
  



  

 خير مورد در روشنى و قاطع حكم عقل كه مواردى در و محرمات ترك و واجبات دادن انجام در استخاره
 براي جايی ندارد. بازشناخت شرّ از را خير ديگران مشورت با بتوان كه جايى يا باشد داشته فعلى شرّ و

 مقاله ،(فقه) تخصصی- علمی فصلنامه و 229ص 88،ج االنوار بحار به ميتوان بيشتر مطالعه

 . كرد مراجعه. دانيالی جواد محمد ،64،ص 68 ش ،(قرآن با استخاره اعتبارسنجى) 

 و بردن پی براي راه را استخاره السالم عليهم بيت اهل از كدام هيچ كهالزم به ذكر است  همچنين
 امامتشان براي دليل آنها از كه كسانی در پاسخ به و اند نكرده پيشنهاد يا تجويز الهی هاي حجت شناخت

  .اند نكرده گرفتن استخاره به سفارش ميخواستند

 كه طاوس بن سيد مانند بزرگانی حتی - شيعه فقهاي از يک هيچ  از و است مسلم آنچه همچنين
 امر شريعت كه اموري تمام در: است نشده ديده آن خالف  -است داشته استخاره به اي ويژه عنايت
 استخاره جاي ،است گرديده بيان روشن صورت به( السالم عليهم) بيت اهل روايات و عقل قرآن، توسط
 .جست تمسک بدان توان نمی و نبوده

 :گويد مي استخاره از استفاده محل و جايگاه باره در مفيد شيخ
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 واجب متعال خداي كه امري يا و است كرده نهی خدا كه امري در انسان كه نيست سزاوار)) :جمهتر
 ((نمايد دارد،استخاره يقين ها بدان و است نموده
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 :يابيم مي چنين طاوس بن سيد کالم در را مطلب اين تاييد

ناف س ِف  ا الكبار ِف أن أزوره ِف دار ين  يت بعض  مولك ادلت ن  د كرر رماسيتل و مكات ن  و لق 
ر رمة: إن اذلي اكن يحمينل ىلع  رار، ..........و كتبت إيله غي  ر نم أهل اَلغي  دخوهلا كثي 

اء املولك ِف  َخرة، و دق رأيت  اآلن مبا وهبين اَّلله لجه لق  بداية اِلمعار اتلعويل ابَلست 
اب ب عيدة عن  َخرة ِف ثمل ذهه اِلست  جالهل نم اِلونار و اَلطالع ىلع اِلرسار أن اَلست 

 الصواب و اخطرة عم ربه اِلرابب.((
 مردم از بسيارى كه كنم ديدار او از سرايى در نوشت من به بارها دنيا بزرگ پادشاهان از يكى)) :ترجمه

 ديدار زندگانى آغاز در كه چيزى نوشتم، او به بارها نيز. ...........داشتند را آنجا به رفتن آرزوى غافل
 جل خداى كه انوارى موهبت به اكنون امّا بود استخاره به من اعتماد كردمى تحميل من بر را پادشاهان

 با مبارزه و صواب از دور ، موارد اين در ندكر استخاره كه شدم متوجه است فرموده عنايت من به جالله
 .((است االرباب رب
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 اند كرده تبيين ما براي را آنها عقل و دين كه اموري در كه است واضح بسيار استخاره جايگاه بنابراين
 ..استخاره نه باشيم دين پيرو بايد ما و ندارد جايگاهی

 ندارد جايگاهی هيچگونه هست واضح بسيار آنها بودن خير و شر يا  آنها بطالن كه اموري حتی و

 استخاره بدهد عاقل يک يا و مجنون يک دست به را كشور اداره آنكه براي كشور يک كه است اين مانند
 !!  بسپارد را حكومت آن يک كدام به كه كند

 گرفته اي استخاره ديگر اينجا در پس نيستند كار اين به راضی عقل نه و دين نه كه هست واضح بسيار
 ...نميشود

 استخاره است شده حصر ائمه از نفر 12 در پيامبر از بعد وصايت و  امامت تواتر و قطع به كه اكنون
 .است البطالن واضح بسيار مورد اين در گرفتن

 و ،(السالم عليهم) ائمه و خدا رسول عملی سيره در كه دهيم می توجه نكته بدين را خوانندگان ديگر بار
 روايی منابع از يک هيچ در و نداشته جايگاهی استخاره با  امامت اثبات دليل ، بزرگوارن اين ياران حتی
 كتب به احمد طرفداران كه نيز را آنچه  و.  ندارد وجود باب اين در  تاريخی گزارش يا حديث شيعه
 .باشد می آنان جانب از دروغی و توهم دهند می نسبت شيعه

 كنيم؟ استفاده  امامت در يا و علمی مسائل در استخاره از ميتوانيم آيا كه شود سوالی است ممكن اما
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 : استخاره پيرامون طوسي شيخ نظر 

 بی و ها ابله فقط كه ميداند امري يک را استخاره طريق از امام انتخاب �� ،الغيبه كتاب در طوسی شيخ
 . دارند اعتقاد آن به ها عقل

 جناب»  كه كردند جعل را آن  «ها امامی7»  واقفيه فرقه كه روايتی ذيل در ايشان جهت همين به
 : ميفرمايند « است آورده ايمان السالم عليه رضا امام به استخاره با عليه اهلل رحمة يحی بن صفوان

ةل ذهه وفق َعه ذكل ذكر اذلي ارللج أن ر  عه املي  هل و ملوض  ص  ه و زدهه و ف   فكيف دين 
صهم يوقل أن يستحسن َخرة فهيا اقل أنه لعيمة مسأةل ِف لخ   يفه يعقتد أن إَل اللهم ابَلست 

فةل و ابلهل نم ط اتلكيلف عن يرخهج ما الع   .لوقهل املعارضة يفسق 
 خاطر به است منزلت اين از باالتر اند داده نسبت او به را اين كه(  يحی بن صفوان)  مردي : ترجمه
 خود دشمنان به ايشان كه كرد قبول ميتوان چگونه ��پس ايشان داري دين و زهد و فضل و جايگاه

 پيدا اعتقاد اينكه مگر�� است؟ كرده پيدا يقين آن به استخاره با او كه( امامت)  علمی مساله يک در
 هست معارض اين و شود ساقط ايشان از تكليف كه اي گونه به ��هستند آگاه نا و ابله ايشان كه كنيم

 . او قول با

 :  نتيجه در

 علمی مسائل همچنين و است كرده مشخص آنها در را تكليف شرع و عقل كه اموري در استخاره      
فراتر است آن است مكروحات مستحبات يا و اموري وابسته به واجبات يا محرمات يا  .ندارد جايگاهی

 كه با استخاره يا خواب تعيين تكليف شوند.
 

 

 

 

 

 

 62: ص( للطوسی) الغيبة

4 


