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  الوسواس سبِ يف نِ  األقوالِ  اختالفُ 
 ه أصنافِ  رُ كْ وذِ 

 وهتذيب الشيخ حممد الفحامإعداد 
 

 لَ خَ دْ ه وال مَ تِ سَ وَ عن وسْ  _تُ كُ سْ أي يَ _ سُ نَ خيَْ  الشيطانَ  ألنَّ  رِ ابلذكْ  ؛الوسواسِ  انقطاعُ _ 1
 . رِ كْ عن الذِّ  ةِ لَ فْ لغَ ابله إال 

الذكر _أي  ه بنورِ تيعابِ به السْ  ب عن التأثُّرِ جَ لكنَّ القلَب حيُْ  ،الوسوسة عدم انقطاعِ _ 2
  رَ كَ فإذا ذَ يف قوله صلى هللا عليه وسلم: (َخْنَسُه    لونَ املعىن حيمِ هذا  وعلى    _ ه بهبسبب استغراقِ 

 )  سَ نَ خَ  هللاَ 
 . القلب ةِ بَ لَ غَ  مِ كْ ِحبُ وذلك  فُ عُ ضْ بل تَ   ؛ابلكليةالوسوسة   عدم سقوطِ _ 3
  ةٍ بَ تقارِ مُ  ةٍ نَ مِ زْ يف أَ  انِ بَ عاقَـ تَ ما يَـ هُ فَـ  ،هِ كِ ْر تَـ  حلظاتِ ها دُ وْ وعَ  ؛الذكر حلظاتِ  سوسةِ الوَ  انعدامُ _ 4

 .  رِ كْ الذِّ  وجودِ ُة الوسوسة مع دَ شاهَ ة عندهم مُ لَّ والعِ 
شيئني    هِ يْ نَـ يْـ عَ بِ يرى    نْ مَ كَ   عُ طِ قَ نْـ قاً ال يَـ ساوُ على القلب دائماً تَ   ؛رِ كْ تساُوُق الَوْسَوَسِة مع الذِّ _  5

 واحدٍة.   يف حالةٍ 
   .ما قالوا لكنَّها قاصرٌة عن اِإلحاطة أبصناف الوسواس  ةُ حَّ صِ  والصحيح 

 : ثالثة وإمنا األصنافُ 
  الصربَ   وأنَّ   مرِ العُ   طولِ بِ   يهامِ لذَّاِت الدنيا واإلِ مَ   ْربَ عَ   ابحلقِّ   بيسِ لْ التـَّ   ةِ هَ جِ   نْ �يت مِ   فٌ نْ صِ ؛  األول

  نَ مِ  دُّ شَ أَ  ارِ على النَّ  الصربَ  وأنَّ  ،حقِّ هللا تعاىل عليه عظيمَ  العبدُ  رَ كَّ ذَ تَ فإْن  ، شديد هُ مُ عنها ألَ 
  هُ بَ جْ حَ   الشيطانُ   طيعُ تَ سْ وهذا ما ال يَ   ،تعاىل  هللاِ   ه إمياٌن بكتابِ الدنيوية ألنَّ   هواتِ الصرب عن الشَّ 

  . بُ هرُ ويَ  سُ نَ مث خيَ  ك العبدِ ل ذإمياِن ة وَّ قُ بِ  فُ عُ ضْ فيَ  ،عنه
 اإلمث.    نِ ابطِ   ما وسواسُ السيَّ   وسواسِ   كلِّ   نْ ا مِ جنَ   رٍ خاطِ   لِّ مع كُ   للعملِ   دةً ه قاعِ ذَ اختََ   ؛ فإنِ وعليه
        عَ قَ وَ  كَّ فيها أو شَ  هللاِ  مَ كْ فإْن َجِهَل العبُد حُ  ، اجا�ِ يَ هوة وهَ الشَّ  ةِ هَ جِ  نْ ؛ وصنٌف �يت مِ الثاين
  اةَ جنَ لذا ال  .ه شيطانُ وَخَنَس ا جنَ  نَ قَ يْـ أَ  وإنْ  ،هسَ فْ نَـ  دَ اهِ جيُ أْن  الإ عَ رمبا وقَ  هِ نِّ على ظَ  بَ لَ غَ  وإنْ 
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ٍم لْ عِ ه إال بِ لِّ إىل ذلك كُ  وصولَ وال  ،تعاىل  إىل هللاِ  رارٍ بال فِ إمياَن وال  ،بال إميانٍ   قنيَ وال يَ قَني يَ بال  
   ابلكتاب.

 يف القلب عانِ ضِ وْ ما مَ مع الوسوسة كأ�َّ  رُ كْ الذِّ عليه  بُ عاقَ تَ يَـ  اخلواطرِ  ةِ سَ وَ نٌف بوسْ وصِ ؛ اثلثاً 
إال   ةِ يَّ لِّ ابلكُ  عُ فِ دَ نْ ال يَـ  سُ نْ وهذا اخلَ  ،أيضاً  على تلك اخلواطرِ  معىن القراءةِ  مُ هْ فَـ  لُ مِ تَ شْ يَ رمبا حىت 
 هُ كلَّمَ لو  حبيث  احلقُّ  هوبُ بُ إال حمَْ ه ابلِ على  رُ طُ حبيث ال خيَْ  صِ اخلالِ بُّ  عليه احلُ َىل وْ تَـ اسْ  نِ عند مَ 

فإذا ُتُصّوَِر هذا   ،راهيَ   ال  كأنْ   كانَ لَ   أحدٌ   هِ يْ دَ بني يَ   ولو اجتازَ   ،هعُ مَ سْ يَ ال  ه  ه حمبوبَ ه مع شهودِ غريُ 
ِة احلِ  ،وٍّ دُ عَ  نْ مِ  يف اخلوفِ مثال    النارِ  نَ مِ  وَُّر يف اخلوفِ صَ تَ فكيف ال يُـ  ، على شيءٍ  صِ رْ أو شدَّ
   .هِ مِ دَ عَ ه بِ مُ دَ وعَ  اإلميانِ  ةِ ه بقوَّ حتقيقُ  ونٌ هُ رْ ذلك مَ  لكنَّ  ،نان على اجلِ  صِ رْ أو احلِ 
ه عادُ بْ ا إِ وأمَّ بعيٌد جداً  الق  طْ على اإلِ   الشيطانِ   وساوسِ   نْ مِ   اخلالصَ   أنَّ   الصةُ واخل؛  مهمة  خامتة

يف  رِ ظَ النَّ  هلُ به أَ  خرجَ  نبويٌّ  املذكور. وهو يف األصل منهجٌ  املنهجِ  ْربَ عَ  واردٌ  حوالِ مع تـََغريُِّ األَ 
إىل ما  لوصولِ لِ صلى هللا عليه وسلم  هللاِ  به رسولُ  يَ لِ تُ قد ابْـ ة فالنبويَّ  واألفعالِ  األقوالِ  أحاديثِ 

كما يف البخاري  _صلى هللا عليه وسلم  أنَّ النيبَّ ذلك ِمْن  ،صلى هللا عليه وسلم الرسولُ  هُ لَ عَ فَـ 

ين  لَ غَ شَ ى بذلك الثوب وقال: (وهو يف الصالة فلما سلََّم رمَ _لَِبَسُه_    ثوبٍ   مِ لَ إىل عَ   رَ ظَ نَ   _ومسلم
  ورمى خبامتٍَ   ، ) _أي بكسائه_  هتِ يَّ انِ جَّ بِ نْ وين أبَ تُ ئْـ وا  مٍ هْ وا به إىل أيب جَ اذهبُ وقال: (  عن الصالة)

الشيطان    ةِ سَ وَ سْ وَ وكان ذلك لِ   ،)ٌة إليكم رَ ظْ رٌة إليه ونَ ظْ نَ ( :  _ كما سنن النسائي _  قالمث    ،هِ دِ كان يف يَ 
ةِ لَ   ريكِ حْ بتِ  إىل أنَّ عليه الصالة والسالم    النيبِّ   نَ مِ   ظر إليهما _الثوب واخلامت_ وذلك تعليمٌ النَّ   ذَّ
ه  عن حاجتِ  ما زادَ  كُ لِ ميَْ  فما دامَ  ،ةِ فارقَ مُ والْ  يِ مْ ابلرَّ إال الدنيا ال يتأتَّى  روضِ عُ  وسوسةِ  طاعَ قِ انْ 

 بِ لُّ غَ للتـَّ  عَ مَ طْ رصاً فال مَ حِ  القلبِ  تعلِّقَ مُ ما دام و  ،باهاةً ه مُ إظهارِ وِة هْ شَ وبِ وٌل به غُ شْ منها وهو مَ 
  طامِ حُ  نْ ه مِ تِ ضاعَ بِ  يف دائرةِ  شِ يْ مع العَ  الشيطانِ  نْ مِ  صَ لُّ خَ التَّ  ذلك أنَّ  على الوسواس حبالٍ 

 .  الالدنيا حمُ 
  ،دعةيف البِ   هُ يَ قِ لْ يُـ لِ   صيحةِ أاته ابلنَّ   عَ نَ تَـ امْ   فإنِ   ،املعاصي  لِ بَ قِ   نْ مِ   آدمَ   ابنَ   الشيطانُ �يت  قال حكيم:  

ه حىت  وصالتِ  هِ  َشكََّكُه يف وضوئِ َىب أَ  فإنْ  ،رامما ليس ِحبَ  ّرِمَ حَ يُ ة لِ دَّ والشِّ  جِ رُّ حَ ابلتَّ  هُ رَ مَ  أَ َىب أَ  فإنْ 
ه بنفسِ  بَ جَ عْ يَـ اظرين فَـ الن إليه قلوبُ  ميلَ تَ الربِّ لِ  مالَ عْ عليه أَ  فَ فَّ  خَ َىب أَ  فإنْ  ،ُخيْرَِجه عن الِعْلمِ 

 تَ لِ فْ ها أُ ه لو جاوزَ الشيطان أنَّ  مُ لَ عْ ويَـ  درجةٍ  رُ ا آخِ فإ�َّ  ، هحلاحُ دُّ إِ تَ شْ وعند ذلك يَ  ،هُ كُ لِ هْ وبه يُـ 
                     منه إىل اجلنة.  


