
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .٢٩٨٧: ٢٠١٢وزارة الثقافة العراقية لسنة ، رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق

 .٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٦١٨:الرقم الدويل

 .هـ١١٢٤ ـ ١٠٧٥، أمحد بن صالح، البحراين

ــ الطبعـة . أمحد بن صالح البحراين؛ حتقيق مشتاق صالح املظفرتأليف /البشارة لطالب االستخارة

، شـعبة التحقيـق، قـسم الـشؤون الفكريـة والثقافيـة، العتبـة احلـسينية املقدسـة: ــ كـربالء. املحققة األوىل

 .٢٠١٣./هـ١٤٣٤

 )قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛     (ـ . سم٢٤؛ ١٤٦ص 

 .]رسالة يف االستخارة[أو ] االستخارات[: للكتاب عنوانني آخرين

            ISBN:٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٦١٨.                         ؛ وكذلك يف احلاشية١٢٥ ـ ١١٩ص: املصادر

، أمحـد بـن صـالح، البحـراين. ٤. أحاديـث الـشيعة. ٣. الطالسم والتعويـذات. ٢. االستخارة. ١

: العنوان. ج. العنوان. ب. حمقق، . ـ١٩٥٩، مشتاق صالح، املظفر. الف. ـ نقد وتفسري.  هـ١١٢٤ ـ ١٠٧٥

 .رسالة يف االستخارات: العنوان. د. االستخارات

                  BP١٩٥٠٥ .A٥ B٢٠١٣ ٣٤٣   

 متت الفهرسة يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة قبل النرش

 

 



 
 

 
 
 

  
 

 

 



 
 

 




 

 

 

 

 الطبعة األوىل

٢٠١٣-١٤٣٤ 

 حمفوظةمجيع احلقوق 

 للعتبة احلسينية املقدسة

 

 

 

 

  العتبة احلسينية املقدسة–كربالء املقدسة : العراق

 ٣٢٦٤٩٩:  هاتف–قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

Web: www  ̣imamhussain-lib  ̣com  

E-mail: info@imamhussain-lib  ̣com  
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 التحقيقشعبة 

 الشؤون الفكرية والثقافيةقسم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التحقيق ّمقدمة

لـسامء، واحلمـد هللا البـاقي بعـد فنـاء األشـياء، احلمد هللا عدد النجـوم يف ا

والصالة والسالم عىل اخلمسة أصحاب الكـساء والتـسعة املعـصومني مـن ولـد 

ّاحلسني سيد الشهداء، وصل يا رب عىل الغائب عن األنظار املرتقب ألمر السامء ِّّ. 

ة ّاخلرية واملشاورة مصطلحان قد وردا يف كالم اهللا العزيز ويف الـسنّة النبويـ

ّاملطهرة، وهذا دليل عىل مرشوعيتهام وجواز العمل هبام، فقال تعـاىل يف سـورة آل  ّ

ِوشاورهم يف األمر: عمران ْ ِْ ُ َِ َويف سورة القصص���  :َما كان هلم اخلـرية َ ُ َ
ِ ْ َُ َ َ��� 

 .ّفهاتان اآليتان يمكن أن نستفيد منهام يف مقدمتنا هذه يف موضوع االستخارة

ّفاملشاورة أمر قد سنّه اهللا لنبيه يف مشاورة أصحابه، فإن اهللا ج ّل ثنـاؤه كـان ّ

ّيعرفه مطالب وجوه حزبه من األمور، بوحيه وإهلامه إياه صواب ذلك، فأما أمتـه  ّ ّّ

ٍّفإهنم إذا تشاوروا مستنّني بفعله يف ذلك عىل تصادق وتأخ للحـّق هـذا مـا قالـه . ّ

 .���الطربي
                                       

 .١٥٩: ٣سورة آل عمران ) ١(

 .٦٨: ٢٨سورة القصص ) ٢(

 .١٩١: ٦تفسري الطربي ) ٣(
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ًووافقه الزخمرشي عىل رأيه مضيفا رأيا عن احلسن ّاهللا أنـه مـا بـه قد علـم : ً

ما تشاور قوم قط «:  ّإليهم حاجة، ولكنّه أراد أن يستن به من بعده، وعن النبي

ّ، فإن ما هو أصلح لك ال يعلمـه إال اهللا ال أنـت وال مـن »ّإال هدوا ألرشد أمرهم ّ

 .���تشاور

ما أمـر اهللا تعـاىل : ّ احلسن البرصي والضحاك قاال عنًونقل القرطبي قوال

ّنبيه باملشاورة حلاجة منه إىل رأهيم، وإنام أراد أن يعلمهم ما يف املشاورة من الفضل  ّ ّ

 .ّولتقتدي به أمته من بعده

ما شقي قط عبد بمشورة، «:  وروى سهل بن سعد الساعدي، عن النبي

ّشاور من جرب األمور، فإنه يعطيك من : وقال بعضهم»  باستغناء رأيوما سعد ّ

ًرأيه ما وقع عليه غالبا وأنت تأخذه جمانا ًّ���. 

ّهذا ما أردنا ذكره ليتعرف القارىء العزيز عىل فضل التشاور إذا كـان بـني 

ّذا كانت املشاورة بني العبد وربه، فإهنا النبي والناس وبني الناس أنفسهم، فكيف إ ّ

ّأعىل مراتب االستشارة، ألن العبد هو الفقـري يف كـل يشء، والـرب اجلليـل هـو  ّ ّ

ّالغني يف كل يشء، ولذا يستوجب عىل العبد إذا استشار ربـه الغنـي أن يـسلم ملـا  ُّ ّ ّ

ًيشري عليه ربه، إن كان أمرا فيأمتر به، وإن كان هنيا فينتهي عنه ً ّ ُ. 

ّألن حقيقـة املعنـى : جممع البيـانّوأما بالنسبة للخرية، فقد قال الطربيس يف 

ّفيهام أنه سبحانه خيتار وإليه االختيار ليس ملن دونه االختيار، ألن االختيـار جيـب  ّ
                                       

 .٦٤٨ ـ ٦٤٧: ١ّالكشاف ) ١(

 .٢٥١ ـ ٢٥٠: ٤اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
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أن يكون عىل العلم بأحوال املختار، وال يعلم غريه سبحانه مجيع أحوال املختـار، 

 وكيف يأخذ اخلري من األشـياء مـن ال يعلـم اخلـري ّوألن االختيار هو أخذ اخلري،

 .���فيها

ّاخلـرية مـن التخـري، كـالطرية مـن التطـري، : ّ الكـشافوقال الزخمرشي يف ّ

ّواملعنى أن اخلرية هللا تعاىل يف أفعاله، وهو أعلم بوجوه احلكمة فيها، لـيس ألحـد 

خيتار للعباد : معناه وخيتار الذي هلم فيه اخلرية، أي: خيتار عليه، وقيلمن خلقه أن 

 .���ما هو خري هلم وأصلح، وهو أعلم بمصاحلهم من أنفسهم

ُال ينبغي ألحد أن يقدم عىل أمر من أمور : قال بعض العلامء: وقال القرطبي

ّ اخلرية يف ذلك، وينبغي أن يفرغ قلبه من مجيع اخلواطر حتـى ّالدنيا حتى يسأل اهللا ّ

ّ إىل أمر من األمور، فعند ذلك ما يسبق إىل قلبه يعمل به، فإن اخلـري ًال يكون مائال

 .���فيه إن شاء اهللا

ّفالذي نـستفيده مـن هـذه األقـوال أن خـري العبـاد ال يعلمـه إال  خـالقهم ّ

وبارئهم، فالفرد الذي يقدم عىل أمر دون استشارة أو استخارة ونـدم عـىل نتيجـة 

ّعمله وإقدامه فال يلومن إال نفسه ّ ألنه مل يطلب العون من خالقه، واعتمـد عـىل ؛ّ

مـن شـاور الرجـال شـاركهم عقـوهلم، : عقله وعقل اإلنسان ناقص، ولذا قيـل

دام التسليم ملا خار اهللا تعـاىل لـه، ويـرىض ووظيفة املستخري إذا استخار قبل اإلق
                                       

 .٦٨، تفسري سورة القصص آية ٤٨٠: ٧جممع البيان ) ١(

 .٦٨، تفسري سورة القصص آية ٥٢٠: ٤ّالكشاف ) ٢(

 .٣٠٧ ـ ٣٠٦: ١٣اجلامع ألحكام القرآن ) ٣(
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ّبقضائه، ألنه تعاىل العامل بمصالح عباده، وما يريده لعباده إال اخلري والصالح ّ. 

ومل ينفرد علامؤنا يف هذا املوضوع فحسب، بل شـاركهم بقيـة العلـامء مـن 

 :الطوائف األخرى، فانظر عىل سبيل املثال ال احلرص

 .��� هـ٩٤٠ّلشيخ حممد بن حممود املغلوي املتوىف سنةل: رسالة يف االستخارة .١

أليب عبداهللا أمحد بن زبري بـن أمحـد بـن : كتاب االستخارة واالستشارة .٢

 .��� هـ٣١٧سليامن الزبريي الشافعي، املتوىف سنة 

ّبد الرب بن عبـد القـادر لع: مشكاة االستنارة يف معنى حديث االستخارة .٣

 .��� هـ١٠٧١بن حممود الفيومي الصويف املرصي احلنفي املتوىف سنة 

ّللشيخ األكرب ابن عريب حممد بن عيل الطائي احلـامتي : رسالة االستخارة .٤

 .��� هـ٦٣٨املتوىف سنة 

ّلهم غري سوء حالنا بحسن حالـكّواحلمد هللا عىل كل حال، ال ّبحـّق حممـد  ّ

 .ّوآل حممد أفضل عبادك

                                       
 .٨٤٤: ١كشف الظنون ) ١(

 .١٣٨٩: ٢كشف الظنون ) ٢(

 .٤٩٨: ١هدية العارفني ) ٣(

 .١١٤: ٢هدية العارفني ) ٤(



 

 

 

 

 ّترمجة املؤلف

ن صالح بن حاجي بن عيل بـن عبداحلـسني بـن  الشيخ أمحد ب:اسمه ونسبه

شـيبة الـدرازي ـ نـسبة إىل الـدراز وهـي قريـة اآلبـاء واألجـداد ـ : شنبة ـ وقيل

 .ّهذا ما وجده صاحب اللؤلؤة بخط الشيخ املرتجم له. البحراين

ّ كل من وصفه من العلامء أنه كان عـىل غايـة مـن الزهـد والـورع :أوصافه ّ

 والنهي عن املنكر، والكرم، حيث كان يـؤثر بأموالـه والتقوى، واألمر باملعروف

ّاألضياف، وكان بيته ال ينفك عن مجع من الغرباء والواردين سيام من أهـل بـالد  ّ

 .البحرين

 ولد رمحه اهللا يف السنة اخلامسة والـسبعني بعـد األلـف مـن الـسنة :والدته

 .اهلجرية

اهللا، صالح جليـل ورع، ثقة ثقة أبقاه :  قال الشيخ سليامن املاحوزي:وثاقته

وهو من عباد اهللا الصاحلني، رأيته بجهرم ووافق اخلرب اخلرب، وبيني وبينه صـداقة 

أكيدة عىل الغيب، ومودة بريئة من الريب، ومراسـالت ومكاتبـات ومفاوضـات 

 .ومطايبات
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ّ ملا تويف الشيخ جعفر بن كامل الدين البحراين يف حيـدر آبـاد :مقامه العلمي

د، وكان الشيخ أمحد قد هاجر إليه وحصل له جاه عظيم، كـان القـائم يف بالد اهلن

مقامه يف تلك البالد الشيخ الزاهد العابد الصالح الشيخ أمحد، إىل أن افتتح تلـك 

ّالبالد أورنك زيب، فأمر بإخراج األصناف منها كل بمقدمه، فكان الـشيخ أمحـد  ّ

روبية ورجع الـشيخ إىل بـالد ّمقدم عىل من فيها من صنف العلامء، فأمر له بألف 

ّإيران بعد أن حج بيت اهللا احلرام، واستوطن يف بلـدة جهـرم مـن توابـع شـرياز، 

 .ًوكان إماما يف اجلمعة واجلامعة

 وصفوه بالعابد والزاهد، وكانت تلحقه الغشية والـصعقة يف مقـام :عبادته

 .ذكر شدائد اآلخرة

 يتجاوز اخلمـسني تـراه قـد  بالرغم من هذا العمر القصري الذي مل:ّمؤلفاته

ّوظفه خلدمة املجتمع والعلم والدين فرتى بيته أصبح مأوى الغرباء، وهذا حيتـاج 

ّمن قيم يدير شؤوهنم وضيافتهم، وهذا مل يمنعه من العبادة حيث وصفوه بالعابد، 

ًوهاتان الصفتان اللتان تأخذ من اإلنسان وقتا كثريا، فرتاه رمحه اهللا مشتغال بالعلم  ً

ّالتدريس والكتابة إذ ألف عىل رغم هذا الوقت وهـذه الظـروف كتـاب الطـب و

ّ التي ختتص هبذا املوضوع، ورسالتنا  األمحدي، فقد مجع روايات أهل البيت

ًهذه السامة بالبشارة لطالب االستخارة، وسميت أيضا باالستخارات، أو رسـالة  ّ ّّ

 .يف االستخارة

  ّ يف أحوال النبي واألئمةكتاب احلدائقّقد نسب له السيد حمسن األمني و
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منـه إىل آدم أيب   ومل نجده يف الذريعة بل وجدنا كتاب احلدائق يف نـسب النبـي

 الـدرازي البحـراين ًالبرش منسوبا للشيخ سليامن بن صالح بن أمحد بـن عـصفور

 .١٥٢٧ / ٢٨ :٦الذريعة . واهللا العامل.  هـ١٠٨٥املتوىف سنة 

 تويف رمحه اهللا يف شهر صفر من السنة الرابعـة والعـرشين بعـد املائـة :وفاته

 .واأللف

 :مصادر الرتمجة

 .٢٤ /٧١:  لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراين.١

 .٦١ /١٣١:  أنوار البدرين للشيخ عيل البالدي.٢

ضـمن فهرسـت آل  (٨ /٩٣:  علامء البحرين للشيخ سليامن املاحوزي.٣

 ).بابويه

 .٦٠٥ :٢ أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني .٤

 .٢٠ :٢ مستدركات أعيان الشيعة للسيد حسن األمني .٥

 .١١٠ : ٢٣٢ علامء البحرين لعبد العظيم املهتدي .٦

 .٣٨: ة للشيخ آقا بزرك الطهراين الكواكب املنترشة يف القرن الثاين بعد العرش.٧

 . بعنوان االستخارات٥٤ / ١٩ :٢ الذريعة للشيخ آقا بزرك الطهراين .٨

 بعنـوان البـشارة ٣٨٢ / ١١٣ :٣ الذريعة للشيخ آقـا بـزرك الطهـراين .٩

 .ّلطالب االستخارة

ّ بعنـوان الطـب ٩٣٧ / ١٤٠ :٣ الذريعة للشيخ آقا بـزرك الطهـراين .١٠

 .األمحدي
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ّ املؤلفني لعمر رضا كحالة  معجم.١١ ّ٢٥١: ١. 

ّ قسم املصنّف رمحـه اهللا هـذه الرسـالة إىل إشـارات وأبـواب :رسالتنا هذه

ّوخامتة، فأما اإلشارات فذكر فيها آداب االستخارة وما يـتجىل بـه املـستخري مـن  ّ

مور، وجعلها يف اثنتي األالتسليم ألمر اهللا والرضا بقضاء اهللا وما إىل غري ذلك من 

ة إشارة، وإىل ستة أبواب ذكر فيهـا أنـواع االسـتخارات الـواردة عـن أهـل عرش

 .، وإىل خامتة ويف آخرها دعاء لقس بن ساعدة األيادي البيت

ّ متتاز النسخ اخلطية بمميزات إذا كانت بخط مؤلفها فإهنـا :النسخة املعتمدة ّ ّ ّّ

ّتنا كانت بخط مؤلفهـا، وقـد فـرغ منهـا كـام قالـه ُتغنيك عن غريها، وهذه رسال ّ

يوم األربعاء السابع عرش من مجادى اآلخرة سـنة مائـة بعـد : الطهراين يف الذريعة

 .األلف للهجرة

ً يمتاز عملنا يف هذه الرسالة بطابع من الـسهولة نوعـا مـا، :منهج التحقيق

ّحيث النسخة كانت بخط مؤلفها فاكتفينا هبا، فقمنا باملها  :م التاليةّ

ّ كتابتها باليد ثم تقطيع النص حسبام تقتضيه الرسالة.١ ّ. 

ّ تقويم النص وإصالحه حيث وجدنا كلامت ربام كتبت سهوا من املؤلف .٢ ً ّ ّ

ّأو اعتامدا عىل الذاكرة فابتعد عن النص فأصلحناه من املـصدر، وكـذلك أضـفنا  ً

ا يف اهلـامش، وكـذلك ًبعض الكلامت من املصادر إمتاما للمعنى مـع اإلشـارة هلـ

 .بالنسبة للسند قمنا بنفس العمل

ّ ختريج األحاديث واألقوال، ويف كثري منها رصح املؤلف باسـم القائـل .٣ ّ
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ًسم املصدر الذي نقل عنه احلديث، وقد أضفنا هلا املصادر التي توافقه نصاا أو ّ. 

ف يف ّ ذكر بعض االختالفات التي بني املتن واملصدر الذي نقل عنه املؤل.٤

 .اهلامش

 .ّ تعريف األماكن التي تستوجب التعريف كي يطلع عليها القارىء.٥

 . توضيح ورشح للكلامت الغامضة املعنى، معتمدين املصادر اللغوية.٦

ّوكل هذا العمل وخالصته يف هذه النقاط خاضعة لقانون السهو والنسيان، 

ّ املحقـق بـال شـك فسهو القلم الذي وجدناه عند املصنّف سيجده القارىء عنـد ّ

 .والريب، وسبحان الذي ال يسهو

وقد قـام ، هقمنا بفهرسة الكتاب حسبام حيتويه موضوع،  فهرسة الكتاب.٧

 .هبذه املهمة مع اإلخراج الفني االخ الفاضل امحد عبد الوهاب زيارة

ّواحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل أفضل األنبياء واملرسلني حممـد وآلـه  ّ

 . الطاهرينّالطيبني

 

 الفقري

 إىل رمحة اهللا الغني

 ّمشتاق صالح املظفر

  هـ١٤٣١ مجادى اآلخرة ٣

 ّشهادة سيدة النساء فاطمة الزهراء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 
 

 .االستخارة بالرقاع: الباب االول

 .االستخارة بالرقاع املبندقة: الباب الثاين

 .بالدعوات عقيب الصلواتاالستخارة : الباب الثالث

 .االستخارة بالسبحة واحلىص: الباب الرابع

 .االستخارة بالقرآن الكريم: الباب اخلامس

 .االستخارة بالدعوات: الباب السادس

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 مـن اسـتخاره، وال نـدم مـن استـشاره، والـصالة ��� مـا خـار]الذي[احلمد هللا 

البـشارة، فرفـع مـن الـدين والسالم عىل من اصطفاه واختاره، وبعثه باإلنـذار و

مناره، وأعىل رتبته ومقداره، وعىل آله الـذين جعلهـم شـموس اخللـق وأقـامره، 

ّومحاة احلّق وأنصاره، صالة وسالما يقيالن قائلها عثاره، ويرفعان عمله وحيطـان  ً

 .أوزاره

ّ، فيقول العبـد الفقـري اجلـاين أمحـد بـن صـالح البحـراين وفقـه اهللا ّأما بعد

 :ًعل مستقبله خريا من ماضيهملراضيه، وج

ّاعلموا يا إخوان احلقيقة وخالن الطريقة، أن االستخارة أمر مندوب إليـه،  ّ

ّوحكم معتمد عليه، خريات خرياهتا حمالة بأسنى من الـدر النظـيم ّ : َّومـا يلقاهـا َ ُ َ َ

َّإال الذين صربوا ومـا يلقاهـا  َ َُّ َ َْ َ َ َُ
ِ ْإال ذو حـظ عظـيمّ

ِ
َ ٍَّ ُ ّ��� ألن االسـتخارة أمـر مبنـي عـىل ّ ّ

ّأصول ممهدة وقواعد موطدة ّ: 

                                       
ُضعف وانكرس: خار) ١( ّ ـ خور ـ يعني ما ضعف وال انكرس مـن اسـتخار رب ٣١٢: ٢الصحاح . َ

ّالعزة ذو القوة املتني ّ. 

 .٣٥: ٤١ّسورة فصلت ) ٢(
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 . اليقني الثابت الصادق:ّأوهلا

 .ّ التوكل الناطق:وثانيها

 . الرضا بام اختاره اخلالق:وثالثها

 .الف اهلوى الزاهق الصرب عىل ما خ:ورابعها

َوقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطـل ّ الشكر عىل ما أحب وكره :وخامسها ْ ُ ْ ْ ُِ ِ
َ َ َ َ َ ََّ َ َُّ َْ َ

ًكان زهوقا ُ َ ََ���. 

ُمة من اخلطأ، ونور يستضاء به يف ظلـامت واإلستخارة سبيل الرضا، وعص

ٌإن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدَاحلرية والبلوى  َ ِْ ََ َ ُ َ َ ٌ ُ ْْ َّ ََ ْ ْ َ َ َ ََ َِِّ ِ َِ ِ��� فكم 

لنفس وهتواه من األمر املباح، تعرض له اخلرية باملنع الرصاح، وكم أمر أمر تريده ا

 ملا فيه من الصالح، ؛ّتنكره النفس وتأباه، فتعرض له اخلرية فيه بام حيبه اهللا ويرضاه

ٌّوعسى أن حتبوا شيئا وهـو رش : هذا كام قال اهللا سبحانه َ ًَ ُ َ ُّ َ َْ ََ ِ ُ ْلكـم واهللاُ يعلـم وأنـتم ْ ُ َ ُْ ْ َُ َ ْ ََ َ

َالتعلمون ْ ُْ َ َ َ���. 

فأثبت سبحانه العلم لذاته، ونفاه عن خملوقاته، فكيـف حيـسن مـن عاقـل 

لبيب، الدخول يف أمر بغري تصويب، وكيف حيـسن مـن عبـد حمـصور بـاألوامر 

ــت ــواهي ف ــتخارات والن ــاين باإلس ــق املب ــاين، وحتقي ــل إدراك املع ــواب قب ح األب

 أم كيف حيسن منه أن يـدخل يف األمـور بغـري ،ّالسبحانية، واالستشارات الربانية
                                       

 .٨١: ١٧سورة اإلرساء ) ١(

 .٣٧: ٥٠سورة ق ) ٢(

 .٢١٦: ٢سورة البقرة ) ٣(
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َعلم وال علم وال دليل َ ّبل كيف يغرر بنفـسه يف املهامـه واملهـاوي بغـري مرشـد ! ِ

ّبل كيف يفرط يف أموره بغري تدبر، وهيجم عىل ا! ّرباين  .!ّألمور بغري تفكرّ

ّمن فرط تورط، ومن خـاف العاقبـة تثبـت عـن «:  وقد قال الصادق ّ ّ

ّالتوغل فيام ال يعلم، ومن هجم عىل أمر بغري علم جدع أنف نفسه، ومـن مل يعلـم 

ُمل يفهم، ومن مل يفهم مل يسلم، ومن مل يسلم مل يكرم، ومن مل يكـرم هتـ ّضم، ومـن ُ

 .���»ّهتضم كان ألوم، ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم

ّا يفـسد أكثـر ممـا من عمل عـىل غـري علـم، كـان مـ«:  وقال رسول اهللا

 .���»يصلح

 .ّوهذان احلديثان أوردمها حممد بن يعقوب الكليني ثقة اإلسالم يف الكايف

فاستخريوا اهللا يف أموركم تصلح أحـوالكم، وقـد اسـتخرت اهللا يف أمـري 

ّفعزم يل جل جالله عىل رشدي، فجمعت هذه اإلشارة املسامة بـ ّالبشارة لطالب : ّ

ًالستخارة، متقربا هبا هللا سبحانه وتعاىل شأنه، نفع اهللا هبا املؤمنني، حلفاء الـصرب ا ّ

ّواليقني، إنه خري موفق ومعني، ورتبتها عىل إشارات وأبواب وخامتة ّّ. 

 

                                       
ّ، عن بعض أصحابنا، رفعه عـن املفـضل بـن ٢٩ ضمن حديث ٢٧: ١أورده الكليني يف الكايف ) ١(

 .٥ ح١٥٥: ٢٧عمر، وعنه يف وسائل الشيعة 

 رواه، عن ����ّ، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، ٣ ح٤٤: ١أورده الكليني يف الكايف ) ٢(

: ، ابن إدريس يف مستطرفات الرسائر٢٣ ح٣١٤: ١، الربقي يف املحاسن  أيب عبداهللا

، الطربيس يف مشكاة األنـوار ٤٧: ولابن شعبة يف حتف العق) ٣ضمن الرسائر ج (٦٤٤

 .١٣ ح ٣٠٣: ١
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 . يف معنى االستخارة وحقيقتها اللغوية:اإلشارة األوىل

:  يف هنايتـهالـدعاء، قـال ابـن األثـري: ّاإلشارة مشتقة مـن اخلـري ومعناهـا

ِاللهـم خـر يل: (االستخارة طلب اخلرية يف اليشء، ومنـه دعـاء االسـتخارة
أي ) ّ

 .���اخرت يل أصلح األمرين واجعل يل اخلرية فيه

ْواخلرية بسكون الياء
 هـو ، أي أعطـاك مـا���خار اهللا لك: اسم من قولك: ِ

َوأما اخلرية بفتح الياء .خري لك ّ
 .���اختاره اهللا: فهي اسم من قولك: ِ

ُوربـك خيلـق مـا يـشاء :  عند قوله تعاىل يف سـورة القـصصوقال الطربيس َ َ َ َُ ُ ْ ََ ُّ َ

ُوخيتار ما كان هلم اخلرية ََ َ ُ َ ُ
ِ ْ َُ َ َ َ ْ َ��� : اسم من االختيار واسم للمختـار، وجيـوز التخفيـف

 .ّهذا حمصل كالمه. ���فيهام

ّوقال اإلمام العالمة حممد بن إدريـس العجـيل ّ قـدس اهللا روحـه يف كتابـه ّ

الدعاء، : االستخارة يف كالم العرب:  لتحرير الفتاويالرسائر احلاوي: املرتجم بـ

وهو من استخارة الوحش، وذلك أن يأخذ القانص ـ ولـد الظبيـة ـ فيعـرك أذنـه 

ّ، فإذا سمعت أمه بغامه، أتته ورمت���فيبغم
 . بنفسها عليه فيأخذها القانص���

                                       
 . ـ خري٨٦: ٢النهاية يف غريب احلديث ) ١(

 . ـ خري٣١٤: ٢الصحاح ) ٢(

 . ـ خري٣١٤: ٢الصحاح ) ٣(

 .٦٨ : ٢٨سورة القصص ) ٤(

 .٤٧٩: ٧جممع البيان ) ٥(

 . ـ بغم٥٤٧: ٥املحكم واملحيط األعظم . صاحت بولدها بأرخم ما يكون من صوهتا: بغمت الظبية) ٦(

 .مل متلك أن تأتيه فرتمي بنفسها:  املصدريف) ٧(
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ّ ملـا أخـذه القـانص ���، وذكـر الظبيـة وولـدها���ومنه قول محيد بـن ثـور

 .���هاًرأت مستخريا فاستزال فؤاد :���]فقال[

انتهـى . ���ًأي رأت داعيا، فكان معنـى اسـتخرت اهللا اسـتدعيته إرشـادي

 .كالمه

 من أهل السعادات ّ الرجوع إىل االستخارات يف أفعاله ليعد:اإلشارة الثانية

مـن شـقاء عبـدي أن يعمـل األعـامل «: يف أحواله، قال اهللا سبحانه وتعاىل شـأنه

 .���»فاليستخريين

، عن عيل بن رئـاب، عـن عبـداهللا بـن مـسكان، عـن وروى ابن حمبوب

مـن دخـل يف أمـر بغـري «:  قـال أبـو عبـداهللا: ّحممد بـن مـضارب، قـال

ُاستخارة ثم ابتيل مل يؤجر ّ«���. 
                                       

 .اهلاليل: يف املصدر زيادة) ١(

 .ودعاؤه هلا: يف املصدر زيادة) ٢(

 .أثبتناه من املصدر) ٣(

 م ١٩٥١ومل نعثر عليه يف ديوانه املطبـوع سـنة . بمحنية تبدو هلا وتغيب: تكملة البيت يف املصدر) ٤(

 .يف القاهرة

 .٣١٤: ١الرسائر ) ٥(

: ، ابن طاووس يف فـتح األبـواب٢١٧: ، املفيد يف املقنعة٣ ح٤٣١: ٢أورده الربقي يف املحاسن ) ٦(

ة يف األحاديـث ، عـن املحاسـن، واجلـواهر الـسني٢ ح٧٩: ٨ّ، احلر العـاميل يف الوسـائل ١٣٢

، عــن فــتح ٢٢٢: ٨٨، املجلــيس يف البحــار ٢ ح١١٢: ٢ّ، والفــصول املهمــة ٣٥٢: القدســية

 .، عن البحار٢ ح٢٦٢: ٦ّاألبواب، املحدث النوري يف مستدرك الوسائل 

 ١١١: ٢ّ، والفـصول املهمـة ١ ح٧٩: ٨ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسـائل ٤ ح٤٣٢: ٢املحاسن ) ٧(

 .، بسنده عن مشاخيه١٣٤: ، وأورده ابن طاووس يف فتح األبواب١ح



���������������������� 

 

 ومهــا رصحيــان يف عمــوم حماســنهربقــي يف وهــذان احلــديثان أوردمهــا ال

 .االستخارة

ّملا والين النبـي«: ، قال ّعن عيل: أماليهرمحه اهللا يف  وذكر الطويس ّ  

 مـن اسـتخار، وال نـدم مـن ���يـا عـيل، مـا حـار: عىل اليمن قال وهو يوصيني

 .���»استشار

 يف والــشيخ الكــايف ثقــة اإلســالم يف والكلينــي حماســنه وروى الربقــي يف

شمر، عـن جـابر، عـن أيب ّحدثنا عمرو بن : عن عثامن بن عيسى، قال: التهذيب

ٍّ إذا هم بأمر حج، أو عمرة، أو بيـع،  كان عيل بن احلسني«: ، قال جعفر ّ
                                       

 .بتناه من املصدر، وهو املوافق للمصادر الشيعيةما خاب، وما أث: يف األصل) ١(

ّ، عن حممد بن حممد، عن أيب احلسن عيل بن خالـد املراغـي، عـن أيب ٣٣ ح١٣٦: أمايل الطويس) ٢( ّ

، عـن ريض اهللا عنـه ّصالح حممد بن فيض العجيل، عن أبيه، عن عبد العظيم بن عبداهللا احلسني

ّفر حممد بن عيل بن موسى، عن أبيه الرضا عيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفـر بـن أيب جع

ّحممد، عن أبيه جعفر، عن أبيه حممد بن عيل، عن أبيه عيل بن احلسني، عن أبيه احلسني بـن عـيل،  ّ

، وأورده ابـن سـول اهللا بعثنـي ر: قـال: ، وفيهعن أبيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

، ٨ ح٣٦٦: ١١ و ١١ ح٧٨: ٨ّ، ونقله احلـر العـاميل يف الوسـائل ٢٠٧: شعبة يف حتف العقول

: ٧٥، عـن األمـايل و ٥ ح٢٢٥: ٨٨ و ١٣ ح١٠٠: ٧٢عن األمايل، واملجليس يف بحار األنـوار 

 . ، عن حتف العقول٤٩ ح٤٥

، ٧٧٤ ح٧: ٢، القايض القضاعي يف مسند الـشهاب ٧٨: ٢ املعجم الصغري وأورده الطرباين يف

، الـسيوطي يف ٢٨٠: ٢، اهليثمـي يف جممـع الزوائـد ٣: ٥٤ابن عساكر يف تاريخ مدينـة دمـشق 

ِشـاورهم يف َو: ، يف تفسري قوله تعـاىل٨٨: ٤ّ، والدر املنثور ٧٨٩٥ ح٤٩٤: ٢اجلامع الصغري  ْ ُْ ِ َ

ِاألمر ْ ، ويف ٢١٥٣٢ ح٨١٣: ٧ّ واملتقـي اهلنـدي يف كنـز العـامل ١٥٩:  من سورة آل عمران آية)َ

 .وال عال من اقتصد: ما خاب، وبزيادة: ّالكل
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ّأو رشاء، أو عتق، تطهر، ثم صىل ركعتـي اإلسـتخارة فقـرأ فـيهام سـورة احلـرش  ّ ّ

َ واملعوذتني و���والرمحن ٌّقل هو اهللاُ أحد َ َ َُ ْ ُ. 

ًاللهم إن كان كذا وكذا خريا يل يف ديني ودنياي وآخريت، وعاجـل : ّثم قال ّ

 .أحسن الوجوه وأمجلهاّأمري وآجله فيرسه يل عىل 

ًاللهم وإن كان كذا وكذا رشا يل يف ديني ودنياي وآخـريت، وعاجـل أمـري  ّ ّ

ّوآجله فارصفه عنّي عىل أحسن الوجوه، رب اعزم يل عىل رشـدي، وإن كرهـت 

 .���» نفيس���ذلك أو أبته

ًوهذا احلديث أيضا بعون اهللا وتوفيقه رصيح يف االسـتخارة، يف املنـدوبات 

 .واملباحات، واألمور الراجحات عىل بعض احلاالت

كان عيل «:  قال ّ برواية أخرى عن أيب جعفر حممد بن عيل:املكارممن 

ّ إذا عزم بحج أو عمرة أو عتـق أو رشاء أو بيـع، تطهـر وصـىل  بن احلسنيا ّ ّ

ركعتي االستخارة، وقرأ فيهام سورة احلـرش والـرمحن، فـإذا فـرغ مـن الـركعتني 

ّاستخار اهللا مائتي مرة، ثم قرأ ّ :ٌقل هو اهللاُ أحد َ َ َُ ْ ُواملعوذتني ّ. 

ّاللهم إين قد مهمت بأمر قد علمته، فإن كنت تعلـم أنـه خـري يل يف : ّثم قال ّ ّ ّ
                                       

 .ورة الرمحن واحلرش، وما أثبتناه من املصادرس: يف األصل) ١(

 .وأبته: ومل تنه، وما يف املتن أثبتناه من الكايف والتهذيب، ويف املحاسن: يف األصل) ٢(

ّفصل عىل حممد وآله: ، وفيه٢ ح٤٧٠: ٣، الكايف ١١ ح٤٣٤: ٢املحاسن ) ٣( ) ّويـرسه: (قبل قوله. ّ

ّرب صل عىل حممد وآله واعـزم: ويف آخر احلديث) وارصفه(و ّ ، ٤٠٨ ح١٨٠: ٣، التهـذيب ...ّ

، الطـربيس يف ٥٣٢: ّ، وأورده الطويس يف مصباح املتهجـد٣ ح٦٣: ٨وعنهم يف وسائل الشيعة 

 .١٧٣: ، وابن طاووس يف فتح األبواب٢٢٩٥ ح١٠٣: ٢رم األخالق مكا
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ّديني ودنيـاي وآخـريت فأقـدره يل، وإن كنـت تعلـم أنـه رش يل يف دينـي ودنيـاي  ّ

ّاعـزم يل عـىل رشـدي، وإن كرهـت أو أحبـت ذلـك ّوآخريت فارصفه عنّي، رب 

ّنفيس، بسم اهللا الرمحن الرحيم ما شاء اهللا ال حـول وال قـوة إال بـاهللا، حـسبي اهللا  ّ

 .���»ّثم يميض ويعزم. ونعم الوكيل

ّما أبايل إذا استخرت عىل أي طريف وقعت«:  وقال الصادق ّ«���. 

فتح األبواب بني ذوي األلباب وبـني رمحه اهللا يف كتابه  رضب ابن طاووس

 . يعرف هبا فضل مشاورته تعاىلً، أمثاالّرب األرباب

ً إنه لو بنى لك البنّاء دارا وفرغ منها، فرأيت خلال:منها ً  أما كنت تسأله عـن ّ

 بنى لك دار الـدنيا العظيمـة، العـامل بأرسارهـا الـسقيمة ���هّذلك، وأنت تعلم أن

واملستقيمة، فكام نستعلم من البنّاء مصالح دارك اليسرية، فاسـتعلم منـه مـصالح 

 .دارك الكبرية

ًلم أنك لو اشرتيت عبدا له عند مواله األول عرش سنني مثال أما تع:ومنها ّ ً ّ ،

ّثم مرض العبد عندك تلك الليلة، ما كنت تستعلم مـن سـيده األول عـن سـبب  ّ ّ

 إلقامة العبد عنده أكثر منّي، واهللا قـد خلقـك قبـل ؛هو أعلم منّي: مرضه وتقول
                                       

 .٧ ح٢٥٩: ٨٨، وعنه يف بحار األنوار ٢٣٠٠ ح١٠٥: ٢مكارم األخالق ) ١(

ّ، ونقلـه احلـر ١٦٤، بـسنده عـن مـشاخيه، و١٤٨ ـ ١٤٧: أورده ابن طاووس يف فتح األبـواب) ٢(

، عـن ٢٢٤ ـ ٢٢٣: ٨٨ّ، والعالمة املجلـيس يف بحـار األنـوار ١٠ ح٦٧: ٨العاميل يف الوسائل 

ّعىل أي جنبي وقعت: املورد الثاين من البحارالفتح، ويف الوسائل و ّ. 

ّراجع إىل اهللا تبارك وتعاىل، حيث أن مصنّف كتابنا هـذا اختـرص كـالم ابـن ) ّأنه(ضمري اهلاء يف ) ٣(

 .طاووس
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ّترابا، أودعك بطنا بعد أن أودعك أصالبا، حتى نالنطفة  ً ً شأت فام لك ال تستعلمه، ً

ّوهال جعلته كسيد العبد املذكور، وتستعلم اهللا مصالح األمور ّ. 

ً لو أردت سفرا يف أحد الفصول األربعة، فهل يعلم يف تلك احلال :ومنها

ما غلب عىل باطن مزاجك ـ من حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسـة ـ غـريه، 

ًالشتاء، فهل ترى يف ذلـك صـالحا، أريد السفر يف : فإذا قلت ألحد من العباد

ّفإنه ال يعلم احلرارة، قد ابتدأت عليك وغلبت فتوافقك الـربودة وبـالعكس، 

 .���ّفعالم ال تستعلم هذه من اهللا سبحانه، وهو أشفق من كل شفيق

ستخارة من أرشف األبواب إىل معرفة صواب ّإذا عرفت ذلك فاعلم أن اال

ّاألسباب، حتى أن املعصوم عدل عن نفسه ملا استشري إىل األمر باالستخارة ّ ّ. 

ّ كيف أمر عيل بن أسباط باالستخارة ملا سـأله عـن  أال ترى إىل الرضا

ًاخلروج برا أو بحرا ً ّ
���. 

ّا يف أمر ضيعة له تعرض لـه ّ ملا سأله عيل بن أسباط هذ وكذلك اجلواد
                                       

ً، مفصال، أورده مصنّف هذه الرسالة باختصار٢٢٦ ـ ٢٢٤: فتح األبواب) ١( ّ. 

جعلت فداك، ما ترى آخـذ : قلت أليب احلسن الرضا : قال: ّهبذا النصحديث ابن أسباط ) ٢(

ّبرا أو بحرا، فإن طريقنا خموف شديد اخلطـر؟ فقـال ً ً ًاخـرج بـرا، وال عليـك أن تـأيت مـسجد «: ّ ّ

ّفريضة، ثم تستخري اهللا مائة مرة ومرة، ثم تنظـر فـإن ّ وتصيل ركعتني يف غري وقت  رسول اهللا ّ ّ ّ

ّعزم اهللا لك عىل البحر فقل الـذي قـال اهللا عـز وجـل ّ : َوقـال اركبـوا فيهـا بـسم اهللاِّ جمراهـا ُ ََ ْ ْْ َ ِ ِ َ ِ ْ ََ َ

َومرساها ََ ْ ُ ...احلديث. 

، وعنـه يف ٥ ح٤٧١ : ٣، الكلينـي يف الكـايف ١٣٢٧ / ٣٧٢: أورده احلمريي يف قـرب اإلسـناد

، ٢٥ ح٢٤٣: ٧٣، ونقله املجليس يف بحـار األنـوار ٧ ح٤٥٤: ١١، و٥ ح٦٤: ٨وسائل الشيعة 

 .عن قرب اإلسناد
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 يـأمره بمـشاورة البـاري   أو يرتكهـا، فكتـب إليـه���فيها السلطان أيبيعهـا

 .���وجلّعز

 كيف عدال عن مشورهتام، مع مـا مهـا  دوانظر إىل جواب الرضا واجلوا

عليه من التأييد، واملزيد إىل االستخارة، ومها أبواب مالك احلساب، ومن ذا يقدم 

ّعىل خمالفة قوهلام وهو حجة عىل كل من عرفه ّ. 

ّتخرت عىل أي طريف وقعت، وكان أيب ما أبايل إذا اس«:  وعن الصادق ّ

ّيعلمني االستخارة كام يعلمني السورة من القرآن ّ«���. 

ّصل ركعتني واستخر اهللا، فواهللا ما استخار اهللا مسلم إال خار «:  وعنه ّ

 .���»اهللا له البتة
                                       

 .ضيعتني له تعرض له فهام السلطان أو يبيعهام: العبارة يف األصل هكذا) ١(

 .ّصححناها وما أثبتناه يف املتن طبق ما يف الرواية. فهي سقيمة غري مستقيمة السياق

: كتب أبو جعفر الثاين إىل إبـراهيم بـن شـيبة: عن عيل بن مهزيار، قال: ّورد احلديث هبذا النص) ٢(

ّفهمت ما استأمرت فيه من أمر ضيعتك التي تعرض لك السلطان فيها، فاستخر اهللا مائـة مـرة « ّ

عهـا فبعهـا، واسـتبدل غريهـا إن شـاء اهللا خرية يف عافية، فإن احلوىل بقلبك بعد االسـتخارة بي

ّتعاىل، وال تتكلم بني أضعاف االستخارة حتى تتم املائة إن شاء اهللا ّ ّ«. 

، وبحـار ٧ ح٧٦: ٨، وعنـه يف وسـائل الـشيعة ٤٣ ـ ٤٢: أورده ابن طاووس يف فـتح األبـواب

 .١٧، املقطع الثاين من حديث٢٦٤: ٨٨األنوار 

 .٢ هامش ١٠ّتقدم احلديث يف صفحة ) ٣(

ــايف أورده ا) ٤( ــي يف الك ــذيب ١ ح٤٧٠: ٣لكلين ــويس يف الته ــسند، ١ ح١٧٩: ٣، الط ــنفس ال ، ب

، ونقلـه ١٦٤: ، ابن طـاووس يف فـتح األبـواب٢٣٠٥ ح١٠٨: ٢الطربيس يف مكارم األخالق 

: ٨٨ّ، عن الكايف، العالمة املجلـيس يف بحـار األنـوار ١ ح٦٣: ٨ّاحلر العاميل يف وسائل الشيعة 

 .١٨وسيأيت بسنده يف ص . ، عن فتح األبواب١٩يث املقطع األخري من حد٢٦٦



��������������������������� 

. ��� بالقـسم الـذي أشـار إليـه فكيف تعدل نفسك عن ضامن الصادق

 .انتهى كالمه

 ���ّ يعلمنـا كـان رسـول اهللا: عن جـابر بـن عبـداهللا، قـال: املكارممن 

ّإذا هـم أحـدكم بـأمر فلريكـع «: ّاالستخارة كام يعلمنا السورة من القرآن، يقـول

ّاللهـم إين أسـتخريك بعلمـك، وأسـتقدرك : ّركعتني من غري الفريضة، ثـم ليقـل ّ

قـدر، وتعلـم وال أعلـم، ّبقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أ

 .ّوأنت عالم الغيوب

ًاللهم إن كنت تعلم هذا األمر ـ تسميه ـ خريا يل يف ديني ومعـايش وعاقبـة  ّ ّ

ّأمري، فأقدره يل ويرسه وبارك يل فيه، وإن كنت تعلم أنه رش يل يف ديني ومعـايش  ّ ّ

ني ّوعاقبة أمري، فارصفه عنّي وارصفني عنه، وأقدر يل اخلري حيث ما كان ورضـ

 .���»به

ًوروي أن رجال ّجعلـت فـداك، إين ربـام : قال لـه ف  جاء إىل أيب عبداهللاّ ّ

: فقـال الرجـل» أين أنت عن االسـتخارة؟«: ركبت احلاجة فأندم عليها، فقال له
                                       

 .١٦٥: فتح األبواب) ١(

 .ّيعلامن، وما أثبتناه يف املتن من املصدر: يف األصل) ٢(

ــواب٢٣٠٢ ح١٠٧: ٢مكــارم األخــالق ) ٣( ــتح األب ، ونقلــه ١٥٠: ، وأورده ابــن طــاووس يف ف

ّ، عـن فـتح األبـواب، املحـدث النـوري يف مـستدرك ٤ ح٢٢٧: ٨٨املجليس يف بحار األنـوار 

: ، باب قول اهللا تعـاىل١٩ ح٢١١: ٩، عن املكارم، البخاري يف الصحيح ٤ ح٢٣٦: ٦الوسائل 

ــادر ــو الق ــل ه ُق
ِ َ ْ ْ َُ ُ ، ــسنن ــو داوود يف ال ــسنن ١٥٣٨ ح٨٩: ٢أب ــة يف ال ــن ماج  ١٧٠: ٢، اب

 .٤٨٠ ح٣٤٥: ٢، الرتمذي يف السنن ١٣٨٣ح
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ّإذا صليت صالة الفجـر فقـل بعـد أن «: جعلت فداك، فكيف االستخارة؟ فقال

ّاللهم إنك تعل:  حذاء وجهك���ترفع يديك ّم وال أعلـم وأنـت عـالم الغيـوب، ّ

ِفصل عىل حممد وآل حممد، وخر يل يف مجيع ما عزمت به من أموري، خيار
ّ ّ  بركة ���ّ

 .���»وعافية

ّ العاقل اللبيب واملوافق املصيب يف قـول األئمـة األعـالم واهلـداة ّفإذا فكر

الكرام وجه داللتهم عىل االستخارة واضحة، وهدايتهم للعمل هبا الئحـة، فهـي 

الطريق إىل الصواب، والرافعة لغوايش احلجاب، واملوصـلة الـسبب باألسـباب، 

ّوفقنا اهللا وإياكم للهداية، وعصمنا وإياكم من الشدة وا ّ ّ  .لغوايةّ

ُ الرضا بام يأيت به األمر الربـاين، وخيرجـه احلكـم الرمحـاين، :اإلشارة الثالثة ّ

ّوخيتاره احلّق السبحاين، من حلو اخلرية ومرها، وحمبوهبا ومكروههـا، ليعـد مـن  ُ ّ

ّأهل السعادات، وتقرر باملطالب اهلنيات، واملواهـب الـسنيات، وتدركـه العنايـة  ّ ّ

 .ةاألبدية، والرمحة الرسمدي

ّوإياك أن خيطر ببالك
 خطرات الشيطان فتكون من اهلالكني، ولو ظهرت ���

ّلك بحسب عقلك الكاسد وظنّك الفاسد أسباب املـصالح، فإهنـا ولعمـري مـع 
                                       

 .يدك، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل) ١(

 .حيا، وما أثبتناه من املكارم: يف األصل) ٢(

 املقطـع الثـاين مـن ٢٥٨: ٨٨، وعنـه يف بحـار األنـوار ٢٢٩٢ ح١٠٢: ٢مكارم األخالق ) ٣(

 .٥حديث 

 .باملك، وما أثبتناه هو األنسب للسياق: يف األصل) ٤(
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ًاملخالفة من أتم القبائح، وسأرضب لك مثال لعلك به تتعظ، لـو أن ملكـا د ّ ّّ عـاك ّ

ملوازية ومؤانسة، ورغبت نفسك يف إجابته وحتقيـق طلبتـه، وظهـر لـك بـالوهم 

ّالنفساين الفوز باألماين، ووافقتك يف ظنونك العامـة، وكـان للملـك وزيـر مـن 

ّخاصته، ونديم من أهل مودته ّ. 

ّوأنت ترى أنه لك ناصح شفيق، وبك بر رفيق، فـأخربك يف بـاطن األمـور  ّ

ّلك يريد بك سوءا، وإنام طلبه لك مكر وحيلة، ألست كنـت ّبالسرت املصون، أن امل ً

ّتسمع كالمه وتعتقد صحة نظامه؟ وتركت ما كنت حتبـه وهتـواه، وسـولت لـك  ّ ّ

ّنفسك طلبه وهواه؟ وتطلب احليلة يف إبعاد نفسك، وتغيب شخصك من حمبوبك 

ًالذي كنت متعلقا بمحبته، خوفا من الوقوع يف البالء ً ّّ. 

واخلرب الواضح، فـإذا كنـت تـركن إىل نـصح املخلـوق بعد فصح الناصح 

 .ّمثلك، فكيف تستغش اخلالق، وتكره اختياره ونصحه

ّفإذا ظهرت االستخارة بام تكره نفسك، وحيبـه هـواك وطبعـك، أظهـرت 

ًالغضب واألسف والندم والكآبة، فهل جتد أحدا أعلم بأحوالك وصالحك مـن 

ًربك؟ بل هل حتب أحدا أرفق بك وأشفق ب ّ ّك من ربك؟ بل هو أبر بنا من اآلبـاء ّ ّ

ّواألمهات، وذلك أمر بدهيي عند أهل الـسعادات، فـإن مل تكـن مـن أهـل هـذه 

السعادة، ومل تعلق يدك بأذيال تلك الوفادة، وغلب عليك الطبع الشيطاين واهلوى 

 وطبعـك الـدين، فـإن مل ���ّالنفساين، فالزم الصرب وتكلفه، ومل يرض قلبك الـويب

ً اخلالف، فاستعد للندامة جلبابـا ���]أهل[تفعل ولزمت طريق اخلالف فأنت من 
                                       

 . ـ وبأ٤٠: ١وس املحيط انظر القام. املريض: الويب) ١(

 .أثبتناه ليستقيم السياق) ٢(
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ّوللكآبة أثوابا، عصمنا اهللا وإياكم من اهلوى، ووفقنا وإياكم ملا حيب ويرضاه ّ ّّ ً. 

ّ إىل حممد بـن عـيل بـن حمبـوب، عـن بإسناده: التهذيبروى الشيخ يف فقد 

ّحممد بن احلسني، عن حممد بن عبداهللا بن زرارة، عن عيسى بن عبداهللا، عن أبيـه،  ّ

ّعن جده، عن عيل ّ ّقال اهللا عز وجل: ، قال ُإن عبدي يـستخريين فـأخري لـه «: ّ ّ

 .���»فيغضب

ّقال اهللا عز وجل«:  قال عن أيب عبداهللا:  حماسنهوروى الربقي يف من : ّ

 .���»شقاء عبدي أن يعمل األعامل فال يستخريين

يف حال مـن يـستخري فقد ثبت الشقاء ملن عمل األعامل بغري استخارة، فك

ُوهيم وخيالف ما أمر به وينخرم ّ. 

عن ابن حمبوب، عن عـيل بـن رئـاب، عـن : ً أيضا حماسنهوروى الربقي يف

من دخل «:  قال أبو عبداهللا: ّعبداهللا بن مسكان، عن حممد بن مضارب، قال

 .���»ّيف أمر بغري استخارة ثم ابتيل لو يؤجر

ّ أخل يف أموره بغري مشاورة حمبوبه، معـذر بنفـسه للـشقاء والتعـب ���ّفإنه ّ

                                       
 .٦ ح٨٠: ٨يف وسائل الشيعة ، وعنه ٩٥٨ ح٣٠٩: ٣هتذيب األحكام ) ١(

، ١٣١: ، ابـن طـاووس يف فـتح األبـواب٢١٧: ، وأورده املفيد يف املقنعة٣ ح٤٣١: ٢املحاسن ) ٢(

ّ، عن املحاسن، والفـصول املهمـة ٣ ح٧٩: ٨ّبسنده عن مشاخيه، ونقله احلر العاميل يف الوسائل 

: ٨٨، واملجلـيس يف بحـار األنـوار ٣٥٢: ، واجلواهر السنية يف األحاديث القدسية٢ ح١١٢: ٢

 .، عن فتح األبواب واملقنعة١ ح٢٢٢

، ١ ح١١١: ٢ّ، والفـصول املهمـة ١ ح٧٩: ٨، وعنه يف وسـائل الـشيعة ٤ ح٤٣٢: ٢املحاسن ) ٣(

 .٢٢٣: ٨٨وبحار األنوار 

 .قاله، وما أثبتناه هو األنسب للسياق: يف األصل) ٤(
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ء، والـداخل يف أمـوره باالسـتخارة بعـد الرضـا والعناء، وعدم األجر عند الـبال

ّمتعرض للنفحات الالهوتية، منسلخ مـن األهـواء الناسـوتية، داخـل يف صـفاء 

ّاحلب، وأصل حجاب القرب، بعيد من الشك واالرتياب، خالص عن عواش ّ
��� 

 .التهمة واحلجاب

ّعن اليقطيني وعثامن بن عيسى، عمن ذكـره، : يف حماسنهً أيضا روى الربقي

: من أكرم اخللق عىل اهللا؟ قـال:  قلت أليب عبداهللا: عن بعض أصحابنا، قال

مـن «: فمن أبغض اخللق إىل اهللا؟ قال: قلت» تهًأكثرهم ذكرا هللا، وأعملهم بطاع«

ّوأحد يتهم اهللا؟: قلت» ّيتهم اهللا نعم، من استخار اهللا فجاءتـه اخلـرية بـام «: قال! ٌ

 .���»ّيكره فسخط، فذلك يتهم اهللا

ّفانظر أن الساخط ما حاله كيف غرر ّ بنفـسه إىل أن يـتهم ربـه، البـارىء ���ّ ّ

ًاللطيف الشفيق الرفيق، فلو أن رجال ً استشار شخصا مأمونا ناصحا عارفا جمربـا ّ ً ً ً ًّ

ّلألمور، فشار عليه يشء وخالفه، يعد خالف املشاورة من كبائر  العيـب، فكيـف ُ

ّبالتجري عىل خمالفة عامل الغيب، واملستشار مؤمتن واملخالف يف عنـاء
، فينبغـي ���

                                       
 .ومل أجد له معنى يف كتب اللغة. كذا يف األصل) ١(

 . ـ غيش٤٣٢: ٢ظر القاموس املحيط ان. والظاهر غياش من الغيش وهو الظلمة

بزيادة ) ضمن جامع األحاديث (٢٠٤: ّ، وأورده القمي يف كتاب الغايات٥ ح٤٣٢: ٢املحاسن ) ٢(

ّ، ونقلـه عـن املحاسـن احلـر ٣٦٤: ّك ابن شعبة احلراين يف حتف العقـوليف ذيل احلديث، وكذل
ّ، املحـدث النـوري ٢٢٣: ٨٨ّ، العالمة املجليس يف بحار األنوار ٣ ح٧٩: ٨العاميل يف الوسائل 

 .، عن الغايات١ ح٢٦٢: ٦يف مستدرك الوسائل 

خلـدر بنفـسه (ًاه ظاهرا هو األنـسب للـسياق، حيـث مل أجـد معنـى خدر، وما أثبتن: يف األصل) ٣(

 .يف كتب اللغة) أوحذر بنفسه

 .ًعنى، وما أثبتناه ظاهرا هو األنسب للسياق: يف األصل) ٤(
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ّللمستخري أن هيذب نفسه باألخالق الرضية، ليدخل يف حجاب املحبة والرضـا،  ّ

 .ّفيختار ما حيب اهللا ويرضاه

عن أبيه، عن عـثامن بـن عيـسى، عـن هـارون بـن : حماسنه روى الربقي يف

ّمن استخار اهللا عز وجل مرة واحـدة وهـو «:  قال أبو عبداهللا: خارجة، قال ّ ّ

 .���»ًراض بام صنع اهللا له، خار اهللا له حتام

ِفانظر بعني قلبك، وع بإذن ليلـة َ
 رتبـة الرضـا بالـصنع اإلهلـي، واألمـر ���

ّالسبحاين، واحلكم الرباين، واهلدى الرمحاين، حتى أن اجلبار تعـاىل شـأنه خيـر لـه  ّّ ّ

 . ًحتام، كام أخرب به الصادق

يـى، عـن ّعن حممد بـن حي: الكايف يف كتابه ّحممد بن يعقوب الكلينيوروى 

ّأمحد بن حممد، عن حممد بن خالد، عن النرض بن سويد، عن حييـى احللبـي، عـن  ّ

ّصل ركعتني واسـتخر اهللا، فـواهللا «:  قال أبو عبداهللا: عمرو بن حريث، قال

 .���»ّما استخار اهللا مسلم إال خار له البتة

                                       
ّ عن عدة من أصحابنا، عن سـهل ،٣٣٠ ح٢٤١ :٨، وأورده الكليني يف الكايف ١ ح٤٣١ :٢املحاسن) ١(

ّمـرة : ، مـن دون ذكـربن زياد، عن عثامن بن عيسى، عن هارون بن خارجـة، عـن أيب عبـداهللا 

، ٥١٦: ، عـن شـيخه ابـن نـام، والكفعمـي يف املـصباح٢٥٧: واحدة، ابن طاووس يف فتح األبواب

ّ، عن املحاسـن، والعالمـة املجلـيس ٤ :٨٠، عن الكايف، و٢ ح٦٣ :٨ئل ّونقله احلر العاميل يف الوسا

 .، عن فتح األبواب١ املقطع الثاين من حديث رقم٢٥٦ :٨٨يف بحار األنوار 

النهايـة يف غريـب : بمعنـى الـسكون والوقـار واخلـشوع، انظـر. لينة: والظاهر. كذا يف األصل) ٢(

 . ـ لني٢٤٥: ٤ث احلدي

 : ّ، مصباح املتهجد١ ح١٧٩: ٣شيخ الطويس يف التهذيب ، وأورده ال١ ح٤٧٠: ٣الكايف ) ٣(
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يمكـن محـل » ّفواهللا ما اسـتخار اهللا مـسلم إال خـار لـه ألبتـة«:  قوله

ّ ألن املستشار مؤمتن، ويدل عليه عموم األخبار األولة، مثـل ؛احلديث عىل ظاهره ّ

 .���»من شقاء عبدي أن يعمل األعامل فال يستخريين«: قوله تعاىل

ُمن دخل يف أمر بغري استخارة ثم ابتيل مل يؤجر«:  ومثل قوله  وغري ���»ّ

 .ذلك

ه ســبحانه قــال ومثــل مــا روي عــن النبــي ــ أن ّوعــزيت وجــاليل، «: ّ

ّوري وعلوي، وارتفاعوعظمتي وكربيائي، ون
ٌ مكـاين، ال يـؤثر عبـد هـواه ���

ُعىل هوايإال شتت عليه أمره، ولبست عليـه دنيـاه ُ ّّ ، وشـغلت قلبـه هبـا، ومل ���ّ

 .له ّقدرت ّأؤته منها إال ما

ّوعزيت وجاليل، وعظمتي وكربيـائي، ونـوري وعلـوي، وارتفـاع مكـاين،  ّ

ّيؤثر عبد هواي عىل هواه إال استحفظته مالئكتي، وكفلت الساموات واألرض ال ّ

ّرزقه، وكنت له من وراء جتارة كل تاجر، وأتته الدنيا وهي  .���» راغمة���ُ

                                        
، ابـن طـاووس يف ٢٣٠٥ ح١٠٨: ٢، صلوات االستخارة، الطربيس يف مكـارم األخـالق ٥٣٣

ّ، ونقله احلر العـاميل ٢٦٦: ٨٨، عن مشاخيه، وعنه املجليس يف بحار األنوار ١٦٤: فتح األبواب
 .١٢:  صّوتقدم يف. ، عن الكايف١ ح٦٣: ٨يف وسائل الشيعة 

 .٧: يف صفحةّتقدم ) ١(

 .٧: ّتقدم يف صفحة) ٢(

 .يف ارتفاع، وما يف املتن اثبتناه من املصادر: يف األصل) ٣(

 .دنياي، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٤(

 .أثبتناها من املصادر) وهي) (٥(

ّ، عن عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالـد، عـن ٢ ح٣٣٥: ٢الكايف أورده الكليني يف ) ٦( ّ
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ّفهذه الروايات وأشباهها دالة عىل عموم االستخارة، ويمكن محـل املـسلم  ّ

وهو راض بام صنع اهللا «:  ّضمنه احلديث السابق من قولهعىل الرايض، كام ت

 .ّألن الرضا هو اإلسالم، واإلسالم هو التسليم، والتسليم هو اإليامن» له

ُفال وربك ال يؤمنـ: قال اهللا سبحانه وتعاىل شأنه ِ ْ ُ ََ َ ِّ َ َ َون حتـى حيكمـوك فـيام َ ْ ُ
ِ َ ْ َ ِّْ َ ُ ّ َ

َشجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليام ْ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ َ
ِ ِ َِ َ ُ َِّ َ ً َُ َ َ ََ َّ ِ َ ُِ َْ ِ َ ُ���. 

ّفإذا تفكرت فيام قال اهللا سبحانه عرفت حقيقة الرضا وعلو  . رتبتهّ

 يف اختالف مراتب الناس يف االستخارة، قال ابن طاووس :اإلشارة الرابعة

ــون إىل : فــتح األبــوابيف  ــاس ال حيبــون مــا أراده اهللا مــنهم، وال يلتفت ّأكثــر الن

االستخارة، وهم فرق، ففرقة كانوا مـشغولني عـن أخبـار االسـتخارات بمهـام 

ّ، فلم يتفرغوا العتبار مـا ورد مـن الروايـات، ولـو وقفـوا عـىل ذلـك ���دنياهم

 .اللتفتوا إليها وملا وقفوا عنها

ّوفرقة وجدوا فيها أكدارا وإعسارا، فتوقفوا عنها ونفروا منها، وهؤالء إذا نظر  ً ً

ّيف حاهلم منصف، عرف أهنم مل يقيموا رشوط االستخارة، فالذنب كان
 ؛هلم دوهنا ���

                                        
، الطـربيس يف ، عـن النبـي أبيه، عن عبداهللا بن القاسم، عن أيب محزة، عـن أيب جعفـر 

ّ، ونقلـه احلـر العـاميل يف ٢٨٧: ّيف عـدة الـداعيّ، ابـن فهـد احلـيل ٤٠ ح٣٧: ١مشكاة األنوار 
، عن الكـايف، املجلـيس ١١٩: ، واجلواهر السنية يف األحاديث القدسية٣ ح٢٧٩: ١٥الوسائل 

 .ّ، عن عدة الداعي١٤ ح٧٨: ٦٧يف بحار األنوار 

 .٦٥: ٤سورة النساء ) ١(

 .مبمهام دينهم ودنياه: يف املصدر) ٢(

 .ن املصدرأثبتناه م) كان) (٣(
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ّألهنم يستخريون عىل سبيل التجربة، فينظروا هل يظفـرون بمـرادهم أم ال، والـذي 

ّيستخري عىل سبيل التجربة يكون سيىء الظن باهللا، أو سيىء الظن بالرواية، وكالمهـا  ّ ّ ّ

ُلظانني بـاهللاِ ظـن الـسوء علـيهم دائـرة ا: ُيمنع من االستخارة، واهللا سبحانه يقول َ ْ ْ َّ ْ
ِ ِ

َ َ ْ َِّ َ َ َِّ َ ِّ

ْالسوء َِّ ��� واملستخري عىل هذه الـصفات يكـون أقـرب إىل الـنقامت، مـن أن يظفـر 

 .بفوائد االستخارات

ءت االسـتخارة كـام وفرقة ال ثقة هلـم باالسـتخارة وال يقـني، بـل إن جـا

ّيريدون، عملوا هبا وإال نفروا منها، وما يؤمن هؤالء مـن دخـوهلم حتـت عمـوم 

ْومن الناس من يعبد اهللاَ عىل حرف ـ :  يف قوله تعاىل���هتديد َ ََ َ ُ ْ ْ َ ََ ُ َِّ ٌ أصـابه خـري ْ ـ فإنٍّأي شكِ ْ َ ُ َ َ َ

ُاطمأن به وإن أصـابته فتنـة انقلـب عـىل وجهـه خـرس الـدنيا واآلخـرة ذلـك هـو اخلـرسان  ْ ََّ َْ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٌْ ُّْ َ َ ْ ِْ َ ِ ِ َ ْ

ُاملبني ْ ِ ُْ���. 

ّ معرفة إال بمن يـشاهدون، ويـأتون وفرقة من العوام ما يف قلوهبم يقني وال

ّبه من األنام، واهللا جل جالله ال تـصح عليـه املـشاهدة، فلـيس هلـم بـه معرفـة،  ّ

 .���انتهى كالمه أعىل اهللا مقامه. ���فاليعرفون ملشاورته فائدة

 سـبحانه واالعـتامد عليـه تعـاىل شـأنه،  اإلقبال عـىل اهللا:اإلشارة اخلامسة

ّفالتوجيه إليه بقلبه وبدنه، فإنه يف جملـس احلـضور واخلطـاب، إن كـان مـن أويل 
                                       

 .٦: ٤٨سورة الفتح ) ١(

 .ووعيد سلطان العاملني: يف املصدر زيادة) ٢(

 .١١: ٢٢ّسورة احلج ) ٣(

 .أثبتناها من املصدر) فائدة) (٤(

 .٣٠٠ ـ ٢٨٣: فتح األبواب) ٥(
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 .األلباب، الفائزين بدخول هذا الباب، الواصلني سبحان احلجاب

ُ الطهارة، بأن يطهر قلبه من الشك واالرتيـاب، ويولعـه :اإلشارة السادسة ّّ

عنه الشواغل واملوانـع، ويقاتـل هـواه ونفـسه بالـصوارم ّبرب األرباب، ويزيل 

القواطع، ويمنعها من اخلواطر الرديئة الـشيطانية، والعوائـق اخلبيثـة النفـسانية، 

ّويطهر بدنه بالطهارة الرشعية الرمحانية، ويقدس لسانه من اهلفـوات والـسقطات  ّ

ّ وعـشريته، فإنـه ُاإلنسانية، ويلزم اآلداب الرشعية، السبحانية، وال تعجبه نفـسه

 .ّبحرضة امللك اجلبار اجلليل القهار

) ّحممـد وعـيل: ( أن يكون يف يد املستخري خاتم عقيق فيـه:اإلشارة السابعة

. ّويرضب بيده اليمنى فيأخذ أحد السهمني، فإنـه املحمـود يف العاجلـة واآلجلـة

 .ّ أقرب إلجابة الدعوات، وحصول املرساتهّ فإن���ذكره ابن باقي يف مصباحه

ّإىل أحد من املتكلمني، فإنه مشغول بخطاب  عدم اإللتفات :اإلشارة الثامنة ّ

 .ّمالك يوم الدين، كام هو دأب األئمة املعصومني

عن عيل بـن احلكـم، عـن أبـان األمحـر، عـن :  حماسنهفقد روى الربقي يف

كـان أيب إذا أراد االسـتخارة يف «:  قـال ّبن عبد ربه، عـن أيب عبـداهللاشهاب 

ّمر توضأ وصىل ركعتني، وإن كانت اخلادمة لتكلمـه فيقـولاأل ّ سـبحان اهللا، وال : ّ

ّيتكلم حتى يفرغ ّ«���. 
                                       

صباح املتهجـد للـشيخ الطـويس ومل نعثـر عليـه يف غري مطبوع وهو خمتـرص ملـ: اختيار املصباح) ١(

وجـدنا يف . وقد قيل ان ابن باقي اضاف اشـياء يف اختيـاره ولعـل هـذا مـن اضـافاته. املصباح

 .عن ابن باقي،  يف االستخارات٣٥الفصل ، ٤٩٥:مصباح الكفعمي

 .٢٦٢: ٨٨، وبحار األنوار ٨ ح٦٦: ٨، وعنه يف وسائل الشيعة ٨ ح٤٣٣: ٢املحاسن ) ٢(
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ّ فإن اهللا وتر حيب الوتر؛ُ أن يوتر يف استخارته:اإلشارة التاسعة ّ. 

قـال :  عن النوفيل، عـن الـسكوين، بإسـناده، قـال:حماسنهروى الربقي يف 

 .���»من استخار اهللا فليوتر«:  رسول اهللا

ُ أن تكون االستخارة يف عافية، فإنه ربـام خـ:اإلشارة العارشة ّ ّري للرجـل يف ّ

 .قطع يده وموت ولده

مـن آداب : فتح األبـواب ذكر ابن طاووس يف كتابه :اإلشارة احلادية عرشة

ُاملستخري أن يتأدب يف صالته كام يتأدب السائل املسكني، ويقبل بقلبـه عـىل اهللا يف  ّ ّ

أستخري اهللا برمحته يف عافية، وكذا إذا رفع رأسه مـن : سجوده لالستخارة، وقول

ّة، وأن ال يتكلم بني أخذ الرقاع، وال يف أثناء االستخارة إال بالرسومالسجد ّ ألن ؛ّ

 .���ّذلك من قلة األدب

ّ لعيل بـن مهزيـار ولقول اجلواد
ًوال تكلـم أحـدا بـني أضـعاف «: ��� ّ ُ

ّاالستخارة حتى تتم مائة مرة ّ االستخارة خمالفة ملراده فاليقابلها وإذا خرجت . ���»ّ

 .بالكراهة، بل بالشكر، كيف جعله اهللا أهال أن يستشريه

ال ينبغي : ّالرسالة العزيةرمحه اهللا يف   ذكر الشيخ املفيد:اإلشارة الثانية عرشة

                                       
 ٢٦٢ :٨٨، وبحـار األنــوار ٥ ح٨٠ :٨، وعنــه يف وسـائل الــشيعة ٦ ح٤٣٢: ٢املحاسـن ) ١(

 .١٤ح

 .، وقد أوردها الشيخ البحراين باختصار٣٠٠ ـ ٢٩٨: فتح األبواب) ٢(

 .، وما يف املتن أثبتناه من املصادرعيل بن أسباط: يف األصل) ٣(

ّ، ضمن حديث طويل، وعنه احلـر العـاميل يف ١٤٣ ـ ١٤٢: أورده ابن طاووس يف فتح األبواب) ٤(

 .١٧ ح٢٦٤: ٨٨، واملجليس يف بحار األنوار ٧ ح٧٦: ٨وسائل الشيعة 
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 ��� اسـتخارة يشء هناه عنـه، وال حاجـة بـه يف���لإلنسان أن يستخري اهللا يف فعل

ّ، وإنام االستخارة يف املباح، وتـرك نفـل إىل نفـل ال يمكنـه اجلمـع ���ألداء فرض

ًبينهام، كاحلج واجلهاد تطوعا، أو السفر ّ
 لزيارة مـشهد دون آخـر، أو صـلة أخ ���

ّدون آخر، وصالة االستخارة بالفاحتة وما شاء والقنوت، فإذا سلم قال بعـد محـد 

 : اهللا والثناء عليه والصالة عىل النبي

ّاللهم إين أستخريك بعلمك وقدرتك، وأستخريك بعزتـك، وأسـأل ّ ك مـن ّ

ّفضلك، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب ّ. 

ًاللهم إن كان هذا األمر الذي عرض يل خريا يف ديني ودنيـاي وآخـريت،  ّ

ًفيرسه يل وبارك يل فيه، وأعنّي عليه، وإن كان رشا يل فارصفـه عنّـي، واقـض  ّ ّ

ّ، حتى ال أحب تعجيل ما أخرت، وال تـأخري ���ّاخلري يل حيث كان ورضني به ّ ّ

ّما عجلت، يا أرحم الرامحني، وصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين ّ ّ
���. 

                                       
 .أثبتناه من املصدرين) فعل) (١(

 .أثبتناه من املصدرين) وال حاجة به يف استخارة: (قوله) ٢(

 .اله، يف فرض، وما أثبتناه يف املتن من املصدرين: يف األصل) ٣(

 .أثبتناه من املصدرين) السفر) (٤(

 .بتناه من املصدرينأث) ّورضني به: (قوله) ٥(

، وعنـه يف ١٧٧ ـ ١٧٦: غري مطبوعة، حكاه عنه ابن طاووس يف فـتح األبـواب: الرسالة العزية) ٦(

 .٢٢٩: ٨٨بحار األنوار 



 

 

 

 
 

 ّالباب األول

 االستخارة بالرقاع

 .ً نفعاّ وأجلهاًوهي أعظمها فضال

غـري :  التهـذيبوشيخ الطائفـة يفالكايف  ثقة اإلسالم يف رواها الشيخفقد 

ّواحد، عن سهل بن زياد، عن أمحد بن حممد البرصي، عن القاسم بن عبدالرمحن 

ًإذا أردت أمـرا «: ، قـال اهلاشمي، عن هارون بن خارجة، عـن أيب عبـداهللا

 : رقاع، فاكتب يف ثالث منهاّفخذ ست

بسم اهللا الرمحن الـرحيم خـرية مـن اهللا العزيـز احلكـيم لفـالن بـن فالنـة 

 ).أفعله(

 :ويف ثالث منها

بسم اهللا الرمحن الرحيم خرية من اهللا العزيز احلكيم لفالن بـن فالنـة 

 ).ال تفعل(

ّثم ضعها حتت مصالك، ثم صل ركعتني، فإذا فرغت فاسجد سجدة وقـل  ّ ّّ

ًأستخري اهللا برمحته خرية يف عافية، ثم استو جالسا وقل: ّيها مائة مرةف ِاللهم خـر : ّ
ّ

ّيل واخرت يل يف مجيع أموري يف يـرس منـك وعافيـة، ثـم ارضب بيـدك إىل الرقـاع 
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فافعـل األمـر الـذي ) إفعل(ّفشوشها وأخرج واحدة، فإن خرج ثالث متواليات 

 فـال تفعلـه، وإن خرجـت واحـدة )ال تفعـل(تريده، وإن خرج ثالث متواليات 

فأخرج من الرقاع إىل اخلمس فانظر أكثرها فاعمـل ) ال تفعل(واألخرى ) إفعل(

 .���»به، ودع السادسة ال حتتاج إليها

ّهذه االستخارة مفضلة عىل كـل : »فتح األبواب« يف كتابه قال ابن طاووس ّ

 . استخارة وردت عنهم

 :ّأما ترجيحها عىل االستخارة بالدعوات عن وجوه

ّ إن املستخري بالدعوات لو وجد ما تضمنه دعاؤه، مل يعلم هل ذلـك :ّاألول ّ

ً يف جواب دعائه، أم كان ابتداء منه���منه
ّ واتفق عنه اتفاق الدعاء��� ّ. 

 ليس بمستشري بل سائل، واملستشار يلزمه ���ّ إن املستخري بالدعوات:الثاين

 .نصيحة املستشري له، ما ال يلزمه ألصحاب الدعاء

 أو كدر، ��� ال يعلم ما بني يديه من صفو���ّ إن املستخري بالدعوات:الثالث
                                       

ّ، وأورده الشيخ أيـضا يف مـصباح املتهجـد٦ ح١٨١: ٣، التهذيب ٣ ح٤٧٠: ٣الكايف ) ١( ً :٥٣٤ ،

ــة ــد يف املقنع ــارم ٢١٩: واملفي ــربيس يف مك ــالق ، الط ــاووس ٢٢٩٩ ح١٠٤: ٢األخ ــن ط ، اب

، وعنهم ١ ح٢٤٨: ٦، وعنه يف مستدرك الوسائل ١٨٦ و١٨٢: باختالف يسري يف فتح األبواب

 .٥ ح٢٣٠: ٨٨، وبحار األنوار ١ ح٦٨: ٨يف وسائل الشيعة 

 .ّهو اهللا جل جالله كام يف املصدر) منه(املراد من ) ٢(

 .ّهو من فضل اهللا جل جالله كام يف املصدر) همن(املراد من ) ٣(

 .ّبمجرد الدعوات: يف املصدر) ٤(

 .ّبمجرد الدعوات: املصدريف ) ٥(

 .ظفر: يف املصدر) ٦(
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ّوهذا يعرف من الرقاع، وأما ترجيحها عـىل االسـتخارة برتجـيح اخلـاطر، فمـن 

 :وجوه

 كيف يصنع ���ّ إن الذي يعتمد عىل اخلاطر األرجح يف االستخارات:ّاألول

ّإذا كان الفعل كالرتك، ومها متساويان عنـده تعـاىل، فهنـا ينـسد البـاب بخـالف 

 .الرقاع

ّ إن الذي يعمل عىل ترجيح اخلاطر، كيف يصنع إذا كان الفعل أرجح :الثاين

 .ًمن الرتك أو العكس؟ وهبا مجيعا خرية وصواب، وهذا يعرف من الرقاع

ني هواه، وبني طبعه وبني الشيطان، فكيف ّ إن اإلنسان بني عقله وب:الثالث

ّيعلم يقينا أن هذا اخلاطر املـرجح، مـن جانـب اهللا تعـاىل دون الـنفس واهلـوى،  ّ ً

متـى : والطبع والشيطان، واإلنسان يعلم ضعفه عن هـذا املقـام البـاهر، أن قيـل

ّهذا ال يقوله إال املعصوم، فأما نحن فك: ّرجح خاطره علم أنه منه تعاىل، قلنا يـف ّ

 :ّنأمن، وأما ترجيحها عىل العمل برقعتني فمن وجوه

فاسـتخرت يف الـرتك ) نعـم(ّ إنه ال يفهم الرتجيح إذا جاء يف الفعل :ّاألول

 .���ًأيضا، ويكون أحدمها أرجح، وهذا يفهم بالست) نعم(فجاء 

ي ما بني يديه مـن تفـضيل مواضـع ّ إن الذي يعمل بالرقعتني ال يدر:الثاين

ّالصفاء والكدر بخالف الست، فإن كل رقعة جتيء  ّفكأهنا كدر، وكـل ) ال تفعل(ّ ّ

ّفكأهنا صفو، فإن كانت الثالث املتوالية كلها ) إفعل(رقعة جتيء  فالـصفو ) إفعل(ّ

                                       
 .رأثبتناه من املصد) يف االستخارات: (قوله) ١(

 .ّوهذا ينفهم بالست الرقاع: يف املصدر) ٢(
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) ال تفعـل(و) إفعـل(حاصل يف مجيع اخلرية، وإن انعكس انعكس، وإن كان فيها 

صل يف مكان األمر، والكدر حاصل يف مكان النهي، إن جاء ذلـك يف فالصفو حا

 .ّأوله أو وسطه أو آخره

 طرقها معروفة مـسندة، ومـا وجـدنا يف االسـتخارة بـالرقعتني يف :الثالث

 .���ّبندقتني إال رواية واحدة مرسلة ضعيفة

 :فتح األبوابىل اهللا مقامه يف كتابه  أعًوقال أيضا

 يف ���ّفيام أذكره من ترجيح العمل يف االستخارة بالرقاع الـست: ���التاسع

ًاالستخارات، أن العامل ما يكون عامال ّ بكل خرب عام يف االستخارة، ممـا يمكـن ّ ّ

ّ تكون األخبار بالرقاع الست خمصصة لتلكأن
ّ األخبار العامة، وإذا عمل بتلك ���

األخبار العامة فحسب سقط عنـه أخبـار العمـل بالرقـاع، ومـع إمكـان العمـل 

باجلميع ال جيوز إسقاط يشء منها، فرجح ـ كام ترى ـ العمل بأخبـار االسـتخارة 

 .لرقاع املذكورةبا

ّ إن العامل يف االستخارة عـىل األخبـار الـواردة باالسـتخارة :الوجه اآلخر

ً بكل خرب ورد يف االسـتخارة جممـالًبالرقاع الست، يكون عامال ّ، ممـا يمكـن أن ّ

ّتكون أخبار االستخارة بالرقاع الست مبنية لتلك األخبـار املجملـة، فـإذا عمـل  ّ
                                       

 . نقله الشيخ البحراين باختصار٢١٧ ـ ٢١٢: فتح األبواب) ١(

 .املقصود هو الباب التاسع كام يف املصدر) ٢(

 .أثبتناه من املصدر) الست) (٣(

 .امللك، وما أثبتناه من املصدر: يف األصل) ٤(
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سقط منه أخبار العمـل بالرقـاع املوصـوفة، ومـع بتلك األخبار املجملة فحسب 

ّإمكان العمل باجلميع ـ كام قدمناه ـ ال جيـوز إسـقاط يشء منهـا، فظهـر تـرجيح 

ّ ألن ؛ّالعمل بأخبار االستخارة بالرقاع املذكورة، وهذا الوجه غـري الوجـه األول

 .ذلك ختصيص العموم، وهذا بيان املجمل

 باجلمع بني األخبار املختلفات يف ظاهر ّ إنه متى أمكن العمل:الوجه اآلخر

الروايات عىل وجه من الوجوه، سواء كـان ذلـك بتخـصيص العمـوم، أو ببيـان 

املجمل، أو بغري ذلك من التأويالت، فالواجـب العمـل بـاجلميع مـع اإلمكـان، 

ّوسنذكر تأويالت حمتمالت لألخبار الواردة، بام عـدا األخبـار املتـضمنة للرقـاع 

 .تخاراتالست يف االس

ّ إن األخبار الواردة يف االسـتخارة بغـري الـست الرقـاع، قـد :الوجه اآلخر

ّروى كثري من املخالفني من طريقهم نحوها أو مثلها، فلعل الذي ورد من طريـق 

ّأصحابنا مما خيالف االستخارة بالرقاع، يكون قد ورد عـىل سـبيل التقيـة، وهـذا  ّ

ّحجة واضحة قوية يف ضعف األخبار املخا لفة للرقاع الست، عند من أنصف من ّ

 .أهل البصائر الدينية

ّ إن األحاديـث وردت مـن جانـب اخلاصـة بـام معنـاه أن إذا :الوجه اآلخر ّ

ّوردت أحاديثنا خمتلفة، أننا نأخذ بأبعدها من مذهب العامة انتهى كالمه أعىل . ���ّ

 .اهللا مقامه

                                       
 .٢١١ ـ ٢٠٩: فتح األبواب) ١(
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 أورد االسـتخارة بالرقـاع ���]أن[ بعـد »الـذكرى«يف رمحه اهللا  قال الشهيد

ّوال يـرض اإلرسـال، فـإن : ّالست وعقبها بـذكر اسـتخارة الـرقعتني يف بنـدقتني ّ

، وإنكـار ���ا وغريمه���»التهذيب« والشيخ يف ���ذكرها يف كتابه رمحه اهللا الكليني

اإلستخارة بالرقاع ال مأخذ لـه، مـع اشـتهارها بـني األصـحاب،  ���ابن إدريس

:  حيث قـال»املعترب«ّوعدم راد هلا سواه، ومن أخذ مأخذه كالشيخ نجم الدين يف 

ّوكيف تكون شـاذة وقـد دوهنـا املحـدثون يف . ��� خرب الشواذ فال عربة هباهي يف ّ ّ

 .كتبهم واملصنّفون يف مصنّفاهتم

ّ السيد العامل العابد صاحب الكرامات الظاهرة واملآثر الباهرة ريض وقد صنّف

ًرمحـه اهللا كتابـا ضـخام يف ا عيل بن طاووس احلسنيالدين أبو احلسن  السـتخارات، ً

ّواعتمد فيه عىل رواية الرقاع، وذكر من آثارها عجائب وغرائب أراه اهللا تعاىل إياهـا، 

ّإذا تواىل األمر يف الرقاع فهو خري حمـض، وإن تـواىل النهـي فـذلك األمـر رش : وقال

ّحمض، وإن تفرقت كان اخلري والرش موزعا بحسب تفرقها ًّ ّ ّ
 عىل أزمنة ذلـك األمـر ���

 .انتهى كالمه أعىل اهللا مقامه. ���ّبحسب ترتبها
                                       

 .أثبتناه ليستقيم السياق) ١(

 .٨ ح٤٧٣: ٣الكايف ) ٢(

 .٤١٣ ح١٨٢: ٣التهذيب ) ٣(

 .٢٢٨: ، فتح األبواب٢٣٠١ ح١٠٦: ٢، مكارم األخالق ٥٣٥: ّمصباح املتهجد: انظر) ٤(

 .٣١٣: ١الرسائر ) ٥(

 .٣٧٦: ٢املعترب ) ٦(

 .ه من املصدرّتعرفها، وما أثبتنا: يف األصل) ٧(

 .٢٦٧ ـ ٢٦٦: ٤ذكرى الشيعة ) ٨(
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ّومما وجدته من عجائـب اسـتخارة الرقـاع أنـه : رمحه اهللا قال ابن طاووس ّ

طلبني بعض أبناء الدنيا وأنا باجلانب الغريب من بغـداد، فبقيـت إثنـني وعـرشين 

يف أربـع رقـاع، ) ال تفعـل(ّستخري اهللا جل جالله أن ألقاه فتأيت االستخارة ًيوما أ

ّ يف املنع املدة املذكورة، ثـم ظهـر يل حقيقـة ���أويف ثالث متواليات، وما اختلفت ّ

 .���سعاديت بعد ذلك

ًأين أقمت باحللة شهرا وكنت أريد إتيان بعض والهتا، فكنت ومن عجائبها  ّ ّ

ّكل يوم أستخري اهللا جل جاللـه أول النهـار وآخـره يف لقائـه، فتـأيت االسـتخارة  ّ ّ

ًفتكلمت نحوا من مخسني استخارة ) تفعلال( وظهر يل بعد ذلك سبب ) ال تفعل(ّ

ّتخارة تكـون كلهـا ّسعاديت، وهل يقبل العقل أن اإلنسان يستخري اهللا مخسني اسـ

ًاتفاقا   .���)ال تفعل(ّ

 ���ّإين قد بلغت من العمر نحو ثالث ومخسني سنة منذ عرفـت: ومن عجائبها

 :االستخارات فلم أر فيها ما خيالف السعادات، فإذا فيها كام قيل

ـــا  ـــاذل مل ـــت للع ـــاءينّقل ُمن طريق النصح يبدي ويعيـد   ج ُ  

ــه ــا الناصــح يل يف زعم   ًال تزد نـصحا ملـن لـيس يريـد   ���ّأهي

ـــت لـــه مـــستقبح   ما عىل استحسانه عنـدي مزيـد   فالـــذي أن

ـــــا كـــــذا   ���ال يفيـدفاستامع العذل يشء    وإذا نحـــــن تباينّ
                                       

 .وما يف املتن أثبتناه من املصدر. ما اختلف: يف األصل) ١(

 .٢٢٣: فتح األبواب) ٢(

 .٢٢٣: فتح األبواب) ٣(

 .جهة، وما يف املتن أثبتنا من املصدر: يف األصل) ٤(

 .وما يف املتن أثبتناه من املصدر. ّأهيا الناصح ما يف زعمه: يف األصل) ٥(

 .٢٢٤: فتح األبواب) ٦(
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ّوأما تفصيل فوائد االستخارة بالست :  البن طاووس كتاب االستخاراتومن

ّالرقاع زيادة عىل ما قدمناه مما فتحه اهللا جل جالله علينا، وعرفناه يقينا ووجدناه، فإنني  ًّ ّ ّ

دات عرفتهـا ّأستخري اهللا جل جالله كام وردت الروايات بذلك عىل التفصيل، مع زيـا

ّمن أصول كتـب أصـحابنا املتـضمنة لألخبـار واألرسار، فأسـتخري اهللا يف فعـل يشء 

ّ ثالث مرات متواليات، فأستخري يف ترك ذلك الفعـل ًمثال) إفعل(فتخرج االستخارة 

ّجلواز أن يكون الفعل مثل الرتك، ملادة تقتـيض جتـويز التـساوي بـني الفعـل والـرتك، 

ّ فإن جاءت االستخارة يف الرتك ثالث متواليـات علمـت أن وجواز االستخارة فيهام،

، ���ُالرتك مثل الفعل، فكنت أعلم من نفيس أن ال ترجيح ألحدمها عىل اآلخر يف الفعل

ث ّ ألنني وجدت إذا كانت االستخارة يف ثـال؛ّوهذا علة تظاهر روايات االستخارات

ّفبقي الرتك ال أدري هل أنا ممنوع منه أو خمري) إفعل(
ّ فيه عـىل الـسواء، أو خمـري فيـه ���

 .ّولكن الفعل أرجح

ــة  ــشف احلقيق ــضمن ك ــات تت ــدت الرواي ــشتبها وج ــال م ــدت احل ــام وج ّفل ًّ

ًع أيـضا تتـضمن إذا أردت أمـرا باالستخارات، ووجدت روايات االستخارة بالرقـا ًّ

فاستخر فيه، فدخلت استخاريت يف الرتك حتت عموم أخبار االستخارة عند االشتباه يف 

ًاملصلحة، وحتت عموم األخبار إذا أردت أمرا فاسـتخر، وهـذا يف أمـر قـد أردتـه بـه 

 .فاستخرت يف الرتك

ّ إنني أستخري اهللا جل جالله، فتخرج االستخار:والوجه اآلخر  يف ثالث ًة مثالّ

ولكنّها يف مخس رقاع ) إفعل(فأستخري يف الرتك فتكون االستخارة ) إفعل(متواليات 

                                       
 .العقل، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل) ١(

 .جميز، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل) ٢(
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 .ّأو يف أربع، فأعلم أن الفعل أرجح من الرتك، وإن كان اجلميع خرية

ّ إنني أستخري اهللا جل جالله، فتخـرج االسـتخارة يف مخـس :والوجه اآلخر ّ

ّفـأعلم أن ) ال تفعـل(لرتك فتكون االسـتخارة ّثم أستخري اهللا يف ا) إفعل(أوأربع 

الفعل خرية، ولكن فيه كدر بحسب موضع الرقاع التي يف مخس أو أربع التي فيها 

 . انتهى كالمه أعىل اهللا مقامه���)تفعلال(

ة، يـدل :تنبيه ّ إعلم أن القراءة بعد احلمد يف صالة االستخارة غـري معني ّـّ

عن مرازم، : متهجدهلك ما رواه الكليني والصدوق والشيخ الطويس يف عىل ذ

إقـرأ «: ّأي يشء أقرأ يف ركعتي االسـتخارة؟ فقـال:  قلت للصادق: قال

 .���»فيهام ما شئت، وإن شئت قرأت فيهام التوحيد واجلحد

ّوملا رأيت أخبارا كثرية تـضمنت : فتح األبواب يف كتابه ر ابن طاووسوذك ً ّ

ختيري اإلنسان فيام يقرؤه بعد احلمد يف ركعتي االستخارة، هداين اهللا تعاىل أن أقـرأ 

ّ ألين وجدت املستشري له تعاىل يف ظلـامت يف رأيـه وتـدبريه، ؛فيهام كصالة الغفيلة

َوذا النون إذ ذهبفقرأت بعد احلمد يف األوىل  َ ْ ََ ْ َِ ُّاآليتني، ثم قلت ما معناه��� ّ: 

ّيا أرحم الرامحني وأكرم األكرمني، أنا يف ظلامت فيام أستشريك فيه، فنجنـي 

                                       
 .٢١٩ ـ ٢١٨: فتح األبواب) ١(

، وأورده ٥٣٤: ، مـصباح املتهجـد١٥٥١ ح ٥٦٢: ١، من ال حيرضه الفقيه ٦ ح٤٧٢: ٣الكايف ) ٢(

، ٢٢٩٧ ح١٠٣: ٢، الطربيس يف مكـارم األخـالق ٤١٠ ح١٨٠: ٣ًالطويس أيضا يف التهذيب 

، عن الفقيه والكـايف والتهـذيب، واملجلـيس يف ٧ ح٦٥: ٨ّونقله احلر العاميل يف وسائل الشيعة 

 .، عن املصباح واملكارم٣٥ ح٢٨٣: ٨٨بحار األنوار 

 .٨٧: ٢١سورة األنبياء ) ٣(
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ُكام وعدت، إنك تنجي امل ّثم أقـرأ يف . ؤمنني، واكشف يل ذلك برمحتك عىل اليقنيّ

ِوعنده مفاتح الغيب: الركعة الثانية بعد احلمد ْ ََ ْ ُ ُ َ
ِ َِ َ ْاآلية، وأقول��� : 

ّاللهم إين أسألك بمفاتح الغيـ ّثـم أدعـو بـام . ّب التـي ال يعلمهـا إال أنـتّ

 .انتهى كالمه أعىل اهللا مقامه. ���سنح

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .٥٩: ٦سورة األنعام ) ١(

 .٢٢١: فتح األبواب) ٢(



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 الباب الثاين

 االستخارة بالرقاع املبندقة

: ألمرّ أنه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن ا ّعيل بن حممد رفعه عنهم

: فقال لـه: قال» ّشاور ربك«: ًيميض فيه وال جيد أحدا يشاوره فكيف يصنع؟ قال

ّإنو احلاجة يف نفسك، ثم اكتب رقعتني يف واحدة «: كيف؟ قال ، ويف واحـدة )ال(ِ

ّواجعلهام يف بندقتني من طني، ثم صل ركعتـني، واجعلهـام حتـت ذيلـك، ) نعم( ّ

َّا وأنت خري مستشار ومشري، فأرش عـيل بـام ّيا اهللا، إين أشاورك يف أمري هذ: وقل

فافعل، وإن كـان ) نعم(ّ، ثم أدخل يدك فإن كان فيها ���فيه صالح وحسن عاقبة

 .���»ّال تفعل، هكذا تشاور ربك) ال(فيها 

 وقـد مـىض  التهـذيبوالـشيخ يفالكـايف الكلينـي يف وهذه الرواية رواها 

 .ّالكالم عليها يف الباب األول
                                       

 .ّعافية، وما يف املتن أثبتناه من املصادر إال املكارم: يف األصل) ١(

ّ، وأورده الــشيخ أيــضا يف مــصباح املتهجــد٤١٣ ح١٨٢: ٣، التهــذيب ٨ ح٤٧٣: ٣الكــايف ) ٢( ً :

، ٢٢٨: ، ابن طـاووس يف فـتح األبـواب٢٣٠١ ح١٠٦: ٢، الطربيس يف مكارم األخالق ٥٣٥

ّ، عن الكايف والتهـذيب، والعالمـة املجلـيس يف ٢ ح٦٩: ٨ّونقله احلر العاميل يف وسائل الشيعة 

 .باح، عن فتح األبواب واملكارم واملص٢ ح٢٣٧: ٨٨بحار األنوار 
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 اخلروج للتجـارة، ���أراد بعض أوليائنا: ّروى أمحد بن حممد بن حييى، قال

ّ فأسلم عليه، وأستشريه يف أمـري  ّ حتى آيت جعفر بن حممد���ال أخرج: فقال

ّيـا بـن رسـول اهللا، إين عزمـت عـىل : فأتاه فقـال: ، وأسأله الدعاء يل، قال���هذا

ّ آليـت عـىل نفـيس أال أخـرج حتـى ألقـاك وأستـشريك، ّاخلروج للتجـارة، وإين ّ

 .وأسألك الدعاء يل

عليك بصدق اللسان يف حـديثك، وال تكـتم «:  له فدعا له وقال: قال

ّعيبا يف جتارتك، وال تغبن املسرتسل، فإن غبنه ربا، وال ترض للناس إال ما ترضاه  ّ ً

ّ، فـإن التـاجر الـصدوق مـع ��� وال جتر���احلّق وخذه، وال حتفلنفسك، واعط 

ّالسفرة الكرام الربرة يوم القيامة، واجتنب احللف، فـإن اليمـني الفـاجرة تـورث  َ َّ

 .ّصاحبها النار، والتاجر فاجر إال من أعطى احلّق وأخذه

ّوإذا عزمت عىل السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء واالسـتخارة، فـإن أيب  ّ

ّحدثني عن أبيه، عن جده،  ّ كان يعلم أصـحابه االسـتخارة كـام  ّأن رسول اهللاّ

ً، ونتخـذ رقاعـا ���ّوإنا لنعلم ذلك متـى مهمنـا بـأمر. ّيعلمهم السورة من القرآن ّ
                                       

 .أصحابنا، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ١(

 .أثبتناه من املصادر) أخرج: (قوله) ٢(

 .ًغدا، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٣(

ّوال ختف، وما أثبتنـاه هـو األنـسب للـسياق، وقـد صـححت الكلمـة يف : يف األصل واملصدر) ٤(

 .املستدرك

 . ـ حاف٢٦٤: ٥انظر هتذيب اللغة . امليل يف احلكم، وعدم املساواة يف البيع والعطاء: واحليف

 .ال حتزنو: وال ختن، ويف البحار: يف املصدر والوسائل) ٥(

 .أثبتناه من املصادر) بأمر) (٦(
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  :فقـال الرجـل» لالستخارة، فام خرج لنـا عملنـا عليـه، أحببنـا ذلـك أم كرهنـا

 ّموالي علمني كيف أعمل؟يا 

ّإذا أردت ذلك فأسبغ الوضوء وصل ركعتني، تقـرأ يف كـل ركعـة«: فقال ّ :

ٌقل هو اهللاُ أحداحلمد و َ َ َُ ْ ُ مائة مرة، فإذا سـلمت فـارفع يـديك بالـدعاء وقـل يف ّ ّ

 :دعائك

ًف الكـرب، ومفـرج اهلـم، ومـذهب الغـم، ومبتـدئا بـالنعم قبـل يا كاش ّ ّ

ّاستحقاقها، يا من يفزع اخللق إليه يف حوائجهم ومهامهتـم وأمـورهم، ويتكلـون  ّ

 .عليه، أمرت بالدعاء وضمنت اإلجابة

ّاللهم فصل عىل حممد وآل حممد، وابدأ هبم يف كـل خـري ّّ ّ ّ
ّ، وفـرج مهـ��� ي، ّ

ِونفس كربتي، وأذهب غمي، واكشف يل عن األمر الذي قد التبس عيل، وخـر يل 
ّ ّ ّ

ّيف مجيـع أمــوري خــرية يف عافيـة، فــإين أســتخريك اللهـم بعلمــك، وأســتقدرك  ّ

 ���ّبقدرتك، وأسألك من فضلك، وأجلأ إليك يف كل أمـوري، وأبـرأ مـن احلـول

ّوالقوة إال بك، وأتوكل عليك، وأنت حسبي ونعم الوكيل ّ ّ. 

ّاللهم فافتح يل أبواب رزقك وسهلها يل، ويرس يل مجيع أموري، فإنك تقدر  ّ ّّ

 .ّوال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب

ّاللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر ـ وتسمي ما عزمـت عليـه وأردتـه ـ هـو  ّّ

ّني ودنياي، ومعايش ومعادي، وعاقبـة أمـوري، فقـدره يل، وعجلـه ٌخري يل يف دي ّ
                                       

 .أمري: يف الفتح والبحار) ١(

 .دراحللول، وما يف املتن أثبتناه من املصا: يف األصل) ٢(



����������������������� 

 

ّعيل، وسهله ويرسه وبارك يل فيه، وإن كنـت تعلـم أنـه غـري نـافع يل يف العاجـل  ّ ّ َّ

ّواآلجل، بل هو رش عيل فارصفه عنّي وارصفني عنه، كيف شـئت وأنـى شـئت،  َّ ّ

ّوقدر يل اخلري حيث كان وأين كان، ورضني يا رب بقضائك،  ّ ِوبارك يل يف قدرك، ّ َ َ

ّحتى ال أحب تعجيل ما أخرت، وال تأخري ما عجلت، إنك عىل كل يشء قدير ّ ّّ ّّ«. 

ّثم أكثر الصالة عىل حممد النبي وآله صىل اهللا عليهم أمجعني، وتكون معـك  ّ

 :ّثالث رقاع قد اختذهتا يف قدر واحد وهيئة واحدة، واكتب يف رقعتني منها

ألرض، عامل الغيـب والـشهادة، أنـت حتكـم بـني ّاللهم فاطر الساموات وا

 .عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون

ّاللهم إنك تعلم وال أعلم، وتقدر وال أقدر، ومتـيض وال أمـيض ّ
، وأنـت ���

ّعالم الغيوب، صل عـىل حممـد وآل حممـد، وأخـرج ّ ّ ّ يل أحـب الـسهمني إليـك، ّ

َوأخريمها ّ يل يف ديني ودنياي وعاقبة أمري، إنك عىل كل يشء قدير وهو عليك ���ْ ّ

 .يسري

) ال تفعـل: (وعـىل األخـرى) إفعـل: (وتكتب يف ظهـر إحـدى الـرقعتني

ّال حول وال قـوة إال بـاهللا العـيل العظـيم، اسـتعنت : (ةوتكتب عىل الرقعة الثالث ّ ّ

ّباهللا، وتوكلت عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل، توكلت يف مجيع أمـوري عـىل اهللا  ّ

ّاحلي الذي اليموت، واعتصمت بذي العزة واجلربوت، وحتـصنت بـذي احلـول  ّ ّ
                                       

 .وتقيض وال أقيض، ويف بقية املصادر موافق للمتن): فتح األبواب(يف املصدر ) ١(

ّوخريمها، وبعض املصادر تؤيد املتن وبعضها تؤيد املصدر: يف املصدر) ٢( ّ. 



���������������������������������������� 

ّم عىل املرسلني واحلمـد هللا رب العـاملني وصـىل اهللا الطول وامللكوت، وسال ���و

 .»ّعىل حممد النبي وآله الطاهرين

ًثم ترتك ظهر هذه الرقعة أبيض وال تكتـب عليـه شـيئا، وتطـوي الـثالث  ّ

ًالرقاع طيا شديدا عىل صورة واحدة، وجتعل يف ثالث بنادق شـمع أو طـني عـىل  ً ّ

ّ به، وتأمره أن يذكر اهللا ويصيل عـىل هيئة واحدة ووزن واحد، وادفعها إىل من تثق

ّحممد وآله، ويطرحها يف كمه ويدخل يده اليمنى فيجيلهـا يف كمـه، ويأخـذ منهـا  ّ ّ

ّواحدة من غري أن ينظر إىل يشء من البنادق، وال يتعمد
 واحدة بعينهـا، ولكـن ���

 عليها من الثالث أخرجها، فـإذا أخرجهـا أخـذهتا منـه وأنـت ّأي واحدة وقعت

ّتذكر اهللا عز وجل، وهللا اخلرية ّ فيام خرج لك، ثم فـضها واقرأهـا، واعمـل بـام ���ّ ّ

ْخيرج عىل ظهرها، وإن مل حيرضك من تثـق بـه طرحتهـا أنـت إىل كمـك وأجلتهـا  َ ّ

فافعل وامض ملـا ) إفعل (���ن كان عىل ظهرهابيدك، وفعلت كام وصفت لك، فإ

 .ّأردت، فإنه يكون ذلك فيه إذا فعلته اخلرية إن شاء اهللا

ّفإياك أن تفعله أو ختالف، فإنك إن خالفت ) ال تفعل(وإن كان عىل ظهرها  ّ

ّلقيت عنتا، فإن تم مل يكن لك فيه ا  .خلريةً

ّ فتوقـف إىل أن حتـرض ؛ًوإن خرجت الرقعة التي مل تكتب عىل ظهرها شـيئا

                                       
 .أثبتناه من املصادر) احلول و: (قوله) ١(

 .ّوال يتأمل، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٢(

 .وتسأله اخلرية: يف املصدر) ٣(

 .إىل هنا أثبتناه من املصادر) وإن مل حيرضك: (من قوله) ٤(
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ّصالة مفروضة، ثم قم فصل ركعتني كام وصفت لك، ثم صل املفروضة ّّ ّ ،

ّأمـا الفجـر فعليـك بعـدها  بعد الفرض ما مل تكن الفجر أو العرص، ف���ّصلهام أو

ّبالدعاء إىل أن تبسط الشمس ثم صلها، وأما العرص فصلها قبلها، ثم ادع اهللا عـز  ّ ّ ّّ ّ

ّوجل باخلرية كام ذكرت لك، وأعد الرقاع، واعمل بحسب ما خيرج لـك، وكلـام  ّ

ّخرجت الرقعة التي لـيس فيهـا يشء مكتـوب عـىل ظهرهـا، فتوقـف إىل صـالة 

 .��� أن خيرج لك ما تعمل عليه إن شاء اهللامكتوبة كام أمرتك، إىل

بـسم اهللا الـرمحن «: يكتـب:  ّ مروية عن أمري املـؤمننياستخارة بندقية

ّ إين أستخريك خيار من فوض إليك أمره، وأسلم إليك نفسه���الرحيم ، وخـال ���ّ

 .���ّلك وجهه، وتوكل عليك فيام تأمره به

ّاللهم انرصين وال تنرص عيل، واهدين إىل اخلريات وال تضلني ّ ّ
���. 

ّاللهم إن كان اخلري يل أو لفالن يف كذا فخـر يل أولـه، إنـك عـىل كـل يشء  ّ ّ ّ
                                       

 .وأصلها، والظاهر هو من سهو القلم، وما أثبتناه من املصادر: يف األصل) ١(

 ٢٣٥: ٨٨، وعنـه املجلـيس يف بحـار األنـوار ١٦٤ ـ ١٦٠: أورده ابن طاووس يف فتح األبواب) ٢(

ّ، باختصار، واملحدث النـوري يف مـستدرك ٧ ح٣٨٥: ١٧ّ، واحلر العاميل يف وسائل الشيعة ١ح

 .موع الدعوات باختصار، عن البحار عن جم٨ ح٢٥١: ١٣، كامال و٤ ح٢٥٠: ٦الوسائل 

 .بدل البسملة) ّما شاء اهللا كان اللهم: (يف فتح األبواب) ٣(

 .واستسلم إليك يف أمره:  فتح األبواب زيادةيف) ٤(

 .ّوتوكل عليك فيام نزل به: يف فتح األبواب) ٥(

ّاللهم خر يل وال ختر عيل، وكـن يل وال: يف فتح األبواب هكذا) ٦(
ِ

ّ تكـن عـيل، وانـرصين وال تنـرص ّ

ّعيل، وأعنّي وال تعن عيل، وأمكنّي وال متكن عيل، إنك تفعل ما تشاء، وحتكم مـا تريـد، وأنـت  ّ َّ ّّ ِ

 .ّعىل كل يشء قدير
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جيعالن يف بندقتني ويلقيـان يف و) ال(ويف األخرى ) إفعل(قدير، وتكتب يف رقعة 

َاملاء، فأهيام شقت املاء وظهرت عىل املاء عمل عليها وأمهلت األخرى ِّ ُ ّ
���. 

خرجت سنة إىل : ّقال عبدالرمحن بن سيابة: مكارم األخالق من :تذنيب

ٌّمكة، ومتاعي بز ّفأشار عيل أصحابنا إىل أن أبعثه إىل مـرص : ّ قد كسد عيل، قالّ

ّوال أرده إىل الكوفة أو إىل اليمن، فاختلفت عيل آراؤهم، فدخلت عـىل العبـد  ّ

ّ بعد النَفر بيوم ـ ونحن بمكة ـ فأخربته بـام أشـار بـه أصـحابنا  الصالح ْ

 . فام ترى حتى أنتهي إىل ما تأمرين به؟جعلت فداك: وقلت له

ّساهم بني مرص واليمن، ثم فوض يف ذلـك أمـرك إىل اهللا، «:  يل فقال ّ

جعلـت فـداك، : قلـت» ّفأي بلد خرج سهمها من األسهم فابعث متاعـك إليهـا

ّم، اللهـم أنـت اهللا بـسم اهللا الـرمحن الـرحي: اكتب يف رقعة«: كيف أساهم؟ قال

ّ ال إله إال أنت عامل الغيب والشهادة، أنت العامل وأنا املـتعلم، فـانظر يل يف ���الذي ّ

ّأي األمرين خري يل، حتى أتوكل عليك فيه وأعمل به ّ ّ«. 

ّمرص إن شاء اهللا، ثم اكتـب يف رقعـة أخـرى مثـل مـا يف الرقعـة : ّثم اكتب

ً شيئا شيئااألوىل ً. 

                                       
ًأورده نصا عيل خان املدين يف رياض السالكني ) ١( ، وباختالف ابـن طـاووس يف فـتح ١٣٦: ٥ّ

، ٤ ح٧٢: ٨ّ، ونقله احلر العاميل يف الوسائل ٥٢٠: ، والكفعمي يف املصباح٢٦٤: األبواب

ّ، واملحـدث النـوري يف مـستدرك ٤ ح٢٣٨ :٨٨عن الفتح، وكذا املجليس يف بحار األنوار 

ّ، عن اختيار ابن باقي، وهو عيل بن احلسني بن حسان بن حـسني بـن ٧ ح٢٥٧ :٦الوسائل 

 .باقي القريش

 .أثبتناه من املصدر) الذي) (٢(
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ّاليمن إن شاء اهللا، ثم اكتب يف رقعة أخرى مثـل مـا يف الـرقعتني : ّثم اكتب

ًشيئا شيئا ً. 

ّثم اكتب بحبس املتاع وال يبعث إىل بلد منهام، ثم امجع الرقاع وادفعهـن إىل  ّ ّ

 .بعض أصحابك فليسرتها عنك

ّثم أدخل يدك فخذ رقعة من الثالث، فأهيا وقعت يف يدك فتوكل عـ ّ ىل اهللا، ّ

 .���واعمل هبا إن شاء اهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
ّ، املحـدث ١ ح٢٢٦: ٨٨، وعنه املجلـيس يف بحـار األنـوار ١٨٨٠ ح٥٤٤: ١مكارم األخالق ) ١(

 .١ ح٢٦٦: ٦النوري يف مستدرك الوسائل 



 

 

 
 الباب الثالث

 االستخارة بالدعوات عقيب الصلوات

يخ  دعاء االستخارة عن موالنا الصادق صلوات اهللا عليـه، ذكـر الـش:منها

ّحممد بن عيل بن حممد يف كتاب له يف العمل ما هذا لفظه دعـاء االسـتخارة عـن : ّ

 : بعد فراغك من صالة االستخارة���الصادق صلوات اهللا عليه، تقوله

ًاللهم إنك خلقت أقواما يلجؤون إىل« ّ ّ
 مطالع النجوم، ألوقات حركاهتم ���

ّوسكوهنم وترصفهم وعقدهم، وخلقتني أبرأ إليك من اللجأ إليها، ومـن طلـب 

ّاالختيارات هبا، وأتيقن أنك مل تطلع أحدا عىل غيبك يف مواقعهـا، ومل تـسهل لـه  ُْ ُ ًّ ِّ

 يف مداراهتا يف مـسريها عـن ���ّالسبيل إىل حتصيل أفاعيلها، وإنك قادر عىل نقلها

ّالسعود، العامـة واخلاصـة إىل النحـوس، ومـن النحـوس الـشاملة واملفـردة إىل  ّ

ّ ألنك متحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وألهنا خلق من خلقـك، ؛السعود ّ ُ ّ

ّتمد االختيـار وصنعة من صنعتك، وما أسعدت من اعتمد عىل خملوق مثله، واس

، ال إلـه ���لنفسه، وهم أولئك، وال أشقيت من اعتمد عىل اخلالق الذي هو أنـت
                                       

 .تقول، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ١(

 .ناه من املصادرعىل، وما أثبت: يف األصل) ٢(

 .فعلها، وما أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٣(

 .أثبتناها من املصادر) أنت) (٤(



����������������������� 

 

 .ّإال أنت وحدك ال رشيك لك

ٌّوأسألك بام متلكه وتقدر عليه، وأنت به ميل وعنه غني، وإليـه غـري حمتـاج،  ََ ٌّ

، من اخلرية اجلامعة للـسالمة والعافيـة والغنيمـة لعبـدك مـن ���وبه غري مكرتث

حدث الدنيا، التي إليك فيها رضورته ملعاشه، ومن خريات اآلخـرة التـي عليـك 

ّفيها معوله
 . وأنا هو عبدك���

ّاللهم فتول يا مو الي اختيـار خـري األوقـات حلركتـي وسـكوين، ونقـيض ّ

ّوإبرامي، وسريي وحلويل، وعقدي وحيل، واشدد بتوفيقك عزمـي، وسـدد فيـه  ّ

ّرأيي واقذفه يف فؤادي، حتى ال يتأخر وال يتقدم وقته عنّي، وأبرم من قدرتك كل  ّ ّّ

منّـي  قـضائك حيـول بينـي وبينـه، ويباعـده  يعرض بحـاجز حـتم مـن���نحس

ويباعدين منـه يف دينـي ونفـيس ومـايل وولـدي وإخـواين، وأعـذين مـن األوالد 

 رضه وما أغيـب عنـه، ومـا أستـصحبه، وما أح���واألموال والبهائم واألعراض

ّوما أخلفه، وحصنّي من كل ذلك بعياذك ِّ
ّ مـن اآلفـات والعاهـات والبليـات، ���

، ومـن مجيـع ���ومن التغيري والتبديل، والنقامت واملثالت، ومن كلمتك احلالقـة
                                       

 .يف املتن أثبتناه من املصادرمكثرة، وما : يف األصل) ١(

 .معقوله، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٢(

 .حمسن، وما أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٣(

َالعرض) ٤( ُمن أحداث الدهر من املوت واملرض ونحو ذلك، أو األمر يعرض للرجـل يبـتىل بـه: َ َُ ِ .

َ ـ عرض٤٥٦: ١هتذيب اللغة  َ. 

 .بعبادك، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٥(

» البغـضاء، وهـي احلالقـة: َّدب إليكم داء األمم قبلكم«: ذكر ابن األثري حديث رسول اهللا ) ٦(

النهايـة يف غريـب . ُأي هتلك وتـستأصل الـدين: اخلصلة التي من شأهنا أن حتلق: احلالقة: فقال

 . ـ حلق٤١١: ١احلديث 

 .قوبة املستأصلةأي حكمك بالع» ومن كلمتك احلالقة«: وقال املجليس يف رشح احلديث يف البحار
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ومن سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومـن شـامتة األعـداء، ومـن ، ���املخوفات

ّاخلطأ والزلل يف قويل وفعيل، وملكني الصواب فيها، فال حـول وال قـوة إال بـاهللا  ّ ّ

ّحول وال قوة إال باهللا احلليم الكريم ّالعيل العظيم، بال ّ
ّ، بال حـول وال قـوة ���

ّ باهللا حرزي وعسكري، بال حول وال قوة إال باهللا سلطاين ومقدريت، بال حولّإال ّ 

ّوال قوة إال باهللا عزي ومنعتي ّ ّ. 

ّاللهم أنت العـامل بجوائـل فكـري وجـوائس
ّ صـدري، ومـا يـرتجح يف ���

ٌخـري : ّاإلقدام عليه، واإلحجام عنه، مكنون ضمريي ورسي، وأنا فيه بني حـالني

ّأرجوه، ورش أتقيه، وسهو حييط يب، ودين أحوطه، فإن أصابتني اخلرية التي أنـت  ٌّ

 هبـا ـ غنمـت وسـلمت، َّخالقها لتهبها يل ـ ال حاجة بك إليها بل بجود منك عيل

 .وإن أخطأتني خرست وعطبت

ّاللهــم فارشــدين منــه إىل مرضــاتك وطاعتــك، وأســعدين فيــه بتوفيقــك 

ّوعصمتك، واقض باخلري والعافية والسالمة التامة الشاملة الدائمة يل فيـه، حـتم 

ّأقضيتك، ونافذ عزمك ومشيئتك، وإنني أبرأ إليك من العلم باألوفق، من مباديه 

ّ ومسامله ومعاطبـه، ومـن القـدرة عليـه، وأقـر أنـه ���، ومفاحته وخوامتهوعواقبه ّ
                                       

 .املخلوقات: يف البحار) ١(

ومـا . احلكـيم الكـريم: ّالعيل العظيم، وما يف املتن أثبتاه من البحـار، ويف املـستدرك: يف األصل) ٢(

 .ّبال حول وال قوة إال باهللا العزيز العظيم: بعدها يف املصدرين زيادة

 .حوابس: يف املصدر) ٣(

ًجاس جوسا وجوسانا  . ـ جوس٥١٧: ٧املحكم واملحيط األعظم . ّتردد: ً

ّوجـوائس صـدري، أي مـا يتخلـل يف صـدري مـن : وقال املجليس يف رشح احلديث يف البحار

 .ّ يرتدد من ظنون صدري يف املخلوقاتالوساوس واخلياالت، أو ما

 .أثبتناه من املصادر) وخوامته: (قوله) ٤(
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سـواك، فأنـا أسـتهديك وأسـتفتيك، وأستقـضيك عامل، وال قادر عىل سـداده ال

ّوأستكفيك، وأدعوك وأرجوك، وما تاه من اسـتهداك، وال ضـل مـن اسـتفتاك، 

 من دعاك، وال أخفق من رجاك، فكن يل عنـد ���وال حالُدهي من استكفاك، وال

ّذا اجلالل واإلكرام، إنك عىل كل يشء قديرحسن ظنوين وآمايل فيك، يا  ّ. 

ّواستنهضت ملهمي هذا ولكل مهم، أعوذ باهللا السميع العليم من الـشيطان  ّّ

 .الرجيم

ِبسم اهللاِ الرمحن الرحيم ِِ
َّ َّ ِْ ْ ِ 

 َاحلمد هللا رب العاملني
ِ َ َْْ َِّ َ ِالرمحن الرحيم * ُْ ِ

َّ َِّ ِك يـوم الـدين ِمالـ* ْ ِّ ِ ْ َ
َإيـاك نعبـد وإيـاك * ِ ََّ ِِّ َِ ُ ُْ َ

ُنستعني 
ِ َ ْ َاهدنا الرصاط املـستقيم * َ ْ ِّ

ِ َِ ُْ َ َ َ ْرصاط الـذين أنعمـت علـيهم غـري املغـضوب علـيهم * ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ََ َ ََّ َ َ َِ ُ ْ َْْ ِ َ َ ِ َِ َ

َوالالضآلني ِّ َّ َ َ. 

ِبسم اهللاِ الرمحن ا ْ َّ ِْ ِلرحيمِ ِ
َّ

��� 

 ِقل أعوذ برب الناس َّ ِّ َُ ِ ُ ْ ِملك الناس * َُ َّ ِ ِ
ِإله الناس * َ َّ ِ ِمـن رش الوسـواس اخلنـاس * ِ َِّ َْ َ َْ ْ َِّ

ِ *

ِالذي يوسوس يف صدور الناس  َّ ُِ ُ ُ َِ ِ ْ ُ
ِ ِمن اجلنة والناس* َّ َّ ََّ َ

ِ ِِ ْ. 

ِبسم اهللاِ الرمحن الرحيم ِِ
َّ َّ ِْ ْ ِ��� 

 ِقل أعوذ برب الفلق ََ ْ ُ ْ َُ ِّ َُ َمن رش ما خلـق * ِ َ ََ َ ِّ
َومـن رش غاسـق إذا وقـب * ِ َ ََ َ َِ ِ َِ ِّومـن  رش * ِّ َ ِ

َ
                                       

: ّمن فوائد الدعاء واإلحلاح به هو الثبات عىل العقيدة احلقة التي يعتقد هبا الداعي، ولـذا يقـول) ١(

ّوال حال من دعاك، أي ما تغري يف رأيه وال يف عقيدته من استعان بك يا رب القدرة والعزة ّ ّ. 

 .البسملة أثبتناها من املصدر) ٢(

 .البسملة أثبتناها من املصدر) ٣(
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ِفاثات يف العقد َّالن َِ ْ َُ ِ َومن رش حاسد إذا حسد* َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ
ِّ. 

ِبسم اهللاِ الرمحن الرحيم ِِ
َّ َّ ِْ ْ ِ��� 

 ُقل هو اهللاُ أحد َ َ َُ ْ ُاهللاُ الصمد * ُ َ ْمل * َّ ْيلد ومل يولد َ َْ ْ َُ َْ َ
ُومل يكن له كفوا أحد* ِ َُ َ ُ ْ ََ ً َُّ ُ َ ْ َ. 

ٌتبارك الذي بيده امللك وهو عىل كل يشء قـدير: وتقرأ سورة تبارك فتقول ْ َ َ
ِ ِ ِ َِ َ ِّ َ ْ َُّ ََ َ ُ َ َُ ُْ ِ َ��� 

 .ّثم تتلوها مجيعها إىل آخرها

ًوإذا قرأت القرآن جعلنـا بينـك وبـني الـذين ال يؤمنـون بـاألخرة حجابـا : ّثم قل َّ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ْ ْ ْ َِ َ ْ َُ َ َ ََ َ َ ْ ِ

ًمستورا  ُ ْ ُوجعلنا عىل قل* َ ُ َ َْ َ َ ِوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنـم وقـرا وإذا ذكـرت ربـك يف القـرآن ََ ِ ِْ َ ْ ْ َ ُْ ْ َ َ ً ْ َ َ ًَ َّ َ َ َ َُ َ َِّ ِ ِ ِِ ِ
ُ ْ َ َ

ًوحده ولوا عىل أدبارهم نفورا َ َُّ ُ ْ
ِ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ��� ْأو َلئك هم الغافلونُ ْ ُُ ْ َِ َِ ُ َ���. 

َأفرأيت من اختذ إهله هواه وأَضله اهللاُ عىل علم وختم عىل سمعه وقلبـه وجعـل عـىل َ ْ َ َ ْ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ ََ َ َ َّ ِ َ 

َبرصه غشاوة فمن هيديه من بعد اهللاِ أفال تذكرون ُ َ ََّ ََ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َْ َ ً ِ���. 

َومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونيس
ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ِّ ْ ََ ْ َِّ َ َ َ ُ ََ َ ِ ُ ََّ ْ َ ما قـدمت يـداه إنـا جعلنـا عـىل َ ْ ََ َ َ َُ َ ْ ََّّ ِ َ َ َ

ًقلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقرا وإن تدعهم إىل اهلدى فلن هيتدوا إذا أبدا ً َ َ ً ْ َ َ ً ُ َُ ُ َ َ َ َُ َ َِ ِ ُِ َ َ ْ َ َّْ َ َ ُْْ ْ ْ َ ُْ ُِ ِ ِِ ِِ���. 

 زادهم إيامنـا شوهم ف عوا لكم فاخ م الناس إن الناس قد مج ًالذين قال هل َ َ َ ََّ ِ ِْ ْ ْ ُُ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ََ ْـ ْ َّ َـَّ ََ ُ َ َّ ُ َ َ ِ

                                       
 .البسملة أثبتناها من املصدر) ١(

 .١: ٦٧سورة امللك ) ٢(

 .٤٥: ١٧سورة اإلرساء ) ٣(

 .١٧٩: ٧سورة األعراف ) ٤(

 .٢٣: ٤٥سورة اجلاثية ) ٥(

 .٥٧: ١٨سورة الكهف ) ٦(
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ا اهللاُ ونعم الوكيل  ن ُوقالوا حسب ْ ُ َِ ِ
َ ْ َ ُ َ ََ ٌفانقلبوا بنعمة من اهللاِ وفضل مل يمسسهم سوء * َْ ْ َ َ ْ ُُ ْ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َ َ ْ

ِواتبعوا ر ُ َ ِْضوان اهللاِ واهللاُ ذو فضل عظيمََّ
َ َ َْ َ ُ َ���  م طريقا يف البحر يبسا ب هل ًفارض ْ ًَ ْ َ َْ ِْ ِِ َ ُ َ ِ ْ َ

شى اف دركا وال خت َالخت ْ ََ ََ ََّ ًَ َ ُ��� ا إنني معكام أسمع وأرى اف َال خت َ ْ ََ ََ ُ ََ ُ َِّ َ َ َ َ���. 

ّواستنهضت ملهمي هذا ولكل مهم أسامء اهللا العظام، وكلام ، ���ته التـوامّ

ّوفواتح سور القرآن، وخوامتها وحمكامهتا وقوارعها، وكل عوذة تعوذ هبا نبـي ّ ّ 

 فهم ال يبرصون، وحـسبي اهللا  شاهت الوجوه، وجوه أعدائيحمّأو صديق، 

ّثقة وعدة ونعم الوكيل، واحلمد هللا رب العاملني، وصالته عىل سـيدنا حممـد وآلـه  ّ ّ ّ

 .الطاهرين

ّيقول عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن حممـد بـن الطـاووس اعتـربوا : ّ

عدت مـن اعتمـد عـىل خملـوق وما أس«:  يف أوائل هذا الدعاء قول الصادق

ّمثله، واستمد االختيار لنفسه وهم أولئك، وال أشقيت مـن اعتمـد عـىل اخلـالق 

ّ اعتامدا يف كشف وجوه الـصواب إال عـىل رب  فهل ترى له» الذي أنت هو ّ ً

 .األرباب دون ذوي األلباب

ّإنني أبرأ إليك من العلم باألوفق مـن مباديـه «: ّثم اعترب قوله صلوات اهللا عليه

ّ تربأ مـن  فهو» وعواقبه، ومفاحته وخوامته، ومسامله ومعاطبه، ومن القدرة عليه
                                       

 .١٧٤ ـ ١٧٣: ٣سورة آل عمران ) ١(

 .٧٧: ٢٠سورة طه ) ٢(

 .٤٦: ٢٠سورة طه ) ٣(

 .التام، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٤(
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ّالعلم بذلك، واستمد العلم به من اهللا جل جالله فيام يستخريه فيه باالستخارة، فمـن  ّ

األوفـق مـن مباديـه وعواقبـه، ومفاحتـه وخوامتـه، ومـسامله ّذا بعده يـدعي معرفـة 

ّومعاطبه، بغري معرفة ذلك من العامل باألرسار واخلفيات
���. 

ًروي أن رجال: املكارم من كتاب :ومنها :  فقال لـه  جاء إىل أيب عبداهللاّ

ّجعلت فداك، إين ربام ركبت احلاجـة فأنـدم عليهـا؟ فقـال لـه أيـن أنـت عـن «: ّ

ّإذا صليت «:  االستخارة؟ فقالجعلت فداك، فكيف: فقال الرجل» االستخارة؟

ّاللهم إنـك تعلـم وال أعلـم : صالة الفجر فقل بعد أن ترفع يديك حذاء وجهك ّ

ِوأنت عالم الغيوب، فصل عىل حممد وآل حممد، وخر يل يف مجيع ما عزمت به من 
ّ ّ ّ ّ

 .���»���أموري خيار بركة وعافية

اب، عـن وعـثامن النـّروى محاد بـن : من ال حيرضه الفقيه من كتاب :ومنها

أن يستخري اهللا الرجل يف آخر سـجدة مـن «: ّ إنه قال يف االستخارة الصادق

ّركعتي الفجر مائة مرة ومرة، وحيمد اهللا ويصيل عىل النبي وآلـه، ثـم يـستخري اهللا  ّ ّّ

ّمخسني مرة، ثم حيمد اهللا ويصيل عىل النبي وآله، ويتم ّ  .���» املائة والواحدةّّ
                                       

: ٥٥، وباختـصار يف ج٢٣ ح٢٧٠: ٨٨، وعنـه املجلـيس يف بحـار األنـوار ١٩٨: فتح األبواب) ١(

 ١٢٤: ٨، وباختــصار يف ج٧ ح٢٣٩: ٦ّ، ومـستدرك الوســائل للمحــدث النــوري ١٢ ح٢٢٨

 .ومل يرد قول ابن طاووس يف املصادر. ٥ح

ّثم تسجد سجدة تقول فيها مائة مرة: يف املصدر زيادة) ٢( خري اهللا برمحته، أستقدر اهللا يف عافيـة أست: ّ

ّبقدرته، ثم ائت حاجتك فإهنا خري لك عىل كل حال، وال تتهم ربك فيام تترصف فيه ّ ّ ّ ّ ّ. 

 .٥ املقطع الثاين من ح٢٥٨: ٨٨، وعنه يف بحار األنوار ٢٢٩٢ ح١٠٢: ٢مكارم األخالق ) ٣(

ــه يف وســائل الــشيعة ١٥٥٣ ح٥٦٣: ١مــن ال حيــرضه الفقيــه ) ٤( ــن ١ ح٧٣: ٨، وعن ، وأورده اب

 .٤ ح٢٥٧: ٨٨، باختالف يسري، وعنه يف بحار األنوار ٢٣٤: طاووس يف فتح األبواب
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  ّسأل حممد بن خالد القرسي أبا عبداهللا: ً من الكتاب املذكور أيضا:ومنها

ّاستخر اهللا يف آخر ركعة من صالة الليل وأنت ساجد مائة مرة «: عن االستخارة، فقال

 .���»أستخري اهللا برمحته، أستخري اهللا يف رمحته: تقول«: كيف أقول؟ قال: قال» ّومرة

إذا «:  قـال روى مرازم، عـن أيب عبـداهللا:  من الكتاب املذكور:ومنها

ّأراد أحدكم شيئا فليصل ركعتني، ثم ليحمد اهللا ّ ّ عز وجل، وليثن عليـه، وليـصل ً ّ ّ

ّاللهم إن كان هذا األمر خريا يل يف ديني ودنيـاي فيـرسه يل :  ويقول عىل النبي ًّ

 .»ّوقدره يل، وإن كان غري ذلك فارصفه عنّي

اقـرأ فـيهام مـا شـئت، إن «: ّفسألت أي يشء يقرأ فيهام؟ فقـال: قال مرازم

ٌقل هو اهللاُ أحدأ فيهام شئت فاقر َ َ َُ ْ ُو َقل يا أهيا الكافرون ْ ُ َ
ِ َ ْ ْ ُُّ َ. 

ٌقل هو اهللاُ أحدو َ َ َُ ْ ُتعدل ثلث القرآن «���. 

إذا أردت : ّريض اهللا عنه يف رسـالته إيل  من الكتاب املذكور، قال أيب:ومنها

ّيا بني أمرا فصل ركعتني واستخر اهللا مائة مرة ومرة، فام عزم لك فافعـل وقـل يف  ّ ّ ً
                                       

ده الطـربيس ، وأور٢ ح٧٣: ٨، وعنه يف وسائل الـشيعة ١٥٥٢ ح٥٦٢: ١من ال حيرضه الفقيه ) ١(

، وعنـه يف بحـار ٢٣٣: ، ابن طـاووس يف فـتح األبـواب٢٢٩٠ ح١٠١: ٢يف مكارم األخالق 

 .٢٧ ح٢٧٧: ٨٨األنوار 

، الطـويس يف ٦ ح٤٧٢: ٣، وأورده الكلينـي يف الكـايف ١٥٥١ ح٥٦٢: ١من ال حيرضه الفقيـه ) ٢(

َقل يـا أهيـا الكـافرون: ، إىل قوله٥٣٤: ّ، ومصباح املتهجد٤ ح١٨٠: ٣التهذيب  ْ ُْ َُ ُّ
ِ َ  وكـذلك

 ٦٥: ٨ّ، ونقله احلر العـاميل يف وسـائل الـشيعة ٢٢٩٧ ح١٠٣: ٢الطربيس يف مكارم األخالق 

، عـن مـصباح ٣٥ ح٢٨٣: ٨٨، عن الفقيه والكايف والتهذيب، واملجليس يف بحار األنـوار ٧ح

 . ومصباح الكفعمي املعروف باجلنّة الواقيةّاملتهجد واملكارم
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ّال إله إال اهللا احلليم الكريم، ال إله إال اهللا العيل: دعائك ّ ّ العظيم، رب حممـد بحـّق ّ ّ

ِحممد وآله صل عىل حممد وآله، وخر يل ـ يف كذا وكذا ـ للـدنيا واآلخـرة خـرية يف 
ّ ّّ

 .���»عافية

ّ بن حممد بن عبيـد ��� روى الربقي أمحد، عن جعفر: املحاسنومن كتاب

ّعبداهللا بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه، عن عبداهللا اهللا األشعري، عن 

 ���أال أحبـوك كلـامت«:  ّقال يل عمي عيل بن أيب طالب: بن جعفر، قالا

ًما حدثت هبا حسنا وال حسينا واهللا ً : ّ، إذا كانت لك إىل اهللا حاجة حتب قضاها فقل���ّ

ّال إله إال اهللا احلليم الكريم، ال إله إال اهللا العيل ال ّ ّعظـيم، سـبحان اهللا رب الـساموات ّ

ّ، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، واحلمد هللا رب العاملني���السبع ّ ّ ّ. 

ّاللهم إين أسألك بأنك ملك مقتدر، وأنت عىل كل يشء قدير، ما تشاء مـن  ّ ّ ّ
                                       

 :، وورد احلديث يف فقه اإلمـام الرضـا ١٥٥٥ املقطع الثاين من ح ٥٦٣ :١من ال حيرضه الفقيه ) ١(

، عن مشاخيه، عـن الـشيخ الـصدوق عـن ٢٣١: بن طاووس يف فتح األبواب، وأورده ا٧ باب١٥٢

 ، عـن فقـه الرضـا ٣ ح٢٦١ :٨٨والده، يف رسالته إىل ولده، ونقله املجليس يف بحـار األنـوار 

 عـن ،١٢ ح٢٤٦: ٦ّ، واملحدث النوري يف مـستدرك الوسـائل ٢٥املقطع الثاين من ح / ٢٧٦و

 .فقه الرضا 

ّجعفر بن جعفر، والظاهر زيادة جعفر يف السند؛ ألنه مل يرد يف كتـب الرجـال هكـذا : يف األصل) ٢(

 .وما يف املتن من املصدر. اسم

 .أال أخربك بكلامت، وما يف املتن أثبتناه من املصدر وهو األنسب للسياق: يف األصل) ٣(

ُواحلباء
 . ـ حبو٢٧: ٤املحكم واملحيط األعظم. ٍّ بال من وال جزاءالعطاء: ِ

ًحسنا حسينا، وما أثبتناه يف املتن من املصدر: يف األصل) ٤( ً. 

 .ومل ترد يف املصدر والبحار. ّورب األرضني السبع: يف األصل زيادة) ٥(
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 .���» حاجتك���سألّثم ت. يشء يكون

ّ وقد مر ذكرها يف اإلشارة الثانية  استخارة عيل بن احلسني:ومنها
���. 

ّ يـصيل ركعتـني  كان أمري املـؤمنني: مكارم األخالق من كتاب :ومنها

ّمائة مرة ثم يقول» أستخري اهللا«: ويقول يف دبرمها ّاللهم إين قد مهمت بـأمر قـد «: ّ ّ

ّعلمته، فإن كنت تعلم أنه خري يل يف ديني ودنياي وآخـريت فيـرسه يل، وإن كنـت  ّ

ّه رش يل يف ديني ودنياي وآخـريت فارصفـه عنّـي، كرهـت نفـيس ذلـك أم ّتعلم أن

ّأحبت، فإنك تعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب ّ ّثم يعزم» ّ
���. 

ـالّحممد بن حييى، عن أمح: الكايف من كتاب :ومنها ّد بن حممـد، عـن ابـن فـضال، ق ّ :

ـ :  البن أسباط، فقال سأل احلسن بن اجلهم أبا احلسن ـارض  ما ترى له ـباط ح وابن أس

ـأخربه بخـري طريـقً ونحن مجيعا ّـ يركب الرب أو البحـر إىل مـرص، ف
ـال��� الـرب، «:  الـرب، فق

ّ املسجد يف غري وقت صالة الفريضة فصل ركعتني، واستخر اهللا مائـة مـرة، ثـم ���وائت ّ

َّالرب أحب إيل له، قال: وقال احلسن» لبك فاعمل بهّانظر أي يشء يقع يف ق ُّ  .���»ّوإيل«: َّ
                                       

 .ّثم سل، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل) ١(

 .٦ ح١٥٧: ٩٢، وعنه يف بحار األنوار ٨٠ ح١٠٣: ١املحاسن) ٢(

 .٢٠: ّتقدم يف صفحة) ٣(

، ومستدرك الوسـائل ٥ ح٢٥٨: ٨٨، وعنه يف بحار األنوار ٢٢٩١ ح١٠١: ٢مكارم األخالق ) ٤(

 .٣ ح٢٣٦: ٦

 .ّ من املصدر، وتؤيده بعض املصادرفأخربه بطريق، وما يف املتن أثبتناه: يف األصل) ٥(

 .فائت: فقال له: ويف املكارم. فائت: فقال : ّيف مصباح املتهجد) ٦(

ــايف) ٧( ــذيب٤ ح٤٧١ :٣ الك ــويس يف الته ــد٤٠٩ ح١٨٠ :٣، وأورده الط ــصباح املتهج ، ٥٣٣: ّ، وم

، عن ٤ ح٦٤ :٨ّ، ونقله احلر العاميل يف وسائل الشيعة ٢٢٩٤ ح١٠٢ :٢الطربيس يف مكارم األخالق 

 .ّ، عن مصباح املتهجد واملكارم٣٠ ح٢٨٠ :٨٨ يف بحار األنوار الكايف والتهذيب، واملجليس
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عـيل بـن :  قـرب اإلسـناد واحلمـريي يف يف الكـايف ما رواه الكليني:ومنها

ّوحممد بن أمحد، عن موسـى بـن القاسـم الـبجيل، . إبراهيم، عن أبيه، عن أسباط

ًجعلت فداك، ما ترى آخذ بـرا:  قلت أليب احلسن: عن عيل بن أسباط، قال ّ 

ّأو بحرا، فإن طريقنا خموف شديد اخلطر؟ فقال ًاخرج بـرا، وال عليـك أن تـأيت «: ً ّ

ّ وتصيل ركعتني يف غري وقت فريضة، ثـم تـستخري اهللا مائـة  مسجد رسول اهللا ّ

ّمرة ومرة، ثم تنظر  ّ ّ لك عىل البحر فقل الذي قـال اهللا عـز وجـل���فإن عزم اهللاّ ّ :

ٌوقال اركبوا فيها بسم اهللاِ جمرهيا ومرسيها إن ريب لغفور َ َ ُ ْ ْ ُْ َ َِ َِّ َ ُ َّ ْ ََ ِ َ
ِ َ ٌ رحـيمَ َّ��� فإن اضـطرب بـك 

ّ اسكن بسكينة اهللا، وقر بوقار ���بسم اهللا: ّالبحر فاتكىء عىل جانبك األيمن وقل

ّاهللا، واهدأ بإذن اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا ّ«. 

ريـح ختـرج مـن اجلنّـة، هلـا صـورة «: أصلحك اهللا، ما السكينة؟ قال: قلنا

ّكصورة اإلنسان ورائحة طيبة، وهي التي نزلت عىل إبراهيم، فأقبلت تدور حول 

ّهي من التي قال اهللا عـز وجـل فيـه: قيل له» أركان البيت وهو يضع األساطني ّ :

ِّسكينة من ٌَ ُ ربكم وبقية مما ترك ءال موسـى وِ َ َّ ْ ُِّ ََ َ ّ ٌ ِ
َ َ َل هـارونآُِّ ُ َ ُتلـك الـسكينة يف «:  قـال���

التابوت، وكانت فيها طست تغسل فيها قلوب األنبياء، وكان التـابوت يـدور يف 

 .»بني إرسائيل مع األنبياء

                                       
 .فإن خرج لك عىل البحر: ويف قرب اإلسناد. أثبتناه من الكايف) اهللا(لفظ اجلاللة ) ١(

 .٤١: ١١سورة هود ) ٢(

 .أثبتناه من املصادر) بسم اهللا) (٣(

 .٢٤٨: ٢سورة البقرة ) ٤(



����������������������� 

 

صـدقتم هـو «: الـسالح، قـال: قلنـا» مـا تـابوتكم؟«: ينا فقالّثم أقبل عل

 .»تابوتكم

ّفإن خرجت برا فقل الذي قال اهللا عـز وجـل«: ّثم قال ًّ ّ : َّسـبحان الـذي َ ْ ُ

َسخر لنا هذا وما كنا له مقرنني  ْ ُ َ َ َ
ِ ِ ْ َ َُ َ َّ َ َُّ ََإنا إىل ربنا ملنقلبونَ و ُ ِّ

ِ َ ْ ََُ َ ّ ِ��� فإنـه لـيس مـن عبـد ّ

ّيقوهلا عند ركوبه ـ فيقع من بعري أو دابة ـ فيرضه ّ
 .» يشء بإذن اهللا���

ّ آمنت بـاهللا، توكلـت عـىل بسم اهللا: فإذا خرجت من منزلك فقل«: ّثم قال

ّاهللا، ال حول وال قوة إال باهللا، فإن املالئكة ترضب وجوه الشياطني، وتقـول ّ قـد : ّ

ّسمى اهللا، وآمن باهللا، وتوكل عىل اهللا، وقال ال حول وال قوة إال باهللا ّ ّ ّ«���. 

ّ وقد مر ذكرها يف اإلشارة الثانية ّ االستخارة املروية عن النبي:ومنها
��� ،

 .وال بأس بإعادهتا لفائدة الدعاء

ّ يعلمنا االستخارة كام يعلمنا  كان رسول اهللا: اهللا، قال عن جابر بن عبد ّ

ّإذا هم أحدكم بأمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة، «: السورة من القرآن، يقول

ّاللهم إين: ّثم ليقل ّ
 أسـتخريك بعلمـك، وأسـتقدرك بقـدرتك، وأسـألك مـن ���

 .ّدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوبّفضلك العظيم، فإنك تق
                                       

 .١٤ ـ ١٣: ٤٣سورة الزخرف ) ١(

 .فيصيبه: يف الكايف) ٢(

 ،٥ ح٦٤: ٨، وعـنهام يف وسـائل الـشيعة ١٣٢٧ / ٣٧٢: ، قـرب اإلسـناد٥ ح٤٧١: ٣الكايف ) ٣(

 .٩ ح٢٥٩: ٨٨وعن قرب اإلسناد يف بحار األنوار 

 .١٣: ّتقدم يف صفحة) ٤(

 .أثبتناه من املصدر) ّإين) (٥(



���������������������������������������������� 

ًاللهم إن كنت تعلم هذا األمـر ـ وتـسميه ـ خـريا يل يف دينـي ومعـايش  ّ ّ

ًوعاقبة أمري فاقدره يل ويرسه وبارك يل فيه، وإن كنت تعلم أنه رشا يل يف ديني  ّ ّ ّ

ومعايش وعاقبة أمري فارصفه عنـي وارصفنـي عنـه، وأقـدر يل اخلـري حيـث 

 .���»ّان، ورضني بهماك

ة، عن هارون بن مسلم، عـن مـسعدة بـن صـدق:  حماسنهوروى الربقي يف

ّاللهـم إين : ليجعل أحدكم مكان قوله«:  يقول ّسمعت جعفر بن حممد: قال ّ

ّأستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، اللهم إين أستخريك برمحتك، وأستقدرك  ّ

 .اخلري بقدرتك عليه

ّاللهم إين أستخريك بعلمـك، وأسـتقدرك بقـدر: ّوذلك ألن يف قولك : تكّ

 .ّاخلري والرش، فإذا اشرتطت يف قولك كان لك رشطك أن استجيب لك

ّاللهم إين أستخريك برمحتك، وأستقدرك اخلـري بقـدرتك عليـه: ولكن قل  ؛ّ

ّألنك عامل الغيب والشهادة الرمحن الـرحيم، فأسـألك أن تـصيل عـىل حممـد وآل  ّ ّ

ّحممد
ّ، كام صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد��� ّ. 

ّاللهم إن كان هذا األمر الذي أريده خريا يل يف ديني ودنياي وآخريت فيرسه  ًّ ُ

 .���»يل، وإن كان غري ذلك فارصفه عنّي وارصفني عنه
                                       

ــالق ) ١( ــارم األخ ــوار ٢٣٠٢ ح١٠٧: ٢أورده الطــربيس يف مك ــار األن ــه يف بح ، ٢٦٥: ٨٨، وعن

، عـن مـسند احلميـدي، وعنـه يف ١٥٠: وباختالف يسري أورده ابن طاووس يف فـتح األبـواب

 .٤ ح٢٣٦: ٦مستدرك الوسائل 

 .ابق للمكارمّحممد النبي وآله، وما يف املتن مط: يف املحاسن) ٢(

، وعــن ٢٣٠٢ ح١٠٧: ٢، وأورده الطـربيس يف مكـارم األخـالق ٢٥٠٣ ح٤٣٣: ٢املحاسـن ) ٣(

 .١٤  املقطع الثالث من حديث ٢٦٢: ٨٨املحاسن يف بحار األنوار 
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:  الكـايف والكلينـي يفالتهذيب والشيخ يف حماسنه الربقي يف ما رواه :ومنها

ّربام أردت األمر يفـرق منّـي :  قلت أليب عبداهللا: ّعن إسحاق بن عامر، قال

ّإذا كنـت كـذلك فـصل «: ، فقـال يل���حدمها يـأمرين، واآلخـر ينهـاينأ: فريقان

ّركعتني، واستخر اهللا مائة مرة ومرة، ثم انظر أحزم ّ ّ
ّ األمرين لـك فافعلـه، فـإن ���

ّ اهللا، ولتكن استخارتك يف عافية، فإنه ربام خـري للرجـل يف قطـع اخلري فيه إن شاء ُ ّ ّ

 .���»يده وموت ولده وذهاب ماله

ّ ما رواه حممد بن يعقوب، عن حممد بن حييـى، عـن أمحـد بـن :ومنها ّ

حييـى احللبـي، عـن عمـرو بـن ّحممد بن خالد، عن النرض بن سـويد، عـن 

ّصل ركعتني واستخر اهللا عـز وجـل، «:  قال أبو عبداهللا: حريث، قال ّّ

 .���»ّفواهللا ما استخار اهللا مسلم إال خار اهللا له البتة
                                       

 .إحدامها تأمرين، واألخرى تنهاين: تفرق نفيس عىل فرقتني: يف املحاسن) ١(

 .أعزم، ومل أر له معنى: يف املحاسن) ٢(

َ ـ حزم٢٢٠: ٥ الصحاح .ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة: واحلزم َ َ. 

» أمحزهـا«: ُّأي األعامل أفضل؟ فقـال: سئل رسول اهللا : أمحز، فعن ابن عباس: وهناك كلمة

 . ـ محز٤٢٢: ١النهاية يف غريب احلديث البن األثري : انظر. ّأي أقواها وأشدها

، وعـنهم يف وسـائل ٧ ح٤٧٢: ٣، الكـايف ٥ ح١٨١: ٣، التهذيب ٢٥٠١ ح٤٣٢: ٢املحاسن ) ٣(

ــشيعة  ــد٦ ح٦٥: ٨ال ــصباح املتهج ــضا يف م ــشيخ أي ّ، وأورده ال ــارم ٥٣٤:  ً ــربيس يف مك ، الط

، عـن مـشاخيه، الكفعمـي يف ٢٣٢: ، ابن طاووس يف فتح األبواب٢٢٩٨ ح١٠٤ :٢األخالق 

، عن الفتح والتهذيب ومصباح ٢٦ ح٢٧٦: ٨٨، ونقله املجليس يف بحار األنوار ٥١٤: املصباح

 .ّاملتهجد

، ٥٣٣: ّ، ومــصباح املتهجــد١ ح١٧٩: ٣، وأورده الطــويس يف التهــذيب ١ ح٤٧٠: ٣الكــايف ) ٤(
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،  دقّ االستخارة يف السجود عقيب املكتوبة مرويـة عـن الـصا:ومنها

ُإذا عرضت ألحدكم حاجة فليسترش ربه، فإن أشار عليه اتبع، وإن مل يـرش «: قال ّّ

ّيا سيدي، وكيف أعلم ذلك: فقال: قال» ّعليه توقف
تـسجد عقيـب «: ؟ قـال���

ّاللهم خر يل مائة مرة، ثم تتوسل بنا، وتـصيل علينـا، وتستـشفع : وبة وتقولاملكت ّ ّ ّ ّ
ِ

ُ ثم تنظر ما يلهمك تفعله���بنا ّ
 .���»���و الذي أشار عليك به، فه���

ّ القايض عبدالعزيز بن الرباج رمحة اهللا عليه  صورة االستخارة ذكرها:ومنها

ّفصل يف االستخارات، ثم قـال: يف كتابه روضة النفس يف العبادات اخلمس قال ِّ :

ّوقد ورد يف العمل هبا وجوه خمتلفة، من أحسنها أن تغتسل ثم تصيل ركعتني تقـرأ  ّ

ّاللهم إين أستخريك بعلمك، : فيهام ما أحببت، فإذا فرغت منهام قلت وأسـتخريك ّ

ّبعزتك، وأستخريك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر،  ّ

 .ّوتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب

ًإن كان هذا األمر الذي أريده خريا يل يف ديني ودنيـاي وآخـريت، وخـريا يل  ً ُ

                                        
، ونقلـه ١٦٤: ، ابن طـاووس يف فـتح األبـواب٢٣٠٥ ح١٠٨: ٢الطربيس يف مكارم األخالق 

: ٨٨، عــن الكــايف، واملجلــيس يف بحــار األنــوار ١ ح٦٣: ٨ّاحلــر العــاميل يف وســائل الــشيعة 

 .، عن الفتح١٩املقطع الرابع من حديث /٢٦٦

 .كيف يفعل، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: فقيل له: يف األصل) ١(

ّثم تتوسل بنا، وتصيل علينا، وتستشفع بنا: (قوله) ٢( ّ  .أثبتناه من املصادر) ّ

 .ّثم ينظر ما أهلم فيفعل، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل) ٣(

ّفهو الذي أشار عليه ربه عز وجل، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٤( ّ. 

ــايل) ٥( ــويس يف األم ــشيعة ٦٣: ٢٧٥: أورده الط ــائل ال ــاميل يف وس ــر الع ــه احل ، ٣ ح٧٤: ٨ّ، وعن

 .١١ ح٢٦١: ٨٨واملجليس يف بحار األنوار 
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نّـي ّفيام ينبغي فيه خري، وأنت أعلم بعواقبه منّـي، فيـرسه يل، وبـارك يل فيـه، وأع

 .عليه

ّوإن كان رشا يل فارصفه عنّي، وقيض يل اخلري حيث كان، وأرضني به حتى  ّ ً ّ

ّال أحب تعجيل ما أخرت، وال تأخري ما عجلت ّانتهى كالمه قدس اهللا روحه . ���ّّ

 .ّونور رضحيه

احلسني بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن : هذيب والكايفالت من :ومنها

: ّ، يف األمر يطلبه الطالـب مـن ربـه، قـال وهب، عن زرارة، عن أيب عبداهللا

ّتصدق يف يومك عىل ستني مسكينا، عىل كل مسكني صاع بصاع النبي« ّ ً ّ ّ  فـإذا ،

كان الليل اغتسلت يف الثلث الباقي، ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب، 

ّإال أن عليك يف تلك الثياب أزارا، ثم تصيل ركعتـني، فـإذا وضـعت جبهتـك يف  ّ ً ّ ّ

ّ األخرية للسجود هللت اهللا وعظمته وقدسته وجمدته، وذكرت ذنوبـك ���الركعة ّ ّ ّ

ّ بام تعرف منها مسمى، ثم رفعت رأسك، ثم إذا وضعت رأسك للسجدة فأقررت ّ ّ

ّاللهم إين أسـتخريك، ثـم تـدعو اهللا بـام شـئت ثـم : ّالثانية استخرت اهللا مائة مرة ّ ّّ

ّتسأله، وكلام سجدت فافض بركبتيك إىل األرض، ثم ترفع األزار حتى تكشفهام،  ّ ّ

 .���» وباطن ساقيك���واجعل األزار من خلفك بني إليتيك
                                       

 .٣٨ ح٢٨٣: ٨٨ّاملصدر غري مطبوع، نقله عنه العالمة املجليس يف بحار األنوار ) ١(

 .السجدة: يف التهذيب) ٢(

 .إلييه: إلييك، ويف الفتح: هذيبيف الت) ٣(

ّوأخربين الشيخ أيده اهللا، عن أمحد بـن حممـد، عـن أبيـه، عـن : ، وفيه٣٠٧ ح١١٧: ١التهذيب ) ٤( ّ
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 من ال حيرضه الفقيهوهذه الرواية قد ذكرها الفقيه الشيخ الصدوق يف كتابه 

 :وبينهام تفاوت وهذه روايته

 ���إذا فـدحك«:  قال عبد الصالح موسى بن جعفرروى مرازم، عن ال

ّأمر عظيم فتصدق يف هنارك عىل ستني مسكينا، عـىل كـل مـسكني نـصف صـاع  ً ّ ّ

ٍّ، من متـر أو بـر أو شـعري، فـإذا كـان بالليـل اغتـسلت يف الثلـث  بصاع النبي

ّاألخري، ثم لبست أدنى ما يلبس مـن تعـول مـن الثيـاب، إال أن عليـك يف تلـك  ّ ّ

ّالثياب أزارا، ثم تصيل ركعتني تقرأ فيهام بالتوحيد و ّ ًكافرونّقل يا أهيا ال فـإذا 

ّوضعت جبينك يف الركعة األخرية للسجود هللت اهللا وقدسته وعظمته وجمدتـه،  ّ ّّ

ّثم ذكرت ذنوبك فأقررت بام تعرف منها تسمي، وما مل تعرف أقررت به مجلة ّ. 

ة ّثم رفعت رأسك فإذا وضعت جبينك يف السجدة الثانية استخرت اهللا مائـ

ّاللهم إين أستخريك بعلمك، ثم تدعو اهللا بام شئت من أسامئه وتقول: ّمرة، تقول ّّ :

ّيا كائنا قبل كل يشء، ويا مكون كل يشء، ويا كائنا بعد كـل يشء، افعـل يب كـذا  ً ّ ّ ًّ

 .���وكذا

ّ فأفض بركبتيـك إىل األرض، وترفـع األزار حتـى تكـشف ّوكلام سجدت
                                        

، ٨ ح٤٧٨: ٣، الكايف ٩٧٢ ح٣١٤: ٣ً، باختصار، وكامال يف ج...احلسني بن احلسن، عن أبان

: ٣ّ، ونقلـه احلـر العـاميل يف وسـائل الـشيعة ٢٣٧: وأورده ابن طاووس بسنده يف فتح األبواب

: ٨٨ّ، عن الفتح، والعالمة املجليس يف بحـار األنـوار ١٢ ح٦٧: ٨، عن التهذيب وج١ ح٣٣٤

 .، عن الفتح٦ ح٢٥٨

َفدح) ١( َ  . ـ فدح٣٢٨: ١القاموس املحيط . النازلة: ُخطوبه، والفادحة: أثقل، وفوادح الدهر: َ

 .َّافعل يب كذا يشء وافعل يف كذا، وما أثبتناه يف املتن من املصدر: يف األصل) ٢(
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ُعنهام، واجعل األزار من خلفك بني إليتيك وباطن ساقيك، فإين أرجو أن تقـىض  ّ

 .���»ّحاجتك إن شاء اهللا، وابدأ بالصالة عىل النبي وأهل بيته صلوات اهللا عليهم

 .ّ وبأي الروايتني عملت ففيه اخلرية:أقول

 

                                       
ــه ) ١( ــرضه الفقي ــن ال حي ــارم األ١٥٤٢ ح٥٥٥: ١م ــربيس يف مك ــالق ، وأورده الط  ١١١: ٢خ

 .١٣ املقطع الثاين من ح٣٥٢: ٨٨، وعنه يف بحار األنوار ٢٣١١ح



 

 

 

 الباب الرابع

 االستخارة بالسبحة واحلىص

ومنها االستخارة بالعدد، ومل تكـن هـذه مـشهورة يف : رمحه اهللا قال الشهيد

ّ العابد ريض الـدين حممـد بـن حممـدّالعصور املاضية قبل السيد الكبري ّ ّ
 اآلوي ���

ّاملجاور باملشهد املقدس الغـروي ـ ريض اهللا عنـه، وقـد رويناهـا عنـه  احلسيني ـ

ّومجيع مروياته عن عدة من مشاخينا، عن الشيخ الكبري الفاضل مجـال الـدين بـن  ّ

ّعـنهام، عـن الـسيد ريض الـدين حممـد اآلوي، عـن ّاملطهر، عن والده ريض اهللا  ّ

ًـ وأقل منـه ثالثـا وأدون  ًأن يقرأ فاحتة الكتاب عرشا«:  وهو صاحب األمر ّ

ّمنه مرة ـ ثم يقرأ القدر عرشا، ثم يقول هذا الدعاء ثالث مرات ّ ّ ًّ: 

ّاللهم إين أستخريك لعلمك بعاقبة األمور ، وأستشريك حلسن ظنّـي بـك يف ّ

ّاملأمول واملحذور، اللهم إن كان األمـر الفـالين ممـا قـد نيطـت بالربكـة إعجـازه  ّ

ّوبواديه، وحفت بالكرامة أيامه ولياليه، فخر يل اللهم فيه ترد شموسـه ّّ
ِ  ً، ذلـوال���ّ

ّ أيامه رسورا، اللهم إمـا أمـر فـأئتمر، وإمـا هنـي فـأنتهي، اللهـم إين ���ُوتقعض ّ ّ ّ ً ّ
                                       

ّحممد بن حممد بن حممد: يف املصدر) ١( ّ ّ. 

َشمس الفرس) ٢( َ ُصعب اخللق: منع ظهره، ورجل شموس: َ ُ ُ  . ـ شمس١٠٧: ٣الصحاح . َ

 .وتقض، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل) ٣(

 . ـ قعض٣٢٩: ٣الصحاح . عطف: وقعض  
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 .أستخريك برمحتك خرية يف عافية

ُثم يقبض عىل قطعة من السبحة ويضمر ّ
 حاجته، وخيرج فإن كـان عـدد ���

 .���أو بالعكس) ال تفعل(ًوإن كان فردا ) إفعل(ًتلك القطعة زوجا فهو 

عيد ريض ّ عـن الـسيد الـسترويـ: منهاج الـصالح كتابه ّوقال العالمة يف

ـ ما ذكـره  ـ وكان أعبد من رأيناه من أهل زمانه الدين عيل بن موسى بن طاووس

ّوجدت بخط أخي الصالح الريض اآلوي حممـد بـن : يف كتاب االستخارات قال ّ

ّحممد بن حممد احلسيني ضاعف اهللا سيادته ورشف خامتته، ما هذا لفظه ّ ّ: 

مـن أراد أن يـستخري اهللا تعـاىل فليقـرأ احلمـد عـرش «:  عن الـصادق

ّمرات، وإنا أنزلناه عرش مرات، ثم يقول وذكر الـدعاء إال أنـه قـال فيـه عقيـب ّّ ّ ّ ّ :

ّاللهم إن كان أمري هذا مما قد نيطت«): واملحذور( يـا اهللا، «): ًرسورا(وعقيـب » ّ

ِإما أمر فأئتمر، وإما هني فأنتهي، اللهم خر يل
ّ ّ ّ برمحتك خرية يف عافية ثالث مرات، ّ

ًثم يأخذ كفا من احلىص أو سبحة ّ ّ«���. 

ّعـن اإلمـام النـاطق جعفـر بـن حممـد ّمروية : السعادات من كتاب :ومنها

ّيقرأ احلمد مرة واإلخالص ثالثا، ويصيل عىل حممـد وآل حممـد «:  الصادق ّ ّّ ً

ّمخس عرشة مرة، ثم يقول ّاللهم إين أسـألك بحـّق احلـسني وجـده وأبيـه وأمـه : ّ ّّ ّ
                                       

 . املتن أثبتناه من املصادرّويضم، وما يف: يف األصل) ١(

 .، عن منهاج الصالح٢٧١: ٥٣، ونقله املجليس يف بحار األنوار ٢٦٩: ٤ذكرى الشيعة ) ٢(

، ٢٧٠: ٤ّ، وأورده باختـصار الـشهيد األول يف ذكـرى الـشيعة ٢٣١ ـ ٢٣٠: منهـاج الـصالح) ٣(

 .١ ح٢٤٧: ٨٨، وعنه يف بحار األنوار ٢٧٢: ًوكامال ابن طاووس يف فتح األبواب
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ّوأخيه، واألئمة من ذريته أن تصيل عىل حمم ّّ ّد وآل حممـد، وأن جتعـل يل اخلـرية يف ّ

ّاللهـم إن كـان . هذه السبحة، وأن ترينـي مـا هـو األصـلح يل يف الـدين والـدنيا

 ما أنا عازم عليـه، فـأمرين، ���األصلح يف ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فعل

ّوإال فاهنني إنك عىل كل يشء قدير ّ ّ. 

ّثم يقبض قبضة من السبحة ويعدها ويقول ّسبحان اهللا واحلمد هللا وال إلـه إال اهللا : ّ

ّفهو خمري بني الفعل والـرتك، وإن كـان ) سبحان اهللا(إىل آخر القبضة، فإن كانت األخرية 

 .���»فهو هني) ّوال إله إال اهللا(ٌفهو أمر، وإن كان ) واحلمد هللا(

عن الشيخ املرحوم يوسف بن حسني بـن : صورة استخارة أخرى بالسبحة

ّتقرأ إنا : رمحه اهللا ّ طاب ثراه، عن الشيخ الشهيد شمس الدين حممد بن مكي���ّيبُأ

ّأنزلناه عرش مرات ثم تدعو هبذا الدعاء ّ: 

ّاللهم إين أستخريك لعلمك بعاقبة األمور، وأستشريك حلسن ظ نّـي بـك يف ّ

 .املأمول واملحذور

                                       
 .فقل، وما أثبتناه من املصادر: يف األصل) ١(

، ٥ ح٢٥٠: ٨٨ّا عنـه العالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار غري مطبـوع، نقلهـ: الـسعاداتكتاب ) ٢(

ّ، ونقلها املحـدث النـوري يف مـستدرك ٥٢٩: ١٠والشيخ يوسف البحراين يف احلدائق النارضة 

 .، عن البحار٢ ح٢٦٤: ٦الوسائل 

ّسني بن أيب القطيفييوسف بن ح: الظاهر هو) ٣( ّكـان مـن أجلـة العلـامء، ويـروي بعـض طـرق . ُ

ّاالستخارة بالـسبحة، كـام نقلـه األسـتاد قـدس رسه يف رسـالة   يف االسـتخارات مفـاتيح الغيـبّ

 .٣٩٤ و٣٩١: ٥رياض العلامء : بالفارسية، انظر

ّالـشيخ يوسـف ابـن أيب ـ بـضم األلـف وسـكون : وقد ذكره الشيخ الـبالدي يف كتابـه ّ اليـاء ـ ُ

 .٢٨١: أنوار البدرين: القطيفي، وهذا الشيخ من أساطني العلامء وأكابر العظامء، انظر
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ّللهم إن كان األمر الذي عزمت عليه، مما قد نيطت الربكة بإعجـازه وبواديـه، ا ّ

ّوحفت بالكرامة أيامه ولياليه، فأسألك بمحمد وعـيل وفاطمـة واحلـسن واحلـسني  ّ ّ ّ

ّوعيل وحممد وجعفر وموسى وعيل وحممد وعيل واحلسن واحلجـة القـائم ّ ّّ ّ ، أن 

ّتصيل عىل حممد وعليهم أمجعني ً، وأن ختري يل فيـه خـرية تـرد شموسـه ذلـوال���ّ ّ ،

ًوتقيض أيامه رسورا ّ ّ. 

ًاللهم إن كان أمرا فاجعله يف قبضة الفرد، وإن كان هنيـا فاجعلـه يف قبـضة  ً ّ

 .الزوج

 .��� تقبض عىل السبحة، وتعمل عىل ما خيرجّثم

 .رمحه اهللا ّمنقولة من خطه

 

 

 

 

 

 

                                       
 .وما أثبتناه من املصدرين. عليهم السالم: يف األصل) ١(

ّ، واملحـدث ٦ ح٢٥١: ٨٨ غري مطبوع، نقلـه عنـه املجلـيس يف بحـار األنـوار السعاداتكتاب ) ٢(

 .٣ ح٢٦٤: ٦النوري يف مستدرك الوسائل 



 

 

 
 الباب اخلامس

 االستخارة بالقرآن الكريم

ّحممد بـن عـيل بـن حمبـوب، عـن أمحـد بـن : ذيب األحكام هتمن كتاب

ّاحلسن بن عيل بن فضال، عن أبيه، عن احلسن بن اجلهـم، عـن أيب عـيل، عـن 

أريـد الـيشء فأسـتخري اهللا فيـه :  قلـت أليب عبـداهللا: ّاليسع القمي، قال

ّانظـر إذا قمـت إىل الـصالة ـ فـإن «: ّفاليوفق فيه الرأي أفعله أو أدعه؟ فقـال

ّ ما يكون من اإلنسان إذا قام إىل الـصالة ـ أي يشء يقـع يف قلبـك الشيطان أبعد

 .���»ّفخذ به، وافتح املصحف فانظر إىل أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء اهللا

أربع ركعات : ��� ـ وهيّيصيل صالة جعفر: »املكارم« من كتاب :ومنها

احلمـد : باحلمد وإذا زلزلت، ويف الثانيـة: ّبتشهدين وتسليمني والقراءة يف األوىل

رص اهللا والفتح وقل هـو اهللا أحـد، فـإذا احلمد وإذا جاء ن: والعاديات، ويف الثالثة
                                       

ّ، احلـر ٢٣٠٧ ح١٠٩: ٢، وعنـه الطـربيس يف مكـارم األخـالق ٩٦٠ ح٣١٠: ٣التهذيب ) ١(

ي يف كتـاب الغايـات١ ح٧٨: ٨ يف الوسـائل العاميل ضـمن جـامع  (٢١١: ّـ، وأورده القم

ّ، واملحدث النـوري يف مـستدرك ٥ ح٢٤٣: ٨٨وعنه املجليس يف بحار األنوار ) األحاديث

 .١ ح٢٥٨: ٦الوسائل 

ً ظاهرا من املصنّف حيث مل يرد يف املصادر، ولذا وضعناه بـني  التوضيح لصالة جعفر هذا) ٢(

 .شارحتني
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سـبحان اهللا واحلمـد هللا : ّفرغ من قراءة األوىل قال مخس عرشة مرة قبل أن يركـع

ّوال إله إال اهللا واهللا أكرب، ثم لريكع ويقول يف ركوعه مثل ذلك عرش مرات ّ ّ. 

ّثم لريفع رأسه من الركوع ويقول ذلك عـرش مـرات، ثـم ليـسجد ويقـول  ّ ّ

ّده عرش مرات، ثم يرفع رأسه وجيلس ويقول ذلك عرش مرات، ثـم ذلك يف سجو ّ ّ ّ

ّيقوم إىل الثانية فيصيل الثانية مثل ذلك ثم يتشهد ويسلم ّ ّ ّ. 

ّثم يقوم فيصيل ركعتني أخرتني عىل هذا الرتتيب ـ ويدعو بـدعاء هبـا بعـد  ّ

 :الفراغ وهو

ّيا من لبس العز والوقار، يا من تعطف باملجد وتكرم بـه، يـا  ّ مـن ال ينبغـي ّ

ّالتسبيح إال له، يا من أحىص كل يشء علمـه، يـا ذا النعمـة والطـول، يـا ذا املـن  ّ ّ

ّوالفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهـى الرمحـة 

ّمن كتابك، وباسمك األعظم األعىل، وكلامتك التامات أن تصيل عىل حممـد وآل  ّّ

 .���اّحممد، وأن تفعل يب كذا وكذ

ّثم يأخذ املصحف، ثم ينوي فرج آل حممد بدءا وعودا، ثم يقول ّ ّ ًّ ً ّاللهـم إن : ِ

ّكان يف قضائك وقدرك أن تفرج عن وليك وحجتك يف خلقك يف عامنـا هـذا ّ ّ
��� 

                                       
ّالظاهر أن املصنّف استفاد من عدة نصوص من مصادر متفاوتة من دون فصل بينهام أو إشارة) ١( ّ. 

ّوقد أورده من األول إىل هنا الطويس يف مصباح املتهجد   ، وأورد الدعاء فقـط الكلينـي يف ٣٠٤: ّ

ميل يف ّ، ونقله احلر العا١٥٤١ ح٥٥٤: ١، الصدوق يف من ال حيرضه الفقيه ٥ ح٤٦٦: ٣الكايف 

 .، عن الكايف والفقيه٢ ح٥٦: ٨وسائل الشيعة 

 .أثبتناه من املصادر) هذا) (٢(
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 .ّ رأس آية من كتابك نستدل هبا عىل ذلك���وشهرنا هذا، فأخرج لنا

ّثم يعد سبع ورقات، ويعد عرشة أسطر من ظهر الورقة السابعة، وينظر ّ ّ 

ّما يأيت يف احلادي عرش من السطر، ثم يعيد الفعل ثانيا لنفسه، فإنه يتبني حاجته إن  ّّ ً ُ

 .���شاء اهللا

ّإن املتفائـل : كتـاب االسـتخاراترمحه اهللا يف   ما ذكره ابن طاووس:ومنها

ِوع: باملصحف يقرأ احلمد وآية الكريس وقوله تعاىل
َنده مفاتح الغيب ال يعلمها َ ُ َ ْ ََ ْْ ُ َُ ِ َ ِ َ َ ْ

َإال هو ُ ّاآلية، ثم يقول��� ّ: 

ّاللهم إن كان يف قضائك وقدرك أن متن عىل أمة نبيك بظهور وليـك وابـن  ّ ّّ ّ

ّبنت نبيك، فعجل ذلك وسهله ويرسه وكمله، وأخرج يل ّ ّ ّ ّ آية أستدل هبا عـىل أمـر ّ

 .فأئتمر، أو هني فأنتهي، وما أريد الفأل فيه يف عافية

ّثم افتح املصحف وعد سبع قوائم، ثم عد ما يف الصفحة اليمنـى مـن الورقـة  ّّ ّ

ّالسابعة، وما يف اليرسى من الورقة الثامنة مـن لفـظ اجلاللـة، ثـم عـد قـوائم بعـدد  ّ

ّاجلالالت، ثم عد من الصفحة اليمن ُ ًى من القائمة التي ينتهي إليها العدد أسطرا بعـدد ّ

ّلفظ اجلاللة، وتفأل بآخر سطر من ذلك يتبني لك الفأل إن شاء اهللا تعاىل
���. 

                                       
 . أثبتناه من املصادر)لنا) (١(

، وابـن طـاووس يف فـتح ٢٣٠٦ ح١٠٨: ٢رم األخـالق أورد املقطع الثـاين الطـربيس يف مكـا) ٢(

 .٢ ح٢٤١: ٨٨، وعنه املجليس يف بحار األنوار ٢٧٧: األبواب

 .٥٩: ٦سورة األنعام ) ٣(

ّأورده نصا السيد عيل خان يف رياض السالكني ) ٤( ، نقال عـن كتـاب االسـتخارات البـن ١٣٥: ٥ًّ

وجـدت يف :  وقـد قـال املجلـيس،٢٤٢: ٨٨طاووس ومل نجده فيه، واملجليس يف بحار األنوار 

ّبعض الكتب أنه نسب إىل السيد  .رمحه اهللا ّ
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مـن أراد االسـتخارة بـالقرآن : رمحـه اهللا ُ ما نقل عن ابـن طـاووس:ومنها

َال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تالذي  - املجيد َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْْ َ َ ْ ََ َّْ َ ْ ْ ْنزيل مـن حكـيم محيـدَِ ْ ِّ ْ
ِ ِ

َ َ ْ ٌ ِ ْ��� - 

َهم فيها خالدونفليقرأ آية الكريس إىل  ْ ُُ َِ ِ
َ ْ ْ��� ،ِوعنده مفاتح الغيب ْ ََ ُ ُ َ

ِ َِ َ ْمبـنيإىل ـ  ـ ْ ُِ��� 

ّثم يصيل عىل النبي ّ عرش مرات، ثم يدعو هبذا الدعاء ّ ّ: 

ّاللهم إين توكلت ّ ّ عليك، وتفألت بكتابك، فأرين مـا هـو املكتـوم يف رسك، ّ

 .املخزون يف غيبك، يا ذا اجلالل واإلكرام

ّاللهم أنت احلّق، وأنزلت
ّ، اللهم أرين احلّق حقـا حتـى  ّ احلّق بمحمد��� ً ّ ّ

 .ّ حتى أجتنبه، برمحتك يا أرحم الرامحنيً وأرين الباطل باطالّأتبعه،

ّثم تفتح املـصحف وتعـد اجلـالالت مـن الـصفحة اليمنـى، وتعـد بعـدد  ّ ّ

ّاجلالالت أوراقا مـن الـصفحة اليـرسى، ثـم تعـد األسـطر بعـدد األوراق مـن  ّ ً

 .���الصفحة اليرسى، فام يأيت بعد ذلك فهو بمنزلة الوحي

ُ ما نقل من خط الشيخ املرحوم يوسف بن حـسني بـن أيب القطيفـي:ومنها ّ ُ 

ّنقلت من خط الشيخ العالمة مجـال الـدين احلـسن بـن : رمحه اهللا ما هذا صورته ّ

االسـتخارة مـن إذا أردت «:  قـال روي عـن الـصادق: ّاملطهر طـاب ثـراه

                                       
 .٤٢: ٤١ّسورة فصلت ) ١(

 .٢٥٧: ٢سورة البقرة ) ٢(

 .٥٩: ٦سورة األنعام ) ٣(

 .وأنزل، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل) ٤(

 .١٣٥: ٥ خان يف رياض السالكني ّأورده السيد عيل) ٥(
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 :الكتاب العزيز فقل بعد البسملة

ّاللهم إن كان يف قضائك وقدرك
ّ أن متن عىل شيعة آل حممد بفرج وليـك ��� ّّ

ّوحجتك عىل خلقك، فأخرج إلينا آية من كتابك نستدل هبا عىل ذلك ّ. 

ّثم تفتح املصحف وتعد ست ورقات ومن ّ  .���ّ السابعة ستة أسطر وتنظر ما فيهّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .وقدرتك، وما أثبتناه من املصادر: يف األصل) ١(

ّ، عن بعض مؤلفات أصحابنا، والـسيد ٢٤٦ ـ ٢٤٥: ٨٨ّنقله العالمة املجليس يف بحار األنوار ) ٢( ّ

 ٢٦٠: ٦ّ، واملحدث النوري يف مستدرك الوسائل ١٣٥ ـ ١٣٤: ٥عيل خان يف رياض السالكني 

 .، عن البحار٤ح





 

 

 
 الباب السادس

 االستخارات بالدعوات

 .يف الذكرى يف االستخارة هللارمحه ا ذكر الشهيد

:  ما رواه السيد ريض الدين، عن سعد بن عبـداهللا يف كتـاب الـدعاء:ومنها

إذا أراد أحدكم أن يشرتي أو يبيع أو يدخل يف أمر، «: ّبإسناده إىل إسحاق بن عامر

ّاللهم إين أريـد كـذا وكـذا، : يقول«: فام يقول؟ قال: قلت» فليبتدىء باهللا ويسأله ّ

ّ، وعاجل أمري وآجله، فيرسه يل، وإن ���ًخريا يل يف ديني ودنياي وآخريتفإن كان 

ّكان رشا يل يف ديني ودنياي فارصفه عنّي، رب اعزم يل عـىل رشـدي وإن كرهتـه  ً ّ

ّوأبته نفيس، ثم يستشري عرشة من املؤمنني، فإن مل يصبهم وأصاب مخـسة مـرتني،  ّ

ًكان رجالن فكل واحد مخسا، وإن كان واحدا فليسترشه عرشاوإن  ً ً ّ«���. 

 إىل إبراهيم بـن  كتب أبو جعفر: اهللا  لسعد بن عبدكتاب الدعاءومن 

ن فيهـا، ّفهمت ما استأمرت فيـه يف ضـيعتك التـي تعـرض لـك الـسلطا«: شيبة
                                       

 .أثبتناه من املصادر) وآخريت: (قوله) ١(

، عن سعد بن عبداهللا، عـن ١٣٩: ، وأورده ابن طاووس يف فتح األبواب٢٦٨: ٤ذكرى الشيعة ) ٢(

قـال أبـو : حسني بن عيل، عن أمحد بن هالل، عن عثامن بن عيسى، عن إسحاق بن عـامر، قـال

ّ، واملحـدث النـوري يف مـستدرك ٣ ح٢٥٢: ٨٨، وعنه املجلـيس يف بحـار األنـوار عبداهللا 

 .٥ ح٢٥٦: ٦الوسائل 
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ّفاستخر اهللا مائة مرة خرية يف عافية، فإن احلـوىل بقلبـك بعـد االسـتخارة بيعهـا 

ّفبعها، واستبدل غريها إن شاء اهللا تعاىل، وال تتكلم بني أضعاف االستخارة حتى  ّ

 .���»ّتتم املائة

ّ أن اجلواد كتب بذلك إىل عـيل  ّكتاب رسائل األئمة يف وروى الكليني

 .���بن أسباطا

ّي بن حممد، عـن صـفوان اجلـامل، ّحدثني السند:  من قرب اإلسناد:ومنها ّ

ّما استخار اهللا عز وجل عبد يف أمر قط مائة مرة، يقف «:  قال عن أيب عبداهللا ّ ّ

ّ فيحمد اهللا، وهيلله، ويسبحه، ويمجده، ويثنـي عليـه بـام  عند رأس احلسني ّ ّ

َأهله، إال رماه اهللا بأخري األمرينهو  ّ«���. 

جعلـت :  فقـال لـه جاء رجل إىل أخـي موسـى: وقال عيل بن جعفر

ّمني استخارة إن كان ذلك الوجه خرية أن ييـرسه اهللا يل، ّفداك، أريد وجه كذا فعل

ًوإن كان رشا رصفه اهللا عنّي، فقال له  .»ّوحتب أن خترج يف ذلك الوجه؟«: ّ

ًاللهم قدر يل كذا وكـذا واجعلـه خـريا يل، : قل«: نعم، قال: قال له الرجل ّ ّ

 .���»ّفإنك تقدر عىل ذلك
                                       

ّ، وعنـه احلـر العـاميل يف ١٤٣: ، وأورده ابن طـاووس يف فـتح األبـواب٢٦٩: ٤ذكرى الشيعة ) ١(

 .١٧ املقطع الثاين من حديث ٢٦٤: ٨٨، واملجليس يف بحار األنوار ٧ ح٧٦: ٨الوسائل 

 .ّاملصادر املتقدمة: ُانظر) ٢(

 ٩ املقطع الثاين من حديث٢٦٠: ٨٨، وعنه املجليس يف بحار األنوار ١٨٩ / ٥٩: قرب اإلسناد) ٣(

 .١ ح٢٨٥: ٩٨و

 ٣٠٠: ، وأورده احلمريي يف قرب اإلسـناد٨٣٤من ح املقطع الثاين ٣٣٩: مسائل عيل بن جعفر) ٤(
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ّاللهـم إين «:  يقـول يف االسـتخارة وسـمعت الـصادق: قال صفوان ّ

ّسألك بعلمك، وأستخريك بعزتك، وأسألك من فضلك العظـيم، وأنـت أعلـم أ

ّبعواقب األمور، إن كان هذا األمر خريا يل يف دينـي ودنيـاي وآخـريت، فيـرسه يل  ً

ّوبارك يل فيه، وإن كان رشا يل فارصفه عنّي، واقض يل اخلري حيث كان، ورضـني  ً ّ

ّأحب تعجيل ما أخرت، وال تأخري ما عّبه، حتى ال  .���»ّجلتّ

ٌّمـروي عـن : »فـتح األبـواب« ما ذكـره ابـن طـاووس يف كتابـه :ومنها

من دعا بـه مل يـر يف «: ّالرضا، عن أبيه، عن جده عليهم الصالة والسالم، قال

ّعاقبته إال ما حيبه، وهو ّ: 

ّ إين أستخريك فيام عقد عليه رأيي، وقادين إليه هواي، فأسألك يا رب ّاللهم ّ

ّأن تسهل يل من ذلك ما تعرس، وأن تعجـل يل مـن ذلـك مـا تيـرس، وأن تعطينـي  ّّ ّ

ّرب الظفر فيام استخرتكيا
ّ فيه، وعونا باإلنعام فيام دعوتك، وأن جتعل يـا رب ��� ً

ًبعده قربا َ ُ
ّ، وخوفه أمنا، وحمذوره سلام، فإنك تعلم وال أعلم، وتقدر وال أقدر، ��� ً ً

 .ّوأنت عالم الغيوب

ًاللهم إن يكن هذا األمر خريا يل يف عاجل الدنيا وآجل ّ
ّ اآلخرة، فسهله يل ���

                                        
ــوار ١١٧٨/  ــار األن ــيس يف بح ــه املجل ــدث ١٠ ح٢٦٠: ٨٨، و١٦ ح٢٣٥: ٧٣، وعن ّ، واملح

 .٦٨١١ ح٢٥٤: ٦النوري يف مستدرك الوسائل 

 .٩ املقطع الثالث من ح٢٦٠: ٨٨، وعنه املجليس يف بحار األنوار ١٩٦: ٦٢قرب اإلسناد ) ١(

 .أستخريك: يف املصدر) ٢(

 .ًقريبا، وما يف املتن أثبتناه من املصدر:  األصليف) ٣(

 .أثبتناه من املصدر) آجل) (٤(
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ّويرسه عيل، وإن  ّمل يكن فارصفه عنّي، وأقدر يل فيه اخلـرية، إنـك عـىل كـل يشء ّ ّ

 .���»���قدير يا أرحم الرامحني

ّاللهم «:  وهو من أدعية الوسائل إىل املسائل  ما روي عن الرضا:ومنها

ُ الرغائب، وجتزل املواهب، وتغنم املطالـب، ���ُ تنيلّإن خريتك فيام أستخريك فيه ُ

ّوتطيب املكاسب، وهتدي إىل أمجل املذاهب، وتسوق إىل أمحـد العواقـب، وتقـي  ُ

 .خموف النوائب

ّاللهم إين أستخريك فيام عزم رأيي عليه، وقادين عقيل إليه، فسهل اللهم منه  ّّ ّ

ّتوعر، ويرس منه ما تعرس، واكفني فيه املهم، وادفـع عنّـي كـل ملـم، واجعـل ما  ّ ّ ّ ّ

ّاللهم عواقبه غنام، وخموفه سـلام، وبعـده قربـا، وجدبـه خـصبا، وأرسـل اللهـم  ًّ ً َُ َُ ً ً ُ

إجابتي، وأنجح طلبتي، واقض حاجتي، واقطع عوائقها، وامنع بوائقها، وأعطني 

 فيام دعوتك، وعوائـد ���ُ، ووفور الغنم���رتكّاللهم لواء الظفر باخلرية فيام استخ

ُاإلفضال فيام رجوتـك، واقرنـه اللهـم رب بالنجـاح، وحطـه بالـصالح، وأرين  ّ ّ

ّة واضحة، وأعالم غنمها الئحة، واشـدد خنـاق تعـرسها، وأنعـش أسباب اخلري ُ
                                       

 .أثبتناه من املصدر) يا أرحم الرامحني) (١(

 ٢٧٥: ٨٨، املجلـيس يف بحـار األنـوار ٥١٨: ، وعنه الكفعمي يف املـصباح٢٠٤: فتح األبواب) ٢(

 / ٢٩٣: ، وأورده الطويس يف األمايل٦ح ٢٣٨: ٦ّ، املحدث النوري يف مستدرك الوسائل ٢٤ح

 .، باختالف يسري وقد نسبها إىل اإلمام الباقر ١٥

 .نيل، وما أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٣(

 .أستخريك، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٤(

 .النعم، وما يف املتن أثبتناه من بقية املصادر: النعيم، ويف الرياض: يف األصل) ٥(
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ّرصيع تيرسها، وبني اللهم ملتبسها، وأطلق حمتبسها ّ ّ
ّ، حتى تكون خـرية مقبلـة ���

ٌبـالغنم، مزيلــة للغـرم، عاجلــة النفــع، باقيـة الــصنع، إنـك ويل املزيــد مبتــدىء  ّ ّ ُ ُ

 .���»ودباجل

 . من أدعية الصحيفة:ومنها

ّاللهم إين أستخريك بعلمك، وأستكفيك بقدرتك، فصل عىل حممـد وآلـه،  ّّ ّ

َاقض لنا باخلرية، وأهلمنا معرفة االختيار، واجعـل ذلـك ذريعـة إىل الرضـا بـامو
ِ 

ّقضيت لنا، والتسليم ملا حكمت لنا، فـأزح عنّـا ريـب االرتيـاب، وأيـدنا بيقـني  ِ

ّاملخلصني، وال تسمنا عجز املعرفة عام ختريت، فنغمط ّ ره موضـع  قدرك، ونكـ���َُ

ّأبعد من حسن العاقبة، وأقـرب إىل ضـد العافيـة، رضاك، ونجنح إىل التي هي 

ّحبب إلينا ما نكره من قضائك، وسـهل علينـا مـا نستـصعب مـن حكمـك،  ّ

ّوأهلمنا االنقياد ملا أوردت علينا من مشيئتك، حتى ال نحب تأخري ما عجلت،  ّ ّ

ّوال تعجيل ما أخرت، وال نكره ما أحببت، وال نتخري  ما كرهت، واختم لنا بالتي ّ

ُهي أمحد عاقبة، وأكرم مصريا، إنك تفيد ّ  الكريمة، وتعطـي اجلـسيمة، وتفعـل ���ً

 .���»ّماتريد وأنت عىل كل يشء قدير
                                       

 .حمبسها، وما يف املتن من املصادر: يف األصل) ١(

ّ، والسيد عيل خان يف رياض الـسالكني ٢٣٢: ، والبلد األمني٥١٨: أورده الكفعمي يف املصباح) ٢(

 .، عن البلد األمني٣٢ ح٢٨٠: ٨٨، ونقله املجليس يف بحار األنوار ١٤٣: ٥

 . ـ غمط٥٧١: ٢القاموس املحيط . استحقر: غمط) ٣(

 .ُتقيل، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٤(

، ٥١٩: باح، بـسنده، والكفعمـي يف املـص١٩٧ ـ ١٩٦: أورده ابـن طـاووس يف فـتح األبـواب) ٥(

 .١٢٤: ٥ّ، والسيد عيل خان يف رياض السالكني ٢٣٣: والبلد األمني
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ّ، أنه كان إذا   ما رواه محاد بن عيسى، عن ناجية، عن أيب عبداهللا:ومنها

ّ عـز ّأراد رشاء العبد، أو الدابة، أو احلاجة اخلفيفة، أو الـيشء اليـسري اسـتخار اهللا

ّوجل فيه سبع مرات، فإذا كان أمرا جسيام استخار اهللا فيه مائة مرة ًّ ً ّ���. 

مـا اسـتخار «: ّ أنه قال لصادق ما رواه معاوية بن ميرسة، عن ا:ومنها

ّاهللا عبد سبعني مرة هبذه االستخارة إال رماه اهللا باخلرية، يقول يا أبرص الناظرين، : ّ

ويا أسـمع الـسامعني، ويـا أرسع احلاسـبني، ويـا أرحـم الـرامحني، ويـا أحكـم 

ِاحلاكمني، صل عىل حممد وأهل بيته، وخر 
ّ  .���»يل يف كذا وكذاّ

ّيف بـاب الـدعاء عنـد الكـرب واهلـم  - ّوروى حممد بن يعقـوب الكلينـي

ّبن حممد، عـن حممـد بـن إسـامعيل بـن ّعن حممد بن حييى، عن أمحد : - واخلوف ّ

ّقـال حممـد : ّبزيع، عن أيب إسامعيل الرساج، عن ابن مسكان، عن أيب محزة، قـال

ّ أمر ختافه أن ال تتوجـه إىل بعـض ���يا أبا محزة، مالك إذا أتى بك« : بن عيلا ٌ

ّـ فتصيل ركعتـني، ثـم تقـول  يعني القبلةـ كزوايا بيت يـا أبـرص النـاظرين، ويـا : ّ
                                       

: ، ابـن طـاووس يف فـتح األبـواب١٥٥٤ ح ٥٦٣: ١أورده الصدوق يف من ال حيـرضه الفقيـه ) ١(

 .، عن الفقيه١ ح٧٤: ٨ّ، ونقله احلر العاميل يف وسائل الشيعة ٢٥٣

، الطـويس يف ٢١٨: ، املفيد يف املقنعة١٥٥٥ ح ٥٦٣: ١أورده الصدوق يف من ال حيرضه الفقيه ) ٢(

، الطربيس يف مكـارم األخـالق ٢٤٩: ، ابن طاووس يف فتح األبواب٤١٤ ح١٨٢: ٣التهذيب 

اميل يف ّ، ونقلـه احلـر العـ٢٣٠: ، والبلد األمـني٥١٥: ، الكفعمي يف املصباح٢٢٩٣ ح١٠٢: ٢

 ٢٨٢: ٨٨، عن الفقيه والتهذيب واملقنعة، واملجليس يف بحار األنوار ٣ ح٧٥: ٨وسائل الشيعة 

 .، عن الفتح واملكارم٣ ح٢٥٥: ٦ّ، واملحدث النوري يف املستدرك ٣٣ح

 .َأنابك: ّيف عدة الداعي) ٣(
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ّكلـام  - ّسـبعني مـرة - أسمع السامعني، ويا أرسع احلاسبني، ويا أرحم الـرامحني

ّدعوت هبذه الكلامت مرة سألت حاجة
���«���. 

عن أبيه، : قرب اإلسناد يف كتاب ّوروى حممد بن عبداهللا بن جعفر احلمريي

 يبقـال أ: ّحدثني جعفر، قـال: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال

ّما من مؤمن قال هذه الكلامت سبعني مرة إال وأنا ضامن له«: ريض اهللا عنه ّ
 يف ���

ّدنياه وآخرته، وأما يف دنياه فتتلقاه املالئكة ببشارة عند املوت، وأما يف اآلخرة فإن  ّّ ّ

ًله بكل كلمة منها بيتا يف اجل  :نّة، يقولّ

يا أسمع السامعني، ويا أبرص النـاظرين، ويـا أرسع احلاسـبني، ويـا أرحـم 

 .���»الرامحني، ويا أحكم احلاكمني

عن هارون بن مسلم، عـن مـسعدة، عـن : حماسنه ما رواه الربقي يف :ومنها

ّاللهم لك احلمد كلـه، :  يقول كان بعض آبائي«: ، قال جعفر بن حممد ّ

ّوبيدك اخلري كله، اللهم إين أستخريك برمحتك، وأستقد ّ رك اخلري بقـدرتك عليـه، ّ

ّألنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب ّ. 

ّاللهم فام كان من أمر هو أقرب من طاعتك، وأبعد من معـصيتك، وأرىض 
                                       

ّكلام دعوت اهللا مرة هبذه الكلامت سألت حاجتك: ّيف عدة الداعي) ١( ّ. 

ّ، وابن فهد احليل يف عدة الـداعي١ ح٥٥٦: ٢يني يف الكايف أورده الكل) ٢( ، ونقلـه املجلـيس ٢٥٩: ّ

 .ّ، عن عدة الداعي٣٩ ح٢٠٨: ٩٢يف بحار األنوار 

 .فأنا له ضامن، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل) ٣(

ــناد) ٤( ــوار ٥ / ٢: قــرب اإلس ــار األن ــه املجلــيس يف بح ــاختالف ١ ح٣٥٠: ٩٢، وعن ، وأورده ب

 .٨ ح٦٤: ٧٩، وعنه املجليس يف بحار األنوار ٥٨٠ ح٢١٥: الراوندي يف الدعوات
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ّلنفسك، وأقىض حلقك، فيرسه يل ويرسين له، وما كان من غري ذلك فارصفه عنّي،  ّ ّ

 .���»ّوارصفني عنه، فإنك لطيف لذلك، والقادر عليه

ّعـن عـدة مـن أصـحابنا، عـن عـيل بـن : ً من الكتاب املذكور أيضا:ومنها

ّإين إذا أردت االسـتخارة يف «:  و جعفـرّحدثني من قال لـه أبـ: أسباط، قال

ّاألمر العظيم استخرت اهللا مائة مرة، فإن كان يف رشاء رأس، أو شـبهه اسـتخرته 

 .ّثالث مرات يف مقعد

ّ اللهم إين أسألك بأنك عامل الغيب والشهادة، إن كنت تعلـم أن كـذا :أقول ّ ّ ّ

ّه يل ويرسه، وإن كنت تعلم أنه رش يل يف ديني ودنيـاي وآخـريت ِوكذا خري يل فخر ّ ّ

ّفارصفه عنّي إىل ما هو خري يل، ورضني يف ذلك بقضائك، فإنك تعلم وال أعلـم،  ّ

ّوتقدر وال أقدر، وتقيض وال أقيض، إنك عالم الغيوب ّ«���. 

ّما رواه عن عدة مـن أصـحابنا، عـن عـيل بـن :  من الكتاب املذكور:ومنها

أســتخري اهللا، : تقــول يف االســتخارة«:  قــال أســباط، رفعــه إىل أيب عبــداهللا

ّوأستقدر اهللا، وأتوكل عىل اهللا، وال حول وال قـوة إال ّ ً بـاهللا، أردت أمـرا، فأسـأل ّ

ًإهلي إن كان ذلك له رىض أن يقيض يل حاجتي، وإن كان له
ً سخطا أن يرصفني ���

                                       
ّ، احلر العـاميل يف ٢٣٠٤ ح١٠٨: ٢، وعنه الطربيس يف مكارم األخالق ١٠ ح٤٣٤: ١املحاسن ) ١(

 .١٤ املقطع الرابع من ح٢٦٢: ٨٨، املجليس يف بحار األنوار ٦ ح٧٦: ٨الوسائل 

 يف بحـار األنـوار ، املجلـيس٤ ح٧٥: ٨ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسائل ١٢ ح٤٣٤: ٢املحاسن ) ٢(

 .١٦ ح٢٦٣: ٨٨

 .أثبتناه من املصدر) له) (٣(
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 .���»ّ، وأن يوفقني لرضاه���عنه

ّيا حممد، من هـم بـأمرين فأحـب أن أختـار لـه«: ّ من أدعية الرس:ومنها ُ ّ ّ
��� 

ّأرضامها إيل فالزمه إياه، فليقل حني يريد ذلك ّاللهـم اخـرت يل بعلمـك ووفقنـي : ّ ّ

ّبعلمــك لرضــاك وحمبتــك، اللهــم اخــرت يل بقــدرتك، ّ وجنّبنــي بعزتــك مقتــك ّ

ّـ أحبهام إليك،  ّـ ويسميهام ّوسخطك، اللهم فاخرت يل فيام أريد من هذين األمرين

 .وأرضامها لك، وأقرهبام منك

ّاللهم إين أسألك بالقدرة التي زويت هبا علم األشياء عن مجيع خلقـك،  ّ

ّأن تصيل عىل حممد وآل حممد، واغلب بايل وهواي ورسيريت وعالنيتي ب ّ أخذك، ّ

ّواسفع بناصيتي إىل ما تراه لك رىض ويل صالحا فيام أستخريك، حتى تلزمني  ً ً

ّمن ذلك أمرا أرىض فيه بحكمـك، وأتكـل فيـه عـىل قـضائك، واكفنـي فيـه  ً

 وال تقلبني وهواي هلواك خمالف، وال ما أريد ملـا تريـد جمانـب، أغلـب بقدرتك،

ّ، ويـرسين  هبـواك هـوايالتي تقيض هبا ما أحببـت ـ عـىل مـا أحببـت بقدرتك ـ

لليرسى التي ترىض هبا عـن صـاحبها، وال ختـذلني بعـد تفويـيض اليـك أمـري 

 .ّبرمحتك التي وسعت كل يشء

 .ّاللهم أوقع خريتك يف قلبي، وافتح قلبي للزومها، يا كريم آمني

ُفإنه إذا قال ذلك أخذت له منافعه يف العاجل واآلجل ّ���. 
                                       

 .يرصفه عنّي، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل) ١(

 .١٦ املقطع الثاين من ح٢٦٣: ٨٨ ، وعنه يف بحار األنوار١٣ ح٤٣٥: ٢املحاسن ) ٢(

 .أثبتناه من بعض املصادر) له) (٣(

ّ، سـيد عـيل خـان يف ٥٢٠: ، الكفعمـي يف املـصباح١٩٥: ابأورده ابن طاووس يف فتح األبـو) ٤(
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:  ّيف اختياره مروي عن أمري املـؤمنني رمحه اهللا ّ ما ذكره السيد ابن باقي:ومنها

ّما شاء اهللا كان، اللهم إين أستخريك خيار من فوض إليك أمـره، وأسـلم إليـك « ّ ّ

 .ّنفسه، واستسلم إليك يف أمره، وخال لك وجهه، وتوكل عليك فيام نزل به

َّاللهم خر يل وال ختر عيل، وكن يل وال تكن عيل، وانرصين وال تنـرص عـيل،  َّ َّ
ِ

ّ

ّنّي وال تعن عـيل، وأمكنّـي وال متكـن منّـي، واهـدين إىل اخلـري وال تـضلني، وأع ّ َّ ُ

ّوأرضني بقضائك، وبارك يل يف قدرك، إنك تفعل ما تشاء، وحتكم ما تريد، وأنت 

 .ّعىل كل يشء قدير

ّاللهم إن كان اخلرية
ّ يف أمري هذا يف ديني ودنياي وعاقبة أمـري فـسهله ���

ّ، وإن كان غري ذلك فارصفه عنّي يا أرحم الرامحني، إنك عىل كل يشء قدير، ���يل ّ

 .���»وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

ّما يدعى به يف االستخارة واحلاجة، مروي : ً من الكتاب املذكور آنفا:ومنها ُ

 :عن القائم صلوات اهللا عليه

ّاللهم إين أسألك باسمك الذي عزمـت بـه عـىل : بسم اهللا الرمحن الرحيم« ّ
                                        

ّ، عـن الفـتح، املحـدث ٢٦٨: ٨٨، ونقله املجليس يف بحـار األنـوار ١٤٢: ٥رياض السالكني 

 .، عن الفتح٨ ح٢٤٣: ٦النوري يف مستدرك الوسائل 

 . عن ابن باقيإن كانت اخلرية، وكالمها: إن كان يل اخلرية، ويف املستدرك: يف املصباح) ١(

 .ّفسهل يل: يف املصباح واملستدرك) ٢(

: ٨٨، املجلـيس بحـار األنـوار ٥٢١  ـ٥٢٠: املصدر غري مطبوع، نقله عنه الكفعمي يف املصباح) ٣(

، وأورده ابن طـاووس يف فـتح ٧ ح٢٥٧: ٦ّ، املحدث النوري يف مستدرك الوسائل ٣٩ ح٢٨٤

 .٤ ح٧٢: ٨ّ، باختالف يسري، وعنه احلر العاميل يف وسائل الشيعة ٢٦٤: األبواب
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َائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني: الساموات واألرض فقلت هلام ْ ْ ْ َ
ِ ِ َِ ََ َ َ ََ ََ َ ً ًْ ْ���. 

َفإذا هي تلقف ما يأفكونوباسمك الذي عزمت به عىل عصا موسى  ْ ُ ُِ ِ
َ َ ََ ْ ََ َ���. 

ِّقـالوا آمنـا بـرب ّوأسألك باسمك الذي رصفت به قلوب الـسحرة حتـى  َ َِ َّ ُ َ

َالعاملني ْ
ِ َ َ ْ���. 

ّوأسألك بالقدرة التي تبيل هبا كل جديد، وجتدد هبا كل بال ّّ ُ. 

ّوأسألك بكل حقٍّ هو لك، وبكل حقٍّ جعلته عليـك، إن كـان هـذا  األمـر ّ

ّخريا يل يف ديني ودنياي وآخريت أن تصيل عـىل حممـد وآل حممـد وتـسلم علـيهم  ًّ ّ ّ

ّتسليام، وهتيئه يل وتسهله عيل، وتلطف يل فيه برمحتك يا أرحم الرامحني َّ ّ ّ ً. 

ّوإن كان رشا يل يف ديني ودنياي وآخـريت أن تـصيل عـىل حممـد وآل حممـد  ّ ّ ً ّ

ًوتسلم علـيهم تـسليام، وأن تـرصفه عنّـ ي بـام شـئت وكيـف شـئت، وترضـيني ّ

ّبقضائك، وتبارك يل يف قدرك، حتى ال أحب تعجيل يشء أخرته، وال تأخري يشء  ّ ّ َ َ

ّعجلته، فإنه ال حول وال قوة إال بك، يا عيل يا عظيم يا ذا اجلالل واإلكرام ّ ّ ّّ���. 

يف  رمحـه اهللا ّ ذكر الشيخ السعيد أبو العبـاس أمحـد بـن فهـد احلـيل:تذنيب

 :االستخارة وهي أقسام: ّمؤخره قال

                                       
 .١١: ٤١ّسورة فصلت ) ١(

 .١١٧: ٧سورة األعراف ) ٢(

 .٤٧: ٢٦سورة الشعراء ) ٣(

ّسيد عـيل ، والـ٥٢١: ، الكفعمـي يف املـصباح٢٠٦ ـ ٢٠٥: أورده ابن طاووس يف فتح األبواب) ٤(

، عن الفتح، ٢٥ ح٢٧٥: ٨٨، ونقله املجليس يف بحار األنوار ١٤٤: ٥خان يف رياض السالكني 

 .، عن الفتح٥ ح٢٣٧: ٦ّواملحدث النوري يف مستدرك الوسائل 
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ّ الدعاء، يطلب اخلرية من اهللا فيام يفعله، ثـم يفعـل مـا تقـوى عليـه :ّاألول

 .عزيمته

ُ أن يستشري بعض اخوانه، ويسأل اهللا أن جيري له عىل لـسانه اخلـرية، :الثاين

 .ويفعل ما يشري عليه

معناه قبل املشورة » ويسأل اهللا أن جيري له عىل لسانه اخلرية«: رمحه اهللا قوله

 ؛ّ ألن املشاورة قبـل االسـتخارة ممنـوع منهـا؛و ليست للرتتيبّبعدها، فإن الوا ال

ّ أمرا فـال يـشاور أحـدا مـن النـاس حتـى إذا أراد أحدكم«:  لقول الصادق ً ً

ّيشاور اهللا تعاىل، فإذا بـدأ بـاهللا تعـاىل أجـرى اخلـري عـىل لـسان مـن أحـب مـن 

 .وسيأيت هلذا املعنى مزيد توضيح يف اخلامتة. ���»الناس

 قصد املسجد يف غري وقت فرض، وصالة ركعتـني، ويـستخري اهللا :الثالث

ّمائة مرة، ثم ينظر أي يشء يقع يف قلبه يعمل به ّ ّ
���. 

ّ صالة ركعتني، وسؤال اخلرية مائـة مـرة ومـرة، ثـم لينظـر أهـم:الرابع ّ ّ ّ
��� 

 .األمرين فيفعله

» نعــم«: ويف أخــرى» ال«:  أن ينــوي حاجتــه، ويكتــب يف رقعــة:اخلـامس

ّاللهـم إين : ّوجيعلهام يف بندقتي طني ويضعهام حتت ذيله، ويصيل ركعتـني ويقـول ّ

 . يف أمري هذا وأنت خري مستشار ومشري، وخيرج واحدة ويعمل هباأشاورك
                                       

 .٨٩: ًيث يف األصل، وسيأيت كامال مع مصادره يف صفحةهكذا ورد احلد) ١(

 .املصدرفيعمل عليه، وما يف املتن أثبتناه من : يف األصل) ٢(

 .أحزم: يف املصدر) ٣(
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 :ّ يكتب يف ست رقاع:السادس

) إفعل(بسم اهللا الرمحن الرحيم خرية من اهللا العزيز احلكيم لفالن بن فالنة 

ّصاله، ثم يقـول يف ويضعها حتت م) ال تفعل: (، ويف ثالث���)إفعل: (ففي ثالث ّ

ّ ثـم يرفـع ���»أسـتخري اهللا برمحتـه خـرية يف عافيـة«: سجوده بعد صالة ركعتـني

ِاللهم خر يل يف مجيع أموري يف يـرس منـك وعافيـة«: فيقول
ّ ثـم يـشوشها���»ّ

��� 

ًوخيرج ثالثا ويفعل بام توالت، وإن اختلفت أخرج مخسا وعمل باألكثر ً. 

 . أن ينظر إذا قام إىل الصالة إىل ما يقع يف قلبه ويأخذ به:السابع

ً أن يقرأ الفاحتة عرشا، فثالثا، فمرة، والقدر عـرشا، ويقـول ثالثـا:الثامن ً ً ً :

ّاللهم إين أستخريك لع«  بعاقبة األمور، وأستـشريك بحـسن ظنّـي بـك يف ���لمكّ

 .املأمول واملحذور

ّاللهم إن كان األمر الفالين الذي عزمـت عليـه
ّ ممـا قـد نيطـت بالربكـة ���

ّإعجازه وبواديه، وحفت بالكرامة أيامه ولياليـه، ّ فخـر يل اللهـم فيـه خـرية تـرد ُّ
ِ

ً أيامه رسورا���، وتقيضًشموسه ذلوال ّ. 
                                       

 .أثبتناه من املصدر) إفعل: ففي ثالث: (قوله) ١(

 .ّمائة مرة: يف األصل زيادة) ٢(

 .إىل هنا أثبتناه من املصدر) ّثم يرفع: (من قوله) ٣(

 .شيش. ١٩٩: ٣الصحاح . تخليطال: التشويش) ٤(

 .أثبتناه من املصدر) لعلمك) (٥(

 .أثبتناه من املصدر) الذي عزمت عليه: (قوله) ٦(

 .وتقعص، والظاهر تصحيف، فام يف املتن هو األنسب للسياق: يف املصدر) ٧(
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ّاللهم إما أمر فأئتمر، وإما هني فأنتهي ّ ّ. 

ّاللهم إين أستخريك برمحتك خرية يف عافية ّ. 

تـه، فـإن خـرج زوج فهـو ّثم يقبض عىل قطعة من الـسبحة ويـضمر حاج

 .أو بالعكس، وجيوز بكّف من احلىص) ال تفعل(والفرد ) إفعل(

ّ أن يفتح املصحف وينظر أول ما فيه ويأخذ به:التاسع
انتهى كالمه أعىل . ���

 .اهللا مقامه

َفـإذا عزمـت فتوكـل عـىل  : ّ قال اهللا سـبحانه لنبيـه:خامتة يف االستشارة َ َ ََّ َ َ ََ َْ

ــول اهللا���اهللاِ ــة ّ وإن رس ــذلك األئم ــزم، وك ــحابه ويع ــشري أص ــان يست  ّ ك

 . املعصومني

ّإعلم أن مشاورة اخلالئق قبل استشارة اخلالق ممنوع منها، كـام دلـت عليـه  ّ

ّاألخبار وحكم به العقل، وذلك أنك إذا أردت أمرا فكرت فيه، وأجلت رويتـك  ّ ً ّ

و يف معانيه، وطلبت املشري العارف، اخلبري بأرساره ومبانيـه، فهـل عنـدك مـن هـ

ّأخرب باألشياء من حاهلا، وهو أعرف باألمور من مدبرها، ومن هو أبـر بـك مـن  ّ

ّربك، وألطف بك من بارئك ومنشئك، فكيف تقدم استشارة أحد عليه، وتـصبو  ّ

ّإىل قوله وتعتمد عليه، وترتك ربـك رب األربـاب، ومـسبب األسـباب، والعـامل  ّ ّ

ّباخلفيات واملطلع عىل النيات، فإن فعلت واعتم دت عىل غريه، وهو قد نـدب إىل ّّ
                                       

 .١٠٣ ـ ١٠٢: الرسائل العرش البن فهد) ١(

 .١٥٩: ٣سورة آل عمران ) ٢(
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ًمشاورته، وفتح األبواب للطالب، فاستعد للندم جلبابا، وللحزن أثوابا ً ّ ّ. 

ّقال السيد اجلليل املتألـه ابـن طـاووس : يف كتابـه فـتح األبـواب رمحـه اهللا ّ

 عـن تقـديم ���املشاورة بعد استخارته سبحانه وتعاىل، فقد رأينا تـرصيح النهـي

 .���مشاورة أحد من العباد، قبل مشاورة سلطان املعاد

،  ّفقد روى أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه عن الـصادق

ــالّ، أنــه ســبحانه  وعنــه مــن شــقاء عبــدي أن يعمــل األعــامل «: وتعــاىل ق

 .���»فاليستخريين

ُمن دخل يف أمر بغري استخارة ثم ابتيل مل يؤجر«:  وعنه ّ«���. 

 يف أمـر بغـري اسـتخارة، فقـد ّفقد ظهر لك من هذين احلديثني أنه من دخل

، ���خرج عن ضامن اهللا تعاىل، وصار بالؤه عىل نفسه، وال يؤجر عىل قليله وكثريه

ّيرىض لنفسه أن يدخل يف أمر قـد أعـرض اهللا عنـه، وتـربأ منـهّوأي عاقل 
������ .

 .كالمه أعىل اهللا مقامه انتهى

                                       
 .ًا ترصحيا يف النهيقد رأينا وروين: يف املصدر) ١(

 .١٣٦: فتح األبواب) ٢(

 .٧: ّتقدمت مصادره يف صفحة) ٣(

 .٧: ّتقدمت مصادره يف صفحة) ٤(

ّأما تبني لك من هذا أنه لو كان اهللا جل جالله مع العبد إذا دخـل يف أمـر بغـري : يف املصدر زيادة) ٥( ّ ّ

 .مشاورته، ما كان قد ضاع عليه يشء من ثواب مصيبته

ّوإذا ابتيل فيه تربأ اهللا جل جالله منه: يف املصدر) ٦( ّ ُ. 

 .١٣٥: فتح األبواب) ٧(
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،  روى هارون بن خارجة، عـن أيب عبـداهللا: من ال حيرضه الفقيهومن كتاب 

ّإذا أراد أحدكم أمرا، فال يشاور فيه أحدا من الناس، حتى يبدأ فيـشاور اهللا «: قال ً ً

يبـدأ «: ومـا مـشاورة اهللا تعـاىل جعلـت فـداك؟ قـال: قلـت: قال» تبارك وتعاىل

ّفيستخري اهللا فيه أوال، ثم يشاور فيه، فإنه إذا بدأ باهللا تبارك وتعاىل أجرى له اخلرية  ّ ّ

 .���» لسان من يشاء من اخللقعىل

ًإذا أردت أمرا فال تشاور فيه أحدا «:  قال الصادق:  املكارمكتابومن  ً

ّحتى تشاور ربك أستخري اهللا مائة : تقول«: ّوكيف أشاور ريب؟ قال: قلت: ، قال»ّ

ّمرة، ثم تشاور الناس، فإن اهللا جيري لك اخلرية عىل لسان من أحب ّ ّ ّ«���. 

ّيف االستـشارة مـا رواه الـسيد ريض  رمحـه اهللا  للشهيدكتاب الذكرىومن 

: ّبإسناده إىل إسحاق بـن عـامر قـال: الدين، عن سعد بن عبداهللا يف كتاب الدعاء

إذا أراد أحـدكم أن يـشرتي أو يبيـع أو يـدخل يف أمـر «: ��� قال أبو عبداهللا

ّاللهم إين أريـد كـذا وكـذا، : يقول«: فام يقول؟ قال: قلت» فليبتدىء باهللا ويسأله ّ
                                       

، الربقـي يف ١ / ١٤٤: ً، وأورده أيضا يف معـاين األخبـار١٥٥٠ ح٥٦٢: ١من ال حيرضه الفقيه ) ١(

 صالة االستخارة، ابن طاووس يف فـتح ٢٩ باب ٢١٧: ، املفيد يف املقنعة٢ ح٤٣١: ٢املحاسن 

 العاميل يف وسائل الـشيعة ّ، ونقله احلر٢٦٨: ٤ّ، الشهيد األول يف ذكرى الشيعة ١٣٦: األبواب

، عن املقنعة ١ ح٢٥٢: ٨٨، عن الفقيه واملعاين واملحاسن، املجليس يف بحار األنوار ٢ ح٧٤: ٨

ّ، عن الربقي، املحدث النوري يف مستدرك ١٣٣: ٥والفتح، وسيد عيل خان يف رياض السالكني 

 .، عن املقنعة٦ ح٢٥٧: ٦الوسائل 

 .٤ ح٢٥٣: ٨٨ بحار األنوار ، وعنه يف٢٢٧٩ ح٩٨: ٢مكارم األخالق ) ٢(

 .أثبتناه من املصادر ما عدا الذكرى) قال أبو عبداهللا ) (٣(
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ّ، وعاجل أمـري وآجلـه فيـرسه يل، وإن ���ًفإن كان خريا يف ديني ودنياي وآخريت

ّكان رشا يل يف ديني ودنياي فارصفه عني، رب اعزم يل عىل رشـدي، وإن كرهتـه  ً ّ

ّوأبته نفيس، ثم يستشري عرشة من املؤمنني، فإن مل يصبهم وأصاب مخسة فيستشري 

ًمخسة مرتني، وإن كان رجلـني فكـل واحـد مخـسا، وإن كـان واحـدا فليستـرشه  ً َّ ّ

 .���»ًعرشا

ّال يفعلـن«:  قال النبي:  قالملكارمومن كتاب ا
ّ أحـدكم أمـرا حتـى ��� ً

ّيستشري، فإن مل جيد من يستـشريه فليستـرش امرأتـه ثـم خيالفهـا، فـإن يف خالفهـا  ّ

 .���»بركة

 للمطلق عـىل بعد مشاورة اهللا سبحانه، محال» فإن مل جيد من يستشريه«معناه 

 .املفيد

ــاب  ــن كت ــايفوم ــالالك ــر:  ق ــد أيب جعف ــر عن ــال ُذك ــساء، فق :  الن

ّتشاوروهن يف النجوى، وال تطيعوهن يف ذي قرابةال« ّ«���. 

                                       
 .صادرأثبتناه من امل) وآخريت) (١(

 ٢٥٢: ٨٨، وعنـه املجلـيس يف بحـار األنـوار ١٣٩: ، عن فتح األبـواب٢٦٨: ٤ذكرى الشيعة ) ٢(

 .٥ ح٢٥٦: ٦ّ، واملحدث النوري يف مستدرك الوسائل ٣ح

 .من املصدرال يفعل، وما أثبتناه : يف األصل) ٣(

 ١٢٢: ٥، وأورده الـديلمي يف الفـردوس بمـأثور اخلطـاب ١٧٧٤ ح٥٠٩: ١مكارم األخالق ) ٤(

 .٧٦٨٣ح

 يف مـن ، وأورده الـصدوق١ ح١٨١: ٢٠ّ، وعنه احلر العـاميل يف الوسـائل ٦ ح٥١٧: ٥الكايف ) ٥(

، وعنـه ١٧١٠ ح٤٩٤: ١، الطـربيس يف مكـارم األخـالق ٤٦٢١ ح٤٦٨: ٣ه الفقيـه ال حيرض
  



����������������������� 

 

ّإيـاكم ومـشاورة النـساء فـإن فـيهن الـضعف «: ، قال وعن الصادق ّّ

 .���»والوهن والعجز

 .���»يف خالف النساء الربكة«:  قال أمري املؤمنني

ّكـل امـرىء تـدبره «: وقـال أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه امـرأة فهـو ّ

 .���»ملعون

ّ إذا أراد احلرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن وكان رسول اهللا ّّ
���. 

َ يـشاورن يف النجـوى، وال يطعـن يف ذوي النساء ال«:  وقال رسول اهللا ْ ُ َ َُ

 .���»القربى

 .���»طاعة املرأة ندامة«:  وقال رسول اهللا
                                        

ّإن املرأة إذا كربت ذهـب : ، بزيادة يف الفقيه واملكارم٢٤ ح٢٢٧: ١٠٠املجليس يف بحار األنوار 

 .ّذهب مجاهلا، واحتد لساهنا، وعقم رمحها: ّخري شطرهيا، وبقي رشمها

ّوإن الرجل إذا كرب ذهب رش شطريه، و    .ّثبت عقله، واستحكم رأيه، وقل جهله: بقي خريمهاّ

 .٢ ح١٨٢: ٢٠ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسائل ٨ ح٥١٧: ٥الكايف ) ١(

 ، وأورده الـصدوق يف مـن٣ ح١٨٢: ٢٠ل ّ، وعنه احلر العـاميل يف الوسـائ٩ ح٥١٨: ٥الكايف ) ٢(

 .»ّيف خالفهن الربكة«: ، وفيه٤٦٢٣ ح٤٦٨: ٣ال حيرضه الفقيه 

ّ، وعنهام احلر ٤٦٢٢ ح٤٦٨: ٣، وأورده الصدوق يف من ال حيرضه الفقيه ١٠ ح٥١٨: ٥الكايف ) ٣(

 .٤ ح١٨٢: ٢٠العاميل يف الوسائل 

، الطربيس يف ٤٦٢٤ ح٤٦٨: ٣، وأورده الصدوق يف من ال حيرضه الفقيه ١١ ح٥١٨: ٥الكايف ) ٤(

، عن الكـايف ٤ ح١٧٩: ٢٠ّ، ونقله احلر العاميل يف الوسائل ١٧٠٤ ح٤٩٣: ١مكارم األخالق 

 .٢١ ح٢٢٧: ١٠٠والفقيه، املجليس يف بحار األنوار 

 .٦ ح١٨٢: ٢٠ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسائل ١٢ املقطع الثاين من ح٥١٨: ٥الكايف ) ٥(

ال ، وأورده الصدوق يف مـن ٢ ح١٨١: ٢٠ل ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسائ٤ ح٥١٧: ٥الكايف ) ٦(
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ّن يف املعروف، قبـل أن يـأمرنكم اعصوه«:  النساء فقال ذكر رسول اهللا

ّباملنكر، وتعوذوا باهللا من رشارهن، وكونوا من خيارهن عىل حذر ّ ّ«���. 

ساء، وكونـوا مـن ّاتقـوا رشار النـ«:  يف كـالم لـه وقال أمري املـؤمنني

ّخيارهن عىل حذر، وإن أمرنكم باملعروف فخالفوهن  لكي ال يطمعـن مـنكم يف ؛ّ

 .���»املنكر

ّتعـوذوا بـاهللا مـن طاحلـات نـسائكم، وكونـوا مـن «:  وقال الصادق

ّخيارهن عىل حذر، وال تطيعوهن يف املعروف فيأمرنكم باملنكر ّ«���. 

شكا رجـل مـن أصـحاب أمـري املـؤمنني : من ال حيرضه الفقيهومن كتاب 
                                        

يا عـيل سـوء اخللـق : ، وفيه لعيل ، من وصاياه ٥٧٦٢ ضمن ح٣٦٤ :٤حيرضه الفقيه 

 ٢٣١: ٢ اتّ، الكويف يف اجلعفريـ١ ح٤٦ :١٢شؤم، وطاعة املرأة ندامة، وعنه يف وسائل الشيعة 

، ٢ ح٢٦٢ :١٤ّ، وعنه املحدث النـوري يف املـستدرك ٢٣١: ، والطبعة احلجرية١٥٣٣ضمن ح

 ، لعـيل يف وصـاياه ) ٣ضـمن الـرسائر ج (٦١٩: وابن إدريس يف مستطرفات الرسائر

 ٢٢٧: ١٠٠، وعنـه املجلـيس يف بحـار األنـوار ١٧٠٦ ح٤٩٤: ١الطربيس يف مكارم األخالق 

ّ، ونقله املحـدث النـوري يف املـستدرك ٤٤٤٩٤ ح٢٨٥: ١٦ّ، املتقي اهلندي يف كنز العامل ٢٢ح

 .، عن كتاب األخالق أليب القاسم الكويف٢٣ ضمن ح٤٤٧: ٨

 .٩٤، باب ١ ح١٧٨: ٢٠ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسائل ٢ ح٥١٦: ٥الكايف ) ١(

، وأورده ابن شـعبة يف حتـف ٢ ح١٧٩: ٢٠ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسائل ٥ ح٥١٧: ٥الكايف ) ٢(

ــديث، الــصدوق يف األمــايل٣٦٨: العقــول ــل ح٣٨٠: ، ذيــل احل ــريض يف ٨ ذي ، الــرشيف ال

، ذيل احلـديث، وأورد صـدر ٢٢٦: ، املفيد يف االختصاص١٠٠:  ص أمري املؤمننيخصائ

، ٤ ح٢٢٤: ١٠٠، ونقله املجليس يف بحار األنوار ٩٠: ِاحلديث الليثي يف عيون احلكم واملواعظ

 .ص، عن االختصا٣ ح٢٦٢: ١٤ّعن األمايل، املحدث النوري يف املستدرك 

 .٣ ح١٧٩: ٢٠ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسائل ٧ ح٥١٧: ٥الكايف ) ٣(
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 الناس، ال تطيعـوا ���يا معارش«: ً خطيبا فقال صلوات اهللا عليه نساءه، فقام

ّالنساء عىل حال، وال تأمنوهن عىل مال، وال تذروهن يدبرن ّ ّ أمر العيال، فإهنن إن ّ ّ

ّتركن وما أردن، أوردن املهالك، وعدون أمر املالك، فإنا وجـدناهن ال ورع هلـن  ّ ّ َُ

ّعند حـاجتهن، وال صـرب هلـن عنـد شـهوهتن، التـربج ّ ّ ّ
ّ هلـن الزم وإن كـربن، ���

ّوالعجب هلن الحق  ُوإن عجزن، ال يشكرن الكثري إذا منعن القليل، ينسني اخلـري ُ

َّوحيفظن الرش، يتهـافتن بالبهتـان، ويـتامدين يف الطغيـان، ويتـصدين للـشيطان،  َ ّ

ِفداروهن عىل كل حال، وأحسنوا هلن املقال، لعلهن حيسن الفعال
ّ ّ ّ ُّ ّ ّ«���. 

ّستــشارة ال تكــون إال بحــدودها، وإال كانــت مــرضهتا عــىل ّواعلـم أن اال ّ ّ

 .املستشري أكثر من منفعتها له

، عن شـعيب ���عن أمحد بن نوح: حماسنهّويدل عىل ذلك ما رواه الربقي يف 

أمحد بن عائذ، عن احللبي، عن النيسابوري، عن عبيداهللا بن عبداهللا الدهقان، عن 

، فمـن عرفهـا ���ّ ال تكـون إال بحـدودها���ّإن املـشورة«:  قـال أيب عبداهللا
                                       

 .يا معرش، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ١(

 .ّالتربج: يف بعض النسخ: البذخ، وأشري يف هامش املصدر: يف املصدر) ٢(

، وأورده ٧ ح١٨٠: ٢٠الوسـائل ّ، وعنه احلر العـاميل يف ٤٩٠٠ ح٥٥٤: ٣من ال حيرضه الفقيه ) ٣(

ّ، الفتال النيشابوري ٢٨٧، باب ١ ح٥١٢: ، وعلل الرشائع٦ / ٢٧٤: ًالصدوق أيضا يف األمايل

، ونقلــه ١٥٢٦ ح٤٤٣: ١، الطــربيس يف مكــارم األخــالق ٧ ح٢٧٣: ٢ىف روضــة الــواعظني 

 .، عن األمايل والعلل١ ح٢٢٣: ١٠٠املجليس يف بحار األنوار 

 .ّحممد بن نوح، وما أثبتناه يف املتن من املصادر: يف األصل) ٤(

 .املشاورة، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٥(

 .ومل ترد يف املصادر. األربعة: يف األصل زيادة) ٦(



���������������������������������� 

 .ّكانت مرضهتا عىل املستشري أكثر من منفعتها لهّبحدودها وإال 

 .ً أن يكون الذي تشاوره عاقال:ّفأوهلا

ًأن يكون حرا متدينا: ���والثانية ًّ ّ. 

ً أن يكون صديقا مؤاخيا:والثالثة ً. 

ّن تطلعه عىل رسك، فيكون علمه به كعلمـك بنفـسك، ثـم يـرس  أ:والرابعة ّّ ُ

 .ذلك ويكتمه

ًفإنه إذا كان عاقال ً انتفعت بمشورته، وإذا كان حرا متـدينا أجهـد نفـسه يف ّ ًّ ّ

ّالنصيحة لك، وإذا كان صديقا مؤاخيا كتم رسك إذا أطلعتـه عليـه، وإذا أطلعتـه  ً ً

 .���»���ملت النصيحةّ متت املشورة وك؛ّعىل رسك فكان علمه كعلمك

 عن أيب عبداهللا اجلاموراين، عن احلسن بـن عـيل بـن أيب محـزة، عـن :عنــه

  سـمعت أبـا عبـداهللا: صندل، عن ابن مسكان، عن سليامن بن خالد، قـال

ّ العاقـل مـن الرجـال الـورع، فإنـه ال يـأمر إال بـاخلري، وإيـاك ���استرش«: يقول َّ ّ ِ

                                       
 .ّوالرابع، وما أثبتناه يف املتن من املصادر إال املكارم... والثالث... والثاين: يف األصل) ١(

وهـو تـصحيف واضـح، ومـا أثبتنـاه يف املـتن مـن . ّمتت السورة وكلمـة النـصيحة: يف األصل) ٢(

 .املصادر

ّ، واحلـر العـاميل يف ٣٠ ح١٠٢: ٧٢، وعنه املجلـيس يف بحـار األنـوار ٢٨ ح٤٣٨: ٢املحاسن ) ٣(

وعنـه يف بحـار ، ٢٢٨٧ ح١٠٠: ٢، وأورده الطربيس يف مكارم األخالق ٨ ح٤٣: ١٢الوسائل 

 .٤ املقطع الثاين من ح٢٥٣: ٨٨األنوار 

: ، وما يف املتن أثبتناه من املصادر، والظاهر هو األنسب بقرينـة مـا بعـدهااستشريوا: يف األصل) ٤(

 .ّوإياك واخلالف
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ِواخلالف، فإن خالف الورع العاقل مفسدة يف الدين والدنيا َ ّ«���. 

 عن اجلاموراين، عن احلسن بن عـيل، عـن سـيف بـن عمـرية، عـن :عنــه

مشاورة العاقل «:  قال رسول اهللا:  قال منصور بن حازم، عن أيب عبداهللا

ّالناصح رشد ويمن، وتوفيق من اهللا، فـإذا أشـار عليـك الناصـح العاقـل فإيـاك  ٌ ُ ُ

 .���»ّاخلالف، فإن يف ذلك العطب

 عن اجلاموراين، عن احلسن بن عيل بن أيب محـزة، عـن احلـسني بـن :عنــه

ُعيل، عن املعىل بن خنيس، قال ما يمنـع أحـدكم إذا ورد «:  قال أبو عبداهللا: ّ

ًعليه ما ال قبل له به، أن يستشري رجال  .» له دين وورعً عاقالِ

ّأما إنه إذا فعل ذلك مل خيذله اهللا، بل يرفعه ورماه «:  ّم قال أبو عبداهللاث

 .���»بخري األمور وأقرهبا إىل اهللا

ن بعض أصحابنا، عن حسني بن حازم، عن حسني بـن عمـر بـن  ع:عنــه

                                       
ّ، احلـر العــاميل يف ٢٦ ح١٠١: ٧٢وار ، وعنـه املجلــيس يف بحـار األنــ٢٤ ح٤٣٧: ٢املحاسـن ) ١(

، وعنـه يف بحـار ٢٢٨١ ح٩٩: ٢، وأورده الطربيس يف مكارم األخـالق ٥ ح٤٢: ١٢الوسائل 

 .٥ ح٢٥٤: ٨٨األنوار 

 يف ّ، واحلـر العـاميل٢٧ ح١٠٢: ٧٢، وعنه املجلـيس يف بحـار األنـوار ٢٥ ح٤٣٨: ٢املحاسن ) ٢(

، وعنه املجليس يف بحار األنوار ٣٩٨: ، وأورده ابن شعبة يف حتف العقول٦ ح٤٢: ١٢الوسائل 

 هلشام بن احلكم، الطـربيس يف مكـارم ّ، ضمن وصية اإلمام الكاظم ٣١٣: ٧٥ و١٥٥: ١

 .٥طع الثاين من ح املق٢٥٤: ٨٨، وعنه يف بحار األنوار ٢٢٨٢ ح٩٩: ٢األخالق 

ّ، احلـر العــاميل يف ٢٨ ح١٠٢: ٧٢، وعنـه املجلــيس يف بحـار األنــوار ٢٦ ح٤٣٨: ٢املحاسـن ) ٣(

 .٧ ح٤٢: ١٢الوسائل 
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من استـشار أخـاه ومل ينـصحه حمـض «:  قال يزيد، عن أبيه، عن أيب عبداهللا

ّالرأي، سلبه اهللا عز وجل رأيه ّ«���. 

ّوأجهد رأيك هلم إذا استشاروك، ثـم ال تعـزم حتـى «: ّيف وصية لقامن البنه ّ

ُتتثبت وتنظر، وال جتب يف مشورة ح ّتى تقوم فيها، وتقعـد وتنـام وتأكـل وتـصيل ّ ّ

ّوأنت مستعمل فكرتك وحكمتك يف مشورته، فإن من مل يمحض النـصيحة ملـن 

 .���»استشاره، سلبه اهللا رأيه، ونزع منه األمانة

 حييى بن مالك، عن األحـول وغـريه،  عن أيب يوسف النجايش، عن:عنــه

 .���»ُإظهار اليشء قبل أن يستحكم مفسدة له«: ، قال عن أيب عبداهللا

ّ عن جعفر بن حممد:عنــه
ّ، عن ابن القداح، عن جعفر بن حممد، عن أبيه��� ّ  ،

                                       
ّر العــاميل يف  احلــ٢٩ ح١٠٢: ٧٢، وعنــه املجلــيس يف بحــار األنــوار ٢٧ ح٤٣٨: ٢املحاســن ) ١(

ومل يمحضه حمض الرأي، : ، وفيه٥ ح٣٦٣: ٢، وأورده الكليني يف الكايف ٢ ح٤٤: ١٢الوسائل 

 .٥ ح٣٨٤: ١٦، والوسائل ٢٧ ح١٨٣: ٧٢وعنه يف بحار األنوار 

: ٧٣، املجلـيس يف بحـار األنـوار ٩٩: ، وعنه ابن طاووس يف األمـان١٤٧ ح١٢٥: ٢املحاسن ) ٢(

، الــصدوق يف مــن ال ٥٤٧ ضــمن ح٣٤٨: ٨نــي يف الكــايف ، وأورده الكلي٢٨ ضــمن ح٢٧١

، ونقله ١٨٦٩ ح٥٣٧: ١، الطربيس يف مكارم األخالق ٢٥٠٥ ضمن ح٢٩٧: ٢حيرضه الفقيه 

 ٤٢٢: ١٣، املجلـيس يف بحـار األنـوار ٢ و١ ضمن ح٤٤١: ١١ّاحلر العاميل يف وسائل الشيعة 

 .، عن الكايف١٨ضمن ح

ّ، احلر العـاميل يف ٢٢٨٦ ح١٠٠: ٢، وعنه الطربيس يف مكارم األخالق ٣١ ح٤٤٠: ٢املحاسن ) ٣(

، وعنـه املجلـيس يف بحـار ٤٥٧: حتـف العقـول، وأورده ابن شـعبة يف ١١ ح٤٠٨: ٢الوسائل 

 املقطـع الـسادس مـن رقـم ٢٥٤: ٨٨، ونقله املجليس يف بحـار األنـوار ١٣ ح٧١: ٧٢األنوار 

 .، عن املكارم٥احلديث 

 .وهو األشعري، كام يف املصدر) ٤(
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 .���»ّمشاورة ذوي الرأي واتباعهم: ما احلزم؟ قال:  قيل لرسول اهللا«: قال

ّ عن عدة من أصحابنا، عن عـيل بـن أسـباط، عـن عبـد امللـك بـن :عنــه

فـيام أوىص بـه رسـول «:  قـال ّسلمة، عن الرسي بن خالد، عن أيب عبداهللا

ًعليا  اهللا ّ ال مظاهرة أوثق من املشاورة، وال عقل كالتدبري:  أن قال«���. 

  ّ عن أبيه، عن حممد بن سنان، عن أيب اجلارود، عـن أيب جعفـر:عنــه

ُكرب، كام تدين من ال يستشري يندم، والفقر املوت األ: يف التوراة أربعة أسطر«: قال

 .���»ُتدان، ومن ملك استأثر

ّ عن موسى بن القاسم، عن جده، عن معاويـة بـن وهـب، عـن أيب :عنــه

 .���»ٌلن هيلك امرؤ عن مشورة«: ، قال عبداهللا

                                       
ّ، احلـر العـاميل يف ٢٢٨٤ ح٩٩: ٢، وعنه الطربيس يف مكارم األخالق ١٤ ح٤٣٥: ٢املحاسن ) ١(

، ونقلـه املجلـيس يف البحـار ١٦ ح١٠٠: ٧٢ ، املجليس يف بحار األنـوار١ ح٣٩: ١٢الوسائل 

 .، عن املكارم٥ املقطع الرابع من حديث رقم٢٥٤: ٨٨

، وأورده ١٥ ح٤٣٥: ٢ و، لعـــيل ، ضـــمن وصـــايا النبـــي ٤٧ ح٨١: ١املحاســـن ) ٢(

، الطـربيس يف مكـارم  لعـيل  ضـمن وصـايا النبـي ٢٠ / ٣٧٦: الصدوق يف التوحيد

، املجلـيس يف بحـار ٢ ح٣٩: ١٢ّ، ونقله احلر العـاميل يف الوسـائل ٢٢٨٥ ح١٠٠: ٢األخالق 

 املقطع اخلـامس مـن رقـم ٢٥٤: ٨٨، عن املحاسن، و٧ ح٦٨: ٧٤، و١٧ ح١٠٠: ٧٢ األنوار

 .، عن املكارم٥حديث 

: ّ، واجلـواهر الـسنية٣ ح٣٩: ١٢ّ، وعنه احلر العاميل يف وسائل الشيعة ١٦ ح٤٣٦: ٢املحاسن ) ٣(

 .١٨ ح١٠٠: ٧٢، و٦٢ ح٣٥٧: ١٣، املجليس يف بحار األنوار ٧١

 ١٠١: ٧٢، املجليس يف بحـار األنـوار ٤ ح٤٠: ١٢ّ، وعنه احلر العاميل ١٨ ح٤٣٦: ٢املحاسن ) ٤(

 .٢٠ح



���������������������������������� 

  ّ عن أبيه، عمن ذكره، عن احلسني بن املختار، عـن أيب عبـداهللا:عنــه

 .���»شاور يف حديثك الذين خيافون اهللا«:  يف كالم له ّقال عيل: قال

:  قـال  عن ابن حمبوب، عن عبداهللا بن سنان، عـن أيب عبـداهللا:عنــه

ّجئتـك مستـشريا، إن احلـسن :  فقال لـه أتى رجل أمري املؤمنني« واحلـسني ً

ّاملستـشار مـؤمتن، أمـا :  َّوعبداهللا بن جعفر خطبوا إيل، فقـال أمـري املـؤمنني

ّاحلسن فإنه مطالق للنساء، ولكن زوجها احلسني فإنه خري البنتك ّّ«���. 

ّ عن أبيه، عن معمر بن خالد، قال:عنــه   ���أليب احلسن الرضـاًهلك موىل : ّ

! ُأنـا أشـري عليـك: فقلـت» َّ عيل برجل له فضل وأمانـة���ِأرش«: سعد، فقال له: يقال له

 .���»ّ كان يستشري أصحابه، ثم يعزم عىل ما يريد ّإن رسول اهللا«: فقال شبه املغضب

                                       
، املجليس يف بحار األنـوار ٤ ح٤٢: ١٢ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسائل ١٩ ح٤٣٦: ٢املحاسن ) ١(

، وعنه املجليس يف بحـار األنـوار ٨ ضمن ح٣٨٠ ، وأورده الصدوق يف األمايل٢١ ح١٠١: ٧٢

 .٢١ ح١٠١: ٧٢

يف بحار األنـوار ، املجليس ١ ح٤٣: ١٢ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسائل ٢٠ ح٤٣٦: ٢املحاسن ) ٢(

 .٢٢ ح١٠١: ٧٢

 التي أمر بوضعها اعداء اهل ّوهذا احلديث وأمثاله هو من األحاديث املوضوعة ضد أهل البيت 

ّقـق ً وهي مردودة مجلة وتفصيال، وخري رد هذا احلديث وكتب عـن هـذا املوضـوع املحالبيت 

  ّاملتتبع الشيخ باقر رشيف القريش تغمده اهللا بواسع رمحته يف كتابه حياة اإلمام احلـسن بـن عـيل

 .، طبعة دار البالغة يف فصل أزواجه وعقبه٤٦٤ ـ ٤٤٣اجلزء الثاين من صفحة 

 .أثبتناه من املصادر) الرضا) (٣(

 .ِرش، وما أثبتناه من املصادر: يف األصل) ٤(

، املجليس يف بحار األنـوار ١ ح٤٤: ١٢ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسائل ٢١ ح٤٣٧: ٢املحاسن ) ٥(

 .٢٣ ح١٠١: ٧٢
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استـشارين :  عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن الفضيل بن يسار، قـال:عنــه

نعـم، «: قال! ُأصلحك اهللا، مثيل يشري عىل مثلك:  يف أمر، فقلت أبو عبداهللا

 .���»إذا استرشتك

ّ عن عدة من أصحابنا، عن عيل بن أسباط، عن احلـسن بـن اجلهـم، :هعنــ

كان عقله ال توازن «:  فقال  فذكرنا أباه كنّا عند أيب احلسن الرضا: قال

َبه العقول، وربام شاور األسود من سودانه، فقيل له ّإن :  تشاور مثل هـذا؟ فقـال:ّ

ّفكانوا ربام أشاروا عليه بيشء، فيعمـل : ّاهللا تبارك وتعاىل ربام فتح عىل لسانه، قال

 .���»به من الضيعة والبستان

:  قـال أبـو عبـداهللا: حييى بن عمران احللبي، قال: كتاب املكارمومن 

ّإن املشورة حمدودة، فمن مل يعرفها بحدودها كان رضها عليه أكثر من نفعها« ّ. 

 .ًأن يكون الذي تستشريه عاقال: ّفأول ذلك

ً أن يكون حرا :والثاين ًمتديناّ ّ. 

ً أن يكون صديقا مؤاخيا:والثالث ً. 

 .���»ّ أن تطلعه عىل رسك، فيكون علمه به كعلمك:والرابع

ّثم فرس ذلك: قال ًإنه إذا كان عاقال«: فقال. ّ  انتفعـت بمـشورته، وإذا كـان ّ
                                       

، املجليس يف بحار األنـوار ٢ ح٤٤: ١٢ّ، وعنه احلر العاميل يف الوسائل ٢٢ ح٤٣٧: ٢املحاسن ) ١(

 .نعم، إذا استشري بك: ، ويف البحار٢٤ ح١٠١: ٧٢

ّ، احلـر العـاميل يف ٢٢٨٣ ح٩٩: ٢، وعنه الطربيس يف مكارم األخالق ٢٣ ح٥٣٧: ٢املحاسن ) ٢(

 .٢٥ ح١٠١: ٧٢ر ، املجليس يف بحار األنوا٣ ح٤٤: ١٢الوسائل 

 .فيكون علمه لعلمك، وما أثبتناه يف املتن من املصدر: يف األصل) ٣(
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ًحرا متدينا أجهد به نف ًّ ّسه يف النصيحة لك، وإذا كان صـديقا مؤاخيـا كـتم رسك، ّ ً ً

ّوإذا أطلعته عىل رسك فكان علمه كعلمك به، أجهد نفسه يف النـصيحة وكملـت 

 .���»املشورة

وال بأس أن نختم اخلامتة بدعاء رشيف لو أقسم به عىل اجلبال لتدكـدكت، 

ِوعىل السامء ألمطرت، ولقد استسقى به قس بن ساعدة األيـادي فيـسقى، ولقـد 

ّ يوما من األيام ألناس عنده قال رسول اهللا ِأفيكم من يعرف قس بن ساعدة «: ً

 .»األيادي؟

ّكلنا يا رسول اهللا نعرفه، غري أين من بيـنهم : فقال اجلارود بن املنذر العبدي ّ

 .عارف بخربه، واقف عىل أثره

ًيا رسول اهللا، لقد شهدت قسا وقـد خـرج : أخربنا، فقال: فقال سلامن مـن ّ

ُ وسمر��� ذي قتاد��� إىل صحصح���ناد من أندية أياد َ
، وهو مـشتمل ��� وغياد���

                                       
 املقطع الثاين مـن ٢٥٣: ٨٨، وعنه املجليس يف بحار األنوار ٢٢٨٧ ح١٠٠: ٢مكارم األخالق ) ١(

ّمتـت املـشورة وكملـت : ، وفيـه٢٥٢٢ ح٤٣٨: ٢، وأورده الربقي يف املحاسـن ٤رقم احلديث 

 .٣٠ ح١٠٢: ٨٨النصيحة، وعنه يف بحار األنوار 

ْبالكرس، موضع باحلزن لبني يربوع، بني الكوفة وفيـد: اإلياد: قال ياقوت) ٢( : ١معجـم البلـدان . َ

َحي من معد: وإياد: وقال اجلوهري. ١١٦٧ ح٣٤١ َ  . ـ أيد٩: ٢الصحاح . ٌّ

املتن أثبتناه من األربعني ضحضح، وما يف : ّيف األصل واملناقب والبحار والرصاط والدر والعدد) ٣(

 .ًوالضحضح ظاهرا املكان املشمس.  ضحح-٥٦٨: ١الصحاح . الشمس: فالضح. واملقتضب

 . صحح٥٦١: ١الصحاح . املكان املستوي: والصحصح والصحصاح  

 . ـ قتد١٢٦: ٢الصحاح . شجر له شوك: القتاد) ٤(

ُالسمر) ٥(  . ـ سمر٣٦٧: ٢الصحاح . حّبضم امليم، من شجر الطل: َ

 . ـ غيد٤٤٥: ١القاموس املحيط . املكان الكثري النبات: الغياد) ٦(
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ً كالشمس، رافعا إىل السامء وجهـه وإصـبعه، ���، فوقف يف أضحيان ليل���ببجاد

 :فدنوت منه فسمعته يقول

ّاللهم رب الساموات األرفعة، واألرضـني املمرعـة، بحـّق حممـد والثالثـة  ّّ

، ���، والعليني األربعة، وفاطمة البضعة، واحلسن واحلسني الربعة���املحاميد معه

ّوجعفر وموسى التبعة، سمي الكليم الرضعة
، أولئك النقباء الشفعة، والطريق ���

، الـصادقي ���، وحمـاة األضـاليل، ونفـاة األباطيـل��� األناجيل���املهيعة، درسة

ُالقيل، عدد نقباء بني إرسائيل، فهم أول البداية، وعليهم تقوم الساعة، وهبم تنال  ّ
                                        

وغبـاد، : وعناد، ويف العـدد: ّمل ترد يف الرصاط املستقيم، ويف الدر النظيم) وسمر وغياد: (وكلمة

 .وسمرة وعتاد: ويف املقتضب

 .يف األربعنيمل يرد ) وسمر وغياد، وهو مشتمل ببجاد: (وقوله

 . ـ بجد١٠: ٢الصحاح . ّكساء خمطط من أكسية العرب: البجاد) ١(

 . ـ نجد١٦٠ : ٢الصحاح . وهو محائل السيف: بنجاد: ويف بعض املصادر

 . ضحا- ٣٨٩ : ٦الصحاح . مضيئة ال غيم فيها، وكذلك ليلة إضحيانة: ليلة ضحياء: أضحيان ليل) ٢(

ّاللهم رب هذه الـسبعة األرقعـة، واألرضـني املربعـة ـ ويف املقتـضب: يف األربعني واملقتضب) ٣( ّ :

 .ّحمد والثالثة املحامدة معهاملمرعة ـ بم

 .وفاطم واحلسنني األبرعة: ّيف املناقب والدر النظيم والعدد القوية ـ) ٤(

ربعة، وسـبطيه لنبعـة األرفعـة، وسـمي والعليني األ: ويف الرصاط. الرصعة: ُيف املناقب والعدد) ٥(

والعليـني األربعـة، وسـبطيه النبعـة : الكليم من الفرعـة، واحلـسن ذي الرفعـة، ويف األربعـني

ّاألرفعة، والرسي األملعة، وسمي الكليم الرضعة، واحلسن ذي الرفعة ّ. 

ة، وسـمي والعليني األربعة، وسبطيه النبعة، واألرفعة الفرعة، والـرسي الالمعـ: ويف املقتضب

 .الكليم الرضعة

ويف . درسـة اإلنجيـل: ويف الرصاط واألربعني واملقتضب. داسة: ويف البحار. رأسة: يف املناقب) ٦(

 .دراسة األناجيل: العدد

 .فظة التأويلوح: ويف األربعني. وحفظة التنزيل: يف الرصاط واملقتضب زيادة) ٧(

 .ُمل يرد يف الرصاط والعدد) وحماة األضاليل، ونفاة األباطيل: (قوله) ٨(
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ً، وهلم من اهللا فرض الطاعة، اسقنا غيثا مغيثا���ُتقوم الساعة، وهبم تنال الشفاعة ً. 

 .وهذا هو الدعاء املوصوف

ّ، ثـم أنـشأ ��� مـن عمـري وحميـاي���ليتني مدركهم ولو بعد الي: ّثم قال

 :يقول

ــتام ــه مكت ــيس ب ــسام ل ــس ق ــسم ق ًأق ٌّ  

 

  لو عاش ألفي سنة مل يلـق منهـا سـأما 

ًحتــى يالقــي أمحــدا والنجبــاء احلكــام  ّ  

 

  َهم أوصياء أمحد أفضل من حتت السام 

َيعمى األنام عنهم وهم ضياء للعمـى  ُ  

 

  ���حل الرمجـاّلست بناس ذكرهم حتى أ 

مناقـب واحلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجة، فمن أراده فليطلبـه مـن  

بـل ال يشء يف  ،اخلليقـة ّأقـل، ّوهذا آخر ما نسخ به قلم مؤلفـه .ابن شهر آشوب

ّوصـىل اهللا عـىل حممـد ،ّواحلمد هللا رب العاملني، البحراين بن صالح أمحد، احلقيقة ّ 

 .الطاهرين آمني ّوآله الطيبني

                                       
 .ُ الرصاط والعددمل يرد يف) ُوهبم تنال الشفاعة: (قوله) ١(

 . ـ ألي٢٣٧: ١٥لسان العرب . ّالشدة واجلهد واإلبطاء: الألي) ٢(

ّاللهم لقني مـدركهم، ولـو بعـد اآليت مـ: يف األربعني) ٣( ّاللهـم ليتنـي : ويف املقتـضب. ن عمـريّ

 .مدركهم

، وأورده ابن عيـاش ٣ ح٤٣: ٣٨، وعنه يف بحار األنوار ٣٤٩: ١املناقب البن شهرآشوب ) ٤(

ّ، ريض الدين احلـيل يف العـدد ٢٣٩: ٢، النباطي يف الرصاط املستقيم ٣٦: يف مقتضب األثر ّ

: ، الشريازي يف األربعني٧٩٤ ـ ٧٩٣: ّ، ابن حاتم الشامي يف الدر النظيم٨٧ ـ ٨٦: ّالقوية

 .٣٦٠ ـ ٣٥٩





 

 

 

 

 

 نيةآفهرس اآليات القر. ١

)٢( 

 سورة البقرة

 الصفحة  رقمها  اآلية

َوعسى أن َ َ ً تْكرهوا شيئا وهو خري لُكم وعسى أن حتبوا شيئاَ ْ َّ ً ْْ ُّ َ َ َ َْ َِ ُ َ َ ْ ْ ََ ٌ َ ُ ُ َ.........٤...........٢١٦ 

َسكينة من ربُكم وبقية مما ترك ءال موسى وءال هارون ُ ُ ٌ ٌُ َ ُ َ َ ْ ِّ ِّ ََ َّ َ َّ َ َ ِّ
ِ ِ.............٥٣.........٢٤٨ 

َهم فيها خالدون ْ َ ُْ ِ َِ ْ ُ..................................................٦٨.........٢٥٧ 

)٣( 

 سورة آل عمران 

َِفإذا عزمت فتوكل عىل اهللا ََّ َ َ ََ َ َ َْ.........................................٨٤.........١٥٩ 

َالذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لُكم فاخشوهم فزا َ ََ َ َ ْ َ َّ َ َ َّْ ْ ُُ ْ ُ َ ُ ََ ْ َْ َّ َِّ ُ
ْدهمِ ُ َ.....٤٧.........١٧٣ 

)٤( 

 سورة النساء 

موك فيام شجر بينهم ثم ال َفال وربك ال يؤمنون حتى حيكِّ ُ َ َ ََّ ْ َ َ ُ َ َ َُ ْ َ َ َ ُ ِّ ََ َُ َِ َِ ُ َّْ َ..............١٨.........٦٥ 

)٦( 

 سورة االنعام 

ِوعنده مفاتح الغيب ْ ُ ُ ََ ْ َِ ِ
َ َ ْ................................................٦٧، ٣٤...٥٩،  

 ٦٨. 
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)٧( 

 سورة االعراف 

َفإذا هي تلقف ما يأفُكون َ ْ َ َْ َ
ِ

َ َُ َ ِ..........................................٨١.........١١٧ 

َأولئك هم الغافلون ُ ْ َْ ْ
ِ َِ َُ ُ ُ...............................................٤٧.........١٧٩ 

)١١( 

 سورة هود 

ٌوقال اركبوا فيها بسم اهللاِ جمرهيا ومرسيها إن ريب لغفور رحيم َّ ٌ َ َ ُ ْ ُْ َ ّ ِ َ ََ ِّ َ َ ْ ُ ََ ْ َ ِ ِ َ........٥٣.........٤١ 

)١٧( 

 سورة االرساء 

َإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبَو َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ َ َني الذين ال يؤمنونِ َ َُّ ِ ِْ َُ َ ْ.................٤٧.........٤٥ 

ًوقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا َ َ ْ َّ ُ ْ ْ ْ ُُ ََ ََ ِ ِ
َ َ َ َ ََ ُّ َ َ..................٤...........٨١ 

)١٨( 

 سورة الكهف 

َومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ِّ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ ُ ََ َ ُ َ ِْ ِ ِِ ِّ َّ ْا ونيس ما قدمتَ َ ََّ ََ َ
ِ

َ..........٤٧.........٥٧ 

)٢٠( 

 سورة طه 

َال ختافا إنني معُكام أسمع وأرى َ ْ َ ََ ََ ُ َ
ِ َّ َ ََ َ.....................................٤٦.........٤٦ 

َفارضب هلم طريقا يف البحر يبسا ال ختاف دركا وال ختشى ْ ََ ََ ً َّ ً ْ ً َ ََ َ َ َ ْ َ َْ ُْ ِ ِِ ُ َ ِ ْ............٧٧.........٤٨ 

)٢١( 

 سورة االنبياء 

َوذا النون إذ ذهب ْ ََ َ ْ َِ ُّ..................................................٣٣.........٨٧ 
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)٢٢( 

 سورة احلج 

َُومن الناس من يعبد اهللا ُ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ َّ عىل حرف فإن أصابه خري اطمأنِ ْ َْ َ ْ ٌْ َ ُ َ َ ََ َ َ............٢١.........١١ 

)٢٦( 

 سورة الشعراء 

َقالوا آمنا برب العاملني ْ َ َ
ِ َ ْ ُ ََ ِّ ِ َّ..............................................٨١.........٤٧ 

)٢٨( 

  سورة القصص

ُوربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية ََ َ ُ َ ُ ُ َ َ
ِ ْ َ ُُ َ َ َْ ُ َْ ََ َ ُّ ََ.........................٦...........٦٨ 

)٤٣( 

 سورة الزخرف 

 َسبحان الذي سخر لنا هذا وما َ َ َُ َ َْ َ ََّ َ َكنا له مقرنني َّ ْ ُ
ِ ِ ْ َُ ّ ُوإنا ّ ِ َ.............٥٤.........١٤ ـ ١٣ 

)٤١( 

 سورة فصلت 

َائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني ْ ْ
ِ ِ َِ َ َ ً ً ََ ْ ْ ْ ََ ََ ََ.................................٨١.........١١ 

ْوما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم َ ُ َ َ َ ْ ُ َ
ِ َِ ٍّ ُ ّ َّ َ َّ ّ َّ ََ ُ َ َ.............٣...........٣٥ 

ْال يأتيه ال َِّ ِ
ْ ْباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيدَ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ٌْ ْ َ ُِ ْ َ ََ ِ.......٦٨.........٤٢ 

)٤٥( 

 سورة اجلاثية 

 َأفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللاَُّ عىل ََ َ َُ َ ُ َ ُ َّْ َ ََ َ ََ َ َ ِ َّ ِ َ َعلم وَ ٍ ْ َختم عىلِ َ َ َ َ.............٤٧.........٢٣ 

)٤٨( 

 سورة الفتح 

ِالظانني باهللاِ ظن السوء عليهم دائرة السوء ِ
ْ َ ْ ْ ََّّ َ ْ َّ ُْ ِِّ ِ َ َ ََّ َِ.............................٢١.........٦ 
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)٥٠( 

 سورة ق

ٌإن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ِ َ َ َْ َ َ ٌ ُ ُْ ْ َّ ََ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ ِ........٤...........٣٧ 

)٦٧( 

 سورة امللك 

ُْتبارك الذي بيده امل َِّ ِ ِ
َ َِ َ َ ٌلك وهو عىل كل يشء قديرَ ْ َ َ

ِ َ ِّ َْ ُ َ َ ُ ُ.........................٤٧.........١ 

 





 

 

 

 

 رس االحاديثهف. ٢

ّاتقوا رشار النساء، وكونوا من خيارهن عىل حذر  ٨٩......منني امري املؤ...............ّ

 ٩٥......الصادق ..............ًجئتك مستشريا:  فقال لهأتى رجل أمري املؤمنني 

ًاخرج برا، وال عليك أن تأيت مسجد رسول اهللا  ّ.................. الكاظم......٥٣ 

ًإذا أراد أحدكم أمرا فال يشاور أحدا من الناس  ٨٢......الصادق .....................ً

ًإذا أراد أحدكم أمرا، فال يشاور فيه أحدا من الناس  ٨٦......الصادق .................ً

 ٨٦......الصادق .........فليبتدىء  يدخل يف أمرإذا أراد أحدكم أن يشرتي أو يبيع أو

 ٧١......إسحاق بن عامر...............إذا أراد أحدكم أن يشرتي أو يبيع أو يدخل يف أمر

ّإذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتني، ثم ليحمد ّ  ٥٠......الصادق .....................ً

 ٦٨......الصادق ...........فقل بعد البسملةإذا أردت االستخارة من الكتاب العزيز 

ّإذا أردت أمرا فخذ ست رقاع  ٢٥......الصادق .....................فاكتب يف ثالث، ً

ّإذا أردت أمرا فال تشاور فيه أحدا حتى تشاور ربك ّ ً  ٨٦......الصادق .................ً

 ٣٧......الصادق ..................ّأسبغ الوضوء وصل ركعتني، تقرأإذا أردت ذلك ف

 ٤٩، ١٤.الصادق ...........................ّإذا صليت صالة الفجر فقل بعد أن ترفع

ّإذا عرضت ألحدكم حاجة فليسترش ربه، فإن أشار عليه اتبع  ٥٧......الصادق ........ّ

ًإذا فدحك أمر عظيم فتصدق يف هنارك عىل ستني مسكينا ّ  ٥٩......الكاظم .............ّ

ّإذا كنت كذلك فصل ركعتني، واستخر اهللا مائة مرة ومرة ّ  ٥٦......الصادق ...........ّ
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 ٥٤ ،١٣رسول اهللا .......................ّإذا هم أحدكم بأمر فلريكع ركعتني من غري

 ٥٠......الصادق ...............استخر اهللا يف آخر ركعة من صالة الليل وأنت ساجد

ّاسترش العاقل من الرجال الورع، فإنه ال يأمر إال باخلري ّ ِ  ٩١......الصادق ..............َ

 ٩٣......الصادق ............................ة لهُإظهار اليشء قبل أن يستحكم مفسد

 ٨٩......رسول اهللا ....................ّاعصوهن يف املعروف، قبل أن يأمرنكم باملنكر

ٌقل هو اهللاُ أحداقرأ فيهام ما شئت، إن شئت فاقرأ فيهام  َ ََ ُ ْ ُ.......... الصادق......٥٠ 

 ٣٣......الصادق ..........إقرأ فيهام ما شئت، وإن شئت قرأت فيهام التوحيد واجلحد

 ٤١......الكاظم ...............ّبسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم أنت اهللا: اكتب يف رقعة

 ١٧......الصادق ..................................ًأكثرهم ذكرا هللا، وأعملهم بطاعته

ًأال أحبوك كلامت واهللا ما حدثت هبا حسنا وال حسينا ً  ٥١......امري املؤمنني ...........ّ

ُاللهم إن خريتك فيام أستخريك فيه تنيل الرغائب، وجتزل ُ ّ  ٧٤......الرضا ..............ّ

ّاللهم إن كان يف قضائك وقدرك أن متن عىل شيعة  ٦٩......الصادق ...................ّ

ًاللهم إن كان كذا وكذا خريا يل يف ديني  ٩........السجاد .............................ّ

ًاللهم إنك خلقت أقواما يلجؤون إىل مطالع النجوم ّ  ٤٣......  الصادق.................ّ

ّاللهم إين أسألك بأنك عامل الغيب والشهادة، إن كنت تعلم ّ  ٧٨......الباقر .............ّ

ّاللهم إين أسألك بعلمك، وأستخريك بعزتك، وأسألك ّ  ٧٣......الصادق .............ّ

ّاللهم إين أستخريك بعلم  ١٣......رسول اهللا ..........................ك، وأستقدركّ

ّاللهم إين أستخريك بعلمك، وأستكفيك بقدرتك، فصل ّ  ٧٥......السجاد ............ّ

ّاللهم إين أستخريك فيام عقد عليه رأيي، وقادين إليه هواي  ٧٣......الصادق ...........ّ

ّهم إين قد مهمت بأمر قد علمته، فإن كنت تعلمالل  ٥٢......امري املؤمنني ..............ّ
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ّاللهم إين قد مهمت بأمر قد علمته، فإن ّ  ٩........السجاد .............................ّ

ّاللهم رب الساموات األرفعة، واألرضني املمرعة، بحق ّ  ٩٨......قس بن ساعدة االيادي...ّ

 ٩٢......الصادق ........ّا إنه إذا فعل ذلك مل خيذله اهللا، بل يرفعه ورماه بخري األمورأم

ّإن اهللا تبارك وتعاىل ربام فتح عىل لسانه  ٩٦......الكاظم ..............................ّ

 ٩٥....... الرضا .................. ّ، ثم يعزم عىل ما يريد كان يستشري أصحابهّإن رسول اهللا 

ُإن عبدي يستخريين فأخري له فيغضب  ١٦......حديث قديس.............................ّ

ّإن املشورة ال تكون إال بحدودها، فمن عرفها  ٩٠......الصادق ......................ّ

ّإن املشورة حمدودة، فمن مل يعرفها بحدودها كان رضها  ٩٦......ادق الص.............ّ

 ٤٩......الصادق ..............أن يستخري اهللا الرجل يف آخر سجدة من ركعتي الفجر

 ٦٥......الصادق ...............ّانظر إذا قمت إىل الصالة ـ فإن الشيطان أبعد ما يكون

 ٤٨......الصادق .......ألوفق من مباديه وعواقبه، ومفاحتهّإنني أبرأ إليك من العلم با

ًإنه إذا كان عاقال ً انتفعت بمشورته، وإذا كان حرا متديناّ ًّ  ٩٦......الصادق .............ّ

ّإنو احلاجة يف نفسك، ثم اكتب رقعتني يف واحدة  ٣٥......عن االئمة ................ِ

 ٧٨......الباقر .................ّإين إذا أردت االستخارة يف األمر العظيم استخرت اهللا

ّإياكم ومشاورة النساء فإن فيهن الضعف والوهن  ٨٨......الصادق ...................ّّ

 ٥٢......الرضا  ......................، وائت املسجد يف غري وقت صالة الفريضةَالرب

ّبسم اهللا الرمحن الرحيم إين أستخريك خيار من فوض  ٤٠......امري املؤمنني ...........ّ

ّاللهم إين أسألك باسمك الذي: بسم اهللا الرمحن الرحيم  ٨٠......القائم ..............ّ

ّاللهم خر يل مائة مرة: ولتسجد عقيب املكتوبة وتق ّ
 ٥٧......الصادق .................ِ
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ّتعوذوا باهللا من طاحلات نسائكم، وكونوا من خيارهن  ٨٩......الصادق ..............ّ

 ٧٨......الصادق .............ّأستخري اهللا، وأستقدر اهللا، وأتوكل: تقول يف االستخارة

ّريح خترج من اجلنة، هلا صورة كصورة اإلنسان ورائحة طيبة  ٥٣......الكاظم .........ّ

ّساهم بني مرص واليمن، ثم فوض يف ذلك أمرك  ٤١......الكاظم .....................ّ

 ٣٥......عن االئمة ....................................................ّشاور ربك

 ٩٥......امري املؤمنني ..............................يف حديثك الذين خيافون اهللاشاور 

ّصل ركعتني واستخر اهللا عز وجل، فواهللا ما استخار اهللا  ٥٦......الصادق .............ّّ

 ،١٢.....الصادق ......................ّصل ركعتني واستخر اهللا، فواهللا ما استخار اهللا

٥٦، ١٨ 

 ٨٨......رسول اهللا .................................................طاعة املرأة ندامة

 ٣٦......الصادق ..........ًعليك بصدق اللسان يف حديثك، وال تكتم عيبا يف جتارتك

 ٥٤......الكاظم .....................بسم اهللا آمنت باهللا: فإذا خرجت من منزلك فقل

ّفإن خرجت برا فقل الذي قال اهللا عز وجل ًّ ّ :َسبحان ْ  ٥٤......الكاظم ...............ُ

 ٧١......الباقر ....................ّفهمت ما استأمرت فيه يف ضيعتك التي تعرض لك

 ١٩......الصادق ..........................ّمسلم إال خار له ألبتةفواهللا ما استخار اهللا 

 ٩٤......الباقر ..............من ال يستشري يندم، والفقر املوت: يف التوراة أربعة أسطر

 ٨٨......امري املؤمنني ........................................يف خالف النساء الربكة

ّ مسكينا، عىل كل مسكني صاع بصاعّيف يومك عىل ستني  ٥٨......الصادق ............ً

ّاللهم قدر يل كذا وكذا واجعله خريا يل، فإنك تقدر: قل ًّ  ٧٢......الكاظم ..............ّ

ٌقل هو اهللاُ أحد َ ََ ُ ْ ُالصادق .............................. تعدل ثلث القرآن......٥٠ 
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ّكان أيب إذا أراد االستخارة يف األمر توضأ وصىل ركعتني  ٢٢......الصادق ............ّ

 ٧٧......الصادق ..........ّد كله، وبيدكّاللهم لك احلم:  يقولكان بعض آبائي 

 ٥٤، ١٣جابر االنصاري..................ّكام يعلمناّ يعلمنا االستخارة كان رسول اهللا 

َكان عقله ال توازن به العقول، وربام شاور األسود من سودانه  ٩٦......الرضا .........ّ

ٍّ إذا هم بأمر حجكان عيل بن احلسني   ٨........الباقر ..............................ّ

ّكل امرىء تدبره امرأة فهو ملعون  ٨٨......امري املؤمنني ..............................ّ

 ٩٤......رسول اهللا .................ال مظاهرة أوثق من املشاورة، وال عقل كالتدبري

ّتشاوروهن يف النجوى، وال تطيعوهن يف ذي قرابة ال  ٨٧......الباقر ..................ّ

ّال يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشري، فإن مل جيد ً  ٨٧......رسول اهللا ....................ّ

ّملا والين النبي  ّامري املؤمنني ................. عىل اليمن قال وهو يوصيني........٨ 

 ٩٤......الصادق ..........................................ٌلن هيلك امرؤ عن مشورة

ّاللهم إين أستخريك: ليجعل أحدكم مكان قوله  ٥٥......الصادق .....................ّ

ّبايل إذا استخرت عىل أي طريف وقعتما أ  ١٠......الصادق ..........................ّ

ّما أبايل إذا استخرت عىل أي طريف وقعت، وكان أيب  ١٢......الصادق ................ّ

ّما استخار اهللا عبد سبعني مرة هبذه االستخارة إال رماه  ٧٦......الصادق ..............ّ

ّما استخار اهللا عز وجل عبد يف أمر قط مائة مرة، يقف ّ  ٧٢......الصادق ...............ّ

ّما شاء اهللا كان، اللهم إين أستخريك خيار من فوض ّ  ٨٠......امري املؤمنني .............ّ

ّما من مؤمن قال هذه الكلامت سبعني مرة إال   ٧٧......الباقر ............وأنا ضامن لهّ

 ٩٢......الصادق .............أن يستشري، ِما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما ال قبل له به
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ّاملستشار مؤمتن، أما احلسن فإنه مطالق للنساء  ٩٥......امري املؤمنني......................ّ

 ٩٤......رسول اهللا ....................................ّمشاورة ذوي الرأي واتباعهم

ٌمشاورة العاقل الناصح رشد ويمن، وتوفيق من اهللا ُ  ٩٢......رسول اهللا ...............ُ

 ٦٢......الصادق ...............ّمن أراد أن يستخري اهللا تعاىل فليقرأ احلمد عرش مرات

 ٢٣......اهللا رسول ...........................................من استخار اهللا فليوتر

ّمن استخار اهللا عز وجل مرة واحدة وهو راض ّ  ١٨......الصادق .....................ّ

 ٩٣......الصادق ..................من استشار أخاه ومل ينصحه حمض الرأي، سلبه اهللا

ُمن دخل يف أمر بغري استخارة ثم ابتيل  ،٧.......الصادق ...................... مل يؤجرّ

٨٥، ١٩ 

 ٨٥ ،١٦.حديث قديس....................من شقاء عبدي أن يعمل األعامل فال يستخريين

 ٥........رسول اهللا .........................من عمل عىل غري علم، كان ما يفسد أكثر

ّمن فرط تورط، ومن خاف العاقبة تثبت ّ  ٥........ الصادق ...........................ّ

 ١٧......الصادق .......................................................ّمن يتهم اهللا

َالنساء ال يشاورن يف النجوى، وال يطعن يف ذوي القربى ْ ُ َ  ٨٨......رسول اهللا ..........َُ

 ٩٦......الصادق ................................................نعم، إذا استرشتك

 ١٧......الصادق .........................نعم، من استخار اهللا فجاءته اخلرية بام يكره

ّوأجهد رأيك هلم إذا استشاروك، ثم ال تعزم حتى تتثبت ّ  ٩٣......لقامن احلكيم............ّ

ّوعزيت وجاليل، وعظمتي وكربيائي، ونوري وعلوي  ١٩......حديث قديس...............ّ

ّوال تكلم أحدا بني أضعاف االستخارة حت ًُ  ٢٣......اجلواد ......................ّى تتمّ

 ٤٨......الصادق ...........ّوما أسعدت من اعتمد عىل خملوق مثله، واستمد االختيار
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ّيا أبا محزة، مالك إذا أتى بك أمر ختافه أن ال تتوجه  ٧٦......الباقر .....................ٌ

 ٧٧......الباقر .............امعني، ويا أبرص الناظرين، ويا أرسع احلاسبنييا أسمع الس

ّيا كاشف الكرب، ومفرج اهلم، ومذهب الغم  ٣٧......الصادق ......................ّ

ّيا حممد، من هم بأمرين فأحب أن أختار له أرضامها إيل ّ ّّ  ٧٩......حديث قديس............ُ

 ٩٠......امري املؤمنني .......ّ ال تطيعوا النساء عىل حال، وال تأمنوهنيا معارش الناس،

ّيبدأ فيستخري اهللا فيه أوال، ثم يشاور فيه  ٨٦......الصادق ............ّفإنه إذا بدأ باهللا، ّ

ّيقرأ احلمد مرة واإلخالص ثالثا، ويصيل عىل حممد وآل ّّ  ٦٢......ادق الص.............ً

ًاللهم إين أريد كذا وكذا، فإن كان خريا يل يف: يقول ّ  ٨٧  ،٧١.إسحاق بن عامر..............ّ



 

 

 

  رس املعصومنيهف. ٣

  الصفحاتمعظم...................................................  النبي= رسول اهللا 

 ،٥١، ٤٠، ١٦، ٨....................... امري املؤمنني= االمام عيل = عيل بن ايب طالب 

٩٨، ٨٨، ٥٢  

  ٩٨، ٦٤...................................................................... فاطمة

  ٩٨، ٦٤.............................................................. احلسن املجتبى

  ٩٨، ٦٤..............................................................  احلسني الشهيد

  ٦٤، ٩................................................................ عيل بن احلسني

  ٧١، ٦٤، ٩، ٨...................................... الباقر= ابو جعفر = حممد بن عيل 

  الصفحاتممعظ.........................................ابو عبد اهللا = جعفر الصادق 

   ٩٨، ٧٢، ٦٤، ٥٩........................  العبد الصالح= الكاظم = موسى بن جعفر 

  ٧٤، ٧٣، ٦٤، ١٢، ١١......................................... عيل بن موسى الرضا

  ٧٢، ٦٤، ٢٣، ١٢، ١١.......................................... حممد بن عيل اجلواد

 ٦٤، ٣٥......................................................... هلاديعيل بن حممد ا

 ٦٤.........................................................  احلسن بن عيل العسكري

 ٦٤.....................................................................  احلجة القائم

٥٣................................................................... ليل اخلابراهيم





 

 

 
 هرس األعالمف. ٤

 ٢٢..........................أبان األمحر

 ٧١.....................إبراهيم بن شيبة

 ،١٨، ١٧، ١٦، ٨..........امحد الربقي

٧٧، ٥٥، ٥١، ٢٣، ٢٢. 

 ٦٥...............امحد بن احلسن بن عيل

 ،٥٦، ٣.........امحد بن صالح البحراين

٧٦، ٧٢. 

 ٩٠........................امحد بن عائذ

 ٢٥...............امحد بن حممد البرصي

 ٥٦...............بن خالدامحد بن حممد 

 ٣٦...............امحد بن حممد بن حييى

 ٧٦، ٥٢، ١٨..............امحد بن حممد

 ٩٠.........................امحد بن نوح

 ٥٣..............................اسباط

 ٨٦، ٥٦................اسحاق بن عامر

 ٨.................................جابر

 ٥٤، ١٣................جابر بن عبد اهللا

 

 

 

 ٩٧............اجلارود بن املنذر العبدي

 ٦٥.................جعفر بن ايب طالب

جعفر بن حممد بـن عبيـد اهللا = جعفر بن حممد 

 ٩٣، ٦٥......................االشعري

ــدين ــال ال ــر مج ــن املطه ــن =  ب ــسن ب احل

ّالعالمة احليل=طهرامل ّ......٦٨ ،٦٢، ٦١ 

 ٩٦، ٦٥، ٥٢..........احلسن بن اجلهم

احلـسني بـن عـيل بـن ايب =احلسن بن عيل

 ٩٢، ٩١...........................محزة

 ٩٢.....................حسني بن حازم

 ٥٨....................احلسني بن سعيد

 ٩٢......................احلسني بن عيل

 ٩٢.............احلسني بن عمر بن يزيد

 ٩٥...................احلسني بن املختار

 ٤٩ ...............محاد بن عثامن النواب

 ٧٦......................ن عيسىمحاد ب

 ٩٠، ٧......................محيد بن ثور
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  ،٦١.حممد بن حممد اآلوي احلسينيريض 

٨٦، ٧١ 

 ٥٨...............................زرارة

 ٩٤.....................الرسي بن خالد

 ٨٦، ٧١................سعد بن عبد اهللا

 ٩١.....................سليامن بن خالد

 ٧٢....................السندي بن حممد

 ٢٥........................سهل بن زياد

 ٩٢.....................سيف بن عمرية

 ٩٠..................شعيب النيسابوري

 ٢٢...................شهاب بن عبد ربه

 ٧٢.......................صفوان اجلامل

 ٩١..............................صندل

 ٥١.................... بن جعفرعبد اهللا

 ٩٥.....................عبد اهللا بن سنان

 ٩١، ٧٦، ١٦، ٧.....عبد اهللا بن مسكان

 ٩٣، ٥١..........عبد اهللا ميمون القداح

 ٤١.................عبد الرمحن بن سيابة

 ٥٧................عبد العزيز بن الرباج

 ٩٤.................عبد امللك بن سلمة

 ٩٠.........عبيد اهللا بن عبد اهللا الدهقان

 ١٨، ١٧، ٨.............عثامن بن عيسى

 ٥٣......................عيل بن ابراهيم

 ٧٨، ٧٢، ٥٣، ٥٢، ١١..عيل بن اسباط

٩٦، ٩٤. 

 ٧٢.......................عيل بن جعفر

 ٢٢.......................عيل بن احلكم

 ١٦، ٧....................عيل بن رئاب

 ٢٣......................عيل بن مهزيار

عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن حممد 

 ،٢٦، ٢٣، ٢٠، ١٠......ابن طاووس =

٦٨، ٦٧، ٦٢، ٤٨، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠ ،

٨٥، ٧٣. 

 ٥٦، ١٨...............عمرو بن حريث

 ٨........................عمرو بن شمر

 ١٦...................عيسى بن عبد اهللا

 ٥٨..............................فضالة

 ٢٥............ القاسم بن عبد الرمحن اهلاشمي
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 ٩٧..............قس بن ساعدة االيادي

 ٩٣........................لقامن احلكيم

 ٥٣........................حممد بن امحد

 ٦...............حممد بن ادريس العجيل

 ٧٦............حممد بن اسامعيل بن بزيع

 ١٦.....................حممد بن احلسني

 ٥٠...............حممد بن خالد القرسي

 ١٨.......................حممد بن خالد

 ٩٤.......................حممد بن سنان

 ٧٧..حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي

 ١٦............ن عبد اهللا بن زرارةحممد ب

ابـو = حممد بن عيل بن احلسني بن بابويـه 

 ٨٥، ٥٩، ٣٣...الشيخ الصدوق= جعفر 

 ٦٥، ١٦.........حممد بن عيل بن حمبوب

 ٤٣................حممد بن عيل بن حممد

 ٦٢......حممد بن حممد بن حممد احلسيني

 ١٦، ٧................حممد بن مضارب

 ، ٦٣، ٦١، ٣٠.....حممد بن مكي الشهيد

٨٦، ٧١. 

 ٧٦، ٥٦، ٥٢، ١٨........حممد بن حييى

 ، ١٨، ٨، ٥.....حممد بن يعقوب الكليني

٥٣، ٣٥، ٣٣، ٣٠، ٢٥. 

 ٥٩، ٥٠، ٣٣....................مرازم

 ٧٧، ٥٥..............مسعدة بن صدقة

 ٧٦....................معاوية بن ميرسة

 ٩٤، ٥٨...............معاوية بن وهب

 ٩٢.....................املعىل بن خنيس

 ٩٥......................معمر بن خالد

 ٩٢....................منصور بن حازم

 ٥٣............موسى بن القاسم البجيل

 ٩٤...................موسى بن القاسم

 ٧٦...............................ناجية

 ٥٦، ١٨................ بن سويدرضالن

 ٨٦، ٢٥، ١٨.........هارون بن خارجة

 ٧٧، ٥٥...............هارون بن مسلم

 ٥٦، ١٨.........حييى بن عمران احللبي

 ٦٥........................اليسع القمي

 ٦٨، ٦٣........ُيوسف بن حسني بن أيب

 ٦.............................ابن االثري

 ٨٠............................ابن باقي
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 ٣٠..........................ن ادريسبا

 ٥٢...........................ابن فضال

 ٩٥، ١٦، ٧.................ابن حمبوب

 ٩٦.........................ابن ايب عمري

 ٧٦.................ابو إسامعيل الرساج

 ٩٤..........................ابو اجلارود

 ٧٦.............................ابو محزة

 ٩٢، ٩١..........ابو عبد اهللا اجلاموراين

 ٦٥..............................ابو عيل

 ٩٣.................ابو يوسف النجايش

 ٩٣.............................األحول

 ٩٠..............................احللبي

 ٥٣............................احلمريي

 ٢٣............................السكوين

 ٦.............................الطربيس

 ،٣٠، ٢٥، ١٦، ٨.......الشيخ الطويس

٣٥، ٣٣. 

 ٢٣.........................الشيخ املفيد

 ٢٣..............................النوفيل

 ١٧............................اليقطيني

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرس مصادر التحقيق. ٥

ّأليب عبـداهللا الـشيخ املفيـد حممـد بـن حممـد بـن الـنعامن العكـربي : االختصاص ـ ١ ّ

 . هـ١٤٠٢ّ، مؤسسة األعلمي، بريوت ) هـ٤١٣ت (البغدادي 

ّملحمد بن طاهر بـن حممـد حـسني الـشريازي : ّاألربعني يف إمامة األئمة الطاهرين ـ ٢ ّ

 . هـ١٤١٧ّمهدي الرجائي، قم املقدسة ، حتقيق ونرش سيد ) هـ١٠٩٨ت (

 . هـ١٤٠٦ّللسيد حمسن األمني، دار التعارف، بريوت : أعيان الشيعة ـ ٣

، ) هــ٣٨١ت (ّللشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن بابويه القمـي : األمايل ـ ٤

ّحتقيق ونرش مؤسسة البعثة، قم املقدسة،   . هـ١٤١٧ّ

، حتقيـق ونـرش ) هــ٤٦٠ت ( بـن احلـسن الطـويس ّلشيخ الطائفة حممـد: األمايل ـ ٥

ّمؤسسة البعثة، قم املقدسة   . هـ١٤١٤ّ

للشيخ عـيل الـبالدي : أنوار البدرين يف تراجم علامء القطيف واإلحساء والبحرين ـ ٦

 . هـ١٤٠٧ّ، مكتبة آية اهللا املرعيش النجفي، قم املقدسة ) هـ١٣٤٠ت (البحريني 

ّ، مؤسسة الوفـاء، ) هـ١١١٠ت (ّشيخ حممد باقر املجليس ّللعالمة ال: بحار األنوار ـ ٧

 . هـ١٤٠٣بريوت 

للشيخ تقي الدين إبراهيم بن عيل العاميل الكفعمـي : البلد األمني والدرع احلصني ـ ٨

 . هـ١٤١٨ّ، مؤسسة األعلمي، بريوت ) هـ٩٠٠ت (

كر للحافظ أيب القاسـم عـيل بـن احلـسن الـشافعي ابـن عـسا: تاريخ مدينة دمشق ـ ٩

 . هـ١٤١٥، حتقيق عيل شريي، دار الفكر، بريوت ) هـ٥٧١(

ّللشيخ أيب حممد احلسن بن عيل بن احلسني بن : حتف العقول عن آل الرسول  ـ ١٠

ّ، حتقيق عيل أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسـة ) هـ٣٨١ت (ّشعبة احلراين  ّ

 .هـ١٤٠٤

ّأليب جعفر حممـد بـن جريـر :  تأويل آي القرآنتفسري الطربي ـ جامع البيان عن ـ ١١
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 . هـ١٤٢٤، حتقيق عبداهللا الرتكي، دار عامل الكتب، الرياض ) هـ٣١٠ت (الطربي 

، دار ) هــ٤٦٠ت (ّلشيخ الطائفة حممـد بـن احلـسن الطـويس : هتذيب األحكام ـ ١٢

 . هـ١٣٩٠الكتب اإلسالمية، طهران 

، حتقيـق ) هــ٣٧٠ت (أمحـد األزهـري ّأليب منـصور حممـد بـن : هتذيب اللغـة ـ ١٣

 . هـ١٣٨٤ّعبدالسالم حممد هارون، الدار املرصية، القاهرة 

 ٣٨١ت (ّللشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بـن بابويـه القمـي : التوحيد ـ ١٤

ّ، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة)هـ ّ. 

، دار الفكـر، ) هــ٩١١ت (جلالل الدين عبدالرمحن الـسيوطي : اجلامع الصغري ـ ١٥

 . هـ١٤٠١بريوت 

، نرش العتبة احلـسينية ّإلسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد : اجلعفريات ـ ١٦

 .هـ١٤٣٤، كربالء املقدسة، حتقيق مشتاق صالح املظفر، املقدسة

ّللشيخ حممد بن احلسن احلـر العـاميل : ّاجلواهر السنية يف األحاديث القدسية ـ ١٧ ت (ّ

 .هـ١٣٨٤ّشارات طوس، مشهد املقدسة ، انت) هـ١١٠٤

ّ، مؤسـسة ) هــ١١٨٦ت (للشيخ يوسف بـن أمحـد البحـراين : احلدائق النارضة ـ ١٨

 . هـ١٣٦٣ّالنرش اإلسالمي، قم املقدسة 

للـشيخ بـاقر رشيـف القـريش، دار البالغـة، : حياة اإلمام احلسن بن عيل  ـ ١٩

 . هـ١٤١٣بريوت 

ّيف الريض حممـد بـن احلـسني بـن موسـى للرش: خصائص أمري املؤمنني  ـ ٢٠

ّ، حتقيق حممد هادي األمينـي، جممـع البحـوث اإلسـالمية، ) هـ٤٠٦ت (املوسوي البغدادي 

 . هـ١٤٠٦ّمشهد املقدسة 

، حتقيـق ) هــ٩١١ت (جلـالل الـدين الـسيوطي : ّالدر املنثور يف التفسري باملأثور ـ ٢١

 . هـ١٤٢٤عبداهللا الرتكي مركز هجر، القاهرة 

ّالدر النظيم يف مناقب األئمة اللهاميم ـ ٢٢ للـشيخ مجـال الـدين يوسـف بـن حـاتم : ّ

ّ، حتقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة ) هـ٧ق (الشامي   . هـ١٤٢٠ّ

، حتقيق ونـرش ) هـ٥٧٣ت (لقطب الدين سعيد بن هبة اهللا الراوندي : الدعوات ـ ٢٣
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 . هـ١٤٠٧ّ، قم املقدسة ّمؤسسة اإلمام املهدي 

دار )  هــ١٣٨٨ت (للـشيخ آقـا بـزرك الطهـراين : الذريعة إىل تصانيف الـشيعة ـ ٢٤

 . هـ١٤٠٣األضواء، بريوت 

ّللـشهيد األول حممـد بـن مجـال الـدين مّكـي : ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة ـ ٢٥ ّ

 .هـ١٤١٩ّ، قم املقدسة ّ، حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت ) هـ٧٨٦ت (العاميل اجلزيني 

ّأليب العباس أمحد بن حممد بن فهد احليل : الرسائل العرش ـ ٢٦ ّ ، حتقيـق ) هــ٨٤١ت (ّ

 . هـ١٤٠٩ّسيد مهدي الرجائي، مكتبة آية اهللا املرعيش النجفي، قم املقدسة 

، حتقيـق ) هــ٥٠٨ت (ّللشيخ حممد بـن الفتـال النيـشابوري : روضة الواعظني ـ ٢٧

 . هـ١٤٢٣ّتشارات دليل، قم املقدسة غالم حسني املجيدي وجمتبى الفرجي، ان

ّللـسيد عـيل خـان :  رياض الـسالكني يف رشح صـحيفة سـيد الـساجدين ـ ٢٨

ّ، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة ) هـ١١٢٠ت (احلسيني املدين الشريازي   .هـ١٤٠٩ّ

 ١٢تـق(للمريزا عبد اهللا األفنـدي االصـفهاين : رياض العلامء وحياض الفضالء ـ ٢٩

ّحتقيق سيد أمحد احلسيني، مكتبة آية اهللا املرعيش النجفي، قم املقدسة، )هـ ّ. 

ّأليب جعفر حممد بن منصور بن أمحد بن إدريـس احلـيل :  الرسائر ـ٣٠ ، ) هــ٥٩٨ت (ّ

ّحتقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة   . هـ١٤١١ّ

ّحتقيـق حممـود حممـد ، ) هــ٢٧٥ت (ّالبن ماجة حممد بن يزيد القزويني : السنن ـ ٣١

 . هـ١٤١٩ّنصار، دار الكتب العلمية، بريوت 

ّ، حتقيق عـزت ) هـ٢٧٥ت (أليب داوود سليامن بن األشعث السجستاين : السنن ـ ٣٢

ّالدعاس وعادل السيد، دار ابن حزم، بريوت،   . هـ١٤١٨ّ

دار )  هـ٢٩٧ت (ّ للرتمذي حممد بن عيسى بن سورة ):اجلامع الصحيح(السنن  ـ ٣٣

 .إحياء الرتاث العريب، بريوت

، حتقيق أميل بديع ) هـ٣٩٣ت (أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري : الصحاح ـ ٣٤

 . هـ١٤٢٠ّيعقوب وحممد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، دار ) هــ٢٥٦ت (ّأليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري، : صحيح البخاري ـ ٣٥

 .، بريوتإحياء الرتاث العريب
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ّأليب حممد عيل بن يونس العاميل النباطي : ّالرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم ـ ٣٦

ّ، حتقيق حممد باقر البهبودي، املكتبة املرتضوية، قم املقدسة ) هـ٨٧٧ت (  . هـ١٣٨٤ّ

ّ، تصحيح أمحـد املوحـدي ) هـ٨٤١ت (ّللشيخ أمحد بن فهد احليل : ّعدة الداعي ـ ٣٧

 .ّة الوجداين، قم املقدسةّالقمي، مكتب

ّلريض الدين عيل بن يوسف بن املطهر احليل : العدد القوية لدفع املخاوف اليومية ـ ٣٨ ّ

ّ، حتقيق سيد مهدي الرجائي، مكتبة آية اهللا السيد املرعيش النجفي، قـم املقدسـة ) هـ٨ت ق ( ّ ّ

 . هـ١٤٠٨

ّبـن بابويـه القمـي ّللشيخ الصدوق حممـد بـن عـيل بـن احلـسني : علل الرشائع ـ ٣٩

 . هـ١٣٨٥، املكتبة احليدرية، النجف األرشف ) هـ٣٨١ت(

: ضمن فهرست ابـن بابويـه) جواهر البحرين يف علامء البحرين(علامء البحرين  ـ ٤٠

 احلـسيني، مكتبـة آيـة اهللا ّإعداد سيد أمحـد)  هـ١١٢١ت (للشيخ سليامن املاحوزي البحراين 

ّالسيد املرعيش النجفي، قم املقدسة،   . هـ١٤٠٤ّ

ّلعبد العظيم املهتـدي البحـراين، مؤسـسة الـبالغ، : علامء البحرين دروس وعرب ـ ٤١

 . هـ١٤١٤بريوت 

، ) هــ٦ق (ّأليب احلسن عيل بن حممـد الليثـي الواسـطي : عيون احلكم واملواعظ ـ ٤٢

 . ش١٣٧٦ّريجندي، دار احلديث، قم املقدسة حتقيق حسني احلسني الب

ق (ّ أليب حممد جعفر بن أمحد بن عيل القمـي ):ضمن جامع األحاديث(الغايات  ـ ٤٣

ّ، حتقيق سيد حممد احلسيني النيشابوري، جممـع البحـوث اإلسـالمية، مـشهد املقدسـة ) هـ٤ ّ ّ

 . هـ١٤١٣

أليب القاسـم :  االستخاراتّفتح األبواب بني ذوي األلباب وبني رب األرباب يف ـ ٤٤

ّ، حتقيق حامـد اخلفـاف، مؤسـسة آل ) هـ٦٦٤ت (ّعيل بن موسى بن طاووس احليل احلسني  ّ

 . هـ١٤٠٩، بريوت، )عليهم السالم(البيت

 ٥٠٩ت(أليب شجاع شريويه بـن شـهردار الـديلمي : الفردوس بمأثور اخلطاب ـ ٤٥

 . هـ١٤٠٦ية، بريوت ، حتقيق سعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلم)هـ

ّالفــصول املهمــة يف أصــول األئمــة ـ ٤٦ ّللــشيخ حممــد بــن احلــسن احلــر العــاميل : ّ ّ
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ّ، حتقيق حممد بن حممد حسني القـائيني، مؤسـسة املعـارف اإلسـالمية، مـشهد )هـ١١٠٤ت( ّ ّ

 . هـ١٤١٨ّاملقدسة 

سة آل ): فقه الرضـا ( الفقه املنسوب لإلمام الرضا ـ ٤٧ ّـحتقيـق مؤس

سة ، املؤمتر العاملي لإلمام الرضا البيت   . هـ١٤٠٦ّ، مشهد املقد

، دار ) هــ٨١٧ت (ّملحمد بن يعقوب الفريوزآبادي الـشافعي : القاموس املحيط ـ ٤٨

  هـ١٤١٥الكتب العلمية، بريوت 

، حتقيـق ونـرش ) هــ٣ق (ّأليب العباس عبداهللا بن جعفر احلمريي : قرب اإلسناد ـ ٤٩

 . هـ١٤١٣ّقم املقدسة ، ّمؤسسة آل البيت 

، تصحيح نجم الدين ) هـ٣٢٩ت (ّ أليب جعفر حممد بن يعقوب الكليني :الكايف ـ ٥٠

 . هـ١٣٨٨اآلميل املكتبة اإلسالمية، طهران 

حلاجي خليفة مـصطفى بـن عبـداهللا : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ ٥١

 . هـ١٤٠٢، دار الفكر، بريوت ) هـ١٠٦٧ت (الرومي احلنفي 

ت (ّلعيل املتقي بـن حـسام الـدين اهلنـدي : كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ـ ٥٢

 . هـ١٤٠٥ّمؤسسة الرسالة، بريوت )  هـ٩٧٥

ت (للـشيخ آقـا بـزرك الطهـراين : الكواكب املنترشة يف القرن الثاين بعد العـرشة ـ ٥٣

 . هـ١٣٧٢، حتقيق نجله عيل نقي املنزوي، جامعة طهران ) هـ١٣٨٨

ّ، نـرش مؤسـسة ) هـ١١٨٦ت (للشيخ يوسف بن أمحد البحراين : لؤلؤة البحرين ـ ٥٤

 .ّ، قم املقدسةآل البيت 

، ) هــ٥٤٨ت (أليب عيل الفضل بن احلسن الطـربيس : جممع البيان لعلوم القرآن ـ ٥٥

 . هـ١٤١٧املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب، إيران 

، دار ) هـ٨٠٧ت (لحافظ عيل بن أيب بكر اهليثمي ل: جممع الزوائد ومنبع الفوائد ـ ٥٦

 .هـ١٤٠٢الكتاب العريب، بريوت 

ّ، حتقيـق سـيد ) هـ٢٨٠ت (ّأليب جعفر أمحد بن حممد بن خالد الربقي : املحاسنـ  ٥٧

 . هـ١٤١٣ّ، قم املقدسة مهدي الرجائي، املجمع العاملي ألهل البيت 

، ) هــ٤٥٨ت (بـن إسـامعيل املـريس البن سيده عيل : املحكم واملحيط األعظم ـ ٥٨
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 . هـ١٤٢١حتقيق عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت 

، املـؤمتر العـاملي ّمجـع وحتقيـق مؤسـسة آل البيـت : مسائل عيل بن جعفر ـ ٥٩

 . هـ١٤٠٩ّ، مشهد املقدسة لإلمام الرضا 

 حتقيق ونرش ،) هـ١٣٢٠ت (ّللمحدث مريزا حسني النوري : مستدرك الوسائل ـ ٦٠

 . هـ١٤٠٧ّ، قم املقدسة ّمؤسسة آل البيت 

ّللـسيد حـسن األمـني، دار التعـارف للمطبوعـات : مستدركات أعيان الـشيعة ـ ٦١

 . هـ١٤١٨بريوت 

 . انظر الرسائر):ضمن الرسائر(مستطرفات الرسائر  ـ ٦٢

ي ، حتقيق محـد) هـ٤٥٤ت (ّللقايض حممد بن سالمة القضاعي : مسند الشهاب ـ ٦٣

 . هـ١٤٠٥ّعبداملجيد، مؤسسة الرسالة 

، ) هــ٧ق (أليب الفضل عيل بن احلسن الطربيس : ُمشكاة األنوار يف غرر األخبار ـ ٦٤

 . هـ١٤٢٣ّ، قم املقدسة، ّحتقيق ونرش مؤسسة آل البيت 

للشيخ إبراهيم بـن عـيل بـن احلـسن : املصباح يف األدعية والصلوات والزيارات ـ ٦٥

 .هـ١٤٢٢، مؤسسة األعلمي، بريوت، ) هـ٩٠٠ت  (الكفعمي العاميل

ّ، مؤسسة ) هـ٤٦٠ت (ّلشيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس : ّمصباح املتهجد ـ ٦٦

 . هـ١٤١١فقه الشيعة، بريوت، 

ت (ّللشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بـن بابويـه القمـي : معاين األخبار ـ ٦٧

 . هـ١٣٩٩ر املعرفة، بريوت، ، تصحيح عيل أكرب الغفاري، دا) هـ٣٨١

ّللمحقق نجم الدين أيب القاسم جعفر بن احلسن احلـيل : املعترب يف رشح املخترص ـ ٦٨ ّ

ّ، مؤسسة سيد الشهداء، قم املقدسة ) هـ٦٧٦ت ( ّ  . ش١٣٦٤ّ

، ) هــ٦٢٦ت (لياقوت بن عبداهللا احلمـوي الرومـي البغـدادي : معجم البلدان ـ ٦٩

 .دي، دار الكتب العلمية، بريوتحتقيق فريد عبدالعزيز اجلن

، دار ) هــ٣٦٠ت (للحافظ سليامن بن أمحد بن أيوب الطـرباين : املعجم الصغري ـ ٧٠

 . هـ١٤٠٣الكتب العلمية، بريوت 

، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، ) هــ١٤٠٨ت (ّلعمر رضا كحالة : ّمعجم املؤلفني ـ ٧١
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 . هـ١٣٧٦بريوت، 

للـشيخ أمحـد بـن عبيـداهللا بـن : ّاألئمة اإلثني عـرشّمقتضب األثر يف النص عىل  ـ ٧٢

 .ّ، مكتبة الطباطبائي، قم املقدسة) هـ٤٠١ت (عياش اجلوهري 

ّللشيخ املفيد حممد بن حممـد بـن الـنعامن العكـربي البغـدادي : املقنعة ـ ٧٣  ٤١٣ت (ّ

ّ، حتقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة، )هـ  . هـ١٤١٠ّ

، حتقيـق عـالء ) هــ٦ق(أليب نرص احلسن بن الفضل الطربيس : قمكارم األخال ـ ٧٤

ّآل جعفر، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة،   . هـ١٤١٤ّ

ّللشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويـه القمـي : من ال حيرضه الفقيه ـ ٧٥ ّ

ّ، حتقيق عيل أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقد) هـ٣٨١ت (  .سةّ

ّأليب جعفـر حممـد بـن عـيل بـن شـهر آشـوب الـرسوي : مناقب آل أيب طالـب ـ ٧٦

 . هـ١٤١٢املازندراين، حتقيق يوسف البقاعي، دار األضواء بريوت، 

ّللعالمة احليل احلـسن بـن يوسـف بـن املطهـر : منهاج الصالح ـ ٧٧ ّ ، ) هــ٧٢٦ت (ّ

 . هـ١٤٣٠ّ قم املقدسة ّحتقيق عبد املجيد املريدامادي، مكتبة العالمة املجليس،

ّالبن األثري أبو السعادات املبـارك بـن حممـد اجلـزري : النهاية يف غريب احلديث ـ ٧٨

 . هـ١٤٢٣ّ، حتقيق صالح بن حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ) هـ٦٠٦ت (

ّهدية العارفني أسامء املـؤلفني وآثـار املـصنفني ـ ٧٩ إلسـامعيل باشـا البغـدادي، دار : ّ

 . هـ١٤٠٢ريوت الفكر، ب

ّللشيخ حممد بـن احلـسن احلـر العـاميل : وسائل الشيعة ـ ٨٠ ، حتقيـق )هــ١١٠٤ت (ّ

 . هـ١٤٠٩ّ، قم املقدسة، ّونرش مؤسسة آل البيت 
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