
  )٣( الداء والدواء ..الوسوسة      
 سعد عبد اهللا عاشور. د                                               

  كلية أصول الدين –األستاذ المشارك بقسم العقيدة                                              
  غزة –مية الجامعة اإلسال                                                 

وفي هـذا العـدد    ،أنواع الموسوسينالوسوسة، و مظاهرتحدثنا في العدد السابق عن          
  .فنقول وباهللا التوفيق  ،هاعـالجو الوسوسة ارآثـنتحدث عن 

  : الوسوسة آثــــار
إلى هذا  وطريقاً وسببه أن إبليس قد وجد منفذاً :تخلخل الدين وضعف اإليمان -١

يه، والوسوسة ال تكون في الغالب إالّ في ضـعاف اإليمـان،   العبد فوسوس إل
ومن أبرز عالمات تخلخل الدين وضعف اإليمان تفويته الجماعة، بل تـأخيره  

  .للصالة، وقد يصل األمر إلى تضييعها
لزيادته على السنة فمن زاد على ثالث فقد خـالف  : بطالن األجر أو نقصانه -٢

جاء أعرابي إلى : عن أبيه عن جده قالالسنة كما في حديث عمرو بن شعيب 
: ثم قـال . ثالثاً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثالثاً

  . »هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم«
فالتردد في النية، وإعادتها وإكثار صب الماء على األعضـاء   :إتعاب النفس -٣

  .يب للنفسفي الوضوء، كل هذا تعذ
بمكثه في الخالء ومكان قضاء الحاجة وغير ذلك مـن  : ضياع الوقت والعمر -٤

حاالته التي مر ذكرها، ولو أنّه أعرض عنها الستفاد من وقته بما ينفعه فـي  
  :يقول الوزير ابن الوزير ابن هبيرة. دينه ودنياه

  وأراه أسهل ما عليك يضيع*** والوقت أنفس ما عنيت بحفظه 
الذين عوفوا من هذا الداء، فيقدح : للقدح في زمالئه وإخوانه كون سبباًأن ي -٥

المغرضون من أهل الشر والضالل، والمعنى ـ المقصود من هذا الكـالم ـ    
أن الشخص الموسوس وهو بين أصحابه في مجيئه وذهابه يأتي أهـل الشـر   

س، فيقدحون في كل مسلم على وجه البسيطة، هؤالء الملتزمون أصحاب وسوا

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

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


مشددون، وخذ من هذا الكالم الذي يتفوه به أهل الباطل المتعلمنون قبحهم اهللا 
  .غير آجالً وأهلكهم عاجالً

من التجارة وطلب الرزق وغيـر ذلـك مـن     :تعطله عن األعمال الدنيوية -٦
  .األعمال التي هي مهمة له في دنياه، وذلك بسبب انشغاله بوسواسه

  : الوسوسة عــــــالج
فهو يمنع صاحبه من عمل ما ليس بوارد وال أصل لـه  : طلب العلم الشرعي -١

  .بالشرع، ويكون الشيطان منه أبعد وأشد فرقا وهربا
  .وحال الموسوس كلها جهل بالشريعة فلو كانت عن علم لما فعل ما فعل     

وذلك بكثرة النوافل والطاعات والقربات من صـالة وزكـاة   : تقوية اإليمان -٢
إلخ، وأهم تلك القربات الفرائض، فإذا فعل ذلك قوي إيمانه وأصـبح  .. موصيا

  .عنده سدا منيعا يحجب الشيطان الرجيم من الوصول إلى القلب
إن اهللا تعـالى  " :قال اإلمام أبو بكر ابن العربي :المداومة على ذكر اهللا تعالى -٣

ودواؤها ... ةسلط الشيطان على اإلنسان في إفساد صالته عليه قوال بالوسوس
  ".إلخ كالمه.. الذكر
فالذكر هو الحصن الحصين، والسد المنيع، والحافظ المالزم، والسـالح           

الفتاك ضد الشياطين وخص من جملة األذكار أذكار طرفي النهـار، وأذكـار   
  .النوم، والدخول والخروج وغيرهم

ألنّه إن تمادى بـه  فال يجعله شغله الشاغل : المجاهدة في دفعه والتلهي عنه -٤
تمكن منه وهيهات حينها أن يزول إالّ إذا شاء اهللا، فإذا دافعـه وجاهـده زال   

  .واضمحل بإذن اهللا
فـإذا  } وِإما ينزغَنَّك من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاسـتَعذْ بِاللَّـه  {: االستعاذة باهللا تعالى -٥

آن وغيـر ذلـك مـن    استعذت خنس وكان كالذبابة، فاستعذ عند قراءة القـر 
  .العبادات

  ". االستعاذة فيها االستعانة باهللا على دفعه " :قال ابن السعدي    
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وهذا من أقوى األسباب في دفع الوسواس وليعلم أن اهللا ليسـتحي أن   :الدعاء -٦
فأكثر الدعاء ال سيما في مـواطن  . يرد عبدا سأله، وقد وعد باإلجابة من دعاه

  .اإلجابة
 .وعلى آله وصحبه سيدنا محمداً وصلى اهللا على
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