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َاحلمد هللا الذي طهر قلوب من لطف به من عباده الوسواس،  َ َ ْ َ
وأعاذهم بفضله من كيد اخلناس، الذي يوسوس يف صدور الناس، 

  .وحفظهم عن تشكيكه ومهزاته، ومن نفخه ونزغاته
وأشهد أن ال إله إال إهللا الواحد األحد، الفرد الصمد، يعلم 

وما خيتلج يف الصدور، وأصلي وأسلم على ما توسوس به النفوس، 
سيد السادات، وأفضل الكائنات، ذي املعجزات الباهرات، واآليات 
البينات، الذي حذرنا عن طاعة الشيطان واتباع الشهوات، وعلى 
آله الربرة الكرام، وأصحابه الفخام، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

  .الدين، وعلينا وعلى عباد اهللا الصاحلني
فقد رأيت يف بالدنا كثريا ممن بلي بالوسوسة يف : بعدأما 

 فرأيت أنه ال بد من ،ها والتشهدفيالطهارة ونية الصالة والقراءة 
ا وخطرها، والتحذير عن نتائجها وما يتولد منها ِالتنبيه على مضر

أو يرتتب عليها من املفاسد الكثرية املختلفة، وأضم إىل ذلك بذكر 
 فجمعت يف ِها، وغري ذلك مما يتعلق ا،شيء من عالجها ودوائ
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عونا على له  وتكون ،ذلك رسالة وجيزة تنفع ملن طالعها وتدبرها
تنبيه األكياس على (: مسيتهاو إزالة الوسواس إن شاء اهللا تعاىل،

  .)مساوي الوسواس
وعلى اهللا الكرمي اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وال 

  .احلكيمحول وال قوة إال باهللا العزيز 
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 ِاسَوْسِ كالو،حديث النفس والشيطان مبا ال نفع فيه وال خري: الوسوسة
  . اهـ) ١(بالكسر، واإلسم بالفتح
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ما يرتدد : قال إمام احلرمني): اموع(قال اإلمام حمي الدين النووي يف 
   - :ة أقساميف طهارته وجناسته مما أصله الطهارة ثالث

ما يغلب على الظن طهارته فالوجه األخذ بطهارته، ولو أراد أحدها 
اإلنسان طلب يقني الطهارة فال حرج بشرط أن ال ينتهي إىل الوسواس 
الذي ينكد عيشه ويكدر عليه وظائف العبادات فإن املنتهي إىل ذلك 

الوسوسة مصدرها اجلهل : خارج عن مسالك السلف الصاحلني، قال
  .ك الشريعة أو نقصان يف غريزة العقلمبسال

ما استوى يف طهارته وجناسته التقديران، فيجوز األخذ : الثانيالقسم 
  .بطهارته، ولو تركه اإلنسان كان حمتاطا

                                           
  . احمليطقاموس  ١
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أحدمها : ما يغلب على الظن جناسته ففيه قوالن للشافعي: الثالث
لى هذا الذي أطلقه من القولني ليس ع: طهارته، والثاين جناسته، قلت

  ).١(إطالقه بل هو على ما سبق تفصيله واهللا أعلم
التبصره يف (اعلم أن للشيخ أيب حممد اجلويين رمحه اهللا كتاب : فرع

وهو كتاب نافع كثري النفائس، وسأنقل منه مقاصده إن شاء ) الوسوسه
اهللا تعاىل يف مواضعها من هذا الكتاب، واشتد إنكار الشيخ أيب حممد 

ن ال يلبس ثوبا جديدا حىت يغسله ملا يقع ممن يعاين يف كتابه هذا على م
قصر الثياب وجتفيفها وطيها من التساهل، وإلقائها وهي رطبة على 

ا هلا يغلب على القلب جناسته وال يغسل بعد ُاألرض النجسة، ومباشر
وهذه طريقة احلرورية اخلوارج ابتلوا بالغلو يف غري موضعه، : ذلك، قال

ومن سلك ذلك فكأنه يعرتض : ضع االحتياط، قالوبالتساهل يف مو
على أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعني وسائر 
ّاملسلمني، فإم كانوا يلبسون الثياب اجلديدة قبل غسلها، وحال الثياب 

أرأيت : بال شك، مث قال      يف ذلك يف أعصارهم كحاهلا يف عصرنا 
                                           

وقد سبق له أن الشافعي رمحه اهللا نص على طهارة ثياب الصبيان يف مواضع، فالراجح   ١
  .طهارة ما يغلب على الظن جناسته
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تأمن يف غسلها أن يصيبها مثل هذه النجاسة لو أمرت بغسلها أكنت 
أنا أغسلها بنفسي فهل مسعت يف ذلك خربا عن : املتومهة، فإن قلت

م وجهوا ّيه وسلم أو عن أحد من الصحابة أرسول اهللا صلى اهللا عل
على اإلنسان على سبيل اإلجياب أو الندب أو االحتياط غسل ثوبه 

  .بنفسه احرتازا من أوهام النجاسة
قال أبو حممد يف التبصرة نبغ قوم يغسلون أفواههم إذا أكلوا خبزا ) عفر(

احلنطة تداس بالبقر وهي تبول وتروث يف املداسة أياما طويلة، : ويقولون
وهذا مذهب أهل الغلو : وال يكاد خيلو طحني ذلك عن جناسته، قال

واخلروج عن عادة السلف، فإنا نعلم أن الناس يف األعصار السالفة ما 
 بالبقر كما يفعل أهل هذا العصر، وما نقل عن النيب )١(الوا يدرسونز

م ّبعني وسائر ذوي التقوى والورع أصلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتا
رأوا غسل الفم من ذلك، هذا كالم الشيخ أيب حممد، وقال الشيخ 

والفقه يف ذلك أن ما يف أيدي الناس من القمح املتنجس : أبوعمرو
ًيل جدا بالنسبة إىل القمح السامل من النجاسة، فقد اشتبه إذا بذلك قل

واختلط قمح قليل جنس بقمح طاهر ال ينحصر، وال منع من ذلك بل 
                                           

َدرس احلنطة درسا ودرا:  ويف القاموس  ١ َِ َ ً ْ َ ََ   .داسها اهـ: سناَ
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جيوز التناول من أي موضع أراد كما لو اشتبهت أخته بنساء ال 
ينحصرن فله نكاح من شاء منهن، وهذا أوىل باجلواز، ويف كالم األستاذ 

وإن تعني ما : ي يف شرحه للمفتاح إشارة إىل أنهأيب منصور البغداد
) ١(سقط الروث عليه يف حال الدراس فمعفو عنه لتعذر االحرتاز عنه

  .اهـ
قد رأيت بعضهم ): لطائف املنن(وقال العارف باهللا اإلمام الشعراين يف 

ويغسل يده إذا أكل يأنف من مواكلة الصبيان أو من مواكلة العوام، 
تنجست باألكل معهم، وبعضهم يغسلها سبعا ا ّمعهم، ويرى أ

ِإحداهن برتاب كلما يأكل أو يشرب من حمل أكل الناس أو شرم، مث 
كيف تأخذ : رأيته بعد ذلك يأخذ فلوسا من مكاس قرأ عنده، فقلت له

مثل هذا، وهو أخبث من كل خبيث؟ فما درى ما يقول، مث إنه غسل 
  .خبثها اهـهذا يرفع : الدراهم مباء وطني، فقلت له

ورأيت بعضهم ال يصلي قط يف صف املسلمني، حىت اضطره ذلك إىل 
أنه ال يصلي إال إماما حىت ال يالصقه أحد بثيابه، وصلى مرة يف صف 

                                           
  .٢٠٨-٢٠٦ص١اموع شرح املهذب ج  ١
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إن : فيه شخص مالكي بينه وبينه حنو عشرة أنفس فأعاد الصالة، وقال
  . املناكب اتصلت به وبثيابه

سني إبريقا، مث شك بعد قد رأيت من استحم خبمسة ومخ: قال أيضاو
روحوا يب : مث قال. ذلك يف أن املاء عم بدنه، وكان ذلك لصالة الظهر

إىل حبر النيل فجعل يغطس ويصعد برأسه إىل أن غربت الشمس، وفاته 
الظهر والعصر، وقد رأيت من ذهب أيام النيل إىل بركة اخلازندار خارج 

ا إىل آخر النهار، مث ضم القاهرة، ليطهر ثيابه، فما زال يغسلها وجيففه
ثيابه، ولبس بعضها، مث شك يف بعضها مث شك يف أنه هل غسلها أم 
ال، وكان قد مر على صيادين السمك يف طريقه إىل الربكة، فلما رجع 

: الوا لههل رأيتموين مررت عليكم بكرة النهار، ومعى ثيايب، فق: قال هلم
 ذهب من بكرة النهار إىل رحت إىل الربكة، مث ماإذن أنا : مارأيناك فقال

الربكة ثانيا، ومن بلغت به طاعة إبليس إىل هذا احلد فهو ممن أضله اهللا 
على علم؛ ألنه جعله ينكر يقني نفسه، وجيحد ما رآه بعينه أو مسعه 

  .)١(بأذنه أو يعلمه بقلبه

                                           
  .٥٨٦-٥٨٥لطائف املنن ص  ١
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مما من اهللا ): لطائف املنن(ابه قال اإلمام عبد الوهاب الشعراين يف كت
عدم وسوسيت يف الوضوء والنية والقراءة وغري : ّتبارك وتعاىل به على

ذلك، مع كوين بالغت يف التورع إىل حد املبالغة اليت مل يصل إليها هؤالء 
املوسوسون أوائل اشتغايل بالعلم، وهذه النعمة من أكرب نعم اهللا تعاىل 

الناس اآلن، حىت إن بعضهم ترك الوضوء ّعلى، فإن الوسوسة قد عمت 
ال يعجبين وضوء أصلي به، وال قراءة أقرؤها، وشهدت : والصالة، وقال

أنا بعيين موسوسا دخل ميضأة ليتوضأ قبل الفجر من ليلة اجلمعة، فال 
زال يتوضأ للصبح حىت طلعت الشمس، مث جاء إىل باب املسجد فوقف 

 زال يتوضأ ويكرر غسل العضو ساعة يتفكر، مث رجع إىل امليضأة، فال
مث يرجع، وينسى الغسل األول، حىت خطب اخلطيب اخلطبة   إىل الغاية 

األوىل، مث جاء إىل باب املسجد فوقف ساعة ورجع، فال زال يتوضأ 
حىت سلم اإلمام من صالة اجلمعة، وأنا أنظر من شباك املسجد، ففاته 

  .منيصالة الصبح واجلمعة، وذلك حرام بإمجاع املسل



٩  
 

م أجابوه إىل ما ّوهذا كله من استيالء الشيطان على قلوب هؤالء، فإ
دعاهم إليه مما يشبه اجلنون، ويقارب مذهب السوفسطانية الذين 
ينكرون حقائق املوجودات، فإن الواحد من هؤالء ينكر األمور احملسوسة 

و اليقينية اليت عملها بيده أو لسانه، وهو ينظر أو يسمع، فيغسل العض
مثال ثالث مرات، وينطق بالكلمة ويكذب بصره ومسعه حىت أن الثقة 

إنك فعلت كذا أو قلت كذا، فال : من الناس يراه أو يسمعه ويقول له
  .)١(يرجع إليه، ولو كان عددا كثريا

لو كانت : مسعت سيدي عليا اخلواص رمحه اهللا تعاىل يقول: قال أيضاو
ريا ملا ادخرها اهللا تعاىل عن النيب الوسوسة يف الوضوء والصالة وحنومها خ

وأصحابه، وهم أفضل اخللق فما كان فيهم عليه وسلم صلى اهللا 
  .موسوس قط

لو أدرك : وكان الشيخ مشس الدين اللقاين املالكي رمحه اهللا تعاىل يقول
عمر بن النيب صلى اهللا عليه وسلم هؤالء املوسوسني ملقتهم، ولو أدركهم 

م، ولو أدركهم أحد من الصحابة والتابعني َضراخلطاب رضي اهللا عنه ل
لبدعهم وكرههم ََ.  

                                           
  .٥٨٥-٥٨٤لطائف املنن ص  ١
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قد أتعب : ومسعت شيخ اإلسالم الفتوحي احلنبلي رمحه اهللا تعاىل يقول
املوسوسون أنفسهم يف ألفاظ النية اليت أحدثوها، واشتغلوا مبخارج 

أصلي أصلي أصلي، ويكرر ذلك اللفظ : حروفها، فرتى أحدهم يقول
النية : ومسعته مرة أخرى يقول.  وأكثر، ومل يتعبده اهللا بذلكالعشر مرات

من الزم كل عاقل حاضر الذهن، فال يصح أن يدخل يف الصالة 
َا بال نية أبدا، حىت لو قدر أن اهللا تعاىل ِويراعي أفعاهلا وترتيب أركا  ُ

ف العاقل بأن يصلي بال نية لكان ذلك كالتكليف مبا ال يطاق، ّكل
ِوتأمل اإل : إىل أين؟ فيقول: نسان، إذا ذهب إىل امليضأة يتوضأ تقول لهّ

ألصلي، : إىل أين؟ فيقول: ألتوضأ، وإذا ذهب إىل املسجد تقول له
فكيف يشك عاقل مع قصده هذا أنه غري ناو للوضوء والصالة، هذا 
نوع جنون، مث من العجب كون الواحد من هؤالء املوسوسني ال 

ن وجه شبهة، وال يرد طعاما دعاه إليه يتوسوس قط يف فلوس تأتيه م
ظامل، مع أن آكل مثل ذلك كالذي يلطخ بدنه قذرا من فرقه إىل قدمه، 

  .فهو كمن تضمخ بالعذرة مث خرج للصالة ورش على ثيابه ماء الورد
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ه لك يف هذه النعمة، واعمل به واهللا يتوىل ُفاعلم ذلك وتأمل ما ذكرت
  ).١(هللا رب العاملنيهداك، وهو يتوىل الصاحلني واحلمد 

ٌالوسوسة يف نية الصالة سببها خبل يف ): اإلحياء(وقال اإلمام الغزايل يف  َ َ
العقل أو جهل بالشرع؛ ألن امتثال أمر اهللا عز وجل مثل امتثال غريه، 
وتعظيمه كتعظيم غريه يف حق القصد، ومن دخل عليه عامل فقام له فلو 

ل زيد الفاضل ألجل فضله نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخو: قال
متصال بدخوله مقبال عليه بوجهي كان سفها يف عقله، بل كما يراه 
ويعلم فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظما، إال إذا قام 
لشغل آخر أو يف غفلة، واشرتاط كون الصالة ظهرا أداء فرضا يف كونه 

قبال بالوجه على امتثاال كاشرتاط كون القيام مقرونا بالدخول مع اإل
الداخل، وانتفاء باعث آخر سواه وقصد التعظيم به ليكون تعظيما، فإنه 

مث هذه . لو قام مدبرا عنه أو صرب فقام بعد ذلك مبدة مل يكن معظما
الصفات ال بد وأن تكون معلومة وأن تكون مقصودة، مث ال يطول 

الدالة حضورها يف النفس يف حلظة واحدة، وإمنا يطول نظم األلفاظ 
فمن مل يفهم نية  عليها، إما تلفظا باللسان، وإما تفكرا بالقلب، 

                                           
  .٥٨٨ املنن الكربى للشعراين ص  ١
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الصالة على هذا الوجه فكأنه مل يفهم النية، فليس فيه إال أنك دعيت 
إىل أن تصلي يف وقت فأجبت وقمت، فالوسوسة حمض اجلهل، فإن 
هذه القصود وهذه العلوم جتتمع يف النفس يف حالة واحدة، وال تكون 

األحاد يف الذهن حبيث تطالعها النفس وتتأملها، وفرق بني مفصلة 
حضور الشيء يف النفس وبني تفصيله بالفكر، واحلضور مضاد للعزوب 
والغفلة وإن مل يكن مفصال، فإن من علم احلادث مثال فيعلمه بعلم 

 هي حاضرة وإن مل   واحد يف حالة واحدة، وهذا العلم يتضمن علوما
م  احلادث فقد علم املوجود واملعدوم والتقدم تكن مفصلة، فإن من عل

فهذه العلوم . والتأخر والزمان، وأن التقدم للعدم، وأن التأخر للوجود
منطوية حتت العلم باحلادث، بدليل أن العامل باحلادث إذا مل يعلم غريه 

هل علمت التقدم فقط أو التأخر أو العدم أو تقدم العدم أو : لو قيل له
ما عرفته قط، :  الزمان املنقسم إىل املتقدم واملتأخر فقالتأخر الوجود أو

  .إين أعلم احلادث: كان كاذبا، وكان قوله مناقضا لقوله
ِومن اجلهل ذه الدقيقة يثور الوسواس، فإن املوسوس يكلف نفسه أن 

حيضر يف قلبه الظهرية واألدائية والفرضية يف حالة واحدة مفصلة 
 حمال، ولو كلف نفسه ذلك يف القيام بألفاظها وهو يطالعها وذلك
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ألجل العامل لتعذر عليه، فبهذه املعرفة يندفع الوسواس، وهو أن يعلم أن 
  .امتثال أمر اهللا سبحانه يف النية كامتثال أمر غريه

لو مل يفهم املوسوس :  وأقولوالرتخصمث أزيد عليه على سبيل التسهيل 
ثل يف نفسه اإلمتثال دفعة النية إال بإحضار هذه األمور مفصلة ومل مي

واحدة وأحضر مجلة ذلك يف أثناء التكبري من أوله إىل آخره حبيث ال 
يفرغ من التكبري إال وقد حصلت النية كفاه ذلك وال نكلفه أن يقرن 

، ولو كان )١(اجلميع بأول التكبري أو آخره، فإن ذلك تكليف شطط
 الصحابة يف النية، مأمورا به لوقع لألولني سؤال عنه، ولوسوس واحد من

فعدم وقوع ذلك دليل على أن األمر على التساهل، فكيفما تيسرت 
النية للموسوس ينبغي أن يقنع به حىت يتعود ذلك وتفارقه الوسوسة، وال 
يطالب نفسه بتحقيق ذلك، فإن التحقيق يزيد يف الوسوسة، وقد ذكرنا 

 املتعلقة بالنية يف الفتاوي وجوها من التحقيق يف حتقيق العلوم والقصود
أما العامة فرمبا ضرها مساعها ويهيج       تفتقر العلماء إىل معرفتها، 

  .اهـ)٢(عليها الوسواس، فلذلك تركناها
                                           

  .ُ أي ذو شطط أي بعد أو جور وظلم اهـ إحتاف السادة املتقني  ١
  .٢٥٤-٢٥٣ص١ إحياء علوم الدين للغزايل ج  ٢
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وقال العالمة احملدث حممد بن حممد احلسيين الشهري مبرتضى الزبيدي يف 
حني نزلت إىل ) ١١٧٨(ُقد شاهدت يف سنة ): إحتاف السادة املتقني(

على البحر، ودخلت  ط لزيارة الشهداء، فأمسيت إىل قريةثغر دميا
جامعها األعظم، وحضرت العشاء، فتقدم اإلمام، فرأيت من املصلني 
يف أمر النية عجبا، وغالبهم مل حيصل مع اإلمام إال بعض الصالة، 

ما بالكم تفعلون : شافعية، فقلت هلم: فسألت عن مذهبهم، فقالوا
ذا أفىت به الرملي وذكره لنا مشاخينا، فقلت هك: هكذا يف النية؟ فقالوا

فإذا كنتم شافعية فما بال إمامكم ال يسكت السكتات املسنونة؟ : هلم
واعجبا اتبعتم الرملي يف حضور النية وخالفتموه يف غريها، فلم جيدوا 
جوابا، ورأيت الغالب فيهم العوام وأهل التكسب والتجار، ومن طالع 

وا يتساهلون يف مثل هذا ويعتمدون على م كانّسرية السلف عرف أ
ّتوجه القلب، وال تظنن أن هذه احلالة صارت عادة للعوام فقط بل 
سرت هذه احلالة لبعض اخلواص ممن يعتد به ويشار إليه بالعلم والفضل 
والصالح والشهرة، فرتاهم يتعبون ويتكلفون هلذا االستحضار تكلفا 

منهم من يغيب عن حواسه حىت و شديدا كل على قدر معرفته ومقامه،
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يعرق جبينه، ومنهم من حيم، فهم يدفعون عن أنفسهم ما يطرأ مما 
  .اهـ) ١(خيالف القصد الباطن

قد رأيت من يقفز يف اهلواء إذا نوى : )لطائف املنن(وقال الشعراين يف 
الصالة مث يقبض يديه على صدره، وكأنه خيطف شيئا كان هاربا منه، مث 

الطالق يلزمين ثالثا ال أزيد على نية واحدة : هللا مث يقولأستغفر ا: يقول
مث يزيد، وكان ذلك يف صالة اجلمعة، فما زال كذلك حىت فاتت 

  . اهـ)٢(اجلمعة
ذم (وقد ألف الشيخ موفق الدين ابن قدامة املقدسي احلنبلي جزءا يف 

، وذكر فيه أحاديث وآثارا وردت يف ذم الوسواس )املوسوسني
  : مما قال فيهواملوسوسني، ف

                                           
  .٣٢٢ص٣ ج إحتاف السادة املتقني  ١
  .٥٨٦ املنن الكربى ص  ٢
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ال : ّروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال له
نعم وإن كنت على : يا رسول اهللا أيف املاء إسراف؟ قال: تسرف، فقال

  .نـهر جار، رواه ابن ماجه يف سننه
لوضوء شيطانا يقال إن ل: وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .الوهلان، فاتقوا وساوس املاء، رواه الرتمذي: له
الوضوء مد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أم سعيد قالت

والغسل صاع، وسيأيت قوم يستقلون ذلك، فأولئك خالف أهل سنيت، 
واآلخذ بسنيت يف حظرية القدس متنـزه أهل اجلنة، رواه أبوبكر يف 

  .إسنادهب) الشايف(
جيزئ من الوضوء : وعن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا قال

فغضب : ما يكفينا، قال: املد ومن الغسل للجنابة الصاع، فقال رجل
قد كفى خريا منك وأكثر شعرا،  رواه : جابر حىت تربد وجهه، مث قال

  .األثرم
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 عن أبيه عن جده أن رجال أتى النيب صلى روى عن عمرو بن شعيب
يا رسول اهللا كيف الطهور؟ فوصف له الطهور ثالثا : عليه وسلم فقال
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء : ثالثا إىل أن قال

  .فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى: ويف رواية. وظلم
يف الوضوء؟ يزيد على ثالث : قلت ألمحد: وقال إسحق بن منصور

  .ال واهللا إال رجال مبتلى: فقال
كنت مبتلى بالوضوء فنـزلت دجلة أتوضأ، : وعن أسود بن سامل قال

ُالوضوء ثالث، ما كان : يا أسود جييء عن سعيد: فسمعت هاتفا يقول
  .فالتفت فلم أر أحدا: أكثر مل يرفع، قال

سيئا ظاملا وتسمية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزائد على الثالث م
يلزم منه أن ال يكون ممن أحسن وضوءه، فال يدخل فيمن له ثواب من 
أحسن وضوءه، وهو خليق أال ينال بركة الوضوء وفضيلته لغلوه يف 

فإن        الدين، وخمالفة سنة سيد املرسلني، وكونه من مجلة املعتدين، 
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سيكون : لمسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقو: عبد اهللا بن املغفل قال
  .يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء، رواه أبو داود

فأي مصيبة أعظم . }إن اهللا ال يحب المعتدين{: وقد قال اهللا تعاىل
من أن يصري اإلنسان على حال ال حيبه اهللا تعاىل؟ ويكون مسيئا معتديا 
 ظاملا بالفعل الذي صار به غريه مطيعا مرضيا عنه، حمطوطة خطاياه،

مث أي شيء يقصد . تفتح له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء
بفعله؟، إن قصد به التقرب إىل اهللا تعاىل، فكيف يتقرب إىل اهللا تعاىل 
َمبعصيته، وما ى عنه نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟، وإن قصد به طاعة 

ِالشيطان وقبوله نصيحته مع علمه بغشه وعداوته فقد خسر خس  َ رانا ِ
  .مبينا
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إذا : روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
كان أحدكم يف املسجد فوجد رحيا بني أليتيه فال ينصرف حىت يسمع 

  .صوتا أو جيد رحيا
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حب إىل من ألن أصلي وقد خرج مين شيء أ: وروينا عن جماهد أنه قال
  .أن أطيع الشيطان

وبلغين عن بعض السلف أنه وسوس له الشيطان يف شيء من هذا 
  .!.ال أقبل منك! وقد بلغت إىل هذا؟: فقال

وأكثر الفقهاء على أن من كان على طهارة فشك هل أحدث أوال فهو 
على يقني الطهارة وإن غلب على ظنه احلدث وأنه ال يزول عن يقني إال 

  .بيقني
وكثري من املوسوسني : ابن قدامة يف آخر كتابه ذم املوسوسنيوقال 

العاملني بالشريعة يعرتفون خبطئهم ويفتون خبالف ما يفعلون ويقولون ال 
، إذا كانوا قادرين على ترك اخلطأ ويعرفون أنه !تقتدوا بنا وهذا عجب

خطأ مث ال ينكرونه مع أنه ليس من اللذات وال من شهوات النفس وال 
ىن سوى تعذيب النفس والغلو يف الدين وخمالفة السنة وطاعة فيه مع

  . إبليس وقبول غشه
ويف اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضي الرب سبحانه وتعاىل ورفع 
الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط 

  .املستقيم
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ة مفاسد الوسوسة أن املوسوس من مجل): لطائف املنن(قال الشعراين يف 
يصري يعذب نفسه باستعمال املاء البارد يف الشتاء، ورمبا غاص يف املاء 
َالبارد، فنزل املاء البارد يف عينيه فعمي، كما وقع للشيخ حممد اجلويين 
باجلامع األزهر، ورمبا فتح عينيه يف داخل املاء ليغسلهما، فيضر بصره، 

يف احلمام، والناس ينظرون إليه، ورمبا صار ورمبا كشف عورته لالستنجاء 
  .إىل حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به كل من يراه

وقد رأيت مرة موسوسا من قضاة شبني الكوم وهو ذاهب إىل البحر 
وذكره مربوط خبيط يف عود جعله بني وركيه حىت ال يصدم ذكره وركيه، 

فوعة خوفا أن متس وهو عريان ورأسه مكشوف وثيابه وعمامته يف يده مر
جسده، فال زال كذلك حىت نزل البحر فطهر ثيابه، واغتسل بعد تكدير 

قمح ليجففها، فطلع له كلب من ) ١(املاء، مث وضع ثيابه على جرن
ّا فمر كلب ِمث طلع       إىل البحر فغسلها،  داخل القش، فرجع بثيابه

 قراء أن يدعوا له، ا البحر ثالثا، فسألت الفِوصل ظله إىل ثيابه فرجع

                                           
ُاجلرن بالضم وكأمري ومنرب البيدر: يف لسان العرب والقاموس  ١ ُ.  
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فمن ذلك اليوم ما حصل له وسوسة، ورأيته جيلس بثيابه بعد ذلك على 
األرض، وعلى زبل الغنم اجلاف، وهو والد القاضي عز الدين املتويل 

  .بشبني الكوم اآلن رمحه اهللا تعاىل
وباجلملة فلو مل يكن يف الوسوسة إال فوات أول الوقت أو فوات تكبرية 

  .اءة أو الركعة األوىل لكان يف ذلك غاية اخلسران النسيباالحرام أو القر
وقد رأيت شخصا يتوسوس يف إخراج احلرف حىت رمبا كرر احلرف ثالث 

: اهللا أك أك أك ككرب، ورأيت من يقول: وأكثر، ورأيت من يقولمرات 
أس أس أس الم عليكم، وقد : أت أت أت حيات هللا، ومنهم من يقول

أفىت بعضهم ببطالن الصالة بذلك، ورمبا كان إماما فأفسد صالة 
 ذلك يف عنقه، ولو سلمنا أن ذلك ال يبطل الصالة ُْمثِاملأمومني، وصار إ
قلب هذه العبادة املقربة إىل اهللا تعاىل مكروهة هللا، فهو مكروه، فقد 

 إلخراجه احلروف عن وضعها الشرعي، ورغبته عن رسول اهللا ؛مبعدة عنه
  .صلى اهللا عليه وسلم وهدي أصحابه

ورمبا رفع صوته بذلك فآذى سامعيه، وأغرى الناس على ذمه والوقيعة 
سوس مثل وسوسته فيه، ورمبا كان يزعم يف نفسه أن صالة كل من مل يتو

باطلة، فيؤدي ذلك إىل القول بإبطال صالة الصحابة والتابعني واألئمة 
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تهدين وسائر املؤمنني؛ ألم مل يفعلوا كفعله، وهذا كاملروق من دين ّا
  .اإلسالم
فما : إن الصالة صحيحة بدون الذي أفعله أنا، فنقول له: وإن قال

هذا مرض ابتليت به، قلنا : لدعاك إىل الوسوسة وتعدى احلدود، وإن قا
ُنعم هو مرض، وأصله موافقة مراد الشيطان، ومل يعذر اهللا تعاىل : له

وجب ُ وسوسة إبليس مل يَلَِب اهللا تبارك وتعاىل عذر من قَلَِببذلك، ولو ق
 على أبينا آدم وحواء عليهما السالم، وال على َاهللا تبارك وتعاىل التوبة

ّم وحواء أقرب إىل قبول عذرمها منا؛ ألما بنيهما من بعدمها، مع أن آد
مل يسبق هلما من يعتربان حباله خبالفنا، وقد أخربنا اهللا تعاىل بأن 

وما بقي لنا عذر وال حجة } فاتخذوه عدوا{: وقال الشيطان عدو لنا،
توضأ هذا : بعد ذلك، ويف احلديث الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم

فمن زاد على هذا : ملؤمنون اآلن، مث قالالوضوء الشرعي الذي يتوضؤه ا
املعتدى يف :  وقال صلى اهللا عليه وسلم.أو نقص فقد أساء وظلم

: وقال. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد: وقال. الصدقة كمانعها
 عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ،عليكم بسنيت وسنة اخللفاء من بعدي
  .وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة
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إن اهللا ال يحب {: اووس رضي اهللا عنه يقول يف قوله تعاىلوكان ط

  . أي املعتدين يف املاء والطهر اهـ:}المعتدين
 رضي اهللا عنهم خيافون من الوقوع يف البدع، حىت كان وقد كان الصحابة

ال تقتدوا يب يف أعمايل، : سفيان الثوري رضي اهللا عنه يقول ألصحابه
  .يئافإين أخاف أن أكون قد ابتدعت ش

ُوكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يـه  باألمر ويعزم عليه، فيقول له مَ
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يفعل : شخص من الصحابة

ذلك، فريجع عن ذلك من حينه، وهم مرة أن ينهى الناس عن لبس  َ
إن رسول اهللا :ا تصبغ ببول العجائز، فقال له شخصّثياب بلغه أ 

 عليه وسلم لبسها، ولبسها الناس يف عصره، فاستغفر اهللا ورجع صلى اهللا
صدقت يا أخي، لو كان عدم لبسها من : عن ذلك، وقال للشخص

ََالورع لكان فـعله صلى اهللا عليه وسلم َ.  
يا بين اختذ يل ثوبا ألبسه عند : وقال اإلمام زين العابدين لولده يوما

النجس يف اخلالء مث يقع قضاء احلاجة فإين رأيت الذباب يسقط على 
إنه مل يكن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : على الثوب، فقال له ولده

  .إال ثوب واحد خلالئه ولصالته، فرجع اإلمام عن ذلك
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 :مثل هذا قد خرج عن قواعد الدين، وحىت أنك لو قلت له: قال أيضاو
 كان  وصل كما،توضأ كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ
 ويرى أنه لو فعل ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ال يرضيه ذلك

مثل ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وضوئه وصالته ال يصح 
وضوءه وال صالته، وذلك من الضالل املبني، لطاعته عدو اهللا الشيطان، 

مرنا كل عمل ليس عليه أ: ِِوعصيانه للشارع أمني الرمحن، ويف احلديث
  . اهـ)١(فهو رد
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من أخالقهم أي السلف الصاحل : )تنبيه املغرتين(قال الشعراين يف كتابه 
 وسوستهم يف الوضوء والصالة ويف القراءة فيها وغري ُرضي اهللا عنهم عدم

ذلك من العبادات، مع مبالغة أحدهم يف الورع إىل الغاية، وذلك ألن 
أصل الوسوسة إمنا هو من ظلمة القلب، وظلمة القلب من حصول 

األعمال، وظلمة األعمال من أكل احلرام والشبهات، فمن أحكم أكل 
احلالل فليس إلبليس عليه سبيل مطلقا، وقد أكل قوم من أطعمة 

                                           
  .٥٨٨-٥٨٥لطائف املنن ص  ١
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الظلمة واملكاسني والقضاة واملباشرين ومن يبيع عليهم من التجار 
ِ تعاىل واخلشوع يف عبادام ومعرفة ما وغريهم، وطلبوا احلضور مع اهللا

فعلوه منها مما تركوه، فلم يصح هلم ذلك، وكان غاية ما حصله أحدهم 
العناء والتعب والقفز يف اهلواء حال النية يف الصالة كأنه يصطاد شيئا 

وإذا أراد يقرأ  أك أك أك بار بار بار،: تفلت من يده، وتراه إذا كرب يقول
أت أت :  أل أل هي، وإذا أراد يتشهد يقولبس بس بس أل: يقول

أس أس أس وحنو ذلك كما هو مشاهد : أت حيات، وإذا سلم يقول
إنه : من أحواهلم، وقد أفىت بعض العلماء ببطالن الصالة بذلك، وقال

ليس بقرآن وال ذكر، وإمنا هو كالم أجنيب من كالم اآلدميني قاله 
شيخنا سيدي علي وقد كان . صاحبه على وجه العمد ال السهو

إن أحق ما يتسم به هؤالء املوسوسون أن يقال : اخلواص رمحه اهللا يقول
مبتدعة ال فقهاء، وذلك ألن أحدهم رمبا يتوهم بطالن عبادة : هلم

واألئمة اتهدين، وأنت لو قلت ألحد منهم توضأ  الصحابة والتابعني
ء أصحابه كما بلغك من وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو وضو
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رضي اهللا عنهم رمبا إنه ال يرضى بذلك وال يعتقد صحته، نسأل اهللا 
  ).١(العافية وهذا هو الضالل املبني

                                           
  .١٣٢ تنبيه املغرتين ص  ١
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  دوא �א�����

سئل الشيخ ابن حجر اهليتمي رمحه اهللا تعاىل عن داء الوسوسة هل له 
له دواء نافع وهو االعراض عنها مجلة :  رمحه اهللا بقوله)فأجاب( دواء؟

إن كان يف النفس من الرتدد ما كان، فإنه مىت مل يلتفت لذلك كافية، و
َمل يثبت بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك املوفقون، وأما من   َ

ا ال تزال تزداد به حىت خترجه إىل حيز ّأصغى إليها وعمل بقضيتها فإ
 انني، بل وأقبح منهم كما شاهدناه يف كثريين ممن ابتلواا وأصغوا ِا

ا الذي جاء التنبيه عليه منه صلى اهللا عليه وسلم ِليها وإىل شيطاإ
اتقوا وسواس املاء الذي يقال له الوهلان أي ملا فيه من شدة اللهو : بقوله

، )مشكاة األنوار(يف شرح  ذلك وما يتعلق به ُواملبالغة فيه كما بينت
ة وجاء يف الصحيحني ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوس

ّباهللا ولينته، فتأمل هذا الدواء النافع الذي علمه من ال ينطق ) ١(فليعتقد
ُواعلم أن من حرمه فقد حرم اخلري كله. عن اهلوى ألمته  ألن الوسوسة ؛ُِ

من الشيطان اتفاقا، واللعني ال غاية ملراده إال إيقاع املؤمن يف وهدة 

                                           
  .فليستعذ باهللا:  ولعل الصواباألصل كذا يف  ١
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أن خيرجه من الضالل واحلرية ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إىل 
، }إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا{اإلسالم وهو ال يشعر، 

آمنت باهللا وبرسله، : وجاء يف طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل
ّوال شك أن من استحضر طرائق رسل اهللا سيما نبينا صلى اهللا عليه 
وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة ال حرج 

، ومن تأمل ذلك وآمن }وما جعل عليكم في الدين من حرج{فيها، 
ويف كتاب . ِبه حق إميانه ذهب عنه داء الوسوسة واإلصغاء إىل شيطاا

 ذا الوسواس فليقلِابن السين من طريق عائشة رضي اهللا عنها من بلي :
آمنا باهللا وبرسله ثالثا فإن ذلك يذهبه عنه، وذكر العز بن عبد السالم 

دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك        : و ما قدمته، فقالواوغريه حن
 وأن إبليس هو الذي أورده عليه، وأنه يقاتله فيكون له ،خاطر شيطاين

ّثواب ااهد؛ ألنه حيارب عدو اهللا، فإذا استشعر ذلك فر عنه، وأنه مما 
هللا ابتلي به نوع اإلنسان من أول الزمان وسلطه اهللا عليه حمنة له؛ ليحق ا

احلق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون، ويف مسلم من طريق عثمان بن 
ذلك شيطان : حال بيين وبني صاليت وقراءيت ففال: أيب العاص أنه قال
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ل عن يسارك ثالثا، ففعلت ُفتعوذ باهللا منه واتف) ١(يقال له خنـزب
  . فأذهبه اهللا عين

ري ليلة لكثرة ضاق صد: عن أمحد بن عطاء قال) رسالة القشريي(ويف 
يا رب عفوك، فسمعت : ما صببت من املاء ومل يسكن قليب، فقلت

وبه تعلم صحة ما . العفو يف العلم، فزال ذلك عين اهـ: هاتفا يقول
قدمته أن الوسوسة ال تسلط إال على من استحكم عليه اجلهل واخلبل 

 رجوصار ال متييز له، وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه ال خي
عن االتباع وال مييل إىل االبتداع، وأقبح املبتدعني املوسوسون، ومن مث 

 كان ربيعة أسرع :قال مالك رمحه اهللا عن شيخه ربيعة إمام أهل زمنه
ُالناس يف أمرين يف االسترباء والوضوء حىت لو كان غريه قلت ما فعل،  َ

دوا يب، مبتلى ال تقت: وكان ابن هرمز بطيء االسترباء والوضوء ويقول

                                           
مة مث نون ساكنة، اخلنـزب خباء معج: قال النووي يف األذكار يف باب من ابتلي بالوسوسة  ١

مث زاي مفتوحة مث باء موحدة، واختلف العلماء يف ضبط اخلاء منه، فمنهم من فتحها، 
ِومنهم من كسرها، وهذان مشهوران، ومنهم من ضمها حكاه ابن األثري يف اية الغريب، 

  .واملعروف الفتح والكسر اهـ
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رمحه اهللا عن بعض العلماء أنه يستحب ملن بلي ) ١(ونقل النووي
ال إله إال اهللا فإن الشيطان إذا : بالوسوسة يف الوضوء أوالصالة أن يقول

مسع الذكر خنس أي تأخر وبعد، وال إله إال اهللا رأس الذكر؛ ولذلك 
 إله اختار صفوة هذه األمة من أصحاب الرتبية وتأديب املريدين قول ال

أنفع عالج يف دفع  :إال اهللا ألهل اخللوة وأمروهم باملداومة عليها، وقالوا
كثار منه، وقال ابن أيب احلواري الوسوسة االقبال على ذكر اهللا تعاىل واإل

إذا أردت : شكوت إىل الداراين الوسوسة فقال): ٢(بكسر الراء وفتحها
 فإنه ليس قطعه فمىت احسست به فافرح، فإذا فرحت انقطع عنك؛

ويؤيد هذا ما : شيء أبغض إىل الشيطان من سرور املؤمن، قال بعضهم
عن بعض األئمة أنه إمنا يبتلى به من كمل إميانه فإن اللص         ذكر 

ال يسرق من بيت لص مثله اهـ وهذا إن سلم فهو يف الوسواس يف 
: ة قال أنه حمض اإلميان، على أن اإلمام ابن عرف:العقائد ملا يف احلديث

إمنا يبتلى به يف الدين من أخذه تقليدا دون من عرف براهينه؛ ألن 
الوسواس شك، وهو ال جيتمع مع االعتقاد اجلازم املستند إىل دليل لكونه 
                                           

  .١١٨ صذكر النووي ذلك يف األذكار باب ما يقوله من بلي بالوسوة  ١
  .قال السيد اجلليل أمحد بن أيب احلواري: عبارة األذكار  ٢
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: إذا كثر عليك الوسواس فقل: ضده، وقال العارف أبو احلسن الشاذيل
ى سبحان امللك اخلالق إن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد وما ذلك عل

ََاهللا بعزيز أذهب اهللا عنا سائر املضار واملخاوف والفنت وأنالنا كل خلق  َ
حسن وجعلنا من أهل النعم واملنن إنه على ما يشاء قدير وباإلجابة 

  ).١(جدير
يف اخلادم عن بعض احملتاطني األوىل ملن ابتلي ): فتح املعني(ويف 

لشرع، بالوسواس األخذ باألخف والرخص لئال يزداد فيخرج عن ا
  . اإلباحةإىلولضده األخذ باألثقل لئال خيرج 

كان سيدي علي اخلواص رمحه اهللا : )لطائف املنن(وقال الشعراين يف 
من عدم  أصل الوسوسة من ظلمة الباطن، وأصل ظلمة الباطن: يقول

  .الورع يف اللقمة، فمن تورع يف اللقمة ضمنت له زوال الوسواس اهـ
قال الشيخ ابن عطاء اهللا مؤلف ): كمشرح احل(وقال ابن عباد يف 

َكنت كثريا ما يطرأ على الوسواس يف الطهارة، فبلغ ذلك الشيخ : احلكم
: بلغين أن بك وسواسا يف الوضوء، قلت: يعين أبا العباس املرسي فقال

تلعب بالشيطان " يعين الصوفية"هذه الطائفة : نعم، فقال رضي اهللا عنه
                                           

  .١٤٩ص١الفتاوي الكربى الفقهية البن حجر اهليتمي ج  ١
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ما حال : ت أياما ودخلت عليه فقالِال الشيطان يلعب م، مث مكث
إن كنت ال ترتك الوسوسة ال : على حاله، فقال: ذلك الوسواس؟ قلت

وكان : ّتعد تأتينا، فشق ذلك على وقطع اهللا ذلك الوسواس عين، قال
سبحان امللك القدوس اخلالق الفعال : الشيخ رمحه اهللا يلقن للوسواس

لى اهللا بعزيز، وقال ابن إن يشأ يذهبكم ويأيت خبلق جديد وما ذلك ع
فلقد انقطع ذلك الوسواس عين بربكة الشيخ حىت صرت : عطاء اهللا

أخاف أن أكون لشدة التوسعة اليت أجدها قد تساهلت يف بعض األمر 
  اهـ). ١(

أليب ) االعتصام(وقال حممد رشيد رضا يف مقدمة وضعها لكتاب 
كتب جوابا أنه يعين الشاطيب ) ٢(إسحق إبراهيم بن موسى الشاطيب

: لبعض أصحابه يف دفع الوسواس العارض يف الطهارة وغريها، وقال فيها
توقن   اللهم اجعل يل نفسا مطمئنة : عليكم أن تواظبوا على قول

بلقائك، وتقتنع بعطائك، وترضى بقضائك، وختشاك حق خشيتك، وال 

                                           
  .١٨ص٢ شرح ابن عباد على احلكم ج  ١
  .١٠ االعتصام ص  ٢



٣٣  
 

 حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، فإنه نافع للوسواس كما رأيته يف
  .بعض املنقوالت اهـ

نقل الراغب رمحه اهللا : )إحتاف السادة املتقني(وقال العالمة الزبيدي يف 
َإن تداركت اخلطرة : تعاىل يف كتاب الذريعة قال بعض احلكماء

َاضمحلت وإال صارت شهوة، وإن تدراكت الشهوة تالشت وإال 
وغالب . صارت طلبا، وإن تداركت الطلب وإال صار عمال اهـ

فهم     وسوسني ال ينفكون عن اضطراب يف العقل وسوء يف املزاج، امل
  ، )٢(كلما زدته تثقيفا زادك تعقيفا) ١(كالسيف الكليل الطبع

  
  :وعلى ذلك قول الشاعر

                                           
ّالكل قفا السيف والسكني الذي : ّ أي الذي ليس حباد فال يقطع شيئا، ففي لسان العرب  ١ َ

د، وكل السيف فهو كليل وكلليس حبا َ   .مل يقطع: َّ
ّ أي كلما سويته زادك اعوجاجا واحنناء، ففي القاموس ثقفه تثقيفا سواه، وثقافا ككتاب ما   ٢ َ ّ

ّثقف الشيء أقام املعوج منه وسواه، والثقاف أداة من : تسوى به الرماح، ويف املعجم الوسيط
: عقفه: ويف القاموس ولسان العرب. لخشب أو حديد تثقف بـها الرماح لتستوي وتعتد

عطفه، واألعقف األعوج واملنحين، والعقفاء حديدة قد لوي طرفها وفيها إحنناء، وانعقف 
  .انعوج اهـ
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ًفأسرع مفعول فعلت تغريا تكلف شيء يف طباعك ضده    َ ِ  
فالوسوسة إذا كانت مفرطة وأمهلها صاحبها حىت ملكت القوى يصعب 

ا، ويعسر على املرشد عالجها، وتتولد منها أمراض عسرة الربء، إخراجه
فإن مل ميكنه إماتتها فهي اليت تضره وتغره وتصرفه عن مراشده، وتثبطه 
عن اخلري، وتوقعه يف أودية اهلالك، ومىت قهرها وأذهلا صار صاحبها إهليا 

إذا وسوس له اخلاطر يف نيته أن يتذكر أحوال  ربانيا، فحق اإلنسان
ّلسلف وما كانوا عليه من التساهل فيه فيتبعهم، وال يغرنه ما يهجس فيه ا

ٌإن فالنا شدد فيه وفالنا قال كذا، فلكل وجهة، وكل قال على مقدار 
حاله ومقامه، واخلري كل اخلري يف اتباع السلف، واالندراج يف سلكهم، 

اقل م، والعَأوىل بذلك ممن دو) ١(وإن كان ال بد من التقليد فالسلف
يرى طريقني موصلني إىل املقصود، أحدمها صعب واآلخر يسر فيختار 

من سوء اهلوى أن صاحبها أبدا   أيسرمها، ومما يدلك على أن الوسوسة 

                                           
أئمة املذاهب األربعة، فقد ثبت أنه ال جيوز تقليد ) من السلف( كأنه رمحه اهللا يريد قوله   ١

اهللا عنهم، وقد ذكرت بعض أدلة هذه غريهم وإن كان أفضل وأعلم منهم كالصحابة رضي 
  .املسئلة يف كتايب التيجان املكللة يف شرح النصائح املرسلة
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عليه ما يعقبه من املكروه، وال يتهم ) ١(يرى ما له دون ما عليه، ويعمى
 وفرق رأيه أبدا يف األشياء اليت هي له ال عليه، ويظن أنه عقل ال هوى،

ويسومه اهلوى، فالعاقل يتدبر فيما ذكرت ) ٢(بني ما يسومه العقل
ويستقصى النظر فيه، وال يتعلق بشبهة مزخرفة، ومعذرة مموهة، فقد قال 

إذا مال العقل حنو مؤمل مجيل واهلوى حنو ملذ قبيح : بعض العلماء
ىل إىل فتنازعا حبسب غرضيهما وحتاكما إىل القوة املدبرة بادر نور اهللا تعا

نصرة العقل، ووساوس الشيطان إىل نصرة اهلوى، وهذا القدر كاف يف 
  . اهـ)٣(هذا الباب واهللا أعلم بالصواب
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روى يف الصحيح من حديث أيب هريرة ): االعتصام(قال الشاطيب يف 
رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءه ناس من أصحابه 

يا رسول اهللا إنا جند يف أنفسنا الشيء يعظم أن :  فقالوارضي اهللا عنهم
                                           

  }فعميت عليهم األنباء يومئذ{:  قوله يعمي عليه أي خيفي عليه، قال اهللا تعاىل  ١
ّسام فالنا األمر كلفه إياه وألزمه : ّ أي يكلفه العقل ويلزمه، ففي القاموس ومعجم الوسيط  ٢
  .هب

  .٣٢٣ص٣ إحتاف السادة املتقني ج  ٣
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أو قد : وأنا تكلمنا به، قال  ما حنب أن لنا- أو الكالم به-نتكلم به 
  .ذاك صريح اإلميان: نعم، قال: وجدمتوه؟ قالوا

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
حدنا جيد يف نفسه يعرض بالشي ألن يا رسول اهللا إن أ: وسلم فقال
اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا : أحب إليه من أن يتكلم به قال) ١(يكون محمة

  .أكرب، احلمد هللا الذي رد كيده إىل الوسوسة
  .آمنت باهللا: من وجد من ذلك شيئا فليقل: ويف حديث آخر

إذا وجدت شيئا من ذلك : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف مثله
  .اهـ)٢(هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم: فقل

أسأل اهللا العظيم ِوهذا آخر ما قصدت كتابته فيما يتعلق ذه املسئلة، و
ّأن يتقبله مين بفضله العميم، وإحسانه اجلسيم، وأن جيعله خالصا 

  .وسيم، عليه أفضل الصالة والتسليميه البلوجهه الكرمي، جباه ن

                                           
ُاحلمم كصرد:  يف القاموس  ١ َ احلمم الفحم، واحدته : ِالفحم، واحدته اء، ويف اللسان: ُ

ٌمحمة، احلمم الرماد والفحم وكل ما احرتق من الناس َ َُ.  
  .١٥١ االعتصام للشاطيب ص  ٢
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 هذه الرسالة بيد أسري مساويه خويدم طلبة كتابةراغ من وقد وافق الف
ْحدغ "عمر بن الشيخ داودالشيخ العلم عثمان بن  ِ الصومايل  "ِ

ْعيل طري"الشافعي األشعري، وكان ذلك ببلدة  ِ الثالث يوم األحد " َْ
  هـ١٤٣٠عشر من شهر مجادى األخرة سنة 
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  الصاحلني بتربك املؤمنني إقناع )١
   املرسله النصائح  شرح يف املكلله التيجان )٢
  الربية خري مولد مشروعية يف ةّالسني الآليل )٣
  هّوالعصبي ةّالقبلي ذم يف ةّالوهبي نحِامل )٤
  التلقني أدلة يف التبيني )٥
  الربده حماسن نشر يف هالتحف )٦
  إدريس بن أمحد السيد ترمجة يف اجلليس أنيس )٧
  بيح سالتوضيح يف شرح أذكار الت )٨
   مرحبأوراد يف شرح املنتخب  )٩

  الربهان يف جواز الذكر بلفظ هو للملك الديان )١٠
  اهليتمي حجر ابن   الشيخ ترمجة )١١
   التصوف يف الربية رب إىل والتضرع األبية النفس معاتبة يف البهية املنظومة )١٢
  هواآلخر هللا العلم طالب إىل هاملرسل النصائح )١٣
  الشارب أحكام إىل الطالب إرشاد )١٤
 الوسواس مساوي على كياساأل  تنبيه )١٥
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 التوسل أدلة يف املنهل )١٦
 احلبيب بآثار التربك يف اللبيب منية )١٧
   الصاحلني بقبور التربك مبشروعية املؤمنني مإعال )١٨
 النبوية واملدائح القصائد ديوان )١٩
  . وختما بدأ احلمد وهللا  كلها   الكتب هذه طبعت وقد
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