
 )١( الداء والدواء ..الوسوسة 

الحمد هللا حق حمده، والصالة والسالم على من ال نبي بعـده وعلـى آلـه          
  .وصحبه

  : أما بعد     
مما الشك فيه أن العداوة بين اإلنسان والشيطان عداوة قديمة، فمنذ أن أمر ف       

لـيس واسـتكبر وأعلـن    بالسجود ألبينا آدم عليه السالم أبى إب اهللا تعالى المالئكة
قَاَل فَبِعزتـك ألغْـوِينَّهم   :(العداوة والحرب على بني آدم،كما أخبر تعالى عن ذلك

ينعمَأج.ينخْلَصالْم منْهم كادبوكما قعد لنا بمحاولة الغواية واإلضالل فـي  )ِإالّ ع ،
ـ    ي كل طريق ومرصد؛ فإنه حريص على قذف سمومه في قلـوب المسـلمين ك

ويلقي بالريب فيما أخبرنا اهللا به من الغيب في ، يزعزع إيمانهم باهللا العزيز الحميد
سمعت النبي صـلى اهللا  : كتابه المجيد، عن سبرة بن أبي فاكه رضي اهللا عنه قال

: فقال، فقعد بطريق اإلسالم ، إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه: "عليه وسلم يقول
، ثم قعد له بطريق الهجرة، ئك وآباء آبائك؟ فعصاه وأسلمتُسلم وتذر دينك ودين آبا

، تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول: فقال
، تجاهد؟ فهو جهد النفس والمـال : فقال، ثم قعد له بطريق الجهاد، فعصاه فهاجر
،قال رسول اهللا صـلى اهللا  فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد، فتقاتُل فَتُقْتَُل
ومن قُتل كـان حقـاً   ، فمن فعل ذلك كان حقاً على اهللا أن يدخله الجنة: عليه وسلم

وإن وقصته ، على اهللا أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقاً على اهللا أن يدخله الجنة
إسـناده  : رواه النسـائي وقـال الحـافظ   " [دابته كان حقاً على اهللا أن يدخله الجنة

: من رحمة اهللا بعباده أنه لم يجعل للشيطان على المؤمنين من سلطان و، ]..حسن
)الْغَاوِين نم كعنِ اتَّبإال م لْطَانس هِملَيع لَك سي لَيادبع كمـا  ) ٤٢:الحجـر ) (ِإن

فلما لـم ).ِإن كَيد الشَّيطَانِ كَان ضعيفًا : (وصف سبحانه كيد الشيطان بأنه ضعيف
  .الشيطان سبيال على المؤمنين لجأ إلى الوسوسة يجد

هي حديث الشيطان للنفس، بإلقاء معان سيئة أو أفكار شـريرة   :الوسوسةتعريف 
  .هي تردد الشيء في النفس من غير اطمئنان واستقراروفي نفس اإلنسان، 

  : أسـبابـها
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ور نهـى  الوسوسة هي من كيد الشيطان، وهي ناتجة من الغلو والتشدد في أم     
 :عدة أمور أهمهاالشارع عن الغلو والتشدد فيها، ولهذا فإن مردها إجماالً إلى 

من مرض قلبه بشكوك ووساوس ال تزول إالّ ": قال اإلمام الذهبي: قلة العلم -١
هـ، فـالعلم  . أ".بسؤال أهل العلم فليتعلم من الحق ما يدفع ذلك عنه وال يمعن

خطر بباله، والجهل يورد على اإلنسان ما يزيل أي شيء يرد على اإلنسان وي
  .يضره وال ينفع

وهذا ينتج عن أمور كثيرة من قلة األعمال الصالحة وكثـرة  : ضعف اإليمان -٢
  الشيطان يتسلط على أهل المعاصي بخالف قوي اإليمان فـإن المعاصي، فإن

  .الشيطان يفرق منه وليس له عليه سبيل
الهواجيس وكثرة التفكير التي ال يتحقق معها فإن  :االسترسال مع الهواجيس -٣

مطلوب وال تحصل منها فائدة تسبب الوساوس لإلنسان وتسهل طريق الشيطان 
  .له

فإن الذكر يطرد الشيطان ويجعل منفذاً على أحـد مـن   : الغفلة عن ذكر اهللا -٤
البشر فإذا ترك الذكر جاء الشيطان بخيله ورجله فدخل إلـى قلـب اإلنسـان    

كما في حديث فرار الشيطان وله ضراط عند . شوش عليه ووسوس لهوفكره ف
  .سماع األذان وهو في مسلم والبيهقي

ألن الشيطان من الواحد أقـرب فيسـهل تمكنـه منـه      :عدم مخالطة النّاس -٥
  .والسيطرة على إفساده وإغوائه

  .موموذلك إما بزيادة وغلو، وإما بإنقاص وتفريط، وكالهما مذ :عدم االتباع -٦
  

  ،،،،،،، إنشاء اهللا  يتبع                                                       
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