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 كلمة الدائرة

        اهلل وحد اَل إله إن ال أشهد أوالعالمين،  الحمد هلل رب  

ورسوله، صَلى اهلل عليه  عبد  محمدا   نَ أشهد أو، ال شريك له

 وعلى آله وصحبه وسَلم تسليمًا كثيرا .

 أَما بعد:

بالشارقة يف  دائرة الشؤون اإلسالميةفانطالقًا من رسالة 

بالدائرة  قسم الوعظنشر الوعي الديني يف المجتمع، فقد قام 

الوسوسة: مظاهرها وأسبابها بإعداد ماَدة هذا اإلصدار 

؛ لتكون منارا  لمن أصيب هبذا الداء إلى أهم طرق وعالجها

 عالجه يف ضوء ِديننا الحنيف.

ْن الا ياْشُكُر  : وامتثاال  لقول نبي نا محمد الا ياْشُكُر اهللا ما

، فإَننا ندعو اهلل تعالى أن يحفظ والة األمر يف هذا البلد (1)النَاسا 

على دعمهم المتواصل للدعوة والدعاة، ورعايتهم البالغة 

                                                 

 .حديث صحيح( وقال: 1954( واللفظ له، والرتمذي )4811روا  أبو داود ) (1)
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ننا يف  م  لبيوت اهلل، ونسأله تعالى أن يحفظ علينا ِديننا، وأن ُيؤا

 ذلك 
ُّ
 والقادر عليه.أوطاننا، إنه ولي

وصَلى اهلل وسَلم على نبي نا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
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 اْلُمَقدِّمة

        اهلل وحد اَل إله إن ال أشهد أوالعالمين،  الحمد هلل رب  

ورسوله، صَلى اهلل عليه  عبد  محمدا   نَ أشهد أو، ال شريك له

ين.  وعلى آله وصحبه أجمعين، وسَلم تسليمًا كثيرا  إلى يوم الد 

 أَما بعد:

فإَن اهلل تعالى جعل الدنيا دار ابتالء وامتحان واختبار؛ 

ے  ے  ۓ  ژ تمَيز الصادق من الكاذب، كما قال سبحانه: يا لِ 

 .(1)ژۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

نْياا ِسْجُن اْلُمْؤمِنِ و ن ، يُ (2)الدُّ صاب فيها بأنواع من الِمحا

ٺ  ٺ  ٿ  ژ يف نفسه وأهله وماله، كما قال تعالى:

                                                 

 .3العنكبوت:  (1)

  (.2956روا  مسلم ) (2)
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ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   

 .(1)ژڤ    ڤ  

 يصيب العبد يف الدنيا قد ومن جملة البالء الذي

.(2)الوسواس

ر أو كْ بذِ ه إلى اهلل تعالى رض لكل من توَج عْ والوسواس يا 

إلى اهلل تعالى  هًاوكلما أراد العبد توجُّ  ،ال بد له من ذلك ،غير 

الشيطان بمنزلة قاطع  فإنَ  ،بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى

إلى اهلل تعالى أراد قطع الطريق  السيركلما أراد العبد  ،الطريق

 .عليه

                                                 

 .155البقرة:  (1)

الوسواس المقصود به يف هذا البحث: ما كان بسبب النفس أو الشيطان، وليس  (2)

د من األمراض النفسية. القهري  والذي ُيعا

 

 



 الوسوسة مظاهرها وأسباهبا وعالجها

5 

ويالزم ما هو فيه من  ،فينبغي للعبد أن يثبت ويصرب

فإنه بمالزمة ذلك ينصرف عنه  ،رجا ْض وال يا  والعبادة،ر كْ الذ  

ڎ  ژ  كيد الشيطان ڎ   ڌ   ڌ    .(2)(1)ژڍ  ڍ  

 المصابون هبذا الداء على قسمين:و

قسم يذهب ويزول عنهم سريعًا كحال كثير من  -1

 األمراض العارضة.

أسير  الموسوس وقسم يستمر معهم طويال  حتى يصبح -2

والهم والغم؛ فيؤثر ذلك يف عباداته وتصرفاته  ،الخوف والحزن

 المالية وحياته األسرية، بل قد يمتد ذلك إلى عقله.

أهم إلى رشدة  من أصيب هبذا الداء لذا جاءت هذ  الرسالة م

بعد  -نة وأقوال علماء األَُمةيف ضوء الكتاب والسُّ -طرق العالج 

 ذِْكر مظاهر  وأسباب حصوله.

                                                 

 .٧6النساء:  (1)

 بتصرف يسير. (22/608مجموع الفتاوى ) (2)
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عموم المسلمين، وأن يكتب  اينفع هب فنسأل اهلل تعالى أن

 بتلين. األجر والثواب لجميع المُ 

آله وصحبه على نا محمد وم على نبي  ى اهلل وسلَ وصلَ 

 أجمعين.
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 تعريف الوسوسة

 علىيف اللغة العربية  الوسوسة: تأيت كلمة الوسوسة لغة  

معاٍن متقاربة، وإن كان أصل هذ  الكلمة دائر على معنى واحد 

 .الخفاءهو 

ومنه  ،فيالصوت الخ :أصل الوسوسة: قال العسكري 

 يقال لصوت الحُ 
 
فهم تفصيله  يُ وكل صوت ال ،واسْس وا  لي

ة   هلخفائ سا ْسوا  .(1)ًاي  وكذلك ما وقع يف النفس خف ،اس  وا ْس وا وا  وا

ع فْ حديث النفس أو الشيطان بما ال نا  :الوسوسة اصطالحًاو

.(2)ي إليهفيه وال خير لذاته أو ما يؤد  

ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  أَما حديث النفس فيدل عليه قوله تعالى:

ث به نفسه من خواطر وأفكارلا عْ ونا أي:  (3)ژپپ د   .(4)م ما ُتحا

                                                 

 (.91-90الفروق يف اللغة )ص (1)

 (.4٧اإلسالمي )صالوسوسة وأحكامها يف الفقه (، 580)ص المحيط القاموسانظر:  (2)

 .16ق:  (3)

 (.519)ص المختصر يف التفسير (4)
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ڭ   ۇ  ژ وأَما حديث الشيطان فيدل عليه قوله تعالى:

 ژ  ڑ  ڑ  کژ سبحانه:، وقوله (1)ژۇ

من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة، أي:  (2)ژک

 .(3)ر اهللكْ ويختفي عند ذِ 

 وُيستفاد من التعريف ما يلي:

أَن مصدر الوسوسة إَما حديث النفس، وإَما حديث  -1

ا تقَدم من أدلة.  الشيطان؛ لِما

 رجى منها.أَن الوسوسة ال خير فيها، وال فائدة تُ  -2

 أَن الوسوسة ال تخلو من:  -3

أن تكون ال نفع فيها وال خير لذاهتا، كالوسوسة بارتكاب  -أ

 المعاصي.

                                                 

 .20األعراف:  (1)

 .4الناس:  (2)

  (.604التفسير الميَسر )ص (3)
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ا تؤول إليه،  -ب أو أن تكون ال نفع فيها وال خير لِما

ي إلى الشر، أو الوسوسة بالعمل كالوسوسة بالخير المؤد  

 ك العمل الفاضل.رْ المفضول لتا 

للنفس األَمارة بالسوء، وُمعينًا أَن الشيطان ُجِعل قرينًا  -4

ل الشيطان عِ ارة فجُ ا النفس األمَ وأمَ : ولهذا قال ابن القيم 

ويقذف فيها  ،يهامن  ها ويُ دُ فهو يعِ  ،قرينها وصاحبها الذي يليها

ريها ويُ  ،يف األمل لها طيلويُ  ،نه لهازي  ويأمرها بالسوء ويُ  ،الباطل

ها بأنواع اإلمداد دُّ مِ ويُ  ،نهاستحِس ها وتا لبقْ تا  الباطل يف صورةٍ 

ويستعين عليها  ،الباطل من األماين الكاذبة والشهوات المهلكة

 ،كل مكرو  ، وُيدِخل عليهال عليهادُخ فمنه يا  ،هبواها وإرادهتا

فما استعان على النفوس بشيء هو أبلغ من هواها وإرادهتا 

 .(1)البتة

                                                 

 (.643-2/642الروح ) (1)
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ا استعاذت األنبياء والرسل وميف موضع آخر:  وقال 

ارة وصاحبها األمم باالستعاذة من شر النفس األمَ  وارما وأا 

وهما  ،عهبا نْ ا أصل كل شر وقاعدته وما ألهن وقرينها الشيطان إاَل 

 .(1)متساعدان عليه متعاونان

هو الرتدد  :أَن هناك فرقًا بين الشك والوسوسة؛ فالشك -5

يف الشرع أو  ، وهو ينشأ عن سبب معتربالشيء وعدمهيف وقوع 

 ، فالشاكُّ عند  أصل يبني عليه شَكه.العقل والِحس

بخالف الوسوسة التي تنشأ عن أوهام ال اعتبار لها، وليس 

 .(2)لها سبب معترب

 

   
 

 

                                                 

 (.2/653)الروح  (1)

(، أركان 48-43الوسوسة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )صانظر:  (2)

 (.2/336) اإلسالم
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 مظاهر الوسوسة

ارات تدل عليها، وهي ما للوسوسة عالمات ُتعرف هبا، وأا 

 من أهمها:كثيرة جدا ، 

ر يف ذات اهلل تعالى،  -1 عن ذلك   وقد هنى النبيالتفكُّ

الا تافا : بقوله ، وا
ِ
ْلِق اهلل   َكُروا فِي خا

ِ
َكُروا فِي اهلل  .(1)تافا

االستنجاء، أو يف حال  أماكن الخالءإطالة الُمكث يف  -2

 .الوضوء، أو الُغسل

 المبالغة يف االسترباء من البول والغائط. -3

 الزيادة على الغسالت الثالث يف الوضوء. -4

 تكرار الوضوء أكثر من مرة. -5

 تكرار الُغسل من الجنابة أو غير  أكثر من مرة. -6

 .والُغسل اإلسراف يف ماء الوضوء -٧

                                                 

 (.4الشيخ يف العظمة )روا  أبو  (1)
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تكرار أركان الصالة كتكبيرة اإلحرام أو الركوع أو  -8

 ونحو ذلك. السجود

ترديد الحروف والكلمات عند قراءة القرآن أو األذكار  -9

 يف الصالة.ونحو  

 إعادة الصالة. -10

 عل ونحو ذلك دون حاجة.إبدال الثوب أو النَ  -11

 فهي الوسوسة وإاَل  العالمات التي تدل علىهذ  أغلب 

 .(1)كثيرة جدا  ال يمكن حصرها

 

   
 

 

 

  

                                                 

الوسوسة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي (، 2/33٧) أركان اإلسالمانظر:  (1)

 (.123-8٧أحكام المريض النفسي يف الفقه اإلسالمي )ص (،193-149)ص
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 أسباب الوسوسة

منها ما يكون  وسوسة،للر أهل العلم أسبابًا كثيرة كا قد ذا 

 ظهورها،ل توطئة  و ، ومنها ما يكون تمهيدا  لهاوقوعهاسببًا يف 

 ومن أهم هذ  األسباب:

ين -1 ؛ وذلك أَن قلة العلم الشرعي والجهل بأحكام الدِّ

الجهل باب الشيطان األعظم الذي يدخل منه، ويوسوس من 

الباب األعظم  م أنَ لا اعْ : ، ولهذا قال ابن الجوزي خالله

ل منه دُخ فهو يا  ،دخل إبليس على الناس هو الجهلمالذي منه 

كث يف من ذلك أنه يأمرهم بطول المُ ، وال بأمانعلى الجهَ 

 .(1)الخالء

ًا منه أنه لم ُيحسن ، ظن  أو صالته مثال   عيد وضوء يُ فالجاهل 

يلبث أن يصبح وسواسًا يعجز عن  الوضوء أو الصالة، ثم ما

 ، بل وقد يدخل عليه يف أبواب أخرى من العبادات.التخلص منه

                                                 

 ( باختصار.35٧-356تلبيس إبليس )ص (1)
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ين -2 د على شد  ، فالبعض يُ الغلو والتكلُّف والتنطُّع يف الدِّ

ر الواجب دْ نفسه يف أمر الطهارة مثال ، ويبالغ يف ذلك عن القا 

 الوسوسة.شرعًا، فيأيت الشيطان وُيزي ن له ذلك حتى يقع يف 

ٻ  ٱ ژ  را  من الغلو:قال اهلل تعالى محذ   ٻ  

پ  پ  پ پ   ٻ    .(1)ژٻ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ژ وقال سبحانه: 

 .(2)ژېئ   ېئ  ىئ  ىئ

انا  ويف الحديث: ْن كا ا أاْهلاكا ما إَِنما يِن، فا اْلُغُلَو فِي الد  إَِياُكْم وا

ينِ  ْبلاُكُم اْلُغُلوُّ فِي الد   .(3)قا

؛ وذلك أَن ف اإليمان وارتكاب الذنوب والمعاصيع  ض   -3

، كما ر اهللكْ الُمعرضين عن ذِ الشيطان يتسَلط على أهل المعاصي 

                                                 

 .٧٧المائدة:  (1)

 .229البقرة:  (2)

 ( واللفظ له.3029(، وابن ماجه )305٧روا  النسائي ) (3)
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ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ     ٹژ قال تعالى:

 .(1)ژڦ  ڦ  

 ر تعالى عن عقوبته البليغةخبِ يُ : قال العالمة السعدي 

 دُّ ُص عرض ويا أي: يُ  ؛ژٹ  ٹژ فقال:ر ، كْ من أعرض عن ذِ ب

فقد خاب وخسر  ؛الذي هو القرآن العظيم :ژٹ  ٹ  ڤ ژ

 ريدا  ما  ، وقَيض له الرحمن شيطانًاال يسعد بعدها أبدا   خسارة  

 .(2)ا    إلى المعاصي أز  ويؤزُّ  يهن  ما   ويُ دُ عِ ويا  يقارنه ويصاحبه

سلُّط للشيطان أَما أقوياء اإليمان أهل الصالح والتُّقى فال تا 

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ژعليهم، كما قال تعالى: 

 .(3)ژھ  ے  ے  ۓ  

 

                                                 

 .36الزخرف:  (1)

  ( باختصار.908تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنَان )ص (2)

 .99النحل:  (3)
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 .(1)ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ  وقال سبحانه:

ارتكاب  ، وقد ذكر بعض أهل العلم أنَ العادات السيئة -4

 :فعال المذمومة قد يسبب الوسوسة، منهابعض األ

 قيل: إنَ وقد : قال ابن قدامة ، صاق على البولالبُ  -أ

البول على النار  الوسواس، وإنَ  صاق على البول يورثالبُ 

 .(2)ي ذلك كله أولىق  وا قم، وتا يورث الَس 

م -ب ت ح  قد جاء النهي عن البول يف ، والبول يف الُمس 

د لالغتسال ُدُكْم فِي  الا :  قال ،المكان الُمعا َن أاحا ياُبولا

ْغتاِسُل فِيهِ  ِه ُثَم يا م  ُمْستاحا
(3). 

َفل مبي نًا  -راوي الحديث-قال عبد اهلل بن ُمغا

 .(4)ة الوسواس منهعامَ  فإنَ الحكمة من ذلك: 

                                                 

   .42الحجر:  (1)

 .(1/226المغني ) (2)

(، 36(، والنسائي )21( واللفظ له، والرتمذي )2٧روا  أبو داود ) (3)

 (.304وابن ماجه )

  التخريج السابق. (4)
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  ا رِ وقد كا بعد تخريجه للحديث السابق:  وقال الرتمذي 

قوم من أهل العلم البول يف المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس 

 .(1)منه

أَن اعتزال الناس، وذلك الُعزلة وعدم مخالطة الناس؛  -5

، له أضرار والُبعد عنهم، وعدم مشاركتهم يف اجتماعاهتم

ا فِي ذلك بقوله:  جسيمة، كما بَين النبي ُم النَاُس ما ْو ياْعلا لا

ْحدا ُ  ْيٍل وا ب  بِلا
اكِ ارا را ا سا ا أاْعلاُم، ما ِة ما ْحدا الوا

(2). 

، اإلنسان زلة واالنطواء من مداخل الشيطان علىوالعُ 

عا بب يف اإلصابة بالوسواس، ويف الحديث: وس إَِن الَشْيطاانا ما فا

اِحدِ  دُ  ،الوا ْبعا ُهوا مِنا االْثناْيِن أا  .(3)وا

                                                 

 (.228سنن الرتمذي )ص (1)

  (.2998روا  البخاري ) (2)

 .حديث حسن صحيح غريب( وقال: 2165روا  الرتمذي ) (3)
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ال يخفى بأَن النفس إْن لم تشغلها بما ينفعها يف  ،الفراغ -6

كما قال بعض ال منفعة فيه،  دينها ودنياها؛ شغلتك بما يضرك أو

 .(1)تشغلها بالحق شغلتك بالباطلنفسك إن لم أهل العلم: 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ : ولهذا قال اهلل تعالى لنبي ه 

ِجَد أي:  (2)ژې  ى    فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فا

 .(3)يف العبادة، وإلى ربك وحد  فارغب فيما عند 

أَن النفس أَمارة  وقد تقَدم من خالل كالم ابن القيم 

وصاحبها الذي وُمعينها ُجِعل الشيطان قرينها قد بالسوء، و

يأمرها بكل سوء، ويزي ن لها كل قبيح
(4). 

 وس.احصول األوهام والوس من أسبابالفراغ  لذا فإنَ 

                                                 

 .(8/223مجموع الفتاوى ) (1)

 .8-٧الشرح:  (2)

  (.59٧التفسير الميَسر )ص (3)

  (.9ص) انظر: (4)
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بات الوسوسة، وهناك أسباب أخرى ذكرها هذ  أهم مسب  

من  يرا  منها يدخل ويندرج فيما ُذكِرأهل العلم، لكن كث

 .(1)أسباب

 

   
 

 

 
 

                                                 

أركان  (،108-9٧الوسوسة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )صانظر:  (1)

 (.2/336) اإلسالم
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 الوسوسة عالج

 ومع كلالى بعباد  أن جعل لكل داء دواء، من رحمة اهلل تع

اء  إاَِل : يقول النبي مرض شفاء،  لا اهلُل دا ا أاْنزا اء   ما ُه ِشفا لا لا ْنزا ،أا

ِهلاهُ  ْن جا ُه ما ِهلا جا ُه وا لِما ْن عا ُه ما لِما عا
(1). 

 : وقال
ِ
أا بِإِْذِن اهلل اُء الَداِء بارا وا ا ُأِصيبا دا إِذا ، فا اء  وا اٍء دا لُِكل  دا


(2). 

ْوا عِ : وقال أيضًا اوا اناهُ تادا إَِن اهللا ُسْبحا ، فا
ِ
ْع  باادا اهلل ْم ياضا لا

، إاَِل  اء  إاَِل دا  اء  ُه ِشفا عا عا ما ضا ما  وا را اْلها
(3). 

 :فيستفاد من هذه األحاديث

 أَن الوسوسة كغيرها من األمراض لها دواء. -1

                                                 

 (.35٧8روا  أحمد ) (1)
  (.2204روا  مسلم ) (2)

، حديث حسن صحيح( وقال: 2038(، والرتمذي )3855روا  أبو داود ) (3)

 له. ( واللفظ3436وابن ماجه )

 



 الوسوسة مظاهرها وأسباهبا وعالجها

22 

أَن على من ُأصيب هبذا المرض أن يسعى يف سلوك  -2

 األسباب المشروعة للتداوي منه.

 وطرق عالج الوسوسة كثيرة جدا ، من أهمها:

ع إلى اهلل تعالى والدعاء بأن يرفع هذا الداء -1 ؛ دوام التضرُّ

بالء، كما قال فهو وحد  سبحانه مجيب الدعاء، وكاشف ال

ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ى ژ تعالى: 

 .(1)ژۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   

ۈئ  ژ  وقال سبحانه: ۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  

 .(2)ژېئ       ېئېئ  

؛ المحافظة على األذكار واألوراد الشرعية الصحيحة -2

ووسوسته، ومن  الرجيم ن حصين من الشيطانْص وذلك أهنا حِ 

 كل شر.

                                                 

  .186البقرة:  (1)

  .1٧األنعام:  (2)
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، ناهيًا بِذْكر  يف جميع األوقات يقول اهلل تعالى آمرا  نبَيه 

ۉ  ۉ   ې  ې  ژ  :عن ضد ذلك من الغفلة والنسيان

ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  

 .(1)ژۇئ  ۆئ  

وذلك أَن الغفلة عن ِذْكر اهلل من أعظم مداخل الشيطان على 

بن االشيطان جاثم على قلب : ابن عباس  قالاإلنسان، 

، أي: (2)سنا ر اهلل تعالى خا كا س، فإذا ذا وا ْس ل وا فا ها وغا آدم، فإذا سا 

 كَف وانقبض.

: قوله  -على سبيل المثال ال الحصر-ومن هذ  األذكار 

الا  جا الَرُجُل مِْن بايْتِِه فاقا را ا خا  ابِ  :إِذا
ِ
، الا  ،ْسِم اهلل

ِ
لاى اهلل َكْلُت عا ْولا  تاوا حا

الا   ُقَوةا إاَِل  وا
ِ
ُه  . بِاهلل تاتاناَحى لا ، فا ُوقِيتا ُكِفيتا وا اُل ِحينائٍِذ: ُهِديتا وا ُيقا

                                                 

  .205األعراف:  (1)

 (.83ص)الكلم الطيب  ورافعب الوابل الصي   (2)
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ا
ُكِفي ُجٍل قاْد ُهِديا وا يْفا لاكا بِرا ُر: كا ْيطاان  آخا الَشيااطِيُن، فاياُقوُل شا

؟
ا
ُوقِي  .(1)!وا

ر اهلل تعالى طلب العلم الشرعي والعمل به -3 ما ، وقد أا

ٿ  ژ  يف قوله: واالستزادة منه بالعلم نبيَه  ٿ   ٺ  ٺ  

 .(2)ژٿ  

أشرف من  ءفلو كان شيعند هذ  اآلية:  قال القرطبي 

ر  ر تعالى نبَيه  اهللالعلم ألاما أن   أن يسأله المزيد منه كما أاما

 . (3)يستزيد  من العلم

ْن ُيِرِد : وقال النبي  ينِ ما ْهُه فِي الد  ق  ا ُيفا ْير  اهلُل بِِه خا
(4). 

                                                 

( وقال: 3426والرتمذي )( واللفظ له، 5095روا  أبو داود ) (1)

 .حديث حسن غريب

   .114طه:  (2)

   (.64-5/63الجامع ألحكام القرآن ) (3)

  (.103٧(، ومسلم )٧1روا  البخاري ) (4)
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هذا الحديث من أعظم فضائل : قال العالمة السعدي 

اهلل  العلم النافع عالمة على سعادة العبد، وأنَ  العلم، وفيه: أنَ 

 .(1)أراد به خيرا  

ويف طلب العلم والعمل به من الثمرات الطيبة التي تعود 

  اهلل تعالى، منها: يه إاَل حِص اآلخرة ما ال يُ على العبد يف الدنيا و

         سدُّ أعظم باب يدخل منه الشيطان على اإلنسان،  -أ

حيث  يف هذا ال وهو: الجهل، وقد تقَدم كالم ابن الجوزي أا 

دخل إبليس على الناس مالباب األعظم الذي منه  م أنَ لا اعْ قال: 

 .(2)هو الجهل

شبهات الوسوسة التي تعرض لإلنسان،  دحض وردُّ  -ب

  بالعلم الشرعي.هذا إاَل  وما كان ليتمَ 

بات الوسوسة والتي سبق ِذْكر القضاء على كثير من مسب   -ج

 بعضها، منها:

                                                 

 (.32ص) هبجة قلوب األبرار (1)

 ( باختصار.35٧-356تلبيس إبليس )ص (2)
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ين. -  الغلو والتكلُّف والتنطُّع يف الد 

 ارتكاب الذنوب والمعاصي. -

 الفراغ. -

على  أنزله اهلل تعالى وذلك أنَ  ؛قراءة القرآن وتدبر معانيه -4

وبشرى وذكرى للذاكرين، وجعله  وضياء  ونورا   عباد  رحمة  

 أسقام القلوبشفاء من الللعالمين، وجعل فيه  وهدى   مباركًا

ڍ ژ  الى:واألحزان، قال تع والغموم واألبدان، وجالء  للهموم

ڍ ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  

ۀ  ۀ  ہ  ژ ، وقال سبحانه: (1)ژک  ک   ک  

 .(2)ژہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  

                                                 

 .5٧يونس:  (1)

 .82: اإلسراء (2)
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القرآن هو الشفاء التام من جميع : قال ابن القيم 

 .(1)والبدنية، وأدواء الدنيا واآلخرة األدواء القلبية

وقد كان  ،الرقية الشرعية من الكتاب وصحيح السنة -5

إذا  أصحابه على الرقية يحثُّ رقي نفسه وأهله، ويا   النبي

 اشتكى أحدهم من شيء.

 قالت:  فعن عائشة 
ِ
ُسوُل اهلل انا را د   كا ِرضا أاحا ا ما إِذا

اِت  ،مِْن أاْهلِهِ  ذا و  لايِْه بِاْلُمعا اتا فِيِه،  .نافاثا عا ُه اَلِذي ما ضا را ِرضا ما فالاَما ما

ة  مِْن  كا اناْت أاْعظاما بارا ا كا ُحُه بِياِد ناْفِسِه، ألانَها أاْمسا لايِْه وا ْلُت أانُْفُث عا عا جا

ياِدي
(2). 

 عن عثمان بن أبي العاص الثقفي، أنه شكا إلى رسول اهللو

:  فقال له رسول اهلل .م جسد  منذ أسلا يف يجد  ًاعجا وا  

                                                 

 (.4/322) زاد المعاد يف هدي خير العباد (1)

  (.2192روا  مسلم ) (2)
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سا  أاَلما مِْن جا لاى اَلِذي تا كا عا ْع يادا ُقْل ضا ، وا   :ِدكا
ِ
اثاالا  ،بِاْسِم اهلل  .ث 

َراٍت  ْبعا ما ُقْل سا تِِه مِ  :وا ُقْدرا  وا
ِ
اِذرُ أاُعوُذ بِاهلل ُأحا ا أاِجُد وا ر  ما ْن شا

(1). 

لم ياْقِدر رقي الموسوس نفسه بنفسه، فإن واألفضل أن يا 

فليستعن بأهل الصالح واالستقامة   ،زجْ عا على ذلك؛ لجهله أو 

ا تقَدم من أدلة. رقيته؛يف   لِما

 وذلك أنَ  ؛منهم مصاحبة األخيارمخالطة الناس و -6

يقودون إلى كل خير،  ة يف البالء،دَ وعُ  ،زينة يف الرخاء األخيار

 عن كل شر. ويصرفون

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  :اهلل تعالى يقول

پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

 .(2)ژڦ  ڦ  ڦ  

                                                 

  (.2202روا  مسلم ) (1)

 .28الكهف:  (2)
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وغير  أسوته يف -  ه محمدا  يأمر تعالى نبيَ  يف هذ  اآلية

 اد المنيبينبَ أن يصرب نفسه مع المؤمنين العُ  -األوامر والنواهي

النهار أي: أول ؛ ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ 

يريدون بذلك وجه اهلل، فوصفهم بالعبادة واإلخالص  ؛وآخر 

ففيها األمر بصحبة األخيار ومجاهدة النفس على  ؛فيها

يف صحبتهم من  فإنَ  ؛وإن كانوا فقراء ،ومخالطتهم صحبتهم

 ما ال يحصى. الفوائد

هم بصرك وترفع زْ جاوِ أي: ال تُ ؛ ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ 

هذا ضار غير  فإنَ ؛ ژٺ  ٺ  ٿ    ٿٿژ ؛ عنهم نظرك

ق القلب ب تعلُّ وجِ ذلك يُ  فإنَ  ؛نافع، وقاطع عن المصالح الدينية

بالدنيا، فتصير األفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة 

غفل ، فيا القلبوتسحر  روق للناظرزينة الدنيا تا  فإنَ  ؛يف اآلخرة
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فيضيع وقته، قبل على اللذات والشهوات، القلب عن ذكر اهلل، ويُ 

 .(1)ارة األبدية، والندامة السرمديةوينفرط أمر ، فيخسر الخس

ثاُل : ومن ثمرات صحبة األخيار ما قاله النبي  لِيِس الما جا

امِِل الْ  حا الَسْوِء، كا امُِل الْ الَصالِِح وا ناافِِخ الكِيِر، فاحا ِمْسِك: ِمْسِك وا

إَِما أاْن  ، وا ْبتااعا مِنْهُ إَِما أاْن ُيْحِذياكا إَِما أانْ (2)تا ي باة   ، وا ا طا  .تاِجدا مِنُْه ِريح 

إَِما أاْن  ، وا ناافُِخ الكِيِر: إَِما أاْن ُيْحِرقا ثِيااباكا بِيثاة  وا ا خا  .(3)تاِجدا ِريح 

العاقل يلزم صحبة األخيار، ويفارق :  حبانقال ابن 

 ،انقطاعها اتصالها، بطيء   ة األخيار سريع  مودَ  صحبة األشرار؛ ألنَ 

اتصالها، وصحبة األشرار  انقطاعها، بطيء   ة األشرار سريع  ومودَ 

م من لا ْس لم يا  ن خادن األشرارسوء الظن باألخيار، وما ورث تُ 

 .الدخول يف جملتهم

                                                 

  (.546الرحمن يف تفسير كالم المنَان )صتيسير الكريم  (1)

ض. ) (2) (: يعطيك بال ِعوا ْبتااعا مِنْهُ )ُيْحِذياكا (: يعطيك بثمن. انظر: شرح صحيح تا

 (.8/525البخاري )

  (.2628(، ومسلم )5534روا  البخاري ) (3)
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ب؛ لئال يكون يا نب أهل الر  فالواجب على العاقل أن يجت

كذلك صحبة ورث الخير، صحبة األخيار تُ  ، فكما أنَ ًاريبمُ 

 .(1)ورث الشراألشرار تُ 

 ؛ وذلك أنَ هادالعالج من األمراض العضوية حال وجو -7

بعض األمراض قد تكون مدخال  من مداخل الشيطان على 

 اإلنسان، وسببًا يف الوساوس واألوهام.

س لا ومن هذ  األمراض على سبيل المثال ال الحصر: سا 

وكثرة خروج الريح؛ فيجب على اإلنسان أن يتخلص من  ،البول

؛ حتى يقطع الطريق على اهذ  األمراض بالعالج المناسب له

 الشيطان من هذا الباب.

 ألنَ ؛ عدم اإلطالة يف أماكن الخالء دون حاجة -8

الشياطين والنفوس الخبيثة، واإلطالة فيها لها المراحيض مأوى 

 أضرار كثيرة، منها:

                                                 

 (.91ص)روضة العقالء ونزهة الفضالء  (1)
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 للعورة بال حاجة.كشف   -أ

 مدعاة  لإلسراف يف الماء. -ب

 إضاعة الوقت بال فائدة. -ج

 كثرة األمراض والعاهات. -د

؛ وذلك أَن الموسوس مخالفة الشك وعدم االلتفات إليه -9

كثير الشكوك، خصوصًا يف باب الطهارة والصالة، فإذا التفت 

؛ والإلى هذ  الشكوك لم يستطع أن يؤد    :نتيجةي صالة  واحدة 

د. العبادة بالكلية كُ رْ تا   كما هو مشاها

ال يلتفت إلى هذ  الشكوك إذا  فيجب على الموسوس أن

 راودته أثناء القيام بالعبادة أو بعدها.

ْيه مع  فمثال : إذا شك أثناء الوضوء أو بعد  هل غسل يادا

هذا الشك والوضوء صحيح إن  المرفقين أم ال؟ فال يلتفت إلى

 اهلل.شاء 
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َبر تكبيرة اإلحرام أم ال؟  أو شك أثناء الصالة أو بعدها هل كا

 اهلل.هذا الشك والصالة صحيحة إن شاء فال يلتفت إلى 

 .وهكذا يف سائر العبادات

لمن أصيب بوساوس يف  العمل بما أرشد إليه النبي  -10

كانت تعرض لهم هذ   الصحابة ذلك أَن و ؛العقيدة

اِب قال:  الوساوس، فعن أبي هريرة  اءا نااس  مِْن أاْصحا جا

 
 
َلما بِِه،  النَبِي ُدناا أاْن ياتاكا ُم أاحا اظا تاعا ا يا ْنُفِسناا ما أاُلوُ : إَِنا ناِجُد فِي أا فاسا

 : ْدُتُموُ ؟قاالا جا ْد وا قا :  وا ْم، قاالا اُلوا: ناعا ِريُح اإلِ قا اكا صا انِ ذا يما
(1). 

مع هذ  الكراهة العظيمة له  ،حصول هذا الوسواس :أي

 .(2)هو من صريح اإليمان ،عه عن القلبفْ ودا 

عند ورود العالج النافع إلى   يرشد أصحابه فكان 

 من خالل التالي:الوساوس،  هذ 

 االستعاذة باهلل من الشيطان. -أ

                                                 

  (.132روا  مسلم ) (1)

 .(٧/282)مجموع الفتاوى  (2)
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 االنتهاء وعدم االسرتسال مع الوساوس. -ب

اُن : لقوله  ْأتِي الَشْيطا ايا ذا لاقا كا ْن خا ياُقوُل: ما ُكْم فا دا ْن  ؟أاحا ما

ا ذا لاقا كا   ؟خا
ِ
ْلياْستاِعْذ بِاهلل ُه فا ا بالاغا إِذا ؟ فا َبكا لاقا را ْن خا : ما َتى ياُقولا  ،حا

ْليانْتاهِ   .(1)وا

 .آمنت باهلل ورسلهقول:  -ج

لاقا  الا : لقوله  ا خا ذا : ها الا َتى ُيقا ُلونا حا اءا تاسا اُل النَاُس يا يازا

ْلياُقْل:  ْيئ ا، فا لِكا شا دا مِْن ذا جا ْن وا لاقا اهللا؟ فاما ْن خا ، فاما ْلقا اهلُل اْلخا

 
ِ
نُْت بِاهلل ُرُسلِهِ  آما  .(2)وا

ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ژ قراءة قوله تعالى:  -د

 .(3)ژىئ  ی  ی  ی   

                                                 

  (.134(، ومسلم )32٧6روا  البخاري ) (1)

  (.134روا  مسلم ) (2)

 .3الحديد:  (3)
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ا صَح عن ابن عباس  د يف جِ أنه قال للرجل الذي يا  لِما

ُقْل صدر  شيئًا من الشك:  ْيئ ا فا ْدتا فِي ناْفِسكا شا جا ا وا ۈئ    ژ : إِذا

 .(1)ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

 ،التي لها خاصية يف عالج الوسواساألدوية الطبيعية تناول  -11

النافعة األدوية بتناول بعض  وقد نصح بعض أهل العلم 

التي لها أثر يف عالج الوسواس، منها:

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ژ  ، قال اهلل تعالى:اللبن -أ

 .(2)ژڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

 د دمًال  وا وهو محمود يُ مبي نًا فوائد اللبن:  قال ابن القيم 

وينفع من ، حسنًا ب البدن اليابس، ويغذو غذاء  ، ويرط  جيدا  

ى ب مع العسل نقَ رِ الوسواس والغم واألمراض السوداوية، وإذا ُش 

                                                 

 (.5110روا  أبو داود ) (1)

 .66النحل:  (2)
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ن اللون س  حا به مع السكر يُ رْ القروح الباطنة من األخالط العفنة، وُش 

 .(1)جدا  

ن ا -ب لةالسَّ : قال ، ، وهو من أنفع األدوية النبوية المسه 

ْيُكْم بِالَسنا  لا اٍء، اعا اء  مِْن ُكل  دا ا ِشفا إَِن فِيِهما الَسنُّوِت، فا               وا

:  الَساما إاَِل  الا ا الَساُم؟ قا ما ، وا
ِ
ُسولا اهلل : ياا را ْوُت ، ِقيلا اْلما

(2). 

ففيه لغتان:  ،انا ا الَس وأمَ : الَسناامبي نًا فوائد  قال ابن القيم 

ي، وهو دواء أفضله المك ر، وهو نبت حجازيْص المد والقا 

م رْ ي جِ ل الصفراء والسوداء، ويقو  هِ ْس ، يُ شريف مأمون الغائلة

القلب، وهذ  فضيلة شريفة فيه، وخاصيته النفع من الوسواس 

 .(3)قاق العارض يف البدنالسوداوي، ومن الش  

عليها، ورَغب  وهناك أدوية طبيعية أخرى حَث النبي 

 شفاء، منها: وبَين أَن فيهافيها، 

                                                 

 (.4/353) زاد المعاد يف هدي خير العباد (1)

 (.345٧روا  ابن ماجه ) (2)

 (.4/69) زاد المعاد يف هدي خير العباد (3)
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ں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ  ؛ لقول اهلل تعالى:العسل -ج

 .(1)ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ

ِة  :ولقوله  ْرطا ِفي شا ، فا ْير  تُِكْم خا ٍء مِْن أاْدِويا ْ
ي انا فِي شا إِْن كا

ا ُأِحبُّ أاْن  ما ، وا افُِق الَداءا ٍة بِنااٍر ُتوا ْذعا ْو لا ٍل، أا سا ْرباِة عا ٍم، أاْو شا مِْحجا

.(2)أاْكتاِويا 

اُء : ؛ لقوله ماء زمزم -د ْجِه األاْرِض ما لاى وا اٍء عا ْيُر ما خا

ما  ْمزا ْقمِ  ،زا اء  مِنا السُّ ِشفا ْعِم وا ام  مِنا الطُّ فِيِه طاعا
(3). 

ل قلب النبي  وقد ثبت أَن جربيل  سا طاْسٍت  فِي غا

ما  ْمزا اِء زا ٍب بِما ها بعد أن استخرج علقة منه كانت من ، (4)مِْن ذا

 .الشيطانحظ 

                                                 

 .69النحل:  (1)

  (.2205( واللفظ له، ومسلم )5683روا  البخاري ) (2)

 (.1116٧روا  الطرباين يف معجمه الكبير ) (3)

  (.162روا  مسلم ) (4)
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اٍت : ؛ لقوله تمر العجوة -هـ را ْبعا تاما َبحا ُكَل ياْوٍم سا ْن تاصا ما

لِ  ْم ياُضَرُ  فِي ذا ، لا ة  ْجوا الا ِسْحر  عا كا الياْوِم ُسمٌّ وا
(1). 

اء  مِْن : ؛ لقوله الحبة السوداء -و اِء ِشفا َبِة الَسْودا فِي الحا

اٍء، إاَِل   الَساما ُكل  دا
(2)(3). 

ت( -ز ط أو الُكس  ْيُكْم : ؛ لقوله العود الهندي )الُقس  لا عا

ةا أاْشِفياةٍ  ْبعا إَِن فِيِه سا ، فا ا الُعوِد الِهنِْدي  ذا بِها
(4). 

أن يتأمل الموسوس يف حاله وحال غيره من  -12

؛ وهذا من أقوى طرق العالج للوسواس، فإذا تأمل الموسوسين

وبعدها، كيف أصبح  المصاب بالوسوسة يف حاله قبل الوسوسة

بعد الصحة مريضًا، وبعد الفرح حزينًا، وبعد الَسعة ضيقًا؛ أَدى 

 لقطع الوساوس وعدم االستجابة لها.ته ذلك إلى استثارة همَ 

                                                 

  (.204٧(، ومسلم )5445روا  البخاري ) (1)

. روا  الموت :والَسامُ : -أحد رواة الحديث-الزهري  قال ابن شهاب(: الَساما ) (2)

   (.5688البخاري )

  (.2215(، ومسلم )5688روا  البخاري ) (3)

  (.2214( واللفظ له، ومسلم )5692روا  البخاري ) (4)
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ة وتاْقوى بالتأمل يف حال غير  من وتاْعلو هذ  الهمَ 

الموسوسين، واالعتبار بأحوالهم وما صاروا إليه.

مكانة الوالدين كبيرة يف قلب  شك بأنَ ، ال دور الوالدين -13

ب لهما الولد، فإذا كان مصابًا بالوسواس؛ أَثر ذلك عليهما، وسبَ 

 الوساوس وعدمالحزن واألسى؛ وهذا حافز قوي لرتك 

 ة والديه.الولد ال يريد أن يكون سببًا يف أذيَ  ألنَ  ؛االسرتسال معها

صاب والصرب وعلى الوالدين النُّصح واإلرشاد لولدهما الم

على ذلك، وهو يف غالب األحوال يستجيب لهما أكثر من 

 غيرهما.

 .(1)هذ  أهم طرق عالج الوسوسة

 

   
 

                                                 

 أركان اإلسالم (،440-409الوسوسة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )صانظر:  (1)

العالج والرقى بما صَح عن  (،60-1/5٧) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(، 2/339)

 (.290-2/284موسوعة جابر لطب األعشاب ) (،54-30)ص المصطفى 
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 َوْسوسوصية إىل ُم

ل م ، وس! وسأخي الم اع  ْم ياُكْن لُِيْخطِئاكا اباكا لا ا أاصا أاَن ما

ْم ياُكنْ  أاكا لا ا أاْخطا أاَن ما ر   شيءوكل  ،(1)لُِيِصيباكا  وا بقضاء اهلل وقادا

 .ورحمته وفق حكمته وعدله

ل م لراحمين، أَن الذي ابتالك أحكم الحاكمين، وأرحم ا واع 

 .(2)، وأرحم بعباد  من األم بولدهاالذي هو أرحم بك من نفسك

بك، بك، وإنماوأنه سبحانه لم يرسل البالء ليعذ    ليهذ 

، وليسمع تضرعك، وصربك، ورضاك عنهإيمانك، ليمتحن و

وليراك طريحًا ببابه، الئذا  بجنابه، مكسور القلب بين يديه، 

 رافعًا الشكوى إليه.

ل م ن الدنيا ومصائبها، ألصابك من أدواء أن واع  ه لوال مِحا

الكِْبر، والُعْجب، وقسوة القلب، ما هو سبب هالكك عاجال  

سقيك من أدوية وآجال ، فمن رحمة أرحم الراحمين أن ي

                                                 

 (.٧٧(، وابن ماجه )4699روا  أبو داود ) (1)

  (.2٧54(، ومسلم )5999روا  البخاري ) (2)
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المصائب، تكون ِحْمية لك من هذ  األدواء، وحفظًا لصحة 

 عبوديتك، فسبحان من يرحم ببالئه، ويبتلي بنعمائه، كما قيل:

 
ـْت اهلُل قد ُينِْعُم  ُظما  بالبلوى وإْن عا

 

ْبتالي اهلُل بعض القوم بالن عا   مِ ـويا

 

 

ل م بل  أَن الجزع ال يرد المصيبة، وال يخفف منها، واع 

 يضاعفها، ويزيد يف المرض.

، فآخر أمرك إلى صرب ومهما بلغت من الجزع واألسى

االضطرار، وهذا غير محمود وال ثواب فيه، قال بعض 

العاقل يفعل يف أول يوم من المصيبة ما يفعله الحكماء: 

ن لم يصرب صا  . سال ُسُلَو البهائمْبر الكرام، الجاهل بعد أيام، وما

ِة األُولاىويف الحديث:  ا الَصْبُر ِعنْدا الَصْدما إَِنما
(1). 

                                                 

  (.926( واللفظ له، ومسلم )1283روا  البخاري ) (1)
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ل م عا ِعظاِم الباالا أَن  واع  اِء ما زا َب فا ِء، ِعظاما الجا ا أاحا إَِن اهللا إِذا

ا اْبتاالا  ْوم  ُه قا لا ِخطا فا ْن سا ما ا، وا ضا ُه الر  لا ا فا
ِضي ْن را ُهْم، فاما

طُ   وموالك. ؛ فاْرضا لنفسك ما رِضياه لك ربُّك(1)الَسخا

ل م  سرور يف الو اللَذةأَن عاقبة الصرب حميدة، ومآل أهله واع 

اناْت  : قال ،اآلخرة ُهْم كا ِة أاَن ُجُلودا افِياِة ياْوما اْلِقيااما دُّ أاْهُل اْلعا ياوا

اِريضِ  قا ْت بِاْلما اِب أاْهِل اْلباالا  ؛ُقِرضا ْونا مِْن ثاوا را  .(2)ءِ مَِما يا

أ   ْسوس إلى اهلل تعالى، وداوم التضرع إليه  فال ج  أخي الموا

سبحانه، مع القيام على قدم الذل والخضوع واالنكسار، 

رَ  والدعاء مثل اإلجابة؛  أوقات بأن يرفع عنك هذا البالء، وتاحا

 آخر الليل، وبين األذان واإلقامة، ويف السجود.

ب إلى ذلك االستغفار؛ فإنه من استغفر اهلل ثم تا مَّ ُض و

 إليه، متَعه متاعًا حسنًا إلى أجٍل مسمى، كما قال تعالى:

                                                 

 (.4031، وابن ماجه )حديث حسن غريب( وقال: 2396روا  الرتمذي ) (1)

 (.9451روا  البيهقي يف ُشعاب اإليمان ) (2)
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ڭ  ژ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھ      ھ  

ٴۇ ۈ ۈ   ۆ   ۆ          ۇ     .(1)ژۇ  

؛  باهللال حول وال قوة إاَل لسانك رطبًا من قول:  وليكن

ل األثقال، وتُ   نال رفيع األحوال.ابد األهوال، وتُ كفبها ُتْحما

ر اهلل به،  ؛على كل حالالتقوى  والِزم بِفْعل ما أاما

ي بالنبي  يف جميع أقواله  واجتناب ما هنى عنه، مع التأس 

 وأفعاله وأحواله؛ فبها ُتنال رحمة اهلل تعالى، كما قال سبحانه:

 .(2)ژی ی ی ی  جئ  حئ   ژ 

فإنك ما  على ما يعرض لك من الموانع والصوارف، واصبر

 اهلل بروح منه، ويكتب اإليمان يف قلبك.ث أن يؤي دك با لْ تا 

                                                 

 .3هود:  (1)

 .132آل عمران:  (2)
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 س  وال ت  
العبد ُيستجاب له ما لم  من الدعاء والطلب، فإنَ  مأ 

ل، قال  ْوُت : ياْعجا عا ْل، ياُقوُل: دا ْم ياْعجا ا لا ِدُكْم ما اُب ألاحا ُيْستاجا

ْب لِي لاْم ُيْستاجا  .(1)فا

ل م  وأَن مع أَن النصر مع الصرب، وأَن الفرج مع الكرب، واع 

ن -العسر يسرا ، ولم ينل أحد شيئًا من جسيم الخير  ٌّ فما
نبي

  بالصرب.إاَل  -دونه

 .(2)العالمين والحمد هلل رب  

 

   
 

 

                                                 

  (.2٧35( واللفظ له، ومسلم )6340روا  البخاري ) (1)

زاد المعاد يف هدي خير  (،448-٧/446جامع المسائل )انظر:  (2)

 (.180-4/1٧3) العباد
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 مباحث الكتاب خالصة

ع فْ حديث النفس أو الشيطان بما ال نا هي : الوسوسة أوال :

 .ي إليهيؤد  فيه وال خير لذاته أو ما 

 من أهم مظاهر الوسوسة: ثاني ا:

ر يف ذات اهلل تعالى. .1  التفكُّ

إطالة الُمكث يف أماكن الخالء يف حال االستنجاء، أو  .2

 الوضوء، أو الُغسل.

 المبالغة يف االسترباء من البول والغائط. .3

 الزيادة على الغسالت الثالث يف الوضوء. .4

 تكرار الوضوء أكثر من مرة. .5

 الُغسل من الجنابة أو غير  أكثر من مرة.تكرار  .6

 اإلسراف يف ماء الوضوء والُغسل. .٧

تكرار أركان الصالة كتكبيرة اإلحرام أو الركوع أو  .8

 السجود ونحو ذلك.
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ترديد الحروف والكلمات عند قراءة القرآن أو األذكار  .9

 ونحو  يف الصالة.

 إعادة الصالة. .10

 .إبدال الثوب أو النَعل ونحو ذلك دون حاجة .11

 من أهم أسباب الوسوسة: ثالث ا:

ين. .1  قلة العلم الشرعي والجهل بأحكام الد 

ين. .2  الغلو والتكلُّف والتنطُّع يف الد 

 ف اإليمان وارتكاب الذنوب والمعاصي.عْ ضا  .3

 ، منها:العادات السيئة .4

 الُبصاق على البول. - أ

م. -ب   البول يف الُمْستاحا

 .لُعزلة وعدم مخالطة الناسا .5

 .الفراغ .6
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ا:  من أهم طرق وعالج الوسوسة: رابع 

ع إلى اهلل تعالى والدعاء بأن يرفع هذا الداء. .1  دوام التضرُّ

 المحافظة على األذكار واألوراد الشرعية الصحيحة. .2

 طلب العلم الشرعي والعمل به. .3

 قراءة القرآن وتدبر معانيه. .4

 الرقية الشرعية من الكتاب وصحيح السنة. .5

 يار منهم.مخالطة الناس ومصاحبة األخ .6

 .هادالعالج من األمراض العضوية حال وجو .٧

 .عدم اإلطالة يف أماكن الخالء دون حاجة .8

 مخالفة الشك وعدم االلتفات إليه. .9

لمن أصيب بوساوس يف  العمل بما أرشد إليه النبي  .10

 من خالل التالي: العقيدة،

 االستعاذة باهلل من الشيطان. - أ

 الوساوس.االنتهاء وعدم االسرتسال مع  -ب 

 .آمنت باهلل ورسلهقول:  - ج
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ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ژ قراءة قوله تعالى:  -د 

 .ژىئ  ی  ی  ی   

تناول األدوية الطبيعية التي لها خاصية يف عالج الوسواس،  .11

 شفاء، منها: وبيَن أَن فيها أو التي حَث عليها النبي 

 اللبن. - أ

 الَسناا. -ب 

 .العسل -ج 

 ماء زمزم. -د 

 العجوة.تمر  - ـه

 الحبة السوداء. -و 

 العود الهندي )الُقْسط أو الُكْست(. -ز 

 أن يتأمل الموسوس يف حاله وحال غير  من الموسوسين. .12

 دور الوالدين. .13
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