
 المشككىن في العبادات ومىاقيتها

  

اىحَذ هلل سة اىؼبىَِٞ أمَو ىْب اىذِٝ ٗأرٌ ػيْٞب اىْؼَخ ٗسضٜ ىْب اإلعالً دْٝب، ٗاىصالح ٗاىغالً 

ػيٚ ّجْٞب ٍحَذ ثِٞ ىْب ٍؼبىٌ دْْٝب ٍٗ٘اقٞذ ػجبدرْب ٗرشمْب ػيٚ اىجٞضبء ىٞيٖب مْٖبسٕب. ٍِٗ رىل أُ 

ٗئفطبس فيٌ ٝذع ٍجبالً ىقبئو صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ثِٞ ىْب أحنبً اىؼجبداد ٍٗ٘اقٞزٖب ٍِ صالح ٗصٞبً 

أٗ ٍحززىق، ٗمبُ اىَغيَُ٘ ٝغٞشُٗ فٜ ػجبدارٌٖ ػيٚ ثْٞخ ٍِ سثٌٖ ٕٗذٙ ٍِ عْخ ّجٌٖٞ حزٚ 

ظٖشد فٜ ٕزا اىضٍبُ ػيٚ حِٞ اّذساط ٍِ اىؼيٌ ٗظٖ٘س اىجٖو أدػٞبء ىيؼيٌ ٗاىَؼشفخ ّبشئخ 

ٌّٖ ابىوٌٕ٘ فَٞب فَٖ٘ٓ فَٖبً ٝشننُ٘ اىْبط فٜ ػجبدارٌٖ ٗٝجذػٌّٖ٘ فٜ أٍ٘س دٌْٖٝ ال ىشٜء ئال أل

ابطئب ثغجت رؼبىٌَٖ ٗرطويٌٖ ػيٚ اىؼيٌ، ٍِٗ رىل ادػبؤٌٕ أُ اىْبط ٝصيُ٘ اىوجش قجو دا٘ه ٗقزٖب 

اى٘قذ اىزٛ ٝشّٗٔ ٌٕ ال ى٘قذ اىزٛ حذدٓ هللا ٗسع٘ىٔ ثطي٘ع اىوجش اىثبّٜ اىزٛ مبُ اىشع٘ه  –

ٗسثَب ٝنُ٘ ٕإالء ٍقيذِٝ ىَِ ابىف صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ٗأصحبثٔ ٝصيُ٘ اىوجش ػْذ طي٘ػٔ 

اىغيق فٜ ر٘قٞذ اىوجش ٗابىف اى٘اقغ اىَشبٕذ ٗحذد ىصالح اىوجش ٗقزبً ٍِ ػْذٓ ٕٗ٘ ٝذػٜ ٍؼشفزٔ 

ثؼيٌ اىحذٝث ٕٗ٘ ال ٝوقٖٔ ٗال ٝزقِ ٍب ٝذػٞٔ فصبس فئبً ٍِ اىْبط ٝش٘شُ٘ ػيٚ اىْبط فٜ صالرٌٖ 

ػيٚ اىْبط فٜ صالح اىزشاٗٝح ٗاىزٖجذ فٜ اىؼشش رقيٞذا ىٔ ثٌ جبء شٖش سٍضبُ اىَجبسك صبه ٕإالء 

األٗااش ٝشننٌّٖ٘ فٜ ػذد سمؼبد اىزشاٗٝح ٗفٜ ٗقزٖب ٗٝجذػُ٘ ٍِ ابىوٌٖ رجؼبً ىَِ ٝقيذّٗٔ ٍَِ 

رمشّب فْٞزٖٜ سٍضبُ ٌٕٗ فٜ جذاه ٗاصٍ٘خ ٗٝنُ٘ رىل حظٌٖ ٍِ سٍضبُ ٗقٞبٍٔ اىزٛ قبه فٞٔ 

بُ ئَٝبّب ٗاحزغبثب غوش ىٔ ٍب رقذً ٍِ رّجٔ(، ٗقبه: سع٘ه هللا صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ: )ٍِ قبً سٍض

)ٍِ قبً ٍغ اإلٍبً حزٚ ْٝصشف مزت ىٔ قٞبً ىٞيخ(، ال شل أُ األٍخ ٗاىحَذ هلل فٖٞب ػيَبء فٜ اىحذٝث 

ٗػيَبء ىٞغ٘ا مٖإالء اىَزؼبىَِٞ ٗمبّ٘ا ٝصيُ٘ اىزشاٗٝح ٗاىزٖجذ فٜ سٍضبُ ثنٞوٞبد ٍزْ٘ػخ ٍِ 

د اىشمؼبد ٗال ْٝنش أحذ ٌٍْٖ ػيٚ أحذ ٗال ٝجذع ثؼضٌٖ ثؼضب ألُ حٞث اىزط٘ٝو ٗاىزخوٞف ٗػذ

اىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ حث ػيٚ قٞبً سٍضبُ ٗىٌ ٝحذد فٜ رىل حذاً ٍؼْٞب فٜ ػذد اىشمؼبد 

ٗمٞوٞخ اىصالح فٌَْٖ ٍِ ٝطٞو اىصالح ٗٝقيو ػذد اىشمؼبد، ٌٍْٖٗ ٍِ ٝخوف اىصالح ٗٝضٝذ فٜ ػذد 

ٚ أحذ فٜ رىل ٗال ٝجذع ثؼضٌٖ ثؼضب، ٗاىوشقخ اىثبىثخ ٝغَُ٘ أّوغٌٖ اىشمؼبد ٗال ْٝنش أحذ ػي

ثبىوينِٞٞ ٝشننُ٘ اىْبط فٜ ثذاٝخ شٖش سٍضبُ، مَب ٝحصو اُٟ ٍِ ٍزؼبىَْٞب فٜ ثذاٝخ سٍضبُ 

ّٖٗبٝزٔ ئرا أاز اىَغيَُ٘ ثق٘ه اىشع٘ه صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ )صٍ٘٘ا ىشؤٝزٔ ٗأفطشٗا ىشؤٝزٔ، فاُ 

ٔ( ٗفٜ سٗاٝخ: )فأمَي٘ا ثالثِٞ ٍٝ٘بً( فارا ػَو اىَغيَُ٘ ثٖزا اىحذٝث ٗأٍثبىٔ غٌ ػيٞنٌ فبقذسٗا ى

فأػيْ٘ا اىصٞبً ٗاالفطبس ثْبء ػيٚ اىشؤٝخ اىجصشٝخ ع٘اء ٍِ فشد أٗ ٍِ أفشاد، شْغ ثؼض ٕإالء 

اىوينِٞٞ ثحَيخ شؼ٘اء ثزخطئخ اىَغيَِٞ فٜ صٞبٌٍٖ ٗفطشٌٕ، ألٌّٖ ابىو٘ا ّظشٝزٌٖ أُ اىٖاله ال 

 سؤٝزٔ ػْذٌٕ فٌٖ ٝحنَُ٘ ػيٚ اىغٞت ٗٝشُٗ اىؼصَخ ىْظشٝزٌٖ اىغبثٞخ.رَنِ 

ٝب ئا٘اُ قذ عجقنٌ فينُٞ٘ ٍزخصصُ٘ ػيٚ ٍخزيف األصٍْخ، ٗال رمش أٌّٖ ٝؼبسضُ٘ اىشؤٝخ 

اىجصشٝخ ٗٝشننُ٘ فٖٞب ٌٕٗ أحزق ٍْنٌ فٜ ػيٌ اىحغبة اىوينٜ، فيَبرا رش٘شُ٘ ػيٚ اىْبط فٜ رىل 

اىشبػش: ٍب ساء مَِ عَؼب، ٗفٜ اىَثو ىٞظ اىخجش مبىؼٞبُ، ىقذ صبً ٗرنزثُ٘ اىَحغ٘ط ٗقذ قبه 

اىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ٗأصحبثٔ ػيٚ سؤٝخ شخص ٗاحذ مَب فٜ اىحذٝث اثِ ػَش ٗحذٝث 

األػشاثٜ، ٗأفطش ٗأٍش اىْبط ثبإلفطبس ثْبء ػيٚ سؤٝزٔ األػشاة، ٗقبه )صٍ٘٘ا ىشؤٝزٔ، ٗأفطشٗا 

ويل ثو ػيق اىحنٌ ثأٍش ظبٕش ٕٗزا ٍِ رٞغٞش هللا ػيٚ ػجبدح، ٗىئِ ىشؤٝزٔ( ٗىٌ ٝقو ػيٚ حغبة اى

صػَزٌ أُ اىشائٜ ٝخطأ فٜ سؤٝزٔ أٗ ٝشٙ جشٍب غٞش اىٖاله مَب صػَزٌ فجاٍنبُ مو أحذ أُ ٝخطئنٌ 

فٜ حغبثنٌ، ال ألُ اىويل ٝحصو فٞٔ أاطبء أٗ ايو ثو ألُ حغبثنٌ ٕ٘ اىزٛ ٝحصو فٞٔ اىخطأ 

ٝو أُ ثؼضنٌ ٝخبىف ثؼضب، مَب حصو ٕزٓ اىغْخ )ٗى٘ مبُ ٍِ ػْذ هللا ٗاىخيو ألّٔ ػَو ثششٛ ثذ

 غٞش هللا ى٘جذٗا فٞٔ اازالفب مثٞشا(.

 ّٗصٞحزٜ ىنٌ أُ ال رزنشس ٍْنٌ ٕزٓ اىغيطخ ٗاىشج٘ع ئىٚ اىحق فضٞيخ.



 ٗصيٚ هللا ٗعيٌ ػيٚ ّجْٞب ٍحَذ ٗآىٔ ٗصحجٔ.
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