيحت ه ــا دوس پوشــيده ب
  گر اهل فضل را پذيرا باشد؛ نصيحت

خداوند پيامبرش را به آن سـفارش كـرده، آنگـاه كـه فرمـود بـا آنـان         چرا كه
  .»سپس در انجام كار بر خدا توكل كنمشورت كن و 
كـرد و در امـوري كـه     هميشه با ياران خـويش مشـورت مـي    �رسول اكرم 
  :كرد؛ بر مبناي اين قول خداوند شان عمل مي ه مشورتشد ب وحي نازل نمي

�öΝ èδ ö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû ÍU ö∆F{   .»كارها با آنان مشورت كندر «]. 159: آل عمران[ �#$

: هــاي ســنن و ســيرت فــراوان اســت؛ بــه عنــوان مثــال از ايــن مــوارد در كتــاب
كنـار آب بـدر،    �به خاطر مشورت حباب بن منذر  �فرودآمدن رسول اكرم 



   

  
    

  
  

 

  ��47   �استخاره در پرتو رهنمودهاي پيامبر 

 

شدن رسول  ، بيرون�ن فديه از اسيران بدر به خاطر مشورت ابوبكر صديق پذيرفت
كردن  براي رويارويي و با مشركان در احد، بنابر مشورت جوانان، عمل �اكرم 

شـدن و   در صلح حديبيه و از لباس احرام بيرون �به مشورت حضرت ام سلمه 
مشـورت آنـان    بـه ردي و  �سر را تراشيدن؛ و در مواضع ديگر نيز رسول اكرم 

  .عمل كرده است
ــ از ــان تمجيــد مــي اين ــرآن از آن ــد در ق ــد و مشــورت را يكــي از  رو خداون كن

  :شمرد هايشان برمي خصايص و 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 است تا به اهميـت و  نا »شوري«ها را  در قرآنكريم يكي از سوره خداوند

  .فوايد بزرگ آن اشاره كند
افزايد و علـم آنـان    هاي ديگران را به عقل خودش مي انسانِ اهل مشورت عقل
هـا   ي بارور ساختن عقل كند، چون كه مشورت به مثابه را به علم خودش اضافه مي

است؛ مشورت بـا اهـل فضـل و بـرادران ايمـاني نشـان تواضـع و فروتنـي اسـت و          
اگر بعـد از مشـورت بـا آنـان در     . افزايد آميز را مي ي برادري و پيوند محبت طهراب

انجام كار با شكست مواجه شدي، از سوي آنان هيچ سرزنش و عتابي متوجـه تـو   
اي و بـه عقـل و فهـم     رو نبوده نخواهد شد؛ چرا كه تو در كارت؛ خود رأي و تك

ايـن  . اي ر مشورت كـرده اي و با برادرانت در خصوص آن كا خودت مغرور نشده
  :گويند است كه مي

»�(�9M� �4 P$D !) �(z9M� �4 B(� (4«  
  .»ي كه مشورت كند پشيمان نخواهد شدشود و كس گر نااميد نمي استخاره«
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  حكم مشورت

مشورت در امور خاص مستحب اسـت و در مسـائل سياسـي و نظـامي و امـور      
  .عمومي ديگر، واجب

  :فرمايد خداوند مي

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

) پـس از شـور و تبـادل نظـر    (مشـورت كـن و هنگـامي كـه      اندر كارها با آن«
  .»بر خدا توكل كن) قاطعانه دست به كار شو و(تصميم به انجام كاري گرفتي 

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

كه امـت  مشورت؛ خير نهفته است و ديگر اينخواهد به آنان بياموزد كه در  كه مي
  .)1(بعد از او به همين شيوه از او پيروي و اقتدا كنند

اسـت و هـر مسـئولي كـه بـا      ت از مباني شريعت ورمش: گويد مي /ابن عطيه 
  .عالمان و دينداران مشورت نكند، عزل او واجب است

بـر مسـئوالن در مسـائلي از ديـن كـه برايشـان       : گويـد  مـي  /ابن خويز منداد 
شـود و آنچـه را كـه     نمايد و آنچه مربوط به بخش نظامي مملكـت مـي   مشكل مي

مصـالح و منـافع    به واجب است و آنچه ءدانند، در اين امور مشورتشان با علما نمي
كنند و آنچه به سفيدان قوم مشورت  شود بايد با بزرگان و ريش عمومي مربوط مي

ان و زيــرمصـلحت كشــور و آبـاداني آن مربــوط اســت بايـد بــا قشـر نويســنده و و    
  .كارگزاران مشورت كنند

ترين ديدگاه فقهاست و  داند راجح ديدگاهي كه عمل به مشورت را واجب مي
دهيم؛ چـون قـرآن ايـن ديـدگاه را      برگزيده ايم و آن را ترجيح مي ما هم همان را

واجـب  . چرخنـد  ي حكمـت و مصـلحت مـي    كند و طبق آن، امور بر پايه تأييد مي
دانســتن مشــورت مــانعي در برابــر ايجــاد اســتبداد و تســلّط ديكتــاتوري محســوب 

  .شود مي
  :گويد مي �حضرت علي 

                                           
  .161، ص 4الجامع ألحكام القرآن، ج  -)1(
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»^�$�9M!� eW) ��)(�>� ��k�®>� ��D ^�$89M!�«  
اسـتعداد و توانـايي، اسـتبداد     بهترين ياور و پشتوانه، مشورت است و بـدترين «
  .»است

  :فرموده است �كند كه رسول اكرم  روايت مي �بيهقي از ابن عباس
»(4� J? 
� .�@M�) J(�X[� (�X1 �|�) (���b 
� Q(�� l	� ¯4a  �(��9M� �HF <

3 (�`�� �4) <N�$�� P$�C 3 ��X4 N(0�G P$�C«)1(. »بدانيد كه خداوند و پيـامبرش  ! هان
. ي رحمت قرار داد نياز هستند، اما خداوند آن را براي امت من مايه از مشورت بي

از دست نخواهد داد و هركس آن  لذا هركس از آنان مشورت كند راه درست را
  .»از راه انحراف نجات نخواهد يافت را ترك كند

هركس چهار چيز داشته باشد از چهار چيز محروم : اندبرخي از حكيمان گفته 
  :شود نمي
  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

پـردازيم كـه الزم اسـت طـرف مشـورت       هـايي مـي   به صفات و ويژگياكنون 
ي مسـايل دينـي اسـت، الزم اسـت كـه طـرف        اگـر مشـورت در بـاره   . داشته باشد

نرسيده باشـد،   »ارذل العمر«آدم سالخورده اگر به . تقوا باشدمشورت عالم و اهل 
ي مسايل دنيوي اسـت، الزم   در باره اگر مشورت. از فرد كم سن و سال بهتر است

است كه طرف مشورت انساني عاقل و با تجربه باشد، اگر طـرف مشـورت بـا وي    
  :شاعري سروده است. ي دوستانه دارد، اين از كسي ديگر بهتر است رابطه

                                           
سـند  . عاني به ابن عدي و بيهقي ارجاع داده استروايت فوق را آلوسي در تفسير روح الم -)1(

  .آن نيز حسن است
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?)]@9�� *��1 �4� B( J  
  .�=�� !) N(�8�8� �)(�F  

  

ورت كن با فردي دانا مش ي كاري بر تو پيچيده و دشوار شد، پس اگر دروازه«
  .»و از مشورت او سرپيچي مكن

  :ديگري گفته است
(F ��@�>� ]���� °� �Z?)��9M  

 Pk(�� ��@�4 )�  �8� ]��  
  

ي مشـورت رسـيد آن وقـت از رأي انسـان عاقـل و       وقتي كه رأي بـه مرحلـه  «
  .»انسان پخته و با تجربه كمك بگير فهميده و يا از رأي

! اي ابومعـاذ  :ي شعر فوق است گفتم ر كه گويندهشابه ب: گويد مي /اصمعي 
بـدين خـاطر اسـت    ! اي ابوسعيد: مردم از اشعارت شگفت زده شده اند، پاسخ داد

آورد و يـا بـر    ي آن را به دسـت مـي   رود و ثمره كننده يا به صواب مي كه مشورت
تـو   :به بشار گفـتم كـه  : گويد اصمعي مي. رود و در بدي آن شريك است خطا مي

  .گفتار نثر خودت شاعرتر از كالم خودت در شعر هستي در
با كسي كه كارها را تجربه كرده است مشورت كن؛ چـون او   :برخي گفته اند

بخشد كـه بـر او گـران تمـام شـده و تـو اكنـون آن را         نظر و پيشنهادي را به تو مي
  .كني رايگان دريافت مي
اهل تقـوا، امانتـدار    طرف مشورت تو بايد مردماني: گويد مي /سفيان ثوري 

  .و اهل خشيت و ترس از خدا باشند
  :فرموده است �رسول اكرم 

»n�(/�/9r�nHv�� ��/H/�r®n4« ؛ طرف مشورت امانتدار است)  و بايد چيزي را كه بـا او در
  ).ميان گذاشته شده، فاش نكند

  :زا فرموده است
»�4 �(�� T�1 .��� �4; ���C J� $���� & 2:G $-F .D(�«)1(.  

                                           
  .�ابوداود، حاكم و دارمي با سند حسن از ابوهريره  -)1(
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است، اگر كسي برادرش را به كاري راهنمايي كند كه بداند خير در غير آن «
  .»قطعاً به او خيانت كرده است
  :گويد مي �حضرت جابر بن عبداهللا 

»n{r�/C(/ pj@nM/� w.x��� ���� Tp�/1 /4(p%q?wl <w�U�=�� ��(/9Cq?/) <w�(p̀ �c�� q�r=�X��/) u�s|w� ��w�r�n4«)1(.  
بيعت كردم كه نماز را برپا دارم و زكات اموال را پرداخت  � با رسول اهللا«

  .»ا نسبت به هيچ مسلماني دريغ نكنمكنم و نصيحت و دلسوزي ر
  

  شود كننده آشكار مي براي استخارهآنچه 

كننده به ميزان صداقت ايمان و  به تجربه برايم ثابت شده كه خير براي استخاره
  شود؛ كمال يقين او آشكار مي

كننده اگر از ايمان راسـتين و يقـين نيرومنـد و قلبـي بيـدار و زنـده        تخارهاس -1
مند باشد، خداوند قلبش را در اثناي استخاره يا بعد از آن حتماً به آن سو كـه   بهره

يـك بـار   . خير است جهت خواهد داد و قلبش را به سوي خير متوجه خواهد كرد
مند بـودم، زيـاد اصـرار     ه آن عالقهي كاري كه ب براي خودم اتفاق افتاد كه در باره

در . ورزيدم، از خداوند طلب خير كردم و مرتب نمازگزاردم و مدام به دعا نشستم
ي سوم چون از استخاره فارغ شدم يكباره متوجه شدم كـه قلـبم تحـول پيـدا      مرتبه

كـرده و احساسـات و عــواطفم تغييـر كــرده اسـت و از كـاري كــه بـه آن ســخت       
ام و بـا خـود    گـردان شـده   زروي رسـيدن بـه آن را داشـتم روي   مند بودم و آ عالقه
ي  بهـا و گرداننـده   ي قلـب  كننـده  پاكيزه و منـزه اسـت ذاتـي كـه دگرگـون     : گفتم

پذيرد؛ كسي كه فريادرسي  دهد، اما خودش تغيير نمي آنهاست، ذاتي كه تغيير مي
  .دهد، اما خود نياز فريادرسي و پناه نيست كند و پناه مي مي

  :فرمايد در اين باره مي �رم رسول اك
»xJq? /B@s�s% TqX/ /P/̂ S (/�x�s̀ /�r�/ q�r�/�/8rLq? r�w4 q�q(/Lp� q�/Hr����� �c/1 x�/b/) � v�p-p̀ �$w��/) 
sFy�/=nC(/� /gr�p̀ ¦�(/�/C <��n�x��� /¥y�/=n4 qB@s�s-v�� r¥q�rL� (/X/@s�s% Tp�q? /*w9/1(p5«)2(.  

                                           
  .1210؛ صحيح مسلم، شماره 166، ص 1صحيح بخاري، ج  -)1(
  ).1689(، آلباني شماره لصحيحةاألحاديث ا -)2(
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هـاي آدميـزاد بـين دو تـا انگشـت از انگشـتان        شيد كه تمام قلـب آگاه با! هان«
خداي رحمان قرار دارند، درست همانند يك قلب هر طـور كـه بخواهـد آنهـا را     

ما را به سوي طاعـت خـويش    هاي دل! ها ي قلب گرداند، اي خداي گرداننده برمي
  .»برگردان

 �كه پيامبر  هنگامي! اي ام المؤمنين :پرسيده شد كه �باري از ام سلمه 
  :خواند بيشتر اين دعا را مي: كرد؟ گفت نزد تو بود، بيشتر چه دعايي مي

»(/C / u�p-n4 qB@s�s-v�� r{y8p� �q8v�p% Tp�/1 /*qXCŵ«.  
  .»ها قلبم را بر دينت پايدار كن لبي ق اي گرداننده«

در اين چه رازي نهفته است كـه بيشـتر ايـن     �اي رسول خدا : عرض كردم
ميـزادي نيسـت كـه قلـبش بـين دو      دهـيچ آ ! اي ام سلمه: خوانيد؟ فرمود مي دعا را

گرداند و هركدام  انگشت از انگشتان خداوند نباشد، هر قلبي را بخواهد راست مي
  .)1(كند را بخواهد كج مي

كننـده در زمـان اسـتخاره يـا بعـد از آن خيـر آشـكار         گاهي براي اسـتخاره  -2
عوامل ذيل باشد، احتمال دارد كه شـخص ايمـان    شود، اين امر شايد به خاطر نمي

ضعفي دارد يا در يقينش كمي و كاستي وجود دارد، يا علت آن شهوتي است كه 
ي قلبش را مكدر و آلوده كرده است، يا به سبب شبهه و غفلتـي اسـت    صفاي آينه

ي دوستانه با پروردگار جهانيـان بـاز داشـته     كه او را از توجه راست و ايجاد رابطه
آوردن كارهاي خير محـروم   عاً از به دستقطبنابراين، كسي كه چنين نباشد . است
كنـد، هرچنـد    شود و حتماً خداوند بدي را بـه بركـت اسـتخاره از او دور مـي     نمي

افتد كـه   مثالً اتفاق مي. ممكن است با تأخير و بعد از انتظار زياد اثرش نمايان شود
استخاره كند، امـا بعـد   ... براي مسافرت و ي ازدواج يا تأسيس شركت و يا در باره

مانـد،   شـود و حيـران و سـرگردان مـي     از استخاره براي انجام آن شرح صـدر نمـي  
كند؛ همانند اقدام در امر ازدواج با زني ناصـالح،   سپس براي انجام كاري اقدام مي

خواهد به سفري رود كه  كند كه سودي برايش ندارد، يا مي يا شركتي تأسيس مي
اي  كند و فاصله يش ظاهراً مفيد نيست، بعد از اين كه كامالً خودش را آماده ميبرا

                                           
  .صحيح سنن الترمذي -)1(
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بين او و وقوع كار مورد نظر باقي نمانده است، در همين گيـر و دار خداونـد او را   
به بركت اسـتخاره از كارهـايي كـه بـراي او خيـر و بركتـي در بـر نـدارد، نجـات          

ه است كه دير به خير هدايت شود و اگرچه فعالً ضعف ايمان او سبب شد. دهد مي
از آغاز از آن محروم بوده است و به همين سـبب بـار فشـار و خسـتگي متوجـه او      

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

كند؛ اين خـواب، خـوب اسـت     برايش مشخص مي خداوند طلب خير كرده است
در صورتي كه با توجهات قلبي هماهنگ باشد و برايش ايجاد شرح صـدر كنـد و   

خواند كه قلب نسـبت   اگر خواب به چيزي فرا مي. احساس آرامش و اطمينان كند
ديد آن خواب هيچ اعتباري  به آن آشفته و پريشان بود و آن را ناگوار و ناپسند مي

و بر آن هيچگونه حكم شرعي و امر تكويني مترتـب نخواهـد شـد، اگرچـه     ندارد 
  .بارها تكرار شود
كننـد كـه انبيـاء بـا وحـي       شناسم كه با خواب همان تعامل را مـي  كساني را مي

. شـود  كردند، انگار اينان پيامبراني هستند كه از طريق خواب به آنان وحي مـي  مي

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

هايشان نيـاز   هاي انبياء صادق و راست است، گاهي برخي از خواب انبياء، تمام خواب: الف
  به تفسير دارد؛

هايشـان نيـاز    آيد و گاهي برخي از خواب هايشان راست درمي نيكان و صالحان، اكثر خواب: ب
هايشـان راسـت    ند و غير از ايـن دو دسـته افـرادي هـم برخـي از خـواب      ك به تعبير پيدا نمي

  .آيد درمي
  :بينند سه گروه هستند هاي پريشان مي گروهي كه خواب: ج
  شان نسبت به خودشان برابر است؛ كساني كه حالشان پوشيده است، اغلب وضعيت) 1
  آيند؛ است درميهايشان خياالت و حاالت پريشاني است و كمتر ر فاسقان؛ اكثر خواب) 2
كسـاني  : فرمايـد  مي �افتد كه راست باشد؛ رسول اكرم  خواب كافران خيلي كم اتفاق مي) 3

  .آيد كه راست گفتارند خوابشان هم راست درمي
حـافظ ابـن حجـر در توجيـه حـديث      . روايت كرده اسـت ) 2263(مسلم از ابوهريره شماره 

است، همانند خواب دو نفري كه هم  هاي كافران نيز صادق بوده بعضي از خواب: گويد مي
  .379، ص 12فتح الباري، ج ... شان و بودند و خواب پادشاه �زنداني يوسف 
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خليل اهللا است كه در خواب ديد فرزنـد  ي حضرت ابراهيم  شان هم واقعه استدالل
  :كند خداوند در قرآن بيان مي. كنند را ذبح مي �دلبندش حضرت اسماعيل 

�$¬Η s>sù xVn= t/ çµyètΒ z ÷ë ¡¡9$# tΑ$s% ¢ o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“ u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤr& 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 بـا او   به سني رسيد كه مي) او متولد شد و بزرگ گرديد و(وقتي كه «

مـن در خـواب چنـان    ! فرزندم: ابراهيم بدو گفت. بپردازد) در پي معاش(به تالش 
اي : بنگـر نظـرت چيسـت؟ گفـت    ). انيت كـنم و قرب(بينم كه بايد تو را سر ببرم  مي
به خواست خدا مرا شـكيبا خـواهي   . شود بكن كاري كه به تو دستور داده مي! پدر
  .»يافت

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

 بينـي بكـن،   شود بكن؛ به وي نگفت كه آنچه را در خـواب مـي   تو دستور داده مي
وحي است و وحي چه در خـواب و چـه در بيـداري، يـا امـر       ءچرا كه خواب انبيا

  .است يا نهي
تواند چنين ادعايي  اين قضيه مخصوص پيامبران است و جز آنان هيچكس نمي

كند؛ هركس چنين ادعايي كرده و يا خود را وارد آن كند، حتماً زيان و خسارت 
هـاي   و محلـي امـن بـراي وسوسـه     را به جان خريده اسـت و خـود را مرتعـي آبـاد    

  ،هـاي روحـي   هـا، بيمـاري   چه بسا منشـأ برخـي از خـواب   . شيطاني قرار داده است
  .رواني باشد، يا مبناي آنها شطحات صوفيانه باشد

كـنم؛   ي آنها جهل است، برايتان ذكر مـي  هايي را كه پايه اي از مثال اكنون پاره
رسـاند؛ مطبوعـات    است به قتل مي اش را به خاطر خوابي كه ديده كسي دختر بچه

اش را  تركيه تقريباً هفت سال پيش خبري را چاپ كردنـد كـه مـردي دختـر بچـه     
براي شيخ نقشبندي خودش كه چندين بار او را در خواب ديده بـود و در خـواب   

رساند و بدينوسـيله بـراي    او را امر كرده بود كه كنار قبرش قرباني كند، به قتل مي
پرسـد بـر    وقتي كه قاضي در دادگاه از او مي. كند رباني تقديم ميتقرب به شيخ، ق

دهـد كـه هرگـز پشـيمان نيسـت،       اين عمل خودش پشيمان است يا خير، پاسخ مي
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بلكه برعكس خوشحال و خرسند است از اين كه توفيق يافته است امر شيخ را كه 
. و اسـماعيل كـرد  به او سپرده است اجرا كند؛ عيناً همانطور كه خداوند با ابـراهيم  

گويد، چرا خداوند براي او قوچي نفرستاد، همـانطور كـه بـه جـاي      اگر راست مي

≈�çµ: اســماعيل فرســتاد oΨ ÷ƒy‰ sùuρ ?x ö/ É‹ Î/ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∠∪� » ــه جــاي او ــد ب ــاني خداون قرب

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

: شريك گفت. شمشير بياوريد: شريك نزد او رفت، وقتي مهدي او را ديد، گفت
اي و راه  ام شـده  در خـواب ديـدم كـه تـو وارد خانـه     : چرا اي امير مؤمنان؟ گفـت 

تابي، خوابم را براي معبران تعريف كردم،  روي و در عين حال از من روبرو مي مي
كنـي، ولـي در بـاطن از مـن      ظاهر از من اطاعـت مـي  تعبيرشان چنين بود كه تو به 

اوالً خـواب تـو خـواب ابـراهيم خليـل      : كني، شريك بـه او پاسـخ داد   نافرماني مي
هاي  آيا براساس خواب. نيست؛ ديگر اين كه تعبيركننده هم، يوسف صديق نيست

رسـاني؟ مهـدي از    دروغين و نشأت گرفته از خيال و وهم مؤمنـان را بـه قتـل مـي    
  .شريك شرمنده شدپاسخ 

گرچـه  [دهـد   اي است كه هيچ كاري انجام نمـي  داستان ديگر حكايت دوشيزه
زند،  تا زماني كه خدا به او امر نكند دست به هيچ كاري نمي ]مند باشد به آن عالقه

مـن  : گويـد  اگر از او بپرسيد كه راه دريافـت امـر از سـوي خداونـد چيسـت؟ مـي      
مگر خـواب نيـك   : گويد كنم و مي يافت ميدستورات الهي را از طريق خواب در

  .)1(از سوي خداوند نيست، مگر بخشي از چهل و ششمين بخش نبوت نيست؟
 �حديث مزبور را امام بخاري از قتاده روايت كرده است كـه رسـول خـدا    

  :فرمود
»(/Cr±���� sl/Rw�(�=�� /�w4 w.x��� n�v�nRv��/) /�w4 wJ(pfr�����«.  
خداوند است و خواب پريشان و خيـال پـرداز از سـوي    خواب نيك از سوي «
  .»است شيطان

  .هيچ عالمي و عاقلي نگفته است كه خواب يكي از منابع شريعت است

                                           
  .حديث صحيح است –بخاري  -)1(
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چنـين  ... ، امام ابوحنيفـه، امـام شـافعي و امـام احمـد و     /اگر امامان بزرگوار 
ي  كردند، حتماً خواب نيك را بـه منـابع شـريعت و داليـل چهارگانـه      برداشت مي

افزودند آن اصـول چهارگانـه عبارتنـد از كتـاب اهللا،      معتبر احكام نزد جمهور، مي
سنت صحيح رسول اهللا، اجماع و قياس؛ يا حد اقل آن را در رديف اصول و منـابع  

دادند؛ مانند قول صحابي، شريعت كساني كه پيش از مـا بـوده انـد،     فرعي قرار مي
  .عرف، سد ذرائع، استحسان

خواب غير معصوم يا خواب غير انبيـاء  : گويد االعتصام ميدر  /امام شاطبي 
ي حكم شرعي نسيت، مگر آن كه بر منابع صـحيحي كـه    كننده به هيچ وجه اثبات

اگر با آنها موافق بود پس به مقتضاي آن عمل . در دست داريم، آن را عرضه كنيم
ردان د از آن رويگـ ايـ شود و اگر موافق نبود ترك آن واجـب خواهـد بـود و ب    مي
  .)1(شد

فالني سرقت كرده،  :گويد افزايد كه اگر در خواب ديد كسي به او مي وي مي
گويـد   برو دستش را قطع كن، يا فالني عالم است، برو از او سؤال كن يا آنچه مي

طبق آن عمل كن، يا فالني زنا كرده است، حد را بر او جاري كن و موارد ديگـر  
ا صحيح نيست، مگر آن كه در بيداري، بـراي  همانند اين موارد، هرگز اجراي آنه

اگـر چنـين كنـد كـاري خـارج از      . اي وجود داشـته باشـد   صحت آن دليل و قرينه
وحـي قطـع    �ي شريعت انجام داده است؛ چرا كه پس از رسول اكرم  محدوده
  .شده است

حديثي كه او به آن استدالل كرده كه خواب مؤمن چهل و ششمين جزء نبوت 
نقـل شـده كـه     �بخاري است از انـس و عبـاده بـن صـامت     است، در صحيح 

� Cr±n� q�w4r®nHv�� ²�rcnb r�w4/)« :فرمود �رسول اكرم l�9wM /�w�/r�p�/) �¤�rcnb /�w4 w��@n8�X��«   كسـي
و سخنان علماء را در توجيه و تبيين اين حديث بررسي كند، بدين مسـئله   ءكه آرا

اجزاي نبوت شباهت دارد؛ طوري كه گاهي  قانع خواهد شد كه خواب با جزئي از
شود، آن هم به صورت اجمـال   اي از امري غيبي اطالع داده مي در خواب به گونه

نه تفصيل و جز مژده يا هشدار يا عتاب و سرزنش چيز ديگر نخواهد بـود، هرگـز   

                                           
  .189، ص 1االعتصام، ج  -)1(
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بخشي از نبوت است و به احكام دين و دنيـا و حـالل و حـرام     :توان گفت كه نمي
ارد؛ طوري كه انسان مصالح خويش را به خـاطر خـوابي كـه در گذشـته     ارتباط د

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

 است به معناي آن نيست كه خواب، وحي مطلق است؛ بلكه جزئـي از اجـزاي آن  
ي  و خـواب تنهـا جنبـه   . شـود  است و هميشه جزء در تمام ابعاد، جايگزين كل نمي

ديگر اين كه خوابي كه جزئي از اجزاي . بشارت و انذار دارد و همين كافي است
در . ي آن نيز نيك سرشت باشد نبوت است، شرط آن است كه نيك باشد و بيننده

. شـوند  شـوند و گـاه نمـي    مورد شرايط هم بايست دقت شود؛ چون گاه فراهم مـي 
هاي شيطان به  خوابي كه خيال و وهم است و از وسوسه: خواب به چند قسم است

رود؛ خوابي كه حـديث نفـس اسـت، گـاه نيـز در اثـر هيجـان بعضـي از          شمار مي
بـودن خـواب محقـق شـد، آن وقـت بـه        پـس هرگـاه صـالح   . شود اخالط ديده مي

، و در غير اين صورت هرگز به آن شود صالحيت آن حكم داده و غير آن رها مي
  .شود توجه نمي

احتمـال دارد كـه منظـور از ايـن     : گويـد  در المفهـم مـي   /ابوالعباس قرطبي 
هـاي نبـوت    خصـلتي از خصـلت  ) رؤيـا صـادقه  (حديث آن باشد كه خواب نيـك  

  :چنانكه در حديثي ديگر آمده است. باشد
»b �C��1) l9M �4 ³cb {H��� ���) ^(=9%!�) �^®9���@8X�� �4 N��c«)1(.  
جزئـي از بيسـت و شـش جـزء      روي و زيبايي منشي دلسوزي و محبت و ميانه«

  .»نبوت است
  :باز فرموده است

»nªr$/�v�� n�w�(�=�� n{rH����/) n�w�(�=�� ²�rcnb r�w4 �l/�rH/� /�Cq�r�w1/) �¤�rcnb /�w4 w��@n8�X��«)2(.  
  .»مين جزء نبوت استي از بسيت و پنجروش نيك و منش نيك جزئ«
  

                                           
  .قرطبي، ابوالعباس، المفهم لما اشكل تخليص كتاب مسلم: رك -)1(
  .ترمذي، طبراني -)2(
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  الهام و القا در قلب

ي  دميدن در درون از ديگر موارد دريافت است، مگر نه آن است كه بـه گفتـه  
آنچـه بـه مـادر     :گفته شده كه! قرآن خداوند در مورد موسي به مادر او وحي كرد

رود؛ رسـول   هاي وحي به شـمار مـي   موسي رسيد نوعي الهام بود، الهام نيز از گونه
  :فرمايد مي �خدا 
»(��b�) (�%k� &@9�� "� K@´ �� N(�YD J� �1)� & 7YD �$-�� µ)� J?«)1(.  
در قلبم الهام كرده اسـت كـه هـيچ جانـداري      ]جبرئيل[شك روح القدس  بي«

ا زمـاني كـه   اش به او بـه كمـال و تمـام نرسـد و تـ      نخواهد مرد تا زماني كه روزي
  .»اجلش فرا نرسيده باشد
كند كـه گـاهي فرشـته در قلـب برخـي       از حليمي نقل مي /حافظ ابن حجر 

آوردن پيـروزي بـر    كنـد و بدينگونـه او را در بـه دسـت     هاي صالح الهام مـي  انسان
شـدن بـه چيـزي     كنـد، در انجـام كـاري اميـدوار و از نزديـك      دشمن اميدوار مـي 

شـود   ي شيطان با حضور فرشته از او دور مي كند و بدين وسيله وسوسه بيمناك مي
تواند با علم احكام وعد و وعيد ربطي داشته باشد؛ چرا كه اين  و اين نصيحت نمي

باز در فتح الباري از ابومظفر سمعاني نقـل شـده كـه    . )2(هاي نبوت است از ويژگي
آوردن علمي تحريك كرده كه انسان را  الهام همان است كه قلب را براي به دست

اين است كه عمل بـه آن تنهـا زمـاني     رأي جمهور. بدون استدالل به عمل وا دارد
  .جايز است كه هيچ دليلي نباشد و آن مورد هم از موارد مباح باشد

از  �تمام چيزهايي كه رسول خدا : گويد در الموافقات مي /امام شاطبي 
آن با خواب يا كشف و الهام يا القا در قلب خبر داده اسـت، مثـل ايـن اسـت كـه      

بـه نسـبت امـت بـديهي اسـت كـه       . لقـا كـرده اسـت   فرشته از سوي خداوند به او ا
. هيچكدام از آنان معصوم نيست و اشتباه و خطا و نسيان در حق آنـان جـايز اسـت   

اي از  نيز احتمال دارد كه خواب يك فرد، خيال و وهم و كشـف او فاقـد پشـتوانه   
بودن آن آشكار شود، بازهم احتمال اشتباه و توهم  واقعيت باشد، حتي اگر درست

                                           
  .سندش صحيح است. و ابن ماجه لحليةابونعيم در احاكم، ابن حبان،  -)1(
  .383، ص 12فتح الباري، ج  -)2(
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توانـد بـه آن حكـم قطعـي      ي است و هـركس كـه وضـعيتش چنـين باشـد نمـي      باق
  .)1(بدهد

كنـد صـاحب فـالن ضـريح يـا       حكايتي ديگر از پيرزني اسـت كـه گمـان مـي    
خواهـد كـه    شـود و از او مـي   دو سال در خوابش ظاهر مـي ... صاحب فالن گنبد و
كـه  تـواني بگـويي    مـي [ ايش بزرگداشت برايش برگـزار كنـد،  جشن مولود يا هم

دانيم كه برگـزاري جشـن مولـود خـواني، بـدعتي       مي ]مراسم رقص و آوازخواني
شـود در بسـياري از آن مراسـم،     ناپسند است و به شـكلي كـه اكنـون برگـزار مـي     

هـا در آن انجـام    شـوند و بزرگتـرين معصـيت    ترين منكرات را مرتكـب مـي   زشت
دهـد، گرچـه در    آيا جز شيطان كسي ديگر به منكر و بدعت دستور مـي . گيرد مي

  !شكل و لباس وحي باشد؟
برخي از پيروان طرق صوفيه بر اين باورند كه آنچـه از رقـص و آوازخـواني و    

شـان بـه    دهند، ذكر خداونـد اسـت و بـراي ايـن كـارِ باطـل       انجام مي... شطحات و
كنند، يا برخـي از آيـات قـرآن را     اي از احاديث مجعول يا دروغين استناد مي پاره

كنند؛ مثالً اسـتدالل   كنند، و از آن برداشتي غلط مي توجيه و تفسير ميبه نادرست 
داده انـد و ماننـد    كنند كه جوانان كهف كارهايي مانند كارهاي آنان انجام مـي  مي

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

�$oΨ ôÜ t/ u‘ uρ 4’ n?tã óΟ ÎγÎ/θè= è% øŒ Î) (#θãΒ$s% (#θä9$s)sù $uΖ š/ u‘ -> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ s9 

(# uθãã ô‰̄Ρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ $Yγ≈ s9 Î) ( ô‰s) ©9 !$oΨ ù= è% # ]Œ Î) $̧Ü sÜ x© ∩⊇⊆∪� ]14: كهف.[  

بـراي تجديـد   (ما به دلهايشان قدرت و شهامت داديم، آنگاه به پـا خاسـتند و   «
پروردگـار مـا،   : گفتنـد ) د وميعاد با آفريدگار خود، در ميان مردم فريـاد برآوردنـ  

اگـر  . (پرسـتم  ها و زمين است، ما هرگز غير از او معبودي را نمي پروردگار آسمان
در اين صورت سخن گـزاف و دور  ) چنين بگوييم و كسي را جز او، معبود بدانيم

  .»از حق گفته ايم

                                           
  .45، ص 4شاطبي، الموافقات، ج  -)1(
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به گمان اين گروه، اصحاب كهف مانند اينان برخاستند، خود را راست و كج 
د، رقصيدند، فريـاد زدنـد، عربـده كشـيدند و بـر كـف پايشـان چرخيدنـد و         كردن
كنند، نيست  در آيات فوق، هرگز چنين چيزي كه آنان ادعا مي. كوبي كردند پاي

پندارند؛ آيات را تفسير نكـرده اسـت، بلكـه     و هيچ مفسري هم آنطور كه آنان مي
  .دندبن كنند و بر خدا دروغ برمي آنان آيات خدا را تحريف مي

  
كنفرانس  ����كند كه شبانه با رسول خدا  گمان مي امام مسجدي

  كند مطبوعاتي برگزار مي

كند و بـراي هـر نمـازي     اي را رهبري مي فرد مذكور شيخي است كه مجموعه
هرگاه از او سؤالي بپرسند، . دهد شود و آنان را درس و تعليم مي پيش نمازشان مي

اجتهاد عالمـان و امامـان بـه آنـان فتـوا       يا با �از كتاب خدا و سنت رسول خدا 
خواهـد و   كننـده مهلـت مـي    اندازد و از سـؤال  دهد، بلكه پاسخ را به تأخير مي نمي
فردا . سؤال كنم �وقتي كه از رسول خدا  دهم،  پاسخ شما را فردا مي: گويد مي
را در خواب ديدم و راجع به پرسش شما به من چنين و  �رسول خدا  :گويد مي

  .توا دادچنان ف
دانم كـه ايشـان    در خواب نيستم، بعيد هم نمي �من منكر ديدن رسول خدا 

 �اگر هم بپذيريم كه رسول خدا . ها و نصايحي داشته باشد براي بيننده سفارش
آيد، چه لزومي دارد كه آن را در هر جلسه و ديداري با مريدان خويش  نزد او مي

يــن كــار ســبب ايجــاد غــرور و  اي تعريــف كنــد؛ چــون ا بــدون هيچگونــه فايــده

 �Ÿξsù: فرمايـد  شود، در صورتي كه خداوند از خودسـتايي منـع مـي    خودستايي مي

(# þθ’. t“ è? öΝ ä3|¡à)Ρ r&� ]32: نجم.[  

كند، او يكـي   زندگي مي »لمحلةا«خ مذكور در كشور مصر در غرب شهر شي
اي از هواداران جمعيتي ديني است كه محور كارشان محافظت بر سنت است و بـر 

دانـم چـرا آن جمعيـت     نمـي . كند گسترش سنت و احياي آن بين مردم فعاليت مي
كند و پيروانش را از انحرافات و خرافـات او   تنفر خويش را از آن شيخ اعالم نمي

  .دارد برحذر نمي
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هر شب حضرت را  �خادم رسول خدا  �نقل شده است كه حضرت انس 
كند كه شنيدم انـس بـن    د روايت ميامام احمد از مثني بن سعي. ديد در خواب مي

  :گفت مالك مي
»x�p% ¢lp�r�p� Tw�v;/� �Tp�/1 x!q? (/Dp�/) ª/�p� (/��wF Tw��w�/�«.  

  .»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  ي مسـئله  در بـاره  �سيده است كـه انـس   بنابراين، خبر صحيحي به ما نر
كند  ءاستفتا �ي آن اختالف كرده اند از رسول خدا  مسايلي كه صحابه در باره

و كسي را هم انس به انجام چيـزي كـه از خـواب دريافـت كـرده باشـد، مكلـف        
  .نكرده است

را بعد از  �شود كه رسول خدا  آيا در بين مهاجران و انصار كسي يافت مي
  ت او سؤال كند و ايشان به او پاسخ دهند؟وفا

در بسياري از مسايل اختالف كردند، آيا او به آنان  �اصحاب بعد از پيامبر 
ي ميراث پدري بـا   شان پاسخ داد؟ فاطمه دختر پيامبر را بنگريد؟ در باره در خواب
  .)2(ي حل آن سؤال نكرد؟ چرا از پدرش در باره. اختالف كرد �ابوبكر 

اندازد كه روزي انـدكي پـيش از نمـاز     خ مذكور مرا به ياد زني ميحكايت شي
را در خـواب ديـده اسـت و     �كرد كه رسـول خـدا    گمان مي. جمعه نزدم آمد

توبـه كننـد و   : حضرت به او دستور داده كه پيغام مرا به امتم برسان و به آنـان بگـو  
ي نمـاز   طبـه اين زن از من خواست كـه ايـن جريـان را در خ   . يك ماه روزه گيرند

  .جمعه براي مردم بيان كنم
اي مـا بـراي مـردم بيـان      امـا توبـه را در هـر درس و موعظـه    : در پاسخ او گفتم

كنـد و   دهيم؛ چون خداوند ما را به آن امـر مـي   كنيم و آنان را به توبه تذكر مي مي
  :شود كند و قرآن، كالم الهي، شبانه روز بر ما تالوت مي بر انجام توبه تشويق مي

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (# þθç/θè? ’n< Î) «!$# Zπt/ öθs? % ·nθÝÁ̄Ρ� ]8: تحريم.[   

                                           
  .رجال سندش صحيح است. 182، ص 1مجمع الزوائد، ج  -)1(
  .407، ص 10ابن تيميه، مجموع الفتاوي، ج  -)2(
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  .»ي خالصانه كنيد به درگاه خدا برگرديد و توبه! اي مؤمنان«

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

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

ي ماهي را فرض كنيم، جـز   ي روزه جايز نيست كه ما بر مردم روزه اما در باره
چنـين  . ي آن را بر آنـان فـرض كـرده اسـت     همان ماهي كه خداوند خودش روزه

وحي نازل  �شود و بعد از وفات رسول اكرم  حكمي جز از راه وحي ثابت نمي
  .شود نمي

و  ءعلمـا . توانند مبنـاي اثبـات شـريعت و احكـام باشـند      ها نمي و خوابرؤياها 
حضـرت  : گويد ابن حزم در كتاب المحلي مي. انديشمندان اسالمي چنين معتقدند

. كنـد  را در خواب ديدم كه به مـن نگـاه نمـي    �رسول خدا  :گويد مي �عمر 
: رمـود كنـي؟ ف  اي رسول خدا، گناه من چيست كه به من نگـاه نمـي  : عرض كردم

احكـام  : گويد ابن حزم مي. بوسي گناه تو اين است كه در حالت روزه زنت را مي
بـه عمـر در    �شود، در صورتي كه رسـول خـدا    شرعي از راه خواب ثابت نمي

غيـر  . زدن در حالـت روزه مبـاح اسـت    زمان حيات خودش فتوا داده بود كه بوسـه 
ابن حجر ). پناه به خدا(ممكن است اين حكم در خواب بعد از وفات منسوخ شود 

هـايش   در خـواب بايـد بـا سـنت     �گفتار رسول خـدا  : گويد در فتح الباري مي
مقايسه شود، اگر با آن موافق بود، حق است و اگر مخالف بود، حمـل بـر شـنيدن    

  .)1(ي خواب خواهد شد نادرست بيننده
  :فرمايد مي. خداوند دين را در بيداري، كامل كرده است

�tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ  ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 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

                                           
  .404، ص 12فتح الباري، ج  -)1(
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آن خـواهيم بـود كـه از طريـق خـواب و الهـام       نيـاز از   بعد از تكميل دين، بـي 
چيزهايي به آن بيفزاييم، در اين بـاره اگـر چنـين راهـي را بگشـايم حتمـاً كسـاني        
خواهند آمد و به ما خواهند گفت كه بر پنج نماز، بنمازي ديگر افزوده شده است 

تكـاليف بـدني و    �و افراد بخيل و كودن گمان خواهند كرد كـه رسـول خـدا    
هـاي افراطـي و تنـدرو،     ي آنان ساقط كرده است؛ اين چنين انسان ز عهدهمالي را ا

هاي تنبل و سست از تكاليف دين خواهنـد   چيزهايي بر دين خواهند افزود و انسان
  .هاي ايمان محو و نابود شوند هاي دين و شعبه كاست، تا جايي كه نشانه

نـد كـه   كن اسـتدالل مـي   �برخي از آنان به اين حديث صحيح رسـول خـدا   
  :فرمايد مي

»r�/4/) TqDS/� TwF qP(/X/Hv�� r$p-pF <TqDS/� xJq�pF pJ(pfr����� p! s�x�/H/9/C h«  
شـك خـودم را ديـده اسـت، چـون شـيطان        هركس مـرا در خـواب بينـد بـي    «
  .)1(»تواند خودش را به شكل من درآورد نمي

ا بـه جـاي رسـول    هاي ديگر ظاهر شود و خـود ر  ها و شكل تواند با قيافه اما مي
ايـن وضـعيت بـراي    . تواند ادعا كند كه خداست معرفي كند و حتي مي �خدا 

شيطان در برابر او چنان ظاهر شده كـه انگـار نـوري    . رخ داده است ءيكي از علما
مـن پروردگـارت هسـتم و مـن حـرام را برايـت        :است و خطاب به آن عالم گفت

و از شر او به خدا پنـاه  ! ي ملعونمرگ او بت: آن عالم در پاسخ گفت. حالل كردم
  .برد

خداونـد بـا ايـن چشـمان قابـل      : چگونه مرا شناختي؟ گفت: شيطان به او گفت
ها را  ها و بينايي تواند ديده رؤيت نيست؛ اين بينايي توانِ درك اهللا را ندارد و او مي

تـو حـرام را بـرايم    . درك كند؛ در صورتي كه من تو را با ديده خـويش دريـافتم  
ل كردي، چون خداوند آنچه را كه بر محمد حرام كرده است هيچ وقـت آن  حال

تو با علم خودت از دست مـن نجـات   : شيطان به او گفت. كند را بر من حالل نمي
  .ام با اين روش من پيش از تو هفتاد عابد را فريفته. يافتي

                                           
  ).1994(بخاري، شماره : رك -)1(
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انسـان  توانـد   دهد، در خواب بيشتر مي اين كار را وقتي كه در بيداري انجام مي
را بفريبد؟ اين امر مستلزم آن است كه انسان بيننده نسبت بـه شخصـيت و صـفات    

از . هاي اخالقي و جسمي او را بررسي كنـد  آگاه باشد و ويژگي �رسول خدا 
تواننـد او را بشناسـند و تشـخيص دهنـد؛ چـون آنـان صـفات و         مـي  ءابين رو علما

تـوان آن را امـري    دانند؛ امـا نمـي   هاي اخالقي پيامبر را فرا گرفته اند و مي ويژگي
مسلم تلقي كرد؛ چون كساني كه او را قبل از وفات مشاهده نكرده اند، تشـخيص  
براي آنان آسان نخواهد بود، اما كساني كه او را قبل از وفات ديده اند در خـواب  

كسي كه بخواند و بشنود، هماننـد كسـي   : ديدن آن حضرت براي آنان ساده است
  .د و مشاهده كندنيست كه ببين

را  �خـدا   يادم است كه فردي روستايي نزدم آمد و تعريف كرد كه رسول
كسي كه در : به او گفتم. در خواب ديده است و او را به چيزهايي امر كرده است

اي چه شـكلي بـود؟ شـروع كـرد بـه تعريـف شخصـيتي كـه مـا او را           خواب ديده
از جملـه  . انـده و شـنيده بـوديم   شناسيم و غير از آن شخصيتي بـود كـه مـا خو    نمي

. پوشد صفاتي كه برايش ذكر كرد اين بود كه رنگ او سياه است و لباس سياه مي
اي و نـام يكـي از رهبـران     با لحني تحقيرآميز به او گفتم تـو حتمـاً فالنـي را ديـده    

  .آفريقا را برايش ذكر كردم
شد  مدعي ميآمد و  اگر كسي نزد محمد بن سيرين مي: گويد زيد بن ايوب مي

كسي كه در خـواب   :گفت را در خواب ديده است، به او مي �كه رسول خدا 
ــده ــود؟ اگــر صــفتي ذكــر مــي   دي ــن ســيرين آن را   اي چــه شــكلي ب كــرد كــه اي
حـافظ ابـن حجـر    . اي را نديـده  �تو رسـول خـدا   : گفت شناخت، به او مي نمي
يحي از عاصم سند اين روايت صحيح است و براي تأييد آن روايت صح :گويد مي

بـه  : پدرم برايم حديث بيـان كـرده و گفـت   : گويد قليب مي. بن قليب آورده است
فرمود آنچه : گفت. را در خواب ديدم �گفتم كه رسول خدا  �ابن عباس 

شمايل حسن بن علي را برايش تعريـف كـردم   : گويد مي. ديدي برايم تعريف كن
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درسـت اسـت رسـول خـدا      :و او را به آن كسي كه ديده بودم تشبيه كردم گفـت 
  .)1(اي را ديده �

كند كه عادت بـر ايـن    بيان مي 4 – 3، صص 12باز ابن حجر در فتح الباري ج 
را در خـواب ديـده    �سواد مدعي شد كـه رسـول خـدا     است كه اگر فردي بي
اگر با صفاتي كه در روايات آمده است موافق بود قبـول  . است بايست سؤال كرد
  .شود د از او پذيرفته نمياست و اگر موافق نبو
  :چنين آمده است �در وصف پيامبر 

»����� �b� l,F �4 °�L (¶;` £�� J(`)«  
ساخته شده و داراي موهاي صـاف  سفيد بود، گويي از نقره  �پيامبر اكرم «
  .»بود

  :گويد مي �حضرت انس 
»pJ(p̀ sj@nM/� w.x��� ���� /�/Arkp� wJr@x��� xJp;p̀ n.p%/�/1 s�r®}���n®«)2(.  
، عـرق آن حضـرت انگـار مرواريـد     داراي رنگ روشن بود �پيامبر اكرم «
  .»بود

انگار . ام نديده �چيزي زيباتر از رسول خدا : گويد مي �حضرت ابوهريره 
  .)3(اش در حال حركت است شيد بر گرد چهرهرخو

آمـوزان و   هايي است كه در دسـت دانـش   از اين دسته خرافات، اوراق و نوشته
نويسنده يا ناشر آن . بينيم جويان مسلمان هر سال قبل از برگزاري امتحانات ميدانش

براي امت بيان شده كـه اكنـون    �كند كه طي آن وصيت رسول خدا  گمان مي
او مدعي است كـه رسـول خـدا    . رسد از طريق شيخ احمد، خادم حرم، به آنان مي

نامه سـفارش كـرده    در خواب نزد او آمده است و او را به نوشتن اين وصيت �
است و هركسي آن را و باور كند و تعـدادي از آن را يـك بـار بنويسـد يـا چـاپ       

اش زياد و در امتحانات نيـز قبـول شـده و در كارهـايش موفـق       كند، مال و سرمايه

                                           
  .، سندش جيد است400، ص 12فتح الباري، ج  -)1(
  ).1330(مسلم  -)2(
  .بنا بر شرط مسلم صحيح است: گويد محقق كتاب مي) 6309(روايت ابن حبان، شماره  -)3(
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يابد، اگر كسي آن را تأييد نكند و مضـمون آن را   شود؛ اگر بيمار باشد شفا مي مي
بالهـاي ديگـري    ميرند و به شود، فرزندانش مي دود ميباور نكند، در امتحانات مر

ها و خرافـات، دانشـجويان را از مطالعـه و     اينان با پخش اين دروغ. شود گرفتار مي
از ايـن رو، بـه رونويسـي تعـداد بيشـتري از      . كننـد  خواندن دور و پريشان مي درس

آيـد،   شـان مـي   اوراقي كه باور كرده اند كه موفقيـت فقـط از سـوي آن بـه سـراغ     
كننـد   اگر بعد از تالش بسيار در امتحان مردود شوند در دين شك مي. پردازند مي

هـا و   شـمارند، در صـورتي كـه دينـداران از ايـن بـدعت       و دينـداران را خـوار مـي   
  .ها بيزار هستند خرافه

ي ما به كسي كه كارش مشكل شد و براي رسـيدن   كوتاه سخن آن كه توصيه
يـن اسـت كـه در دعـا و زاري و تضـرع بكوشـد و فقـر و        يافته نشـد، ا  هابه خير، ر

ي  ناتواني و بيچارگي خويش را در پيشگاه پروردگار اظهار كند و عبادت فروتنانه
خويش را به پروردگارش عرضه كند و اميدوار باشد كه پروردگار او را به بهترين 

  .ترين راه، رهنمون خواهد شد يافته و هدايت
اي بـر او   كننـد كـه هرگـاه حكـم مسـئله      نقل مي /ه سالم ابن تيمياز شيخ اإل
شد، به پروردگار پناه  ماند و درست و نادرست آن برايش مشخص نمي پوشيده مي

گاهي به بعضي از مساجد قديمي در بيايان . كرد برد و او را التماس و زاري مي مي
بـوني و  سـاييد و ز  انداخت و پيشاني بر خاك مـي  برد و خود را به زمين مي پناه مي

كــرد و  فروتنــي و خاكســاري خــويش را بــه پيشــگاه پروردگــار يكتــا عرضــه مــي
  :گفت مي

»�H�F J(H��M ��Y4 (C <�H�1 ��A��? ���4 (C«  
  .»ي سليمان به من بفهمان فهماننده اي. اي معلم ابراهيم به من تعليم ده«

ابـرش  كـرد و دري در بر  داد تا خداوند مشكل او را حل مـي  همينطور ادامه مي
: گفـت  مـي . هـا و بـس داناسـت    گشود؛ چرا كه خداوند بسيار گشايشگر مشكل مي

شـد   اي يا چيزي يا حالتي كه بر من مشكل بود، قفل مي گاهي ذهنم در برابر مسئله
كرد؛ پـس هـزار بـار يـا بيشـتر و كمتـر از خداونـد طلـب          و حالت ايستايي پيدا مي

داد و ابهام آنچه كه بر  ح صدر ميكردم تا زماني كه خداوند به من شر مغفرت مي
  .شد من پيش آمده بود، رفع مي



   

  
    

  
  

 

  ��67   �استخاره در پرتو رهنمودهاي پيامبر 

 

  :فرمايد مي �رسول خدا 
»c�1� �(X�� �4 c�1 �1 �(1$�� �·�) �(X�� �4 �· PU��(«)1(.  
سـي  ترين انسان ك ترين انسان كسي است كه از دعا ناتوان شود و بخيل ناتوان«

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

»r�/4 n2��/M vJp� / �q�/9r�/C n.x��� Tp�(/�/� n.p� /$rXw1 w$w+�/$���� qB/�s|v��/) q�w�v|n�v�pF t�(/1�$�� TwF 
��(/�����«)2(.  
هـا دعـايش را    ها و مصـيبت  هركسي دوست دارد كه خداوند به هنگام سختي«

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

                                           
  ).601( لصحيحةاألحاديث ا سلسلةآلباني،  -)1(
  ).593(همان، 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 صـدر نداشـت، بـازهم آن را     -2

  انجام دهد؛
نمـاز بگـزارد و اسـتخاره كنـد و      اگر بين انجام دو كار دودل بـود، مجـدداً   -3

چنان خشوع و فروتنـي كنـد و اصـرار ورزد كـه هـر جزئـي از اجـزاي بـدنش بـه          
  .خداوند تعلق پيدا كنند

بخاطر داشته باشيم كه ربط خواب با استخاره اشتباه است، و بايد براي اصـالح  
ز اين اعتقاد عوامانه كـه اسـتخاره حتمـاً در شـب پـيش ا     . و تصحيح آن اقدام شود

خواب باشد تا آنچه را كه نيت كـرده در خـواب ببينـد و خيـر را از شـر بشناسـد،       
پايه است؛ چرا كه اساس شناخت خيـر از شـر و آنچـه كـه      اعتقادي نادرست و بي

يعني مـا  . الزم است بعد از استخاره انجام دهد، خود از عبارات دعا مشخص است
كنيم كه خير را برايمان آسان  خواهيم و از او طلب مي از خداوند خير و خوبي مي

و خجسته گرداند و دلهايمان را به آن خشنود سـازد و در قسـمت شـر از خداونـد     
خواهيم كه آن را از ما دور سازد و ما را نيز از آن دور سازد و هميشه مـا را بـه    مي

سمت خير هدايت و راهنمايي كند، لذا بعد از استخاره به انتظار هدايت و حصول 
ستن از جانب خداوند، آرمان و آرزوي ما است؛ شريعت هم همـين قـدر   نش توفيق

  .براي ما آورده است و مجاز نيستيم كه بر آن چيزي ديگر بيفزاييم
اي براي نفوذ شيطان به دلهايمان بگشـاييم تـا از سـوي آن مـا را      نبايست روزنه

نادرست  هايروهايش تخم فساد و با ها و نيرنگ همورد هجوم قرار دهد و با وسوس
  .را در اذهان ما بكارد

كمـال خيـر و بركـت فقـط در     «: د رحمت كند كسي را كه گفته اسـت خداون
هـا و   بـدعت ورشـدن در   پيروي از پيشينيان است و كمال شر و بدي فقط در غوطه

  .»هاي پسينيان است خرافه
  :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 خـدا بترسـيد كـه خـدا عقوبـت سـختي       

  .»دارد
گـذاري سـخت منـع كـرده و      ما را از بـدعت  �خدا  روست كه رسولاز اين

گفـت و مرتـب    هميشـه مـي  . گذاري از بدترين امور اسـت  فرموده است كه بدعت
  :فرمود درهر خطبه و درسي مي

»   & l�U�� ��`) <l�U� l1$ �`) <l1$ l�$O �`) <(¸(�$O �@4a� �� J?)
�(X��«)1(.  
ي جديـدي   هستند و هر پديده بدانيد كه بدترين امور چيزهاي جديد در دين«

است و هر گمراهـي در آتـش جهـنم    بدعت است و هر بدعتي گمراهي ] در دين[
  .»است
  

  پرسش و پاسخ

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

وضـو نداشـت، آيـا در چنـين شـرايطي دعـاي اسـتخاره را بـدون نمـاز           سفر بود و
  تواند بخواند؟ مي

پيـاده شـود، او   ... توانسـت از ماشـين يـا قطـار و     اگر در حال سفر بود و نمي: ج
اگر وقـت تنـگ   . ي را بخواند تواند با اشاره نماز بگزارد، سپس دعاي استخاره مي

اگر وضو نداشت . فقط به دعا اكتفا كند بود و نمازگزاران و دعا باهم ممكن نبود،
و وضوگرفتن هم ممكن نبود يا به خاطر تنگي وقت يـا بنـابر علتـي ديگـر شـرايط      

. توانست نماز بگـزارد، بـدون نمـاز دعـا كنـد      ي نقليه هم طوري بود كه نمي وسيله
ي توانش تالش و عمل كرده است و خداوند به چيزي كه در تـوان   چون به اندازه

                                           
  ).1578: (ي ؛ به شماره188/  3نسايي، ج  -)1(
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ره و نماز براي آن، سنت اكنون دانستيد كه دعاي استخا. دهد فرمان نمي ما نيست،
رو، گـزاردن نمـاز سـنت    ر از فـرض اسـت، از اينـ   ت ي سنت هم پايين جهاست و در

و به جـاي  . كرد، جايز است داخل سواري، حتي اگر به سمت غير قبله حركت مي
بدون عـذر انجـام دهـد     مسلماً اگر اين عمل را در فرايض. تواند بنشيند مي قيام هم

  واهللا اعلم. شود نمازش باطل مي
  اگر كسي دعاي استخاره را حفظ نبود چگونه استخاره كند؟ -2
اگـر  . تواند از خداوند طلب خير كند و نيازش را نام ببرد با هر لفظي كه مي: ج
بار الهـا خيـر را بـه مـن عطـا كـن، خيـر را بـرايم          »����� �: ' (���9 '«: بگويد
خيـر هركجـا كـه باشـد آن را بـرايم ميسـر و        »J(` 7�� :�� ' �$%�)«ين برگـز 

فاتحه و آيات ديگري  ي خداوند قرائت سوره. مقدور گردان، بازهم درست است
ي افراد ناتوان ساقط كرده اسـت و   را كه خواندن آن در نماز واجب است، از ذمه

 �پيـامبر اكـرم    از �تواند تسـبيح بخوانـد، حضـرت ابـوهريره      به جاي آن مي
  :كند روايت مي

»�pZq? r�s|n�r�/4p� ��r4p;q �@n�v;pF n.rXw4 (/4 r�n9r�pf/9rM� <(/4/) r�s|n9r�/�/D n.rX/1 �@n�/9rD(pF«)1(.  
تان انجام دهيد  ي توان كنم، آن را به اندازه وقتي شما را به انجام كاري امر مي«

  .»دست نگه داريد دارم از انجام آن و از 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 حمـد و ثنـاي   عبرا شخصي دعاي استخاره  -3
خوانـد، آيـا ايـن حـد بـرايش كـافي        خدا گويد و يا بر رسول صلوات بفرستد، مي

  ؟تاس
دعاكننده حمد و ثنـاي خـدا   اصل اين است كه در آغاز و پايان هر دعايي، : ج

 �از رسـول خـدا    �صالت بفرستد؛ چنانكه علي  �گويد و بر رسول خدا 
  :كند روايت مي

                                           
اين روايت را با وجود ضعف سندش براي افراد ناتوان بدين . ترمذي سندش ضعيف است -)1(

حـديث ضـعيف نـزد مـن از رأي رجـال بهتـر       : گويد خاطر پيشنهاد كردم كه امام احمد مي
  .است
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» ¹X�� T�1 ��=C "� B@�O �(1^ �`����«)1(.  
  .»درود فرستاده نشود �شود، تا بر رسول خدا  هيچ دعايي پذيرفته نمي«

كـردن   ند، سـتايش از سوي ديگر به خاطر تشابه با مؤمناني كـه در بهشـت هسـت   
  :گويند دهد كه مي خداوند از آنان خبر مي. خدا در دعا مناسب است

�ã� Åz# u uρ óΟ ßγ1uθôã yŠ Èβr& ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ šÏϑ n=≈ yèø9   ].10: يونس[ �∪⊂⊆∩ #$

  .»ستايش پروردگار جهانيان را سزاست: و ختم دعا و گفتارشان اين است«
  :در روايتي ديگر آمده است

»}�s̀ p���r4 ªwZ �j(/ p! s�/$r8nC w.�wF n$rH/Rv�(q w.x�w� @n�pF n�pfv%p�«)2(.  
  .»نشود، دم بريده و ناقص خواهد بودهركاري كه با الحمدهللا آغاز «

بر استحباب گفتن الحمد هللا و صلوات بر پيامبر  ءعلما :گويد مي /امام نووي 
در . اين بـاره زيـاد و مشـهورند   در آغاز و پايان دعا اتفاق دارند، آثار و روايت در 

آغـاز دعـاي اسـتخاره و خـتم آن بـا الحمـد هللا       : گويـد  ي دعاي اسـتخاره مـي   باره
  .، مستحب است�وصلوات بر رسول اهللا 

اگـر  . ي استخاره تأكيد شده اسـت نمـاز اسـتخاره اسـت     تنها چيزي كه در باره
ه اسـت؛ چـون در   ي عمل پوشاند نماز استخاره را خواند، گويا به امر مطلوب جامه

سياق حديث استخاره، ذكـري از ثنـا و حمـد بـراي خـدا و درود بـر پيـامبر اكـرم         
شايد بدين سبب در دعاي استخاره از حمد و ثنا و درود يادي نكرده است . نيست

ي كافي ثنا و حمد و سالم و درود وجـود دارد و بـه    كه در نمازِ استخاره به اندازه
ذكـر آن بـه خـاطر داليلـي عمـومي اسـت كـه         همان بسنده كرده اسـت، يـا عـدم   

در هـر دعـايي از آنهـا افـاده      �مشروعيت ثنا و حمد و صـلوات بـر رسـول اهللا    
فتواي شيخ عبـدالعزيز  . ديدگاه امام نووي متكي به همين دليل اخير است. شود مي

رسـول  : دهـم  من نيز اين حـديث پيـامبر را تـرجيح مـي    . نيز همين است /بن باز 
  :فرمود �وايوب انصاري به اب �اكرم 

                                           
  ).2035(ي  ، شمارهلصحيحةاالحاديث ا سلسلة؛ 160، ص 10مجمع الزوائد، ج  -)1(
  .روايت مرسل است نووي، االذكار،: رك -)2(
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»q�n9v̀ � pl/8vfwzv��< ��s� v;��/@/� r���r�p;pF t�@n�n)< ��s� u�/L (/4 / /9p̀ n.x��� /*p� ��s� r$/Hr�� /*�/� 
n2r$y�/4/)«  
امر خواستگاري را در قلبت پنهان كـن، سـپس وضـوي كامـل بگيـر، آنگـاه       «

بــه حمــد و تمجيــد پس هرچنــد كــه خداونــد ميســر كــرده اســت نمــاز بگــزار، ســ
  »پروردگارت بپرداز

  :سپس بگو
»��n�x��� /*�Dq? n�w$v-/� p!/) n�w$v%p� n�p�r�/�/) p!/) n�p�r1p� /{rDp�/) nPxU/1 qB@n�n[v��«)1(.  
ي  دانـم، تـو داننـده    يداني و مـن نمـ   توانم، تو مي توني و من نمي خدايا تو مي«
  .»ها هستي غيب

شد بر مشروعيت ثنا و حمد براي خدا بعد از نمـاز و  اگر روايت فوق صحيح با
  .واهللا اعلم. پيش از استخاره صراحت دارد

ي امري طلـب   خواهند از خداوند به صورت دستجمعي در باره گروهي مي -4
گزارند، آيا اين كارشان صحيح  خير كنند و همگي نماز استخاره را با جماعت مي

  است؟
جز مؤكده، با جماعت جايز است مشـروط بـر    نماز استخاره و نوافل ديگر،: ج

  .آن كه بر انجام آن دليلي باشد، مانند نماز تراويح
ش الجـامع الصـحيح بـابي تحـت عنـوان      امام بخاري در كتاب گرانسنگ خـوي 

براي اثبـات و تأييـد جـواز نوافـل بـه صـورت       . بسته است »عةالنوافل جما ةصال«
 �ت كـه او از رسـول خـدا    جماعت حديث عتبان بن مالك را ذكـر كـرده اسـ   

عتبان بن . اش نماز بگزارد، تا براي او مسجد باشد كند در مكاني از خانه دعوت مي
مكاني را كه دوست داشتم در آنجا نماز بگزارم، به رسـول خـدا   : گويد مالك مي

در آن مكان ايستاد و اهللا اكبر گفت و ما پشت  �نشان دادم و رسول خدا  �
كعت نماز نفـل گـزارد، سـپس سـالم داد و مـا هـم سـالم        دو ر. سر او صف بستيم

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

امام احمد حديث را با سندي ديگر روايت كرده است كه تمـامي رجـال آن ثقـه    . فيه است
  .280، ص 2، مجمع الزوائد، ج 49، ص 5الفتح الرباني، ج . هستند
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ي ام سليم نمازگزارد و ام  در خانه �نيز ثابت شده است كه آن حضرت . داديم
  .سليم و فرزندش انس بن مالك پشت سر او اقتدا كردند

  �كنـد كـه حضـرت عمـر      روايتي در كتاب المؤطأ ذكـر مـي   /امام مالك 
مثـل همـين   . رت جماعـت گـزارده اسـت   نماز چاشت را با غالم خـودش بـه صـو   

  .روايت را امام شاطبي در االعتصام ذكر كده است
اش نمازهاي نفل را بـه صـورت    وي افزوده است كه اگر كسي گاهي در خانه

جماعت بگزارد هيچگونه اشكالي ندارد، همچنين از امـام مالـك جـواز نمازهـاي     
ايـن كـار اعـالم     نافله به صورت جماعت روايت شده است بـه شـرطي كـه بـراي    

  .عمومي نشود و مردم را 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          -1
ي ديگـر ماننـد    عيدين، كسـوف، استسـقاء و نمـاز تـراويح، مـا در نمازهـاي نافلـه       

هـاي مطلـق بـراي آنهـا      همراه فرائض، نماز چاشت و نفل) مؤكده(هاي راتبه  سنت
تـوان   گزارده شوند جايز است و نمي جماعت مستحب نيست، اگر اينها با جماعت

  .آن را مكروه ناميد
در دو كتاب مختصر البويطي و الربيع، تصريح كرده است كـه   /شافعي امام 

دليل جواز نمازهاي . اردگزاردن نمازهاي نفل به صورت جماعت هيچ اشكالي ند
: افزايـد  ي سـخنانش مـي   در ادامـه . نافله به صورت جماعت احاديث فراواني است

طبق روايت ابن عباس، انـس بـن مالـك، ابـن مسـعود و حذيفـه ثابـت اسـت كـه          
ي روايـات مزبـور در    همـه . داصحاب با پيامبر خدا نماز نافله را جماعت گزارده ان

  .ند، جز حديث حذيفه كه در مسلم استموجود ]بخاري و مسلم[ صحيحين
شود كه نماز اسـتخاره بـه صـورت     از خالصه داليل گذشته، چنين استنباط مي

چه در حديث استخاره . گرچه به صورت انفرادي بهتر است. جماعت، جايز است
  :ي فرد به كار رفته است صيغه
»�pZq? ��/A r�s̀ n$/�p� q�r4ta(q r�p̀ r�/�v�pF q�r�/9/�v̀ /�«  

                                           
  .55 – 5، صص 4المهذب، ج المجموع شرح  -)1(
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إذا هممتم باألمر فاركعوا، وقتي تصميم كاري را گرفتيـد نمـاز   : بينيم نگفت مي
افزون بر آن، هيچ روايتي از صحابه نيامده است كـه نمـاز اسـتخاره را بـه     . بخوانيد

  .واهللا اعلم. صورت جماعت گزارده باشند
  وصلي اهللا علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم
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  در مورد دعا � رهاي پيامب گلچيني از تشويق
̂/�t�(/1�$�� /@nA s«: فرموده است �رسول اكرم  (/8w�v��«)1(.  

  .»عبادت استدعا عين «
  :سپس تالوت فرمود

�tΑ$s% uρ ãΝ à6 š/u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š $# ó= ÉftG ó™r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ ÎAyŠ$t6Ïã 

tβθè= äz ô‰ u‹ y™ tΛ ©yγy_ šÌ� Åz# yŠ ∩∉⊃∪� ]60 :غافر.[  

مرا به فرياد بخوانيد تا از شما بپذيرم، كساني كه خود : گويد پرورگار شما مي«
دانند كه مرا به فرياد خوانند يقين بدانند خـوار و پسـت داخـل     را بزرگتر از آن مي
  .»دوزخ خواهند شد
  :فرموده است �رسول خدا 

»/er�p� ²�r�/� /P/�v̀ p� Tp�/1 w.x��� /�w4 ��(/1�$��«)2(.  
  .»تر نيست نزد خداوند از دعا گراميهيچ چيزي «

  :نيز فرموده است
»�pZq? T�X/H/� r�s̀ n$/�p� r�w�v|n�v�pF (/H�Dq�pF sjp;r�/C n.�/�«)3(.  
هرگاه يكي از شما چيزي آرزو كرد و از خداوند خواستار چيـزي شـد بايـد    «

  .»كند چون او از پروردگارش سؤال ميزياد بخواهد، 
  :گر آمده استدر روايتي دي

»�Z? j;M �`n$�� r��|��F (¶�F sj;�C .��«)4(.  
د، چون هروقت يكي از شما از خداوند چيزي سؤال كرد، بايد زياد سؤال كن«

  .»كند از پروردگارش سؤال مي
  :كند كه آن حضرت فرمود نقل مي �از رسول خدا  �حضرت انس 

                                           
  .حديث صحيح است. به روايت ترمذي -)1(
  .حديث حسن است. ترمذي، امام احمد، بخاري در االدب المفرد -)2(
  .رجال سندش صحيح هستند. طبراني در االوسط -)3(
  ).1325(بشمارة  لصحيحةاالحاديث ا سلسلة -)4(
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»vjp;r�/�w� r�s̀ n$/�p� n.�/� n./9/b(/� r)p� /�w.q�w+�/@ T�9/� n.p�p;r�/C /�r�w� w.w�r�/D �pZq? /�pfp-rD� T�9/� n.p�p;r�/C 
/�v�wHv��«)1(.  
حتـي بنـد   . ي نيازهايتان را از پرورگارتان مسئلت كنيد حتماً شما نياز و يا همه«
د و حتي نمك را از او مسـئلت  امي كه قطع شود، از او سؤال كنيگتان را هن كفش
  .»كنيد

  :گويد مي � حضرت عايشه
»/Ms�t
� �@ ���9C 3 ���C 3 J? 
� J�F ����� "� ��� �`«  
از خداوند هرچيزي كه نياز داريد سؤال كنيد، حتي بند كفـش را، زيـرا اگـر    «

  .»آن را فراهم نكند ميسر نخواهد شدخداوند 
  :فرموده است �رسول خدا : گويد مي �حضرت ابوهريره 

»r�/4 r�p� vjp;r�/C /.x��� r /,r[/C w.r�p�/1«)2(.  
  .»نكند حتماً بر او خشم خواهد گرفتهركس از خداوند مسئلت «

  :فرموده است �رسول خدا : گويد مي �حضرت عبداهللا بن عباس 
»�,F� �^(8�  .»بهترين عبادت، دعا است«. )�(1$��«)3 ��

  :فرموده است �رسول خدا  :گويد مي �اسامه بن زيد 
»¡Hv�w1 /.x��� �@s�/Mn�pYrX/C p! ��v�w1 r�w4 w.x��(q �)sZ�@/�/�/) (¡�wF(/D («)4(.  
  .»بريد از خداوند علم سودمندمسئلت كنيد و از علم غير سودمند به او پناه«

  :فرموده است �رسول اكرم : گويد مي �حضرت عباده بن صامت 
»(/4 Tp�/1 q�r�ta� ��w�r�n4 @n1r$/C /.x��� ��/@r1/$q x!q? (/�Sn2 n.x��� (/A(�Cq? r)p� /¥/�/L n.rX/1 /�w4 ��@���� 
(/�p�v�w4 (/4 r�p� n�r$/C ��p�v;/Hq r)p� wl/��wfp% ��w�/� .pj(p-pF ¢�nb/� /�w4 qPr@p-v�� �NZq? /�w�v|nD .pj(p%: n.x��� 
n�p�v̀ p�«)5(.  

                                           
. ز يسار ين حـاكم كـه او نيـز ثقـه اسـت     رجال او رجال صحيح هستند به ج. به روايت بزار -)1(

  .15، ص 10مجمع الزوائد، ج 
  .ي حديث حسن است درجه. دب المفرد، ابن ماجهترمذي، بخاري در األ -)2(
  ).1579(، لصحيحةحاديث ااأل سلسلةآلباني،  -)3(
  ).1511(همان بشمارة  -)4(
  .ترمذي، امام احمد در مسند، حديث صحيح است -)5(
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ــد،     « ــئلت كن ــزي مس ــد چي ــين از خداون ــلماني در روي زم ــر مس ــه  ه ــاً ب قطع
ــته ــ خواس ــه ــب اث ــد آن را از او دور  اي وي ترتي ــا مشــكلي همانن ــد داد، ي ر خواه

خواهــدكرد، بــه شــرطي كــه دعــايش منجــر بــه گنــاهي و يــا باعــث قطــع پيونــد   
. خـواهيم  در ايـن صـورت بيشـتر مـي    : خويشاوندي نشود، يكي از حاضرين گفت

  .»كند بخشد و بيشتر اجابت مي آن ميخداوند متعال هم بيشتر از : فرمود
  :فرمود شنيدم كه مي �گويد از رسول خدا  مي �ايشه حضرت ع

»nB/�v%p� (/4 sJ@s|/C n$8��� �4 w.y� & w2ŵ @n�nM< �Z?) /P(p% �u�/=nC & w7s�s� q�r���� q�w���< Jq�F 
/{r�pf9M� Jp� pJ@s|� q��Hw4 n�s̀ E/C t
� & /*v�w� wl/1(���� r�s|pF«)1(.  
ر شـب بـيش از هـر زمـان ديگـر بنـده بـا        در سجده و همچنـين در ثلـث آخـ   «

توانستي از كساني باشي كه در اين لحظه  اگر مي. پروردگار خويش نزديك است
  .»ينند، پس از آنان باشنش به ذكر و نيايش خدا مي
  :فرمود مي �رسول اكرم : گويد مي �حضرت ابودرداء 

»s�/@r1/̂ ��r�/Hv�� q�w�r�nHv�� w.�w�ta q�r�p�q q r�/[v�� ¢l/(/�/9r�n4< /$rXw1 w.wMv�/� �*p�/4 ¢�x̀ /@n4 w.q (/Hx�s̀ 
(/1/̂ w.�w�ta ��r�/zq< pj(p% n*p�/Hv�� s�x̀ /@nHv�� w.q: /�w4S /*p�/) ��v�wHq«)2(.  
دعاي مسلمان براي برادر مسلمانش در غياب او پذيرفته خواهد شـد و بـاالي   «

بـرادر خـودش دعـاي خيـر كنـد آن       اي مأمور است كه هرگـاه بـراي   سر او فرشته
  .»و براي خودت همچنين باد) ول باشدقب(آمين : گويد ي مأمور مي فرشته

                                           
، ص 4ن خزيمه آن را صحيح دانسته است، نسـايي، حـاكم، جـامع االصـول، ج     ترمذي، اب -)1(

144.  
  .50، ص 17صحيح مسلم بشرح النووي، ج  -)2(
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  پايان

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

هـا و باروهـايي كـه خـدا و      ي شـرع را بـا عـادت    ي پاكيزه اينان متأسفانه چهره
  .رسولش حرام كرده اند، آلوده ساخته اند

ديد كساني را كـه از سـنت پـاك رسـول خـدا      ردر اين مرور گذرا، مشاهده ك
 سكننـد، پـ   روي گردانند و به دنبال كاهنان، ساحران و شعبده بـازان حركـت مـي   

  .بينند زيان بزرگي مي
ا هـيچ وقـت بـر مبنـاي شـريعت و احكـام نبـوده و        ها و رؤياه ديديد كه خواب

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

ماز استخاره بخواند نيز درست است و قبل از همه چيز، روزي حالل بايـد مـد   ندر 
ي  سپس تجـرد و يكسـويي از حلـو و قـوه    . حضور قلب نيز الزامي است. نظر باشد

هـاي آن، سـپس اسـتقبال قبلـه و      خويش و تبرا و دوري از هواي نفـس و خواسـته  
ــا خــوب و     ــي و دل شكســتگي و تكــرار و اصــرار در دع تضــرع و زاري و فروتن

  .پسنديده است
خداونـد داراي   ورد آن باشد؛ چرا كه »يا رب«هميشه زبانت را عادت بده كه 

كنـد و   نمـي  اي را رد كننـده  لحظات و ساعاتي است كه در آن سـؤال هـيچ سـؤال   
  .گرداند آرزومندي را نااميد نمي

كـنم كـه بـه     از خداوند مسئلت مـي . ي استخاره هاي بنده در باره اين است يافته
 .اش سـودمند گردانـد   بنده در برابر اين رساله پاداش عنايت كرده و براي خواننـده 

اگر در آن خطا و اشتباهي است از جانب من و شيطان است و اگر در آن صـوابي  
  .هست به خاطر توفيق و پشتيباني خداوند سبحان است

شـك او   بـي . گر به حق و بـه راه راسـت و صـراط مسـتقيم     تنها او است هدايت
اش خاتم پيامبران محمد  داوند بر بندهدرود و سالم خ. بهترين دوست و ياور است

pJ(/Rr8nM /*y. باد �/� yB/� w��cw�v�� (�H/1 pJ@sYw=/C< �P(p�/M/) Tp�/1 /�w�/Mr�nHv��< n$rH/Rv��/) w.x�w� yB/� 
/�wHp�(/�v��.  
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  دعا

بـر مـردم دورانـي خواهـد آمـد كـه       : فرمايـد  مـي  �حضرت حذيفه بن يمـان  
ده در يابد، مگر كسي كـه دعـايي ماننـد آدم غـرق شـ      هيچكس در آن نجات نمي

  .آب، دعا كند
» �4) <�(����) �$��� & *F��C �4 �%) <�R8��) º�� & ^(�Y�� ��` $% �����
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سـاني  فساد در خشكي و دريا به اوج خود رسـيده اسـت و اندكنـد ك   ! بار الها«
كه تو را در سختي و خوشي بشناسند و اندكند كساني كه تنها تو را در خوشـي و  

ا پذيرا بـاش  ر ي ما به ما توفيق توبه عنايت كن و توبه! بار الها. ناخوشي فرا خوانند
 و ما را به خـاطر آنچـه مرتكـب شـده ايـم هـالك مگـردان و بـه خـاطر كارهـا و          

  .»خطاهاي نادانان، ما را عذاب مده
  »السالمو«

                                           
  .31، ص 1، ج ةالصفو صفة -)1(



   

  
    

  
  

 

  ��80   �استخاره در پرتو رهنمودهاي پيامبر 

 

  منابع مؤلف

    كريم قرآن  1
  ابن كثير  تفسير القرآن الكريم  2
  القرطبي  حكام القرآنالجامع أل  3
  ابوالفرج ابن الجوزي  زاد المسير  4
  عالمه آلوسي  روح المعاني  5
  حافظ ابن حجر عسقالني  فتح الباري  6
  امام نووي  صحيح مسلم با شرح نووي  7
  منذري  مختصر صحيح مسلم  8
  مباركپوري  عون المعبود  9
  ابن اثير  صولجامع األ  10
  ترمذي  حوذي شرح ترمذياأل ضةعار  11

  منذري  الترهيبالترغيب و  12
  هيثمي  مجمع الزوائد  13
  قضاعي  مسند الشهاب  14
  المقدسي مةابن قدا  المغني  15

  ابن حزم اندلسي  المحلي  16
  امام ابن تيميه  الفتاوي  17
  امام نووي  بالمجموع شرح المهذ  18
  ابن القيم الجوزي  مدارج السالكين  19
  ابن القيم الجوزي  الجواب الكافي  20
  ابن القيم الجوزي  فهامجالء األ  21
  ابن رجب الحنبلي  الحكمالعلوم وجامع   22
  عالمه آلباني  لصحيحةحاديث ااأل سلسلة  23

  امام شاطبي  االعتصام  24
  امام شاطبي  الموافقات  25



   

  
    

  
  

 

  ��81   �استخاره در پرتو رهنمودهاي پيامبر 

 

  امام شوكاني  وطارنيل األ  26
  الخطابي  شأن الدعاء  27
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از ديرباز براي تشخيص خوب يا بدبودن كـاري كـه تصـميم بـه     
امـروزه  . رود هاي خاصي به كار مـي  آن گرفته شده، روش انجام

هـاي   فال حافظ و فال قهوه و اسـتخاره گـرفتن بـا قـرآن از شـيوه     
هــا  ايــن شــيوه بــديهي اســت كــه. متــداول در ميــان مــردم اســت

توانند سرنوشت ما را رقم بزنند و يا ما را نسبت بـه وضـعيت    نمي
  .تصميمي كه گرفته ايم، آگاه كنند

بــه ثبــوت  �اي كــه در ايــن بــاب از پيــامبر  بهتــرين شــيوه
هاي خرافـي   چه خوب است به جاي شيوه. رسيده، استخاره است

زين استخاره، اين شيوه كـه هـم خردمندانـه اسـت و هـم بـا مـوا       
  .شرعي مطابقت دارد، در زندگي ما رايج شود

اي كه پيش روي داريد، با همين  حجم اما آموزنده نوشتار كم
  .هدف فراهم آمده است


