
  (اللهم إ� أستخ�ك بعلمك)    

الجزء الثا�
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روى البخاري َعْن َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه رَِيضَ اللَُّه َعْنُهَ�، قَاَل:

كَاَن رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُعلُِّمَنا اِالْسِتَخارََة ِيف األُُموِر 

أََحُدكُْم  َهمَّ  إَِذا   " يَُقوُل:  الُقرْآِن،  ِمَن  ورََة  السُّ يَُعلُِّمَنا  كََ�  كُلَِّها، 

إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  لِيَُقْل:  ثُمَّ  الَفِريَضِة،  َغْ�ِ  ِمْن  َركَْعتَْ�ِ  فَلَْ�ْكَْع  ِباألَْمِر، 

فَْضلَِك  ِمْن  َوأَْسأَلَُك  ِبُقْدرَتَِك،  َوأَْستَْقِدرَُك  ِبِعلِْمَك  أَْستَِخ�َُك 

ُم  َعالَّ َوأَنَْت  أَْعلَُم،  َوالَ  َوتَْعلَُم  أَقِْدُر،  َوالَ  تَْقِدُر  فَِإنََّك  الَعِظيِم، 

ِديِني  ِيف  ِيل  َخْ�ٌ  األَْمَر  َهَذا  أَنَّ  تَْعلَُم  كُْنَت  إِْن  اللَُّهمَّ  الُغيُوِب، 

َوَمَعاِيش َوَعاِقبَِة أَْمِري - أَْو قَاَل َعاِجِل أَْمِري َوآِجلِِه - فَاقُْدرُْه ِيل 

ُْه ِيل، ثُمَّ بَارِْك ِيل ِفيِه، َوإِْن كُْنَت تَْعلَُم أَنَّ َهَذا األَْمَر َرشٌّ ِيل  َويَرسِّ

ِيف ِديِني َوَمَعاِيش َوَعاِقبَِة أَْمِري - أَْو قَاَل ِيف َعاِجِل أَْمِري َوآِجلِِه - 

فَاْرصِفُْه َعنِّي َواْرصِفِْني َعْنُه، َواقُْدْر ِيل الَخْ�َ َحيُْث كَاَن، ثُمَّ أَرِْضِني 

ي َحاَجتَُه» " قَاَل: «َويَُسمِّ

الحديث   

السادس عشر   
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 (اللهم إني أستخيرك بعلمك)

: أراد وقصد.  َهمَّ

ِمْن َغْ�ِ الَفِريَضِة: نافلة تطوعا.

أَْستَِخ�َُك: أسأل منك أن ترشد� إىل الخ�.

أَْستَْقِدرَُك: أطلب منك أن تجعلني قادرا عليه، إن كان فيه خ�ا.

َعاِقبَِة َأَْمِري: ما يأÇ بعُد من أحداث.

أَرِْضِني: اجعلني راضيا.

 : �
��المعا

   فوائد يف دعاء االستخارة: 

 مرشوعية االستخارة وأهميتها واملداومة عىل اللجوء إليها فالنبي صىل الله 

عليه وسلم كان يعلمها للصحابة ك� يعلمهم السورة من القرآن الكريم.

 "إذا هم أحدكم باألمر" يُستثنى من ذلك الطاعات والقربات ألنها كلها خ�، 

وقت  يف  بالعبادة  اإلتيان  يف  يُستخار  قد  أنه  إال  عليها،  االستخارة  يجوز  فال 

مخصوص كالحج، مثال يف هذه السنة الحت�ل عدو أو فتنة أو حرص عن الحج، 

املنكر كشخص متمرد عات يخىش  النهي عن  وكذلك يحسن أن يستخار يف 

بنهيه حصول رضر عظيم عام أو خاص.

 يف قوله:"أستقدرك" الهمزة والس� والتاء تدالن عىل الطلب، واملعنى أطلب 

منك يا إلهي وسيدي أن تقدر يل خ� هذا األمر وأن تعينني عىل عاقبتي فيه.

 

الباء يف قوله "بعلمك" و"بقدرتك" تدل عىل االستعانة أي طلب الخ� من علم 

العليم عز وجل وخ� قدره

. التأكيد عىل أنه ال حول وال قوة للعبد إال بالله وذلك يف قوله صىل الله عليه 

وسلم: "فإنك" فهو حرف توكيد ملعنى جملة " تقدر وال أقدر" ونفي علم العبد 

كذلك مه� بدا له أنه يعلم شيئا وذلك يف قوله: "تعلم وال أعلم".

 التقديم والتأخ� ب� العلم والقدرة يف بداية الحديث ووسطه، ففي األول بدأ 

"بأستخ�ك بعلمك وأستقدرك بقدرتك" ويف الوسط عقب بقوله: "فإنك تقدر 

وال أقدر وتعلم وال أعلم" وهنا لطيفة يف بداية األمر سأل الله بعلمه ألنه يبدأ 

يف رشح حاجته، لكن ألن القضاء البد له من قدرة عليه بدأ بقدرته عز وجل 

يف وسط الحديث.

 "فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب" اعرتاف واستعطاف 

لله عز وجل باإلقرار بالضعف والجهل التام أمام قوة وعلم الله تعاىل. 
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  (اللهم إني أستخيرك بعلمك)

: أراد وقصد.  َهمَّ

ِمْن َغْ�ِ الَفِريَضِة: نافلة تطوعا.

أَْستَِخ�َُك: أسأل منك أن ترشد� إىل الخ�.

أَْستَْقِدرَُك: أطلب منك أن تجعلني قادرا عليه، إن كان فيه خ�ا.

َعاِقبَِة َأَْمِري: ما يأÇ بعُد من أحداث.

أَرِْضِني: اجعلني راضيا.

   فوائد يف دعاء االستخارة: 

 مرشوعية االستخارة وأهميتها واملداومة عىل اللجوء إليها فالنبي صىل الله 

عليه وسلم كان يعلمها للصحابة ك� يعلمهم السورة من القرآن الكريم.

 "إذا هم أحدكم باألمر" يُستثنى من ذلك الطاعات والقربات ألنها كلها خ�، 

وقت  يف  بالعبادة  اإلتيان  يف  يُستخار  قد  أنه  إال  عليها،  االستخارة  يجوز  فال 

مخصوص كالحج، مثال يف هذه السنة الحت�ل عدو أو فتنة أو حرص عن الحج، 

املنكر كشخص متمرد عات يخىش  النهي عن  وكذلك يحسن أن يستخار يف 

بنهيه حصول رضر عظيم عام أو خاص.

 يف قوله:"أستقدرك" الهمزة والس� والتاء تدالن عىل الطلب، واملعنى أطلب 

منك يا إلهي وسيدي أن تقدر يل خ� هذا األمر وأن تعينني عىل عاقبتي فيه.

 

الباء يف قوله "بعلمك" و"بقدرتك" تدل عىل االستعانة أي طلب الخ� من علم 

العليم عز وجل وخ� قدره

. التأكيد عىل أنه ال حول وال قوة للعبد إال بالله وذلك يف قوله صىل الله عليه 

وسلم: "فإنك" فهو حرف توكيد ملعنى جملة " تقدر وال أقدر" ونفي علم العبد 

كذلك مه� بدا له أنه يعلم شيئا وذلك يف قوله: "تعلم وال أعلم".

 التقديم والتأخ� ب� العلم والقدرة يف بداية الحديث ووسطه، ففي األول بدأ 

"بأستخ�ك بعلمك وأستقدرك بقدرتك" ويف الوسط عقب بقوله: "فإنك تقدر 

وال أقدر وتعلم وال أعلم" وهنا لطيفة يف بداية األمر سأل الله بعلمه ألنه يبدأ 

يف رشح حاجته، لكن ألن القضاء البد له من قدرة عليه بدأ بقدرته عز وجل 

يف وسط الحديث.

 "فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب" اعرتاف واستعطاف 

لله عز وجل باإلقرار بالضعف والجهل التام أمام قوة وعلم الله تعاىل. 
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  الفوائد ( ٣٠ فائدة ) 
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  (اللهم إني أستخيرك بعلمك)

: أراد وقصد.  َهمَّ

ِمْن َغْ�ِ الَفِريَضِة: نافلة تطوعا.

أَْستَِخ�َُك: أسأل منك أن ترشد� إىل الخ�.

أَْستَْقِدرَُك: أطلب منك أن تجعلني قادرا عليه، إن كان فيه خ�ا.

َعاِقبَِة َأَْمِري: ما يأÇ بعُد من أحداث.

أَرِْضِني: اجعلني راضيا.

   فوائد يف دعاء االستخارة: 

 مرشوعية االستخارة وأهميتها واملداومة عىل اللجوء إليها فالنبي صىل الله 

عليه وسلم كان يعلمها للصحابة ك� يعلمهم السورة من القرآن الكريم.

 "إذا هم أحدكم باألمر" يُستثنى من ذلك الطاعات والقربات ألنها كلها خ�، 

وقت  يف  بالعبادة  اإلتيان  يف  يُستخار  قد  أنه  إال  عليها،  االستخارة  يجوز  فال 

مخصوص كالحج، مثال يف هذه السنة الحت�ل عدو أو فتنة أو حرص عن الحج، 

املنكر كشخص متمرد عات يخىش  النهي عن  وكذلك يحسن أن يستخار يف 

بنهيه حصول رضر عظيم عام أو خاص.

 يف قوله:"أستقدرك" الهمزة والس� والتاء تدالن عىل الطلب، واملعنى أطلب 

منك يا إلهي وسيدي أن تقدر يل خ� هذا األمر وأن تعينني عىل عاقبتي فيه.

 

الباء يف قوله "بعلمك" و"بقدرتك" تدل عىل االستعانة أي طلب الخ� من علم 

العليم عز وجل وخ� قدره

. التأكيد عىل أنه ال حول وال قوة للعبد إال بالله وذلك يف قوله صىل الله عليه 

وسلم: "فإنك" فهو حرف توكيد ملعنى جملة " تقدر وال أقدر" ونفي علم العبد 

كذلك مه� بدا له أنه يعلم شيئا وذلك يف قوله: "تعلم وال أعلم".

 التقديم والتأخ� ب� العلم والقدرة يف بداية الحديث ووسطه، ففي األول بدأ 

"بأستخ�ك بعلمك وأستقدرك بقدرتك" ويف الوسط عقب بقوله: "فإنك تقدر 

وال أقدر وتعلم وال أعلم" وهنا لطيفة يف بداية األمر سأل الله بعلمه ألنه يبدأ 

يف رشح حاجته، لكن ألن القضاء البد له من قدرة عليه بدأ بقدرته عز وجل 

يف وسط الحديث.

 "فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب" اعرتاف واستعطاف 

لله عز وجل باإلقرار بالضعف والجهل التام أمام قوة وعلم الله تعاىل. 
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  الفوائد ( ٣٠ فائدة ) 
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(اللهم إني أستخيرك بعلمك)

8

وسلم:  عليه  الله  صىل  لقوله  الفرض  غ�  من  نفال  تكون  االستخارة  ركعتي 

"ركعت� من غ� الفريضة"، واألفضل أن تكون من غ� السنن الرواتب وما له 

سبب، âعنى أن األفضل أن ال يكون منويا بها سوى االستخارة.

 تصىل ركعتي االستخارة يف كل وقت يف اليوم والليلة إال أوقات التحريم.

 لو تعذرت الصالة قبل الدعاء الستعجال أو حيض أو لوقت تحريم أو غ�ه، فال 

بأس أن يُكتفي بالدعاء.

ركعتي  يف  بعينها  سور  أو  معينة  آليات  قراءة  تخصيص  الراء-  بكرس  يرد-   æ

االستخارة، لذا فالقراءة فيه� مطلقة.

"َخْ�ٌ ِيل ِيف ِديِني" أوىل األشياء باملحافظة عليه هو دين اإلنسان فكان أول ما 

يُسأل عن الخ� له قبل الدنيا وأحوال املعيشة.

ُْه ِيل"  عالمة الخ� هو تيس�ه "فَاقُْدرُْه ِيل َويَرسِّ

فإن تعçَّ أو َصُعب فهذه عالمة رصُف الله عبَده عن األمر.

 ال صحة ملا يقوله البعض أن اإلنسان يرى رؤية منامية بعد االستخارة ويرى 

فيها أضواء خرضاء أو حمراء، أو يرى يف يقظته إنسان يحبه أو حيوان يكرهه، 

أو ما أشبه، ويجعلون هذه األشياء عالمة االستخارة.

 "واْرصِفِْني َعْنُه" قد يظل اإلنسان بعد االستخارة وعدم تيس� األمر متعلقا 

ظاهرا  االطمئنان  فيحصل  التعلق  هذا  عن  قلبه  ليحوِّل  لربه  فيلجأ  باألمر، 

وباطنا، عقال وقلبا.

ر  قد يرصف الله اإلنسان باالستخارة عن أمر يهواه وìيل إليه ويتمناه، ويقدِّ

له أمر يصعب عليه، ألنه يعلم سبحانه أنه خ� له، لذلك يقول العبد ثم " 

ثُمَّ أَرِْضِني" أي اجعلني راضيا بقضائك واختيارك وإن كان خالف ما أهوى 

وأíنى.

يهوى  ما  غ�  عىل  أمره  عاقبة  يرى  ح�  يرتيث  العبد  تجعل  االستخارة   

ويرجعها لناتج االستخارة فال ييأس.
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  (اللهم إني أستخيرك بعلمك)

وسلم:  عليه  الله  صىل  لقوله  الفرض  غ�  من  نفال  تكون  االستخارة  ركعتي 

"ركعت� من غ� الفريضة"، واألفضل أن تكون من غ� السنن الرواتب وما له 

سبب، âعنى أن األفضل أن ال يكون منويا بها سوى االستخارة.

 تصىل ركعتي االستخارة يف كل وقت يف اليوم والليلة إال أوقات التحريم.

 لو تعذرت الصالة قبل الدعاء الستعجال أو حيض أو لوقت تحريم أو غ�ه، فال 

بأس أن يُكتفي بالدعاء.

ركعتي  يف  بعينها  سور  أو  معينة  آليات  قراءة  تخصيص  الراء-  بكرس  يرد-   æ

االستخارة، لذا فالقراءة فيه� مطلقة.

12

13

ر  قد يرصف الله اإلنسان باالستخارة عن أمر يهواه وìيل إليه ويتمناه، ويقدِّ

له أمر يصعب عليه، ألنه يعلم سبحانه أنه خ� له، لذلك يقول العبد ثم " 

ثُمَّ أَرِْضِني" أي اجعلني راضيا بقضائك واختيارك وإن كان خالف ما أهوى 

وأíنى.

يهوى  ما  غ�  عىل  أمره  عاقبة  يرى  ح�  يرتيث  العبد  تجعل  االستخارة   

ويرجعها لناتج االستخارة فال ييأس.
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(Who amongst you is fasting today?)

ر  ١٢. قد يرصف الله اإلنسان باالستخارة عن أمر يهواه وìيل إليه ويتمناه، ويقدِّ

ثُمَّ  له أمر يصعب عليه، ألنه يعلم سبحانه أنه خ� له، لذلك يقول العبد ثم " 

أَرِْضِني" أي اجعلني راضيا بقضائك واختيارك وإن كان خالف ما أهوى وأíنى.

١٣. االستخارة تجعل العبد يرتيث ح� يرى عاقبة أمره عىل غ� ما يهوى ويرجعها 

لناتج االستخارة فال ييأس.

وسلم:  عليه  الله  صىل  لقوله  الفرض  غ�  من  نفال  تكون  االستخارة  ركعتي 

"ركعت� من غ� الفريضة"، واألفضل أن تكون من غ� السنن الرواتب وما له 

سبب، âعنى أن األفضل أن ال يكون منويا بها سوى االستخارة.

 تصىل ركعتي االستخارة يف كل وقت يف اليوم والليلة إال أوقات التحريم.

 لو تعذرت الصالة قبل الدعاء الستعجال أو حيض أو لوقت تحريم أو غ�ه، فال 

بأس أن يُكتفي بالدعاء.

ركعتي  يف  بعينها  سور  أو  معينة  آليات  قراءة  تخصيص  الراء-  بكرس  يرد-   æ

االستخارة، لذا فالقراءة فيه� مطلقة.

"َخْ�ٌ ِيل ِيف ِديِني" أوىل األشياء باملحافظة عليه هو دين اإلنسان فكان أول ما 

يُسأل عن الخ� له قبل الدنيا وأحوال املعيشة.

ُْه ِيل"  عالمة الخ� هو تيس�ه "فَاقُْدرُْه ِيل َويَرسِّ

فإن تعçَّ أو َصُعب فهذه عالمة رصُف الله عبَده عن األمر.

 ال صحة ملا يقوله البعض أن اإلنسان يرى رؤية منامية بعد االستخارة ويرى 

فيها أضواء خرضاء أو حمراء، أو يرى يف يقظته إنسان يحبه أو حيوان يكرهه، 

أو ما أشبه، ويجعلون هذه األشياء عالمة االستخارة.

 "واْرصِفِْني َعْنُه" قد يظل اإلنسان بعد االستخارة وعدم تيس� األمر متعلقا 

ظاهرا  االطمئنان  فيحصل  التعلق  هذا  عن  قلبه  ليحوِّل  لربه  فيلجأ  باألمر، 

وباطنا، عقال وقلبا.

01

02

ر  قد يرصف الله اإلنسان باالستخارة عن أمر يهواه وìيل إليه ويتمناه، ويقدِّ

له أمر يصعب عليه، ألنه يعلم سبحانه أنه خ� له، لذلك يقول العبد ثم " 

ثُمَّ أَرِْضِني" أي اجعلني راضيا بقضائك واختيارك وإن كان خالف ما أهوى 

وأíنى.

يهوى  ما  غ�  عىل  أمره  عاقبة  يرى  ح�  يرتيث  العبد  تجعل  االستخارة   

ويرجعها لناتج االستخارة فال ييأس.

 (اللهم إني أستخيرك بعلمك)

 االستخارة براءة من الرشك للمستخ� إلقراره بأن القادر املدبر الذي يعلم الغيب  

وصالح العبد هو املوىل عز وجل

التسليم بقضاء الله وقدره والتيقن بأن عاقبة أمر العبد خ�ا حتى وإن خالف هواه 

 قضاء الله وأمره كله خ�، لقوله تعاىل: (بيدك الخ�) ولقوله صىل الله عليه وسلم 

"يف دعاء استفتاح الصالة عند مسلم: "والخ� كله بيديك والرش ليس إليك

 قد يرى اإلنسان الخ� رشا فيكرهه ويرى الرش خ�ا ويحبه ويتمناه بسبب قصور

 نظره وعدم إحاطة علمه، فيخرج اإلنسان يف االستخارة من ضعفه وجهله إىل قدرة

،الله وعلمه املحيط، ويفوض ربه ويتوكل عليه يف تيس� الخ�

 َوَعَىس أَْن تَْكرَُهوا َشيْئًا َوُهَو َخْ�ٌ لَُكْم َوَعَىس أَْن تُِحبُّوا َشيْئًا َوُهَو َرشٌّ لَُكْم َواللَُّه يَْعلَُم)

(َوأَنْتُْم َال تَْعلَُموَن

الفوائد العقائدية:

3    

2

1 
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وسلم:  عليه  الله  صىل  لقوله  الفرض  غ�  من  نفال  تكون  االستخارة  ركعتي 

"ركعت� من غ� الفريضة"، واألفضل أن تكون من غ� السنن الرواتب وما له 

سبب، âعنى أن األفضل أن ال يكون منويا بها سوى االستخارة.

 تصىل ركعتي االستخارة يف كل وقت يف اليوم والليلة إال أوقات التحريم.

 لو تعذرت الصالة قبل الدعاء الستعجال أو حيض أو لوقت تحريم أو غ�ه، فال 

بأس أن يُكتفي بالدعاء.

ركعتي  يف  بعينها  سور  أو  معينة  آليات  قراءة  تخصيص  الراء-  بكرس  يرد-   æ

االستخارة، لذا فالقراءة فيه� مطلقة.

ر  قد يرصف الله اإلنسان باالستخارة عن أمر يهواه وìيل إليه ويتمناه، ويقدِّ

له أمر يصعب عليه، ألنه يعلم سبحانه أنه خ� له، لذلك يقول العبد ثم " 

ثُمَّ أَرِْضِني" أي اجعلني راضيا بقضائك واختيارك وإن كان خالف ما أهوى 

وأíنى.

يهوى  ما  غ�  عىل  أمره  عاقبة  يرى  ح�  يرتيث  العبد  تجعل  االستخارة   

ويرجعها لناتج االستخارة فال ييأس.

08 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

 (اللهم إني أستخيرك بعلمك)

5

6

قوله صىل الله عليه وسلم "وأسالك من فضلك العظيم" إشارة إىل أن إعطاء الرب 

فضل منه وليس ألحد عليه حق يف نعمه، وإشارة إىل سعة فضل الله عز وجل.

 استأثر الله بعلم الغيب، فال يعلمه ملك مقرب وال نبي مرسل، وحتى رسول الله 

صىل الله عليه وسلم ال يعلم منه إال ما أوحاه الله إليه.

التوسل إىل الله عز وجل بأس�ئه الحسنى وصفاته العىل ب� يدي الدعاء "أستخ�ك 

بعلمك وأستقدرك بقدرتك" "عالم الغيوب".

7



09 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

  (اللهم إني أستخيرك بعلمك)

*-الفوائد الفقهية: -*   

وسلم:  عليه  الله  صىل  لقوله  الفرض  غ�  من  نفال  تكون  االستخارة  ركعتي 

"ركعت� من غ� الفريضة"، واألفضل أن تكون من غ� السنن الرواتب وما له 

سبب، âعنى أن األفضل أن ال يكون منويا بها سوى االستخارة.

 تصىل ركعتي االستخارة يف كل وقت يف اليوم والليلة إال أوقات التحريم.

 لو تعذرت الصالة قبل الدعاء الستعجال أو حيض أو لوقت تحريم أو غ�ه، فال 

بأس أن يُكتفي بالدعاء.

ركعتي  يف  بعينها  سور  أو  معينة  آليات  قراءة  تخصيص  الراء-  بكرس  يرد-   æ

االستخارة، لذا فالقراءة فيه� مطلقة.

1

ر  قد يرصف الله اإلنسان باالستخارة عن أمر يهواه وìيل إليه ويتمناه، ويقدِّ

له أمر يصعب عليه، ألنه يعلم سبحانه أنه خ� له، لذلك يقول العبد ثم " 

ثُمَّ أَرِْضِني" أي اجعلني راضيا بقضائك واختيارك وإن كان خالف ما أهوى 

وأíنى.

يهوى  ما  غ�  عىل  أمره  عاقبة  يرى  ح�  يرتيث  العبد  تجعل  االستخارة   

ويرجعها لناتج االستخارة فال ييأس.

4

3

2



10 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(اللهم إني أستخيرك بعلمك)

االستخارة من الدعاء، ومن أسباب قبول الدعاء التكرار واإللحاح، فال بأس من 

تكرار االستخارة عىل األمر الواحد أكç من مرة.

 حرف العطف (ثم) يقتيض الرتتيب املرتاخي ب� املتعاطف�، فدل هذا عىل 

الركعت� وليس قبله، و÷ة  أن موضع دعاء االستخارة يكون بعد السالم من 

خالف ب� أهل العلم يف املسألة.

قوله صىل الله عليه وسلم: "من غ� الفريضة" يدل عىل أن نية الفريضة ال 

يدخل معها نية أخرى، فالفريضة نيتها مستقلة وال ìكن الترشيك فيها.

 ال يستخ� أحد عن أحد، لكن قد يدعو اإلنسان دعاء لغ�ه أن يختار الله له 

األصلح في� يستخ�.
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11 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(اللهم إني أستخيرك بعلمك)

الفوائد العامة: 

 æ املستخ�  أن  إذ  املسلم،  حياة  يف  الصالة  أهمية  عىل  تدل  االستخارة  صالة 

يقترص فقط عىل الدعاء وإøا أضاف إليه ركعت�.

 قوله (ك� يعلمنا السورة من القرآن) يدل عىل أهمية العناية بالقرآن يف حياة 

املسلم، وأنه أصل العلوم الرشعية.

1

2

وسلم:  عليه  الله  صىل  لقوله  الفرض  غ�  من  نفال  تكون  االستخارة  ركعتي 

"ركعت� من غ� الفريضة"، واألفضل أن تكون من غ� السنن الرواتب وما له 

سبب، âعنى أن األفضل أن ال يكون منويا بها سوى االستخارة.

 تصىل ركعتي االستخارة يف كل وقت يف اليوم والليلة إال أوقات التحريم.

 لو تعذرت الصالة قبل الدعاء الستعجال أو حيض أو لوقت تحريم أو غ�ه، فال 

بأس أن يُكتفي بالدعاء.

ركعتي  يف  بعينها  سور  أو  معينة  آليات  قراءة  تخصيص  الراء-  بكرس  يرد-   æ

االستخارة، لذا فالقراءة فيه� مطلقة.

ر  قد يرصف الله اإلنسان باالستخارة عن أمر يهواه وìيل إليه ويتمناه، ويقدِّ

له أمر يصعب عليه، ألنه يعلم سبحانه أنه خ� له، لذلك يقول العبد ثم " 

ثُمَّ أَرِْضِني" أي اجعلني راضيا بقضائك واختيارك وإن كان خالف ما أهوى 

وأíنى.

يهوى  ما  غ�  عىل  أمره  عاقبة  يرى  ح�  يرتيث  العبد  تجعل  االستخارة   

ويرجعها لناتج االستخارة فال ييأس.
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