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وحده  هللا  إلَّ  إله  ل  أن  وأشهد  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد 
ل  شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

البسيطة  هذه  على  أوجد  أن  التامة  هللا  حكمة  من  فإنَّ 
أعداًء لبين آدم من غري جنسهم -وهم الشياطني- يسعون 
إلضاللهم، وتشكيكهم يف عقائدهم، وذلك بالوسوسة لهم، 

َبه يف قلوبهم. وإلقاء الشُّ

الصحابة  بعض  على  الوسوسة-  -أعين  أمرها  َثُقل  ا  وَلمَّ
فكان ذلك،  استعظموا  قلوبهم  يف  الشيطان  قذف  بما   } 

ما معهم من اإليمان محركًا لهم على كراهيتها ودفعها، ومن 
َثمَّ سؤال النيب @ عنها.

النيب  أصحاب  من  ناس  جاء  قال:   > هريرة  أيب  فعن 
ا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم  @، فسألوه: إنَّ
به، قال: Mوقد وجدتموه؟L قالوا: نعم، قال: Mذاك  صريح 

.((( Lاإليمان

الصحابة  لقلوب  مطمئن�ًا  النبوي  اجلواب  هذا  فكان 
لهم،  اخلالص  باإليمان  وشاهدًا  أقلقهم،  ِلَما  ورافعًا   }
بالقلب،  تمرُّ  اليت  الرديئ�ة  الوساوس  هذه  أن  وحاصله: 
عنها،  وينفر  يبغضها  بل  عليها  يعقد  فال  عليه،  وختُطر 
وشدة  لها،  الستعظام  هذا  إنَّ  بل  صاحبها،  عن  متجاَوز 
صريح  هو  اعتقادها-  عن  -فضاًل  بها  النطق  من  اخلوف 

اإليمان ودليل صحته.
ة: 7 م فوائد عدَّ ويستفاد من احلديث املتقدِّ

ده قوله تعاىل:  )- شدة عداوة الشياطني لبين آدم، ويؤيِّ
Kڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄJ ]فاطر: 6[.

)))  رواه مسلم )32)).
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إزالة  من  املفيت  عليه  يكون  أن  ينبغي  ما  على  التنبي�ه   -2
قلق املستفيت وإفادته باجلواب املناسب حلاله.

هذه  دفع  على  املؤمنني  لعباده  تعاىل  هللا  عون   -3
واليقني  اإليمان  من  قلوبهم  يف  جعل  بأن  وذلك  الوساوس، 

ما ل تثبت معه هذه الوساوس.
َعم اليت تستلزم الشكر. 4- أن هذا من أعظم النِّ

يقول الشوكاين ~: »فإذا لم يكن له سبي�ل على املؤمنني 
إالَّ بأن يوسوس لهم وسوسة ال وجود ليشء من معناها يف 
َعم اليت  اخلارج، وال تربز يف قول وال فعل، فذلك من أعظم النِّ

ينبغي شكر هللا عليها« )2).
الشبهات  ورود  عند  استعماله  املؤمن  على  ينبغي  ما   -5
نون هذه األمور  والوساوس من الرجوع إىل العلماء الذين ُيبيِّ

ويكشفونها.
هذا  يف  وقع  َمن  أرشد  أن   @ النيب  ُنْصح  كمال  ومن 
َبه  الشُّ تلك  معها  تضمحل  أمور  إىل  الوسوسة  من  النوع 
الشيطاني�ة، َمن اسَتْعَمَلها وعمل بها حفظ نفسه وصحَّ له 

قلُبه، وهي:
أ- الستعاذة باهلل تعاىل.

ا وقع يف النفس من الوساوس. ب- النتهاء عمَّ
َخَلق كذا؟  Mيأيت الشيطاُن أحَدكم فيقول: َمن   :@ قال 
ك؟ فإذا َبَلَغه فلَيْستِعْذ  َمن َخَلق كذا؟ حىت يقول: َمن َخَلق ربَّ

.(3( Lباهلل ولَيْنَت�ِه
ج- قول: »آمنت باهلل«.

قال @: Mال يزال الناُس يتساءلون حىت ُيقال: هذا َخَلق 
هللُا اخَلْلق، فَمن َخَلق هللَا؟ فَمن وجد من ذلك شيئ�ًا فلَيُقل: 

.(4( Lآمنُت باهلل
)2)  رفع البأس للشوكاين )ص:43).

)3)  رواه البخاري )3276) واللفظ له، ومسلم )34)).
)4)  رواه مسلم )34)).
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د- قول: »قل هو هللا أحد، هللا الصمد، لم يلد، ولم يولد، 
ولم يكن له كفوًا أحد«.

هذين  مع  ويقرن  ثالثًا،  اليسرى  اجلهة  عن  التفل  ه- 
األمرين الستعاذة باهلل من الشيطان.

يقول  حىت  هم  نبيَّ يسألوا  أن  الناُس  Mيوشك   :@ قال 
قالوا  فإذا  هللا؟  َخَلق  فَمن  اخَلْلق،  خالق  هللا  هذا  قائلهم: 

پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  Kٱ  فقل:  ذلك 
 ،Jٿٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 

.(5( Lثم ليتفل عن يساره، ولَيْستِعْذ باهلل من الشيطان
و- قول: »هو األول، واآلخر، والظاهر، والباطن، وهو بكل 

يشء عليم«.
Mإذا   :{ عباس  ابن  يل  قال  الوليد:  بن  سماك  يقول 

ېئ  ېئ  ۈئ  Kۈئ  فقل:  شيئ�ًا  نفسك  يف  وجدَت 
.(6( LJېئ ىئىئ ىئ ی ی

وهذا األثر له ُحْكم الرفع، إذ مثله ل ُيقال من ِقَبل الرأي.
وجهها  على  العبد  تعاطاها  إن  النبوية  اإلرشادات  فهذه 
وازداد  الباب،  هذا  يف  ومكائده  الشيطان  ُشَبه  من  َسِلم 

يقيُن�ه، وقوي إيماُنه باهلل تعاىل.
ذلك  َعل 

َ
ف َمن  أنَّ  »وأعتقُد   :~ األلباين  العالمة  قال 

تذهب  أن  بد  ال  أنه  ذلك،  يف  ُمخلصًا  ورسوله،  هلل  طاعة 
ذلك  Mفإنَّ   :@ لقوله  شيطاُنه  وين�دحر  عنه،  الوسوسة 

.((( » (((Lيذهب عنه
وأمثالها:  الوساوس  لهذه  الشرعية  العالجات  ومن  ن- 
العبادة  ألن  حتقيقها؛  يف  والجتهاد  العبادة  على  اإلقبال 
بها  بها وأقَبل عليها انشغل  أداء حق هللا تعاىل، فَمن اعتىن 
نه األلباين يف ظالل اجلنة )653). )5)  رواه ابن أيب عاصم يف السنة )653)، وحسَّ
نه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )4)6)). )6)  رواه أبو داود )0))5)، وحسَّ
26)، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )0)6)). )7)  رواه أحمد )203

)))  سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين ))/236).
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أو  الفاسدة  األفكار  من  يشء  إليه  يتطرق  ولم  سواها،  ا  عمَّ
باألعمال  هللا  إىل  بًا  تقرُّ املرء  ازداد  ما  وكلَّ السيئ�ة،  اخلواطر 
من  املزيَد  وَطَلَب  للطاعة،  ه  حبُّ زاد  املشروعة  الصاحلة 

العلم بها ومعرفتها.
هللا،  آالء  يف  ــروا  Mتفكَّ  :@ بقولــه  العمــل  ومنهــا:   ل- 

.((( Lوال تتفكروا يف هللا
على  الفكر  إعمال  يف   @ ن�ا  نبيِّ من  مبارك  إرشاد  فهذا 
ودللتها  نفِسه  موعظَة  العاقل  على  وأنَّ  الصحيح،  الوجه 
على ما ينفعها من التفكر يف ِنَعم هللا تعاىل وآياته، وإحسانه 
 وألطافه بعباده، ووعده تعاىل وثوابه، ووعيده  وعقابه، 
تزكيتها،  وُطِرق  وآفاتها  وعيوبها  النفس  يف  التفكر  وكذا 
ل  يكون  وأن  جناتها،  وسبي�ل  هللا  عند  فالحها  إىل  والوصول 

التفكر يف ذات هللا، ول يف حقيقته ، ول  كيف هو؟
هذه  من  وسالمته  ِفْكره،  إصالح  يف  الراغب  فعلى 
الوساوس والشرور أن يصرفه فيما ينفعه، ففي ذلك امتث�ال 
وأخذ  الِفْكر،  يف  والنضباط  اإليمان،  وزيادة   ، هللا  أمر 
الشيطان،  أبواب  وسد  التفكري،  يف  الصحيح  مساره  العقل 
وقوة الطمأنين�ة يف القلب، وهدوء النفس، وَمن سلك هذا 
املسلك ازداد محبًة هلل وشكرًا له على نعمه وأفضاله؛ فإنَّ 
عند  الفوز  وسبي�ل  الفالح  طريق  ونعمائه  هللا  آلء  مطالعة 
هللا والسعادة عنده ، »ولهذا كانت طريقة القرآن: تذكري 

العباد بآالء هللا عليهم، فإنَّ ذلك يقتيض شكرهم له« )0)).
من  له  وُفتح  ُهِدَي،  ينفعه  فيما  ِفْكره  املرء  أعمل  ما  وكلَّ
على  فالواجب  مضاعفة،  أضعافًا  النافع  التفكري  أبواب 
املسلم أن يسري على ما سار عليه السلف الصالح من إعمال 
�ه @ من التأمل مثاًل  العقل فيما أمر هللا به، وحثَّ عليه نبيُّ
نه األلباين يف سلسلة األحاديث  ))) رواه الطرباين يف املعجم األوسط )))63)، وحسَّ

الصحيحة )))7)).
.(6 )0))  مجموع الفتاوى لبن تيمية ))2/)4
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ة  يف معاين األسماء والصفات، والوقوف على آثارها املسلكيَّ
وآياته  الكوني�ة  هللا  آليات  ر  التدبُّ ومن  التربوية،  وفوائدها 
نة وحنو ذلك، قال  الشرعية، والتفكر يف معاين الكتاب والسُّ
للقلب  أنفع  يشء  فال  »وباجلملة   :~ القيم  ابن  العالمة 
العقل  يأخذ  فبهذا   ،(((( ر«  والتفكُّ ر  بالتدبُّ القرآن  قراءة  من 
التخبطات  من  املرء  وَيْسَلم  التفكري،  يف  الصحيح  مسلكه 
اليت ل نهاية لها، ويكون سائرًا على سبي�ل السلف الصالح 

يف هذا الباب.

أفضل  كان  ما  الدرداء:  أم  سألُت  هللا:  عبد  بن  عون  قال 
عبادة أيب الدرداء؟ قالت: »التفكر واالعتب�ار« )2)).

واآلثار يف هذا عنهم { كثرية.

ق- ومنها: إعمال قول النيب @: Mمن ُحْسن إسالم املرء 
ا يهم  تركه ما ال َيْعني�هL )3))، فإنَّ التفكري يف ذات هللا ليس ممَّ
ما يدخله يف متاهات من الوسوسة  املسلم ول يصلحه، وإنَّ
وأطَيب�ه  الدواء  وأنفع  عليم،  به  هللا  ما  احلرية  من  وظلمات 
اإلمام يقول  -كما  الوساوس  هذه  عواقب  من   للسالمة 
 ابن القيم ~: »أن تشغل نفسك بالِفْكر فيما يعنيك دون
ر فيما  ما ل يعنيك، فالِفْكر فيما ل يعين باب كل شر، ومن فكَّ
بما  له  األشياء  أنفع  عن  واشتغل  يعني�ه،  ما  فاته  يعني�ه  ل 

ل  منفعة له فيه« )4)).

حّدًا  لتفكريه  أن  الوساوس  بهذه  ابتلي  من  ُيدرك  أن  ي- 
اه،  ينتهي إليه، وأنَّ لعقله منتهى ل بد أن يقف عنده ول  يتعدَّ
ب عنه، فلذا لزمه  وأنه عاجز تمامًا عن إدراك كل ما هو مغيَّ

التسليم.
))))  مفتاح دار السعادة لبن القيم ))/535).

)2))  رواه وكيع يف الزهد )224).
والرتهيب  الرتغيب  صحيح  يف  األلباين  نه  وحسَّ  ،(23(7( الرتمذي  رواه    ((3(

.(2((((
)4))  الفوائد لبن القيم )ص:55).
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عن  ~ الذهيب  احلافظ  ذكره  ما  ذلك  شواهد   ومن 
سليمان:  بن  جعفر  األمري  ولد  من  لفىت  قال  أنه  مهدي  ابن 

هه. ك تتكلم يف الرب وتصفه وُتشبِّ َبَلغين أنَّ
من  أحسن  شيئ�ًا  هللا  َخْلق  من  نَر  فلم  نظرنا،  نعم،  قال: 

اإلنسان، فأخذ يتكلم يف الصفة والقامة.
يا بين حىت نتكلم أول يشء يف املخلوق،  ُرَوْيدك  له:  فقال 
ا حدثين  ين عمَّ فإن عَجْزنا عنه، فنحن عن اخلالق أعجز، أخرِبْ

شعبة عن الشيب�اين عن سعيد بن جبري عن عبد هللا: K ہ 
مائة  ست  له  جبريل  رأى  قال:   Jھ ھ  ہ  ہ  ہ 

جناح، فبقي الغالم ينظر.
أجنحة،  ثالثة  له  َخْلقًا  يل  ِصْف  عليك،  ن  هوِّ

ُ
أ أنا  فقال: 

ب اجلناح الثالث منه موضعًا حىت أعلم. وركِّ
قال: يا أبا سعيد، عَجْزنا عن صفة املخلوق، فأشهدك أين 

قد عجزُت ورجعُت )5)).
وبهذا ُيعَلم ُحْكم هذه الوساوس، وما ينبغي للعبد جتاهها، 
واملوقف الشرعي الذي عليه حنوها، وبسلوكه هذا املسلك 
فساد  من  يأَمُن  بها؛  ْخذه 

َ
وأ مة  املتقدِّ الوسائل  على  وسريه 

دين�ه، وتشوش قلبه، وخراب عقله، ودمار نفسه.
م. ن�ا محمد وآله وصحبه وسلَّ ى هللا على نبيِّ وصلَّ

)5))  سري أعالم النب�الء للذهيب ))/6))-7))).


