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 استحباهبا وفضلها(صالة االستخارة )
 خالد بن ضحوي الظفريي

َهِ  ُ  ُ  ، ََنَْمُدُه وَنسْْْْْْْْ َ   وِرْو  َْْْْْْْ ِ َ  ِ   ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ ُنوِا مَنُْْ سِْْْْْْْ ُِ  ِنِ  ِرْو  ُْْْْْْْ ُِْ نُُه، ونَُْ  هَْ وَنسْْْْْْْْ
 َوْحَدُه مَْعَم لَِ  ، َرْو يَْْهِدِه هللاُ َفََل ُرِضلَّ َلُ ، وَرْو ُيْضِلْل َفََل َه ِدَي َلُ ، وَمْ َهُد َمن َّلَّ إَِلَ  ِإَّلَّ هللاُ 

َهُد َمنَّ ُ َمَّد   نِيَل َلُ ، وَم ْْْْ ِلُُ ، ََّل  َْْْ ِا اّلِلََّ َحقَّ تَُْق تِِ  َوََّل  يَ   ا َعْبُدُه َوَا ُْْْ ِا اتَُّْق مَيَُّْه  الَِّذيَو آَرُ 
ِنَ  ُِتوَّ ِإَّلَّ َومَنُْْهْم ُرْسِلُم  .[102]آل عمنان:  ََتُ

 مَرَّ  بَْْ ُد:
َّله، من يس د إىل فإنَّ  ِكل ال بد على هللا والهج ئ  مل ِاه، ويسهخريه يفرو َت م ت  اب  مج ع مر

ِا الدن  ، ،يهضح ل  ف   اخلري رو الشن كل ر  يقدم عل   مو يرتك  مم  مل فإ ا جلأ ال بد  رو مر
إىل هللا ودع  اب  و أل  ومحل  عل  ، مع ن  هللا للخري، ويسن ل  طنق ، وصنف ع   الشن، وج ب  

َواْْلَْرَض َوَإلَْيَه يُ ْرَجُع اْْلَْمُر ُكلُُّه فَاْعُبْدُه َوتَ وَكهْل َعَلْيَه َوَما َوّلَِلَه َغْيُب السهَماَواَت )رس لك ، 
ِة ل  إَّل بنب ، (، رَبَُّك َبَغاَفٍل َعمها تَ ْعَمُلونَ  ِل لل بد إَّل ن ، وَّل ق فَل  يء مفضل لل بد فَل ح

ِاه كله  إل  .   رو ت لق قلب  ن ، وصنف مر
 عب د هللا:
خصِص  يف هذا الزر ن الذي قل  مم  ي بُي للمؤرو احمل فظة عل    ان إل   ال يب ومم  ما د

يصلي اك هني رثل وص هه  من رو يطبق ف   هذه الس ة ويكناه : مَّل وهي صَلة اَّل هخ اة، 
بق ة صَلة ال  فلة، يقنم يف كل اك ٍة ف حتة الكه ب ور  ت سن رو القنآن، مث ينفع يدي  ب د 

ِااد يف  للالسَلم ويدعِ  ِاهم كل ِ   مصح بَ ي لمُ  ، وهذا ر  ك ن نلدع ء ال و ره ،   يف مر
ِا الدن   كهج اة مو اخه  ا زوج مو زوجة مو   ن مو غري  لل مم  َّل يظهن ف   اخلري رو  مر

ِا ال ب دا   ِا اليت ف   اخلري واضح َّل ا هب ه ف   الشن، مر  مر فَل ا هخ اة ف ه ، فخريه  مو األر
ِبة.ظ هن و   املس بقة إل ه  رطل

ُِل هللِا ف   يُ لِ ُم مصح بَ  اَّل هخ اَة   و ج بِن بِو عبِد هللِا َاِضَي هللُا ع  ، ق ل: ك ن ا 
ِل: )) ِاَة رو القنآِن؛ يق ِِا كلِ ه ، كم  يُ لِ م الس إذا همه أحدُكم ابْلمَر فْلريَكْع ركعتنَي يف األر

ُك بُقدرَتك، وأسأُلك من إين أستخريُك بَعلمك، وأستقدرُ  من غرَي الفريضَة، مث ْليُقل: اللهمه 
ُم الغيوب، اللهمه فإْن كنَت َتعَلُم  َفضَلك؛ فإنهك َتقَدُر وال َأقَدُر، وَتعلُم وال َأعلم، وأنت عاله
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يه بَعيَنه -هذا اْلْمرَ  قال: أو يف َديين ومعاشي  -خريًا يل يف عاجَل أْمري وآجَله -مث ُتسمَ 
فاْقُدْره يل، وَيسَ ره يل، مث ابَرْك يل فيه، اللهمه وإْن كنَت تعلُم أنهه شرٌّ يل يف  -أمريوعاقبَة 

فاْصرَفين عنه، واقُدْر يل  -أو قال: يف عاَجَل أْمري وآَجَله -َديين ومعاشي وعاقبَة أْمري
 (. ]اواه البخ اي[.اخلرَي حيُث كاَن مثه رضَ ين به

ِل: اللهم قدا يل اخلري، اللهم يسن يل وإ ا ك ن َّل ي نف هذا الدع ) ء يدعِ مب  ت سن، يق
اخلري، اللهم ا نح صداي هلذا الس ن إن ك ن خري ا، اللهم ا نح صداي هلذا الزواج إن ك ن 

كم  ق ل    (.خري ا، يدعِ مب  ي هم مب  ي نف ب د السَلم، ينفع يدي  ويدعِ ب د الصَلة النك هني
   هللا.محا  ة الش خ عبدال زيز بو نزمس ح

مع د صداه بذلل، ل  األرن ومل ي شنح هبني وإن مل يَ  ، ُ لَ  َ فإن تبني ل  ر  ي  ل  ب د  لل فَْ 
د هللا بو الزبري اضي عبوقد واد عو ، اَّل هخ اة رنة مخنى حىت يرتجح ع ده ر  خيه اه هللا ل 

،  ُرْسَهِخرٌي َاّبِ  َثََلث  من  ق ل ع د مه   بهجديد ب  ء الك بة: )ِإن ِ رسلم  كم  يف صح ح  هللا ع هم 
ِن الشيء فهذا ق ل الش خ ابو عث مني امح  هللا: )، (مُثَّ َع زٌِم َعَلى مَْرنِي مث إ ا قدا ل  من يك

ِااف دل على  ِع رو الص ِن، وإ ا صنف ع   أبي ن دل ل على من هللا ت  ىل اخه ا ل  من يك
ِل ب ض ا ِن، ومر  ق ل  س: َّل بد من ينى اإلنس ن يف النؤية من  من هللا ت  ىل اخه ا ل  مَّل يك

اخهري ل  اإلت  ن مو الرتك، فهذا َّل مصل ل ، لكو مبجند ر  يسهخري مث يه أ ل  ال  ل مو الرتك 
 (.فإن   ن لم من هللا اخه ا ل  ر  هِ خري، ألن  قد  أل اب  من خيه ا ل  ر  هِ خري

ُِْ ُن هللَا المَ  َِن َوَمْ هَْ ُِل َر  َتْسَمُ  ُِا ُق  َُُ َِ ال ُِْ ُنوُه، ِإنَُّ  ُه َ ِظ َم يل َوَلُكْم ِرْو ُكلِ  َ ْنٍب فَ ْ هَْ
 النَِّح ُم. 

 اخلطبة الثانية
ِِل هللِا َوَعَلى آلِ ِ  ، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى َاُ  َوَصْحِبِ  َوَرِو اتََّْبَع ُهَداُه، َوَمْ َهُد َمن  احلَْمُد ّلِلَِِّ

ِلُُ . ا َعْبُدُه َوَاُ  ُ َوْحَدُه ََّل َ نِيَل َلُ ، َوَمْ َهُد َمنَّ ُ َمَّد   َّلَّ إَِلَ  ِإَّلَّ اّلِلَّ
َِى هللِا؛ َفَمِو اتََّْقى هللَا َوقَ ُه، -ِعَب َد هللاِ -مَرَّ  بَْْ ُد: َفُأوِص ُكْم   َوَنَصَنُه وََكَ  ُه.  َونَْْ ِسي بِهَْْق

 :عب د هللا
فل سأل كل ر    ن س  رىت افع يدي  إىل اب ، ورىت محل  عل   والهجأ نلدع ء إىل جم ب 

ِا ،  رىت بك    بني يدي  يف ثلث الل ل اآلخن نسأل  اخلري واجل ة، ونسه  ذ ب  رو الشن الدع
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َعْو َمّب ُهَنيَْْنَة ، و ل ب دة كم  ق ل  رو معظم ال ب دة، بل هِ ا -عب د هللاي -وال  ا، الدع ء 
رترذي ]اواه ال «لَْيَس َشْيٌء َأْكَرَم َعَلى هللَا ُسْبَحانَُه َمَن الدَُّعاءَ » :َاِضَي هللاُ َعْ ُ : َعِو ال َّيبِ  

: َعِو َعْو َ ْلَم َن الَ  اِِ ي َاِضَي هللُا َعْ ُ  ، . وهللا ت  ىل َّل خي ب   ئَل دع هوحس   األلب ن[
 ْفراً َه َأْن يَ ُردهُُهَا صَإنه هللاَ تَ َعاََل َحييٌّ َكَرْْيٌ ، َيْسَتحَيي َإَذا رََفَع الرهُجُل َإلَْيَة َيَديْ :»قَ َل  ال َّيبِ  

 ]اواه الرترذي وصحح  األلب ن[. «َخائَبَ َتنْيَ 
ُِْل هللِا وعلى ال بد من يكثن رو هذه ال ب دة، ف َه  قَ َلْت : قَ َل َاُ   :َ ْو َع ِئَشَة َاِضَي هللاُ َع ْْ

َا َيْسَأُل رَبههُ » ]اواه ابو حب ن وصحح  األلب ن[. ول جههد يف  «َإَذا َسَأَل َأَحدُُكْم فَ ْلُيْكَثر فََإَّنه
ُِْل هللِا َعْو َمّب ُهَنيَْْنَة َاِضَي هللُا َع ْ دع ء هللا ح ل النخ ء ل  ج   ح ل الشدة،  ُ  قَ َل : قَ َل َاُ 

: « َاواه ] «َمْن َسرهُه َأْن َيْسَتَجْيَب هللاُ َلهُ َعْنَد الشهَداَئَد َواْلُكَرَب فَ ْلُيْكَثَر الدَُّعاَء يف الَرَخاء
ُِْل َ ْ  ُ َاِضَي هللاُ َعْ  ُ قَ َل: قَ َل َا ُ ف، فَل تكو ي عبدهللا معجز ال  س، الرترذي وحس   األلب ن[

]اواه الطربان  «َأْعَجُز النهاَس َمْن َعَجَز َعَن الدَُّعاَء َوَأْْبَُل النهاَس َمْن ْبَََل اَبلسهاَلمَ :»هللِا 
َمّب يف األو ط وصحح  األلب ن[. ورو دع  هللا ت  ىل فهِ بني إحدى ثَلث كم  يف حديث 

َما َمْن ُمْسَلٍم َيْدُعو َبَدْعَوٍة لَْيَس َفيَها َإمْثٌ َواَل َقَطيَعُة : )قَ لَ  َمنَّ ال َّيبَّ َاِضَي هللُا َعْ ُ  َ ِ  ٍد 
ُ هَبَا َإْحَدى َثاَلثٍ   ،َوَإمها َأْن َيدهَخَرَها لَهُ يف اْْلَخَرةَ  ،َإمها َأْن تُ َعجهَل لَهُ َدْعَوتُهُ  :رََحٍم َإاله َأْعطَاهُ اّلِله

(. ]اواه ممحد وصحح  سُّوَء َمثْ َلَها قَاُلوا َإًذا ُنْكَثُر قَاَل اّلِلهُ َأْكثَ رُ َيْصَرَف َعْنُه َمْن ال َوَإمها َأنْ 
ِن بني هذه الثَلث بشنط ماأللب ن[، لكو ال ِة هللا ومل يَ  بد يك ِل: دع جب هَ سْ َّل ي أس ويق

ْسَتَجاُب لَْلَعْبَد َما َلَْ َيدُْع اَل يَ َزاُل يُ » :مَنَُّ  قَ لَ   ال يبَعِو َاِضَي هللُا َعْ ُ  َعْو َمِِب ُهَنيَْْنَة يل، 
َقْد  :يَ ُقولُ » :َقيَل ََي َرُسوَل اّلِلَه َما ااَلْسَتْعَجاُل قَالَ «. َة رََحٍم َما َلَْ َيْستَ ْعَجلْ ِبََمثٍْ َأْو َقَطيعَ 

 ]اواه رسلم[. «.فَ َيْسَتْحَسُر َعْنَد َذَلَك َوَيدَعُ الدَُّعاءَ  يلَدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت فَ َلْم َأَر َيْسَتَجيُب 
ِا رو الس داء، اللهم  والهجأوافأكثنوا عب د هللا رو الدع ء،  ِن إىل اب األاض والسم ء، لهك

 مع   على  كنك و كنك وحسو عب دتل....
 


