 وصيَّيت لكثري الشك يف الصالة:إن كثرة الشك يف الصالة حتدث إما لقصور يف العقل أو لغم وهم وحزنن ندزد اإلسنازان ادلصزأو أو ل زر
وسززرور أو ظسنر ززار أمززر أو حا ز مًترقب ز أو ظس ززرهت ان و ززاون يف الصززالة وإطان ز اع ىلعززاب أو ا ززرال

الشهتص ادلعاصو واظ رال الشيطان الر يم.
 -1فإن كان لقصور العقل وغبا الذهن فددنوا له الش ا ودتام العقل
 -2وإن كان حلنن وهزم زرمر أقز ر مضزععك ومصزيب أو فزر زرمر فزركثر مزن قزرا ة ارميز ال ر ز ((مزا
ْ
أَصززا ْمززن م ْ
زك َنأَززَ اعْ ميَ ْا ز
صززيبَ أل ْيف ا صَر ْ َوظ ْيف أَسنصز ب ْا ز ب صم إْظر ْيف كْرززا أل ْمز صزن قَزصبز ْزل أَ صن سنزَصبزَرأَهززا إْ رن كلز َ
َ صب
زخ بكز رزل بصرز أل
زال فَ بهتز أل
زور ( )) )23سززورة
( )22لْ َ ز صزيال ىلَرص َسز صزوا َنأززَ مززا ف زاىلَ ب صم َوظ ىلَز ص َر بحزوا ْوززا الىلززا بك صم َواعب ظ بْلز ُ
احلدميد.
وىل ر هبا كث ا فإهنا ىلنهدك يف الدسنيا ومزا ميصزيبك في زا مزن وز او ذزر وكزذلك ارميز (( :ظ ىلَز صد ْر لَ َع رزل
ْ
ْ
ك أ صَمراً (.)) )1
اعَ بصلد ب
ث زَ صع َد كل َ
ْ
زخ َوَمز صزن ميزَرَز َوركز صزل َنأَززَ اعْ فَز ب ز َزو َح صاززببهب إْ رن
(( َوَمز صزن ميزَرز ْزهلل اعَ َصَ َعز صزل لَززهب َصَر زاً (َ )2وميزَ صربزقصززهب ْمز صزن َحصيز ب
زح ظ َصلرَاز ب
اعَ الْ بغ أ صَم ْرهْ قَ صد َ َع َل اعب لْ ب ِّل َذ صو أل قَ صدراً ( )) )3سورة الطالق.
وإن كززان ظسززرهت ان الصززالة فزا ْىلهلل اع ووززس سززطوىله فإسنززه إن غضززخ نأيززك فإسنززه ذزدميد العقززا وإ رن
نقا ه ليعمو العيون وميقطع القأو ولطم نأيك دسنياك وأورىلك وقد وردِّ ( :شروا ِّ س الصالة زال قر)
ويف احلدميح( :الربك واخل إمنا هو الررين والرد ر الصالة).
 -3وان كززان الشززهتص مبرأززَ الشززيطان ميوسززوس لزه فيأززنم نأيززه اسنززه حز مياززردعو يف يززا اخلززال مززن

الب ززول أو الغ ززا أ ادل ززا أن ميقز زرأ ال ززدنا الز زوارد (الأ ززم أن ززوك ززك م ززن ال ززر ال ززدع اخلبي ززح ادلهتب ززح
الشززيطان الززر يم) .وظ ززرس أن مينميززد ع ز ا دني ز مثززل مززا لززو ىلبززول أو ىلغززوو وختأززص مد مززا أن ميقززول
احلمد ع الذ أطعمداه طيباً يف نافيه وأور ه مين وبيثاً يف نافيه.
 -4أن ىلر ززر الصززالة صززء قرا ىلززك كأم ز كأم ز وظ ىل ززر غ هززا فيززذهخ ندززك الشززك إكا أقبأززا
نأَ صالىلك ل وارحك.
زودع حبيززح حترمززل ززرن هززذه الصززالة قززد ىل ززون الوززر صززالة لززك وأن هبززا سززون
 -5أن ىلصززأو صززالة مز ِّ
ىلقزس ز ميززد اع يف قززربك وميززوم القيامز وأن هبززا الدزور الززذ ميضززو لززك الصزراو يف اروززرة فزاسن ر كيززس
ىلؤدمي ا حىت ظ ىلشك هبا.
 -6أن ىلنمي ززل ك ززل م ززا ميش ززغل ال ززد م ززن أمام ززك وم ززن واسنب ززك م ززن ص ززور وسنق ززوش وغ ه ززا وىلاز ز ا
ا صوات لزو كزان هدزاك ذزو مازموع ميشزغل اإلسنازان سزوا كزان حزالظً أم حرامزاً وز اً أو ذزراً حزىت ىلقبزل
نأَ صالىلك.

 -7أن ىلرعوك من الشيطان وىلارغ ر اع وىلدمن نأَ قرا ة القرالن وا دني وىل ون يف كل ا وقزات مزع
اع حىت ظ ىل ون وقا الصالة مع الشيطان.
 -8أن حتازخ أنززداد الركعززات اإلصززبع ف ززو الركعز ا وب ىلضززع إهبامززك نأززَ اخلدصززر ويف الثاسنيز نأززَ
البدصر ويف الثالث نأَ اإلصبع الوسطَ ويف الرا ع نأَ الابا .
ميدميك من ىلر ه أو سبء أو غ ها ف و الركع الثاسني جتعأ زا نأزَ ز الازعود
 -9أن ىلضع نالم
ويف الثالث نأَ الياار ويف الرا ع جتعأ ا وأس الًت اليت ىلاعد نأي ا.
 -11إن هداك الل مو ودة يف إميران كأرما سعدت ارىل ع رقم.
 -11إكا ذ ا ز اظندرز وا ر زع أو الزثالث أو ز اظندرز والزثالث وا ر زع فرازرطيع أن ىلعمزل
رح ام الش وك الثا ر يف الرسا ل العمأيز فرصزأص صزالىلك وإن ىل زانر ذز ُ ك فزال زرم الشزك واح زم
الصززء دا مززا كمززا هززو نا ززا ،وإن أردت أن ىلعززر ند ززا وىلدومي ززا قضززا نأززَ مززا يف نأززم اع مززن العززدد
فال رس ،أ ىلقول ميزا ر إن كاسنزا اندرز فا عأ مزا ض قضزا صزبص وإن كاسنزا نالنزاً فاكرب زا ض صزالة
مغر وإن كاسنا أر زع فانرربهزا قضزا ر انيز وندزدسنا َزوز العزدول ديز الصزالة حزىت عزد اسنر ا زا كمزا يف
رسالردا ،مث ىلقوم دا الصالة ا دا ي من دميد.
 -12إكا أصا رك حال ضءك ومل ىلارطع أن دتاك سن اك أو اذردت غ أرك فاسن ر يف أظزافر ميزدك
فاسنه ميذهخ ندك الضءك والغ أ إك إن الدم (ع) كان كل دسنه قو كا ظافر فأما سز ا ونمزل ادلعصزي
اسنقشع أده ورق و قو ا ظ ر من الناره فمن سن ر كهخ نده حال الضءك والغ أ .
 -13مما ميدفع الشك والدايان وميابخ احل م وا ر الع يم أن ميدمن اإلسناان قرا ة أر ع الميات من
أول البقرة مث المي ال رسو إب (هم في ا والدون) ونالث الميات من الور البقرة وأن ميبدأ قرا ة احلمد
ف و أفضل.

