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وفي هذا العدد نتحـدث عـن    ،أسـبابـهاو الوسوسةتعريف  تحدثنا في العدد السابق عن     

  .فنقول وباهللا التوفيق  ،أنواع الموسوسينالوسوسة، و مظاهر
  : الوسوسة مظاهر

وهذه أغلب حاالت الوسواس  :التأخر في الدورات حال الوضوء أو االغتسال -١
  .النّاس الذي يأتي الجهلة من

ألنّه يظن أنّها فاسدة، وأنّه ما كبر مع اإلمام فيقطـع  : تكرار الصالة وإعادتها -٢
  . التكبير ويعيده

إنّـه ـ أي الموسـوس ـ يجـد      " :قال ابن قدامة وابن القيم: الحرف تكرير -٣
ات ات التخـي  : أكككبر، وكقوله في التحيـات : صعوبة في اللفظ فتراه يقول

اس اس وهذا يفسد الصالة وصالة من خلفـه إذا كـان   : التحي، وفي السالم
  ". إماماً

وخاصة في الشباب الذين هم عمودها وقوامها، وال  :وجود الضعف في األمة -٤
يكون هناك فائدة منهم ومن وجودهم ما دام الواحد منهم أو الجمع قد اسـتحوذ  

  .عليهم الشيطان ووسوس لهم في عبادتهم
  : أنواع الموسوسين

كما في الحديث يسأل الشيطان من خلق كذا من خلـق   :سة في العقيدةالوسو -١
وعالج هذا ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما . من خلق اهللا: كذا حتى يقول

آمنت بـاهللا ورسـوله، اهللا أحـد، اهللا    : جاء في األحاديث وخالصتها أن يقول
ه ويستعيذ باهللا الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يتفل عن يسار

من الشيطان الرجيم، ثم ينتهي عن االنسياق مع الوسوسة، ومـن فعـل ذلـك    
له في ذلك ال بد أن تذهب عنه الوسوسة وينـدحر   طاعة هللا ورسوله مخلصاً

  .»فإن ذلك يذهب عنه«: شيطانه لقوله عليه الصالة والسالم في الحديث

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وانتشـارا بـين    ثر شـيوعاً وحالهم في هذا الباب أك: الوسوسة في الطهارة -٢
سوسين، والشيطان يأتي أكثر النّاس من هذا الباب لقلـة العلـم بأحكامـه    والم

وكثرة الجهل وخاصة في نطاق النيـة فـي الطهـارة، فوسـوس الشـيطان      
للموسوسين بالنية، فتجد الرجل منهم يجاهد نفسه باستحضار النية وهـذا مـن   

ال تحتاج لكل هذا االستحضار بل كل ما في األمر أنّه بمجرد جهله، وإالّ فالنية 
ما يقصد الشخص عمالً فهو ناويه، وتجره هذه المجاهدة إلى التلفظ بالنية وكما 
هو معلوم أن التلفظ بالنية بدعة، وكل بدعة فهي ضاللة فهي لم تكن من فعـل  

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته ومن بعدهم
فإنّهم يمكثون الوقت الطويل في الخالء، كـل   :ة عند قضاء الحاجةالوسوس -٣

ذلك يعالج نفسه ويجاهدها في إخراج البول، فإذا بال وانتهى من بولـه أتـى   
بأفعال مشينة من السلت، والنتر، والنحنحة، والمشي، والقفز، والحبل، والتفقد، 

ثة اللهفان البن راجع شرحها في إغا( .والوجور، والحشو، والعصابة، والدرجة
  .)القيم
يفعله مما  والرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته لم يكونوا يفعلون شيئاً        

  .هؤالء الموسوسون
من أين : فإذا جاء ليتوضأ فإنّه ينظر إلى الماء يتساءل: الوسوسة في الوضوء -٤

  لك أنّه طهور أو على األقل طاهر؟
ان عنده علم بالشرع لعلم أن األصل في الميـاه  وهذا من الجهل وإالّ لو ك         

فـال يتـرك األصـل     }وَأنزلْنَا من السماء ماء طَهوراً{: الطهورية، قال تعالى
  .الحتمال طارئ، وإذا أطال التفكير في طهورية الماء ازداد عليه اإلثم

ليوم، فهو يغسل ثوبه الطاهر مرات عديدة في ا: الوسوسة في طهارة الثياب -٥
أنّه إذا لمس مسـلم ثوبـه    ولم يتيقن، وقد يبلغ به الوسواس مبلغاً إذا كان شاكاً

غسله، وكأن هذا المسلم نجس أو متلطخ بالنجاسة وهو عاقل يتـرك النجاسـة   
عالقة به؟ وهل اإلنسان نجس؟ وإذا أصيب ثوبه بقطرة ماء، ما يكتفي بغسـلها  

عند الوضوء تأخر عن صـالة   بل يغسل الثوب كله ويغسل ما معه، وإذا كان
  .الجماعة مع المسلمين
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أصلي صـالة  : فيتلفظ بالنية فيقول: الوسوسة في الصالة واستحضار نيتهـا  -٦
كذا، ثم يقطعها يظن أن نيته قطعت وهي ال تنقطع إالّ بتعمد، ويأتي بعشر بدع 

دة قبل تكبيرة اإلحرام لم يفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال صحابته واح
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، نويت أصلي صالة الظهر، فرض : منها وهي

الوقت، أداء هللا تعالى، إماما أو مأموما، أربع ركعات مستقبل القبلة، ثم يزعج 
أعضاءه ويحني جبهته، ويقيم عروق عنقه، ويصرخ بالتكبير كأنّه يكبر علـى  

  .العدو
  ،،،،،،، إنشاء اهللا  يتبع             
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