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ـــــــــداء   إهــــــــــــــــ

  ،، إىل من تقدم يريد اهلداية لكنه ضل الطريق

  ،، وسلك مسلك التشديد والتضييق

  ،، وابتعد بعيداً عن حياض الدين 

  ،، فذاق ويالت األمل صبحاً ومساء يشعر هبا من رآه

  يه إىل من يرد اهلداية واخلالص من هذا املرض هذا الدواء والبلسم الشايف بإذن ا،، إل

  رواه البخـاري يف صحيحـه" فاءـما أنزل ا داء إال أنزل له ش"صلى ا عليه وسـلم النيب ،، يقول  
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صـلي  احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم فطر الناس على اهلدى املستقيم وأ           

وأسلم على النيب الكرمي بلغ الرسالة وأد األمانة وأوضح احملجة وعلى آله وصحبه             
  محلة هذا النور املبني ومن اقتفى أثرهم إىل يوم الدين     

 أَلَم تر كَيف ضرب اللّه مثَالً كَِلمةً طَيبةً كَـشجرٍة طَيبـٍة             : قال اهللا تعاىل    
 تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني ِبِإذِْن ربها ويـضِرب         رعها ِفي السماء      أَصلُها ثَاِبت وفَ  

   )١( اللّه اَألمثَالَ ِللناِس لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
م  يا أَيها الناس قَد جاءكُم برهانٌ من ربكُم وأَنزلْنـا ِإلَـيكُ  : وقال اهللا تعاىل  

  . )٢(  نوراً مِبيناً 
  وبعد 

 ِمن   ِإلَِه الناِس   مِلِك الناِس     قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس      : قال اهللا تعاىل    
  ِمـن الِْجنـِة و    الَِّذي يوسِوس ِفي صدوِر الناِس       شر الْوسواِس الْخناِس    

  )٣(  الناِس 
  قل ياحممد وأمته داخلة يف ذلك  التجأ وأعتصم وأستجري برب الناس ) قل أعوذ ( 
   .أي مالك أمورهم ومربيهم بإفاضة ما يصلحهم ودفع ما يضرهم) برب الناس ( 
إن تربيته تعاىل إياهم هي بطريق امللك الكامل والتصرف الكلـى            ) ملك الناس   ( 

  .والسلطان القاهر
ان أن ملكه تعاىل هو بطريق املعبودية املؤسسة على اإللوهيـة           هو لبي ) اله الناس   ( 

  .املقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى فيهم 

                                                        
  .٢٥-٢٤/ هيم إبرا) ١(
   .١٧٤/ النساء ) ٢(
  .وللفائدة انظر تفسري السعدي وابن كثري وأضواء البيان والتفسري الكبري  . ٦ -١/ الناس  ) ٣(
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يأمرنا أن نستعيذ ـذه   ف عبادتهاملعبود حمبة وتعظيما يريد وحيب من عباده        فاهللا      
حىت النزيد يف الطاعة فنغلو وحىت ال نذهب إىل          الصفات من شر الوسواس اخلناس    

  .اجلهة األخرى فنرتكب الذنوب 
    فندعو اهللا ونطلب نصرته وحفظه من ذلك الشيطان الذي يسعى دائماً إلضاللنا    
حيث ذكره اهللا بصفته وهي الوسواس فهو مواصل الوسوسـة جبميـع الطـرق              
واألساليب وهو اخلناس ضعيف يتراجع ويسكت عن الوسوسة عنـدما يـشتغل            

  .الشخص مبا يرضي اهللا 
ذي ال يشغل نفسه بذلك يكون عقله فارغ ونفسه مفتوحة فيأيت الـشيطان                 وال

 والشيطان يف هذه احلالـة      )١(يصول وجيول فتأتيه أفكار من هنا وأفكار من هناك          
مهاجم أما الشخص فقد يدافع وقد ال يدافع لكن يف كال احلالتني الشيطان سيلحق              

 ومن أضرارها أا تـضعف  به أضراراً ويبين أعشاشه على أنقاض صروح الفطرة ،     
القدرات وتأيت باألمراض النفسية ، أما يف حالة اشتغال الشخص فيما ينفعه فيكون             

ل به هو ذكـر     ـوأعظم مشتغ  .يف حالة هجوم ويلحق بالشياطني أضراراً وأحزاناً        
  ...  مث الرزق احلالل .. مث تقوية املسلمني بالتطورات .. اهللا 

يطان اجلن وشيطان واألنس والنفس األمارة بالـسوء ،      ويأيت بالوسوسة ثالثة ش   
ومها خيترقان الشخص من منفذ     . وهلما طريقان الغلو يف الدين أو ارتكاب املعصية         

اهلوى أو اجلهل مث بعد مزاولة النفس ملا يريد الشيطان تكمل ما يرغب فيه الشيطان    
 الغلو ومرتكـز    واحلديث هنا عن وسوسة الشيطان لدفع املسلم إىل       . وتدعو إليه   

الشيطان كما ذكرنا أمران األول رغبة الشخص يف الشدة والدقة فالزم ميسح هذه            
الرغبة ويبدهلا بالرفق والتخفيف الثاين اجلهل فيزيله العلم وذلك ما جتده يف هـذا              

                                                        
ستفادة من ذو االوهلا ودعاء اهللا أن يعنيك فيها وإن رغبت يف أما اجللسة بالنفس مع ورقة وقلم وطرح املشكلة وحل)  ١(

  .  حسن املشورة والنصح فذاك
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الكتاب مدعم بإرشادات عملية تزاول لتكون هذه الوسوسة يف العبادات يف طـي             
حاولت أن يكون القارئ قريباً من النص الشرعي فهـو          ويف هذا الكتاب    .النسيان

نور وهداية كما عليه كثري من املصنفات وتصديقاً لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه              
إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها كتاب اهللا وسنيت ولن يتفرقـا              "وسلم  

وهـو   وكان اهتمامي أن ال أورد إال حديث حجـة           )١("  حىت يردا علي احلوض   
  .الصحيح واحلسن 

كما توصلت أن يكون الكتاب باعثاً للروح معدالً للفكر منرياً للقلب متآلفاً مـع              
  .ته معافـاً رضياًالنفس مقيماً لعوجها ميداناً تطبيقياً للبدن ، فسر يف إشراقاته وجنا

  .    سنا عليه توكلنا ال إله إال هو  أسأل اهللا أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنف   
  
  
  

  
 

 

 

 

 

                                                        
و الدارقطين يف .وقال األلباين حسن اإلسناد  . ٣١٩ح /١٧٢ص /١أخرجه احلاكم يف مستدركه  ج / حسن  ) ١(

  .٢٠١٢٤ح/١١٤ص/١٠و البيهقي يف سننه الكربى  ج.١٤٩ح/٢٤٥ص/٤سننه  ج
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اهللا سبحانه عال وتقدس خلق الناس ومل يتركهم سدى بـل أمـرهم باهلـدى          
وفطرهم عليه وعلمهم طريق حصوله وهو من الوضوح حبيـث أن األعـرايب يف              

        .الصحراء يتعرف عليه ويهتدي به 
ن أعرابيا جاء إىل رسول عن طلحة بن عبيد اهللا  أ     " روى البخاري يف صحيحه     

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول اهللا أخربين ماذا فرض اهللا علي                
من الصالة فقال الصلوات اخلمس إال أن تطوع شيئا فقال أخربين مبـا فـرض اهللا     
علي من الصيام فقال شهر رمضان إال أن تطوع شيئا فقال أخربين مـا فـرض اهللا      

فقال فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرائع اإلسالم قـال            علي من الزكاة    
والذي أكرمك ال أتطوع شيئا وال أنقص مما فرض اهللا علي شيئا فقال رسـول اهللا                

  .) ١ ("صلى اهللا عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل اجلنة إن صدق
لكن مبا أن الشيطان موجود وحزبه يتحركون إلضـالل بـين آدم بالـشهوات              

بهات كان على املسلم أن حيصن نفسه بقراءة القرآن وسنة الرسول صلى اهللا             والش
  .عليه وسلم وسريته اليت هي نور وعالج لكل ضالل واحنراف 

                                                        
 احلـديث   الصحيح لغريه مث احلسن لغريه كلها حجة عند العلماء ، وهـذا  احلسن واحلديث الصحيح مث/ صحيح  ) ١(

ــحيحه  ج ــاري  يف ص ــه البخ ،  ٢٥٣٢ح/٩٥١ص/٢،  ج١٧٩٢ح/٦٦٩ص/٢،  ج٤٦ح/٢٦ص/١أخرج
،  ٢٠٩٠ح/١٢١ص/٤،  ج٤٥٨ح/٢٢٨ص/١و النــــسائي يف ســــننه  ج. ٦٥٥٦ح/٢٥٥٢ص/٦ج
ــحيحه ج  . ٥٠٢٨ح/١١٩ص/٨ج ــان يف ص ــن حب ،  ٢٤١٧ح/١٧٦ص/٦،  ج١٧٢٤ح/١٣ص/٥و اب
و ابن ماجه يف . ٢٠٧٤ح/٢٨١ص/٣،  ج٣٠٦ح/١٥٨ص/١ابن خزمية يف صحيحه  ج.  ٣٢٦٢ح/٥٤ص/٨ج

و ابن حنبل . ٤٢٥ح/١١٥ص/١،  ج٣٩١ح/١٠٧ص/١و أيب داود يف سننه  ج. ١٤٠١ح/٤٤٩ص/١سننه  ج
و البيهقي يف سننه الكـربى   . و النسائي يف سننه الكربى . و احلميدي يف مسنده  . و مالك يف املوطأ . يف مسنده    

  .و الدارمي يف سننه .  يف مسنده  و الشافعي. و ابن اجلارود يف املنتقى 
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 أَنزلَ ِمن السماء ماء فَسالَت أَوِديةٌ ِبقَدِرها فَاحتملَ الـسيلُ      : قال اهللا تعاىل    
دونَ علَيِه ِفي الناِر ابِتغاء ِحلْيٍة أَو متاٍع زبد مثْلُه كَذَِلك يضِرب            زبداً راِبياً وِمما يوقِ   

اللّه الْحق والْباِطلَ فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي اَألرِض              
  . )١(  كَذَِلك يضِرب اللّه اَألمثَالَ 

هذا مثل ضربه اهللا للحق وأهله والباطل وحزبه فمثل احلق وأهله باملاء الـذي              
يرتل من السماء فتسيل به األودية وينتفع به أهـل األرض وبالـذهب والفـضة               
واحلديد والصفر وغريها من املعادن اليت ينتفع ا الناس وشبه الباطـل يف سـرعة          

السيل وما يطفو فوق تلـك املعـادن إذا         اضمحالله وزواله بالزبد الذي يرى به       
فالزبد ما حيمله السيل من غثاء وحنوه ، والرايب املنتفخ الـذي رىب ، ويف               ، أذيبت  

املعادن زبد مثله أي ينشأ من األشياء اليت يوقد عليها زبد مثل زبد السيل ابتغـاء                
قد عليه  الذي يوقد عليه ابتغاء احللي هو الذهب والفضة والذي يو         ، حلية أو متاع    

ابتغاء متاع هو احلديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلـك ، واملتـاع مـا               
فكذلك احلق عندما يأيت تربز الـشبهة       . يستمتع به الناس يف مرافقهم وحوائجهم       

أي } يضرب اهللا احلق والباطـل      { املستقرة يف النفس متأثرة ذا احلق مث ترمى ،          
بد الباطل وشبهه فيذهب جفاء جيفاه الـسيل   يضرب أمثال احلق والباطل ، فأما الز      

أي يرمي به وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض يريد اخلالص من املاء ومن تلك                
 .املعادن وكذلك  القلوب فيكون نقياً تقياً 

فقلب طالب الداللة واهلدى إذا أتاه احلق أصبح الشخص صحيحاً ساملاً مـن             
إلدراك واسع الفهم كان يستوعب أكثر من       وكلما كان قوي ا   ، االحنراف والباطل   

أي سعة الـوادي للـسيل   " بقدرها " احلق وينتفع الناس به وهو املراد بقوله تعاىل  
عن أيب موسى عن النيب صـلى اهللا        " كما يبينه هذا احلديث ففي صحيح البخاري        

                                                        
   .١٧/ الرعد ) ١(
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 عليه وسلم قال  مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصـاب  
أرضا فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكانت منها أجادب            

وأصابت منـها طائفـة     ، أمسكت املاء فنفع اهللا ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا          
أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقـه يف ديـن اهللا     

ل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هـدى اهللا           ونفعه ما بعثين اهللا به فعلم وعلم ومث       
   .)١ "(الذي أرسلت به

فعليك بتكرير قراءة هذا الكتاب حيت يستقر يف نفسك ويزول الباطل قال اهللا             
  . )٢(   وقُلْ جاء الْحق وزهق الْباِطلُ ِإنَّ الْباِطلَ كَانَ زهوقاً : تعاىل 

والته املختلفة يريد أن يوقع اإلنسان يف هـذا   ورأس الباطل الشيطان وهو مبحا    
 قَالَ يا بني الَ تقْصص رؤياك علَى ِإخوِتك فَيِكيدواْ لَك كَيداً            : الباطل قال تعاىل    

 ِبنيم وداِن عطَانَ ِلِإلنسيِإنَّ الش  )٣( .  
 .ة اهللا واهللا سبحانه وتعاىل مساه شيطان وهو البعيد عن رمح

 ومن أقوى خططه أن يصور لطالب اهلداية أن رمحة اهللا بعيدة ولن حيـصل               -
  . عليها 
  .  ووصفه اهللا  بأنه عدو ومبني -

أي بالغ العداوة ، وعدو من جهتني فهو حياول إيـصال الـضرر إلينـا مـن      
األمراض واآلالم والشدائد لكنه غري قادر بذاته ألن اهللا منعه فـشياطني اجلـن ال               

                                                        
  .٣٠ص:١٩التفسري الكبري ج. ٦٣٤ص:٤الدر املنثور ج. ٣٠٦ص:٩تفسري القرطيب ج)  ١(

ــحيح  ــديث ص ــحيحه  ج .       واحل ــاري يف ص ــه البخ ــحيحه  . ٧٩ح /٤٢ص /١أخرج ــسلم  يف ص وم
ائي يف سـننه الكـربى       والنـس .   ٤ح/١٧٨ص/١و ابن حبـان يف صـحيحه  ج        .٢٢٨٢ح/١٧٨٨ص/٤ج
  .٧٣١١ح/٢٩٧ص/١٣وأيب يعلى يف    مسنده  ج. ٥٨٤٣ح/٤٢٧ص/٣ج

   .٨١/اإلسراء  )  ٢(
   .٥/ يوسف )   ٣(
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تطيع إيذاء بين آدم لكن يوسوس لآلخرين أن يؤذوك يوسوس عليك أن تعمـل      تس
  .أمور معينة تتضرر ا

وعدو من جهة رغبته أن تتبعه يف الضالل بتزيني املعاصي وإلقاء الشبهات لتقع          
  )١(يف اون أو الغلو وهذا األمر الذي حيرص عليه والذي من أجله أرسلت الرسل

 عن بن مسعود قال خط لنا رسول اهللا صلى اهللا           "ذكر ابن حبان يف صحيحه      
عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل اهللا مث خط خطوطا عن ميينه وعن مشالـه مث قـال    

 وأَنَّ هـذَا ِصـراِطي     وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه مث تال              
     قفَرلَ فَتبواْ السِبعتالَ تو وهِبعِقيماً فَاتتسم         لَّكُـماكُم ِبِه لَعصو ِبيِلِه ذَِلكُمن سع ِبكُم 

  . )٣ ( )٢(  " تتقُونَ 

 فالشيطان ينظر إىل هذا اإلنسان فبإمجال يتخذ معه طريقان فإن كان له رغبة       -
  . يف العبادة بداية حياول أن يثنيه عن هذا اخلري 

ت رسول اهللا  يقـول  إن        عن سربة بن أيب فاكه قال مسع      " ففي سنن للنسائي    
الشيطان قعد البن آدم بأطرقه فقعد له بطريق اإلسالم فقال تسلم وتـذر دينـك               
ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم مث قعد له بطريق اهلجرة فقال اجر وتـدع             
أرضك ومساءك وإمنا مثل املهاجر كمثل الفرس يف الطول فعصاه فهاجر مث قعد لـه        

اهد فهو جهد النفس واملال فتقاتل فتقتل فتنكح املرأة ويقسم          بطريق اجلهاد فقال جت   
املال فعصاه فجاهد فقال رسول اهللا  فمن فعل ذلك كان حقا على اهللا أن يدخلـه                 

                                                        
  .١٧٨ص/٥التفسري الكبري ج)  ١(
   .١٥٣/ األنعام )  ٢(
وابـن ماجـه يف سـننه        . ٧ح/١٨٢ص/١،  ج  ٦ح/١٨١ص/١أخرجه ابن حبـان  يف صـحيحه  ج         / حسن  ) ٣(

ــسنده  ج وا.   ١١ح/٦ص/١ج ــل يف م ــن حنب / ٣،  ج٤٤٣٧ح/٤٦٥ص/١،  ج٤١٤٢ح/٤٣٥ص/١ب
والنسائي يف  . ٣٢٤١ح/٣٤٩ص/٢،  ج  ٢٩٣٨ح/٢٦١ص/٢واحلاكم  يف مستدركه  ج     . ١٥٣١٢ح/٣٩٧ص

  .١٦٦ح/١وحسنه األلباين يف مشكاة املصابيح ج. والدارمي يف سننه . وعبد بن محيد يف مسنده. سننه الكربى
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اجلنة ومن قتل كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة وإن غرق كان حقا علـى اهللا أن             
   .)١(" اجلنة يدخله اجلنة أو وقصته دابته كان حقا على اهللا أن يدخله

 فإن رفض أخذ يشدد عليه هذه الطاعات وجعل تطبقها يف أشـد أنـواع               -
التعسري وهذا ما يسمى بالغلو واإلفراط وإن كانت رغبته يف العبادة ضعيفة كمـا              
ذكرنا أخذ يكسله فيها ويفتح له السعي إىل املعاصي والذنوب وارتكاـا وهـذا              

لفة للهداية الوسط ، وطريق املعاصـي       يسمى الفسق والتفريط وكال الطريقني خما     
واضح للكل إال ملن اختذ قائده ودليله هواه ، أما طريق الغلو فهو خفي ألنه تعبـد                 
والتعبد هو طريق الرمحن ال طريق الشيطان فهنا كان االلتباس على فئة من النـاس           
ومن هنا استطاع الشيطان إهالكهم  وهذا من اجلهل فما هلك أكثر الناس إال من               

 أَلَا  : فالكفار ماذا يقولون يقول سبحانه وتعاىل      )٢(تعبدهم املخالف لطريق املرسلني   
ِللَِّه الدين الْخاِلص والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياء ما نعبدهم ِإلَّا ِليقَربونا ِإلَى اللَّـِه               

      ِفي م مهنيب كُمحي لْفَى ِإنَّ اللَّهز       كَـاِذب وه نِدي مهلَا ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخِفيِه ي ما ه
 كَفَّار  )٣( .  

فهم يريدون من عبادة هذه األصنام زيادة يف الدين وإال هم يؤمنـون بـاهللا               
وقصدوا من عبادا التقرب إىل اهللا وجعلها شفاعة إليه ومن مث ألبسوها صفات من            

. ارى واليهود كلهم على عبادة لكنها ليست ما يريد اهللا           والنص. صفات اإللوهية   
فكما ذكرت أن الغلو هو طريق خفي جير سالكه إىل ضالل بعيد وكبري ولقد نبـه                

                                                        
وابـن حبـان يف صـحيحه        .  وصـححه األلبـاين      ٣١٣٤ح/٢٢ص/٦ سننه  ج   أخرجه النسائي  يف   / صحيح  ) ١(

والطـرباين يف معجمـه الكـبري        . ١٦٠٠٠ح/٤٨٣ص/٣وابن حنبل يف مسنده  ج     . ٤٥٩٣ح/٤٥٤ص/١٠ج
اهليثمي يف  / واحلارث  . وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين    . والنسائي يف سننه الكربى   . ٦٥٥٨ح/١١٨ص/٧ج

  .د الرزاق يف مصنفهوعب). الزوائد(مسنده 
  .٤/٤٦ابن كثري  ) ٢(
  .٣/ الزمر ) ٣(
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يا أيها الناس إياكم والغلو يف الدين       " الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك فقال         
  .)١(" فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين 

   .)٢(" هلك املتنطعون ثالث مرات أال"  وقال
 والشيطان يعرف هذا الطريق ويعرف أهله فمن الغلو يف اإلسالم هو ما حنن              -

بصدده الوسوسة الداء املشقي واملهلك فمن حيل الشيطان فيه أن يركز على قضية             
التأكد التام ليقحمه يف الشك ويدور يف هذه احللقة املفرغة فيـشك يف النجاسـة               

طهر ويشك يف الوضوء ويشك يف خروج ريح أو بـول ويـشك يف            ويشك يف الت  
الصالة وأا نقصت ويشك يف شيء ال ميكنه أن يراه أو يسمعه فمن أيـن يأتيـه                 
اليقني كالنية و الصوم إىل آخره مث أخذ من بوابة التدقيق والتـشدد مث التكـرار                

 يوقـع هـذا   واملعاودة مث أخرياً يلبس عليه بأنه كافر وستموت على ذلك  وهكذا      
العدو املتأصلة عداوته لبين آدم هذا اإلنسان املسكني يف خطته مث يأخذ مبمارسـة              

  .  التعذيب النفسي والبدين واالجتماعي جراء تلك التصرفات
 إن الوسوسة مبنية على اجلهل ومث رؤية الشيطان الرجيم هلـذا املـسكني              -

بيئة تنبت فيها شـجرته     منفرداً وجبهل ومث تستطيع وساوسه أن جتد أذن صاغية و         
اخلبيثة لكن وإن رأيت ضخامتها إال أنه ليس هلا أصل وال عرق يف النفس ألن اهللا                
فطر اإلنسان على اإلسالم لذا جتده يرفضها  وما تلبث أن تزول وتتالشى  إذا جاء               

                                                        
. ٣٠٥٧ح/٢٦٩ص/٥والنسائي  يف سـننه  ج      . ٣٠٢٩ح/١٠٠٨ص/٢أخرجه ابن ماجه يف سننه  ج      / صحيح  ) ١(

ــاين ــححه األلب ــحيحه  ج. وص ــان يف ص ــن حب ــسنده  . ٣٨٧١ح/١٨٤ص/٩واب ــل يف م ــن حنب واب
،  ١٢٧٤٧ح/١٥٧ص/١٢عجمه الكبري  ج   والطرباين يف م  . ٣٢٤٨ح/٣٤٧ص/١،  ج  ١٨٥١ح/٢١٥ص/١ج
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وأيب يعلى يف مسنده. ٧٤٢ح/٢٨٩ص/١٨ج

. ٤٦٠٨ح/٢٠١ص/٤  وأبو داود يف سننه  ج       ٢٦٧٠ح/ ٢٠٥٥ص /٤أخرجه مسلم يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ٢(
والطــرباين يف معجمــه الكــبري  . ٣٦٥٥ح/٣٨٦ص/١وابــن حنبــل يف مــسنده  ج. وصــححه  االلبــاىن

،  ٥٠٠٧ح/٤٢٤ص/٨،  ج٥٠٠٤ح/٤٢٣ص/٨وأيب يعلــى يف مــسنده  ج . ١٠٣٦٨ح/١٧٥ص/١٠ج
  ٥٢٤٢ح/١٥٨ص/٩ج
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ت ِمن فَـوِق     ومثلُ كَِلمٍة خِبيثٍَة كَشجرٍة خِبيثٍَة اجتثَّ      :  قال تعاىل    )١(احلق ملريده   
  . )٢(  اَألرِض ما لَها ِمن قَراٍر  

فالزم متتنع عن هذه الثالثة وهي التشدد والشك و اإلعادة طبعـاً ستـشعر              
باخلوف والقلق وسيزيد الشيطان فيه بشىت الطرق اليت يقدر عليها أن ال تترك هذه              

تشدد، كما قـال اهللا     األفعال حماوالً إخافتك ودفعك ملا يريد من زيادة وتضييق و         
 فَِريقاً هدى وفَِريقاً حق علَيِهم الضالَلَةُ ِإنهم اتخذُوا الشياِطني أَوِلياء ِمـن   :تعاىل

  . )٣(  دوِن اللِّه ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ 
هـذا   فاخلطر عندما يعتقد الشخص أن عمله هذا قربة أو ليس فيه شـيء ف      -

مستنقع املصيبة إن األعمال اليت تزاوهلا هي غلو وإمث ، فالشيطان يريد أن يـرتع               
منك لب اهلداية وهو اخلشوع والطمأنينة وحالوة اإلميان وجيعلك أجوفاً كالبيـت            
اخلرب وما يلبث هذا البيت املتهالك أن يسقط ويتالشى وهكـذا يكـره هـذا               

  .املوسوس الطاعة للعنت وينتهي
 قَالَ أَرأَيتك هـذَا الَِّذي كَرمت علَي لَِئن أَخرتِن ِإلَـى يـوِم              قال سبحانه 

  . )٤(  الِْقيامِة َألحتِنكَن ذُريته إَالَّ قَِليالً  
وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن النيب         " أخرج احلاكم يف صحيحه     

 إبليس بث جنوده فيقول من أضـل اليـوم          صلى اهللا عليه وسلم قال  إذا أصبح       
مسلما ألبسته التاج فيجئ أحدهم فيقول مل أزل به حىت عق والده فقال يوشك أن               
يربه وجيئ أحدهم وجيئ أحدهم فيقول مل أزل به حىت طلق امرأته فيقول يوشك أن               

                                                        
  .٩٦ص/١٩التفسري الكبري ج) ١(
  .٢٦/ إبراهيم ) ٢(
   .٣٠/األعراف ) ٣(
   .٦٢/ اإلسراء  ) ٤(



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٤  

يتزوج وجيئ أحدهم فيقول مل أزل به حىت أشرك فيقول أنت أنت وجيـئ أحـدهم      
 .) ١("زل به حىت قتل فيقول أنت أنت ويلبسه التاجفيقول مل أ

 واللّه يِريد أَن يتوب علَيكُم ويِريد الَّـِذين يتِبعـونَ            : )٢( قال اهللا تعاىل     -
 يِريد اللّه أَن يخفِّف عنكُم وخِلق اِإلنـسانُ         الشهواِت أَن تِميلُواْ ميالً عِظيماً      

  . )٣(  يفاً ضِع
إن اهللا يريد التوبة اليت هي مبنية على الشعور بالتقصري واخلطأ والذي يـروم              
بنفسه زيادة على الطاعة وإكثاراً فيها يريد بذلك أن يتبؤ مكـان ال يأتيـه ذلـك     
الشعور فهو خمطئ وستقوده تلك الزيادة إىل النقص واالحنراف كثريا ففي صحيح            

ل مسعت األغر وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليـه           عن أيب بردة قا   " مسلم    
وسلم  حيدث بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أيها الناس توبوا                 

  . )٤(" إىل اهللا فإين أتوب يف اليوم إليه مائة مرة 
  لذلك كان من خطط الشياطني التيئيس من رمحة اهللا بطرقني بالترك الكلـي             

بأن الذنوب كثرية وعظيمة وهل ستظن أن سيقبل بـك بعـد            للدين فيوسوس له    
                                                        

أخرجـه ابـن حبـان  يف صـحيحه       . ٨٠٢٧ح /٣٩٠ص /٤أخرجـه احلـاكم يف مـستدركه  ج    / صحيح  ) ١(
  .١٢٨٠ح/٢٧٤ص/٣وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة  ج. ٦١٨٩ح/٦٩ص/١٤ج

الكـشاف  . ٥٥ص/١٠التفـسري الكـبري ج    . ٢٤ص/١ ج ١٤ص/١ ج ١٢ص/١الزهد والورع والعبـادة ج    ) ٢(
  .٥٣٣ص/١ج

  .٢٨-٢٧/  النساء ) ٣(
والبخـاري  يف  . ٢٧٠٢ح/٢٠٧٦ص/٤،  ج٢٧٠٢ح/٢٠٧٥ص/٤أخرجه  مسلم يف صـحيحه  ج   / صحيح  ) ٤(

و ابـن حبـان يف صـحيحه         . ٦٢١ح/٢١٨ص/١ويف األدب املفرد  ج    .  ٥٩٤٨ح/٢٣٢٤ص/٥صحيحه  ج  
ح /٢١٢ص  /٣،ج٩٢٩ح/٢١٠ص/٣،ج٩٢٧ح/ ٢٠٧ص/٣،ج٩٢٥ح/٢٠٥ص/٣،ج٩٢٤ح/٢٠٤ص/٣ج

و أيب داود يف سـننه       . ٣٨١٦ح/١٢٥٤ص/٢،  ج  ٣٨١٥ح/١٢٥٤ص/٢و ابن ماجـه يف سـننه  ج        . ٩٣١
و النسائي  . و الطرباين يف معجمه الكبري      .يف مسنده   و الطيالسي   . و ابن حنبل يف مسنده      . ١٥١٥ح/٨٥ص/٢ج

اهليثمي يف  / و احلارث   . و ابن عمرو الشيباين يف اآلحاد واملثاين          . و الطرباين يف معجمه الصغري      . يف سننه الكربى    
زاق يف وعبد الـر . و عبد بن محيد يف مسنده . و أيب يعلى يف مسنده. و البيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(مسنده  
  .مصنفه 
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اجلرائم اليت فعلتها ، والطريقة األخرى للمقبل على الطاعة التكلف والتثقيل على            
النفس كمن يدفعه من قفاه عليها دفعاً ليسقط وهي طريقة املوسوس ، فاهللا مل يقل               

 الَِّذين يتِبعونَ الشهواِت     ويِريد ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تتبعوها بل قال         
  فكل ميل عن اهلدى فهو مما تريده الشياطني وتسعى إليه            أَن تِميلُواْ ميالً عِظيماً     

فأما ارتكاب الشهوات فهو ليس موضوعنا وأما ركوب الغلو الـذي هـو ميـل              
ىل الطـرف  كبريعن اهلدى فهو مراد الشيطان فيتعبد مبا مل يرده اهللا مث رمبا ينتكس إ       

اآلخر حيث يرى الغايل يف الدين أن وضعه السابق من اخلنا واون أفضل فيعـود               
إليها لكن يعود شيطاناً أو يرى الضال ذلك الغايل فينفر من الدين ويدعو إىل إتباع               

لذلك قال اهللا عن الشياطني الداعني لذلك ويريد بصيغة املضارع الذي         . الشهوات  
فها باملوصول مبالغة يف استمراريتهم مث ذكـرهم سـبحانه          يفيد اإلستمراريه مث عر   

بصفتهم ليشمل حىت أناساً من املسلمني وذكر ذلك بصيغة املـضارع مبالغـة يف              
ولوغهم يف تلك الصفة وذكر سبحانه فعل اإلتباع الذي يدل على الفعل والدعوة             

" أن متيلوا   " إليه وذكرهم بذلك كله مبالغة يف رغبتهم يف اإلضالل مث قال سبحانه             
ومل يقل أن تتبعوا الشهوات أو أن تتبعوهم رغبة من تلك الشياطني يف كل ميل عن                

وأكده .. اهلدى سواء ولوغاً يف الشهوات أو إضراراً بالنفس أو تعبداً ال يريده اهللا              
بأداة  توكيد مبالغة يف زيادة االحنراف مع مضارعه الذي يفيد االستمرارية يف ذلك              

بامليل وهو من أخف املعاين املعاكسة للهدى فاهللا مل يقل أن تضلوا أن             ومساه سبحانه   
ليدل على أن خطوام األوىل غري واضحة وقد يكون هلـا           .. تفسقوا أن تنحرفوا    

أدلة وما يربرها مث أكده بتكرير مصدره وهي اخلطوة الثانية لدعاة الضاللة ويعطي             
أكده سبحانه بوصف مبالغاً فيـه      ذلك كله وصفاً أبلغ يف استدراجهم  وخبثهم مث          

وهو عظيما واية املطاف الذي حيتاج معه الرجوع بالتوبة إىل بذل أكثر، ينكشف             
بعد ذلك زيفهم الباطل وخداعهم الالمع ويكون املؤمنون على بينة من االجنرار إىل             
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ومن األمثلة املشهورة لذلك ما حنن بصدده حىت إا مسيـت بـصفة             . مسالكهم  
يف العصور املتقدمة ويف الوقت احلايل وحىت يف علـم الـنفس          ) ملوسوسا(الشطان  

فيسميها بالوسواس القهري إال أم يف الوقت احلايل  أراد بعضهم تغيري تسميتها إىل 
وكما هو معلوم فالشيطان يتعامل مع الشخص حسب ميوله         . االستحواذ الفكري   

 التفـات إىل وسوسـة    فهو قذف الشخص إىل الوسوسة من حيث تعبده الذي فيه         
الشيطان والرغبة يف الكمال وقياماً بالطاعة على العنت وغصص الشقاء فيـشعره            
الشيطان أا ما حتققت فال بد أن يفعل ويفعل ويزيد ويتشدد حىت ال يكون هنـاك       
  تقصري أو خطأ ولن يستطيع الوصول إىل هذه احلالة ملاذا بينها اهللا يف اآلية الثانيـة                

  ِاإل ِلقخِعيفاً    وانُ ضنس          أنت ضعيف يف قدرتك النفسية والبدنيـة والعقليـة 
وإمكانيتك احلياتية ناقصة كما أن هذه احلالة تناقض التوبة فالتائب هـو املقـصر              

  .واملخطئ 
عن أيب أيوب األنصاري عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه           " ففي صحيح مسلم    

 اهللا لكم جلاء اهللا بقوم هلم ذنوب      وسلم أنه قال  لو أنكم مل تكن لكم ذنوب يغفرها          
   .)١ ("يغفرها هلم 

 يِريـد اللّـه أَن      لذا ما هو املخرج من هذا الضالل الكبري قول اهللا تعاىل              
   نكُمع فِّفخي              فاهللا يريد أن خيفف عنا فال نزيد يف العبادة والنشق على أنفـسنا 

ا وذا يتبني الوسط والتخفيـف  هذا من ناحية الطاعة أما من ناحية املعصية فنتركه 
التعبد الذي يريده اهللا وحيث عليه ، مث أي نقض لتك الطبيعـة وخمالفـة لـذلك                 

                                                        
والبخـاري  يف    . ٢٧٤٨ح/٢١٠٦ص/٤،  ج  ٢٧٤٨ح/٢١٠٥ص/٤أخرجه مسلم يف صـحيحه  ج      / صحيح  ) ١(

ــرد  ج ــاهللا  ج  . ٦٦٢ح/٢٣١ص/١األدب املف ــن ب ــسن الظ ــدنيا يف ح ــن أيب ال ،  ٢٢ح/٣٥ص/١واب
وابــن حنبــل يف مــسنده    . ٣٥٣٩ح/٥٤٨ص/٥والترمــذي يف ســننه  ج . ١٢٢ح/١١٣ص/١ج
. والطرباين يف معجمه الكـبري    . ٢٣٥٦٢ح/٤١٤ص/٥،  ج  ٢٦٢٣ح/٢٨٩ص/١،  ج  ٢٦٢٣ح/٢٨٩ص/١ج

 .والطرباين يف معجمه األوسط. وابن اجلعد يف مسنده. وعبد بن محيد يف مسنده. والقضاعي يف مسند الشهاب
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التخفيف فمعناه أنك تسري يف إرادة الشياطني الذين يريدونك أن متيل عن اهلـدى              
ميالً عظيما وستكون بعيداً كل البعد عن توبة اهللا عليك ولن تكون مـن حزبـه                

  .  وأهله
  .إن عداوة الشيطان منذ الوالدة  مث -

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما            " ففي صحيح مسلم    
من مولود يولد إال خنسه الشيطان فيستهل صارخا من خنسه الشيطان إال بن مـرمي        
وأمه مث قال أبو هريرة اقرؤا إن شئتم  وإين أعيذها بك وذريتـها مـن الـشيطان       

   .)١("الرجيم 
  . وبدأت عداوته من عهد آدم -

  ويا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ فَكُالَ ِمن حيثُ ِشئْتما والَ             : قال تعاىل   
         الظَّاِلِمني ا ِمنكُونةَ فَترجـِذِه الشا هبقْرت       ـِديبطَانُ ِلييا الشملَه سوسفَو  

  وِريا وا ممِة ِإالَّ            لَهرجـِذِه الشه نا عكُمبا راكُمها نقَالَ ما وَءاِتِهموا ِمن سمهنع 
        اِلِدينالْخ ا ِمنكُونت ِن أَولَكَيا مكُونأَن ت       اِصِحنيالن ا لَِمني لَكُما ِإنمهمقَاسو  

       ا ذَاقَاوٍر فَلَمرا ِبغمالَّهـِصفَاِن          فَدخطَِفقَـا يا ومهَءاتوا سملَه تدةَ برجالش
علَيِهما ِمن ورِق الْجنِة وناداهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن ِتلْكُما الشجرِة وأَقُل لَّكُمـا          

      ِبنيم ودا عطَآنَ لَكُميِإنَّ الش    ا ظَلَمنبا        قَاالَ رنمحرتا ولَن ِفرغت ِإن لَّما ونا أَنفُسن
    اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَن           ِضِفـي اَألر لَكُمو ودٍض ععِلب كُمضعِبطُواْ بقَالَ اه  
اهللا أمر آدم وحواء بترك األكل من الـشجرة         ) ٢(  مستقَر ومتاع ِإلَى ِحٍني     

مها وقذف يف قلومـا      ااهللا بأن هذا الشيطان عدو هلما  لكن الشيطان أت         وأخربمها  
 من املالئكة أو للخلود يف      اشبهه وهي أن األكل من هذه الشجرة سبب ألن يكون         

                                                        
  .٢٣٦٦ح/١٨٣٨ص/٤أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج/ صحيح ) ١(
  .٣٨ص/١٤وللفائدة انظر التفسري الكبري ج . ٢٤-١٨/ األعراف ) ٢(
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هذه احلياة ، وكال هذين األمرين فيه طموح ديين كبري ورغبة زيـادة يف الـدين                
واخللود . ر ال يفترون عن العبادة      فاملالئكة يف السماء أقرب إىل اهللا خملوقني من نو        

فيه اإلحتاد على إتباع أبونا آدم وعدم الزيغ عن اهلداية يف الدين مع منافع أخـرى                
والشيطان أخذ يف   . فالزيادة يف الدين حرفت أبونا آدم عن اإلتباع وعما يريده اهللا            

الشجرة طريقته مع أبونا آدم بالوسوسة وهي التكرار بأمره ، واإلغراء فألبس على             
  : متيز وخاصية وهذه الصفة موجودة يف البشر وعنده دافع االكتشاف قال تعاىل 

               لٍْك لَّـاملِْد وِة الْخرجلَى شع لُّكلْ أَده ما آدـطَانُ قَالَ ييِه الشِإلَي سـوسفَو
  . )١(  يبلَى 

إلنصات له  فقادمهـا إىل      فوقعا يف اخلطوة األوىل وهي مساع كالم الشيطان وا        
االقتراب منها وهي اخلطوة الثانية ومن مث زاد يف إحكام الشبهة وهي اخلطوة الثالثة         
مث اخلطوة الرابعة فدالمها بغرور  ذهب ما لألكل منها وهم يعيـشان الزيـادات        

س  يا أَيها النـا    : اإلميانية واخلري املنتظر من أكل هذه الشـجرة كما قال تعاىل           
               ـِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُوواْ خِبعتالَ تباً والَالً طَيِض حا ِفي اَألركُلُواْ ِمم

  )٢( . 
فالشيطان يأخذ بين آدم إىل ما يريد خطوة خطوة وهذا من كيده ، واإلنسان              

 ولَقَد عِهدنا ِإلَى    سته    ينسى واستغل الشيطان هذه الصفة  لينفذ أبونا آدم  وسو          
 . )٤(   )٣(آدم ِمن قَبلُ فَنِسي ولَم نِجد لَه عزماً

  والنسيان مرفوع عن هذه األمة لكن هو مدخل من مداخل الشيطان ففـي             
حال املوسوس الذي أمضى زمناً طويالً يف تلك الوساوس جتده يعتدل ملدة قـصرية              

                                                        
  .١٢٠/ طه ) ١(
   .١٦٨/ البقرة  ) ٢(
  ١٠٧ص/٢٢التفسري الكبري ج.  العزم هو التصميم والتصلب ) ٣(
  .١١٥/ طه ) ٤(
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ه يعود إىل حالته السابقة ملاذا ألن الناصح كلمه مرة أمـا            عندما يسمع ناصح لكن   
الشيطان ونفسه املعتادة لتلك التصرفات فهي ليست ختاطبه باستمرار فقـط بـل             
جتاوزت إىل أمره باستمرار لذلك يضعف كالم الناصح يف نفس ذلك الشخص إىل             

 يف قـراءة    أن يتالشى ويبقى ذلك املركوم يف النفس لذلك عليك باالستمرار يومياً          
  . هذا الكتاب وبصوت تسمعه وأيضاً أن تصحب أشخاص ليس فيهم وسوسة 

وعندما يكون عندك تصميم وتصلب يف ترك تلك الوساوس وذلـك الغلـو             
سوف تتعاىف بسرعة ولتقوية إرادتك عليك مبزاولة األعمال اليدويـة والتمـارين            

 .احلركية ولذلك منافع أخرى تساهم يف العالج
دم وحواء من الشجرة بان أن الشيطان كذب عليهما بأن ذهب      وعندما أكل آ  

نورمها وبدت عوراما ، والشيطان مل يكتفي مبجرد األمـر فاالسـتجابة تكـون              
مرفوضة بل كرر أمره آلدم وقال هلما إن هذا شيء حسن بل مفيد فكذب عليهما               

ودمها إىل  كذب مركباً وآدم مل يسمع كذباً بل أقسم باهللا على صحة كالمه وأنه يق             
 . اخلري املهم واهلداية الصحيحة فهو ناصح هلما

 ومنها مثل حال املوسوس فهو راغب يف الزيادة يف اخلري فوسـوس إليـه               -
الشيطان بأعمال أا من الدين واقتنع ذه الشبهة مع أنه يرفضها ظاهراً لكـن يف               

يف باطن املوسوس فالشيطان ملقي " لن أتركها أبداً " قرارة نفسه يف األعماق يوجد  
أن ما تقون به هو مهم وهداية وصواب وإذا مل تفعل ذلك سيفوت عليك ذلك كله 
ويزيد الشيطان يف وسوسته بأنك ناقص ويف خطأ واحنراف كبري ويزيد يف وسوسته             
بأنك ستموت يف النار فيضطرب املسكني اضطراباً ويكون أضحوكة كبرية لعدوه           

 ِإنما ذَِلكُـم   : رق الشيطان  كما قال تعاىل       يعذبه كيف يشاء ، فالتخويف من ط      
 ِمِننيؤم مافُوِن ِإن كُنتخو مافُوهخفَالَ ت اءهِليأَو فوخطَانُ ييالش )١( .  

                                                        
   .١٧٥/  آل عمران  ) ١(
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عن جابر قال مسعـت  "  ومن رغبات الشيطان أن تعبده ففي صحيح مسلم        -
 أن يعبده املصلون يف جزيرة      النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  إن الشيطان قد أيس          

  .)١("العرب ولكن يف التحريش بينهم 
  .فإن مل تطيعه إىل الضالل حاول أن جيرك يف مشاكل مع الناس 

والشخص املوسوس بان له جتربة أحسها وعملها وعاشها أن هذه األعمـال             
ليست هداية ليست طمأنينة ليست راحة لذة وسعادة بل هي كل التعب والعنـت          

والشقاء فما حتتاج أصالً إىل شيخ وال الستدالل فتغيري الطريق نتيجة حسنة            واألمل  
  .طبيعية وتلقائية 

   : )٢ ( ويقول اهللا تعاىل أيضاً عن الطرق الشيطانية-
م  وُألِضلَّنهم وُألمنينهم وآلمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ اَألنعاِم وآلمرنه    :  قال تعاىل   

فَلَيغيرنَّ خلْق اللِّه ومن يتِخِذ الشيطَانَ وِلياً من دوِن اللِّه فَقَد خِسر خسراناً مِبينـاً               
 ًوراطَانُ ِإالَّ غُريالش مهِعدا يمو يِهمنميو مهِعدي   )٣( .  

ف الشبه ، وعن طريق الشهوات فالشيطان يضل بين آدم عن طريق اجلهل وقذ
  .واألماين الباطلة ، وعن طريق األمر مباشرة 

كذلك تفيد أن الشيطان يتخذ يف ضالل بين آدم طريقة وهي تغـيري الفكـر               
بالشبهة ، مث غرس األماين واألمنيات احملرمة يف قلبه ، مث أمره بتنفيذه شيئاً فشيئا ،                

من العبادة له ـ يف اإلفراط أو التفريط  مث يكون اإلنسان على غري ما خلقه اهللا ـ  
  .وبذلك يكون الشيطان غري خلقة اهللا 

فباجلهل تنحرف وتقع يف الضالل وعندما متين نفسك باألماين الباطلة تستحكم     
  .الشبة يف القلب وتكون ألعوبة يف يدي الشيطان يأمرك بوسوسته فتنفذ سريعا

                                                        
  .٢٨١٢ح/٢١٦٧ص/٤أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج/ صحيح ) ١(
  ٥٥٧ص/١  تفسري ابن كثري ج٦٨٨ص/٢الدر املنثور ج٣٩ص/١١التفسري الكبري ج) ٢(
 .١٢٠، ١١٩/ النساء  ) ٣(
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رة بالسوء فتوسوس له بالغلو     واالستمرار على ذلك زمناً جيعل تلك النفس أما       
  .أو املعصية فتحتاج تلك النفس إىل  جماهدة طويلة ومستمرة  لتعتدل

 وكما قلنا أن الشيطان يقحم بين آدم يف أحد مسلكي الغلـو  أو عمـل                     - 
  . املعاصي وال يبايل يف أيهما هلك 

ليه عن عياض بن محار ااشعي أن رسول اهللا صلى اهللا ع          " ففي صحيح مسلم    
وسلم قال ذات يوم يف خطبته  أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمـين                  
يومى هذا كل مال حنلته عبدا حالل وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم وإم أتتـهم         
الشياطني فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرم أن يشركوا            

   .)١ " (يب ما مل أنزل به سلطانا
بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن األصل يف األشياء احلل بقوله كل ما              فهنا  

حنلته عبدا حالل وأن اإلنسان بفطرته يهتدي إىل ما يـرده اهللا لكـن الـشياطني                
حرفتهم عن ذلك بسبب استجابتهم للغلو بتحرمي ما أحل اهللا والشرك به سـبحانه       

 يف الدين من احليل اليت يرتلق ا        قصدهم يف ذلك زيادة قربة وشفاعة إىل اهللا فالغلو        
   .)٢(بين آدم ا إىل الضاللة واالحنراف واهلالك لذلك نبه الرسول إليها خلفائها

  
  
  

                                                        
وابـن حبـان يف   . ٢٨٦٥ح/٢١٩٩ص/٤،  ج٢٨٦٥ح/٢١٩٨ص/٤أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ١(

،  ٥٧٩٤ح/١١٢ص/١٣،ج٤١٩٠ح/٥٠٢ص/٩،  ج٦٥٤ح/٤٢٧ص/٢،  ج٦٥٣ح/٤٢٥ص/٢صحيحه  ج
/ ٦٣٨ص/١وابن ماجـه يف سـننه ج      . ٣٣٤٣ح/٤٤١ص/٥والترمذي يف سننه  ج    . ٧٤٨٢ح/٥٢٦ص/١٦ج
ــن ح. ١٩٨٣ح ــسنده  ج واب ــل يف م / ١٦٢ص/٤، ج١٦٢٦٨ح/١٧ص/٤،  ج١٦٢٦٦ح/١٧ص/٤نب
ص /٤،  ج  ١٨٣٦٥ح/٢٦٦ص/٤،  ج  ١٨٣٦٤ح/٢٦٦ص/٤،  ج  ١٧٥٢٥ح/١٦٣ص/٤، ج ١٧٥١٩ح

والبيهقـي يف   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . والطيالسي يف مسنده  . ١٨٣٦٦ح/٢٦٦
  . معجمه األوسطوالطرباين يف. والدارمي يف سننه. سننه الكربى

  .١٩٧ \ ١٧وللفائدة طالع  شرح احلديث من شرح النووي ) ٢(
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  ومن مظاهر كيد الشيطان وسوسته:  
 الشيطان املوسوس حني استجاب له انتقاض الوضوء الذي أهلك . 

 أن أحدكم يه وسلم صلى اهللا عل أيب هريرة قال رسول اهللاعن "فألمحد يف مسنده 
إذا كان يف الصالة جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته فإذا سكن له 
أضرط بني إليتيه ليفتنه عن صالته فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فال ينصرف 

 فالشيطان يريدك ذا الغلو أن )١(" حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا ال يشك فيه
 .تقطع الصالة وال تكملها

 صلى اهللا عليه وسلم  عن أيب سعيد اخلدري عن النيب" بن حبان يف صحيحه وال
قال إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل يف نفسه كذبت 

   .)٢(  "حىت يسمع صوتا بأذنه أو جيد رحيا بأنفه
  .طبعاً إذا كان املسلم يف صالة فال يقول كذبت لكن يعلم أن هذا من الشيطان

 شيطان على الشخص يف الصالة وتشكيكه فيها وسوسة ال.  
عن عثمان بن أيب العاص رضـي       "أخرج ابن عمر والشيباين يف اآلحاد واملثاين        

اهللا عنه قال  ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطـائف عـرض يل      
شيء يف صاليت حىت كنت ال أدري ما أصلي فلما رأيت ذاك أتيت رسول اهللا               

عليه وسلم قال فلم يرعه مين إال وأنا أمشي إىل جنبه فقال يل يا بـن       صلى اهللا   
أيب العاص فقلت نعم فقال ما جاء بك فقلت عرض يل شيء يف صاليت حىت ما                
أدري ما أصلي قال ذاك الشيطان أدنه فدنوت فجلست على صدور قدمي بني             

                                                        
، قال الشيخ شعيب األرنؤط إسـناده قـوي   ٨٣٥١ح/٣٣٠ص/٢أخرجه امحد ابن حنبل يف مسنده  ج/ صحيح  ) ١(

  .رجاله رجال الشيخني غري الضحاك بن عثمان فمن رجال مسلم 
وقال شعيب  . ٢٦٦٦ح/٣٨٩ص/٦،  ج  ٢٦٦٥ح/٣٨٩ص/٦  ج  أخرجه  ابن حبان يف صحيحه     / صحيح لغريه   ) ٢(

  .٢٩ح / ١٩ص /١ويف صحيح ابن خزميه   ج. األرنؤط صحيح لغريه
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مـان  يديه فقال إفغر فاك قال فضرب صدري بيده مث قال احلق بعملك قال عث          
   .)١("فال أحسبه عرض يل بعد 

  رغبة الشيطان يف قطع الصالة.  
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليـه            "وللبخاري يف صحيحه    

وسلم أنه صلى صالة قال إن الشيطان عرض يل فشد علي ليقطع الصالة علي              
حوا فتنظروا  ولقد مهمت أن أوثقه إىل سارية حىت تصب)٢(فأمكنين اهللا منه فذعته  

إليه فذكرت قول سليمان عليه السالم  رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغـي            
  .)٣(" ألحد من بعدي  فرده اهللا خاسيا

      ومن مظاهر كيد الشيطان وسوسته للعبد ما دون االنصراف من العبـادة
  . كااللتفات يف الصالة 

لتفات يف  عن عائشة قالت سألت رسول اهللا  عن اال        "  فللبخاري يف صحيحه    
   .)٤ "(الصالة فقال هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد

 

                                                        
وأخرجه ابن ماجه  يف سـننه        . ١٥٣١ح  /١٩٢ص  /٣أخرجه ابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين  ج         / صحيح  ) ١(

  .صحيح: قال الشيخ األلباين. ٣٥٤٨ح/١١٧٥ص/٢ج
  .مشيل فذعته بالذال أي خنقته قال النضر بن ) ٢(
/ ١١٩٦ص/٣، ج ١١٥٢ح/٤٠٥ص/١،ج٤٤٩ح/١٧٦ص/١أخرجـه البخـاري يف صـحيح  ج        / صحيح  ) ٣(

ــحيحه  ج . ٤٥٣٠ح/١٨٠٩ص/٤،  ج٣٢٤١ح/١٢٦٠ص/٣، ج٣١١٠ح ــسلم  يف ص / ٣٨٤ص/١وم
ــحيحه  ج. ٥٤١ح/٣٨٥ص/١،  ج٥٤١ح ــان يف ص ــن حب / ٣٣٠ص/١٤،  ج٦٤١٩ح/٣٢٩ص/١٤واب
وابن . والدارقطين يف سننه . والنسائي يف سننه الكربى   . ٧٩٥٦ح/٢٩٨ص/٢سنده  ج  وابن حنبل يف م   . ٦٤١٩ح

 .وابن اجلعد يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. راهويه يف مسنده
والنسائي يف سـننه     . ٣١١٧ح/١١٩٨ص/٣،  ج  ٧١٨ح/٢٦٢ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ٤(

وابـن خزميـة يف    . ٢٢٨٧ح/٦٦ص/٦ صحيحه  ج   وابن حبان يف  . ١١٩٩ح/٩ص/٣،  ج  ١١٩٦ح/٨ص/٣ج
وأيب داود يف . ٥٩٠ح/٤٨٥ص/٢والترمذي يف سننه  ج. ٩٣١ح/٦٥ص/٢،  ج٤٨٤ح/٢٤٥ص/١صحيحه  ج

والبيهقي . وابن راهويه يف مسنده   . والنسائي يف سننه الكربى   . وابن حنبل يف مسنده   . ٩١٠ح/٢٣٩ص/١سننه  ج  
  .وأيب يعلى يف مسنده. يف سننه الكربى
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  التحدث باإلمث.  
 ِإنما النجوى ِمن الشيطَاِن ِليحزنَ الَّـِذين آمنـوا ولَـيس      قال اهللا سبحانه    

  .)١( الْمؤِمنونَ ِبضارِهم شيئاً ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل 
               ومن مظاهره التبذير سواء يف املال أو الصحة أو الوقـت أو التكلفـات

  .لعمل يكفيه القليل 
ومن به وسوسة فهو يبذر املاء ويبذر صحته ويبذر وقته ويبذر يف العمل كالطهارة              

 والَ تبـذِّر تبـِذيراً    وآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيلِ فيكرر ويعيد   
 ًِه كَفُورابطَانُ ِلريكَانَ الشاِطِني ويانَ الشوواْ ِإخكَان ذِِّرينبِإنَّ الْم   )٢( 
  األحالم املفزعة. 

عن جابر قال جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم      " فلمسلم يف صحيحه    
نام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتدت علـى  فقال  يا رسول اهللا رأيت يف امل     

أثره فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لألعرايب ال حتدث النـاس بتلعـب    
الشيطان بك يف منامك وقال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم بعـد خيطـب      

   .)٣("فقال ال حيدثن أحدكم بتلعب الشيطان به يف منامه 
  
  
  

                                                        
)١  (١٠/ادلة ا.   
   .٢٧ -٢٦/اإلسراء  )  ٢(
وابـن حبـان يف     . ٢٢٦٨ح/١٧٧٧ص/٤،  ج  ٢٢٦٨ح/١٧٧٦ص/٤أخرجه مسلم يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ٣(

،  ٣٩٠٢ح/١٢٨٤ص/٢وابـــن ماجـــه يف ســـننه  ج  . ٦٠٥٦ح/٤٢١ص/١٣صـــحيحه  ج
ــل يف مــسنده  ج. ٣٩١٣ح/١٢٨٨ص/٢ج ــن حنب ــستدركه  . ١٤٨٢١ح/٣٥٠ص/٣واب واحلــاكم يف م
وابن راهويه . والنسائي يف سننه الكربى. ٢٤٢٠ح/٣١٨ص/١والطيالسي يف مسنده  ج. ٨١٨٦ح/٤٣٥ص/٤ج

  .وعبد الرزاق يف مصنفه. وعبد بن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. يف مسنده
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  تربج املرأة وإفسادها.  
عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  إن            " ابن خزمية   ففي صحيح   

املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه رـا             
  .)١("وهي يف قعر بيتها 

  التفريق بني الزوجني .  
عن جابر قال مسعت النيب صلى اهللا عليـه وسـلم           " ذكر مسلم يف صحيحه     

 البحر فيبعث سراياه فيفتنون النـاس فـأعظمهم   يقول  إن عرش إبليس على   
 " .عنده أعظمهم فتنة 

عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           " ولعبد بن محيد يف مسنده      
إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه فأقرم منه مرتلة أعظمهم فتنة   

ت شيئا قال مث يأتيـه      قال فيأتيه أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما فعل         
أحدهم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وبني أهله فيقول نعم أنـت فيدنيـه               

  .) ٢(" منـه 
              تشكيك الزوج يف الطالق فامرأته الحتل له يريد بذلك أن يضعه يف احلـرية .

ومن مث يضعف ويعتريه هبوط يف اختاذ القرار وتز الشخصية ويـستطيع            
نهما فالزوجة هي زوجتـك ال تـستجب    الشيطان بعد ذلك أن يفصل بي     

للشيطان يف نويت الطالق أنت طلقت والطالق بالنفس ال يقع فكيـف            
                                                        

ــحيح ) ١( ــحيحه  ج / ص ــة يف ص ــن خزمي ــه اب ــحيحه  . ١٦٨٥ح /٩٣ص /٣أخرج ــان  يف ص ــن حب واب
والطرباين يف معجمه   . وصححه األلباين . ١١٧٣ح/٤٧٦ص/٣ننه  ج  والترمذي يف س  . ٥٥٩٩ح/٤١٣ص/١٢ج

  .٧٦١٦ح/١٥٧ص/٢وعبد الرزاق يف مصنفه  ج. ٩٤٨١ح/٢٩٥ص/٩،  ج٩٤٧٨ح/٢٩٤ص/٩الكبري  ج
ــحيح ) ٢( ــحيحه  ج  / ص ــسلم يف ص ــه م ــسنده    . ٢٨١٣ح/٢١٦٧ص/٤أخرج ــل يف م ــن حنب واب

. ١٥١٥٩ح/٣٨٤ص/٣،  ج١٤٩٨١ح/٣٦٦ص/٣،  ج١٤٨٥٦ح/٣٥٤ص/٣، ج١٤٤١٧ح/٣١٥ص/٣ج
وقال . ١٠٣٣ح/٣١٦ص/١وعبد بن محيد يف مسنده  ج      . ١٠١٦ح/١١٣ص/٢والطرباين يف مسند الشاميني  ج     

   . يف صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته١٥٢٦: صحيح انظر حديث رقم:  األلباين 
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استعذ باهللا منه وال تعطي تلك األمـور        . يكون إذا كان بتسلط الشيطان      
  .أمهية واشتغل بذكر اهللا 

  اإلغواء بآالت املوسيقى.  
هللا عليه وسـلم    عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى ا       " قال مسلم يف صحيحه     

 .)١("قال  اجلرس مزامري الشيطان 
           االعتداء باحلسد فيوصل العني والسحر واملس وأيضاً إشاعة االحنراف يف

بين آدم عن طريق تسليط املفسدين والكفار على الناس واملهتدين بإلقـاء      
  . إلغراء باملادة االشبه واالعتداء و

ـتطَعت ِمـنهم ِبـصوِتك وأَجِلــب        واستفِْزز مِن اس   : قال اهللا سبحانه    
          مهِعدا يمو مهِعدالِد واَألواِل ووِفي اَألم ماِركْهشو ِجِلكرو ِلكيِهم ِبخلَـيع

 ِإنَّ ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم سلْطَانٌ وكَفَى ِبربـك          الشيطَانُ ِإالَّ غُروراً      
   .  )٢(  وِكيالً 

  
  
  
  
  
 

                                                        
ــحيح ) ١( ــحيحه  ج / ص ــسلم  يف ص ــه م ــحيحه   . ٢١١٤ح/١٦٧٢ص/٣أخرج ــان يف ص ــن حب واب

وابـن حنبـل يف مـسنده        . ٢٥٥٤ح/١٤٧ص/٤ابن خزميـة يف صـحيحه  ج       و. ٤٧٠٤ح/٥٥٦ص/١٠ج
والنسائي . ١٦٢٩ح/٦١٣ص/١واحلاكم يف مستدركه  ج    . ٨٨٣٨ح/٣٧٢ص/٢،  ج  ٨٧٦٩ح/٣٦٦ص/٢ج

وأيب يعلـى يف   . ١٠١٠٦ح/٢٥٤ص/٥والبيهقي يف سننه الكربى  ج     . ٨٨١٢ح/٢٥١ص/٥يف سننه الكربى  ج    
  .٦٥١٩ح/٣٩٩ص/١١مسنده  ج

   .٦٥ -٦٤/ اإلسراء  ) ٢(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٧  

  ومما حيفظ اإلنسان ويدحض الشيطان:-  
  أخذ احلذر من الشيطان من البداية. 

 يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِبعوا خطُواِت الـشيطَاِن ومـن يتِبـع               قال تعاىل   
ِر ولَولَا فَضلُ اللَّـِه علَــيكُم       خطُواِت الشيطَاِن فَِإنه يأْمر ِبالْفَحشاء والْمنكَ     

              ِمـيعس اللَّهاُء وشن يكِّي مزي اللَّه لَِكـنداً وٍد أَبأَح نكَا ِمنكُم ما زم هتمحرو
  ِليمع  )١(.   

فعندما يستجيب الشخص للشيطان بالتفكري يف الدقة والتأكد ينسحب خطوة          
ون موسوساً فريسة الشيطان  فعدم القيام باخلطوات األوىل خطوة إىل الغلو ويك  

  . التفكري والتدقيق جرعة شفائية كبرية وضربة قاضية للشيطان 
  كذلك االلتجاء إىل اهللا ودعاءه.  

 وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن            قال تعاىل   
تسونَ فَلْيدشري ملَّهواْ ِبي لَعِمنؤلْيواْ ِلي وِجيب  )٢( . 

عن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال         " ويف سنن أيب داود     
   .)٣ ("الدعاء هو العبادة  قال ربكم ادعوين أستجب لكم 

  الذكر.  
 رسول اهللا صلى عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  وكلين" يف صحيح البخاري 

اهللا عليه وسلم حبفظ زكاة رمضان فأتاين آت فجعل حيثو من الطعام فأخذتـه              
                                                        

   .٢١/ النور  ) ١(
   .١٨٦/ البقرة  ) ٢(
وأخرجه البخاري يف األدب املفـرد   .وصححه األلباين. ١٤٧٩ح/٧٧ص/٢أخرجه أيب داود يف سننه  ج     / صحيح  ) ٣(

والترمــذي يف ســننه   . ٨٩٠ح/١٧٣ص/٣وابــن حبــان يف صــحيحه  ج  . ٧١٤ح/٢٤٩ص/١ج
ـ . ٣٣٧٢ح/٤٥٦ص/٥،  ج٣٢٤٧ح/٣٧٥ص/٥،  ج٢٩٦٩ح/٢١١ص/٥ج ن ماجــه يف ســـننه   وابـ
،  ١٨٤١٠ح/٢٧١ص/٤،  ج١٨٣٧٨ح/٢٦٧ص/٤وابن حنبـل يف مـسنده  ج       .  ٣٨٢٨ح/١٢٥٨ص/٢ج
ــستدركه  . ١٨٤٥٩ح/٢٧٧ص/٤،  ج١٨٤٥٥ح/٢٧٦ص/٤،  ج١٨٤١٥ح/٢٧١ص/٤ج واحلــاكم يف م
  .والنسائي يف سننه الكربى. والطيالسي يف مسنده. ١٨٠٥ح/٦٦٧ص/١،  ج١٨٠٢ح/٦٦٧ص/١ج
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وقلت واهللا ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إين حمتاج وعلي               
عيال ويل حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النيب صلى اهللا عليـه              

رحة قال قلت يا رسول اهللا شكا حاجـة         وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسريك البا       
شديدة وعياال فرمحته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه             
سيعود لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء حيثو من             
الطعام فأخذته فقلت ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال دعـين              

ي عيال ال أعود فرمحته فخليت سبيله فأصبحت فقال يل رسول           فإين حمتاج وعل  
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسريك قلت يا رسول اهللا شـكا                 
حاجة شديدة وعياال فرمحته فخليت سبيله قال أما إنه كذبك وسيعود فرصدته            

هذا آخـر  الثالثة فجاء حيثو من الطعام فأخذته فقلت ألرفعنك إىل رسول اهللا و           
ثالث مرات تزعم ال تعود مث تعود قال دعين أعلمك كلمات ينفعك اهللا ـا               
قلت ما هو قال إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي  اهللا ال إله إال هو احلي       
القيوم  حىت ختتم اآلية فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربنك شيطان               

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما حىت تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال يل
فعل أسريك البارحة قلت يا رسول اهللا زعم أنه يعلمين كلمات ينفعين اهللا ـا               
فخليت سبيله قال ما هي قلت قال يل إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي               
من أوهلا حىت ختتم  اهللا ال إله إال هو احلي القيوم  وقال يل لن يزال عليك مـن     

فظ وال يقربك شيطان حىت تصبح وكانوا أحرص شيء على اخلري فقال            اهللا حا 
النيب صلى اهللا عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من ختاطب منذ             

   .)١ ("ثالث ليال يا أبا هريرة قال ال قال ذاك شيطان 
  االستعاذة .  

                                                        
،  ٣١٠١ح/١١٩٤ص/٣،  ج٢١٨٧ح/٨١٣ص/٢ي  يف صــحيحه  ج أخرجــه البخــار / صــحيح ) ١(

والنـسائي يف سـننه الكـربى        . ٢٤٢٤ح/٩٢ص/٤وابن خزمية يف صـحيحه  ج      . ٤٧٢٣ح/١٩١٤ص/٤ج
  .١٠٧٩٥ح/٢٣٩ص/٦ج
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يب عن أيب العالء أن عثمان بن أيب العاص أتـى الـن           " أورد مسلم يف صحيحه     
صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إن الشيطان قد حال بيين وبني صاليت               
وقراءيت يلبسها علي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذاك شيطان يقال له              

 على يسارك ثالثا قال ففعلـت       )١( خرتب فإذا أحسسته فتعوذ باهللا منه واتفل      
  .)٢("ذلك فأذهبه اهللا عين 

 ة الشيطان ظإغا.  
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            " قال مسلم يف صحيحه     

وسلم  إذا قرأ بن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله ويف               
رواية أيب كريب يا ويلي أمر بن آدم بالسجود فسجد فلـه اجلنـة وأمـرت                

  .)٣("بالسجود فأبيت فلي النار 
عبد اهللا أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسـلم          عن جابر بن    " وقال يف صحيحه    

يقول  إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان ال               
مبيت لكم وال عشاء وإذا دخل فلم يذكر اهللا عند دخولـه قـال الـشيطان              

   .)٤("أدركتم املبيت وإذا مل يذكر اهللا عند طعامه قال أدركتم املبيت والعشاء 

                                                        
طبعا هنا التفل خفيف جدا فليس بصاق فالبصاق منهي عنه خصوصاً إذا كان يف مجاعة وال يلتفت برأسـه لـورود         )١(

 .ببصره فقط النهي يف ذلك إمنا 
أخرجـه ابـن حنبـل  يف مـسنده           . ٢٢٠٣ح /١٧٢٨ص   /٤أخرجـه مـسلم يف صـحيحه  ج          / صحيح  ) ٢(

ــستدركه  ج . ١٧٩٢٩ح/٢١٦ص/٤،  ج١٧٩٢٨ح/٢١٦ص/٤ج ــاكم يف م . ٧٥١٤ح/٢٤٤ص/٤واحل
  . وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد الرزاق يف مصنفه. وعبد بن محيد يف مسنده. والطرباين يف معجمه الكبري

وابن . ٢٧٥٩ح/٤٦٦ص/٦وابن حبان يف صحيحه  ج. ٨١ح/٨٨ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج    / صحيح  ) ٣(
وابن حنبل يف مـسنده   . ١٠٥٢ح/٣٣٤ص/١وابن ماجه يف سننه  ج   . ٥٤٩ح/٢٧٧ص/١خزمية يف صحيحه  ج    

  .والبيهقي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الكبري. ٩٧١١ح/٤٤٣ص/٢ج
. ٣٧٦٥ح/٣٤٧ص/٣وأيب داود يف سـننه  ج      . ٢٠١٨ح/١٥٩٨ص/٣ يف صحيحه  ج    أخرجه مسلم / صحيح  ) ٤(

واملستدرك .٨١٩ ح ١٠٠ ص   ٣ويف صحيح ابن حبان ج      .١٤٣٨٤ح/٢٧٦ص/٧والبيهقي يف سننه الكربى  ج     
  .٣٨٨٧ ح١٢٧٩ ص ٢وسنن ابن ماجه ج . ٣٥١٥ ح٤٣٦ ص ٢على الصحيحني ج 
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عن أيب املليح عن رجل قال كنت رديف النيب صلى          " أبو داود يف سننه     وقال  
اهللا عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال ال تقل تعس الشيطان             
فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حىت يكون مثل البيت ويقول بقويت ولكن قل بسم              

  .)١("اهللا فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حىت يكون مثل الذباب 
عن أيب مسعود  قال قال النيب  من قرأ باآليتني من " البخاري يف صحيحه وقال 

   .)٢("آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه 
  األذان.  

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال          " أخرج مسلم يف صحيحه     
أن الشيطان إذا مسع النداء بالصالة أحال له ضراط حىت ال يسمع صوته فـإذا          

 فوسوس فإذا مسع اإلقامة ذهب حىت ال يسمع صوته فإذا سـكت       سكت رجع 
  .)٣("رجع فوسوس 

                                                        
وأخرجه ابن حنبل يف مـسنده       .   وصححه األلباين  .٤٩٨٢ح/٢٩٦ص/٤أخرجه أيب داود  يف سننه  ج       / صحيح  ) ١(

. ٢٣١٤١ح/٣٦٥ص/٥،  ج  ٢٠٧٠٩ح/٧١ص/٥،  ج  ٢٠٦١١ح/٥٩ص/٥،  ج  ٢٠٦١٠ح/٥٩ص/٥ج
والنسائي . والطرباين يف معجمه الكبري. ٧٧٩٣ح/٣٢٥ص/٤،  ج٧٧٩٢ح/٣٢٥ص/٤واحلاكم يف مستدركه  ج

  .وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين. يف سننه الكربى
،  ٤٧٢٢ح/١٩١٤ص/٤،  ج٣٧٨٦ح/١٤٧٢ص/٤أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج  / ح صــحي) ٢(

وابن حبان يف   .٨٠٨ح/٥٥٥ص/١،  ج  ٨٠٧ح/٥٥٥ص/١ومسلم  يف صحيحه  ج     .٤٧٥٣ح/١٩٢٣ص/٤ج
وابـن خزميـة يف صـحيحه     . ٢٥٧٥ح/٣١٤ص/٦،  ج  ٧٨٢ح/٦٢ص/٣،  ج  ٧٨١ح/٦١ص/٣صحيحه  ج  

بــن ماجــه يف ســننه    وا. ٢٨٨١ح/١٥٩ص/٥والترمــذي يف ســننه  ج . ١١٤١ح/١٨٠ص/٢ج
وابن حنبـل يف  . ١٣٩٧ح/٥٧ص/٢وأيب داود يف سننه  ج. ١٣٦٩ح/٤٣٦ص/١،  ج ١٣٦٨ح/٤٣٦ص/١ج

ــسنده  ج ،  ١٧١٣٦ح/١٢١ص/٤،  ج١٧١٣٢ح/١٢١ص/٤،  ج١٧١٠٩ح/١١٨ص/٤مـــــــ
والطرباين يف . واحلميدي يف مسنده. والطيالسي يف مسنده. ١٧١٤١ح/١٢٢ص/٤،  ج١٧١٣٧ح/١٢١ص/٤ج

وابن أيب شـيبة يف  . وعبد بن محيد يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . ائي يف سننه الكربى   والنس. معجمه الكبري 
  .والدارمي يف سننه. مصنفه

،  ٣٨٩ح/٣٩٨ص/١،  ج  ٣٨٩ح/٢٩٢ص/١،  ج  ٣٨٩ح/٢٩١ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ٣(
،  ١١٦٤ح/٤٠٩ص/١،  ج٥٨٣ح/٢٢١ص/١والبخــــاري يف صــــحيحه  ج. ٣٨٩ح/٣٩٩ص/١ج
ــننه  ج . ٣١١١ح/١١٩٦ص/٣،  ج١١٧٤ح/٤١٣ص/١ج ــسائي يف ســ ،  ٦٧٠ح/٢٣ص/٢والنــ
ــحيحه  ج. ١٢٥٣ح/٣١ص/٣ج ــان يف صـ ــن حبـ ،  ١٦٦٢ح/٥٤٨ص/٤،  ج١٦ح/١٩٦ص/١وابـ
ــحيحه   . ٢٦٨٣ح/٤٠١ص/٦،  ج١٧٥٤ح/٥١ص/٥،  ج١٦٦٣ح/٥٤٩ص/٤ج ــة يف ص ــن خزمي واب
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٣١  

  وكذلك أذكار الصباح واملساء ومجيع الذكر يطرد الشيطان.  
  عمل الطاعات واالبتعاد عن االحنراف. 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى          "أخرج البخاري يف صحيحه     
طان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثـالث          اهللا عليه وسلم قال  يعقد الشي      

عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر اهللا احنلـت              
عقدة فإن توضأ احنلت عقدة فإن صلى احنلت عقدة فأصبح نـشيطا طيـب              

  .)١("النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن 
  جماهدة تلك الوساوس ورفضها .  

ِذين آمنواْ يقَاِتلُـونَ ِفي سِبيـِل اللّـِه والَّـِذين كَفَـرواْ         الَّ : قال اهللا تعاىل    
يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُـواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيـطَاِن كَانَ           

  .)٢(  ضـِعيفاً 
ها مجيعاً التـرك  إذن أعلن اجلهاد ضد تلك األفكار التشددية والوساوس واترك 

الكامل وأبشر فسوف تنتصر فإن كيد الشيطان ضـعيف ال يقـاوم ومـن مث      
  .يتالشى

                                                                                                                                        
،  ١٠٢٠ح/٢٦٨ص/١،  ج٥١٦ح/١٤٣ص/١وأيب داود يف ســــــــننه  ج. ٣٩٢ح/٢٠٥ص/١ج
والطيالسي يف . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . ومالك يف املوطأ  . وابن حنبل يف مسنده   . ١٠٢٩ح/٢٧١ص/١ج

. والطرباين يف مسند الشاميني   . والدارقطين يف سننه  . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . مسنده
وابن أيب . ومهام بن منبه يف صحيفة مهام    . د يف مسنده  وعبد بن محي  . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   

  .والدارمي يف سننه. شيبة يف مصنفه
ومـسلم  يف   . ٣٠٩٦ح/١١٩٣ص/٣،  ج  ١٠٩١ح/٣٨٤ص/١أخرجه البخـاري يف صـحيحه  ج       / صحيح  ) ١(

وابـن حبـان يف صـحيحه     . ١٦٠٧ح/٢٠٤ص/٣والنـسائي يف سـننه  ج  . ٧٧٦ح/٥٣٨ص/١صحيحه  ج 
ــحيحه   . ٢٥٥٦ح/٢٩٧ص/٦،  ج٢٥٥٤ح/٢٩٥ص/٦،  ج٢٥٥٣ح/٢٩٤ص/٦ج ــة يف ص ــن خزمي واب
وابــن ماجــه يف ســننه     . ١١٣٣ح/١٧٦ص/٢،  ج١١٣٢ح/١٧٥ص/٢،  ج١١٣١ح/١٧٥ص/٢ج
. ومالك يف املوطـأ   . وابن حنبل يف مسنده   . ١٣٠٦ح/٣٢ص/٢وأيب داود يف سننه  ج     . ١٣٢٩ح/٤٢٢ص/١ج

وأيب يعلى . والبيهقي يف سننه الكربى. ند الشامينيوالطرباين يف مس. والنسائي يف سننه الكربى. واحلميدي يف مسنده
  .يف مسنده

   .٧٦/ النساء  ) ٢(
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عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب صـلى اهللا عليـه             " ففي سنن أيب داود     
وسلم فقال يا رسول اهللا إن أحدنا جيد يف نفسه يعرض بالشيء ألن يكون محمة         

كرب اهللا أكرب اهللا أكرب احلمد هللا الـذي رد  أحب إليه من أن يتكلم به فقال اهللا أ   
  .)١("كيده إىل الوسوسة 

  .فكيد الشيطان الوسوسة فقط  فأنت الذي تستجيب هلذه الوسوسة
فاملخرج بسيط وسهل أن تترك هذه الوساوس وتكون شجاعا منطلقاً ال مترددا 
 وبعد فترة وأنت مستمر على ذلك تصري صحيحاً سليما معافاً من ذلك الغلـو   
والتشدد وما سبب من ضرر عليك ويكون ذلـك األمل يف عـداد املاضـي ،            

  .ويتوب اهللا على من تاب 
  ًعدم السفر منفردا.  

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا      " أخرج الترمذي يف سننه     
صلى اهللا عليه وسلم قال الراكب شـيطان والراكبـان شـيطانان والثالثـة            

 .)٢("ركب
 اس والرفقة الصاحلة اخللطة بالن.  

عن بن عمر قال خطبنا عمر باجلابية فقال  يا أيهـا            " أخرج الترمذي يف سننه     
الناس إين قمت فيكم كمقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فينـا فقـال                
أوصيكم بأصحايب مث الذين يلوم مث الذين يلوم مث يفشو الكذب حىت حيلف             

                                                        
ابـن حبـان  يف صـحيحه         . وصححه األلبـاين  . ٥١١٢ح/٣٢٩ص/٤أخرجه وأيب داود يف سننه  ج      / صحيح  ) ١(

ــسنده   . ١٤٩ح/٣٦٢ص/١،  ج١٤٧ح/٣٦١ص/١،  ج١٤٦ح/٣٦٠ص/١ج ــل يف مـ ــن حنبـ وابـ
والطـرباين يف معجمــه الكــبري   . ٢٧٠٤ح/٣٥٢ص/١مــسنده  جوالطيالـسي يف  . ٣١٦١ح/٣٤٠ص/١ج
وعبد بن  . وأيب يعلى يف مسنده   . وابن راهويه يف مسنده   . والنسائي يف سننه الكربى   . ١٠٨٣٨ح/٣٣٨ص/١٠ج

  .محيد يف مسنده
وأيب داود يف سـننه      . وقـال حـسن صـحيح     .١٦٧٤ح/١٩٣ص/٤أخرجه والترمذي يف سـننه  ج      / حسن  ) ٢(

وابن حنبل يف . ٢٥٧٠ح/١٥٢ص/٤وأخرجه ابن خزمية  يف صحيحه  ج. ه األلباينوحسن. ٢٦٠٧ح/٣٦ص/٣ج
واحلاكم . ١٧٦٤ح/٩٧٨ص/٢ومالك يف املوطأ  ج. ٧٠٠٧ح/٢١٤ص/٢،  ج٦٧٤٨ح/١٨٦ص/٢مسنده  ج

  .والبيهقي يف سننه الكربى. والنسائي يف سننه الكربى. ٢٤٩٥ح/١١٢ص/٢يف مستدركه  ج
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٣٣  

ال يستشهد أال ال خيلون رجل بامرأة إال     الرجل وال يستحلف ويشهد الشاهد و     
كان ثالثهما الشيطان عليكم باجلماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد           
وهو من اإلثنني أبعد من أراد حببوحة اجلنة فيلزم اجلماعة من سـرته حـسنته               

  .)١ "(وساءته سيئته فذلك املؤمن
 من الشيطان وهو عـدم      ذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما حيفظ اإلنسان        

االقتراب من بيئة الفساد كاخللوة مع املرأة أو اإلنفراد مع الفـساق وأهـل              
فإن مل يتهيأ له أنـاس  . الضالل ولزوم اجلماعة وهي اليت على السنة والصالح      

صاحلني فعليه مبداومة قراءة هذا الكتاب حىت يتم الشفاء كما قـال الـشاعر              
 قراءة كتاب رياض الصاحني واإلكثار مـن        وخري رفيق يف الزمان كتاب و مث      

  .قراءة القرآن الكرمي وحفظه
  التقارب يف صفوف صالة اجلماعة واحملاذاة.  

عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             " يف سنن الترمذي    
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا باألعناق فو الذي نفسي بيده إين ألرى            

  .)٢(" من خلل الصف كأا احلذف الشيطان يدخل
  الطرد السريع للوسوسة ونفيها قبل أن توجد.  

                                                        
.   وقال الترمذي حـسن صـحيح غريـب    ٢١٦٥ح/٤٦٥ص/ ٤لترمذي ج صححه األلباين يف سنن ا    / صحيح  ) ١(

. ١٧٧ح/٢٦ص/١وابـن حنبـل يف مـسنده  ج        . ٥٥٨٦ح/٤٠٠ص/١٢وأخرجه ابن حبان  يف صحيحه  ج       
وأيب يعلـى يف  . والقضاعي يف مسند الشهاب. والنسائي يف سننه الكربى. ٣١ح/٧ص/١والطيالسي يف مسنده  ج   

  .اين يف معجمه األوسطوالطرب. وعبد بن محيد يف مسنده. مسنده
وصححه .. ٨١٥ح/٩٢ص/٢والنسائي  يف سننه  ج. ٦٦٧ح/١٧٩ص/١أخرجه وأيب داود يف سننه  ج/ صحيح  ) ٢(

وابن خزميـة يف    . ٦٣٣٩ح/٢٥٢ص/١٤،  ج  ٢١٦٦ح/٥٤٠ص/٥وأخرجه ابن حبان يف صحيحه  ج      . األلباين
،  ١٣٧٦١ح/٢٦٠ص/٣،  ج  ١٠٥٧٢ح/٥٠٥ص/٢وابن حنبل يف مسنده  ج     .١٥٤٥ح/٢٢ص/٣صحيحه  ج  

  .وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. والنسائي يف سننه الكربى. ١٤٠٤٩ح/٢٨٣ص/٣ج
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٣٤  

عن علي بن حسني  أن النيب  أتته صفية بنـت            " أخرج البخاري يف صحيحه     
حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجالن من األنصار فدعامها فقال إمنا هي              

  .)١("دم جمرى الدم صفية قاال سبحان اهللا قال إن الشيطان جيري من بن آ
  الصالة إىل سترة والقرب منها.  

عن سهل بن أيب حثمة قال قال رسول اهللا  إذا صلى            " أخرج النسائي يف سننه     
 .)٢("أحدكم إىل سترة فليدن منها ال يقطع الشيطان عليه صالته

  صالة اجلماعة للرجل.  
صلى اهللا عليه عن أيب الدرداء قال مسعت رسول اهللا   "أخرج أبو داوود يف سننه      

وسلم يقول  ما من ثالثة يف قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ                 
  .)٣("عليهم الشيطان فعليك باجلماعة فإمنا يأكل الذئب القاصية 

                                                        
ــحيح ) ١( ــحيحه  ج/ صـ ــاري يف صـ ــه البخـ ،  ١٩٣٣ح/٧١٧ص/٢،  ج١٩٣٠ح/٧١٦ص/٢أخرجـ

،  ٥٨٦٥ح/٢٢٩٧ص/٥،  ج  ٣١٠٧ح/١١٩٥ص/٣، ج ٢٩٣٤ح/١١٣٠ص/٣،  ج  ١٩٣٤ح/٧١٧ص/٢ج
ومــــسلم يف صــــحيحه  . ١٢٨٨ح/٤٣٨ص/١املفــــرد  جويف األدب . ٦٧٥٠ح/٢٦٢٤ص/٦ج
وابن حبـان يف صـحيحه       .٢١٧٥ح/١٧١٣ص/٤،  ج  ٢١٧٥ح/١٧١٢ص/٤،  ج  ٢١٧٤ح/١٧١٢ص/٤ج
وابن خزميـة يف صـحيحه       . ٤٤٩٧ح/٣٤٩ص/١٠،  ج  ٤٤٩٦ح/٣٤٨ص/١٠،  ج  ٣٦٧١ح/٤٢٩ص/٨ج
وأيب داود يف  . ١٧٧٩ح/٥٦٦ص/١وابن ماجه يف سننه  ج     . ٢٢٣٤ح/٣٤٩ص/٣،  ج  ٢٢٣٣ح/٣٤٩ص/٣ج

. وابن حنبل يف مـسنده    . ٤٩٩٤ح/٢٩٩ص/٤،  ج  ٢٤٧١ح/٣٣٣ص/٢،  ج  ٢٤٧٠ح/٣٣٣ص/٢سننه  ج  
. والبيهقي يف سننه الكـربى    . والطرباين يف مسند الشاميني   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   

  .والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد بن محيد يف مسنده
وابـن حبـان يف صـحيحه        . وصـححه األلبـاين   . ٧٤٨ح/٦٣ص/٢رجه النسائي  يف سـننه  ج       أخ/ صحيح  ) ٢(

وابن . ٢٣٧٥ح/١٣٨ص/٦،  ج٢٣٧٣ح/١٣٧ص/٦،  ج  ٢٣٧٢ح/١٣٦ص/٦،  ج  ٢٣٦٢ح/١٢٧ص/٦ج
وأيب داود يف سـننه   . ٩٥٤ح/٣٠٧ص/١وابـن ماجـه يف سـننه  ج   . ٨٠٣ح/١٠ص/٢خزمية يف صحيحه  ج    

واحلـاكم يف   . ١٦١٣٤ح/٢ص/٤بل يف مـسنده  ج     وابن حن . ٦٩٨ح/١٨٦ص/١،  ج  ٦٩٥ح/١٨٥ص/١ج
واحلميـدي يف مـسنده      . ١٣٤٢ح/١٩١ص/١والطيالسي يف مـسنده  ج     . ٩٢٢ح/٣٨١ص/١مستدركه  ج  

وابن عمروالـشيباين يف اآلحـاد     . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . ٤٠١ح/١٩٦ص/١ج
  .وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد الرزاق يف مصنفه.  يف مسندهوعبد بن محيد. والبيهقي يف سننه الكربى. واملثاين

وحسنة .. ٨٤٧ح/١٠٧ص/٢والنسائي  يف سننه  ج     . ٥٤٧ح/١٥٠ص/١أخرجه وأيب داود يف سننه  ج      / حسن  ) ٣(
وابن .١٤٨٦ح/٣٧١ص/٢وابن خزمية يف صحيحه  ج     . ٢١٠١ح/٤٦٠ص/٥األلباين وابن حبان يف صحيحه  ج      

واحلــاكم يف مــستدركه   . ٢٧٥٥٤ح/٤٤٦ص/٦،  ج٢١٧٥٨ح/١٩٦ص/٥حنبــل يف مــسنده  ج 
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   أما املرأة فهي على العكس.  
عن عبد اهللا بن سويد األنصاري عن عمته أم محيد          "ذكر ابن حبان يف صحيحه      

يد الساعدي أا جاءت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا رسول            امرأة أيب مح  
اهللا إين أحب الصالة معك قال قد علمت أنك حتبني الصالة معي وصالتك يف              
بيتك خري من صالتك يف حجرتك وصالتك يف حجرتك خري من صـالتك يف      
دارك وصالتك يف دارك خري من صالتك يف مـسجد قومـك وصـالتك يف           

  .)١("من صالتك يف مسجديمسجد قومك خري 
  التوكل على اهللا اإلعتماد عليه .  
 ًِكيالو كبكَفَى ِبرلْطَانٌ وس ِهملَيع لَك ساِدي لَيِإنَّ ِعب   )٢( . 

عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  إذا             " ويف سنن أيب داود     
على اهللا ال حول وال قوة إال بـاهللا  خرج الرجل من بيته فقال بسم اهللا توكلت  

قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطني فيقول له شيطان            
  .)٣("آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي 

  .يكثر من قوهلا ليس فقط إذا خرج 
                                                                                                                                        

والطرباين . والنسائي يف سننه الكربى. ٣٧٩٦ح/٥٢٥ص/٢،  ج ٩٠٠ح/٣٧٤ص/١،  ج  ٧٦٥ح/٣٣١ص/١ج
  .والبيهقي يف سننه الكربى. يف مسند الشاميني

أخرجـه ابـن خزميـة  يف صـحيحه           . ٢٢١٧ح/٥٩٦ص/٥أخرجه ابـن حبـان  يف صـحيحه  ج          / حسن  ) ١(
ــننه  .  ١٦٩٠ح/٩٥ص/٣، ج١٦٨٩ح/٩٥ص/٣  ج،١٦٨٨ح/٩٤ص/٣ج وأيب داود يف ســـــــ
وابــن حنبــل يف مــسنده    .٧٥٧ح/٣٢٨ص/١واحلــاكم يف مــستدركه  ج . ٥٧٠ح/١٥٦ص/١ج
والطرباين . وابن أيب شيبة يف مصنفه. والبيهقي يف سننه الكربى. وعبد الرزاق يف مصنفه. ٢٧١٣٥ح/٣٧١ص/٦ج

  .٣٤٠ح/١رغيب والترهيب  جوحسنه األلباين يف صحيح الت.يف معجمه األوسط
   .٦٥/ اإلسراء  ) ٢(
 ٣٤٢٦ح  /٤٩٠ص  /٥والترمذي يف سـننه  ج       . ٥٠٩٥ح/٣٢٥ص/٤أخرجه وأيب داود يف سننه  ج      / صحيح  ) ٣(

وابن ماجه يف سننه    .٨٢٢ح/١٠٥ص/٣وأخرجه ابن حبان  يف صحيحه  ج       .وصححه األلباين . وقال حسن صحيح  
ــسنده  ج  .٣٨٨٦ح/١٢٧٩ص/٢ج ــل يف م ــن حنب ــستدركه   . ٤٧١ح/٦٦ص/١واب ــاكم يف م واحل
. والنسائي يف سـننه الكـربى     . ٩٨٤ح/٣٩٧ص/٢٢والطرباين يف معجمه الكبري  ج     . ١٩٠٨ح/٧٠٠ص/١ج

  .وعبد الرزاق يف مصنفه. والبيهقي يف سننه الكربى
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عن أيب موسى األشعري  قال  ملا غزا رسول  خيرب أو             " ويف صحيح البخاري    
اهللا  أشرف الناس على واد فرفعوا أصوام بـالتكبري اهللا           قال ملا توجه رسول     

أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا فقال رسول اهللا  أربعوا على أنفـسكم إنكـم ال                  
تدعون أصم وال غائبا إنكم تدعون مسيعا قريبا وهو معكم وأنا خلـف دابـة               

 عبد اهللا بن    رسول اهللا  فسمعين وأنا أقول ال حول وال قوة إال باهللا فقال يل يا              
قيس قلت لبيك يا رسول اهللا قال أال أدلك على كلمة من كرت من كنوز اجلنة                

  .)١("قلت بلى يا رسول اهللا فداك أيب وأمي قال ال حول وال قوة إال باهللا 
              أيضاً ومما يقضي على الشيطان قراءة سورة البقرة يف البيت ومنه قـراءة

  .املسجل 
يرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         عن أيب هر  "أخرج مسلم يف صحيحه     

قال  ال جتعلوا بيوتكـم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة           
 .)٢("البقرة
 احلفظ من الشيطان قبل اخللق.  

                                                        
ــحيح )  ١( ــحيحه  ج  / ص ــاري يف ص ــه  البخ ،  ٣٩٦٨ح/١٥٤١ص/٤،  ج٢٨٣٠ح/١٠٩١ص/٣أخرج

. ٦٩٥٢ح/٢٦٩٠ص/٦،  ج٦٢٣٦ح/٢٤٣٨ص/٦،  ج٦٠٢١ح/٢٣٤٦ص/٥،ج٣٩٦٨ح/١٥٤١ص/٤ج
وابن .٢٧٠٤ح/٢٠٧٨ص/٤،  ج  ٢٧٠٤ح/٢٠٧٧ص/٤،  ج  ٢٧٠٤ح/٢٠٧٧ص/٤ومسلم  يف صحيحه  ج     

ــحيحه  ج ــة يف صـ ــننه  ج. ٢٥٦٣ح/١٤٩ص/٤خزميـ ــذي يف سـ ،  ٣٣٧٤ح/٤٥٨ص/٥والترمـ
،  ١٥٢٧ح/٨٧ص/٢،  ج١٥٢٦ح/٨٧ص/٢وأيب داود يف ســــــــننه  ج. ٣٤٦١ح/٥١٠ص/٥ج
ــسنده  ج وا. ١٥٢٨ح/٨٧ص/٢ج ــل يف م ــن حنب ،  ١٩٦١٤ح/٤٠٢ص/٤،  ج١٩٥٣٨ح/٣٩٤ص/٤ب
. والنـسائي يف سـننه الكـربى   . والطيالسي يف مسنده. ١٩٧٦٠ح/٤١٨ص/٤،  ج ١٩٦٢١ح/٤٠٣ص/٤ج

وابن أيب شيبة   . وعبد الرزاق يف مصنفه   . وعبد بن محيد يف مسنده    . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   
  .يف مصنفه

. ٧٨٠ح/٦٠ص/٣وابن حبـان يف صـحيحه  ج       . ٧٨٠ح/٥٣٩ص/١خرجه مسلم يف صحيحه  ج     أ/ صحيح  ) ٢(
ــننه  ج  ــذي يف س ــسنده    . ٢٨٧٨ح/١٥٧ص/٥،  ج٢٨٧٧ح/١٥٧ص/٥والترم ــل يف م ــن حنب واب

. ٩٠٣٠ح/٣٨٨ص/٢،  ج  ٨٩٠٢ح/٣٧٨ص/٢،  ج  ٨٤٢٤ح/٣٣٧ص/٢،  ج  ٧٨٠٨ح/٢٨٤ص/٢ج
/ واحلـارث  . والنسائي يف سننه الكربى   .  الكبري والطرباين يف معجمه  . واحلميدي يف مسنده  . واحلاكم يف مستدركه  

  .والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وأيب يعلى يف مسنده). الزوائد(اهليثمي يف مسنده 
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عن بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا          "أخرج البخاري يف صحيحه     
 وقال بـسم اهللا اللـهم جنبنـا         عليه وسلم قال  أما إن أحدكم إذا أتى أهله         

 .)١("الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدا مل يضره الشيطان 
         أما يف ترك     أخذ القيام بالعبادة بعقل وتعقل فالشيطان يندحر عند العقالء ،

ألسرع لذلك واألكثر ابتعاداً    ااملعصية فال حتتاج إىل تأمل ونظر ألا ترك ف        
  .وز برضى الرمحن وهذا من العقل هو من يدحر الشيطان ويف

 . )٢(   ولَقَد أَضلَّ ِمنكُم ِجِبلّاً كَِثرياً أَفَلَم تكُونوا تعِقلُونَ :  قال تعاىل
والشخص املعاىف عندما يرى من وقع يف الوسوسة حيمد اهللا على العافية ويتعظ             

خبطأ واحنراف هذا   فال يقع فيها ، أيضاً كذلك من وقع يف الوسوسة مدة يتعظ             
  . واالتعاظ هو للعقالء . املسلك 

  مث العالج الواسع.  
عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى         "ذكر أمحد بن حنبل يف مسنده       

اهللا عليه وسلم  إن الشيطان قال وعزتك يا رب ال أبرح أغوي عبـادك مـا                 
غفر هلم مـا    دامت أرواحهم يف أجسادهم قال الرب وعزيت وجاليل ال أزال أ          

 .)٣("استغفروين
                                                        

ــحيح ) ١( ــحيحه  ج / صـ ــاري يف صـ ــه والبخـ ،  ٣٠٩٨ح/١١٩٣ص/٣،  ج١٤١ح/٦٦ص/١أخرجـ
. ٦٩٦١ح/٢٦٩٢ص/٦،  ج٦٠٢٥ح/٢٣٤٧ص/٥،  ج٤٨٧٠ح/١٩٨٢ص/٥،ج٣١٠٩ح/١١٩٦ص/٣ج

والترمـذي يف   . ٩٨٣ح/٢٦٤ص/٣وابن حبان يف صحيحه  ج     .١٤٣٤ح/١٠٥٨ص/٢ومسلم  يف صحيحه  ج     
ــننه  ج ــننه  ج . ١٠٩٢ح/٤٠١ص/٣س ــه يف س ــن ماج ــننه  . ١٩١٩ح/٦١٨ص/١واب وأيب داود يف س

ــسنده  ج  . ٢١٦١ح/٢٤٩ص/٢ج ــل يف م ــن حنب ،  ١٩٠٨ح/٢٢٠ص/١،  ج١٨٦٧ح/٢١٧ص/١واب
ــسنده  . ٢٥٩٧ح/٢٨٦ص/١،  ج٢٥٥٥ح/٢٨٣ص/١،  ج٢١٧٨ح/٢٤٣ص/١ج ــسي يف مـ والطيالـ
والبيهقي . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  . ٢٧٠٥ح/٣٥٣ص/١ج

وابـن أيب شـيبة يف   . وعبد الرزاق يف مـصنفه . وابن اجلعد يف مسنده. وعبد بن محيد يف مسنده . يف سننه الكربى  
  .هوالدارمي يف سنن. مصنفه

   .٦٢/ يس  ) ٢(
ــسنده  ج/ صــحيح ) ٣( ــل  يف م ــن حنب ،  ١١٢٦٢ح/٢٩ص/٣،  ج١١٢٥٥ح/٢٩ص/٣أخرجــه أمحــد اب

وأيب يعلى يف   .٧٦٧٢ح/٢٩٠ص/٤واحلاكم يف مستدركه ج   .١١٧٤٧ح/٧٦ص/٣،  ج  ١١٣٨٥ح/٤١ص/٣ج
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فاملوسوس يأمث باستجابته للشيطان بتصرفات الوسوسة املعروفة مـن الـشك           
فعليه االعتراف ذا لذنب الكـبري      ... وإعادة العبادات والتحرز من النجاسة      

  .والتوبة منه باستمرار 
وأخرياً كما ذكرت على املسلم جهد يف التعلق باهللا والتقرب إليـه وطلـب              

 ، وعليه جهد آخر برفض تلك الوساوس وجماهدا فالشخص املوسوس لديه   نصرته
استجابة سريعة للوسوسة اليت تأتيه فعليه إذا أتته أن يتركها ويفعل عكسها فـإذا              
أتاك الوسواس اخلناس وقال لك أحدثت أعد الوضوء ال تفكر فيمـا يقـول وال               

ة فتقول لن أعيد الوضـوء      تكتفي باملقاومة بل خالفه افعل العكس ملا يقول مباشر        
وسأصلي وانتبه أن تفعل تلك التكلفات فتتضرر وتأمث وأكثر من التوبة واحلمد هللا             

  .رب العاملني الرمحن الرحيم
  

  :مث هنا نتطرق إىل شيء من أضرار الوسوسة  
 .الدينية  

  -:وتأيت الوسوسة مبخالفات كثرية منها 
ة تكلف استحضار النية وبدعة     بدع..  بدعة االستسالم للوساوس والتنفيذ هلا      

الزيادة على الثالث يف الوضوء وبدعة إعادته وبدعة صب املاء الكـثري يف غـسل     
اجلنابة أو احليض أو النجاسة وبدعة قضاء الوقت الكثري يف ذلك وبدعـة اعتقـاد      
جناسة األشياء وبدعة التدقيق يف أذكار الصالة وتكرريها وبدعة قطع الصالة وبدعة      

 العبادات فاملوسوس جلب لنفـسه  الصيام وأيضا بدع التنطع يف مجيع  ذا  إعادا وك 

                                                                                                                                        
. ٩٣٢ح/٢٩١ص/١وعبد بن محيد يف مسنده  ج      . ١٣٩٩ح/٥٣٠ص/٢،  ج  ١٢٧٣ح/ ٤٥٩ص/٢مسنده ج 

/ ١وصححه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيـب ج       . ٨٧٨٨ح/٣٣٣ص/٨معجمه األوسط  ج   والطرباين يف   
  .١٠٤ح/ ١٠٤ص
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ذنوب وآثام كثرية كذلك إمث الكره للطاعة وإمث ترك الصالة مع اجلماعة واألعظم             
  .منه ترك صالا يف وقتها 

  . ذهاب لذة الطاعة وحالوة اإلميان قطعاً وتشويه مجال الطاعة إىل الناس 
ليه كأن يقول لن أعود للوسوسة وإن عدت علي هللا          إلزام نفسه أمرا ال جيب ع     

  .كذا وكذا 
نيه من توتر فيقطع رمحه ومع النـاس        اوكذلك عدم حسن خلقه مع أهله ملا يع       

  .فريتكب إمثاً يف تعامله معهم 
  .هدر الوقت وضياعه 

  .  النفسية  
تر   يصاب املوسوس إذا استمر طويالً يف الوسوسة باحلزن واالكتئاب والقلق والتو     

  .الشديد وعدم التحكم يف تسيري عواطفه واالنفصام يف الشخصية أو ايار عصيب 
  .  البدنية  

قد يصاب املوسوس باألرق ومرض يف عينيه وأمراض الكلى ومرض الـسكر            
  .ضرر يف البنية عموماً . وارتفاع يف ضغط الدم وأمراض أخرى 

  .   العقلية  
  .رب عقليته من اجلنون واانني شرود الذهن قلة التركيز قلة الفهم وتقت

  .   مالية  
يتعرض املوسوس خلسائر مالية للضغوط اليت تواجه عقليته ونفـسيته وأيـضاً          

  .  يصعب عليه مزاولة عمله فيتركه 
  .   اجتماعية  
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تسبب الوسوسة تفكك يف الروابط األسرية فالزوجة ال تتحمل زوجها والزوج   
ليالً وارا بالغسل واإلعادة والتفكري واملعانـاة  ال يتحمل زوجته اليت تظل مشغولةً   

  .كذلك اإلخوة وكذلك الوالدين الذين تتفطر قلوما أملاً على ولدمها 
  .     انطواء املوسوس على نفسه وهذا يزيد األمر سوء 

ذكرت أضرار الوسوسة باختصار على سبيل اإلمجال مثال لو قلنا إن املوسوس            
حزن اليوم وأمس وغداً وهذا احلزن يسبب له ضرر مع          يتعرض الكتئاب معناه يف     

اآلخرين ويسبب له مشاكل أخرى وهكذا وأمراً واحداً من تلك األمور أمل وعذاب       
ختيل نفسك ذه األضرار واألوجاع مدة عـشر سـنوات   .. فكيف إذا اجتمعت    

  !!قادمة 
ع السريع  إذن قرر اآلن اإلقال   )  ال  ( هل ترغب يف تلك املآسي واآلالم طبعاً        

  .والفوري 
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  التغيـري    

  التغيـري
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  الـتــغــيـــيــر
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 لَه معقِّبات من بيِن يديِه وِمن خلِْفِه يحفَظُونه ِمن أَمِر اللِّه ِإنَّ             : قال اهللا تعاىل    
 يغيرواْ ما ِبأَنفُِسِهم وِإذَا أَراد اللّه ِبقَوٍم سوءاً فَالَ مرد لَـه             اللّه الَ يغير ما ِبقَوٍم حتى     
  . )١(  وما لَهم من دوِنِه ِمن واٍل

  .فالتغري يبدأ من الداخل مث يكون التغري واضحاً كبريا

                                                        
   .١١/ الرعد ) ١(
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فعندما تنظر إىل حياتك إىل نفسك هذا االضطراب هذا القلق هـذه احلـرية              
تر تطبق أشبه ما يكون إىل طرق التعذيب تتوضأ مث تعود مرة أخرى وتغـسل               والتو

العضو مرات كثرية مث النجاسات اخلطرية اليت حتاصرك والنية البحث عن املوجود            
وتعيد الذكر يف الصالة وتقطعها وتعيدها وبسبب ذلك تأخرها عن وقتها وهـذا             

ة يف ذلك ، وأنت يف هذه األمـور  أكربها إمثاً وأعظمها جرماً ، ومن مث املدد الطويل 
فزع مكتئب وبعد االستمرار يف هذا العذاب تعجز عن العبـادة ال تـستطيعها إال       
بشق األنفس يف أمر ى عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحذر ، وبدع مل يفعلها                
اخللفاء الراشدون وال الصحابة الكرام وال القرون املفضلة وال خيار األمة وال عامة          

سلمني ، وبعد االستمرار على هذه البدع يكره ذلك املوسوس هـذا الوضـوء              امل
 ذَِلك ِبأَنهم اتبعوا    : )١(وهذه الصالة وتلك العبادات وذلك مصداقاً لقوله تعاىل         

مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا ِرضكَِرهو طَ اللَّهخا أَسم  )٢ (.  
دائها ملا حتقق من دئة التوهج الشيطاين عنده إال أنه          وإن كان جيد أنه ملزماً بأ     

جيد فيها ثقالً وكرهاً والنتيجة حبوط عمله وألنه أداها مببدأ التشدد الغلو الذي حيبه 
أَفَمن يمِشي مِكباً علَى وجِهِه أَهدى أَمن يمِشي سِوياً علَى       : الشيطان ، قال تعاىل     

 . )٣(   ِصراٍط مستِقيٍم
لقد خسرت كل شيء صحتك وعبادتك طبقت وساوس الشيطان بإتقان ودقة 

 ولَنِذيقَنهم ِمن الْعذَاِب الْأَدنى دونَ       : )٤( فذقت عقاا غصص العذاب قال تعاىل     
 . )٥(  الْعذَاِب الْأَكْبِر لَعلَّهم يرِجعونَ  

                                                        
  .١٠٠ص/٨  و تفسري أيب السعود ج٣٨٢ص/٧أنظر  أضواء البيان ج) ١(
  .٢٨/ حممد ) ٢(
   .٢٢/ امللك ) ٣(
  .٥٥٤ص/٦الدر املنثور ج) ٤(
   .٢١/ السجدة )٥(
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 مع نفسك وقفة راشٍد مستبصرب مقراً خبطئك        فهل من رجوع وتوبة مث أمل تقف      
وناظراً للناس حولك فال جتدهم يفعلون ما تفعل وال يقولون ما تقول أمل يعظك هذا         

 ..فإن تقليد الغري طريق إىل التغيري 
رواْ ما  ذَِلك ِبأَنَّ اللّه لَم يك مغيراً نعمةً أَنعمها علَى قَوٍم حتى يغي        : قال تعاىل   

 ِليمع ِميعس أَنَّ اللّهو ِبأَنفُِسِهم )١(.  
إن الذي أوقعك يف الوسوسة هو التعمق يف الطاعة والدقة فيها والتكلفات اليت       
تزاوهلا ولو التزم اآلخرون مبدأك وطريقتك لوقعوا حتما يف الوسوسة لكن سلموا            

 :ألحد هذه األسباب 
  .افها  العامل بأصول الشريعة وأهد-١
  . شخص مالزم لعامل رباين خيرج الفروع على األصول -٢
  . الذي خيرج األحكام الشرعية على الفطرة فالنافع يأخذه والضار ينقطع عنه -٣
  . الذي رأى موسوساً أو مسع عنه  والسعيد من اتعظ بغريه -٤
  .   الشخص الغري دقيق ألن الوسوسة تقوم على الدقة -٥
 مجيع وقته فليس عنده وقت أن يقف مع تلك الوساوس            الشخص املشغول يف   -٦

  .حىت لو وقف قليال فستغمرها األعمال وتتالشى 
 الذي طبيعته الكسل أو الالمباالة فأعمال الوسوسة حتتاج إىل جهـد كـبري              -٧

  .وختويف الشيطان حيتاج إىل اهتمام 
  . ـ الذي لديه اختالط باآلخرين ٨

مث إن لديك ، ة بأن تقضي على ما تعاين منه      وإن اتصافك بواحدة مما سبق كفيل     
شخصيات يف حياتك حمببة إليك خالية من الوساوس ختيل أنك هي مارس عبادتك             

                                                        
   .٥٣/ األنفال ) ١(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٤٥  

وحياتك بتلك الشخصية يف خيالك  مث ختيل نفسك تزاول العبادة دون وسوسـة              
  ..وتكلف مث طبق ذلك يف حياتك 

ن وقع فيه وهو    إن الطريق الذي كنت عليه طريق العذاب واجلنون وأعرف م         
اآلن فاقد عقله تقريباً مع أخذه للحبوب النفسية واملهدئات املستمرة واليت معلـوم   

وإن أداها  . ضرر االستمرار الطويل عليها وأما العبادة فال يقدر عليها وال يؤديها            
فهي ناقصة الشروط واألركان والواجبات وأعرف من ذكر يل قدميا أنه يذهب إىل             

إضافة إىل .. شفى وفيه من حتطمت حيام األسرية وفقدوا وظائفهم      التنومي يف املست  
، والنهاية مع تلك األمور ترك للـدين        ، ما يصاحب ذلك كله من أمراض متنوعة        

إن الشيطان عدو لإلنسان يريد أن       . اطني تشاهد تلك املسارح حبقد وتشفي     والشي
طَانَ لَكُم عـدو فَاتِخـذُوه       ِإنَّ الشي  : يشقيه بشىت الطرق واألساليب قال تعاىل       

  . )١(  عدواً ِإنما يدعو ِحزبه ِليكُونوا ِمن أَصحاِب السِعِري 
  فعليك مبعاداة الشيطان وتشديده حماوالً خنقك ذه األمور أرفض وساوسه          

ة وال تطع نفسك عندما تأمرك بتلك التشددات والتكلفات واركب طريق السماح          
عن بن عباس قال قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه    " أخرج البخاري يف األدب املفرد      

 "وسلم  أي األديان أحب إىل اهللا قال احلنيفية السمحة  
عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إن          " ويف رواية للشهاب يف مسنده      

   .)٢  " (دين اهللا احلنيفية السمحة
                                                        

   .٦/ فاطر )١(
ــحيح ) ٢( ــرد  ج / ص ــاري يف األدب املف ــه البخ ــسنده  ج. ٢٨٧ح/١٠٨ص/١أخرج ــشهاب يف م / ٢وال

وصـححه  . ٢٢٣٤٥ح/ ٢٦٦ص/ ٥، ج ٢١٠٧ح/٢٣٦ص/١وابن حنبل يف مـسنده  ج      . ٩٧٧ح/١٠٤ص
ــصحيحة  ج  ــسلة ال ــاين يف السل ــبري   . ٨٨١ح/٥٤١ص/٢األلب ــه الك ــرباين يف معجم ــه الط وأخرج

. ٥٦٩ح/١٩٩ص/١وعبد بن محيد يف مـسنده  ج      . ١١٥٧٢ح/٢٢٧ص/١١ ج ،  ١١٥٧١ح/٢٢٧ص/١١ج
  ، املعجم ٢٣٨ح/ ٧٤ص/ ١وعبد الرزاق يف مصنفه  ج. ١٠٠٦ح/٣٠١ص/١والطرباين يف معجمه األوسط  ج   

  . ٥٥١٩ح / ٦٢ص/ ٦الكبري  ج
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 متاماً والتغيري خلع لتلك املآسي واآلثام والبدع وطاعة         وذا يأيت التغيري عليك   
الشيطان وأعرف أناس وقعوا يف الوسوسة يفعلون ما تفعل مث شفوا علموا أن هذا              

يقول يل أحدهم ذهبت إىل الصالة وأنا حمدث توضئ وذهب ، الطريق خطأ فتركوه 
يلمة الشديدة  إىل الصالة فعندما خرج منه ريح مل يعد الوضوء وبذلك انكسرت اهل           

اليت خييفك الشيطان منها وفيه من سأل الشيخ فأفتاه جبواز الصالة بعـد خـروج             
الريح وواصلوا كانت البداية ثقيلة عليهم لكنها ما لبثت أن تالشـت وانتـهت              

وأعـرف  . فاستمتعوا بعد ذلك بعبادم وحيام وهم اآلن من األخيار الصاحلني           
ما جلست معه وحدثته جبزء قليل مما يف هذا        بعض من موقع يف هذه الوساوس وعند      

الكتاب رأيتهم بعد مدة وقد انتهى كل شيء وتلك الوسوسة مل يعد يعتربوها مـن               
حيام صاروا صاحلني حىت قسمات وجوههم املتعجرفـة انبـسطت وتفتحـت            

 فَلَـا خـوف      ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا       أساريرهم وصلحت حيام      
  مث أول بدايات التغيري أن تستغفر وتتوب إىل اهللا من            )١( علَيِهم ولَا هم يحزنونَ     

وتندم ، أعمالك السابقة كلها فتكف عن تلك البدع وما أوصلت إىل احنراف كبري        
 وآمن   ِإلَّا من تاب   : قال تعاىل   . ندماً على فعلها ، وتعزم على أال تعود إليها أبدا           

وعِملَ عمالً صاِلحاً فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُوراً رِحيمـاً             
 ًاباتِإلَى اللَِّه م وبتي هاِلحاً فَِإنِملَ صعو ابن تمو  )٢(  .  

ون بذلك دخلت حياة جديدة     إنك بعد هذا حققت جزء كبري من التغيري وتك        
بدل ما بنفسك من دقة  وتشدد إىل يسر ومساحة فتغري داخلياً تتغري خارجياً              . طيبة  

  .)٣(ِ ِإنَّ اللّه الَ يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيرواْ ما ِبأَنفُِسِهم : وإن مل تفعل فكما قال تعاىل

                                                        
   .١٣/ األحقاف )  ١(
   .٧١-٧٠/ الفرقان  ) ٢(
   .١١/ الرعد ) ٣(
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ن دعائه أن يعافيك من هذا االحنراف مث بعدها استعن باهللا وتوكل عليه وأكثر م
املزعج املؤذي والدعاء من األمهية مبكان سواء أنت جالس أو قـائم أو يف صـالة            

مث ون خطوت خطوات أخرى يف التغيري ، فعليك أن تدعو بالشفاء واهلداية وذا تك
بعد ذلك حدد هدفك يعين إذا أتيت للوضوء هل هدفك الدقة أو خمالفـة هـذه                

ال شك إذا كان لك هدف غري خمافـة هـذه الوسـاوس             . لشيطان  الوساوس وا 
والشيطان وترك التشدد فمعناه أنك تسري من غري ال تشعر يف هذا االحنراف فالزم              

جيب أن أترك الوساوس والتشددات وأخالف      ( حتدد هذا اهلدف وتذكر نفسك به       
سك الرغبـة يف    ملاذا ألنك إذا أردت أن تفعل أمراً ما الزم يصدر يف نف           ) الشيطان  

. فعله فهذه الرغبة اليت توجدها لك أجر عليها وعندما تنطقها يكون أجر آخـر               
وأيضا ألنك اعتددت على عملك السابق كلما أتيت املواضىء أو الصالة وقعت يف 
أحابيل الشيطان فاعتادت نفسك القيام بذلك وصارت عادة وألضرب مثاالً على           

 املغرب واعتاد عليها عندما ال جيدها يتضجر ، بعض العوائد ، من يشرب القهوة بعد
من اعتاد سلوك طريق بعد الدوام مث أراد تغيريه جيد نفسه وقـد سـلك الطريـق        

ذلـك أن   . القديـمة ، من التزم عمل معني وعندما تركه وجد صعوبة يف التقبل             
العقل يوحي باستمرار على ما زاولته ملدة شهر أو أكثر فيصبح عادة لك وجتـدك               

  .ملها الشعوراً فالعقل يصر على أن العادة شىء أفضل ويطالب بفعلها تع
لكن هل تعتقد أن لديك اختيار يف قبول أو رفض وساوس الـشيطان والـيت             
ميليها عليك عقلك ؟ بالفعل لديك االختيار فأنت غري ملزم بفعل ما اعتدت القيام              

النيب صلى اهللا عليه     قال   الوساوس واترك تلك األفعال وكما    به يف املاضي فارفض     
  . )١ (" اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب احلمد هللا الذي رد كيده إىل الوسوسة  "وسلم

                                                        
،  ٣١٦١ح/٣٤٠ص/١،  ج٢٠٩٧ح/٢٣٥ص/١ مــسنده  جأخرجــه ابــن حنبــل يف  / صــحيح ) ١(

،  ٩٨٧٧ح/٤٥٦ص/٢،  ج  ٩٦٩٢ح/٤٤١ص/٢،  ج  ٩١٤٥ح/٣٩٧ص/٢،  ج  ٣١٦١ح/٣٤٠ص/١ج
ــرد  ج. ٢٤٧٩٦ح/١٠٦ص/٦ج ــاري  يف األدب املف ــحيحه  . ١٢٨٤ح/٤٣٧ص/١والبخ ــسلم يف ص وم
ــحيحه  ج. ١٣٣ح/١١٩ص/١،  ج١٣٢ح/١١٩ص/١ج ــان يف صـ ــن حبـ ،  ١٤٥ح/٣٥٩ص/١وابـ
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   . )١(    ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفاً   :وقال تعاىل 
،  أما إذا اخترت أن تفعل ماتفعله دائما فستحصل على ما حتصل عليه دائما              

التشددات والتحرزات والتكلفات يعين أنك تستمر يف الوسوسة        يعين إذا اخترت    
وتترسخ فيها أما إذا جانبت تلك األشياء كلياً ومل تثقل على نفسك فأنت تسري يف               

  . طريق اهلداية والعافية فغري الفعل تتغري النتيجة 
وألنك حازم ومصر سرت بنفسك إىل هذا اجلنون واستمررت علـى هـذه             

، ذا احلزم واإلصرار تنقذ نفسك من تلك املهلكة وهو أيسر   األوجاع واألحزان و  
ويف حياتك تتخذ قرارات كثرية ومتغرية فتقف و تذهب وتنظر وتسمع وجتلـس             
وتستلقي وتتحدث وتصمت وتتحرك حتركات كثرية وتسكن فلديك قدرة كبرية          
يف تغيري أوضاعك من حال إىل حال فثق ثقة تامة أنك ستخرج من ذلك الوضـع                

والَِّذين جاهـدوا ِفينـا     ؤمل وسينتهي فعليك بااهدة ووعد اهللا عليها باهلداية           امل
 ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديهلَن )٢(   .  

 فجاهد تلك األفكار التشددية برفضها وتلك التصرفات اجلنونيـة بتركهـا           
 .التغري والشفاء التاموأكثر من االستغفار منها وأبشر ب

  
 
 
  
  

                                                                                                                                        
/ ٣٦١ص/١، ج  ١٤٧ح/٣٦١ص/١،ج١٤٧ح/٣٦١ص/١،ج١٤٦ح/٣٦٠ص/١ج،١٤٦ح/٣٦٠ص/١ج
.. ٥١١٢ح/٣٣٠ص/٤،  ج٥١١١ح/٣٢٩ص/٤وأيب داود يف ســـننه  ج. ١٤٩ح /٣٦٢ص/١، ج١٤٨ح

وأيب يعلى يف . وابن راهويه يف مسنده. والنسائي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الكبري. والطيالسي يف مسنده
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وعبد بن محيد يف مسنده. مسنده

  .٧٦/ النساء ) ١(
   .٦٩/ العنكبوت ) ٢(
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إن الوسوسة ظهرت بعد القرون املفضلة عندما تفرع الفقه وطرحت أحكـام            

ق جبهل ، ومـريض     ألمور نادرة الوقوع أو مل تقع وتسلسلت الفروع وجاء التطبي         
وهذا املرض هـو    ) الوسواس القهري   ( الوسوسة مدون يف علم النفس مبا يسمى        

حبد ذاته ضرر وأضرار وينتج أيضاً ضرر يف العقل والبدن فهو مـرض واضـح ،                
واملريض يأخذ يف عالجه تعليمات وعالجات معينة يتبعها  فمثالً شخص يعمـل يف      

أعضائه فسيكون عليه بداية املكـث يف       محل ونقل لو أصيب يف رجله أو شيء من          
البيت ملدة معينة وعدم محل أي شيء مث بعدها يأخذ مبا يسمى التأهيل فترة معينـة                

كـذلك املـريض    . أخرى حىت تعود له القدرة مث بعد فترة يزاول احلمل والنقل            
بالوسواس فأد العبادة بترك تلك الوساوس والتكلفات واإلهلاء عنها وال تـستجب    
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طأ أو صواب سيأتيك الشطان ويقول هذا شرط هذا ركن هـذا واجـب        لقول خ 
أخليت ويشتد عليك يف الوسوسة وستقوم نفسك باملدافع عن هـذه الوسـاوس             
فنفسك الزمة الشيطان يف االستجابة ملا يقول فأصـبحت تـأمرك بالـسوء ، إن               
الشخص السوي خيالف الوسوسة، فأنت أيها املريض سوف تفعل أكثـر وأكثـر             

  . نفسك من هذا الوضع اخلانق املهلك لتعاجل
عن عمران بن حصني  قال  كانت يب بواسـري           " أخرج البخاري يف صحيحه     

فسألت النيب  عن الصالة فقال صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى               
  وهنا نلحظ أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أعطاه القاعـدة عامـة               )١(" جنب

  . عبادته ألن البواسري عدم القدرة على اجللوس فقط ليطبقها يف مجيع
عن جابر قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف "وأخرج مسلم يف صحيحه     

غزاة فقال إن باملدينة لرجاال ما سرمت مسريا وال قطعتم واديا إال كـانوا معكـم                
  " .حبسهم املرض

هللا رجـع مـن   عن أنس بن مالك أن رسول ا"  وأخرج البخاري يف صحيحه    
غزوة تبوك فدنا من املدينة فقال إن باملدينة أقواما ما سرمت مسريا وال قطعتم واديا                

  .)٢("إال كانوا معكم قالوا يا رسول اهللا وهم باملدينة قال وهم باملدينة حبسهم العذر

                                                        
،  ١ح/٣٨٠ص/١والـدارقطين يف سـننه  ج      .١٠٦٦ح/٣٧٦ص/١أخرجه البخاري يف صـحيحه  ج      / صحيح  ) ١(

  .٥٢٧٦ح/١٥٥ص/٣، ج٣٤٧٣ح/٣٠٤ص/٢والبيهقي يف سننه الكربى  ج. ٣ح/٣٨٠ص/١ج
وأخرجهـا البخـاري يف صــحيحه   .١٩١١ح/١٥١٨ص/٣أخرجهـا مـسلم  يف صــحيحه  ج  / صـحيحه  ) ٢(

وابن حبان يف صـحيحه      . ٤١٦١ح/١٦١٠ص/٤،  ج  ٢٦٨٤ح/١٠٤٤ص/٣،  ج  ٢٦٨٣ح/١٠٤٤ص/٣ج
،  ٢٧٦٤ح/٩٢٣ص/٢وابــن ماجــه يف ســـننه  ج  . ٤٧٣١ح/٣٤ص/١١،  ج٤٧١٤ح/١٥ص/١١ج
يف اهليثمي / واحلارث .وابن حنبل يف مسنده  . ٢٥٠٨ح/١٢ص/٣وأيب داود يف سننه  ج     . ٢٧٦٥ح/٩٢٤ص/٢ج

وعبد بن محيد يف مسنده   وعبـد الـرزاق يف            . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   ).الزوائد(مسنده  
  .وابن أيب شيبة يف مصنفه. مصنفه
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وكما ترى هذا الدين يتعامل مع الناس حسب إمكانيتهم فالفقري الراغـب يف             
 املنفق ، واملريض أو املعذور الراغب يف اجلهاد مثـل ااهـد يف   اإلنفاق مثل الغين 

األجر ، إن العجز أو املرض أو العذر سبب يف ترك الطاعة كلياً كما يف اجلهاد أو                  
  .)١(إىل بدل كالصالة جالساً إضافة أنه ينال أجر العمل كمن قام به

عرف ذلك منك   أخي الكرمي أنت راغب يف اخلري وحريص على القيام به واهللا ي           
 ما علَى الْمحِسِنني ِمن سـِبيٍل واللّـه   فال جناح عليك وال عتاب قال اهللا تعاىل    

 ِحيمر غَفُور  )٢( .  
  .)٣(.. كثري الرمحة .. ويدعوك اهللا أن حتسن الظن به فهو كثري املغفرة 

ائيل قـال  وهذا الدين جاء بوضع التكليف الشديد الذي كان يف دين بين إسر          
 الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي اُألمي الَِّذي يِجدونه مكْتوباً ِعندهم ِفي           اهللا سبحانه   

التوراِة واِإلنِجيِل يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهـم الطَّيبـاِت            
 لَيع مرحيو           فَالَّـِذين ِهملَيع تاَألغْالَلَ الَِّتي كَانو مهرِإص مهنع عضيآِئثَ وبالْخ ِهم

آمنواْ ِبِه وعزروه ونصروه واتبعواْ النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَـِئك هم الْمفِْلحـونَ             
  )٤( .  

 فَِبظُلٍْم من الَِّذين هادواْ حرمنا      بذلك يقول اهللا تعاىل       وملاذا كلف اهللا اليهود     
  . )٥(  علَيِهم طَيباٍت أُِحلَّت لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل اللِّه كَِثرياً 
 .فبسبب ارتكام للمعاصي شدد عليهم يف الطاعة 

                                                        
  .٥٧ \ ١٣  وشرح النووي ١٣٣ \ ٧  و عون املعبود ٤٧ \ ٦وللفائدة انظر شرح احلديث من فتح الباري ) ١(
   .٩١/ التوبة  ) ٢ (
  .٢٨٦ص/٢شاف جالك) ٣(
   .١٥٧/ األعراف  ) ٤(
   .١٦٠/ النساء  ) ٥(
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 فَِبما نقِْضِهم ميثَـاقَهم     عاىل    فمن صفام االحنرافيه العظيمة الكثرية  قولة ت       
               اللّـه ـعلْ طَبب ا غُلْفنقُلُوب ِلِهمقَوو قِر حياَء ِبغِبياَألن ِلِهمقَتاِت اللِّه وآيكُفِْرِهم بو

  .  )١(  علَيها ِبكُفِْرِهم فَالَ يؤِمنونَ ِإالَّ قَِليالً 
  إصر وأغالل وقد رفعها عن هذه األمة وهـي ال تـأيت              وإذا كان شرعهم مساه اهللا    
 .بأمراض ماذا يسمي اهللا  أفعالك 

فشريعة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم جاءت بإسقاط ذلك التشدد وميسرة            
عن أيب أمامة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أىن مل           " للجميع أخرج أمحد يف مسنده      

كين بعثت باحلنيفية السمحة والذي نفس حممـد        أبعث باليهودية وال بالنصرانية ول    
بيده لغدوة أو روحة يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها وملقام أحدكم يف الصف                

  .) ٢("خري من صالته ستني سنة
 ويـسأَلُونك عـِن     : ومن مشاهدات ختفيف اهللا على هذه األمة قوله تعاىل          

    يخ ملَّه الَحى قُلْ ِإصامتالْي          ِمـن فْـِسدالْم لَمعي اللّهو كُمانوفَِإخ ماِلطُوهخِإنْ تو ر
  ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللّه كُمتنألع اء اللّهش لَوِلِح وصالْم  )٣( .  

أخرج أبو داود والنسائي وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الـشيخ              
صححه والبيهقي يف سننه عن ابن عباس قال ملا أنـزل اهللا             وابن مردويه واحلاكم و   

             َّـِد ِإنهفُـواْ ِبالْعأَوو هدلُغَ أَشبى يتح نسأَح ِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهيالَ الْيواْ مبقْرالَ تو 
 . )٤(  الْعهد كَانَ مسؤوالً 

                                                        
   .١٥٥/ النساء  ) ١(
والطــرباين يف معجمــه الكــبري  . ٢٢٣٤٥ح/٢٦٦ص/٥أخرجــه ابــن حنبــل  يف مــسنده  ج/ صــحيح ) ٢(

تفسري أيب السعود   . ٢٩٢٤ح/١٠٢٢ص/٦وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة  ج      . ٧٨٦٨ح/٢١٦ص/٨ج
  .٢٢ص/١٥بري جالتفسري الك. ١٩٥ص/٣ج

    .٢٢٠/ البقرة  ) ٣(
   .٣٤/ اإلسراء  ) ٤(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٥٦  

والَ الْيتامى ظُلْماً ِإنما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم نـاراً          ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَم       و   
  . )١(  وسيصلَونَ سِعرياً 

انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شـرابه فجعـل               
يفضل له الشيء من طعامه فيجلس له حىت يأكله أو يفسد فريمى به فاشتد عليهم               

ويـسألونك عـن    { سول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فأنزل اهللا             فذكروا ذلك لر  
فخلطوا طعامهم بطعامهم   }  اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم         

 . )٢(وشرام بشرام
 فهذه احلادثة اليت وقعت للصحابة تبني اخلطأ البشري يف فهم هذا الدين فليس      

.  وفهمك مث جتد أضرارها وال تبحث وتعتدلصحيحاً أن تطبق العبادة تبعاً لتصورك 
ح هلـم  وبني اهللا أم مل يصيبوا يف عملهم ملاذا ؟ ألن مداخلتهم على وجه اإلصـال     

يف الدين   وإن تعاشروهم ومل جتانبوهم فهم إخوانكم         ثانياً وألمواهلم خري من جمانبتهم   
   .)٣(ومن حق األخ أن خيالط أخاه

ك مباله أتريد أن تصلح ماله أو تفسده فتأكلـه          ثالثا أن اهللا يعلم حني ختلط مال      
  . )٤(بغري حق فاحملرم أكله بالباطل

ضـرر أو ضـرار               املصاحل ودرء املفاسد فليس هنـاك       اء بتحقيق   ـفالدين ج 
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسـول اهللا           " أخرج احلاكم يف مستدركه     

                                                        
   .١٠/ النساء  ) ١(
  .٦١١ص/١الدر املنثور ج) ٢(
  .٢٩٠ص/١الكشاف ج) ٣(
  .٦١٣ص/١الدر املنثور ج) ٤(
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٥٧  

ار من ضار ضاره اهللا ومن شاق شـاق         صلى اهللا عليه وسلم قال  ال ضرر وال ضر         
    .        )١("اهللا عليه 

الذي سوف حيصل من تطبيق شيء واحد وهـو   مث يبني اهللا بعد كشف الضرر       
حفظ مال اليتيم بتلك الطريقة ووضوح خطأ هذا التصرف أنكم تـضيقون علـى     

هللا ويف ذلك يقول ا   . أنفسكم وتثقلون عليها واهللا مل يأمركم بذلك بل وسع ويسر           
 واعلَموا أَنَّ ِفيكُم رسولَ اللَِّه لَو يِطيعكُم ِفي كَِثٍري من الْأَمِر لَعِنتم ولَِكن              : تعاىل  

اللَّه حبب ِإلَيكُم الِْإميانَ وزينه ِفي قُلُوِبكُم وكَره ِإلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والِْعـصيانَ      
   .)٢( ك هم الراِشدونَ أُولَِئ

أخرج عبد بن محيد والترمذي وصححه وابن مردويه عن أيب نضرة قال قـرأ              
واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري مـن األمـر         { أبو سعيد اخلدري    

قال هذا نبيكم يوحى إليه وخيار أمتكم لو أطاعهم يف كثري مـن األمـر               }  لعنتم  
أي لو يطيعكم أيها املؤمنون يف كثري ممـا ترونـه            . )٣("  اليوم     لعنتوا فكيف بكم  

فالـشخص قـد   . باجتهادكم وتقدمكم بني يديه لشقيتم وهلكتم والعنت املشقة         
   .)٤(جيتهد ويلقي نفسه يف الغلو والعنت فجاء التنبيه حمذراً من ذلك

                                                        
وصححه األلبـاين يف السلـسلة الـصحيحة      ، ٢٣٤٥ح /٦٦ص /٢أخرجه احلاكم يف مستدركه  ج       / صحيح  ) ١(

 ٣١٥ص/٣وكذا يف سنن أيب داود ج.١٩٤٠ح/٣٣٢ص/٤ سنن الترمذي  جوحسنه يف. ٢٥٠ح/٤٩٨ص /١ج
 قـال   ٢٣٤١ح/٧٨٥ص/٢وج،  قال صـحيح     ٢٣٤٠ح/٧٨٤ص/٢وعند ابن ماجه يف سننه  ج      .٣٦٣٥ح/ 

،  ٢٨٦٧ح/٣١٣ص/١وأخرجه ابن حنبل يف مـسنده  ج       . قال حسن  ٢٣٤٢ح/٧٨٥ص/٢وج،  صحيح لغريه   
والدارقطين . والطرباين يف معجمه الكبري   .١٤٢٩ح/٧٤٥ص/٢ومالك يف املوطأ  ج    . ١٥٧٩٣ح/٤٥٣ص  /٣ج

والطـرباين يف   . وأيب يعلى يف مـسنده    . والبيهقي يف سننه الكربى   . وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين    . يف سننه 
  .٦١٣ص/١الدر املنثور ج. معجمه األوسط

  . ٥٥٩ص/٧، تفسري الدر املنثور ج٧/ احلجرات ) ٢(
  .٣٢٦٩ح/٣٨٨ص/٥رمذي جصححه األلباين يف سنن الت)٣(
  .١٤٧ص/٥احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ج) ٤(
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٥٨  

يِه ِمن أَجٍر وما أَنا ِمـن       قُلْ ما أَسأَلُكُم علَ    ويقول اهللا تعاىل أيضاً منبهاً لذلك       
 كَلِِّفنيتالْم )١(  .    

  .)٢("عن أنس قال كنا عند عمر فقال ينا عن التكلف" أخرج البخاري يف صحيحه 
فطبيعة هذا الدين اليسر ولو رغبت أن تأخذ الدين بغري هذه الطبيعة بالتشدد             

وف تـشعر بالتعـب مث بالثقـل        فما هي النتيجه النتيجة أن الدين يغلبك يعين س        
وصعوبة التطبيق مث رمبا العجز فعليك باليسر والسري لليسر ال العكس أخرج مسلم          

ما من أحد يدخلـه  ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       عن أيب هريرة أ   " يف صحيحه   
  " .عمله اجلنة فقيل وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن يتغمدين ريب برمحة 

إن الدين يسر ولن  قال عن أيب هريرة عن النيب    " لبخاري يف صحيحه    وأخرج ا 
  يشاد الدين أحد إال غلبه فـسددوا وقـاربوا وأبـشروا واسـتعينوا بالغـدوة               

   ". )٣(والروحة وشيء من الدجلة 
  .) ٤("والقصد القصد تبلغوا " ويف روايه له يف صحيحه  

                                                        
  .٤٤٧ص/٤ ، تفسري فتح القدير ج٨٦/ص ) ١(
وأخرجـه احلـاكم  يف مـستدركه       . ٦٨٦٣ح   /٢٦٥٩ص /٦أخرجـه البخـاري يف صـحيحه ج       / صحيح  ) ٢(

. ٦١٨٧ح/٢٧١ص/٦،  ج  ٦٠٨٤ح/٢٣٥ص/٦والطرباين يف معجمـه الكـبري  ج       . ٧١٤٧ح/١٣٧ص/٤ج
  .٣٠١٠٥ح/١٣٦ص/٦وعبدالرزاق  يف مصنفه  ج

وقيل أصل . ٤٦٥ص:٢لسان العرب ج. الغدوة ما بني صالة الغداة وطلوع الشمس. ١٩٦ص:١خمتار الصحاح ج) ٣(
. وأدجل القوم ساروا الليلة كلها وهي الدجلة بالفتح       . ١٩٢ص:١اساس البالغة ج  .   الرواح أن يكون بعد الزوال    

والغدوة بالفتح . ٩٥ \ ١شرح احلديث من فتح الباري . روا يف آخر الليل وهي الدجلة بالضموادجلوا بالتشديد سا
سري أول النهار وقال اجلوهري ما بني صالة الغداة وطلوع الشمس والروحة بالفتح السري بعد الزوال والدجلة بضم 

  .أوله وفتحه واسكان الالم سري آخر الليل وقيل سري الليل كله
ــحيحه ) ٤( ــحيحه  ج / ص ــسلم يف ص ــرج األول م ، ٢٨١٦ح/٢١٧٠ص/٤، ج٢٨١٦ح/٢١٦٩ص/٤أخ

، ٥٣٤٩ح/٢١٤٧ص/٥،  ج  ٣٩ح/٢٣ص/١والتاليني البخاري يف صـحيحه  ج      . ٢٨١٦ح/ ٢١٧١ص/٤ج
وصححها .٤٦١ح/١٦٤ص/١ويف األدب املفرد  ج    .  ٦٨٠٨ح/٢٦٤٤ص/٦،  ج  ٦٠٩٨ح/ ٢٣٧٣ص/٥ج

ــسائي   ج  ــنن الن ــاين يف س ــه    . ٥٠٣٤ح/١٢٣ص/٨،  ج١٨١٨ح/٢ص/٤االلب ــن ماج ــنن اب ويف س
،  ٣٥٠ح/٦٣ص/٢،  ج٣٤٨ح/٦٢ص/٢وأخرجها ابـن حبـان يف صـحيحه  ج         . ٤٢٠١ح/١٤٠٥ص/٢ج
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٥٩  

  . كذلك من يتشدد يشدد اهللا عليه 
عن سهل بن أيب أمامة بن سهل بن حنيـف  " يف معجمه الكبري  أخرج الطرباين   

 ال تشددوا علـى     سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      حيدث عن أبيه عن جده أن ر      
أنفسكم فإمنا هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم يف            

  .) ١("الصوامع والديارات 
 القيام بالعبـادة وتـسهل   وعلى العكس عندما توسع على نفسك خيف عليك 

وتتلذذ ا وتسعد ، وهو ما يقع من املوسوسني فالتشدد هي تكلفام ووساوسهم             
واملبدأ الذي يسريون عليه من التحرز واالحتياطات والتدقيق والتوسيع هو تـرك            

  . ذلك املبدأ املنبع وترك التكلفات والوساوس 
يف العبـادة فيقـول اهللا     أما من يسيء الظـن باهللا تعاىل ويتشدد ويتكلـف         

 الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحيـاِة      قُلْ هلْ ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعماالً       تعاىل فيه   
  . )٢(  الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعاً 

واألصل أن يقـال    : عي  يقول فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشاف        
 .) ٣(هو الذي يأيت باألعمال يظنها طاعات وهي يف أنفسها معاصي 

                                                                                                                                        
. واحلميدي يف مسنده. والطيالسي يف مسنده. وابن حنبل يف مسنده.٦٦٠ح/٤٣٦ص /٢،  ج٣٥١ح/٦٤ص/٢ج

. والقضاعي يف مسند الشهاب. ينيوالطرباين يف مسند الشام. والنسائي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الكبري
ومهام بن منبه يف   . وابن اجلعد يف مسنده   . وعبد بن محيد يف مسنده    . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   

  .والدارمي يف سننه. صحيفة مهام
ــحيح ) ١( ــبري  ج  / ص ــه الك ــرباين يف معجم ــه الط ــسنده   . ٥٥٥١ح/٧٣ص/٦أخرج ــى يف م وأيب يعل

وصححه ٣٠٧٨ح/٢٥٨ص/٣،  ج  ٠ح/٢٥٨ص/٣والطرباين يف معجمه األوسط  ج     . ٣٦٩٤ح/٣٦٦ص/٦ج
  .٣١٢٤ح/٧األلباين يف السلسة الصحيحة   ج

   .١٠٤ -١٠٣/ الكهف  ) ٢(
  .١٤٨ص/٢١التفسري الكبري ج) ٣(
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٦٠  

هي عامة يف كل من عبد اهللا على غري طريقة مرضية حيسب            : ويقول ابن كثري    
    .)١(أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو خمطئ وعمله مردود 

 تاك حـِديثُ الْغاِشـيِة    هلْ أَ: ويقول سبحانه وتعاىل عنهم أيضاً قال تعاىل       
  تسقَى ِمن عـيٍن       تصلَى ناراً حاِميةً        عاِملَةٌ ناِصبةٌ     وجوه يومِئٍذ خاِشعةٌ    

   )٢(   لَا يسِمن ولَا يغِني ِمن جوٍع   لَّيس لَهم طَعام ِإلَّا ِمن ضِريٍع آِنيٍة 
}  عاِملَـةٌ ناِصـبةٌ     { مد األمني بن حممد بن املختار الشنقيطي وقوله         يقول حم 

العمل معروف والنصب التعب وقد اختلف يف زمن العمل والنصب هذين هل هو             
كان منها يف الدنيا أم هو واقع منهم فعالً يف اآلخرة وما هو على كال التقـديرين                 

ال عمـل ونـصب يف العبـادات        فالذين قالوا هو كان منهم يف الدنيا منهم من ق         
الفاسدة كعمل الرهبان والقسيسني واملبتدعة الضالني فلم ينفعهم يوم القيامـة أي            

 .)٣( وقَِدمنا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه هباء منثُوراً:كما يف قوله تعاىل
أنه عمل ونـصب يف     والذين قالوا سيقع منهم بالفعل يوم القيامة اتفقوا على          

  .  )٤("النار من جر السالسل عياذاً باهللا وصعودهم وهبوطهم الوهاد والوديان 
 حبيث يفيد العمل وجزاءه وهذا من إعجـاز كـالم اهللا            واللفظ دال لالثنني  

  .سبحانه فاجلزاء من جنس العمل 
عن أيب عمران اجلوين قال  مـر        "   وأخرج عبد الرزاق وابن املنذر واحلاكم       

ر بن اخلطاب رضي اهللا عنه براهب فوقف ونودي الراهب فقيل له هذا أمـري               عم
املؤمنني فاطلع فإذا إنسان به من الضر واالجتهاد وترك الدنيا فلما رآه عمر بكـى         

                                                        
  .١٠٨ص/٣تفسري ابن كثري ج) ١(
   .٧-١/ الغاشية  )  ٢(
   .٢٣/ الفرقان  )  ٣(
  .٤٩١ص/٨املنثور ج ، الدر ٥١٠ص/٨أضواء البيان ج) ٤(
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عاملة ناصـبة  { فقيل له إنه نصراين فقال قد علمت ولكين رمحته ذكرت قول اهللا   
   .)١("و يف النارفرمحت نصبه واجتهاده وه}  تصلى نارا حامية 

ويؤكد اهللا سبحانه على هذا املبدأ وهو يسر اإلسالم وسهولته حـني يـدعو              
 وماذَا علَيِهم لَو آمنواْ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وأَنفَقُواْ         : الكفار إىل اإلسالم قال تعاىل      

  . )٢(  ِمما رزقَهم اللّه وكَانَ اللّه ِبِهم عِليماً 
  .) ٣(بني اهللا سبحانه بأن اإلتيان باإلميان يف غاية السهولة 

عن " أخرج ابن ماجة يف سننه      . لذلك يبني الرسول صلى عليه وسلم هذه املبدأ         
ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  استقيموا ولن حتصوا واعلمـوا أن خـري                  

  .) ٤( "أعمالكم الصالة وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن
فاالستقامة مطلوبة ومأمور ا أما اإلتيان ا كاملة على وجه ال تقصري فيه فهو            

   .)٥(لن نقدر عليه ولن نستطيعه 
والشخص املوسوس يريد أن يشعر بالتمام وهذا من العجب وهو اهلالك كما              

  – وذكر منها –ثالث مهلكات " عليه وسلم فقال أخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا
    .)١("اب املرء بنفسه وإعج

                                                        
  .٤٧٠٣  وكرت العمال ح٣٩٢٥ح/٦٧ص/٢واملستدرك على الصحيحني  ج. ٤٩١ص/٨الدر املنثور ج) ١(
   .٣٩/ النساء  ) ٢(
  .٨١ص/١٠التفسري الكبري ج) ٣(
وانظـر  . وصححه األلباين .٢٧٨ح/١٠٢ص/١،  ج  ٢٧٧ح/١٠٢ص/١أخرجه ابن ماجه يف سننه  ج      / صحيح  ) ٤(

، ٢٢٤٣٢ح/٢٧٧ص/٥ وابـن حنبـل يف مـسنده  ج    .امع الصغري وزيادتـه  يف صحيح اجل ٩٥٢: حديث رقم 
ــستدركه  ج. ٢٢٤٨٩ح/٢٨٢ص/٥،  ج٢٢٤٦٧ح /. ٢٨٠ص/٥ج ــاكم يف م ،  ٤٤٧ح/٢٢١ص/١واحل
ــسنده   . ٤٥٠ح/٢٢٢ص/١،  ج٤٤٩ح/٢٢٢ص/١،  ج٤٤٨ح/٢٢١ص/١ج ــسي يف مــ والطيالــ
. والطرباين يف مسند الـشاميني    . غريوالطرباين يف معجمه الص   . والطرباين يف معجمه الكبري   . ٩٩٦ح/١٣٤ص/١ج

  .والدارمي يف سننه . والبيهقي يف سننه الكربى). الزوائد(اهليثمي يف مسنده . / واحلارث
  . ٢٠٩ \ ١واالستذكار .  ٣٢٠\٣١٩ \٣١٨\٢٤والتمهيد .   ٤٤ \١  شرح احلديث تنوير احلوالك )٥(
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عن أنس قال قال رسول اهللا      " فعليه اإلقرار باخلطأ ، أخرج ابن ماجة يف سننه          
  .) ٢("صلى اهللا عليه وسلم  كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون 

 يا أَيها الَِّذين آمنـواْ الَ  ومن مظاهر التشدد التنطع يف السؤال قال اهللا تعاىل     
واْ عن أَشياء ِإن تبد لَكُم تسؤكُم وِإن تسأَلُواْ عنها ِحني ينزلُ الْقُرآنُ تبد لَكُم               تسأَلُ

       ِليمح غَفُور اللّها وهنع فَا اللّهع           ـاواْ ِبهحـبأَص ثُم ِلكُمن قَبم ما قَوأَلَهس قَد 
 كَاِفِرين )٣(.   

عن أيب هريرة قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه "  مسلم يف صحيحه   أخرج
وسلم فقال  أيها الناس قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا فقال رجل أكل عام يـا                
رسول اهللا فسكت حىت قاهلا ثالثا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو قلـت                

منا هلك من كان قبلكم بكثرة نعم لوجبت وملا استطعتم مث قال ذروين ما تركتكم فإ   
سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مـا اسـتطعتم وإذا              

  " .يتكم عن شيء فدعوه
عن علي قال ملا نزلت  وهللا على الناس حج البيت  " وأخرج الترمذي يف سننه       

يا رسول اهللا   من استطاع إليه سبيال  قالوا  يا رسول اهللا يف كل عام فسكت قالوا                

                                                                                                                                        
ــسن ) ١( ــشهاب  ج  / ح ــسند ال ــضاعي  يف م ــه الق ،  ٣٢٦ح/٢١٥ص/١،  ج٣٢٥ح/٢١٥ص/١أخرج

وقال . ٥٧٥٤ح/٤٧ص/٦،  ج  ٥٤٥٢ح/٣٢٨ص/٥والطرباين يف معجمه األوسط  ج     . ٣٢٧ح/٢١٦ص/١ج
   .الصغري وزيادته . يف صحيح وضعيف اجلامع٣٠٤٥ و٣٠٣٩: األلباين حسن انظر حديث رقم

نه  والترمـذي  يف سـن     . وحـسنه األلبـاين   . ٤٢٥١ح  /١٤٢٠ص  /٢أخرجه ابن ماجه يف سـننه  ج         / حسن  ) ٢(
ــسنده  ج. ٢٤٩٩ح/٦٥٩ص/٤ج ــل يف م ــن حنب ــستدركه  . ١٣٠٧٢ح/١٩٨ص/٣واب ــاكم يف م واحل
ــد بــن محيــد يف مــسنده  . ٢٩٢٢ح/٣٠١ص/٥وأيب يعلــى يف مــسنده  ج. ٧٦١٧ح/٢٧٣ص/٤ج وعب
ــصنفه  ج . ١١٩٧ح/٣٦١ص/١ج ــرزاق يف م ــد ال ــننه   . ٣٤٢١٦ح/٦٢ص/٧وعب ــدارمي يف س وال
  .٢٧٣ص/٢الدر املنثور ج. د والتحذير منهومن معاجلة الشارع للتشد. ٢٧٢٧ح/٣٩٣ص/٢ج

الدر . ١٩٠ص/١ التسهيل لعلوم الترتيل ج    ١٨٩ص/١ ، تفسري التسهيل لعلوم الترتيل ج      ١٠٢-١٠١/ املائدة  )  ٣(
   .٢٤٥ص/٢احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ج. ٢٧٣ص/٢املنثور ج
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يف كل عام قال ال ولو قلت نعم لوجبت فأنزل اهللا  يا أيها الذين آمنوا ال تـسألوا                 
  .) ١(" عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم 

عـن  " ورمبا سأل فأجيب بغري ما أراده اهللا كما ورد  أخرج أبو داود يف سننه   
تلم فسأل  جابر قال  خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه مث اح              

أصحابه فقال هل جتدون يل رخصة يف التيمم فقالوا ما جند لك رخصة وأنت تقدر               
على املاء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم أخـرب بـذلك     

  .) ٢("فقال قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذ مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال 
  :سلم ذكر قاعدة يف أخذ هذا الدين وهي  مث إن الرسول صلى اهللا عليه و

"  دعوين ما تـركتكم     " املسكوت عنه وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم         _  أوالً
  .فحكمه اإلباحة  

                                                        
ــحيح ) ١( ــحيحه  ج  / ص ــاري يف ص ــه البخ ــسلم. ٦٨٥٨ح/٢٦٥٨ص/ ٦أخرج ــحيحه  وم   يف ص

،  ٢٦١٩ح/١١١ص/٥والنـــــسائي يف ســـــننه  ج. ٤/١٨٣٠/١٣٣٧ج، ١٣٣٧ح/٩٧٥ص/٢ج
وابن خزمية يف . ٣٧٠٥ح/٢٠ص/٩،  ج٣٧٠٤ح/١٩ص/٩وابن حبان يف صحيحه  ج. ٢٦٢٠ح/١١١ص/٥ج

وابن . ٣٠٥٥ح/٢٥٦ص/٥،  ج  ٨١٤ح/١٧٨ص/٣والترمذي يف سننه  ج    . ٢٥٠٨ح/١٣٠ص/٤صحيحه  ج  
ــل يف . ١٧٢١ح/١٤٠ص/٢ وأيب داود يف ســننه  ج.٢٨٨٥ح/٩٦٣ص/٢ماجــه يف ســننه  ج ــن حنب واب

. والطرباين يف مسند الشاميني   . والدارقطين يف سننه  . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   .مسنده
  .والدارمي يف سننه. والبيهقي يف سننه الكربى. وابن راهويه يف مسنده

وابن ماجـه    . وصححه األلباين . ٣٣٧ح/٩٣ص/١،  ج  ٣٣٦ح/٩٣ص/١أخرجه أيب داود يف سننه  ج      / صحيح  ) ٢(
واحلـاكم يف مـستدركه      . ٣٠٥٧ح/٣٣٠ص/١وابن حنبـل يف مـسنده  ج       .٥٧٢ح/١٩٠ص/١يف سننه  ج   

ــبري    . ٦٣١ح/٢٨٦ص/١،  ج٦٣٠ح/٢٨٦ص/١،  ج٥٨٥ح/٢٧٠ص/١ج ــه الك ــرباين يف معجم والط
. ٧ح/١٩١ص/١،  ج٤ح/١٩١ص/١،  ج٣ح/١٩٠ص/١والدارقطين يف سننه  ج. ١١٤٧٢ح/١٩٤ص/١١ج

والبيهقي يف سـننه الكـربى    . ١١٦٣ح/١٩١ص/٢،  ج١١٦٢ح/١٩١ص/٢والقضاعي يف مسند الشهاب  ج   
وأيب . ١٠١٨ح/٢٢٨ص/١،  ج  ١٠١٦ح/٢٢٧ص/١،  ج  ١٠١٥ح/٢٢٧ص/١،  ج  ١٠١٤ح/٢٢٧ص/١ج

ــسنده  ج  ــى يف م ــصنفه    . ٢٤٢١ح/٣١٠ص/٤،  ج٢٤٢٠ح/٣١٠ص/٤يعل ــيبة يف م ــن أيب ش واب
  .٧٥٢ح/٢١١ص/١ارمي يف سننه  جوالد. ٨٦٧ح/٢٢٣ص/١ج
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 ا يف   القيام بالطاعة الواجب فيها هو أقل ما ينطبق عليه أداؤها وتقوم          _  ثانياً  
ل يف الوسوسـة   أما إذا عسرت على نفسك فأنت تدخ    حدود االستطاعة ال تزيد ،    

   . وأهلكتكوكلما زدت عسراً زادت الوسوسة
 قال فاجتنبوه أي اتركوه كليةً ال شـيئاً كـثرياً وال         املعصية فالرسول _  ثالثاً  

بسيطاً ومل تقيد باالستطاعة للتحذير الشديد يف اقتراف املعصية وأيضاً ألن تطبيقها            
ية البخاري وعند غريه     وهي روا  –ها وهو يسر وسهل مث إن االجتناب        هو ترك فعل  

 أبلغ من الترك ألنه ترك مع مباعدة فاالجتناب أخص والترك أعم مثاله لو كـان    –
يف طريقك إىل مرتلك صور لنساء إن ذهبت مع هذا الطريق وأنت غاض لبـصرك            
حبيث ال تراها أبدا أتبت بالترك فقط وهو امتثال أقل من االجتناب وهـو سـلوك     

  . )١(طريق آخر ال يوجد فيه ذلك
  .كذلك من صور التشدد ما ذكر اهللا سبحانه يف كتابه عن اليهود 

                ًوازا هِخذُنتةً قَالُواْ أَتقَرواْ بحذْبأَنْ ت كُمرأْمي ِمِه ِإنَّ اللّهى ِلقَووسِإذْ قَالَ مو  
        اِهِلنيالْج وذُ ِباللِّه أَنْ أَكُونَ ِمنقَالَ أَع عقَالَ   قَالُواْ اد ا ِهيا من لّنيبي كبا رلَن 

  ِإنه يقُولُ ِإنها بقَرةٌ الَّ فَاِرض والَ ِبكْر عوانٌ بين ذَِلك فَافْعلُواْ مـا تـؤمرونَ                 
            قَرا بهقُولُ ِإني ها قَالَ ِإنهنا لَوا من لَّنيبي كبا رلَن عـا     قَالُواْ ادهنلَّو اء فَاِقـعفْرةٌ ص

   اِظِرينالن رست             ا ِإنِإنا ونلَيع هابشت قَرِإنَّ الب ا ِهيا من لَّنيبي كبا رلَن عقَالُواْ اد  
 اَألرض والَ تـسِقي       قَالَ ِإنه يقُولُ ِإنها بقَرةٌ الَّ ذَلُولٌ تِثري         شاء اللَّه لَمهتدونَ    

الْحرثَ مسلَّمةٌ الَّ ِشيةَ ِفيها قَالُواْ اآلنَ ِجئْت ِبالْحق فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُـونَ              
  )٢( .  

                                                        
التفـسري الكـبري    .  ٢٧٨ ص   ١لسان العرب ج    . بعد عنه   : انبه واجتنبه وجنب الشيَء وتـجنبه وجانبه وتـج    ) ١(

  .١٠٨ص/٣ج
   .٧١-٦٧/ البقرة  ) ٢(
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 كان يف   بن سريين عن عبيدة السلماين قال     عن حممد   " أخرج البيهقي يف سننه     
مال كثري وكان بن أخيه وارثـه فقتلـه مث          بين إسرائيل عقيم ال يولد له وكان له         

احتمله ليال حىت أتى به حيا آخرين فوضعه على باب رجل منهم مث أصبح يدعيـه                
عليهم حىت تسلحوا وركب بعضهم إىل بعض فقال ذوو الرأي والنهي على ما يقتل        
بعضكم بعضا وهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـيكم فـأتوه فقـال إن اهللا                 

تذحبوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني قال     يأمركم أن   
فلو مل يعترضوا البقر ألجزأت عنهم أدىن بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حـىت              
انتهوا إىل البقرة اليت أمروا بذحبها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غريها فقـال               

ا مبلىء جلدها ذهبا فذحبوها فضربوه      واهللا ال أنقصها من ملء جلدها ذهبا فأخذوه       
ببعضها فقام فقالوا من قتلك قال هذا البن أخيه مث مال ميتا فلم يعط بن أخيه من                 

  .) ١(" ماله شيئا ومل يورث قاتل بعده 
فلو مل يعترضوا البقر ألجزأت عنهم أدىن بقرة ولكنهم شددوا فشدد    "فالشاهد  

   .)٢("عليهم
هي أن الطاعة تعمـل يف حـدود االسـتطاعة           وهذه قاعدة البد أن تفقهها و     

 مع ابتعاد أما طريقة املخالفني املنحرفني فهي نفعك وال تضرك واملعصية تترك كلياًوت
  .التشدد يف الطاعة أو التساهل يف ارتكاب املعصية كما عليه اليهود 

وبعد هذا أنبه أن الشفاء من الوسوسة هو بترك مجيـع البـدع والتكلفـات               
  فَأَما من أَعطَـى واتقَـى         : ر بعضه إىل بعض كما قال تعاىل        فاالحنراف جي 

                                                        
   .١٢٠٢٨ح / ٢٢٠ص  /٦سنن البيهقي الكربى ج ) ١(
تفسري ابـن   . ١٣٦ص/١ تفسري ابن أيب حامت ج     ١١٣ص/١يب السعود ج    تفسري أ   ٣٣٩ ص   ١تفسري الطربي ج    ) ٢(

  .١٠٩ص/١كثري ج
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   وأَما من بِخـلَ واسـتغنى          فَسنيسره ِللْيسرى     وصدق ِبالْحسنى   
   . )١(   فَسنيسره ِللْعسرى وكَذَّب ِبالْحسنى 

قيل هو داللة على أن فعـل       : حممد بن املختار الشنقيطي     قال حممد األمني بن     
   .)٢(الطاعة ييسر إىل طاعة أخرى وفعل املعصية يدفع إىل معصية أخرى 

  : قال فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي 
   ففيه مسائل   فَسنيسره ِللْيسرى وأما قوله 

 وجوه أحدها أا اجلنة ، وثانيها أا اخلري         املسألة األوىل يف تفسري هذه اللفظة     
وقالوا يف العسرى أا الشرك ، وثالثها املراد منه أن يسهل عليه كل ما كلف بـه                 
من األفعال والتروك واملراد من العسرى تعسري كل ذلك عليه ، ورابعها اليـسرى       

 إىل اإلعطاء يف    هي العود إىل الطاعة اليت أتى ا أوالً فكأنه قال فسنيسره ألن يعود            
سبيل اهللا وقالوا يف العسرى ضد ذلك أي نيسره ألن يعود إىل البخل واالمتناع من          
أداء احلقوق املالية قال القفال ولكل هذه الوجوه جماز من اللغة وذلك ألن األعمال      
بالعواقب فكل ما أدت عاقبته إىل يسر وراحة وأمور حممودة فإن ذلك من اليسرى              

اعات وكل ما أدت عاقبته إىل عسر وتعب فهو من العسرى           وذلك وصف كل الط   
    .)٣(وذلك وصف كل املعاصي 

  : كذلك من مثرات الطاعة أيضاً
    مهنِزيجلَنةً وباةً طَييح هنِييحفَلَن ِمنؤم وهأُنثَى و ن ذَكٍَر أَواِلحاً مِملَ صع نم 

  . )٤(  اْ يعملُونَ أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانو
                                                        

   .١٠-٥/ الليل  )  ١(
  .٥٤٨ص/٨أضواء البيان ج) ٢(
  .١٨١ص/٣١التفسري الكبري  ج) ٣(
   .٩٧/  النحل )  ٤(
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فاملؤمن الذي عمل الصاحلات يعيش حياته يف هذه الدنيا حياة طيبة مـن رزق              
 .حالل وانشراح صدر وسعادة وراحة بال وقناعة وصحة نفسية 

 ُةِئنطْمالْم فْسا النهتا أَيي  ًةِضيرةً ماِضيِك ربِجِعي ِإلَى رار   )١(.  
الْمطْمِئنةُ اآلمنة اليت ال يستفزها خوف وال حزن وهـي الـنفس املؤمنـة أو               

سكنها ثلج اليقني فال خياجلها شك ، فهذه النفس الـصاحلة            املطمئنة إىل احلق اليت   
ارتفعت عن املصائب فال تؤثر فيها وصعدت فوق الـنعم تـسخرها لطاعـة اهللا                

 متصلة به دائماً عابدة داعية ذاكـرة ،         راضيت مبا أوتيت نفس مساوية متعلقة باهللا      
  .)٢(" يا أيتها" يدهلا اهللا ويهديها إىل ما حيب 

وكان بعض الصاحلني يذكر هناءة عيشه فيقول لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما             
   .)٣(حنن فيه جللدونا عليه بالسيوف 

  .فليست العربة بكثرة األموال وكثرة العرض 
 أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه           عن"أخرج مسلم يف صحيحه     

  .) ٤("وسلم  ليس الغىن عن كثرة العرض ولكن الغىن غىن النفس
فتلك األمور واملشاعر تتكامل يف نفسك فيكون شعور الرضى ويف احلـديث            
عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  يا أبا سـعيد مـن                   

م دينا ومبحمد نبيا وجبت له اجلنة فعجب هلا أبو سعيد فقال      رضي باهللا ربا وباإلسال   
                                                        

   .٢٨-٢٧/  الفجر  )١(
  .٧٥٥ص/٤الكشاف ج) ٢(
  .١٦٨ص/١اجلواب الكايف ج) ٣(
والبخــاري يف صــحيحه   . ١٠٥١ح /٧٢٦ص /٢يف صــحيحه  ج أخرجــه مــسلم  / صــحيح ) ٤(

ــرد  ج. ٦٠٨١ح/٢٣٦٩ص/٥ج ــحيحه  .٢٧٦ح/١٠٥ص/١ويف األدب املفـ ــان يف صـ ــن حبـ وابـ
وابـــن ماجـــه يف ســـننه  . ٢٣٧٣ح/٥٨٧ص/٤والترمـــذي يف ســـننه  ج. ٦٧٩ح/٤٥٤ص/٢ج
مي يف مـسنده    اهليث/ واحلارث  . والقضاعي يف مسند الشهاب   . وابن حنبل يف مسنده   . ٤١٣٧ح/١٣٨٦ص/٢ج
  .وأيب يعلى يف مسنده). الزوائد(
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أعدها علي يا رسول اهللا ففعل مث قال وأخرى يرفع ا العبد مائة درجة يف اجلنة ما                 
بني كل درجتني كما بني السماء واألرض قال وما هي يا رسول اهللا قال اجلهاد يف                

  .) ١("سبيل اهللا اجلهاد يف سبيل اهللا 
  ِفي جنـٍة    ِلسعِيها راِضيةٌ      وجوه يومِئٍذ ناِعمةٌ      :  تعاىل   ويقول اهللا 

  . )٢(  عاِليٍة 
 ومن أَعرض عن    :  قال اهللا تعاىل     )٣(ويف املقابل املنحرف يعيش األمل واحلزن       

امالِْقي موي هرشحننكاً وةً ضِعيشم ى ِذكِْري فَِإنَّ لَهمِة أَع  )٤(   . 
  .معيشة ضنكا عيشاً ضيقاً  اكتئابات واختناقات نفسية نسأل العفو والعافية 

 وضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ والْمـسكَنةُ      : والضنك يكون يف الدنيا كقوله تعاىل       
      كْفُرواْ يكَان مهِبأَن اللَِّه ذَِلك نٍب مضاْ ِبغوآؤبـِر  ويِبغ نيِبيلُونَ النقْتياِت اللَِّه وونَ ِبآي

  . )٥(  الْحق ذَِلك ِبما عصواْ وكَانواْ يعتدونَ 
              ِقِهمألكَلُواْ ِمن فَو ِهمبن را أُنِزلَ ِإلَيِهم مماِإلِجنيلَ واةَ وروواْ التأَقَام مهأَن لَوو 

حِمن تِلِهم وجِت أَر )٦( . 
           ِضاَألراِء ومالس نكَاٍت مرِهم بلَيا عنحقَواْ لَفَتاتواْ ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوو 

  .واآليات يف ذلك كثرية )١(  ولَـِكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم ِبما كَانواْ يكِْسبونَ  
                                                        

وابن حبان  . ٣١٣١ح/٢٠ص/٦والنسائي يف سننه  ج    . ١٨٨٤ح/١٥٠١ص/٣أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ١(
وأيب . ٣٨٧٠ح/١٢٧٣ص/٢وابن ماجه يف سننه  ج   . ٤٦١٢ح/٤٧٤ص/١٠،  ج  ٨٦٣ح/١٤٥ص/٣يف صحيحه  ج   

وابن . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   .مسندهوابن حنبل يف    . ١٥٢٩ح/٨٨ص/٢داود يف سننه  ج    
  . وعبدالرزاق يف مصنفه. وعبد بن محيد يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين

   .١٠-٨/ الغاشية  )  ٢(
  .١٢٦ص/٤أضواء البيان ج) ٣(
  .١٢٤/  طه  ) ٤(
   .٦١/  البقرة  ) ٥(
   .٦٦/  املائدة  ) ٦(
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  . ويكون يف القرب -
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم           " ابن حبان يف صحيحه     أخرج  

  .) ٢("يف قوله جل وعال فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القرب 
فاملنحرف يعاقب على احنرافه يف الدنيا واآلخرة فتجد املوسوس يف قلق وحرية            

ـ            ه واضطراب وتوتر منتجاً أضراراً بدنية واجتماعية ومالية وذلك بـسبب تدقيق
 ه للشكوك معرضاً عن اهلدي النبوي     وتشديده وتكريره لألمر وإعادته له واستجابت     

   )٣(   وِفي أَنفُِسكُم أَفَلَا تبِصرونَ :  وهذا من آيات اهللا كما قال اهللا تعاىل
 .فالدين هو الطبيعة اإلنسانية فإذا اختل الدين تأمل اإلنسان 

ة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة  قال قال عن أيب سلم" أخرج مسلم يف صحيحه  
رسول اهللا ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه               

 مث يقول أبـو هريـرة     )٤(كما تنتج البهيمة يمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء     
  .) ٥("م فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القي

                                                                                                                                        
   .٩٦/ األعراف ) ١(
ــسن ) ٢( ــحيحه  ج   / ح ــان  يف ص ــن حب ــه اب ،  ٣١٢٢ح/٣٩٣ص/٧،  ج٣١١٩ح/٣٩٠ص/٧أخرج

والطرباين  .٣٤٣٩ح/٤١٣ص/٢،  ج١٤٠٥ح/٥٣٧ص/١ واحلاكم يف مستدركه  ج .٣١٢٢ح/٣٩٣ص/٧ج
أللباين يف وحسنه ا. ٦٦٤٤ح/٥٢٣ص/١١وأيب يعلى يف مسنده  ج .٩١٤٣ح/٢٣٣ص/٩يف معجمه الكبري  ج

  .٣٥٦١ح/ ٣صحيح الترغيب والترهيب   ج
   .٢١/ الذاريات )  ٣(
 ٨يف لسان العرب ج . التـي لـم يذهب من بدِنها  شيء: والـجمعاء من البهائم. ٥٩ ص ٨يف لسان العرب ج ) ٤(

 قطع تقـول  اجلَدع قطع األنف وقطع األذن أيضا وقطع اليد والشفة وبابه. ٤١ ص ١  خمتار الصحاح ج    ٤١ص  
  .جدعه فهوأجدع بني اجلَدِع واألنثى جدعاُء

،  ٢٦٥٨ح/٢٠٤٨ص/٤،  ج٢٦٥٨ح/٢٠٤٧ص/٤أخرجـــه مـــسلم  يف صـــحيحه  ج/ صـــحيح ) ٥(
،  ١٣١٩ح/٤٦٥ص/١،  ج١٢٩٣ح/٤٥٧ص/١والبخــاري يف صــحيحه  ج . ٢٦٥٨ح/٢٠٤٩ص/٤ج
ــحيحه  ج. ٦٢٢٦ح/٢٤٣٥ص /٦، ج٤٤٩٧ح/١٧٩٣ص/٤ج ــان يف ص ــن حب ،  ١٢٨ح/٣٣٧ص/١واب
والترمذي يف . ١٣٣ح/٣٤٣ص/١،  ج١٣٢ح/٣٤٢ص/١،  ج١٣٠ح/٣٤٠ص /١،  ج١٢٩ح/٣٣٨ص/١ج

ومالك يف  . وابن حنبل يف مسنده   . ٤٧١٤ح/٢٢٩ص/٤وأيب داود يف سننه  ج     .  ٢١٣٨ح/٤٤٨ص/٤سننه  ج  
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فالتبديل يكون إىل غري اإلسالم ـ الذي هو الفطرة ـ ومعىن أن اإلسالم هو   
الفطرة واضح فتجد أن ما حرم عليك من األكل هو ما يضر صحتك وااز إمنا هو 
نافع ومفيد ، وكذا االقتصاد احملرم جتده يضر األفراد ويغرس الضغائن والعـداوة             

 الثراء السريع بأي وسيلة ، وكذلك العبادات        ويضعف اتمع الجتاه األشخاص إىل    
فالصالة مثالً من خالل احلركات تعطي اجلسم مترين عضلي ومـساج وتنـشيط             

ليس هذا مقام تفصيلها وتعطي العقل والتفكري قوة وصفاء مـن  .. للدورة الدموية  
خالل التركيز وتعطي النفس الراحة واهلدوء واالنبساط من خالل اخلشوع وتعطي           

م سعادة وأنس إلميانه بشريعة اإلسالم فمن هنا يكون اإلسالم هـو الفطـرة              املسل
والفطرة هي اإلسالم  فتعاليم اإلسالم وأحكامه تنسجم مع اإلنسان وتتوافق مـع             

  .)١(طبيعته حبيث يهتدي إليها بكل يسر وسهولة  وال يكن ا مظاظة وكلفة 
نفس البشرية فهي أجـر     والطاعة هلا نفع أكثر من موافقتها وانسجامها مع ال        

والكافر يستفيد حني يعمل الطاعة لكن أجـره فقـط          . نعمة أخرى وهي العظيمة   
  .يكون يف الدنيا كمساعدته لضعيف أو انتصاره ملظلوم 

عن أنس بن مالك قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا     "أخرج مسلم يف صحيحه     
وجيزى ا يف اآلخـرة     عليه وسلم  إن اهللا ال يظلم مؤمنا حسنة يعطى ا يف الدنيا              

وأما الكافر فيطعم حبسنات ما عمل ا هللا يف الدنيا حىت إذا أفضى إىل اآلخـرة مل                 
  .) ٢("تكن له حسنة جيزى ا 

                                                                                                                                        
. الـشاميني والطرباين يف مـسند   . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  . والطيالسي يف مسنده  . املوطأ

. وابن اجلعد يف مـسنده    . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / واحلارث  
  . والطرباين يف معجمه األوسط. ومهام بن منبه يف صحيفة مهام

  .٢٠٨ \ ١٦وشرح احلديث من شرح النووي .٢٤٩ \ ٣انظر شرح احلديث من فتح الباري ) ١(
وابن حبان  يف صـحيحه       . ٢٨٠٨ح/٢١٦٣ص/٤ج.٢٨٠٨ح/٢١٦٢ص/٤أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / ح  صحي) ٢(

،  ١٢٢٨٦ح/١٢٥ص/٣،  ج١٢٢٥٩ح/١٢٣ص/٣وابـــن حنبـــل يف مـــسنده  ج. ٣٧٧ح/١٠٢ص/٢ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

٧١  

فشرع اهللا ينتج خريات على الفرد وعلى اتمع واحلياة والسعادة تنتظر مـن            
  .يلجه 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
والبخاري يف  . ٢٨٤٤ح/٢٣٢ص/٥وأيب يعلى يف مسنده  ج     . ١٢٢٨٦ح/١٢٥ص/٣ج، ١٤٠٥٠ح/٢٨٣ص/٣ج

  .والطرباين يف معجمه األوسط، وعبد بن محيد يف مسنده  . طيالسي يف مسنده وال٠ح/٩٥ص/١خلق أفعال العباد  ج
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  البــاب األول
  لى اهللا عليه وسـلمقال الرسـول صـ

  "إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين " 
 
 

 

 

 

 

 

 



 الشفاء من الوسوسة  
 

٧٣  

 

 

 

  
  

كانت مكة الشريفة أول بيت وضع للناس طوقت فبل بعثت الرسول صلى اهللا    
عليه وسلم بالكفر وأسس الشيطان حول الكعبة ثالمثائة وستون  صنماً كانت تعج             

  بشرع مساوي وكانـت      باملنكرات ولوثتها أدمت القلوب  ويندر وجود متمسك       
حيام ال تعتين بشؤون النظافة مبعظم أشكاهلا فلم يكن هنـاك دورات ميـاه وال               

اخل وعندما دخل الناس يف اإلسالم مل       ... مغاسل وال غساالت مالبس وال مزيالت       
اخل مع أم كـانوا ال يقولـون        .. يطلب غسل فرشهم وال جمالسهم وال منازهلم        

يعين أن النجاسة منتشرة يف كل مكان االس والفـرش          حكماً بنجاسة أو طهارة     
واجلدران والطرقات ، أيضاً األطفال ليس لديهم حفّاظات وهم يف كـل مكـان              
وكانوا ميشون حفاة الكبار والصغار واخلراءة تتطاير فتصيب شعرهم كمـا جـاء             

  : ومما ورد أيضا)١(عنهم يف ذلك
نصاري أن رسـول اهللا  كـان    عن أيب قتادة األ   " حدث البخاري يف صحيحه     

  بن الربيـع     )٣( أمامة بنت زينب بنت رسول اهللا وأليب العاص        )٢(يصلي وهو حامل  
   .)١ ("بن عبد مشس فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها

                                                        
   .٢٣٦ص/١الكشاف ج)١(
أما إذا كان الطفل حيمل النجاسة يف احلفاظة فال جيوز محله يف الصالة ، وقيل جيوز الصالة بالنجاسة وإزالتها ليست        ) ٢(

ابن عباس ، وورد عن أيب داود أن األرض تطهر إذا واجبة بل سنة قاله بعض العلماء ونقل عن بعض الصحابة منهم 
  .يبست وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم فإنه ذكر أن األرض تطهر بالشمس والريح 

  .أي بنته )  ٣(
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عن عبد اهللا بن شداد عن أبيه قال  خرج علينا رسول اهللا             " وللنسائي يف سننه    
حسنا أو حسينا فتقدم  )٢( وهو حاملصلى اهللا عليه وسلم يف إحدى صاليت العشاء 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعه مث كرب للصالة فصلى فسجد بني ظهـراين               
صالته سجدة أطاهلا قال أيب فرفعت رأسي وإذا الصيب على ظهر رسول اهللا صـلى      
اهللا عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إىل سجودي فلما قضى رسول اهللا صـلى اهللا               

ة قال الناس يا رسول اهللا إنك سجدت بني ظهـراين صـالتك             عليه وسلم الصال  
سجدة أطلتها حىت ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك مل يكن                 

  .)٣ ("ولكن ابين ارحتلين فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته 
عن أنس  أن اليهود كانوا إذا حاضت املـرأة فـيهم مل             " وملسلم يف صحيحه    

 جيامعوهن يف البيوت فسأل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم النيب            يؤاكلوها ومل 
صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا تعاىل  ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا                
                                                                                                                                        

وأخرجه مسلم  يف    . ٥٦٥٠ح/٢٢٣٥ص/٥،  ج  ٤٩٤ح/١٩٣ص/١أخرجه  البخاري يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ١(
ــحيحه  ج ــححه ا. ٥٤٣ح/٣٨٦ص/١،  ج٥٤٣ح/٣٨٥ص/١ص ــسائي     وص ــنن الن ــاين يف س اللب

ويف ســنن أيب . ١٢٠٥ح/١١ص/٣،  ج١٢٠٤ح/١٠ص/٣،  ج٨٢٧ح/٩٦ص/٢،  ج٧١١ح/٤٦ص/٢ج
. ٩٢٠ح/٢٤٢ص/١،  ج  ٩١٩ح/٢٤٢ص/١،  ج  ٩١٨ح/٢٤٢ص/١،  ج  ٩١٧ح/٢٤١ص/١داود   ج   

،  ٢٣٣٩ح/١٠٩ص/٦،  ج  ١١١٠ح/٣٩٥ص/٣،  ج  ١١٠٩ح/٣٩٤ص/٣وأخرجه  ابن حبان يف صحيحه  ج       
. والطيالسي يف مسنده. ومالك يف املوطأ  . وابن حنبل يف مسنده   . زمية يف صحيحه  وابن خ . ٢٣٤٠ح/١٠٩ص/٦ج

والبيهقي . والطرباين يف معجمه الصغري. والنسائي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الكبري. واحلميدي يف مسنده
. والـدارمي يف سـننه    . مصنفهوابن أيب شيبة يف     . والشافعي يف مسنده  . وابن اجلارود يف املنتقى   . يف سننه الكربى  

 .والطرباين يف معجمه األوسط
  . طبعاً الصغري معرض قطعاً للنجاسة ومع ذلك جتده صلى اهللا عليه وسلم حيمل طفالً ويبقي آخراً على ظهره مل يرتله )٢(
وأخرجـه ابـن حبـان يف صـحيحه      . ١١٤١ح /٢٢٩ص /٢صححه األلباين يف سنن النـسائي  ج    / صحيح  ) ٣(

ــسنده  ج. ٢٧٦٨٨ح/٩٧ص/١ج ــل يف م ــن حنب ــستدركه  . ١٦٠٧٦ح/٤٩٤ص/٣واب ــاكم يف م واحل
. ٧١٠٧ح/٢٧١ص/٧والطرباين يف معجمـه الكـبري  ج       . ٦٦٣١ح/٧٢٦ص/٣،  ج  ٤٧٧٥ح/١٨١ص/٣ج

وعبـد  . ٣٢٣٦ح/٢٦٣ص/٢والبيهقي يف سننه الكربى  ج     . ٧٢٧ح/٢٤٤ص/١والنسائي يف سننه الكربى  ج     
  .٣٢١٩١ح/٣٧٩ص/٦الرزاق يف مصنفه  ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

٧٥  

النساء يف احمليض  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اصنعوا كـل شـيء إال                 
   .)١("النكاح 

كان النيب  يقرأ القرآن ورأسـه يف   عن عائشة قالت      " وللبخاري يف صحيحه    
   .)٢(" حجري وأنا حائض

عن عائشة قالت  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           " وأليب داود يف سننه     
   .) ٣ ("يصلي بالليل وأنا إىل جنبه وأنا حائض وعلي مرط يل وعليه بعضه

لت عن أم ولد إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف قالت  ق    " وللترمذي يف سننه    
ألم سلمة إين امرأة أطيل ذيلي وأمشي يف املكان القذر فقالت قال رسول اهللا صلى               

  " .اهللا عليه وسلم يطهره ما بعده 

                                                        
وابـن  . ٢٨٨ح/١٥٣ص/١والنسائي يف سننه  ج    . ٣٠٢ح/٢٤٧ص/١أخرجه مسلم يف صحيحه  ج     /   صحيح   )١(

وابن ماجه يف سـننه      . ٢٩٧٧ح/٢١٥ص/٥والترمذي يف سننه  ج    . ١٣٦٢ح/١٩٧ص/٤حبان يف صحيحه  ج    
وابـن حنبـل يف     . ٢١٦٥ح/٢٥٠ص/٢،  ج  ٢٥٨ح/٦٨ص/١وأيب داود يف سننه  ج     . ٦٤٤ح/٢١٢ص/١ج

والبيهقـي يف سـننه     . والنسائي يف سننه الكربى   . والطيالسي يف مسنده  .  شرح معاين اآثار   والطحاوي يف . مسنده
 .والدارمي يف سننه. وأيب يعلى يف مسنده. الكربى

ومسلم  يف صحيحه     .٧١١٠ح/٢٧٤٤ص/٦،  ج  ٢٩٣ح/١١٥ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ٢(
ــننه  ج .٣٠١ح/٢٤٦ص/١ج ــسائي يف سـ ص /١،  ج٢٧٣ح/١٤٧ص/١،  ج٢٦٥ح/١٤٤ص/١والنـ

وأيب . ٦٣٤ح/٢٠٨ص/١وابن ماجه يف سننه  ج     . ٧٩٨ح/٧٩ص/٣وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٣٨٥ح/١٩٣
. والطرباين يف معجمـه الكـبري  . واحلميدي يف مسنده. وابن حنبل يف مسنده. ٢٦٠ح/٦٨ص/١داود يف سننه  ج  

وابن اجلارود  . وأيب يعلى يف مسنده   . الكربىوالبيهقي يف سننه    . وابن راهويه يف مسنده   . والنسائي يف سننه الكربى   
  .وابن أيب شيبة يف مصنفه. يف املنتقى

وابن .  ، وصححه األلباين     ٣٧٠ح/١٠١ص/١،  ج  ٣٦٩ح/١٠١ص/١أخرجه و أيب داود يف سننه  ج       / صحيح  ) ٣(
و ابن ماجـه يف     . ٧٦٨ح/٣٧٨ص/١و ابن خزمية يف صحيحه  ج      . ٢٣٢٩ح/١٠٠ص/٦حبان  يف صحيحه  ج     

و البيهقي . و احلميدي يف مسنده     . و ابن حنبل يف مسنده      .٦٥٣ح/٢١٤ص/١،  ج  ٦٥٢ح/٢١٤ص/١سننه  ج  
و ابن أيب شيبة يف     . و عبد الرزاق يف مصنفه      . و ابن اجلارود يف املنتقى      . و أيب يعلى يف مسنده        . يف سننه الكربى    

  .مصنفه 



 الشفاء من الوسوسة  
 

٧٦  

عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد عن امرأة من بين عبـد             " وإليب داود يف سننه     
األشهل قالت قلت  يا رسول اهللا إن لنا طريقا إىل املسجد منتنة فكيف نفعـل إذا                 

  . )١ ("رنا قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قالت قلت بلى قال فهذه ذه مط
عن أبا هريرة  قال قام أعرايب فبال يف املسجد فتناوله " وللبخاري يف صحيحه  

الناس فقال هلم النيب  دعوه واهريقوا على بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء فإمنا               
  . ) ٢("بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين

عن احلكم بن سفيان قال كان النيب صلى اهللا         " وللتربيزي يف مشكاة املصابيح     
   .  )١("  توضأ ونضح فرجه )٣( عليه وسلم إذا بال

                                                        
وأيب داود يف ســننه  .ينوصــححه األلبــا. ١٤٣ح/٢٦٨ص/١أخرجــه الترمــذي  يف ســننه  ج/ صــحيح ) ١(

،  ٥٣١ح/١٧٧ص/١وابن ماجه يف سـننه  ج .وصححه األلباين. ٣٨٤ح/١٠٥ص/١،  ج  ٣٨٣ح/١٠٤ص/١ج
،  ٢٦٥٣١ح/٢٩٠ص/٦وابــن حنبــل يف مــسنده  ج  . ٥٣٣ح/١٧٨ص/١،  ج٥٣٢ح/١٧٧ص/١ج
ــأ  ج . ٢٧٤٩٢ح/٤٣٥ص/٦ج ــك يف املوط ــبري    . ٤٥ح/٢٥ص/١ومال ــه الك ــرباين يف معجم والط
والبيهقــي يف ســننه الكــربى  . ٤٥٣ح/١٨٥ص/٢٥،  ج٤٥٢ح/١٨٤ص/٢٥،  ج٨٤٥ح/٣٥٩ص/٢٣ج
ــسنده   . ٤٠٦٦ح/٤٣٤ص/٢،  ج٣٩٠٦ح/٤٠٦ص/٢،  ج٣٩٠٥ح/٤٠٦ص/٢ج ــى يف مـ وأيب يعلـ
والـشافعي يف  . ١٤٣ح/٤٥ص/١،  ج١٤٢ح/٤٥ص/١وابن اجلارود يف املنتقى  ج  . ٦٩٢٥ح/٣٥٧ص/١٢ج

وابن أيب شـيبة  . ٦١٦ح/٥٩ص/١،  ج٦١٥ح/٥٨ص/١وعبد الرزاق يف مصنفه  ج . ٠ح/٥٠ص/١مسنده  ج  
  .٧٤٢ح/٢٠٧ص/١والدارمي يف سننه  ج. ١٠٥ح/٣٣ص/١يف مصنفه  ج

،  ٢١٩ح/٨٩ص/١،  ج  ٢١٧ح/٨٩ص/١،  ج  ٢١٦ح/٨٩ص/١أخرجه والبخاري يف صـحيحه  ج      / صحيح  ) ٢(
ــحيحه  ج.٥٧٧٧ح/٢٢٧٠ص/٥،  ج٥٦٧٩ح/٢٢٤٢ص/٥ج ــسلم  يف صـ ،  ٢٨٤ح/٢٣٦ص/١ومـ
ــننه  ج .٢٨٥ح/٢٣٧ص/١ج ــسائي يف س ،  ٥٥ح/٤٨ص/١،  ج٥٤ح/٤٨ص/١،  ج٥٣ح/٤٧ص/١والن
ــان يف صـــحيحه    . ٣٣٠ح/١٧٥ص/١،  ج٣٢٩ح/١٧٥ص/١،  ج٥٦ح/٤٩ص/١ج ــن حبـ وابـ
ــحيحه   . ١٤٠١ح/٢٤٨ص/٤،  ج١٤٠٠ح/٢٤٦ص/٤،  ج١٣٩٩ح/٢٤٥ص/٤ج ــة يف ص ــن خزمي واب
ــه يف ســـننه    . ٢٩٧ح/١٥٠ص/١،  ج٢٩٦ح/١٥٠ص/١،  ج٢٩٣ح/١٤٩ص/١ج ــن ماجـ وابـ
واحلميـدي يف   . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . ومالك يف املوطأ  .  مسنده وابن حنبل يف  . ٥٢٨ح/١٧٦ص/١ج

وابن . وعبد بن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. والنسائي يف سننه الكربى   . مسنده
  .سطوالطرباين يف معجمه األو. والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. اجلارود يف املنتقى

وباإلستجمار ال يزال البول منه يرشح فيجد البلل واالستنجاء باملاء النضح وهو سنة أكمـل ، حتفـة األحـوذي                    )٣(
   .١٣٩ص/١ج



 الشفاء من الوسوسة  
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عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه أنه مسع عبـد اهللا    " وللبخاري يف صحيحه    
أحجار فوجـدت  يقول أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم الغائط فأمرين أن آتيه بثالثة        

حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته ا فأخذ احلجرين وألقـى       
   .)٢ ("الروثة وقال هذا ركس 
عن عروة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           " وللنسائي يف سننه    

 أحجار فليستطب ا فإا     )٣(قال  إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه بثالثة           
   . )٤("زي عنه جت

                                                                                                                                        
. ١٦٧ح /٤٣ص /١ويف سـنن أيب داود   ج   . ٣٦١ح  / ١صححه األلباين يف مشكاة  املصابيح   ج    / صحيح  ) ١(

ــسنده  ج    ــل  يف مـ ــن حنبـ ــه ابـ ،  ١٧٨٨٦ح/٢١٢ص/٤،  ج١٥٤٢١ح/٤١٠ص/٣وأخرجـ
ــستدركه  . ٢٣٥٢٠ح/٤٠٩ص/٥،  ج٢٣٥١٧ح/٤٠٨ص/٥،  ج١٧٨٨٨ح/٢١٢ص/٤ج واحلــاكم يف م
  .٧٣٢ح/١٦١ص/١والبيهقي يف سننه الكربى  ج. ٦٠٩ح/٢٧٨ص/١ج

. ٣٦٤٧ح/١٤٠١ص/٣،  ج١٥٥ح/٧٠ص/١،  ج١٥٤ح/٧٠ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج/ صحيح ) ٢(
وأخرجـه  . ٣١٥ح/١١٥ص/١ويف سنن  ابن ماجه   ج.  ٤٢ح/٤١ص/١وصححه االلباين يف سنن النسائي   ج  

وابـن حنبـل يف مـسنده        . ١٧ح/٢٩ص/١والترمذي يف سننه  ج    . ٧٠ح/٣٩ص/١ابن خزمية يف صحيحه  ج     
،  ٤٠٥٦ح/٤٢٧ص/١،  ج  ٤٠٥٣ح/٤٢٦ص/١،  ج  ٣٩٦٦ح/٤١٨ص/١،  ج  ٣٦٨٥ح/٣٨٨ص/١ج
. يالـسي يف مـسنده  والط. والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . ٤٤٣٥ح/٤٦٥ص/١،  ج  ٤٢٩٩ح/٤٥٠ص/١ج

وأيب يعلى  . والبيهقي يف سننه الكربى   . والدارقطين يف سننه  . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   
 .والطرباين يف معجمه األوسط. وعبد الرزاق يف مصنفه. يف مسنده

 يزول إال باملاء ومع ذلك سومح فيه ويستطب بأكثر إذا احتاج لكن معلوم عند العلماء أنه يبقى شيء قدر الدرهم ال)٣(
  .وهو قد يصب املالبس بالعرق ومل نؤمر بغسله 

،  ٤٠ح/١١ص/١وحسنه يف سـنن أيب داود   ج        .٤٤ح/٤٢ص/١صححه األلباين يف سنن النسائي   ج       /صحيح  ) ٤(
ــححه  يف   ج ــسنده  ج   . ٤١ح/١١ص/١وص ــل يف م ــن حنب ــه اب ،  ٢١٩٠٥ح/٢١٣ص/٥وأخرج

،  ٢١٩٢٩ح/٢١٥ص/٥،  ج٢١٩٢٨ح/٢١٥ص/٥، ج٢١٩٢١ح/٢١٤ص/٥،  ج٢١٩١٠ح/٢١٣ص/٥ج
واحلميـدي يف  . ٥٧ح/٢٨ص/١ومالك يف املوطـأ  ج   . ٢٥٠٥٦ح/١٣٣ص/٦،  ج  ٢٤٨١٥ح/١٠٨ص/٦ج

. والـدارقطين يف سـننه    . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . ٤٣٢ح/٢٠٧ص/١مسنده  ج  
  . والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه. والشافعي يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى
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عن أيب هريرة قال  قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم             " وللبخاري يف صحيحه    
يف شراب أحدكم فليغمسه مث ليرتعه فإن يف إحدى جناحيه داء  )١(إذا وقع الذباب 
  .) ٢("واألخرى شفاء 

عن الزهري عن عباد بن متيم عن عمه قال  شكي إىل      " وللبخاري يف صحيحه    
 جيد يف الصالة شيئا أيقطع الصالة قال ال حىت يسمع صوتا أو جيـد              النيب الرجـل 

وقال ابن أيب حفصة عن الزهري ال وضوء إال فيما وجدت الريح أو مسعت  )٣(رحيا 
  " .الصوت 

عن سعيد وعباد بن متيم عن عمه شكي إىل النيب صـلى      " وملسلم يف صحيحه    
 الصالة قال  ال ينـصرف حـىت   اهللا عليه وسلم الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف     

  " .يسمع صوتا أو جيد رحيا
عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال             " وللترمذي يف سننه    

إذا كان أحدكم يف املسجد فوجد رحيا بني إليتيه فال خيرج حىت يسمع صوتا أو جيد                
 " .رحيا 

                                                        
الذباب بالنظر يعترب جنس ويقع على النجاسة ومع ذلك أجاز الشارع شرب ما وقع فيه ، كذلك تلك اخلراءة تكون ) ١(

 .يف جوف اإلنسان فالنجاسة موجودة يف بطن اإلنسان 
والنسائي يف سننه  . ٥٤٤٥ح/٢١٨١ص/٥،  ج٣١٤٢ح/١٢٠٦ص/٣  أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     /صحيح)٢(

،  ١٢٤٧ح/٥٦ص/٤،  ج١٢٤٦ح/٥٥ص/٤وابــن حبــان يف صـــحيحه  ج  . ٤٢٦٢ح/١٧٩ص/٧ج
وابن ماجه يف . ١٧٩٢ح/١٤٧ص/٣،  ج١٠٥ح/٥٦ص/١وابن خزمية يف صحيحه  ج. ٥٢٥٠ح/٥٥ص/١٢ج

 وابن .٣٨٤٤ح/٣٦٥ص/٣وأيب داود يف سننه  ج. ٣٥٠٥ح/١١٥٩ص/٢،  ج٣٥٠٤ح/١١٥٩ص/٢سننه  ج
والبيهقـي يف سـننه     . وابن راهويه يف مسنده   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطيالسي يف مسنده  . حنبل يف مسنده  

والطرباين يف  . والدارمي يف سننه  . وابن اجلارود يف املنتقى   . وعبد بن محيد يف مسنده    . وأيب يعلى يف مسنده   . الكربى
  .معجمه األوسط

 .ج طبعاً ليس يف الريح غسل للفر)٣(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٧٩  

هللا عليه وسلم قـال      عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى ا       " وأليب داود يف سننه     
إذا كان أحدكم يف الصالة فوجد حركة يف دبره أحدث أو مل حيدث فأشكل عليـه   

   .)١("فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا 
عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من املذي شدة وكنت أكثر            " وله يف سننه    

إمنا جيزيـك   منه االغتسال فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال             
من ذلك الوضوء قلت يا رسول اهللا فكيف مبا يصيب ثويب منه قال يكفيـك بـأن     

   .)٣ ("ا من ثوبك حيث ترى أنه أصابه  )٢(تأخذ كفا من ماء فتنضح 

                                                        
. ٣٦٢ح/٢٧٦ص/١،  ج٣٦١ح/٢٧٦ص/١فأخرجه مسلم  يف صحيحه  ج   : انظر ختريج األحاديث    / صحيحه  ) ١(

وأخرجه النسائي .  ١٩٥١ح/٧٢٦ص/٢،  ج١٧٥ح/٧٧ص/١،  ج١٣٧ح/٦٤ص/١والبخاري يف صحيحه  ج
وابن . ٢٦٦٦ح/٣٨٩ص/٦،  ج٢٦٦٥ح/٣٨٩ص/٦وابن حبان يف صحيحه  ج. ١٦٠ح/٩٩ص/١يف سننه  ج

،  ٢٩ح/١٩ص/١،  ج٢٨ح/١٩ص/١،  ج٢٥ح/١٧ص/١،  ج٢٤ح/١٧ص/١حيحه  جخزميـــة يف صـــ
،  ٥١٣ح/١٧١ص/١وابن ماجه يف سننه  ج     . ٧٥ح/١١٠ص/١والترمذي يف سننه  ج    . ١٠١٨ح/١٠٨ص/٢ج
وابن حنبل يف مـسنده   . ١٧٧ح/٤٥ص/١،  ج ١٧٦ح/٤٥ص/١وأيب داود يف سننه  ج     . ٥١٤ح/١٧٢ص/١ج
،  ١١٣٣٨ح/٣٧ص/٣،  ج  ٩٣٤٤ح/٤١٤ص/٢،   ج    ٨٣٥٢ح/٣٣٠ص/٢، ج ٨٣٥١ح/٣٣٠ص/٢ج
،  ١١٩٣١ح/٩٦ص/٣،  ج  ١١٥٣١ح/٥٤ص/٣،  ج  ١١٥١٧ح/٥٣ص/٣،  ج  ١١٤٨٦ح/٥٠ص/٣ج
انظـر  ) صحيح:  (قال  األلباين . ١٦٤٩٧ح/٤٠ص/٤،  ج١٦٤٨٩ح/٣٩ص/٤،  ج  ١١٩٣٢ح/٩٦ص/٣ج

.   و أخرجهـا احلـاكم يف مـستدركه   ٣٠٦ح/ ١ ومشكا ة املصا بيح  ج . يف صحيح اجلامع   ٨٢٢: حديث رقم 
. والنسائي يف سـننه الكـربى  . والطرباين يف معجمه الكبري. واحلميدي يف مسنده. لطحاوي يف شرح معاين اآثار  وا

. وابن اجلارود يف املنتقى   . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / واحلارث  
  . والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه

 .                                      ترش باملاء يعين)٢(
 وأخرجــه ابـن حبـان  يف صــحيحه    ١ ج٥٤ ص٢١٠حـسنه االلبــاىن يف سـنن أبـو داود  ح   / حـسن  ) ٣(

وحسنه االلباين يف سنن الترمذي  وقال . ٢٩١ح/١٤٨ص/١وابن خزمية يف صحيحه  ج. ١١٠٣ح/٣٨٨ص/٣ج
وابن حنبل يف مسنده  . ٥٠٦ح/١٦٩ص/١جه يف سننه  جوابن ما. ١١٥ح/١٩٨ص/١الترمذي حسن صحيح  ج

والبيهقي يف سـننه  . وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين  . والطرباين يف معجمه الكبري   . ١٦٠١٦ح/٤٨٥ص/٣ج
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه. الكربى



 الشفاء من الوسوسة  
 

٨٠  

عن سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال علي بن أيب       " وملسلم يف صحيحه      
لى اهللا عليه وسلم فـسأله عـن   طالب  أرسلنا املقداد بن األسود إىل رسول اهللا ص   

املذي خيرج من اإلنسان كيف يفعل به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ               
  " . وانضح فرجك 

فقال رسول اهللا صـلى عليـه وسـلم  يغـسل ذكـره        "  ويف رواية ملسلم    
  .)١("ويتوضأ

عن أيب هريرة  أن النيب  لقيه يف بعض طريق املدينـة             " وللبخاري يف صحيحه    
وهو جنب فاخننست منه فذهب فاغتسل مث جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قـال                
كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غري طهارة فقال سبحان اهللا إن املسلم ال     

  .) ٢("ينجس 
عن األسود ومهام عن عائشة يف املـين قالـت  كنـت       "وملسلم يف صحيحه      

  .)١ ("وسلم من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه )٣(أفركه
                                                        

،  ٣٠٣ح/٢٤٨ص/١،  ج  ٣٠٣ح/٢٤٧ص/١،  ج  ٣٠٣ح/٢٤٧ص/١أخرجه مسلم يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ١(
،  ١٥٣ح/٩٦ص/١،  ج  ١٥٢ح/٩٦ص/١وصححه االلبـاين يف سـنن النـسائي   ج          . ٣٠٣ح/٢٤٨ص/١ج
وابن حبان يف   . ٤٤٠ح/٢١٥ص/١،  ج  ٤٣٨ح/٢١٤ص/١،  ج  ٤٣٨ح/٢١٤ص/١،  ج  ١٥٦ح/٩٧ص/١ج

حه  وابن خزمية يف صحي. ١١٧٠ح/٤٤٥ص/٣،  ج١١٠٧ح/٣٩٢ص/٣،  ج١١٠١ح/٣٨٥ص/٣صحيحه  ج
،  ٢٠٦ح/٥٣ص/١وصــححه االلبــاين يف ســنن أيب داود   ج  . ٢١ح/١٥ص/١،  ج٢٠ح/١٥ص/١ج
والطـرباين يف   . والطحاوي يف شرح معاين اآثـار     . ومالك يف املوطأ  . وابن حنبل يف مسنده   . ٢٠٧ح/٥٤ص/١ج

وابن اجلارود يف . ىوالبيهقي يف سننه الكرب. والطرباين يف مسند الشاميني. والنسائي يف سننه الكربى. معجمه الكبري 
 .وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد الرزاق يف مصنفه. والشافعي يف مسنده. املنتقى

،  ٣٧١ح/٢٨٢ص/١ومـسلم  يف صـحيحه  ج     .٢٧٩ح/١٠٩ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ٢(
وابـن حبـان يف     . ٢٦٩ح/١٤٦ص/١،  ج  ٢٦٨ح/١٤٥ص/١والنسائي يف سـننه  ج     .٣٧٢ح/٢٨٢ص/١ج

وابـن  . ١٢١ح/٢٠٩ص/١والترمذي يف سننه  ج    . ١٣٦٩ح/٢٠٥ص/٤،  ج  ١٢٥٩ح/٧٣ص/٤صحيحه  ج  
والنسائي . وابن حنبل يف مسنده  . ٢٣١ح/٦٠ص/١وأيب داود يف سننه  ج     . ٥٣٤ح/١٧٨ص/١ماجه يف سننه  ج    

  .وعبد الرزاق يف مصنفه. وابن اجلارود يف املنتقى. والبيهقي يف سننه الكربى. يف سننه الكربى
  .  تغسله فيصلي فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي حتكه وال) ٣(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٨١  

عن جابر قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           "وأليب داود يف سننه     
يعين يف غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من املشركني فحلـف أن ال               
انتهي حىت أهريق دما يف أصحاب حممد فخرج يتبع أثر النيب صلى اهللا عليه وسلم               

 فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجـل مـن          فرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم مرتال      
املهاجرين ورجل من األنصار فقال كونا بفم الشعب قال فلما خرج الـرجالن إىل             
فم الشعب اضطجع املهاجري وقام األنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه      
عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فرتعه حىت رماه بثالثة اسهم مث ركع               

انتبه صاحبه فلما عرف أم قد نذروا به هرب وملا رأى املهـاجري مـا   وسجد مث   

                                                                                                                                        
،  ٢٨٨ح/٢٣٩ص/١،  ج  ٢٨٨ح/٢٣٨ص/١،  ج  ٢٨٨ح/٢٣٨ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ١(

،  ٢٩٨ح/١٥٦ص/١،  ج  ٢٩٦ح/١٥٦ص/١وصححه األلباين يف سـنن النـسائي  ج        . ٢٨٨ح/٢٣٩ص/١ج
ـ  . ٣٠١ح/١٥٧ص/١،  ج  ٣٠٠ح/١٥٧ص/١،  ج  ٢٩٩ح/١٥٦ص/١ج ن حبـان يف صـحيحه       وأخرجه اب
وابن . ٢٣٣٢ح/١٠٢ص/٦،  ج ١٣٨٢ح/٢٢٣ص/٤،  ج  ١٣٨٠ح/٢٢٠ص/٤،  ج  ١٣٧٩ح/٢١٩ص/٤ج

ــحيحه  ج ــة يف صـــ ،  ٢٩٠ح/١٤٧ص/١،  ج٢٨٩ح/١٤٧ص/١،  ج٢٨٨ح/١٤٧ص/١خزميـــ
ويف سـنن ابـن ماجـه        . ١١٦ح/٢٠١ص/١وصححه األلباين يف سنن الترمـذي   ج        . ٢٩٤ح/١٤٩ص/١ج
ويف ســـــــــنن أيب داود  . ٥٣٩ح/١٧٩ص/١،  ج٥٣٨ح/١٧٩ص/١،  ج٥٣٧ح/١٧٩ص/١ج
. والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . وأخرجه ابن حنبل يف مسنده    . ٣٧٢ح/١٠٢ص/١،  ج  ٣٧١ح/١٠١ص/١ج

والطرباين يف  . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  . والطيالسي يف مسنده  
. وابن اجلارود يف املنتقى   . وأيب يعلى يف مسنده   . لبيهقي يف سننه الكربى   وا. وابن راهويه يف مسنده   . معجمه الصغري 

  .والطرباين يف معجمه األوسط. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد الرزاق يف مصنفه



 الشفاء من الوسوسة  
 

٨٢  

قال سبحان اهللا أال انبهتين أول ما رمى قال كنت يف سورة  )١(باألنصاري من الدم 
  .  )٢ ("أقرأها فلم أحب أن أقطعها

عن عبد الرمحن بن ارب  أنه رأى سامل بن عبد اهللا خيرج من              " وملالك يف املوطأ    
  .) ٣ ("دم حىت ختتضب أصابعه مث يفتله مث يصلي وال يتوضأأنفه ال

عن هشام بن عروة عن أبيه أن املسور بن خمرمة أخـربه  أنـه        " وله يف املوطأ    
دخل على عمر بن اخلطاب من الليلة اليت طعن فيها فأيقظ عمر لـصالة الـصبح              

ـ                ب فقال عمر نعم وال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة فصلى عمر وجرحـه يثع
  .) ٤("دما

عن أنس قال  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي قبل أن           " وله يف صحيحه    
  .)٥ ("يبىن املسجد يف مرابض الغنم 

                                                        
اخلارج من غري السبيلني من باقي اجلسد الصحيح أنه غري جنس لعدم ورود الدليل على تنجيسه بل ورد ما يـدل                     ) ١(

ذا احلديث صلى الرجل بالدم ومل يقل الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الدم جنس وأن صالته غـري                   طاهريته ففي ه  
والذي جنسه قاسه على دم احليض مع أن هناك فارقاً وال           . صحيحة ومل يبني صلى عليه وسلم شيئاً مما يثبت جناسته           

فهـو طـاهر   .. د كالقيء والقـيح لكن يعترب الوضوء مستحباً   وكذلك اخلارج من باقي السج . قياس مع النص    
 .والينقض الوضوء 

ح /٢٥٩ص/١وصححه احلاكم يف مستدركه  ج   . ١٩٨ح/ ٥٠ص/ ١حسنه االلباين يف سنن ايب داود ج      / حسن  ) ٢(
. ٣٦ح/٢٥ص/١وابن خزمية يف صـحيحه  ج . ١٠٩٦ح/٣٧٧ص/٣وأخرجه ابن حبان  يف صحيحه  ج       . ٥٥٧

ــسنده  ج  ــل يف م ــن حنب ــستدركه   . ١٤٧٤٥ح/٣٤٤ص/٣،  ج٤٥٢٢ح/٧ص/٢واب ــاكم يف م واحل
ــننه  ج  .٥٥٧ح/٢٥٩ص/١ج ــدارقطين يف س ــربى    . ١ح/٢٢٤ص/١وال ــننه الك ــي يف س والبيهق
  .١٨٩ح/١٥١ص/١وابن املبارك يف اجلهاد  ج. ١٨٢٢٩ح/١٥٠ص/٩،  ج٦٤٧ح/١٤٠ص/١ج

  .٨١ ح٣٩ص/١،  ج٨٠ح/٣٩ص/١أخرجه مالك  يف املوطأ  ج) ٣(
والبيهقي يف . ٢٠٩ح/١وصححه االلباىن ىف ارواء الغليل ج. ٨٢ح/٤٠ص/١أخرجه مالك يف املوطأ  ج   / صحيح  ) ٤(

  .١٥٥٩ح/٣٥٧ص/١سننه الكربى  ج
ــحيح ) ٥( ــحيحه   ج  / صـ ــاري يف صـ ــه  البخـ ،  ٤١٨ح/١٦٥ص/١   ج٢٣٢ح/٩٣ص/١أخرجـ

،  ٥٢٤ح/٣٧٣ص/١،  ج٥٢٤ح/٣٧٣ص/١وأخرجـه مـسلم  يف صـحيحه  ج   . ٣٧١٧ح/١٤٣٠ص/٣ج
وصححه االلباين يف سـنن النـسائي         .٥٢٤ح/٣٧٤ص/١ج،    ٥٢٤ح/٣٧٤ص/١،  ج  ٥٢٤ح/٣٧٣ص/١ج
واخرجه ابن حبان يف    .٤٥٤ح/١٢٤ص/١،  ج  ٤٥٣ح/١٢٣ص/١ويف سنن أيب داود   ج      . ٧٠٢ح/٣٩ص/٢ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

٨٣  

عن سعيد بن يسار عن بن عمر قال  رأيت رسـول اهللا             " يف صحيح مسلم    و
   . )٢ ("وهو موجه إىل خيرب )١(صلى اهللا عليه وسلم يصلي على محار 

 عبد اهللا بن عباس قال  أقبلت راكبا على محار أتان وأنا             عن" وله يف صحيحه    
يومئذ قد ناهزت االحتالم ورسول اهللا  يصلي مبىن إىل غري جدار فمررت بني يدي               

   . )٣("بعض الصف وأرسلت األتان ترتع فدخلت يف الصف فلم ينكر ذلك علي

                                                                                                                                        
والطيالسي . وابن حنبل يف مسنده   .٧٨٨ح/٦ص/٢وابن خزمية يف صحيحه  ج     . ٢٣٢٨ح/٩٩ص/٦صحيحه  ج  

. والبيهقي يف سننه الكربى  وأيب يعلى يف مسنده. سننه الكربىوالطرباين يف معجمه الكبري والنسائي يف       .  يف مسنده 
  .وعبد الرزاق يف مصنفه

  .كان الرسول والصحابة يستخدمون احلمار والكلب ومل يرد أم يغسلون أيديهم وال بدم ومعلوم جناستهما )١(
ر قال  كان رسول اهللا  يصلي على عن جاب(هذا يف صالة النافله سفرا اما الفريضة   فقد  ورد يف صحيح البخاري         ) ٢(

أخرجـه  : واحلديثان صحيحان وخترجيهما بالشواهد) راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة    
والبخـــاري يف صـــحيحه  . ٧٠١ح/٤٨٨ص/١ج  ،  ٧٠٠ح/٤٨٧ص/١مـــسلم  يف صـــحيحه   ج

،  ١٠٤٥ح/٣٧١ص/١،  ج   ١٠٤٢ح/٣٧٠ص/١،  ج   ٩٥٥ح/٣٤٠ص/١،  ج   ٣٩١ح/١٥٦ص/١ج
وصححه االلبـاين يف سـنن       . ٣٩٠٩ح/١٥١٧ص/٤،  ج  ١٠٥٤ح/٣٧٣ص/١،  ج  ١٠٥٣ح/٣٧٣ص/١ج

ــسائي  ج ويف .   ٧٤٣ح/٦١ص/٢،  ج٧٤١ح/٦٠ص/٢،  ج٧٤٠ح/٦٠ص/٢،  ج٤٩٢ح/ ٢٤٤ص/١الن
ــنن  أيب داود   ج ــحيحه     .١٢٢٦ح/٩ص/٢،  ج١٢٢٥ح/٩ص/٢س ــان يف ص ــن حب ــه  اب واخرج

وابـن  .وابن خزمية يف صحيحه   . ٢٥٢١ح/٢٦٥ص/٦،  ج  ٢٥١٧ح/٢٦٣ص/٦،  ج  ٢٥١٥ح/٢٦١ص/٦ج
. والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . والطيالسي يف مسنده  . ومالك يف املوطأ  . حنبل يف مسنده  

وابن اجلارود يف . وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. والطرباين يف مسند الشاميني. والدارقطين يف سننه
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. بن أيب شيبة يف مصنفهوا. املنتقى

والبخاري يف صـحيحه     . ٥٠٤ح/٣٦٢ص/١،  ج  ٥٠٤ح/٣٦١ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ٣(
 ١٦٠١ص/٤،  ج  ١٧٥٨ح/٦٥٨ص/٢، ج ٨٢٣ح/٢٩٤ص/١، ج ٤٧١ح/١٨٧ص/١، ج ٧٦ح/٤١ص/١ج
،  ٢١٥١ح/٥٢٦ص/٥ حبـان يف صـحيحه  ج      وابـن . ٧٥٢ح/٦٥ص/٢والنسائي يف سـننه  ج     . ٤١٥٠ح/

والترمـذي يف   . ٨٣٨ح/٢٥ص/٢،  ج  ٨٣٣ح/٢٣ص/٢وابن خزمية يف صحيحه  ج     . ٢٣٩٣ح/١٥٣ص/٦ج
ــننه  ج ــننه  ج  . ٣٣٧ح/١٦١ص/٢س ــه يف س ــن ماج ــننه  . ٩٤٧ح/٣٠٥ص/١واب وأيب داود يف س

واحلميـدي يف   . روالطحاوي يف شرح معاين اآثا    . ومالك يف املوطأ  . وابن حنبل يف مسنده   . ٧١٥ح/١٩٠ص/١ج
والبيهقي يف  . وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين    . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . مسنده

. وابـن أيب شـيبة يف مـصنفه   . وعبد الرزاق يف مصنفه. والشافعي يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. سننه الكربى 
 .مه األوسطوالطرباين يف معج. والدارمي يف سننه



 الشفاء من الوسوسة  
 

٨٤  

كنـت   عبد اهللا بن عمر قال قال بن عمر       محزة بن    عن " وأليب داود يف سننه     
هد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكنت فتا شابا عزبـا            ـأبيت يف املسجد يف ع    

ـ  ـول وتقبل وتدبر يف املسجد فلم يكونوا يرش       ـالب تب ـوكانت الك  يئا ـون ش
  .) ١ ("  من ذلك

عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم            "  يف صحيحه    وللبخاري
بلي نصرت بالرعب مسرية شهر وجعلـت يل        قال  أعطيت مخسا مل يعطهن أحد ق       

األرض مسجدا وطهورا فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليـصل وأحلـت يل              
املغامن ومل حتل ألحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النيب يبعث إىل قومـه خاصـة               

  .) ٢ ("وبعثت إىل الناس عامة 
  :النية 

 اهللا عليه وسلم دخل     عن أيب هريرة  أن رسول اهللا صلى       " ويف صحيح مسلم      
املسجد فدخل رجل فصلى مث جاء فسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرد               
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السالم قال ارجع فصل فإنك مل تصل فرجع الرجل          
فصلى كما كان صلى مث جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليـه فقـال                 

                                                        
. ١٦٥٦ح/٥٣٩ص/٤وابن حبان يف صحيحه  ج     . ١٧٢ح/٧٦ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ١(

. ٣٨٢ح/١٠٤ص/١وصححه االلبـاين يف سـنن أيب داود   ج  . ٣٠٠ح/١٥٣ص/١وابن خزمية يف صحيحه  ج     
  .٤٠٤١ح/٤٢٩ص/٢والبيهقي يف سننه الكربى  ج. ٥٣٨٩ح/٧١ص/٢وأخرجه ابن حنبل يف مسنده  ج

ــحيح ) ٢( ــحيحه  ج / صـ ــاري يف صـ ــه  البخـ ،  ٤٢٧ح/١٦٨ص/١،  ج٣٢٨ح/١٢٨ص/١اخرجـ
،  ٥٢٣ح/٣٧١ص/١،  ج٥٢١ح/٣٧١ص/١وأخرجـه مـسلم  يف صـحيحه  ج   . ٢٩٥٤ح/١١٣٥ص/٣ج
. ٤٣٢ح/٢١٣ص/١وصححه االلباين يف سنن  النـسائي   ج         . ٥٢٣ح/٣٧٣ص/١،  ج  ٥٢٣ح/٣٧٢ص/١ج

. ٦٤٦٢ح/٣٧٦ص/١٤،  ج  ٦٣٩٩ح/٣١٠ص/١٤،  ج  ٦٣٩٨ح/٣٠٩ص/١٤وابن حبان يف صـحيحه  ج      
والنسائي يف سننه   . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  . والطيالسي يف مسنده  . وابن حنبل يف مسنده   

ومهام بـن   . وعبد بن محيد يف مسنده    . والبيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / واحلارث  . الكربى
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. الرزاق يف مصنفهوعبد . منبه يف صحيفة مهام



 الشفاء من الوسوسة  
 

٨٥  

لم وعليك السالم مث قال ارجع فصل فإنك مل تـصل           رسول اهللا صلى اهللا عليه وس     
حىت فعل ذلك ثالث مرات فقال الرجل والذي بعثك باحلق ما أحسن غـري هـذا    

مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع         )١(علمين قال إذا قمت إىل الصالة  فكرب       
 حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفـع               

  .  )٢(" حىت تطمئن جالسا مث افعل ذلك يف صالتك كلها 
  :املاء 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف ماء البحر " ويف سنن النسائي    
   .)٣ ("هو الطهور ماؤه احلالل ميتته

عن أيب سعيد اخلدري قال قيل  يا رسول اهللا أنتوضأ من            " ويف سنن الترمذي    
لقى فيها احليض وحلوم الكالب والننت فقال رسول اهللا صلى          بئر بضاعة وهي بئر ي    

  . ) ١("اهللا عليه وسلم أن املاء طهور ال ينجسه شيء 

                                                        
  . مل يرد عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه نوى قبل الصالة أو أمر به بل ما ورد هو عكس ذلك ) ١(
،  ٥٨٩٧ح/٢٣٠٧ص/٥و البخاري يف صحيحه ج . ٣٩٧ح/٢٩٨ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ٢(

،  ١١٣٦ح/٢٢٦ص/٢،ج١٠٥٣ح/١٩٣ص/٢ي يف ســــننه  جو النــــسائ. ٦٢٩٠ح/٢٤٥٥ص/٦ج
ــحيحه  ج  . ١٣١٣ح/٦٠ص/٣ج ــة يف ص ــن خزمي ــننه   . ٤٥٤ح/٢٣٢ص/١و اب ــذي يف س و الترم
ــننه  ج . ٢٦٩٢ح/٥٥ص/٥ج ــه يف سـ ــن ماجـ ،  ١٠٦٠ح/٣٣٧ص/١،  ج٤٤٧ح/١٥٣ص/١و ابـ
و . الكـبري   و الطرباين يف معجمه     . و احلاكم يف مستدركه     . و ابن حنبل يف مسنده        . ٣٦٩٥ح/١٢١٨ص/٢ج

و البيهقي يف سـننه  . و ابن عمرو الشيباين يف اآلحاد واملثاين . و ابن راهويه يف مسنده  . النسائي يف سننه الكربى    
و . و ابن أيب شيبة يف مصنفه. و عبد الرزاق يف مصنفه      . و ابن اجلارود يف املنتقى      . وأيب يعلى يف مسنده     . الكربى  

  .الدارمي يف سننه 
ويف سنن الترمذي   . ٤٣٥٠ح/٢٠٧ص/٧،  ج٣٣٢ح/١٧٦ص/١ صححه االلباين يف سنن النسائي   ج   /صحيح  ) ٣(

،  ٣٨٨ح/١٣٧ص/١،  ج٣٨٦ح/١٣٦ص/١ويف ســـنن ابـــن ماجــــه   ج  . ٦٩ح/١٠٢ص/١ج
ــنن أيب داود   ج. ٣٢٤٦ح/١٠٨١ص/٢ج ــحيحه  . ٨٣ح/٢١ص/١ويف س ــان يف ص ــن حب ــه اب وأخرج
وابــن خزميــة يف صــحيحه    . ٥٢٥٨ح/٦٣ص/١٢،  ج١٢٤٤ح/٥١ص/٤،  ج١٢٤٣ح/٥١ص/٤ج
 .والدارمي يف سننه. اجلارود يف املنتقى. واحلاكم يف مستدركه. وابن حنبل يف مسنده. ١١٢ح/٥٩ص/١ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

٨٦  

عن جابر بن عبد اهللا قال انتهينا إىل غدير فإذا فيه جيفة            " ويف سنن ابن ماجة     
ء محار قال فكففنا عنه حىت انتهى إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  إن املا                

 .) ٢ ("ال ينجسه شيء فاستقينا وأروينا ومحلنا 
  :الغسل والوضوء
عن عطاء قال حدثتين أم هانئ أا  دخلت على النيب  يوم             " يف سنن النسائي    

 فيها أثر العجـني قالـت   )٣(فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه يف قصعة           
  .) ٤ (" الضحى فما أدري كم صلى حني قضى غسله فصلى

 )٥(وعن أنس  كان النيب  يغسل أو كان يغتسل بالصاع" يح البخاري ويف صح
  .) ١ ("إىل مخسة أمداد ويتوضأ باملد 

                                                                                                                                        
 ، قال أبوعيسى هذا حديث حسن وقد جـود  ٦٦ح /٩٥ص /١صححه االلباين قي سنن الترمذي   ج     / صحيح  ) ١(

اعة أحسن مما روى أبوأسامة وقد روى هذا احلديث مـن  أبوأسامة هذا احلديث فلم يروحديث أيب سعيد يف بئر بض  
ويف سـنن  . ٣٢٧ح/١٧٥ص/١ويف سنن  النسائي    ج. غري وجه عن أيب سعيد ويف الباب عن بن عباس وعائشة      

،  ١١١٣٤ح/١٦ص/٣وأخرجه ابن حنبـل يف مـسنده  ج  . ٦٧ح/١٨ص/١،  ج٦٦ح/١٨ص/١أيب داود   ج   
. ٠ح/١٢ص/١ يف شـرح معـاين اآثـار  ج         والطحاوي. ١١٨٣٣ح/٨٦ص/٣،  ج  ١١٢٧٥ح/٣١ص/٣ج

وابـن اجلـارود يف     . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . والدارقطين يف سننه  . والطيالسي يف مسنده  
 .وعبد الرزاق يف مصنفه. املنتقى

وأخرجـه ابـن حنبـل  يف مـسنده      . ٥٢٠ح/١٧٣ص/١صححه االلباين يف سـنن ابـن ماجـه ج       / صحيح  ) ٢(
والبيهقـي يف سـننه الكـربى     . ٢١٥٥ح/٢٨٦ص/١والطيالـسي يف مـسنده  ج  . ١٣٤٢٧ح/٢٣٠ص/٣ج
  .١١٤٩ح/٢٥٨ص/١ج

  . الوعاء الذي فيه املاء ) ٣(
  وأخرجـه ابـن حبـان  يف صـحيحه             ٤١٥ ح ٢٠٢ص١صححه االلباين يف سـنن  النـسائي  ج         / صحيح  ) ٤(

ــحيحه  ج  . ٢٥٣٧ح/٢٧٩ص/٦،  ج١١٨٩ح/٤٦٣ص/٣ج ــة يف ص ــن خزمي ،  ٢٣٧ح/١١٩ص/١واب
ــل يف مــسنده  ج. ١٢٣٤ح/٢٣٤ص/٢ج . ٢٦٩٣٢ح/٣٤١ص/٦،  ج٢٦٩٣١ح/٣٤١ص/٦وابــن حنب

والبيهقـي يف   . والطرباين يف معجمه الكبري   . والطيالسي يف مسنده  . ٦٨٧٣ح/٥٩ص/٤واحلاكم يف مستدركه  ج    
  . والطرباين يف معجمه األوسط. وابن أيب شيبة يف مصنفه. سننه الكربى

انظر شرح احلديث من عـون      .  ملئ كفي اإلنسان إذا مألمها ومد يده ما وبه مسي مدا           الصاع أربعة أمداد واملد   ) ٥(
  . ١١٤ \ ١املعبود 



 الشفاء من الوسوسة  
 

٨٧  

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال             " ويف صحيح مسلم    
إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها               

ع آخر قطر املاء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان             بعينيه مع املاء أو م    
بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئـة                

  .) ٢("مشتها رجاله مع املاء أو مع آخر قطر املاء حىت خيرج نقيا من الذنوب 
ذا اغتسل  عن عائشة  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إ          " وله يف صحيحه    

بدأ بيمينه فصب عليها من املاء فغسلها مث صب املاء على األذى الذي به بيمينـه                

                                                                                                                                        
ــحيح ) ١( ــحيحه  ج / ص ــاري يف ص ــه البخ ــحيحه   . ١٩٨ح/٨٤ص/١أخرج ــسلم  يف ص ــه م وأخرج

،  ٢٢٦ح/١٢٧ص/١وصححه االلباين يف سنن النـسائي   ج        . ٣٢٦ح/٢٥٨ص/١،  ج  ٣٢٥ح/٢٥٨ص/١ج
ويف سنن  ابن ماجـه    . ٥٦ح/٨٤ص/١ويف سنن  الترمذي   ج    . ٣٤٧ح/١٨٠ص/١ ج ،  ٣٤٦ح/١٨٠ص/١ج
ويف سنن أيب داود       . ٢٧٠ح/١٠٠ص/١،  ج  ٢٦٩ح/٩٩ص/١،  ج  ٢٦٨ح/٩٩ص/١،  ج  ٢٦٧ح/٩٩ص/١ج
واخرجه ابـن خزميـة يف      . ٩٥ح/٢٤ص/١،  ج  ٩٤ح/٢٣ص/١،  ج  ٩٣ح/٢٣ص/١،  ج  ٩٢ح/٢٣ص/١ج

. والطحاوي يف شرح معاين اآثـار     . اكم يف مستدركه  واحل. وابن حنبل يف مسنده   .١١٧ح/٦٢ص/١صحيحه  ج  
والطـرباين يف   . والدارقطين يف سننه  . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . والطيالسي يف مسنده  

. وعبد بن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. وابن راهويه يف مسنده   . مسند الشاميني 
والطرباين يف معجمـه  . والدارمي يف سننه  . وعبد الرزاق يف مصنفه   . وابن اجلارود يف املنتقى   . ابن اجلعد يف مسنده   و

  .األوسط
وابن حبـان يف صـحيحه    . ٢٤٥ح/٢١٦ص/١،  ج٢٤٤ح/٢١٦ص/١أخرجه مسلم يف صحيحه  ج/ صحيح  ) ٢(

وابن ماجه . ٢ح/٨ص/١ جوالترمذي يف سننه . ٤ح/٦ص/١وابن خزمية يف صحيحه  ج. ١٠٤٠ح/٣١٦ص/٣ج
،  ٨٠٠٧ح/٣٠٣ص/٢،  ج  ٤٧٦ح/٦٦ص/١وابـن حنبـل يف مـسنده  ج        . ٢٨٢ح/١٠٤ص/١يف سننه  ج   

،  ٢٢٣٢٩ح/٢٦٤ص/٥،  ج٢٢٢٦٠ح/٢٥٦ص/٥،  ج٢٢٢٢٥ح/٢٥٢ص/٥، ج١٧٠٦٢ح/١١٣ص/٤ج
. ٤٥٥ح/٢٢٣ص/١واحلاكم يف مستدركه  ج . ٦١ح/٣٢ص/١ومالك يف املوطأ  ج    . ٢٢٣٣٥ح/٢٦٤ص/٥ج

والطرباين . والنسائي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الكبري. ح/٣٧ص/١معاين اآثار  جوالطحاوي يف شرح    
. والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد الرزاق يف مصنفه. والبيهقي يف سننه الكربى. يف معجمه الصغري

 .والطرباين يف معجمه األوسط



 الشفاء من الوسوسة  
 

٨٨  

 على رأسه قالت عائشة كنـت   )١(وغسل عنه بشماله حىت إذا فرغ من ذلك صب        
  " .أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد وحنن جنبان 

هللا صلى اهللا عليه وسـلم إذا  عن عائشة قالت  كان رسول ا" وله يف صحيحه    
اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه مث يفرغ بيمينه على مشاله فيغـسل فرجـه مث                

 وضوءه للصالة مث يأخذ املاء فيدخل أصابعه يف أصول الشعر حـىت إذا              )٢(يتوضأ  
رأى أن قد استربأ حفن على رأسه ثالث حفنات مث أفاض على سـائر جـسده مث                 

  .) ٣ ("غسل رجليه 
                                                        

  .هذا غسل اجلسم بدون وضوء وهو ازئ) ١(
  .هذا الغسل الكامل وهو املستحب ) ٢(
،  ٣١٦ح/٢٥٤ص/١،  ج٣١٦ح/٢٥٣ص/١صـحيح مـسلم   ج     : أنظر متام التخريج لألحاديث       / صحيحه  ) ٣(

ح/٢٥٦ص/١،ج٣٢٠ح/٢٥٦ص/١،ج٣١٨ح/٢٥٥ص/١،ج٣١٧ح/٢٥٥ص/١،ج٣١٧ح/٢٥٤ص/١ج
،  ٣٢١ح/٢٥٧ص/١،  ج  ٣٢١ح/٢٥٧ص/١،  ج  ٣٢١ح/٢٥٦ص/١،  ج  ٣٢١ح/٢٥٦ص/١،  ج  ٣٢١

ــحيح  . ٣٣٧ح/٢٦٦ص/١،  ج٣٢٤ح/٢٥٧ص/١،  ج٣٢٢ح/٢٥٧ص/١،  ج٣٢١ح/٢٥٧ص/١ج صـ
،  ٢٥٠ح/١٠١ص/١،  ج٢٤٨ح/١٠١ص/١،  ج٢٤٦ح/١٠٠ص/١،  ج٢٤٥ح/١٠٠ص/١البخــاري   ج

،  ٢٥٧ح/١٠٣ص/١،  ج   ٢٥٦ح/١٠٢ص/١،  ج   ٢٥٥ح/١٠٢ص/١،  ج   ٢٥٤ح/١٠٢ص/١ج
،  ٢٦٣ح/١٠٤ص/١،  ج   ٢٦٢ح/١٠٤ص/١،  ج   ٢٦١ح/١٠٤ص/١،  ج   ٢٥٩ح/١٠٣ص/١ج
،  ٢٧٢ح/١٠٧ص/١،  ج   ٢٧٠ح/١٠٦ص/١،  ج   ٢٦٩ح/١٠٦ص/١،  ج   ٢٦٩ح/١٠٦ص/١ج
وصححه االلباين يف سنن  النـسائي         . ٩٥٩ح/٣٣٣ص/١وأخرجه  يف األدب املفرد  ج      . ٢٧٧ح/١٠٨ص/١ج
،  ٢٤٥ح/١٣٤ص/١،  ج   ٢٤٤ح/١٣٣ص/١،  ج   ٢٤٣ح/١٣٣ص/١،  ج   ٢٢٧ح/١٢٧ص/١ج
 ، ٢٥٣ح/١٣٨ص/١،  ج   ٢٤٨ح/١٣٥ص/١،  ج   ٢٤٧ح/١٣٥ص/١،  ج   ٢٤٦ح/١٣٤ص/١ج
،  ٤٢٠ح/٢٠٥ص/١،  ج   ٤١٩ح/٢٠٥ص/١،  ج   ٤١٨ح/٢٠٤ص/١،  ج   ٢٥٤ح/١٣٨ص/١ج
ويف صحيح  . ٤٢٨ح/٢٠٨ص/١،  ج  ٤٢٤ح/٢٠٧ص/١،  ج  ٤٢٣ح/٢٠٦ص/١،  ج  ٤٢٢ح/٢٠٦ص/١ج

ويف سـنن الترمـذي يف       . ٢٤٥ح/١٢٢ص/١،  ج  ٢٤٢ح/١٢١ص/١،  ج  ٢٤١ح/١٢٠ص/١ابن خزمية   ج    
،  ٣٨٠ح/١٣٤ص/١بن ماجه جويف سنن ا. ١٠٤ح/١٧٥ص/١،  ج١٠٣ح/١٧٤ص/١،  ج٢٩ح/٤٤ص/١ج
،  ٢٤٢ح/٦٣ص/١،ج٢٤٠ح/٦٣ص/١ويف سنن أيب داود   ج. ٤٦٤ح/١٥٨ص/١،  ج٤٣٢ح/١٤٩ص/١ج
ــان يف صــحيحه     . ٢٤٦ح/٦٤ص/١،  ج٢٤٥ح/٦٤ص/١،  ج٢٤٣ح/٦٤ص/١ج ــد ابــن حب وعن
،  ١١٩٦ح/٤٦٩ص/٣،  ج  ١١٩١ح/٤٦٦ص/٣،  ج  ١١٩٠ح/٤٦٥ص/٣،  ج  ١٠٨١ح/٣٦٣ص/٣ج
ــسنده    . ١٢٠٢ح/٤٧٦ص/٣  ج،١٢٠٢ح/٤٧٦ص/٣،  ج١٢٠٢ح/٤٧٦ص/٣ج ــل يف م ــن حنب واب



 الشفاء من الوسوسة  
 

٨٩  

عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال  توضأ النيب  مرة          " يف صحيح البخاري    و
 .) ١ ("مرة 

عن عباد بن متيم عن عبد اهللا بن زيد  أن الـنيب صـلى اهللا     " وله يف صحيحه    
  .) ٣ (" مرتني )٢( عليه وسلم توضأ مرتني

                                                                                                                                        
،  ١٣٦٢٢ح/٢٤٩ص/٣،  ج١٢١٧٧ح/١١٦ص/٣،  ج١٢١٢٦ح/١١٢ص/٣،  ج٢٨٠١ح/٣٠٧ص/١ج
، ٢٤٧٤٤ح/١٠١ص/٦،  ج  ٢٤٦٩٢ح/٩٦ص/٦،  ج  ٢٤٤٧٤ح/٧٢ص/٦،  ج  ٢٤٣٠٢ح/٥٢ص/٦ج
، ٢٥٤٠٩ح/١٧٠ص/٦، ج٢٥٣٢٢ح/١٦١ص/٦،  ج٢٥١٥٠ح/١٤٣ص/٦،  ج٢٤٨٨٥ح/١١٥ص/٦ج
، ٢٥٤٢٦ح/١٧٢ص/٦، ج٢٥٤٢٦ح/١٧٢ص/٦،  ج٢٥٤٢٦ح/١٧٢ص/٦،  ج٢٥٤١٨ح/١٧١ص/٦ج
،  ٢٦١٨٣ح/٢٥٢ص/٦، ج٢٦٠٣٧ح/٢٣٧ص/٦،  ج٢٥٤٤٨ح/١٧٤ص/٦،  ج٢٥٤٢٨ح/١٧٢ص/٦ج
والطيالسي يف  . واحلاكم يف مستدركه  . ومالك يف املوطأ  . ٢٦٨٩٩ح/٣٣٦ص/٦،  ج  ٢٦٨٤١ح/٣٣٠ص/٦ج

وابـن  . والدارقطين يف سننه. يف سننه الكربى والنسائي  . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  . مسنده
. وابن اجلعد يف مسنده. وعبد بن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. راهويه يف مسنده

. والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد الرزاق يف مصنفه. والشافعي يف مسنده. وابن اجلارود يف املنتقى
  .الطرباين يف معجمه األوسطو

وصــححه االلبـاين يف ســنن النــسائي    . ١٥٦ح/٧٠ص/١أخرجــه البخـاري يف صــحيحه  ج / صـحيح  ) ١(
/ ١ج  ، ٤١١ح/١٤٣ص/١ويف سنن ابن ماجه   ج    . ٤٦ح/٦٥ص/١ويف سنن الترمذي   ج     .٨٠ح/٦٢ص/١ج
ــنن أيب داود   ج.  ٤١٢ح /١٤٣ص ــحيحه   . ١٣٨ح/٣٤ص/١ويف س ــان يف ص ــن حب ــه اب  وأخرج
وابن حنبل يف .١٧١ح/٨٨ص/١وابن خزمية يف صحيحه  ج  . ١٠٩٥ح/٣٧٥ص/٣،  ج  ١٠٨٦ح/٣٦٨ص/٣ج

. والـدارقطين يف سـننه  . والنسائي يف سننه الكـربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . والطيالسي يف مسنده  . مسنده
والـدارمي يف  . يف مـسنده وابن اجلعد . وعبد بن محيد يف مسنده . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   

  .والطرباين يف معجمه األوسط. سننه
الوضوء يكفي فيه املرة ويستحب إىل الثالث وكذلك اختالف غسل األعضاء بني الواحدة إىل الثالث مثل املضمضة ) ٢(

  . واحدة وغسل الوجة مرتني 
. ١٠٩٤ح/٣٧٤ص/٣وابن حبان يف صحيحه  ج     . ١٥٧ح/٧١ص/١أخرجه البخاري  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ٣(

وقـال عنـه االلبـاين يف سـنن أيب داود حـسن صـحيح                 .١٧٠ح/٨٧ص/١وابن خزميـة يف صـحيحه  ج       
وضعف . ٤٥ح/٦٥ص/١،  ج٤٣ح/٦٣ص/١وكذا يف سنن  الترمذي  وضعف شاهده  ج. ١٣٦ح/٣٤ص/١ج

وأخرجه . ٤٢٠ح/١٤٦ص/١،  ج  ٤١٩ح/١٤٥ص/١،  ج  ٤١٠ح/١٤٣ص/١شواهده يف سنن ابن ماجه   ج       
والطـرباين يف   . والطيالسي يف مـسنده   . ١٦٥١١ح/٤١ص/٤،  ج  ٥٧٣٥ح/٩٨ص/٢مسنده  ج  ابن حنبل يف    
  .وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى.واحلاكم  يف مستدركه. والدارقطين يف سننه. معجمه الكبري



 الشفاء من الوسوسة  
 

٩٠  

عن عطاء بن يزيد عن محران  رأيت عثمان رضي اهللا عنـه             " وله يف صحيحه    
فأفرغ على يديه ثالثا مث متضمض واستنثر مث غسل وجهه ثالثا مث غسل يده              توضأ  

اليمىن إىل املرفق ثالثا مث غسل يده اليسرى إىل املرفق ثالثا مث مسح برأسه مث غسل                
رجله اليمىن ثالثا مث اليسرى ثالثا مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم     

ضوئي هذا مث يصلي ركعتني ال حيـدث        توضأ حنو وضوئي هذا مث قال من توضأ و        
  " .نفسه فيهما بشيء إال غفر له ما تقدم من ذنبه

عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أن رجال قال لعبد اهللا بن             " وله يف صحيحه    
زيد وهو جد عمرو بن حيىي  أتستطيع أن تريين كيف كان رسول اهللا  يتوضأ فقال                 

غ على يديه فغسل مرتني مث مضمض واسـتنثر         عبد اهللا بن زيد نعم فدعا مباء فأفر       
ثالثا مث غسل وجهه ثالثا مث غسل يديه مرتني مرتني إىل املرفقني مث مسح رأسه بيديه       
فأقبل ما وأدبر بدأ مبقدم رأسه حىت ذهب ما إىل قفاه مث ردمها إىل املكان الذي                

   .)١ ("بدأ منه مث غسل رجليه 
                                                        

ن أخرجهما البخاري يف واحلديثا: و ملزيد فائدة ينظر ما ورد عنه صلوات اهللا وسالمه عليه يف هذا الباب      / صحيحه  ) ١(
،  ١٨٤ح/٨٠ص/١،  ج١٨٣ح/٨٠ص/١،  ج١٦٢ح/٧٣ص/١،ج١٥٨ح/٧١ص/١صـــــحيحه    ج

. ١٨٣٢ح/٦٨٣ص/٢،  ج١٩٦ح/٨٤ص/١،ج١٩٤ح/٨٣ص/١،ج١٨٩ح/٨٢ص/١،ج١٨٨ح/٨٢ص/١ج
ــحيحه  ج  ــسلم  يف صــ ،  ٢٣٥ح/٢١١ص/١،  ج٢٣٠ح/٢٠٧ص/١،  ج٢٢٦ح/٢٠٥ص/١ومــ

صححهما االلباين يف سنن النـسائي        و. ٢٤٦ح/٢١٧ص/١،  ج  ٢٤٦ح/٢١٦ص/١،  ج  ٢٣٦ح/٢١٢ص/١ج
،  ٩٤ح/٦٩ص/١،  ج  ٩٣ح/٦٩ص/١،  ج  ٩٢ح/٦٨ص/١،  ج  ٨٥ح/٦٥ص/١،  ج  ٨٤ح/٦٥ص/١ج
،  ٩٩ح/٧٢ص/١،  ج  ٩٨ح/٧٢ص/١،  ج  ٩٧ح/٧١ص/١،  ج  ٩٦ح/٧١ص/١،  ج  ٩٥ح/٧٠ص/١ج
ــنن أيب داود   . ١١٦ح/٨٠ص/١،  ج١١٥ح/٨٠ص/١،  ج١١٣ح/٧٩ص/١، ج١٠٠ح/٧٣ص/١ج ويف س
،  ١١٢ح/٢٨ص/١،ج١١١ح/٢٨ص/١،  ج١١٠ح/٢٧ص/١،  ج١٠٩ح/٢٧ص/١،  ج١٠٦ح/٢٦ص/١ج
،  ١١٨ح/٣٠ص/١،  ج١١٧ح/٢٩ص/١،  ج١١٦ح/٢٩ص/١،ج١١٥ح/٢٨ص/١،  ج١١٣ح/٢٨ص/١ج
،  ١٦ح/١٢ص/١،  ج٣ح/٥ص/١ويف صــحيح ابــن خزميــة  ج. ١٣٥ح/٣٤ص/١، ج١٢١ح/٣٠ص/١ج
،  ١٥٤ح/٨٠ص/١،  ج١٥٣ح/٧٩ص/١،ج١٥٢ح/٧٩ص/١،  ج١٥١ح/٧٨ص/١،  ج١٤٧ح/٧٧ص/١ج
،  ١٧٣ح/٨٩ص/١،  ج  ١٧٢ح/٨٨ص/١،ج١٦٧ح/٨٧ص/١،ج١٥٧ح/٨١ص/١،  ج  ١٥٦ح/٨٠ص/١ج
/ ١٤٤ص/ ١،ج٤١٠ح/١٤٣ص/ ١،ج٤٠٥ح /١٤٢ص/١ويف سنن ابـن ماجـه ج      . ٢٠٢ح/١٠١ص/١ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

٩١  

أن عبد اهللا بن مغفل مسع ابنه يقول  اللـهم           عن أيب نعامة    " ويف سنن النسائي    
إين أسألك القصر األبيض عن ميني اجلنة إذا دخلتها فقال أي بين سـل اهللا اجلنـة                 
وتعوذ به من النار فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إنه سيكون يف                

  .) ١ ("هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء
و بن شعيب عن أبيه عن جده قال  جاء أعرايب إىل النيب عن عمر" وله يف سننه   

صلى اهللا عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثالثا ثالثا مث قـال هكـذا                
  .) ٢("الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم 

عن أنس بن مالك قال  كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه             " ويف سنن ابن ماجة     
  .) ٣("الة وكنا حنن نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد وسلم يتوضأ لكل ص

                                                                                                                                        
ويف . ٤٥٧ح/١٥٦ص/١،  ج  ٤٥٦ح/١٥٦ص/١،ج٤٣٤ح/١٥٠ص/١،ج٤٣٢ح/ ١٤٩ص/ ١،ج٤١٢ح

ــذي   ج  ــنن الترمـ ،  ٤٥ح/٦٥ص/١ ،  ج٣٧ح/٥٦ص/١،  ج٣٥ح/٥٢ص/١،  ج٢٨ح/٤٤ص/١سـ
. ومالك يف املوطـأ   . وابن حنبل يف مسنده   . وعند ابن حبان يف صحيحه    . ٤٨ح/٦٨ص/١،  ج  ٤٧ح/٦٧ص/١ج

والطرباين يف  . واحلميدي يف مسنده  . والطيالسي يف مسنده  . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . واحلاكم يف مستدركه  
والطرباين يف مـسند    . والدارقطين يف سننه  . لصغريوالطرباين يف معجمه ا   . والنسائي يف سننه الكربى   . معجمه الكبري 

وعبد بن محيد   . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / واحلارث  . الشاميني
 وابن أيب. وعبد الرزاق يف مصنفه  . والشافعي يف مسنده  . وابن اجلارود يف املنتقى   . وابن اجلعد يف مسنده   . يف مسنده 

 .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. شيبة يف مصنفه
. ٣٨٦٤ح/١٢٧١ص/٢ويف سنن ابن ماجه   ج. ٩٦ح/٢٤ص/١صححه األلباين يف سنن أيب داود   ج/ صحيح  ) ١(

وابن حنبل يف مـسنده   . ٦٧٦٤ح/١٦٧ص/١٥،  ج ٦٧٦٣ح/١٦٦ص/١٥وأخرجه ابن حبان  يف صحيحه  ج       
ــستدركه  . ٢٠٥٧٣ح/٥٥ص/٥،  ج١٦٨٤٧ح/٨٧ص/٤،  ج١٦٨٤٢ح/٨٦ص/٤ج ــاكم يف مـ واحلـ
  .وعبد بن محيد يف مسنده  . والبيهقي يف سننه الكربى . ١٩٧٩ح/٧٢٤ص/١،  ج٥٧٩ح/٢٦٧ص/١ج

وابـن ماجـه يف سـننه        . وقال االلباين حسن صحيح   . ١٤٠ح/٨٩ص/١أخرجه النسائي يف سننه  ج     /  صحيح  )٢(
والنــسائي يف ســننه الكــربى  . ٦٦٨٤ح/١٨٠ص/٢وابــن حنبــل يف مــسنده  ج. ٤٢٢ح/١٤٧ص/١ج
  . والبيهقي يف سننه الكربى . ١٧٣ح/١٠٣ص/١،  ج٩٠ح/٨٢ص/١،  ج٨٩ح/٨٢ص/١ج

ويف . ١٧١ح/٤٤ص/١ويف سنن ابوداود   ج. ٥٠٩ح/١٧٠ص/١صححه األلباين يف سنن ابن ماجه ج  / صحيح  ) ٣(
ـ . ٣٦٩٢ح/٣٦٤ص/٦وأخرجه أيب يعلى يف مسنده  ج      . ٦٠ح/٨٨ص/١سنن الترمذي ج   دارمي يف سـننه     وال

  .٧٢٠ح/١٩٨ص/١ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

٩٢  

عن سليمان بن بريدة عن أبيه  أن النيب صلى اهللا عليـه             " ويف صحيح مسلم    
وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد              

   .)١ ("صنعت اليوم شيئا مل تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر 
عن املغرية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ فمسح " ئي ويف سنن النسا 

  . "ناصيته وعمامته وعلى اخلفني 
عن أيب سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال  رأيت            " ويف صحيح البخاري    
  . ) ٢ ("النيب  ميسح على عمامته 

                                                        
وصححه االلباين يف سنن    . ٢٧٧ح/٢٣٣ص/١،  ج  ٢٧٧ح/٢٣٣ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ١(

ــسائي   ج ــذي   ج. ١٣٣ح/٨٦ص/١،  ج١٣١ح/٨٥ص/١النـ ــنن الترمـ ،  ٥٨ح/٨٧ص/١ويف سـ
 ٦٠٧ص/٤وأخرجه ابن حبان يف صـحيحه  ج       . ٦١ح/٩١ص/١،  ج  ٦١ح/٩١ص/١،  ج  ٦٠ح/٨٩ص/١ج
وابن ماجه يف سـننه      .وابن خزمية يف صحيحه     . ١٧٠٨ح/٦٠٨ص/٤،  ج  ١٧٠٨ح/٦٠٨ص/٤،  ج  ١٧٠٧ح/

والطحاوي يف شـرح  . وابن حنبل يف مسنده   . ١٧٢ح/٤٤ص/١وأيب داود يف سننه    ج       . ٥١٠ح/١٧٠ص/١ج
.  يف املنتقى  وابن اجلارود . والبيهقي يف سننه الكربى   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطيالسي يف مسنده  . معاين اآثار 

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد الرزاق يف مصنفه
والثاين أخرجه البخـاري يف  .     وصححه االلباين  ١٠٧ح/٧٦ص/١األول أخرجه النسائي يف سننه   ج       / صحيح  ) ٢(

،  ١٩٩ح/٨٥ص/١اري  يف صحيحه  ج     أخرجها البخ : وانظر تتمت التخريج      . ٢٠٢ح/٨٥ص/١صحيحه    ج    
،  ١٠٤ح/٧٥ص/١والنسائي يف سننه  ج    . ٣٨١ح/١٥٢ص/١،  ج  ٢٠٢ح/٨٥ص/١ج ،  ٢٠١ح/٨٥ص/١ج
،  ١١٩ح/٨١ص/١،  ج١٠٨ح/٧٧ص/١ج، ١٠٧ح/٧٦ص/١،   ج١٠٦ح/٧٦ص/١،ج١٠٥ح/٧٦ص/١ج
وصححه االلباين يف   .٧٧٤ح/٧٤ص/٢،  ج  ١٢٥ح/٨٣ص/١،  ج  ١٢١ح/٨٢ص/١،  ج  ١٢٠ح/٨٢ص/١ج

ويف .١٦٠ح/٤١ص/١،  ج  ١٥٤ح/٣٩ص/١،  ج  ١٥٣ح/٣٩ص/١ج،  ١٥٠ح/٣٨ص/١   ج   سنن أيب داود  
. ١٠٢ح/١٧٣ص/١،  ج١٠١ح/١٧٢ص/١،  ج١٠٠ح/١٧٢ص/١،  ج٩٨ح/١٦٧ص/١سنن الترمذي   ج

ــه   ج  ــن ماج ــنن اب ــحيحه   . ٥٦٢ح/١٨٦ص/١،  ج٥٤٤ح/١٨١ص/١ويف س ــان يف ص ــن حب واب
،  ١٣٤٥ح/١٧٦ص/٤،  ج  ١٣٤٣ح/١٧٥ص/٤،  ج  ١٣٣٧ح/١٦٧ص/٤،  ج  ١٣٢٣ح/١٥٣ص/٤ج
ــحيحه  ج . ٢٢٢٥ح/٦٠٥ص/٥ج ــة يف صـ ــن خزميـ ،  ١٨٢ح/٩٢ص/١،  ج١٨٠ح/٩٢ص/١وابـ
ــل يف .٢٠٠ح/١٠٠ص/١،  ج١٨٩ح/٩٥ص/١،  ج١٨٦ح/٩٤ص/١،  ج١٨٥ح/٩٤ص/١ج ــن حنب واب

والطرباين يف معجمه . واحلميدي يف مسنده. والطيالسي يف مسنده  . واحلاكم يف مستدركه  . ومالك يف املوطأ  . مسنده
وابن . وابن راهويه يف مسنده. والطرباين يف مسند الشاميني. والدارقطين يف سننه . ائي يف سننه الكربى   والنس. الكبري

وأيب يعلى يف   . والبيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين  واحلارث       



 الشفاء من الوسوسة  
 

٩٣  

عن عمرو بن العاص قال   احتلمت يف ليلـة بـاردة يف              " ويف سنن أيب داود     
 ذات السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت مث صليت بأصحايب            غزوة

الصبح فذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصـحابك             
وال { وأنت جنب فأخربته بالذي منعين من االغتسال وقلت إين مسعت اهللا يقـول              

 اهللا عليه وسلم    فضحك رسول اهللا صلى   } تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما        
  .) ١ ("ومل يقل شيئا 

عن عطاء عن جابر قال  خرجنا يف سفر فأصاب رجال           " وله يف سنن أيب داود      
منا حجر فشجه يف رأسه مث احتلم فسأل أصحابه فقال هل جتدون يل رخـصة يف                
التيمم فقالوا ما جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء فاغتسل فمات فلما قـدمنا               

 اهللا عليه وسلم أخرب بذلك فقال قتلوه قتلهم اهللا أال سـألوا إذ مل               على النيب صلى  
يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال إمنا كان يكفيه أن يتيمم  ويعصر أو يعصب  شـك           

   .)٢ ("موسى على جرحه خرقة مث ميسح عليها ويغسل سائر جسده 

                                                                                                                                        
وعبـد  . ابن اجلارود يف املنتقى  والشافعي يف مـسنده        و. وابن اجلعد يف مسنده   . وعبد بن محيد يف مسنده    . مسنده

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. الرزاق يف مصنفه
وأخرجه ابن حبان  يف     . ٣٣٥ح/٩٣ص/١،  ج  ٣٣٤ح/٩٢ص/١صححه األلباين يف سنن أيب داود   ج        / صحيح  ) ١(

 واحلـاكم يف مـستدركه       .١٧٨٤٥ح/٢٠٤ص/٤وابن حنبل يف مسنده  ج     .١٣١٥ح/١٤٥ص/٤صحيحه  ج  
ــننه  ج . ٦٢٩ح/٢٨٥ص/١،  ج٦٢٨ح/٢٨٥ص/١ج ــدارقطين يف ســـ ،  ١٢ح/١٧٩ص/١والـــ
ــربى  ج  . ١٣ح/١٧٩ص/١ج ــننه الك ــي يف س ،  ١٠١٢ح/٢٢٦ص/١،  ج١٠١١ح/٢٢٦ص/١والبيهق
  .١٧١٤٤ح/٢٩٢ص/٨ج

  يف وابن ماجه. وصححه األلباين. ٣٣٧ح/٩٣ص/١،  ج ٣٣٦ح/٩٣ص/١أخرجه أيب داود يف سننه  ج      / صحيح  )٢(
واحلـاكم يف مـستدركه      . ٣٠٥٧ح/٣٣٠ص/١وابـن حنبـل يف مـسنده  ج        .٥٧٢ح/١٩٠ص/١سننه  ج  

ــبري    . ٦٣١ح/٢٨٦ص/١،  ج٦٣٠ح/٢٨٦ص/١،  ج٥٨٥ح/٢٧٠ص/١ج ــه الك ــرباين يف معجم والط
. ٧ح/١٩١ص/١،  ج٤ح/١٩١ص/١،  ج٣ح/١٩٠ص/١والدارقطين يف سننه  ج. ١١٤٧٢ح/١٩٤ص/١١ج

. والبيهقي يف سننه الكربى       . ١١٦٣ح/١٩١ص/٢،  ج  ١١٦٢ح/١٩١ص/٢والقضاعي يف مسند الشهاب  ج     
  .  والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه  . وأيب يعلى يف مسنده  



 الشفاء من الوسوسة  
 

٩٤  

 عن عمران بن حصني  قال  كانت يب بواسري فسألت          " ويف صحيح البخاري    
النيب  عن الصالة فقال صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فـإن مل تـستطع فعلـى                  

   .)١("جنب
  
  

  :التسامح مع اجلهل والنسيان واإلكراه وعدم املؤاخذة عليه 
                 َـا النبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسفْساً ِإالَّ ون اللّه كَلِّفالَ ي  
نا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحِملْ علَينا ِإصراً كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن               تؤاِخذْ

قَبِلنا ربنا والَ تحملْنا ما الَ طَاقَةَ لَنا ِبِه واعف عنا واغِْفر لَنا وارحمنا أَنت موالَنـا                 
  .  )٢(  ى الْقَوِم الْكَاِفِرين فَانصرنا علَ

عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه           " أخرج مسلم يف صحيحه     
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم      

  .) ٣("صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه 
 نزلت هـذه اآليـة       عن سهل بن سعد قال      " وأخرج البخاري يف صحيحه       

وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود  ومل يـرتل مـن                

                                                        
   . ٥٦ مضى خترجيه يف مدخل ص/صحيح)١(
   .٢٨٦-٢٨٥/ البقرة ) ٢(
،  ١٨٣١ح/٦٨٢ص/٢والبخاري يف صحيحه  ج . ١١٥٥ح/٨٠٩ص/٢أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ٣(

ــحيحه  ج. ٦٢٩٢ح/٢٤٥٥ص/٦ج ــان يف ص ــن حب ــحيحه  . ٣٥٢٠ح/٢٨٧ص/٨واب ــة يف ص ــن خزمي واب
. ١٦٧٣ح/٥٣٥ص/١وابن ماجه يف سننه  ج     . ٧٢١ح/١٠٠ص/٣والترمذي يف سننه  ج    . ١٩٨٩ح/٢٣٩ص/٣ج

راهويـه يف   وابن  . والطرباين يف مسند الشاميني   . والدارقطين يف سننه  . والنسائي يف سننه الكربى   . وابن حنبل يف مسنده   
والطـرباين يف   . والدارمي يف سـننه   . وابن اجلارود يف املنتقى   . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . مسنده

  .معجمه األوسط



 الشفاء من الوسوسة  
 

٩٥  

الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم يف رجله اخليط األبيض واخلـيط     
فأنزل اهللا تبارك وتعـاىل   )١(األسود وال يزال يأكل ويشرب حىت يتبني له رؤيتهما 

  . )٢(" ا أمنا يعين بذلك الليل والنهار بعد ذلك من الفجر فعلمو
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائـشة قالـت          " وأخرج يف صحيحه أيضاً       

 )٣( جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب  فقالت يا رسول اهللا إين امرأة أستحاض
 وليس حبيض فـإذا     )٤(فال أطهر أفأدع الصالة فقال رسول اهللا  ال إمنا ذلك عرق             

حيضتك فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم مث صلي قال وقـال       أقبلت  
  .)٦ (" لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت )٥( أيب مث توضأ

                                                        

 .ومل يأمروا بإعادة صومهم ) ١(
ــحيح ) ٢( ــحيحه  ج/ صـ ــاري يف صـ ــه البخـ ،  ١٨١٨ح/٦٧٧ص/٢،  ج١٨١٧ح/٦٧٧ص/٢أخرجـ

ــحيحه  .٤٢٤١ح/١٦٤٠ص/٤،  ج٤٢٤٠ح/١٦٤٠ص/٤،  ج٤٢٣٩ح/١٦٤٠ص/٤ج ــسلم  يف ص و م
و ابن حبان يف . ٢١٦٩ح/١٤٨ص/٤و النسائي يف سننه  ج   .١٠٩١ح/٧٦٨ص/٢،  ج  ١٠٩٠ح/٧٦٧ص/٢ج

ــحيحه  ج ــة يف صـــحيحه    . ٣٤٦٣ح/٢٤٣ص/٨،  ج٣٤٦٢ح/٢٤٢ص/٨صـ ــن خزميـ و ابـ
،  ٢٩٧٠ح/٢١١ص/٥و الترمــــذي يف ســــننه  ج. ١٩٢٦ح/٢٠٩ص/٣، ج١٩٢٥ح/٢٠٩ص/٣ج
و الطحاوي يف . و ابن حنبل يف مسنده     . ٢٣٤٩ح/٣٠٤ص/٢و أيب داود يف سننه  ج      . ٢٩٧١ح/٢١٢ص/٥ج

و البيهقي يف . و النسائي يف سننه الكربى . و الطرباين يف معجمه الكبري . و احلميدي يف مسنده . شرح معاين اآثار 
  .و الدارمي يف سننه . و أيب يعلى يف مسنده . سننه الكربى 

. االستحاضة رقيـق /   احليض ثخني      -٢. االستحاضة أمحر /  احليض أسود    -١:  واالستحاضة   الفرق بني احليض  ) ٣(
  . االستحاضة دمهـا يتجمـد    /   احليض اليتجمد إذا ظهر        -٤. االستحاضة غري مننت  /   احليض مننت كريه       -٣
 الفـروع   .االستحاضة ليـست عـادة    /   احليض له عادة         -٦. االستحاضة غري موجعة  /   احليض موجع      -٥
احلاوي . ١١٦ص/١شرح منتهى اإلرادات ج. ١٩٥ص/١املغين ج. ٤٢٣ص / ١الشرح املمتع ج. ٢٣٧ص/١ج

 .١١٨ص/١حاشية عمرية ج. ٣٨٩ص/١الكبري ج
 .ومل يأمرها بإعادة ما تركته من الصلوات ) ٤(
 .حدة فقط يدل على أن من به ناقض الوضوء مستمر أن عليه الوضوء فقط إذا دخل وقت الصالة مرة وا) ٥(
 ١، ج٣٠٠ح / ١١٧ص / ١، ج ٣٠٠ح / ١١٧ص/١،  ج  ٢٢٦ح/٩١ص/١أخرجه والبخاري يف صحيحه  ج     ) ٦(

ــحيحه   . ٣٢٤ح/١٢٥ص/١،  ج٣١٩ح / ١٢٤ص / ١، ج٣١٤ح / ١٢٢ص/  ــسلم  يف صــ ومــ
 / ١، ج ٣٣٣ح / ٢٦٣ص / ١، ج ٣٣٣ح/٢٦٣ص/١،  ج  ٣٣٣ح/٢٦٢ص/١،  ج  ٣٣٣ح/٢٦٢ص/١ج
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٩٦  

عن أيب هريرة  أن رسول اهللا  دخل املسجد فدخل           " وأخرج مسلم يف صحيحه       
رجل فصلى فسلم على النيب  فرد وقال ارجع فصل فإنك مل تصل فرجع يصلي كمـا                 

اء فسلم على النيب  فقال ارجع فصل فإنك مل تصل ثالثا فقال والذي بعثك               صلى مث ج  
باحلق ما أحسن غريه فعلمين فقال إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من                 
القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حـىت تطمـئن                 

  . )١("ك يف صالتك كلهاساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا وافعل ذل
عن أم جحدر العامرية أا سألت عائـشة عـن دم           " وأخرج أبو داود يف سننه        

احليض يصيب الثوب فقالت  كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلينا شعارنا               
وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ الكساء فلبـسه   

 فقـبض   )٢ (داة مث جلس فقال رجل يا رسول اهللا هذه ملعة مـن دم            مث خرج فصلى الغ   
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما يليها فبعث ا إيل مصرورة يف يد الغالم فقال                

                                                                                                                                        

 / ١ ،  ج٣٣٤ح / ٢٦٤ص / ١، ج٣٣٤ح / ٢٦٣ص/ ١،  ج  ٣٣٤ح / ٢٦٣ص / ١، ج ٣٣٤ح / ٢٦٣ص
، ٣٣٤ح/٢٦٥ص/١، ج  ٣٣٤ح/٢٦٥ص/١،  ج     ٣٣٤ح / ٢٦٤ص / ١، ج  ٣٣٤ح / ٢٦٤ص
وأيب . وابن ماجه يف سننه   . والترمذي يف سننه  . وابن حبان يف صحيحه   . والنسائي يف سننه  . ٣٣٤ح/٢٦٥ص/١ج

. والطيالـسي يف مـسنده  . شرح معاين اآثاروالطحاوي يف .ومالك يف املوطأ . وابن حنبل يف مسنده   . داود يف سننه  
. والطـرباين يف معجمـه الـصغري      . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  
. وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثـاين . وابن راهويه يف مسنده. والطرباين يف مسند الشاميني. والدارقطين يف سننه 

والـشافعي يف   . وابن اجلارود يف املنتقـى    . وابن اجلعد يف مسنده   . وأيب يعلى يف مسنده   . ننه الكربى والبيهقي يف س  
 .  والطرباين يف معجمه األوسط . والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد الرزاق يف مصنفه. مسنده

   .٨٧مضى خترجيه سابقاً ص.  ومل يأمره بإعادة الصلوات السابقة /صحيح)١(
  .ومل يعد رسول صلى عليه وسلم الصالة ) ٢(
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٩٧  

اغسلي هذه وأجفيها مث أرسلي ا إيل فدعوت بقصعيت فغسلتها مث أجففتها فأحرا إليه             
  . )١ ("النهار وهي عليهفجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنصف 

  
  
  
  

وهنا أذكر بعض القواعد الفقهية اليت قررها العلماء ويندرج حتتـها أحكـام             
  .كثرية  وهلا عالقة مبوضوعنا 
  .ـ املشقة جتلب التيسري 

قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة مجيع رخص الشرع وختفيفاته واعلم أن            
ول السفر الثـاين املـرض الثالـث    أسباب التخفيف يف العبادات وغريها سبعة األ 

اإلكراه الرابع النسيان اخلامس اجلهل  السادس العسر وعموم البلـوى الـسبب             
السابع النقص فإنه نوع من املشقة إذ النفوس جمبولة على حب الكمـال فناسـبه               
التخفيف يف التكليفات فمن ذلك عدم تكليف الصيب وانون وعـدم تكليـف             

لى الرجال كاجلماعة واجلمعة واجلهاد واجلزية وحتمل العقل        النساء بكثري مما جيب ع    
وغري ذلك وإباحة لبس احلرير وحلي الذهب وعدم تكليف األرقاء بكثري مما علـى       

  . )٢(األحرار ككونه على النصف من احلر يف احلدود والعدد وغري ذلك 

                                                        

و البيهقي يف سـننه  . ٩ح/١١٠ص/١و الدارقطين يف سننه  ج. ٣٨٨ح/١٠٦ص/١أخرجه أيب داود  يف سننه  ج    ) ١(
 ، وإن كان يف احلديث امرأتان وجهالة حاهلما وهو حال النساء كما قال الذهيب            ٣٨٩٥ح/٤٠٤ص/٢الكربى  ج  

 .  لكن يشهد له األحاديث األخرى ) لمت يف النساء من امت وال من تركوها وما ع) :  ( امليزان ( يف 
  .٨٠ص/١ ـ ج٧٦ص/١األشباه والنظائر ج) ٢(
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  .شقةواملراد باالتساع الترخص واملراد بالضيق امل. )١(ـ إذا ضاق األمر اتسع
 .مثاله جواز الوضوء من أواين اخلزف املعمولة بالسرجني أي النجاسة 

 . )٢(ـ كلما جتاوز عن حده انعكس إىل ضده 

  .مثاله الشخص املوسوس يعمل العبادة بتشدد فيقع يف الغلو ويأمث بذلك 
  .)٤(أصلها قوله صلى اهللا عليه وسلم  ال ضرر وال ضرار . )٣(ـ الضرر يزال 

عمل عبادة ويتضرر منها فاملشروع إزالة الضرر وإن أحدث نقـص           مثاله من ي  
 ..وخلل بالعبادة فمن يتضرر بالصالة واقفاً يصلي جالساً 

   .)٥(ـ األصل براءة الذمة 
مثاله شخص وهو يسري تعرض ملاء ال يدري هل هو جنس أم طاهر شك فيكون     

كلف إال بدليل مـن     كذلك املسلم ال ي   .طاهراً وال يغسله ألن األصل براءة الذمة        
 .الشرع وإذا مل يوجد فاألصل براءة الذمة 

  .)٦(ـ حقوق اهللا تعاىل مبنية على املساحمة 
مثاله يف خطبة اجلمعة رأى رجال ضريرا يقع يف بئر أو رأى عقربا تدب إليه مل                
حيرم عليه كالمه قوال واحدا الن اإلنذار جيب حلق اآلدمي واإلنصات حلق اهللا تعاىل          

   .)٧(على املساحمة ومبناه 
  . )١(ـ األصل أن ما ثبت باليقني ال يزول بالشك 

                                                        
  .٨٣ص/١ األشباه والنظائر ج١٢١ص/١املنثور ج) ١(
  .٢٧٣ص/١غمز عيون البصائر ج) ٢(
  .٨٣ص/١األشباه والنظائر ج) ٣(
  .٦٠ مضى خترجيه يف مدخل ص/ صحيح)٤(
 .تبني احلقائق شرح كرت الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي  . ٥٨ص/١واعد الفقه جق)٥(
 .٥٩ص/٢املنثور ج) ٦(
  .١١٥   ص ١املهذب  ج ) ٧(
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مثاله من شك يف الطالق مل يزل اليقني إال باليقني فال يثبت الطـالق ، فهـذا          
   .)٢ (الزواج اليقيين اليزول إال بطالق يقيين 

  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                                                                                                        
  .١١ص/١قواعد الفقه ج) ١(
   .١٩٥   ص ١خمتصر املزين  ج ) ٢(
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  البـاب الثاني
 يريد الله : قال اهللا تعاىل 

ُ ّ ُ ُ
بكم اليسـر وال يريد ِ
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 هو الَِّذي ينزلُ علَى عبِدِه آياٍت بينـاٍت ِليخـِرجكُم مـن           : قال اهللا تعاىل    

 ِحيمر وفؤلَر ِبكُم ِإنَّ اللَّهوِر واِت ِإلَى النالظُّلُم )١( .  
   طه    ـا أَنقَى          مـشآنَ ِلتالْقُـر ـكلَيـا علْنز       ـنةً لِّمـذِْكرِإلَّـا ت 
  . )٢(  يخشى 
 ــِتم أَن ي ادأَر ــنِن ِلمــاِملَي ــولَيِن كَ ح ــنهالَدأَو نِضــعري اتــد  والْواِل

عــالْم روِف الَ تكَلَّــف الرضــاعةَ وعلَــى الْمولُــوِد لَــه ِرزقُهــن وِكــسوتهن ِب
   .)٣( نفْس ِإالَّ وسعها 

              ِإلَـى كُمِديأَيو كُموهجالِة فاغِْسلُواْ وِإلَى الص متواْ ِإذَا قُمنآم ا الَِّذينها أَيي 
 فَـاطَّهرواْ وِإن    الْمراِفِق وامسحواْ ِبرؤوِسكُم وأَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبِني وِإن كُنتم جنباً        

                 اء فَلَـمـسالن متسالَم اِئِط أَوالْغ ننكُم مم داء أَحج فٍَر أَولَى سع ى أَوضرم مكُنت

                                                        
   .٩/ احلديد ) ١(
   .٣ -١/ طه ) ٢(
   .٢٣٣/ البقرة ) ٣(
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              اللّـه ِريـدا يم هنِديكُم مأَيو وِهكُمجواْ ِبوحسباً فَامِعيداً طَيواْ صممياء فَتواْ مِجدت
عجٍج     ِليرح نكُم ملَي١(لَ ع(          لَّكُـملَع كُملَـيع هتمِنع ِتمِليو كُمرطَهِلي ِريدلَـِكن يو 

 . )٢(  تشكُرونَ 

                ًوازا هِخذُنتةً قَالُواْ أَتقَرواْ بحذْبأَنْ ت كُمرأْمي ِمِه ِإنَّ اللّهى ِلقَووسِإذْ قَالَ مو 
 قَالُواْ ادع لَنا ربك يبين لّنا ما ِهي قَالَ           أَعوذُ ِباللِّه أَنْ أَكُونَ ِمن الْجاِهِلني        قَالَ

 قَالُواْ ِإنه يقُولُ ِإنها بقَرةٌ الَّ فَاِرض والَ ِبكْر عوانٌ بين ذَِلك فَافْعلُواْ ما تؤمرونَ         
  كبا رلَن عاد   رـسـا تهنلَّو اء فَاِقـعفْرةٌ صقَرا بهقُولُ ِإني ها قَالَ ِإنهنا لَوا من لَّنيبي 

  اِظِرينالن                اءا ِإن شِإنا ونلَيع هابشت قَرِإنَّ الب ا ِهيا من لَّنيبي كبا رلَن عقَالُواْ اد 
 قَالَ ِإنه يقُولُ ِإنها بقَرةٌ الَّ ذَلُولٌ تِثري اَألرض والَ تسِقي الْحرثَ             اللَّه لَمهتدونَ   

 وِإذْ  مسلَّمةٌ الَّ ِشيةَ ِفيها قَالُواْ اآلنَ ِجئْت ِبالْحق فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُونَ             
  . )٣(   واللّه مخِرج ما كُنتم تكْتمونَ  قَتلْتم نفْساً فَادارأْتم ِفيها

               ا قُل لِّلِّههلَيواْ عالَِّتي كَان لَِتِهمن ِقبع مالَّها واِس مالن اء ِمنفَهقُولُ السيس 
ك جعلْناكُم أُمةً  وكَذَِلالْمشِرق والْمغِرب يهِدي من يشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم         

وسطاً لِّتكُونواْ شهداء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيداً وما جعلْنا الِْقبلَـةَ      
                ـتِإن كَانـِه ويِقبلَى عع نقَِلبن يولَ ِممسالر ِبعتن يم لَمعا ِإالَّ ِلنهلَيع الَِّتي كُنت

كَِبريةً ِإالَّ علَى الَِّذين هدى اللّه وما كَانَ اللّه ِليِضيع ِإميانكُم ِإنَّ اللّه ِبالناِس لَرؤوف           لَ
  ِحيمر  )٤( .  

                                                        
    .٥٤ ص ١خمتار الصحاح ج /  فحصول الضيق يف الطاعة ينايف املقصد منها أي ضيق ،: حرج )١(
 .٦/ املائدة ) ٢(
   .٧٢-٦٧/ البقرة ) ٣(
   .١٤٣-١٤٢/ البقرة ) ٤(
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             ْفُواْ الأَوو هدلُغَ أَشبى يتح نسأَح ِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهيالَ الْيواْ مبقْرالَ تـلَ   وكَي
والِْميزانَ ِبالِْقسِط الَ نكَلِّف نفْساً ِإالَّ وسعها وِإذَا قُلْتم فَاعِدلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربـى               

   .)١( وِبعهِد اللِّه أَوفُواْ ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
ِلخو نكُمع فِّفخأَن ي اللّه ِريدِعيفاً  يانُ ضاِإلنس ق  )٢( . 

                 ا ِمنلَوخ ةَ اللَِّه ِفي الَِّذيننس لَه اللَّه ضا فَرٍج ِفيمرح ِمن ِبيلَى النا كَانَ عم 
  . )٣(  قَبلُ وكَانَ أَمر اللَِّه قَدراً مقْدوراً 

      واِدِه هِجه قوا ِفي اللَِّه حاِهدجو          يِن ِمـنِفي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج 
حرٍج ملَّةَ أَِبيكُم ِإبراِهيم هو سماكُم الْمسِلمني ِمن قَبلُ وِفي هذَا ِليكُونَ الرسـولُ              

 الزكَاةَ واعتِصموا   شِهيداً علَيكُم وتكُونوا شهداء علَى الناِس فَأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا        
 ِصريالن مِنعلَى ووالْم مفَِنع لَاكُموم وِباللَِّه ه  )٤( .  

           لَــِئكا أُوهـعسفْـساً ِإالَّ ون كَلِّفاِت الَ ناِلحِملُواْ الصعواْ ونآم الَِّذينو 
  . )٥( أَصحاب الْجنِة هم ِفيها خاِلدونَ 

                جـرنِفقُونَ حا يونَ مِجدالَ ي لَى الَّذِينالَ عى وضرلَى الْمالَ عفَاء وعلَى الضع سلَّي 
  حيمر غَفُور اللّهِبيٍل وِمن س ِسِننيحلَى الْما عوِلِه مسرواْ ِللِّه وحصِإذَا ن  )٦( .  

     و جرى حملَى الْأَعع سـِريِض            لَيلَـى الْملَـا عو جـرِج حرلَى الْأَعلَا ع
جرح)٧(.  

                                                        
   .١٥٢/ األنعام )  ١(
   .٢٨/ النساء ) ٢(
   .٣٨/ األحزاب ) ٣(
   .٧٨/ احلج ) ٤(
   .٤٢/ األعراف ) ٥(
   .٩١/ التوبة )٦(
    .٦١/ النور ) ٧(



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٠٤  

              كَانَ اللَّـهو كُمقُلُوب تدمعا تلَِكن مم ِبِه وطَأْتا أَخِفيم احنج كُملَيع سلَيو
  . )١( غَفُوراً رِحيماً 

       ىدآنُ هأُنِزلَ ِفيِه الْقُر انَ الَِّذيضمر رهى         شـدالْه ـنـاٍت منيباِس ولِّلن 
               نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ِريضاً أَون كَانَ ممو همصفَلْي رهالش ِمنكُم ِهدن شقَاِن فَمالْفُرو

           كِْملُواْ الِْعدِلتو رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو رسالْي ِبكُم اللّه ِريدي راٍم أُخأَي    واْ اللّـهركَبِلتةَ و
  .  )٢(  علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ  

 كَلِِّفنيتالْم ا ِمنا أَنمٍر وأَج ِه ِمنلَيع أَلُكُما أَسقُلْ م   )٣( .  
           ِفي كَِثٍري كُمِطيعي ولَ اللَِّه لَوسر وا أَنَّ ِفيكُملَماعو   اللَّه لَِكنو مِنتِر لَعالْأَم نم

حبب ِإلَيكُم الِْإميانَ وزينه ِفي قُلُوِبكُم وكَره ِإلَيكُم الْكُفْر والْفُـسوق والِْعـصيانَ             
 . )٤(  أُولَِئك هم الراِشدونَ 

      ْوامرحواْ الَ تنآم ا الَِّذينها أَيالَ    ي واْ ِإنَّ اللّهدتعالَ تو لَكُم لَّ اللّها أَحاِت مبطَي 
 ِدينتعالْم ِحبي  )٥( .  

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  جاء أعـرايب           " وللنسائي يف سننه    
إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثالثا ثالثا مث قـال                

   .)٦(" الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم هكذا
                                                        

   .٥/ األحزاب ) ١(
   .١٨٥/ البقرة ) ٢(
   .٨٦/ ص ) ٣(
   .٧/ احلجرات ) ٤(
    .٨٧/ املائدة ) ٥(
وابـن ماجـه يف سـننه     . وقال االلباين حسن صحيح. ١٤٠ح/٨٩ص/١أخرجه النسائي  يف سننه  ج      /  صحيح  ) ٦(

والنــسائي يف ســننه الكــربى  . ٦٦٨٤ح/١٨٠ص/٢وابــن حنبــل يف مــسنده  ج. ٤٢٢ح/١٤٧ص/١ج
  .والبيهقي يف سننه الكربى . ١٧٣ح/١٠٣ص/١،  ج٩٠ح/٨٢ص/١،  ج٨٩ح/٨٢ص/١ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٠٥  

عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           " والبن ماجة يف سننه     
  .)١  " (يا أيها الناس إياكم والغلو يف الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين

هللا صلى اهللا عليه    عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول ا       " وأليب داود يف سننه       
وسلم قال  رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن املبتلى حىت يربأ وعن                

   .)٢("الصيب حىت يكرب 
عن أيب بن كعب  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان             " وملسلم يف صحيحه    

ك عند أضاة بين غفار قال فأتاه جربيل عليه السالم فقال إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمت               
القرآن على حرف فقال أسأل اهللا معافاته ومغفرته وإن أميت ال تطيق ذلك مث أتـاه            
الثانية فقال إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفني فقال أسأل اهللا معافاته               
ومغفرته وإن أميت ال تطيق ذلك مث جاءه الثالثة فقال إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتـك                 

فقال أسأل اهللا معافاته ومغفرته وإن أميت ال تطيق ذلك مث           القرآن على ثالثة أحرف     

                                                        
   .١٥ صمضى خترجيه يف الصراط املستقيم/ صحيح)١(
ــحيح ) ٢( ــنن أيب داود   ج  / ص ــاين يف س ــححه األلب ،  ٤٣٩٩ح/١٤٠ص/٤،  ج٤٣٩٨ح/١٤٠ص/٤ص

ــسائي    . ٤٤٠٣ح/١٤١ص/٤،  ج٤٤٠٢ح/١٤١ص/٤،     ج٤٤٠١ح/١٤٠ص/٤ج ــنن النـ ويف سـ
ويف ســـنن ابـــن ماجـــه   . ١٤٢٣ح/٣٣ص/٤ويف ســـنن الترمـــذي   ج. ٣٤٣٢ح/١٥٦ص/٦ج
وابـن حبـان يف صـحيحه      . وأخرجه ابن حنبل يف مسنده    . ٢٠٤٢ح/٦٥٩ص/١،  ج  ٢٠٤١ح/٦٥٩ص/١ج
،  ١٠٠٣ح/١٠٣ص/٢وابــن خزميــة يف صــحيحه  ج  . ١٤٣ح/٣٥٧ص/١،  ج١٤٢ح/٣٥٦ص/١ج
ــستدركه ج . ٣٠٤٨ح/٣٤٩ص/٤ج ــاكم يف مــ ، ٢٣٥٠ح/٦٨ص/٢، ج٩٤٩ح/٣٨٩ص/١واحلــ
،  ٨١٦٩ح/٤٣٠ص/٤،  ج   ٨١٦٨ح/٤٣٠ص/٤،  ج   ٥٦٠٠ح/٤٢٠ص/٣، ج ٢٣٥١ح/٦٨ص/٢ج
. والطيالـسي يف مـسنده  . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . ٨١٧١ح/٤٣٠ص/٤،  ج  ٨١٧٠ح/٤٣٠ص/٤ج

بـن  وا. والطرباين يف مسند الشاميني   . والدارقطين يف سننه  . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   
وابن اجلعد يف   . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . وابن حنبل يف فضائل الصحابة    . راهويه يف مسنده  

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وابن اجلارود يف املنتقى. مسنده



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٠٦  

 فأميـا   )١(جاءه الرابعة فقال إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف              
  .)٢(" حرف قرأوا عليه فقد أصابوا 

عن عمر بن اخلطاب يقول  مسعت هشام بن حكـيم بـن             " وله يف صحيحه      
ا أقرؤها وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         حزام يقرأ سورة الفرقان على غري م      

أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه مث أمهلته حىت انصرف مث لببته بردائه فجئـت بـه              
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا إين مسعت هذا يقـرأ سـورة                 

أ فقرأ  الفرقان على غري ما أقرأتنيها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسله اقر             
القراءة اليت مسعته يقرأ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هكذا أنزلت مث قال يل           
اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا مـا               

  .)٣ "(تيسر منه

                                                        
   .٢٤ ص ٩فتح الباري ج .  سبعة أوجه من اللغات ) ١(
والبخـاري يف صـحيحه      . ٨٢١ح/٥٦٣ص/١ج ، ٨١٩ح/٥٦١ص/١يف صحيحه ج  أخرجه مسلم     / صحيح  ) ٢(

والنسائي . ٧٣٨ح/١٤ص/٣وابن حبان يف صحيحه  ج   . ٤٧٠٥ح/١٩٠٩ص/٤،  ج  ٣٠٤٧ح/١١٧٧ص/٣ج
والطيالسي يف . وابن حنبل يف مسنده.  ١٤٧٨ح/٧٦ص/٢وأيب داود يف سننه  ج. ٩٣٩ح/١٥٣ص/٢يف سننه ج  

والطرباين يف معجمه   . والبيهقي يف سننه الكربى   . الطرباين يف معجمه الصغري   و. والطرباين يف معجمه الكبري   . مسنده
  .األوسط

،  ٢٢٨٧ح/٨٥٢ص/٢والبخاري يف صـحيحه  ج     . ٨١٨ح/٥٦١ص/١أخرجه مسلم يف صحيحه ج    / صحيح  ) ٣(
 ح/٢٧٤٤ ص/٦، ج  ٦٥٣٧ح/٢٥٤٢ص /٦ج،٤٧٥٤ح / ١٩٢٣ص / ٤،ج٤٧٠٦ح/ ١٩١٠ص /٤ج

وابن حبان . ٩٣٨ح/١٥٢ص/٢،  ج٩٣٧ح/١٥١ص/٢،  ج٩٣٦ح/١٥٠ص/٢والنسائي يف سننه  ج. ٧١١١
ــحيحه  ج ــننه  ج . ٧٤١ح/١٧ص/٣يف ص ــذي يف س ــننه  . ٢٩٤٣ح/١٩٤ص/٥والترم وأيب داود يف س

. واحلاكم يف مستدركه  . ومالك يف املوطأ  . وابن حنبل يف مسنده   . ١٤٧٦ح/٧٦ص/٢،  ج  ١٤٧٥ح/٧٦ص/٢ج
  .والشافعي يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. اد واملثاينوابن عمروالشيباين يف اآلح. والنسائي يف سننه الكربى



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٠٧  

عن أيب هريرة  عن النيب  قال  إن اهللا جتاوز عن أميت مـا               "وللبخاري يف صحيحه    
   .)١("سها ما مل تعمل أو تتكلم قال قتادة إذا طلق يف نفسه فليس بشيءحدثت به أنف

عن أيب شريح أنه مسع سهل بن أيب أمامة بن سهل           " وللطرباين يف معجه الكبري     
بن حنيف حيدث عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال  ال                   

لـى أنفـسهم    تشددوا على أنفسكم فإمنا هلك من كان قـبلكم بتـشديدهم ع           
  .) ٢("وستجدون بقاياهم يف الصوامع والديارات 

عن عائشة  قالت  فرضت الصالة ركعتني مث هاجر          " وللبخاري يف صحيحه      
   .)٣("النيب  ففرضت أربعا وتركت صالة السفر على األول 

                                                        
،  ٤٩٦٨ح/٢٠٢٠ص/٥،  ج٢٣٩١ح/٨٩٤ص/٢أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه  ج/ صـــحيح ) ١(

والنـسائي يف   .١٢٧ح/١١٧ص/١،  ج  ١٢٧ح/١١٦ص/١ومسلم  يف صحيحه  ج     .٦٢٨٧ح/٢٤٥٤ص/٦ج
،  ٤٣٣٤ح/١٧٩ص/١٠وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٣٤٣٤ح/١٥٧ص/٦،  ج  ٣٤٣٣ح/١٥٦ص/٦سننه  ج  

ــحيحه  ج  . ٤٣٣٥ح/١٧٩ص/١٠ج ــة يف ص ــن خزمي ــننه   . ٨٩٨ح/٥٢ص/٢واب ــذي يف س والترم
وأيب داود يف   . ٢٠٤٤ح/٦٥٩ص/١،  ج  ٢٠٤٠ح/٦٥٨ص/١وابن ماجه يف سننه  ج     . ١١٨٣ح/٤٩٠ص/٣ج

والنسائي يف  . واحلميدي يف مسنده  . والطيالسي يف مسنده  . وابن حنبل يف مسنده   . ٢٢٠٩ح/٢٦٤ص/٢سننه  ج  
اهليثمـي يف  / واحلارث . والقضاعي يف مسند الشهاب   . وابن راهويه يف مسنده   . والدارقطين يف سننه  . ه الكربى سنن

والطرباين يف معجمـه  . وابن أيب شيبة يف مصنفه. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى). الزوائد(مسنده  
  .األوسط

. ٤٩٠٤ح/٢٧٦ص /٤وأبوداود يف سننه ج. ٥٥٥١ح/٧٣ص/٦أخرجه الطرباين  يف معجمه الكبري  ج/ صحيح ) ٢(
ص  /٣، ج ٠ح/٢٥٨ص/٣والطرباين يف معجمـه األوسـط  ج       . ٣٦٩٤ح/٣٦٦ص/٦وأيب يعلى يف مسنده  ج     

   .٣١٢٤ح  /٧وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة   ج . ٣٠٧٨ح/ ٢٥٨
ــحيح ) ٣( ــحيحه  ج / صـ ــاري يف صـ ــه البخـ ،  ١٠٤٠ح/٣٧٠ص/١،  ج٣٤٣ح/١٣٩ص/١أخرجـ

. ٦٨٥ح/٤٧٨ص/١،  ج  ٦٨٥ح/٤٧٨ص/١وأخرجه مـسلم  يف صـحيحه  ج        . ٣٧٢٠ح/١٤٣١ص/٣ج
ويف سـنن أيب داود  . ٤٥٥ح/٢٢٦ص/١، ج٤٥٣ح/٢٢٥ص/١وصـححه االلبـاين يف سـنن النـسائي   ج    

 ٦، ج٢٦٠٠٩ح/٢٣٤ص /٦، ج٩١٨٩ح / ٤٠٠ص/ ٢وأخرجه ابن حنبل يف مسنده ج. ١١٩٨ح/٣ص/٢ج
ــن . ٢٦٣٨١ح/ ٢٧٢ص / ٦، ج٢٦٣٢٥ح/٢٦٥ص/ ــحيحه  جواب ــان يف ص ،  ٢٧٣٦ح/٤٤٧ص/٦حب

ومالك يف  .٢٩٦٥ح/٣١٥ص/٤،  ج  ٣٠٣ح/١٥٦ص/١وابن خزمية يف صحيحه  ج     . ٢٧٣٧ح/٤٤٧ص/٦ج
والنـسائي يف سـننه     . والطرباين يف معجمه الكبري   . والطيالسي يف مسنده  . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . املوطأ



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٠٨  

عن بن عباس قال  فرض اهللا الصالة على لسان نبيكم           " وملسلم يف صحيحه      
   .)١("يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة صلى اهللا عليه وسلم 

عن عائشة  قالت  كان يوم عاشوراء تصومه قـريش           "وللبخاري يف صحيحه    
يف اجلاهلية وكان النيب  يصومه فلما قدم املدينة صامه وأمر بصيامه فلمـا نـزل                 
رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومـن شـاء مل               

   .)٢("مهيص
عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصالة ثالثة أحوال وأحيل "وأليب داود يف سننه     

ويف الصوم  فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم كـان   .....الصيام ثالثة أحوال    
                                                                                                                                        

. وأيب يعلى يف مـسنده    . والبيهقي يف سننه الكربى   . مسندهوابن راهويه يف    . والطرباين يف معجمه الصغري   . الكربى
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه. والشافعي يف مسنده

وصـححه االلبــاين يف سـنن النــسائي    . ٦٨٧ح/٤٧٩ص/١أخرجـه مــسلم  يف صـحيحه  ج  / صـحيح  ) ١(
ويف . ١٥٣٢ح/١٦٩ص/٣ ، ج   ١٤٤٢ح/١١٩ص/٣ج،   ١٤٤١ح/١١٨ص/٣ج،  ٤٥٦ح/٢٢٦ص/١ج

ــنن أيب داود   ج ــحيحه  ج  . ١٢٤٧ح/١٧ص/٢س ــة يف ص ــن خزمي ــه اب ،  ٣٠٤ح/١٥٧ص/١وأخرج
،  ٤٧٠٤ح/٢٠ص/٢،  ج٢٢٩٣ح/٢٥٤ص/١وابــن حنبــل يف مــسنده  ج  . ١٣٤٦ح/٢٩٤ص/٢ج
والنسائي . والطرباين يف معجمه الكبري. ٦١٩٤ح/١٣٥ص/٢،  ج٥٢١٣ح/٥٧ص/٢،  ج٤٨٦١ح/٣١ص/٢ج

  .وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الصغري. ربىيف سننه الك
ــحيح ) ٢( ــحيحه  ج/ صـ ــاري يف صـ ــه البخـ ،  ١٧٩٤ح/٦٧٠ص/٢،  ج١٥١٥ح/٥٧٨ص/٢أخرجـ

 ١٨٩٩ح / ٧٠٤ص / ٢، ج١٨٩٨ح / ٧٠٤ص / ٢، ج١٨٩٧ح / ٧٠٤ص / ٢،ج١٨٩٦ح/٧٠٤ص/٢ج
ح  / ١٦٣٧ص / ٤، ج ٤٢٣١ح / ١٦٣٧ص/٤، ج ٣٧٢٦ح/١٤٣٤ص/٣، ج ٣٦١٩ح/ ١٣٩٣ص  /٣،ج

ــحيحه  ج  . ٤٢٣٤ح/١٦٣٨ص /٤،  ج٤٢٣٣ ــسلم  يف صـ ــه مـ ،  ١١٢٥ح/٧٩٢ص/٢وأخرجـ
ــحيحه  ج . ١١٣٠ح/٧٩٦ص/٢،  ج١١٢٦ح/٧٩٣ص/٢ج ــان يف ص ــن حب ،  ٣٦٢١ح/٣٨٦ص/٨واب
ــحيحه  ج . ٣٦٢٣ح/٣٨٨ص/٨،  ج٣٦٢٢ح/٣٨٧ص/٨ج ــة يف ص ــن خزمي ،  ٢٠٨٠ح/٢٨٣ص/٣واب
والترمــــذي يف ســــننه  . ٢٠٩٤ح/٢٩٠ص/٣ ج، ٢٠٨٥ح/٢٨٧ص/٣،  ج٢٠٨٢ح/٢٨٤ص/٣ج
ــننه  ج . ٧٥٣ح/١٢٨ص/٣ج ــه يف سـ ــن ماجـ ــننه  . ١٧٣٧ح/٥٥٣ص/١وابـ وأيب داود يف سـ
واحلميدي يف  . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . ومالك يف املوطأ  . وابن حنبل يف مسنده   . ٢٤٤٢ح/٣٢٦ص/٢ج

والطرباين يف مـسند  . طرباين يف معجمه الصغري   وال. والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . مسنده
. والكناين يف جـزء البطاقـة     . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . وابن راهويه يف مسنده   . الشاميني

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبدالرزاق يف مصنفه



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٠٩  

يصوم ثالثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء فأنزل اهللا تعاىل  كتب علـيكم            
  إىل قوله  طعام مسكني  فكان من شاء أن            الصيام كما كتب على الذين من قبلكم      

يصوم صام ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك وهـذا حـول                
فأنزل اهللا تعاىل  شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن  إىل  أيام أخر  فثبت الـصيام            
على من شهد الشهر وعلى املسافر أن يقضي وثبت الطعام للشيخ الكبري والعجوز             

   .)١("ن ال يستطيعان الصوم اللذي
عن بن عباس  قال قال رسول اهللا  ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل "وله يف صحيحه 

اليمن  إنك ستأيت قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال                
اهللا وأن حممدا رسول اهللا فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قـد فـرض                 

لوات يف كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فـأخربهم أن اهللا         عليهم مخس ص  
قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لـك              

  . )٢("بذلك فإياك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينه وبني اهللا حجاب

                                                        
وأخرجـه ابـن حنبـل يف مـسنده          .  ٥٠٧ح/١٤١ص/١صـححه االلبـاين يف سـنن أيب داود ج         / صحيح  ) ١(

والطـرباين يف معجمـه الكـبري     . ٣٠٨٥ح/٣٠١ص/٢واحلاكم يف مـستدركه  ج     . ٢٢١٧٧ح/٢٤٧ص/٥ج
  .٧٦٨٤ح/٢٠٠ص/٤والبيهقي يف سننه الكربى  ج. ٢٧٠ح/١٣٤ص/٢٠ج

ــحيح ) ٢( ــحيحه  ج/ صـ ــاري يف صـ ــه البخـ ،  ١٤٢٥ح/٥٤٤ص/٢،  ج١٣٨٩ح/٥٢٩ص/٢أخرجـ
ــحيحه  ج وأخر. ٤٠٩٠ح/١٥٨٠ص/٤ج ــسلم  يف ص ــه م ــننه   . ١٩ح/٥١ص/١ج ــسائي يف س والن
ــحيحه  ج. ٢٤٣٥ح/٤ص/٥ج ــان يف صـ ــن حبـ ،  ٢٤١٩ح/١٧٨ص/٦،  ج١٥٦ح/٣٧١ص/١وابـ
ــحيحه  ج . ٥٠٨١ح/٤٧٦ص/١١ج ــة يف ص ــن خزمي ــننه   . ٢٢٧٥ح/٢٣ص/٤واب ــذي يف س والترم
. ١٥٨٤ح/١٠٥ص/٢وأيب داود يف سننه  ج. ١٧٨٣ح/٥٦٨ص/١وابن ماجه يف سننه  ج. ٦٢٥ح/٢٢ص/٣ج

اهليثمـي يف مـسنده   / واحلـارث   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . وابن حنبل يف مسنده   
  .وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد الرزاق يف مصنفه. والبيهقي يف سننه الكربى). الزوائد(
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١١٠  

 عليه وسلم قال  ما من عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا      " وملسلم يف صحيحه      
أحد يدخله عمله اجلنة فقيل وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن يتغمـدين ريب    

  " .برمحة
عن أيب هريرة عن النيب  قال  إن الدين يسر ولن يشاد   "وللبخاري يف صحيحه    

الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشـيء            
  " .دجلة من ال

   .)١("والقصد القصد تبلغوا"وله يف صحيحه روايه زاد 
عن جابر بن عبد اهللا  قال  كان رسول اهللا  يف سفر فرأى               " وله يف صحيحه      

زحاما ورجال قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من الرب الصوم يف                
  .)٢("السفر

 يقول  جاء ثالثة رهط إىل       عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه      " وله يف صحيحه      
بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يسألون عن عبادة النيب صـلى اهللا عليـه                
وسلم فلما أخربوا كأم تقالوها فقالوا وأين حنن من النيب صلى اهللا عليه وسلم قد               

                                                        
  . ٦٢مضى خترجيه يف مدخل ص/  صحيح)١(
ــحيح ) ٢( ــحيحه/ ص ــاري يف ص ــه البخ ــحيحه  .١٨٤٤ح/٦٨٧ص/٢  جأخرج ــسلم  يف ص ــه م وأخرج

ــسائي   ج   . ١١١٥ح/٧٨٦ص/٢ج ــنن النـ ــاين يف سـ ــححه األلبـ ،  ٢٢٥٥ح/١٧٥ص/٤وصـ
،  ٢٢٦٠ح/١٧٦ص/٤،  ج  ٢٢٥٨ح/١٧٦ص/٤،  ج  ٢٢٥٧ح/١٧٦ص/٤،  ج  ٢٢٥٦ح/١٧٥ص/٤ج
،  ١٦٦٤ح/٥٣٢ص/١ويف ســنن ابــن ماجــه   ج  . ٢٢٦٢ح/١٧٧ص/٤،  ج٢٢٦١ح/١٧٧ص/٤ج
وابن حبان . وأخرجه ابن حنبل يف مسنده. ٢٤٠٧ح/٣١٧ص/٢يب داود   جويف سنن أ . ١٦٦٥ح/٥٣٢ص/١ج

ــحيحه  ج ،  ٣٥٥٢ح/٣٢١ص/٨،  ج٣٥٤٨ح/٣١٨ص/٨،  ج٣٥٥ح/٧٢ص/٢يف صـــــــــ
ــحيحه  ج . ٣٥٥٤ح/٣٢٢ص/٨ج ــة يف ص ــن خزمي ،  ٢٠١٧ح/٢٥٤ص/٣،  ج٢٠١٦ح/٢٥٤ص/٣واب
والطرباين . ي يف مسنده  واحلميد. والطيالسي يف مسنده  . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . ٢٠١٨ح/٢٥٥ص/٣ج

وابـن اجلـارود يف   . وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. والنسائي يف سننه الكربى. يف معجمه الكبري  
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. املنتقى



 الشفاء من الوسوسة  
 

١١١  

غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإين أصلي الليل أبدا وقال         
آخر انا أصوم الدهر وال أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا فجـاء                
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كـذا وكـذا أمـا واهللا إين                
ألخشاكم هللا وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النـساء فمـن    

  .)١("رغب عن سنيت فليس مين 
عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            " حه    وملسلم يف صحي  

   .)٢("من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
عن أيب هريرة قال  قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم        " وللبخاري يف صحيحه      

إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه مث ليرتعه فإن يف إحدى جناحيـه داء               
  .)٣ "(واألخرى شفاء

عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           " وأليب داود يف سننه       
  .)٤("قال  أال هلك املتنطعون ثالث مرات 

                                                        
. ٣١٧ح/٢١ص/٢وابن حبان يف صحيحه  ج. ٤٧٧٦ح/١٩٤٩ص/٥أخرجه البخاري  يف صحيحه  ج/ صحيح ) ١(

   .١٣٢٢٦ح/٧٧ص/٧والبيهقي يف سننه الكربى  ج
ــحيح ) ٢( ــحيحه    ج  / ص ــسلم  يف ص ــه م ــحيحه   . ١٧١٨ح/١٣٤٤ص/٣أخرج ــاري يف ص والبخ

وصححه األلباين يف سنن ابـن ماجـه          . ٢٧ح/٢١٠ص/١وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٢٥٥٠ح/٩٥٩ص/٢ج
والقـضاعي يف مـسند     .  مسنده وابن حنبل يف  . ٤٦٠٦ح/٢٠٠ص/٤ويف سنن أيب داود  ج     . ١٤ح/٧ص/١ج

  .وعبد الرزاق يف مصنفه. وابن اجلارود يف املنتقى. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. الشهاب
   .٨٠ص" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين " مضى خترجيه يف باب / صحيح)٣(
/ ٢٠١ص/٤ داود يف سـننه  ج       وأبـو  ٢٦٧٠ح/ ٢٠٥٥ص /٤أخرجه مسلم يف صحيحه ج    أخرجه  / صحيح  ) ٤(

/ ١٠والطرباين يف معجمه الكبري  ج. ٣٦٥٥ح/٣٨٦ص/١وابن حنبل يف مسنده  ج. وصححه االلباىن. ٤٦٠٨ح
/ ١٥٨ص/٩،  ج٥٠٠٧ح/٤٢٤ص/٨،  ج٥٠٠٤ح/٤٢٣ص/٨وأيب يعلى يف مسنده  ج. ١٠٣٦٨ح/١٧٥ص
  .٥٢٤٢ح
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عن عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه           " وملسلم يف صحيحه      
أسد بن عبد العزى مرت ـا        وسلم أخربته  أن احلوالء بنت تويت بن حبيب بن         

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت هذه احلوالء بنت تويت وزعموا أا             وعنده
ال تنام الليل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تنام الليل خذوا من العمل ما                 

  .)١("تطيقون فواهللا ال يسأم اهللا حىت تسأموا 
سـلم  عن أيب هريرة قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و  " وله يف صحيحه      

فقال  أيها الناس قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسـول     
اهللا فسكت حىت قاهلا ثالثا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لـو قلـت نعـم      
لوجبت وملا استطعتم مث قال ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثـرة               

كم بشيء فأتوا منه مـا اسـتطعتم وإذا         سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرت     
  " .يتكم عن شيء فدعوه
عن علي قال ملا نزلت  وهللا على الناس حج البيـت مـن   "وللترمذي يف سننه    

استطاع إليه سبيال  قالوا  يا رسول اهللا يف كل عام فسكت قالوا يا رسـول اهللا يف                 
ن آمنوا ال تسألوا عن يا أيها الذي{ كل عام قال ال ولو قلت نعم لوجبت فأنزل اهللا          

   .)١( " )٢ (}أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

                                                        
،  ٤٣ح/٢٤ص/١يحه  ج  والبخـاري يف صـح    . ٧٨٥ح/٥٤٢ص/١أخرجه مسلم  يف صـحيحه  ج       / صحيح  ) ١(

ــسائي   ج   . ١١٠٠ح/٣٨٧ص/١ج ــنن النـ ــاين يف سـ ــححه االلبـ ،  ١٦٤٢ح/٢١٨ص/٣وصـ
ويف سنن . ٤٢٤٠ح/١٤١٧ص/٢،  ج٤٢٣٨ح/١٤١٦ص/٢ويف سنن ابن ماجه   ج . ٥٠٣٥ح/١٢٣ص/٨ج

،  ٣٥٩ح/٧٥ص/٢،  ج  ٣٥٣ح/٦٩ص/٢وأخرجه ابن حبان يف صحيحه  ج      . ١٣٦٨ح/٤٨ص/٢أيب داود  ج   
وابن حنبل يف مسنده   والطحاوي       . ١٢٨٢ح/٢٦٤ص/٢مية يف صحيحه  ج    وابن خز . ١٥٧٨ح/٤٤٧ص/٤ج

والقضاعي يف . وابن راهويه يف مسنده. والنسائي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الكبري. يف شرح معاين اآثار  
  .وعبد بن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. مسند الشهاب

   .١٠١/ دة املائ)  ٢(
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وعن بن عباس قال  بينما النيب صلى اهللا عليـه وسـلم             "وأليب داود يف سننه     
خيطب إذا هو برجل قائم يف الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم                

تظل وليقعد وليتم   وال يقعد وال يستظل وال يتكلم ويصوم قال مروه فليتكلم وليس          
  .)٢("صومه

عن عبد اهللا بن عمر  ى النيب صلى اهللا عليه وسـلم        "وللبخاري يف صحيحه    
   .)٣("عن النذر وقال إنه ال يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل 

عن احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليـه            "وللنسائي يف سننه    
  . )٢( ")١(وسلم  أنه ى عن التبتل

                                                                                                                                        
ــحيح ) ١( ــحيحه  ج  / ص ــاري يف ص ــه البخ ــحيحه   . ٦٨٥٨ح/٢٦٥٨ص/ ٦أخرج ــسلم  يف ص وم

،  ٢٦١٩ح/١١١ص/٥والنـــــسائي يف ســـــننه  ج. ٤/١٨٣٠/١٣٣٧ج، ١٣٣٧ح/٩٧٥ص/٢ج
وابن خزمية يف . ٣٧٠٥ح/٢٠ص/٩،  ج٣٧٠٤ح/١٩ص/٩وابن حبان يف صحيحه  ج. ٢٦٢٠ح/١١١ص/٥ج

وابن . ٣٠٥٥ح/٢٥٦ص/٥،  ج  ٨١٤ح/١٧٨ص/٣ننه  ج  والترمذي يف س  . ٢٥٠٨ح/١٣٠ص/٤صحيحه  ج  
ــل يف . ١٧٢١ح/١٤٠ص/٢وأيب داود يف ســننه  ج. ٢٨٨٥ح/٩٦٣ص/٢ماجــه يف ســننه  ج ــن حنب واب

. والطرباين يف مسند الشاميني   . والدارقطين يف سننه  . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   .مسنده
  .والدارمي يف سننه. سننه الكربىوالبيهقي يف . وابن راهويه يف مسنده

ويف سنن ابـن    .٤٨٢٢ح/٢٥٨ص/٤،  ج  ٣٣٠٠ح/٢٣٥ص/٣صححه االلباين يف سنن أيب داود   ج        / صحيح  ) ٢(
وابن حبـان يف    . ١١٧٤ح/٤٠١ص/١وأخرجه البخاري  يف األدب املفرد  ج       . ٢١٣٦ح/٦٩٠ص/١ماجه   ج   

ومالـك يف املوطـأ      . ١٥٥٥٤ح/٤٢٦ص/٣وابـن حنبـل يف مـسنده  ج        . ٢٨٠٠ح/٣٩ص/٧صحيحه  ج  
. ١١٨٧١ح/٣٢٠ص/١١،  ج  ٧٢٨١ح/٢٦ص/٨والطرباين يف معجمه الكـبري  ج      . ١٠١٢ح/٤٧٦ص/٢ج

  .١٩٨٧٩ح/٧٥ص/١٠،  ج٥٦١٢ح/٢١٨ص/٣والبيهقي يف سننه الكربى  ج
،  ٦٢٣٥ح/٢٤٣٧ص/٦،  ج٦٢٣٤ح/٢٤٣٧ص/٦أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج  / صــحيح ) ٣(

وأخرجه مسلم  يف صحيحه  . ٦٣١٦ح/٢٤٦٣ص/٦،  ج٦٣١٥ح/٢٤٦٣ص/٦،  ج٦٣١٤ح/٢٤٦٣ص/٦ج
وصححه االلباين يف سنن    . ١٦٤٠ح/١٢٦٢ص/٣،  ج  ١٦٤٠ح/١٢٦١ص/٣،  ج  ١٦٣٩ح/١٢٦١ص/٣ج

ــسائي   ج ،  ٣٨٠٤ح/١٦ص/٧،  ج٣٨٠٣ح/١٦ص/٧،  ج٣٨٠٢ح/١٦ص/٧،  ج٣٨٠١ح/١٦ص/٧الن
ويف ســـنن ابـــن ماجـــه   . ١٥٣٨ح/١١٢ص/٤ويف ســـنن الترمـــذي   ج. ٣٨٠٥ح/١٧ص/٧ج
،  ٣٢٨٧ح/٢٣٢ص/٣ويف ســــــنن أيب داود   ج. ٢١٢٣ح/٦٨٦ص/١  ج،٢١٢٢ح/٦٨٦ص/١ج
واحلميدي . والطيالسي يف مسنده  .وابن حبان يف صحيحه   . وأخرجه ابن حنبل يف مسنده    . ٣٢٨٨ح/٢٣٢ص/٣ج

وابن . وابن اجلعد يف مسنده .وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . والنسائي يف سننه الكربى   . يف مسنده 
  .ومهام بن منبه يف صحيفة مهام.  املنتقىاجلارود يف



 الشفاء من الوسوسة  
 

١١٤  

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  دخل الـنيب            " وللبخاري يف صحيحه      
صلى اهللا عليه وسلم فإذا حبل ممدود بني الساريتني فقال ما هذا احلبل قالوا هـذا                
حبل لزينب فإذا فترت تعلقت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ال حلـوه ليـصل                

   .)٣("أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد 
عن عبد اهللا بن عمرو قال دخل علي رسول اهللا  فقال  أمل              " حه    وله يف صحي  

أخرب أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت بلى قال فال تفعل قم ومن وصم وأفطر فإن      
جلسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجـك              

شهر عليك حقا وإنك عسى أن يطول بك عمر وإن من حسبك أن تصوم من كل                
ثالثة أيام فإن بكل حسنة عشر أمثاهلا فذلك الدهر كله قال فشددت فشدد علـي       
فقلت فإين أطيق غري ذلك قال فصم من كل مجعة ثالثة أيام قال فشددت فـشدد                

                                                                                                                                        
  .٤٣ص:١١لسان العرب ج١٧٢ \ ٤حتفة األحوذي .  التبتل ترك النكاح )١(
ويف سنن الترمـذي      . ٣٢١٤ح/٥٩ص/٦،  ج  ٣٢١٣ح/٥٩ص/٦صححه االلباين يف سنن النسائي ج     /  صحيح   )٢(

 مـسنده    وأخرجـه ابـن حنبـل يف      . ١٨٤٩ح/٥٩٣ص/١ويف سنن ابن ماجه   ج      . ١٠٨٢ح/٣٩٤ص/٣ج
. ٢٦١٩٣ح/٢٥٣ص/٦،  ج٢٥٢٧٨ح/١٥٧ص/٦،  ج٢٤٩٨٧ح/١٢٥ص/٦،  ج٢٠٢٠٥ح/١٧ص/٥ج

،  ٥٣٢١ح/٢٦٣ص/٣والنسائي يف سـننه الكـربى  ج       . ٦٨٩٣ح/٢١٥ص/٧والطرباين يف معجمه الكبري  ج     
والطـرباين يف معجمـه األوسـط        . ١٣١٢ح/٧٠٩ص/٣وابن راهويه يف مسنده  ج     . ٥٣٢٢ح/٢٦٣ص/٣ج
  .٨٤٩٦ح/٢٣٤ص/٨ج

وأخرجــه مــسلم  يف صــحيحه  . ١٠٩٩ح /٣٨٦ص /١أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج / صــحيح ) ٣(
وابـن ماجـه يف سـننه     . ١٦٤٣ح/٢١٩ص/٣وصححه االلباين يف سنن النـسائي   ج       .٧٨٤ح/٥٤٢ص/١ج
ــان يف صــحيحه  . ١٣١٢ح/٣٤ص/٢وأيب داود يف ســننه  ج. ١٣٧١ح/٤٣٦ص/١ج ــن حب وأخرجــه اب
ــحيحه   . ٢٥٨٧ح/٣٢٣ص/٦ ج، ٢٤٩٣ح/٢٤١ص/٦،  ج٢٤٩٢ح/٢٤٠ص/٦ج ــة يف ص ــن خزمي واب
والبيهقي يف سننه الكربى وأيب يعلى يف . والنسائي يف سننه الكربى. وابن حنبل يف مسنده. ١١٨٠ح/٢٠٠ص/٢ج

  .والطرباين يف معجمه األوسط. وعبد الرزاق يف مصنفه. وعبد بن محيد يف مسنده. مسنده



 الشفاء من الوسوسة  
 

١١٥  

علي قلت أطيق غري ذلك قال فصم صوم نيب اهللا داود قلت وما صوم نيب اهللا داود          
   .)١("قال نصف الدهر 

ابر بن عبد اهللا األنصاري قال  أقبل رجل بناضـحني  عن ج" وله يف صحيحه      
وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إىل معاذ فقرأ بسورة البقرة              
أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النيب صلى اهللا عليه وسـلم                

ن أنت أو فاتن ثـالث  فشكا إليه معاذا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يا معاذ أفتا        
مرار فلوال صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي      

  .)٢("وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة 
                                                        

ــحيح ) ١( ــحيحه  ج/ صـ ــاري يف صـ ــه البخـ ،  ١٨٧٣ح/٦٩٧ص/٢،  ج١١٠٢ح/٣٨٧ص/١أخرجـ
،  ١٨٧٨ح/٦٩٩ص/٢،  ج  ١٨٧٦ح/٦٩٨ص/٢،  ج  ١٨٧٥ح/٦٩٧ص/٢،  ج  ١٨٧٤ح/٦٩٧ص/٢ج
،  ٤٧٦٧ح/١٩٢٧ص/٤،  ج  ٣٢٣٧ح/١٢٥٧ص/٣، ج ٣٢٣٦ح/١٢٥٧ص/٣،  ج  ١٨٧٩ح/٦٩٩ص/٢ج
ــرد  .  ٥٩٢١ح/٢٣١٥ص/٥،  ج٥٧٨٣ح/٢٢٧٢ص/٥،  ج٤٩٠٣ح/١٩٩٦ص/٥ج ويف األدب املفــ
والنـسائي يف  . ١١٥٩ح/٨١٣ص/٢لم يف صحيحه  ج  ومس. ١١٧٦ح/٤٠٢ص/١،  ج  ٧٣١ح/٢٥٥ص/١ج

،  ٢٣٩٣ح/٢١٢ص/٤،  ج٢٣٩٢ح/٢١١ص/٤،  ج٢٣٩١ح/٢١١ص/٤،  ج٢٣٧٨ح/٢٠٦ص/٤سننه  ج
،  ٢٤٠٠ح/٢١٥ص/٤،  ج  ٢٣٩٩ح/٢١٤ص/٤،  ج  ٢٣٩٧ح/٢١٤ص/٤،  ج  ٢٣٩٤ح/٢١٢ص/٤ج
ــحيحه   . ٢٤٠٣ح/٢١٧ص/٤،  ج٢٤٠٢ح/٢١٧ص/٤،  ج٢٤٠١ح/٢١٥ص/٤ج ــان يف ص ــن حب واب
،  ٣٦٤٠ح/٤٠٣ص/٨،  ج   ٣٦٣٨ح/٤٠١ص/٨،  ج   ٣٥٧١ح/٣٣٩ص/٨،  ج   ٣٥٢ح/٦٧ص/٢ج
وابــن خزميــة يف صــحيحه  . ٦٢٢٦ح/١١٩ص/١٤،  ج٣٦٦٠ح/٤٢٠ص/٨،  ج٣٦٥٨ح/٤١٧ص/٨ج
،  ٢١١١ح/٢٩٧ص/٣،  ج  ٢١١٠ح/٢٩٦ص/٣،  ج  ٢١٠٩ح/٢٩٦ص/٣،  ج  ٢١٠٦ح/٢٩٥ص/٣ج
،  ٢٤٦٩ح/٦٤٤ص/٤والترمــــذي يف ســــننه  ج. ٢١٥٢ح/٣١٢ص/٣،  ج٢١٢١ح/٣٠٠ص/٣ج
ــننه ج . ٢٩٤٦ح/١٩٧ص/٥ج ــه يف سـ ــن ماجـ ــننه  . ١٣٤٦ح/٤٢٨ص/١وابـ وأيب داود يف سـ
. والطحاوي يف شـرح معـاين اآثـار   . وابن حنبل يف مسنده. ٢٤٢٧ح/٣٢٢ص/٢،  ج  ١٣٨٩ح/٥٤ص/٢ج

والبيهقي يف . والطرباين يف مسند الشاميني. والطرباين يف معجمه الكبري. واحلميدي يف مسنده  . والطيالسي يف مسنده  
. والـدارمي يف سـننه  . وابن أيب شيبة يف مـصنفه . وابن اجلعد يف مسنده. بد بن محيد يف مسنده   وع. سننه الكربى 

  .والطرباين يف معجمه األوسط
،  ٦٧٣ح/٢٤٩ص/١،  ج٦٦٩ح/٢٤٨ص/١،  ج٦٦٨ح/٢٤٨ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج/ صحيح ) ٢(

. ٤٦٥ح/٣٤٠ص/١وأخرجه مـسلم  يف صـحيحه  ج        . ٥٧٥٥ح/٢٢٦٤ص/٥،  ج  ٦٧٩ح/٢٥١ص/١ج
،  ٩٩٧ح/١٧٢ص/٢،  ج  ٩٨٤ح/١٦٨ص/٢،  ج  ٨٣٥ح/١٠٣ص/٢وصححه األلباين يف سنن النـسائي   ج        

ــنن أيب داود   ج. ٩٩٨ح/١٧٣ص/٢ج ،  ٦٠٠ح/١٦٤ص/١،  ج٥٩٩ح/١٦٣ص/١ويف ســـــــ



 الشفاء من الوسوسة  
 

١١٦  

عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صـلى            " وله يف صحيحه      
من القابلـة  اهللا عليه وسلم صلى ذات ليلة يف املسجد فصلى بصالته ناس مث صلى              

فكثر الناس مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى               
اهللا عليه وسلم  فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ومل مينعين من اخلروج إليكم            

   .)١("إال أين خشيت أن تفرض عليكم وذلك يف رمضان 
صلى اهللا عليه وسلم قال  لوال       عن أيب هريرة عن النيب      " وملسلم يف صحيحه      

   .)٢("أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة 

                                                                                                                                        
. ٥٨٣ح/٤٧٩ص/٢ويف سنن الترمذي   ج  .٩٨٦ح/٣١٦ص/١ويف سنن ابن ماجه   ج      . ٧٩٠ح/٢١٠ص/١ج

،  ٢٤٠٠ح/١٦٢ص/٦،  ج  ١٨٤٠ح/١٤٩ص/٥،  ج  ١٥٢٤ح/٣٩١ص/٤وأخرجه ابن حبان يف صحيحه  ج      
وابن . ٢٤٠٤ح/١٦٤ص/٦،  ج٢٤٠٣ح/١٦٤ص/٦،  ج  ٢٤٠٢ح/١٦٣ص/٦،  ج  ٢٤٠١ح/١٦٣ص/٦ج

ــحيحه  ج ــة يف صـــ ،  ١٦٣٣ح/٦٤ص/٣،  ج١٦١١ح/٥١ص/٣،  ج٥٢١ح/٢٦٣ص/١خزميـــ
يدي  واحلم. والطيالسي يف مسنده  . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . وابن حنبل يف مسنده   . ١٦٣٤ح/٦٥ص/٣ج

. وابن أيب شـيبة يف مـصنفه  . والشافعي يف مسنده. وابن اجلارود. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى   
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه

ــحيح ) ١( ــحيحه  ج/ ص ــاري يف ص ــه البخ ــحيحه  .١٠٧٧ح/٣٨٠ص/١أخرج ــسلم  يف ص ــه م وأخرج
،  ١٦٠٤ح/٢٠٢ص/٣حه االلباين يف سنن النـسائي   ج  وصح. ٧٦١ح/٥٢٥ص/١،  ج  ٧٦١ح/٥٢٤ص/١ج
وأخرجه ابـن  . ١٣٧٣ح/٥٠ص/٢ويف سنن أيب داود   ج     . ٢١٩٥ح/١٥٥ص/٤،  ج  ٢١٩٣ح/١٥٥ص/٤ج

ــحيحه  ج  ــان يف صــ ،  ٢٥٤٤ح/٢٨٦ص/٦،  ج٢٥٤٢ح/٢٨٣ص/٦،  ج١٤١ح/٣٥٥ص/١حبــ
وابـن  . ٢٢٠٧ح/٣٣٩ص/٣،  ج  ١١٢٨ح/١٧٣ص/٢وابن خزمية يف صحيحه  ج     . ٢٥٤٥ح/٢٨٧ص/٦ج
. والبيهقي يف سننه الكربى   . وابن راهويه يف مسنده   . والنسائي يف سننه الكربى   . ومالك يف املوطأ  . بل يف مسنده  حن

  .والطرباين يف معجمه األوسط. وابن اجلارود يف املنتقى. وعبد بن محيد يف مسنده
. ٦٨١٣ح/٢٦٤٥ص/٦والبخاري يف صحيحه  ج . ٢٥٢ح/٢٢٠ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ٢(

ــسائي  ج ــنن الن ــاين يف س ــححه األلب ــذي   . ٥٣٤ح/٢٦٧ص/١،  ج٧ح/١٣ص/١وص ــنن الترم ويف س
ويف سـنن أيب داود       . ٢٨٧ح/١٠٦ص/١ويف سنن ابـن ماجـه   ج        . ٢٣ح/٣٦ص/١،  ج  ٢٢ح/٣٥ص/١ج
ــسنده. ٤٧ح/١٢ص/١،  ج٤٦ح/١٢ص/١ج ــل يف م ــن حنب ــان يف صــحيحه  . وأخرجــه اب ــن حب واب
ومالـك يف   . ١٣٩ح/٧٣ص/١ وابن خزمية يف صحيحه  ج      .١٠٦٩ح/٣٥٢ص/٣،  ج  ١٠٦٨ح/٣٥٢ص/٣ج

. والنـسائي يف سـننه الكـربى   . والطرباين يف معجمه الكبري. واحلميدي يف مسنده . واحلاكم يف مستدركه  . املوطأ
  .والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه. والشافعي يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى



 الشفاء من الوسوسة  
 

١١٧  

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  إن كان رسول اهللا           " وللبخاري يف صحيحه      
صلى اهللا عليه وسلم ليدع العمل وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به النـاس           

   .)١("فيفرض عليهم 
سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال  جاء رجل            عن  " وله يف صحيحه      

إىل عمر بن اخلطاب فقال إين أجنبت فلم أصب املاء فقال عمار بن ياسر لعمر بن                
اخلطاب أما تذكر أنا كنا يف سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكـت                 

ـ                نيب  فصليت فذكرت ذلك للنيب  فقال النيب  إمنا كان يكفيك هكذا فـضرب ال
   .)٢("بكفيه األرض ونفخ فيهما مث مسح ما وجهه وكفيه 

                                                        
،  وأخرجه مسلم  يف      ١٠٧٦ح/٣٨٠ص/١،  ج  ١٠٥٢ح/٣٧٣ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ١(

، ٣١٣ح/١٣ص/٢،  ج٣١٢ح/١٢ص/٢وابــن حبــان يف صــحيحه  ج. ٧١٨ح/٤٩٧ص/١صــحيحه  ج
ــحيحه   . ٢٥٣٨ح/٢٨٠ص/٦،  ج٢٥٣٢ح/٢٧٣ص/٦،  ج١١٨٧ح/٤٦٠ص/٣ج ــة يف ص ــن خزمي واب
وابن حنبـل يف    . ١٢٩٣ح/٢٩ص/٢،  ج  ١٢٩٣ح/٢٩ص/٢وأيب داود يف سننه  ج     . ٢١٠٤ح/٢٩٣ص/٣ج

والطرباين يف معجمه . واحلميدي يف مسنده. والطيالسي يف مسنده . واحلاكم يف مستدركه  . ومالك يف املوطأ  . مسنده
. والبيهقي يف سننه الكربى. وابن راهويه يف مسنده. والطرباين يف مسند الشاميني. والنسائي يف سننه الكربى . الكبري

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وابن اجلعد يف مسنده. مسندهوعبد بن محيد يف 
،  ٣٣٤ح/١٣٠ص/١،  ج٣٣٣ح/١٣٠ص/١،  ج٣٣١ح/١٢٩ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج/ صحيح ) ٢(

ــحيحه  ج . ٣٤٠ح/١٣٤ص/١،  ج٣٣٨ح/١٣٣ص/١ج ــسلم  يف ص ــه م ،  ٣٦٨ح/٢٨٠ص/١وأخرج
،  ٣١٣ح/١٦٧ص/١،  ج  ٣١٢ح/١٦٦ص/١النـسائي  ج   وصححه األلباين يف سـنن      . ٣٦٨ح/٢٨١ص/١ج
ــه   ج  . ٣١٩ح/١٧٠ص/١،  ج٣١٧ح/١٧٠ص/١ج ــن ماجـ ــنن ابـ ، ٥٦٩ح/١٨٩ص/١ويف سـ
ويف سـنن الترمـذي     . ٣٢٢ح/٨٨ص/١،  ج٣٢١ح/٨٨ص/١ويف سنن أيب داود   ج      . ٥٧١ح/١٨٩ص/١ج
،  ١٢٦٧ح/٨٢ص/٤وابـن حبـان يف صـحيحه  ج        . وأخرجه ابن حنبل يف مـسنده     . ١٤٤ح/٢٧٢ص/١ج
،  ١٣٠٧ح/١٣٢ص/٤،  ج  ١٣٠٦ح/١٣١ص/٤،  ج  ١٣٠٥ح/١٣١ص/٤،  ج  ١٣٠٤ح/١٣٠ص/٤ج
،  ٢٦٩ح/١٣٦ص/١،  ج٢٦٨ح/١٣٥ص/١وابــن خزميــة يف صــحيحه  ج  . ١٣٠٩ح/١٣٣ص/٤ج
. والطرباين يف معجمـه الكـبري     . والطيالسي يف مسنده  . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . ٢٧٠ح/١٣٦ص/١ج

وابن اجلارود يف   . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   .  سننه والدارقطين يف . والنسائي يف سننه الكربى   
   .والطرباين يف معجمه األوسط. وعبد الرزاق يف مصنفه. املنتقى



 الشفاء من الوسوسة  
 

١١٨  

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  جاء رجل إىل الـنيب             " وملسلم يف صحيحه    
صلى اهللا عليه وسلم فقال هلكت يا رسول اهللا قال وما أهلكك قال وقعت علـى              

أن تـصوم   امرأيت يف رمضان قال هل جتد ما تعتق رقبة قال ال قال فهل تـستطيع                
شهرين متتابعني قال ال قال فهل جتد ما تطعم ستني مسكينا قال ال قال مث جلـس                 
فأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرق فيه متر فقال تصدق ذا قال أفقر منا فما بني                 
البتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه               

   .)١("ك مث قال اذهب فأطعمه أهل
عن عائشة  أا  قالت ما خري رسول اهللا  بني أمرين             " وللبخاري يف صحيحه      

إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا فإن كان إمثا كان أبعد الناس منه وما انتقم رسـول                  
   .)٢("اهللا  لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هللا ا 

                                                        
ــحيح ) ١( ــحيحه  ج / صـ ــسلم  يف صـ ــه مـ ،  ١١١١ح/٧٨٣ص/٢،  ج١١١١ح/٧٨٢ص/٢أخرجـ

،  ٥٠٥٣ح/٢٠٥٣ص/٥،  ج١٨٣٣ح/٦٨٤ص/٢والبخــاري يف صــحيحه  ج . ١١١٢ح/٧٨٤ص/٢ج
،  ٦٤٣٥ح/٢٥٠١ص/٦،  ج٦٣٣٣ح/٢٤٦٨ص/٦، ج٥٨١٢ح/٢٢٨٢ص/٥، ج٥٧٣٧ح/٢٢٦٠ص/٥ج
،  ٣٥٢٤ح/٢٩٤ص/٨،    ج    ٣٥٢٣ح/٢٩٠ص/٨وابن حبـان يف صـحيحه  ج       . ٦٤٣٦ح/٢٥٠١ص/٦ج
ــحيحه  ج . ٣٥٢٨ح/٢٩٨ص/٨ج ــة يف ص ــن خزمي ،  ١٩٤٤ح/٢١٧ص/٣،  ج١٩٤٣ح/٢١٦ص/٣واب
بــن ماجــه يف ســننه     وا. ١٩٥٠ح/٢٢٢ص/٣،  ج١٩٤٨ح/٢٢٠ص/٣،  ج١٩٤٧ح/٢٢٠ص/٣ج
. ومالك يف املوطأ  . وابن حنبل يف مسنده   . ٢٣٩٢ح/٣١٤ص/٢وأيب داود يف سننه  ج     . ١٦٧١ح/٥٣٥ص/١ج

/ واحلارث . والدارقطين يف سننه. والنسائي يف سننه الكربى. واحلميدي يف مسنده  . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    
وابـن أيب   . والشافعي يف مسنده  . وابن اجلارود يف املنتقى   . ىوالبيهقي يف سننه الكرب   ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    

  .والطرباين يف معجمه األوسط. ١٧١٨ح/٢١ص/٢،  ج١٧١٧ح/٢٠ص/٢والدارمي يف سننه ج. شيبة يف مصنفه
،  ٥٧٧٥ح/٢٢٦٩ص/٥،  ج٣٣٦٧ح/١٣٠٦ص/٣أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج  / صــحيح ) ٢(

وخرجـه  . ٢٧٤ح/١٠٤ص/١ب املفرد  ج   ويف األد ،   ٦٤٦١ح/٢٥١٣ص/٦،  ج  ٦٤٠٤ح/٢٤٩١ص/٦ج
صححه األلباين يف سـنن أيب داود        . ٢٣٢٧ح/١٨١٤ص/٤،  ج  ٢٣٢٧ح/١٨١٣ص/٤مسلم يف صحيحه  ج    

ومالـك يف  . وأخرجه ابن حنبل يف مـسنده .١٤٨ح/٥٣ص/١ويف سنن ابن ماجه   ج    . ٤٧٨٥ح/٢٥٠ص/٤ج
والطرباين . وابن اجلارود يف املنتقى   .  مسنده وأيب يعلى يف  . والبيهقي يف سننه الكربى   . وابن راهويه يف مسنده   . املوطأ

  .يف معجمه األوسط



 الشفاء من الوسوسة  
 

١١٩  

  احتلمت يف ليلة باردة يف       عن عمرو بن العاص قال    " وللحاكم يف مستدركه      
غزوة ذات السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت مث صليت بأصحايب            
الصبح  فذكروا للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت              

وال { جنب فأخربته بالذي منعين من االغتسال وقلت إين مسعـت أن اهللا يقـول               
 فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليـه         )١(}بكم رحيما   تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان      

   .)٢("وسلم ومل يقل شيئا 
عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا          " وللطرباين يف معجمه الصغري     

   .)٣("عليه وسلم  خري دينكم أيسره 
عن أيب ذر الغفاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه           " والبن ماجه يف سننه       

   .)٤("هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وسلم  إن ا

                                                        
   .٢٩/ النساء )  ١(
أخرجه ابن حبـان  يف  . ٦٢٨ح/٢٨٥ص/١ج، ٦٢٩ح /٢٨٥ص /١أخرجه احلاكم يف مستدركه  ج    / صحيح  ) ٢(

وصـححه  . ٣٣٥ح/٩٣ص/١،  ج٣٣٤ح/٩٢ص/١وأيب داود يف سننه  ج    . ١٣١٥ح/١٤٥ص/٤صحيحه  ج  
،  ١٢ح/١٧٩ص/١والـدارقطين يف سـننه  ج      . ١٧٨٤٥ح/٢٠٤ص/٤نبـل يف مـسنده  ج      وابن ح . األلباين

ــربى  ج . ١٣ح/١٧٩ص/١ج ــننه الك ــي يف س ،  ١٠١٢ح/٢٢٦ص/١،  ج١٠١١ح/٢٢٦ص/١والبيهق
  .١٧١٤٤ح/٢٩٢ص/٨ج

والبخـاري  يف األدب املفـرد    .١٠٦٦ح/٢٢٣ص/٢أخرجـه الطـرباين يف معجمـه الـصغري  ج    / صـحيح  ) ٣(
والقضاعي . ١٥٩٧٨ح/٤٧٩ص/٣ج ، ٢٠٣٦٤ح/٣٢ص/٥ل يف مسنده  ج    وابن حنب . ٣٤١ح/١٢٥ص/١ج

وصححه األلباين يف صـحيح وضـعيف      . ١٢٢٥ح/٢٢٠ص/٢، ج ١٢٢٤ح/٢٢٠ص/٢يف مسند الشهاب  ج    
  .٣٣٠٩اجلامع الصغري  ح 

،  ٢٠٤٤ح/٦٥٩ص/١،  ج٢٠٤٣ح/٦٥٩ص/١صــححه األلبــاين يف ســنن ابــن ماجــه   ج/ صــحيح ) ٤(
والطرباين يف معجمه الكبري  . ٧٢١٩ح/٢٠٣ص/١٦  يف صحيحه  جوأخرجه ابن حبان  . ٢٠٤٥ح/٦٦٠ص/١ج
. ٧٦٥ح/٥٢ص/٢والطـرباين يف معجمـه الــصغري  ج  . ١١٢٧٤ح/١٣٤ص/١١،  ج١٤٣٠ح/٩٨ص/٢ج

ــننه  ج  ــدارقطين يف س ــشاميني   . ٣٤ح/١٧١ص/٤،  ج٣٣ح/١٧١ص/٤وال ــسند ال ــرباين يف م والط
. ١٩٧٩٩ح/٦١ص/١٠،  ج  ١٤٨٧١ح/٣٥٦ص/٧والبيهقي يف سننه الكـربى  ج      . ١٠٩٠ح/١٥٢ص/٢ج

  .١١٤١٦ح/٤٠٩ص/٦وابن أيب شيبة يف مصنفه  ج. ١٩٠٥١ح/١٧٢ص/٤وعبد الرزاق يف مصنفه  ج
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  البـاب الثالث

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                
قال اهللا تبارك وتعاىل  أنا عند ظن عبدي بي " 

  "فليظن بي ما شاء 
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١٢٢  

  
  
  
  
  

  . )١(  ر وارحم وأَنت خير الراِحِمني   وقُل رب اغِْف: قال اهللا تعاىل 
  ِحيمالر نمحالر وِإالَّ ه الَّ ِإلَه اِحدو ِإلَه كُمِإلَـهو   )٢( .  
  ِحيمالر رالْب وه هِإن وهعدلُ نا ِمن قَبا كُنِإن   )٣( .  
   ِطِع اللّهن يمو           نيِبـيالن ـنِهم ملَيع اللّه معأَن الَِّذين عم لَـِئكولَ فَأُوسالرو 

  . )٤(  والصديِقني والشهداء والصاِلِحني وحسن أُولَـِئك رِفيقاً  
 ءيكُلَّ ش تِسعِتي ومحرو  )٥( .  

    سا ِمن رلْنسا أَرمو             مهـواْ أَنفُـسِإذ ظَّلَم مهأَن لَوِبِإذِْن اللِّه و طَاعوٍل ِإالَّ ِلي
   )٦(  جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رِحيماً  

  ُطقْنن يم٧(قَالَ و(ِه ِإالَّ البِة رمحآلُّونَ   ِمن رض  )٨( 

                                                        
   .١١٨/  املؤمنون  ) ١(
   .١٦٣/  البقرة  )٢(
   . ٢٨/   الطور )٣(
   .٦٩/  النساء  )٤(
   .١٥٦/  األعراف )٥(
   .٦٤/  النساء )٦(
لسان العرب ج . أَشد الـيأْس من الشيء: الـيأْس من الـخري، وقـيل: بالـيأْس، وفـي التهذي: القُنوط: قنط ) ٧(

   .٣٨٦ ص ٧
  .٥٦/  احلجر )٨(
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١٢٣  

  ِحيمالر ابوالت وه هِه ِإنلَيع اباٍت فَتِه كَِلمبِمن ر ملَقَّى آدفَت   )١(   
               وه أَنَّ اللّهقَاِت ودذُ الصأْخياِدِه وِعب نةَ عبولُ التقْبي وه واْ أَنَّ اللّهلَمعي أَلَم 

والت ِحيمالر اب  )٢( .  
  ِحيمالر فُورالْغ وه هِإن يبر لَكُم ِفرغتأَس فوقَالَ س   )٣( .  
   ِحيمالر فُورا الْغي أَناِدي أَنئْ ِعببن   )٤( .  
َل فَرِلي فَغ فِْسي فَاغِْفرن تي ظَلَمإِن بقَالَ ر   ِحيمالر فُورالْغ وه هإِن ه  )٥( .  

           اِفيه جرعا يماِء ومالس ِرتلُ ِمنا يما وهِمن جرخا يمِض وِفي الْأَر ِلجا يم لَمعي 
  فُورالْغ ِحيمالر وهو  )٦( . 

      هلَاِئكَتمو كُملَيلِّي عصالَِّذي ي وكَـانَ   هوِر واِت ِإلَى النالظُّلُم نكُم مِرجخِلي
  . )٧(  ِبالْمؤِمِنني رِحيماً 

 حم  ِحيِمِن الرمحالر نِرتيلٌ مت   )٨( .  
ِحالر نمحالر وِة هادهالشِب ويالْغ اِلمع وإِلَّا ه الَِّذي لَا إِلَه اللَّه وه   يم  )٩( . 

                                                        
   .٣٧/  البقرة )١(
   .١٠٤/ التوبة ) ٢(
   .٩٨/ يوسف ) ٣(
   .٤٩/  احلجر )٤(
   .١٦/  القصص )٥(
   .٢/   سبأ )٦(
   .٤٣/  األحزاب )٧(
   .٢-١/  فصلت )٨(
   .٢٢/   احلشر )٩(
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              كُمنعمجةَ لَيمحفِْسِه الرلَى نع بِض قُل ِللِّه كَتاَألراِت واوما ِفي السن مقُل لِّم 
  . )١(  ِإلَى يوِم الِْقيامِة الَ ريب ِفيِه الَِّذين خِسرواْ أَنفُسهم فَهم الَ يؤِمنونَ  

  اءكِإذَا جفْـِسِه             ولَى نع كُمبر بكَت كُملَيع الَما فَقُلْ ساِتنونَ ِبآيِمنؤي الَِّذين 
 . )٢( الرحمةَ 

             رـشى فَبرشالْب موا ِإلَى اللَِّه لَهابأَنا ووهدبعأَن ي وا الطَّاغُوتبنتاج الَِّذينو 
  . )٣(  ِعباِد 

  ِالَّذ وـوِر             هاِت ِإلَى النالظُّلُم نكُم مِرجخاٍت ِلينياٍت بِدِه آيبلَى علُ عزني ي
 ِحيمر وفؤلَر ِبكُم ِإنَّ اللَّهو  )٤( .  

عن الشريد بن سويد الثقفي قال  أتيـت رسـول اهللا             "   وللنسائي يف سننه      
ندي جارية نوبية أفيجزىء عين أن      فقلت إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة وإن ع         

أعتقها عنها قال ائتين ا فأتيته ا فقال هلا النيب  من ربك قالت اهللا قال مـن أنـا         
   .)٥("قالت أنت رسول اهللا قال فأعتقها فإا مؤمنة 

عن بن حمرييز عن الصناحبي عن عبادة بن الصامت أنه قال            " وملسلم يف صحيحه      
 فبكيت فقال مهال مل تبكي فواهللا لئن استشهدت ألشـهدن  دخلت عليه وهو يف املوت    

                                                        
   .١٢/  نعام األ) ١(
   .٥٤/  األنعام )٢(
   .١٧/  الزمر ) ٣(
   .٩/ احلديد )٤(
وابن حبان يف صـحيحه   . وقال األلباين حسن اإلسناد .٣٦٥٣ح/٢٥٢ص/٦أخرجه النسائي  يف سننه  ج      / حسن  ) ٥(

ــأ  ج . ١٨٩ح/٤١٩ص/١ج ــك يف املوط ــبري   . ١٤٧٣ح/٧٧٩ص/٢ومال ــه الك ــرباين يف معجم والط
. ٦٤٨٠ح/١١٠ص/٤والنسائي يف سـننه الكـربى  ج       . ١٢٣٦٩ح/٢٧ص/١٢،  ج  ٧٢٥٧ح/٣٢٠ص/٧ج

والطرباين يف  . ٢٣٤٨ح/٢٤٥ص/٢والدارمي يف سننه  ج    . ١٥٠٤٩ح/٣٨٩ص/٧والبيهقي يف سننه الكربى  ج     
  .٥٥٢٣ح/٣٥١ص/٥،  ج٥٥٢٣ح/٣٥٠ص/٥معجمه األوسط  ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٢٥  

لك ولئن شفعت ألشفعن لك ولئن استطعت ألنفعنك مث قال واهللا ما من حديث مسعته               
من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكم فيه خري إال حدثتكموه إال حـديثا واحـدا                  

عليـه وسـلم   وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي مسعت رسول اهللا صلى اهللا         
   .)١("يقول من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا حرم اهللا عليه النار 

عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أنه ذكر أن             " وللترمذي يف سننه    
جربيل صلى اهللا عليه وسلم جعل يدس يف يف فرعون الطني خشية أن يقول ال إلـه        

   .)٢ ("ة أن يرمحه اهللا إال اهللا فريمحه اهللا أو خشي
عن واثلة بن األسقع قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا    " والبن حبان يف صحيحه     

  )٣("عليه وسلم يقول قال اهللا تبارك وتعاىل  أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء 

                                                        
. ٢٠٢ح/٤٣٢ص/١وابـن حبـان يف صـحيحه  ج     . ٢٩ح/٥٨ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ١(

وعبد بن محيـد يف  . ٢٢٧٦٣ح/٣١٨ص/٥وابن حنبل يف مسنده  ج. ٢٦٣٨ح/٢٤ص/٥والترمذي يف سننه  ج   
  .١٨٦ح/٩٥ص/١مسنده  ج

  قال أبوعيسى هذا حـديث حـسن صـحيح ،      ٣١٠٨ح  /٢٨٧ص  /٥أخرجه الترمذي يف سننه  ج       / صحيح  ) ٢(
مــذي يف ســننه  والتر. ٦٢١٥ح/٩٩ص/١٤وصــححه األلبــاين وأخرجــه ابــن حبــان  يف صــحيحه  ج

ــسنده  ج  . ٣١٠٨ح/٢٨٨ص/٥ج ــل يف م ــن حنب ،  ٢٢٠٣ح/٢٤٥ص/١،  ج٢١٤٤ح/٢٤٠ص/١واب
ــستدركه  ج. ٣١٥٤ح/٣٤٠ص/١ج ــاكم يف مــ ،  ١٨٩ح/١٢٥ص/١،  ج١٨٨ح/١٢٤ص/١واحلــ
والنسائي . والطيالسي يف مسنده  . ٧٦٣٥ح/٢٧٨ص/٤   ج   ٧٦٣٤ح/٢٧٨ص/٤،  ج  ٣٣٠٣ح/٣٧١ص/٢ج

  .والطرباين يف معجمه األوسط. لشامينيوالطرباين يف مسند ا. يف سننه الكربى
وصـححه األلبـاين يف   . ٨١١ح/٩٥ص/٣،  ج٦٣٣ح/٤٠٢ص/٢أخرجه وابن حبان يف صحيحه  ج   / صحيح  ) ٣(

وابن حنبـل يف    .٧٠٦٦ح/٢٧٢٥ص/٦والبخاري  يف صحيحه  ج     .  ٤٣١٦صحيح وضعيف اجلامع الصغري ح      
 واحلاكم يف مستدركه  .١٠٩٢٢ح/٥٣٥ص/٢،  ج١٠٧١٥ح/٥١٧ص/٢،  ج٩٠٦٥ح/٣٩١ص/٢مسنده  ج

،  ٢٠٩ح/٨٧ص/٢٢،  ج  ١٠٠٥ح/٤١٧ص/١٩والطرباين يف معجمـه الكـبري  ج       . ٧٦٠٣ح/٢٦٩ص/٤ج
والطـرباين يف مـسند الـشاميني        . ٧٧٣٠ح/٤١٢ص/٤والنسائي يف سننه الكربى  ج     . ٢١١ح/٨٨ص/٢٢ج
وأيب . ١٤٤٨ح/٣٢٢ص/٢والقضاعي يف مسند الشهاب  ج. ١٤١٤ح/٣١٨ص/٢،  ج١٢٣٥ح/٢٢٧ص/٢ج
والطـرباين يف معجمـه   . ٢٧٣١ح/٣٩٥ص/٢والدارمي يف سـننه  ج    . ٣٢٣٢ح/١٣ص/٦ى يف مسنده  ج    يعل

  .٩١٩٠ح/٨٢ص/٩األوسط  ج
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عن أيب هريرة  قال قال رسول اهللا   ملا قـضى اهللا              " وللبخاري يف صحيحه      
   .)١("ه فهو عنده فوق العرش إن رمحيت غلبت غضيب اخللق كتب يف كتاب

عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم     " وله يف صحيحه      
يقول  جعل اهللا الرمحة يف مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعني جزءا وأنـزل يف                
األرض جزءا واحدا فمن ذلك اجلزء يتراحم اخللق حىت ترفع الفرس حافرها عـن              

  " .دها خشية أن تصيبه ول
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  إن هللا              "وملسلم يف صحيحه    

مائة رمحة أنزل منها رمحة واحدة بني اجلن واإلنس والبهائم واهلوام فبها يتعـاطفون     
وا يترامحون وا تعطف الوحش على ولدها وأخر اهللا تسعا وتسعني رمحة يرحم ا 

  .)٢(" القيامة عباده يوم

                                                        
،  ٦٩٦٩ح/٢٦٩٤ص/٦،  ج٣٠٢٢ح/١١٦٧ص/٣أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج  / صــحيح ) ١(

ــحيحه   ٧١١٤ح/٢٧٤٥ص/٦،  ج٧٠١٥ح/٢٧١٣ص/٦ج،  ٦٩٨٦ح/٢٧٠٠ص/٦ج ــسلم يف ص   وم
ويف سنن الترمـذي    . ٤٢٩٥ح/١٤٣٥ص/٢ االلباين يف سنن ابن ماجه   ج     وصححه. ٢٧٥١ح/٢١٠٨ص/٤ج
. ٣٣ح/٤٤ص/١،  ج  ١٣ح/٢٧ص/١وأخرجه ابن أيب الدنيا  يف حسن الظن باهللا  ج          . ٣٥٤٣ح/٥٥٠ص/٥ج

وابـن  . ٦١٤٥ح/١٤ص/١٤،  ج  ٦١٤٤ح/١٤ص/١٤،  ج  ٦١٤٣ح/١٣ص/١٤وابن حبان يف صحيحه  ج     
وابن راهويـه يف    . والطرباين يف معجمه الصغري   . ئي يف سننه الكربى   والنسا. واحلميدي يف مسنده  . حنبل يف مسنده  

والطـرباين يف معجمـه      . وعبد الرزاق يف مـصنفه    . ومهام بن منبه يف صحيفة مهام     . وأيب يعلى يف مسنده   . مسنده
  . األوسط

ويف األدب .     ٦١٠٤ح/٢٣٧٥ص/٥،  ج٥٦٥٤ح/٢٢٣٦ص/٥أخرجها البخاري يف صحيحه  ج   / صحيحه  ) ٢(
. ٢٧٥٣ح/٢١٠٩ص/٤،  ج  ٢٧٥٢ح/٢١٠٨ص/٤ومـسلم يف صـحيحه  ج      . ١٠٠ح/٤٩ص/١رد  ج  املف

،  ٤٢٩٣ح/١٤٣٥ص/٢ويف سنن ابن ماجـه   ج . ٣٥٤١ح/٥٤٩ص/٥وصححه االلباين يف سنن الترمذي   ج       
،  ٩٤ح/١٠٠ص/١،  ج  ٥ح/٢١ص/١وأخرجه ابن أيب الدنيا يف حسن الظن باهللا  ج         . ٤٢٩٤ح/١٤٣٥ص/٢ج
ــان  . ١٤٥ح/١٢١ص/١ج ــن حب ــحيحه  جواب ،  ٦١٤٧ح/١٦ص/١٤،  ج٦١٤٦ح/١٥ص/١٤يف ص
وأيب . والطرباين يف مسند الـشاميني    . والطرباين يف معجمه الكبري   . وابن حنبل يف مسنده   . ٦١٤٨ح/١٧ص/١٤ج

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه. يعلى يف مسنده
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عن جنادة بن أيب أمية عن عبادة رضي اهللا عنه عـن            "وللبخاري يف صحيحه      
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه وأن   
حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه             

ه اهللا اجلنة على ما كان من العمل ، قال الوليد حـدثين  واجلنة حق والنار حق أدخل  
   .)١("بن جابر عن عمري عن جنادة وزاد من أبواب اجلنة الثمانية أيها شاء 

عن أنس بن مالك  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعـاذ             " وله يف صحيحه      
يـا  رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول اهللا وسعديك قال                

معاذ قال لبيك يا رسول اهللا وسعديك ثالثا قال ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا                  
وأن حممدا رسول اهللا صدقا من قلبه إال حرمه اهللا على النار قال يا رسول اهللا أفال                 

  .)  ٢("أخرب به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا وأخرب ا معاذ عند موته تأمثا 
 عن أيب هريرة  قال ملا كان غزوة تبوك أصاب النـاس       " وملسلم يف صحيحه      

جماعة قالوا  يا رسول اهللا لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسـول    
اهللا صلى اهللا عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول اهللا إن فعلـت قـل            

ة لعل اهللا أن جيعل     الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم مث ادع اهللا هلم عليها بالربك          
يف ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه مث دعـا                 
بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل جييء بكف ذرة قال وجييء اآلخر بكف متر قال              

                                                        
. ح/٤٥ص/١    ويف خلق أفعال العبـاد  ج ٣٢٥٢ح /١٢٦٧ص /٣أخرجه البخاري يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ١(

وابن حنبل يف مسنده     . ٢٠٧ح/٤٣٨ص/١وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٢٨ح/٥٧ص/١ومسلم  يف صحيحه  ج     
  .والطرباين يف مسند الشاميني. والنسائي يف سننه الكربى. ٢٢٧٢٧ح/٣١٤ص/٥ج

وابـن  . ٣٢ح/٦١ص/١لم  يف صحيحه  ج   ومس ١٢٨ح  /٥٩ص  /١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج       / صحيح  ) ٢(
،  ٣٨٩٩ح/٩ص/٧،  ج٣٢٢٨ح/١١ص/٦وأيب يعلى يف مسنده  ج. ٢٢٠٦٢ح/٢٣٠ص/٥حنبل يف مسنده  ج

  .٣٩٣٧ح/٣٢ص/٧ج
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وجييء اآلخر بكسرة حىت اجتمع على النطع من ذلك شيء يسري قال فدعا رسول              
 بالربكة مث قال خذوا يف أوعيتكم قـال فأخـذوا يف          اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه     

أوعيتهم حىت ما تركوا يف العسكر وعاء إال مألوه قال فأكلوا حىت شبعوا وفضلت              
فضلة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا                 

   .)١("ال يلقى اهللا ما عبد غري شاك فيحجب عن اجلنة 
عن أبو هريرة قال  كنا قعودا حول رسول اهللا صلى اهللا " يف صحيحه    وملسلم  

عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر يف نفر فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بني                 
أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول مـن فـزع               

يت حائطا لألنصار لبين النجار فخرجت أبتغي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أت
فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل يف جوف حائط من بئر خارجة                 
والربيع اجلدول فاحتفزت كما حيتفز الثعلب فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول اهللا قال ما شأنك قلت كنت بني أظهرنا                

أت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا فقمت فأبط
احلائط فاحتفزت كما حيتفز الثعلب وهؤالء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاين     
نعليه قال اذهب بنعلي هاتني فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال اهللا 

ول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعالن يا أبا        مستقينا ا قلبه فبشره باجلنة فكان أ      
هريرة فقلت هاتان نعال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثين ما من لقيت يشهد               
أن ال إله إال اهللا مستيقنا ا قلبه بشرته باجلنة فضرب عمر بيده بني ثديي فخررت                

                                                        
،  ٢٣٥٢ح/٨٨٠ص/٢والبخـاري يف صـحيحه  ج      . ٢٧ح/٥٦ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ١(

والنسائي . ٢٠٣١٨ح/٢٦ص/٥ ج، ١١٠٩٥ح/١١ص/٣وابن حنبل يف مسنده  ج. ٢٨٢٠ح/١٠٨٨ص/٣ج
  .١١٩٩ح/٤١٣ص/٢وأيب يعلى يف مسنده  ج. ٨٧٩٤ح/٢٤٦ص/٥يف سننه الكربى  ج
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ليه وسلم فأجهشت السيت فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا ع
بكاء وركبين عمر فإذا هو على أثري فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما لك 
يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخربته بالذي بعثين به فضرب بني ثديي ضربه خررت 
السيت قال ارجع فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا عمر ما محلك على ما                 

اهللا بأيب أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن ال فعلت قال يا رسول 
إله إال اهللا مستيقنا ا قلبه بشره باجلنة قال نعم قال فال تفعل فإين أخشى أن يتكل                 

   .)١("الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخلهم 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه عن أيب بردة عن أيب موسى قال قا"وله يف صحيحه    

وسلم  إذا كان يوم القيامة دفع اهللا عز وجل إىل كل مسلم يهوديـا أو نـصرانيا                  
   .)٢("فيقول هذا فكاكك من النار 

عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  إن اهللا عز              "وله يف صحيحه    
ليتوب مسيء الليل وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار          

   .)٣("حىت تطلع الشمس من مغرا 

                                                        
  .٤٥٤٣ح/٤١٠ص/١٠وابن حبان يف صحيحه  ج. ٣١ح/٦١ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج/ صحيح ) ١(
ــحيح ) ٢( ــحيحه  ج / ص ــسلم  يف ص ــه م ــسنده    . ٢٧٦٧ح/٢١١٩ص/٤أخرج ــل يف م ــن حنب واب

. ١٩٦١٥ح/٤٠٢ص/٤،  ج١٩٥٧٨ح/٣٩٨ص/٤،  ج١٩٥٠٤ح/٣٩١ص/٤ ج،١٩٥٠٣ح/٣٩١ص/٤ج
والكناين يف جـزء    . ٤٩٩ح/٦٨ص/١والطيالسي يف مسنده  ج    . ٧٦٤٤ح/٢٨٢ص/٤واحلاكم يف مستدركه  ج    

   .٦٢٠ح/١٩٥ص/١والطرباين يف معجمه األوسط  ج. ٥ح/٤٥ص/١البطاقة  ج
ــحيح ) ٣( ــحيحه   ج / ص ــسلم يف ص ــه م ــل  ٢٧٥٩ح/٢١١٣ص/٤أخرج ــن حنب ــسنده    واب  يف م

والبيهقي يف . ٤٩٠ح/٦٧ص/١والطيالسي يف مسنده  ج. ١٩٦٣٥ح/٤٠٤ص/٤،  ج١٩٥٤٧ح/٣٩٥ص/٤ج
ــسنده  . ٢٠٥٥٥ح/١٨٨ص/١٠،  ج١٦٢٨١ح/١٣٧ص/٨ســننه الكــربى  ج ــد يف م ــن محي ــد ب وعب

   .٥٦٢ح/١٩٧ص/١ج
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عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            " وله يف صحيحه      
قال اهللا عز وجل  أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه حيث يذكرين واهللا هللا أفرح بتوبة                  

ذراعا ومـن   عبده من أحدكم جيد ضالته بالفالة ومن تقرب إيل شربا تقربت إليه             
  . )١("تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعـا وإذا أقبل إيل ميشى أقبلت إليه أهرول 

عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال  مسعـت رسـول اهللا             " وله يف صحيحه      
صلى اهللا عليه وسلم قبل موته بثالثة أيام يقول ال ميوتن أحدكم إال وهـو حيـسن           

   .)٢("الظن باهللا عز وجل 
عن أنس بن مالك قال  كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              " حيحه    وله يف ص  

وسلم يغري إذا طلع الفجر وكان يستمع األذان فإن مسع أذانا أمـسك وإال أغـار               
فسمع رجال يقول اهللا أكرب اهللا أكرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم علـي          

 اهللا فقال رسول اهللا صلى      الفطرة مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال             
   .)٣("اهللا عليه وسلم خرجت من النار 

                                                        
،  ٢٦٧٥ح/٢٠٦٢ص/٤،  ج٢٦٧٥ح/٢٠٦١ص/٤أخرجـــه مـــسلم يف صـــحيحه  ج/ صـــحيح ) ١(

،  ٢٦٧٥ح/٢١٠٢ص/٤،  ج٢٦٧٥ح/٢١٠٢ص/٤، ج٢٦٧٥ح/٢٠٦٨ص/٤ ج، ٢٦٧٥ح/٢٠٦٧ص/٤ج
ــحيحه  ج. ٢٦٧٥ح/٢١٠٣ص/٤ج ــاري يف صـ ــرد  .  ٦٩٧٠ح/٢٦٩٤ص/٦والبخـ ويف األدب املفـ
وابـن حبـان يف صـحيحه        . ٨٤ح/٩٦ص/١وابن أيب الدنيا يف حسن الظن بـاهللا  ج         . ٦١٦ح/٢١٦ص/١ج
. ٣٦٠٣ح/٥٨٢ص/٥مـذي   ج    وصححه األلباين يف سنن التر    . ٨١١ح/٩٥ص/٣،  ج  ٦٣٩ح/٤٠٦ص/٢ج

  . والطرباين يف معجمه األوسط.  ومهام بن منبه يف صحيفة مهام. والطرباين يف معجمه الكبري. وابن حنبل يف مسنده
وصححه االلباين يف . ٢٨٧٧ح/٢٢٠٦ص/٤،  ج٢٨٧٧ح/٢٢٠٥ص/٤أخرجه مسلم يف صحيحه  ج/ صحيح ) ٢(

وابن . ٢٩ح/٤٠ص/١لدنيا  يف حسن الظن باهللا  جوأخرجه ابن أيب ا. ٤١٦٧ح/١٣٩٥ص/٢سنن ابن ماجه   ج
وعبد بن محيـد يف  . وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى   . والطرباين يف مسند الشاميني   . حنبل يف مسنده  

  .والطرباين يف معجمه األوسط. وابن اجلعد يف مسنده. مسنده
،  ٥٨٥ح/٢٢١ص/١ي يف صـحيحه  ج     والبخار. ٣٨٢ح/٢٨٨ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ٣(

وابن حبان يف صـحيحه      .٣٩٦١ح/١٥٣٨ص/٤،  ج  ٢٧٨٥ح/١٠٧٧ص/٣،  ج  ٢٧٨٤ح/١٠٧٧ص  /٣ج
ــحيحه   .٤٧٥٣ح/٦٢ص/١١،  ج٤٧٤٦ح/٥٢ص/١١،  ج٤٧٤٥ح /٥١ص/١١ج ــة يف ص ــن خزمي واب
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عن عمر بن اخلطاب أنه قال   قدم على رسول اهللا صـلى             " وله يف صحيحه      
اهللا عليه وسلم بسيب فإذا امرأة من السيب تبتغى إذا وجدت صبيا يف السيب أخذته               

 وسلم أترون هذه املرأة     فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه         
طارحة ولدها يف النار قلنا ال واهللا وهى تقدر على أن ال تطرحه فقال رسـول اهللا                 

   .)١("صلى اهللا عليه وسلم هللا أرحم بعباده من هذه بولدها 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                        
وابن حنبـل يف  . ١٦١٨ح/١٦٤ص/٤،  ج١٥٥٠ح/١٢١ص/٤والترمذي يف سننه  ج  . ٤٠٠ح/٢٠٩ص/١ج

اهليثمي يف  / واحلارث  . والنسائي يف سننه الكربى   . والطيالسي يف مسنده  .  يف شرح معاين اآثار    والطحاوي. مسنده
. وابن اجلعد يف مسنده. وعبد بن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى). الزوائد(مسنده 

  . وعبد الرزاق يف مصنفه. والشافعي يف مسنده
ح /٢٢٣٥ص  /٥والبخاري يف صـحيحه  ج       . ٢٧٥٤ح/٢١٠٩ص/٤ يف صحيحه  ج    أخرجه مسلم / صحيح  ) ١(

والطـرباين يف   . والطرباين يف معجمه الصغري   . ١٨ح/٢٩ص/١وابن أيب الدنيا  يف حسن الظن باهللا  ج         .   ٥٦٥٣
  . معجمه األوسط
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  البـاب الرابع
إن اهللا  إذا " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عبدا نادى جربيل إن اهللا قد أحب فالنا أحب 
فأحبه فيحبه جربيل ثم ينادي جربيل يف السماء 
إن اهللا قد أحب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء 

  "ويوضع له القبول يف أهل األرض 
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 هـم عـن    قُلْ من يكْلَؤكُم ِباللَّيِل والنهاِر ِمن الرحمِن بلْ:   قال اهللا تعاىل   
  . )١(  ِذكِْر ربِهم معِرضونَ  

        ـاِتبالطَّي نم ماهقْنزرِر وحالْبو رِفي الْب ماهلْنمحو مِني آدا بنمكَر لَقَدو 
  . )٢(  وفَضلْناهم علَى كَِثٍري ممن خلَقْنا تفِْضيالً 

  ٍةمحا رفَِبم               واْ ِمـنفَظّاً غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَـض كُنت لَوو ملَه اللِّه ِلنت نم 
حوِلك فَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي اَألمِر فَِإذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللِّه             

 كِِّلنيوتالْم ِحبي ِإنَّ اللّه  )٣( .  
 ِإ             كُملَيواْ عظَاِهري لَمئاً ويش وكُمنقُصي لَم ثُم ِرِكنيشالْم نم مدتاهع الَّ الَِّذين

 ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللّه ِتِهمدِإلَى م مهدهع ِهمواْ ِإلَيداً فَأَِتمأَح  )٤( .  
    َالِبيِل اللِّه وأَنِفقُواْ ِفي سو         ِحبي اْ ِإنَّ اللّهوِسنأَحلُكَِة وهِإلَى الت ِديكُملْقُواْ ِبأَيت 

 ِسِننيحالْم  )٥( .  
             ِحـبلَـا ي ـهلَى اللَِّه ِإنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميئٍَة سياء سزجو

 الظَّاِلِمني  )٦( .  
ْواعاد ِدينتعالْم ِحبالَ ي هةً ِإنفْيخعاً ورضت كُمبر   )١( .  

                                                        
   .٤٢/  األنبياء )١(
   .٧٠/ اإلسراء )٢(
   .١٥٩/ آل عمران ) ٣(
   .٤/  التوبة )٤(
   .١٩٥/ البقرة )٥(
   .٤٠/ الشورى )٦(
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             عرالـزـلَ وخالناٍت ووشرعم رغَياٍت ووشرعاٍت منأَ جالَِّذي أَنش وهو 
      شتم رغَياِبهاً وشتانَ ممالرونَ وتيالزو ِلفاً أُكُلُهتخواْ       مآتو رِرِه ِإذَا أَثْماِبٍه كُلُواْ ِمن ثَم

 ِرِفنيسالْم ِحبالَ ي هِرفُواْ ِإنسالَ تاِدِه وصح موي قَّهح  )٢( .  
              َال اللّـهلَ وسالنثَ ورالْح ِلكهيا وِفِيه فِْسدِض ِليى ِفي اَألرعلَّى سوِإذَا تو 
 . )٣(   فَساد يِحب ال

 ًورااالً فَختخن كَانَ مم ِحبالَ ي ِإنَّ اللّه    )٤( .  
 فِْسِدينالْم ِحبالَ ي اللّهاداً وِض فَسنَ ِفي اَألروعسيو ) ٥( .  
        ُلَك لَّ اللّها أَحاِت مبواْ طَيمرحواْ الَ تنآم ا الَِّذينها أَيالَ  ي واْ ِإنَّ اللّهدتعالَ تو م

 ِدينتعالْم ِحبي ) ٦( .  
                 ِحـبالَ ي ـهــونَ ِإنِلنعـا يمونَ وِسـرا يم لَـمعي أَنَّ اللّـه مرالَ ج 

 كِْبِرينتسالْم ) ٧( . 

 قِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللّه  )٨( . 

اعاَألنأْكُلُونَ         وا تهِمنو اِفعنمٌء وا ِدفِفيه ا لَكُملَقَهخ م    ٌالما جِفيه لَكُمو 
 وتحِملُ أَثْقَالَكُم ِإلَى بلٍَد لَّم تكُونـواْ باِلِغيـِه ِإالَّ        ِحني تِرحيونَ وِحني تسرحونَ     

                                                                                                                                        
   .٥٥/ األعراف )١(
  ١٤١/ األنعام )٢(
   .٢٠٥/ البقرة )٣(
   .٣٦/ النساء )٤(
    .٦٤/  املائدة )٥(
   .٨٧/  املائدة )٦(
   .٢٣/ النحل )٧(
   .٤٢/ املائدة )٨(
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     ر وفؤلَر كُمباَألنفُِس ِإنَّ ر ِبِشق  ِحيم       ـاوهكَبرِلت ِمـريالْحالَ والِْبغلَ ويالْخو 
 وعلَى اللِّه قَصد السِبيِل وِمنها جآِئر ولَـو شـاء           وِزينةً ويخلُق ما الَ تعلَمونَ      

   ِعنيمأَج اكُمدلَه   هناًء لَّكُم ماِء ممالس لَ ِمنالَِّذي أَنز وِفيِه  ه رجش هِمنو ابرش 
 ينِبت لَكُم ِبِه الزرع والزيتونَ والنِخيلَ واَألعناب وِمن كُلِّ الثَّمراِت           تِسيمونَ  

قَمـر   وسخر لَكُم اللَّيلَ والْنهار والشمس والْ      ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ       
 وما ذَرأَ لَكُم ِفـي      والْنجوم مسخرات ِبأَمِرِه ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يعِقلُونَ          

 وهو الَِّذي سخر الْبحر     اَألرِض مختِلفاً أَلْوانه ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً لِّقَوٍم يذَّكَّرونَ          
نه لَحماً طَِرياً وتستخِرجواْ ِمنه ِحلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك مواِخر ِفيـِه            ِلتأْكُلُواْ مِ 

 وأَلْقَى ِفي اَألرِض رواِسي أَن تِميد ِبكُم        وِلتبتغواْ ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ      
   ت لَّكُمالً لَّعبساراً وهأَنونَ  ودته       َونـدتهي مِم هجِبالناٍت والمعو    ـنأَفَم 

 وِإن تعدواْ ِنعمةَ اللِّه الَ تحصوها ِإنَّ اللّـه         يخلُق كَمن الَّ يخلُق أَفَال تذَكَّرونَ       
 ِحيمر فُورلَغ  )١(.  

أْسِفيِه ب ِديدا الْحلْنأَنزاِس  وِللن اِفعنمو ِديدش  )٢(.  
               كُملَيغَ عبأَسِض وا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السلَكُم م رخس ا أَنَّ اللَّهورت أَلَم 

ِكتـاٍب  ِنعمه ظَاِهرةً وباِطنةً وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم ولَا هدى ولَا               
  . )٣( مِنٍري 

                                                        
   .١٨-٥/ النحل )١(
   .٢٥/  احلديد )٢(
   .٢٠/لقمان  )٣(



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٣٧  

         ِريجالْفُلِْك الَِّتي تاِر وهالنِل وِتالَِف اللَّياخِض واَألراِت واوملِْق السِإنَّ ِفي خ
     ـدعب ضا ِبـِه األرياء فَأَحاِء ِمن ممالس ِمن لَ اللّها أَنزمو اسالن نفَعا يِر ِبمحِفي الْب

 بين السماء   )١( وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دآبٍة وتصِريِف الرياِح والسحاِب الْمسخرِ        موِتها  
. )٢( واَألرِض آلياٍت لِّقَوٍم يعِقلُونَ 

        ـ ِحلْي ـهواْ ِمنِرجختـستاً وماً طَِريلَح هأْكُلُواْ ِمنِلت رحالْب رخالَِّذي س وهةً  و
.)٣( تلْبسونها وترى الْفُلْك مواِخر ِفيِه وِلتبتغواْ ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

               اٍتلَآي ِإنَّ ِفي ذَِلك هنِميعاً مِض جا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السلَكُم م رخسو 
  .)٤( لَّقَوٍم يتفَكَّرونَ 

 ِـا            لِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تناِت جِمنؤالْمو ِمِننيؤِخلَ الْمدي
  . )٥(  ويكَفِّر عنهم سيئَاِتِهم وكَانَ ذَِلك ِعند اللَِّه فَوزاً عِظيماً  

      َاِت أاِلحِملُواْ الصعواْ ونِر الَِّذين آمشبـا         وِتهحِري ِمـن تجاٍت تنج منَّ لَه
اَألنهار كُلَّما رِزقُواْ ِمنها ِمن ثَمرٍة رزقاً قَالُواْ هـذَا الَِّذي رِزقْنا ِمن قَبلُ وأُتواْ ِبـِه                

 . )٦(  متشاِبهاً ولَهم ِفيها أَزواج مطَهرةٌ وهم ِفيها خاِلدونَ 

               ـاِفيه اِلـدِينخ ـارها األَنِتهحِري ِمن تجاٍت تناِت جِمنؤالْمو ِمِننيؤالْم اللّه دعو
  ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلك راللِّه أَكْب نانٌ موِرضٍن وداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو  )٧( 

                                                        
  .آن فيستطيع اإلنسان أن يكيف السحب فتمطر  هذا من اإلعجازات الواردة يف القر)١(
   . ١٦٤/ البقرة )٢(
   .١٤/  النحل )٣(
   . ١٣/ اجلاثية )٤(
   .٥/  الفتح )٥(
   .٢٥/ البقرة  )٦(
   . ٧٢/ التوبة )٧(



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٣٨  

    َِّخلُ الدي ـا           ِإنَّ اللَّهِتهحِري ِمـن تجاٍت تناِت جاِلحِملُوا الصعوا ونآم ِذين
            ِريرا حِفيه مهاسِلبلُؤاً ولُؤٍب وِمن ذَه اِورأَس ا ِمننَ ِفيهلَّوحي ارهالْأَن   واـدهو 

  . )١(  ِإلَى الطَّيِب ِمن الْقَوِل وهدوا ِإلَى ِصراِط الْحِميِد 
               ِملُـواعـوا ونآم الَّـِذين ـِرجخاٍت لِّينيباِت اللَِّه مآي كُملَيلُو عتوالً يسر 

الصاِلحاِت ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ومن يؤِمن ِباللَِّه ويعملْ صاِلحاً يدِخلْه جنـاٍت             
 اللَّه الَّـِذي    ِلِدين ِفيها أَبداً قَد أَحسن اللَّه لَه ِرزقاً         تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خا    

خلَق سبع سماواٍت وِمن الْأَرِض ِمثْلَهن يتنزلُ الْأَمر بينهن ِلتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ              
 . )٢(   شيٍء ِعلْماً شيٍء قَِدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ ِبكُلِّ

 ٍرهناٍت ونِفي ج ِقنيتِإنَّ الْم  ِدٍرقْتِليٍك مم ٍق ِعندِد ِصدقْعِفي م   ) ٣( . 

 ًلْكاً كَِبريامِعيماً ون تأَير ثَم تأَيِإذَا رو   )٤( . 

قالت  استأذن رهـط مـن   عن عائشة رضي اهللا عنها    " ويف صحيح البخاري    
اليهود على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا السام عليك فقلت بل عليكم السام              
واللعنه فقال يا عائشة إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله قلت أو مل تسمع مـا                  

  . )٥("قالوا قال قلت وعليكم 
                                                        

   .٢٤-٢٣/  احلج )١(
   .١٢-١١/  الطالق )٢(
   .٥٥-٥٤/ القمر )٣(
   .٢٠/اإلنسان )٤(
،  ٥٦٨٣ح/٢٢٤٣ص/٥،  ج٢٧٧٧ح/١٠٧٣ص/٣ه  جأخرجــه البخــاري يف صــحيح  / صــحيح ) ٥(

.  ٦٥٢٨ح/٢٥٣٩ص/٦،  ج٦٠٣٨ح/٢٣٥١ص/٥،  ج٦٠٣٢ح/٢٣٤٩ص/٥، ج٥٩٠١ح/٢٣٠٩ص/٥ج
ــرد  ج ــحيحه   . ٤٦٢ح/١٦٤ص/١،  ج٣١١ح/١١٦ص/١ويف األدب املفــ ــسلم يف صــ ومــ

وابـن خزميـة يف صـحيحه        . ٦٤٤١ح/٣٥٤ص/١٤وابن حبان يف صـحيحه  ج      . ٢١٦٥ح/١٧٠٧ص/٤ج
وابـن حنبـل يف     . ٢٧٠١ح/٦١ص/٥والترمذي يف سننه  ج    . ١٥٨٥ح/٣٩ص/٣،  ج  ٥٧٤ح/٢٨٨ص/١ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٣٩  

ألشج أشج  عن بن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ل          " ويف صحيحه   
   .)١("عبد القيس  إن فيك خلصلتني حيبهما اهللا احللم واألناة 

عن يعلى أن رسول اهللا رأى رجال يغتسل بالرباز فصعد          "  ويف سنن النسائي      
املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه وقال إن حليم حيي ستري حيب احليـاء والـستر فـإذا             

   .)٢("اغتسل أحدكم فليستتر 
عن سهل بن سعد الساعدي قال  أتى الـنيب صـلى اهللا     " ويف سنن ابن ماجة     

عليه وسلم رجل فقال يا رسول اهللا دلين على عمل إذا أنا عملته أحبين اهللا وأحبين                
الناس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد فيما يف                

   .)٣ ("أيدي الناس حيبوك 

                                                                                                                                        
. والقضاعي يف مسند الـشهاب . وابن راهويه يف مسنده. والنسائي يف سننه الكربى   . واحلميدي يف مسنده  . مسنده

  وعبد بن محيد يف مسنده  . وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى
وقـال األلبـاين     . ٥٨٦ح/٢٠٦ص/١،  ج  ٥٨٥ح/٢٠٥ص/١دب املفرد  ج   أخرجه البخاري  يف األ    / صحيح  ) ١(

 ح/١٤٠١ ص/٢ويف سنن ابـن ماجـه   ج        . ٢٠١١ح/٣٦٧ص/٤وكذا يف سنن الترمذي   ج      . صـحـيـح
ح /١٨١ص  /١٦وابن حبـان يف صـحيحه  ج         .  ١٧ح/٤٨ص/ ١وأخرجه مسلم يف صحيحه     ج        . ٤١٨٨
طــرباين يف معجمــه الكــبري    وال. ١٧٨٦٢ح/٢٠٦ص/٤وابــن حنبــل يف مــسنده  ج  . ٧٢٠٤

وابـن عمروالـشيباين يف     . والطرباين يف معجمه الصغري   . والنسائي يف سننه الكربى   . ١٢٩٦٩ح/٢٣٠ص/١٢ج
  .وعبد الرزاق يف مصنفه. والبخاري يف خلق أفعال العباد. وأيب يعلى يف مسنده. اآلحاد واملثاين

ويف سنن أيب داود      . ٤٠٧ح/٢٠٠ص/١،  ج  ٤٠٦ح/٢٠٠ص/١صححه األلباين يف سنن النسائي   ج       / صحيح  ) ٢(
والبيهقي . ١٧٩٩٩ح/٢٢٤ص/٤،  ج ١٧٩٩٧ح/٢٢٤ص/٤وابن حنبل يف مسنده  ج     . ٤٠١٢ح/٤٠ص/٤ج

ــربى  ج  ــننه الك ــصنفه    . ١٣٣٣٧ح/٩٧ص/٧،  ج٩٠٨ح/١٩٨ص/١يف س ــيبة يف م ــن أيب ش واب
  .١١١١ح/٢٨٨ص/١ج

وأخرجه احلاكم يف مستدركه     . األلباينوصححه  . ٤١٠٢ح/١٣٧٤ص/٢أخرجه ابن ماجه  يف سننه  ج       / صحيح  ) ٣(
. ٥٩٧٢ح/١٩٣ص/٦،  ج  ٥٩٧٢ح/١٩٣ص/٦والطرباين يف معجمـه الكـبري  ج       . ٧٨٧٣ح/٣٤٩ص/٤ج

ــشهاب  ج ــسند ال ــضاعي يف م ــارث . ٦٤٣ح/٣٧٣ص/١والق ــسنده / واحل ــي يف م ــد(اهليثم )  الزوائ
  .١٤ح/١٦٠ص/١ج
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١٤٠  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال          عن أيب هريرة    " ويف صحيح مسلم    
يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلنة فقالوا كيـف يـا                
رسول اهللا قال يقاتل هذا يف سبيل اهللا عز وجل فيستشهد مث يتوب اهللا على القاتل                

  .) ١("فيسلم فيقاتل يف سبيل اهللا عز وجل فيستشهد 
ن النيب  قال  من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه عن أيب موسى ع" ويف صحيحه  

   .)٢("ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه 
عن عائشة  أن النيب  بعث رجال على سرية وكان يقرأ            " ويف صحيح البخاري    

ألصحابه يف صالته فيختم بقل هو اهللا أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب  فقـال                

                                                        
 يف صــحيحه  والبخــاري. ١٨٩٠ح/١٥٠٥ص/٣أخرجــه مــسلم  يف صــحيحه  ج  / صــحيح ) ١(

ــننه  ج . ٢٦٧١ح/١٠٤٠ص/٣ج ــسائي يف س ــحيحه    . ٣١٦٦ح/٣٩ص/٦والن ــان يف ص ــن حب واب
واحلميدي يف . ٩٩٧٧ح/٤٦٤ص/٢،  ج٨٢٠٨ح/٣١٨ص/٢وابن حنبل يف مسنده  ج . ٢١٥ح/٤٤٩ص/١ج

والبيهقـي يف سـننه     . والطرباين يف مسند الشاميني   . والنسائي يف سننه الكربى   . ١١٢٢ح/٤٧٧ص/٢مسنده  ج  
  .ومهام بن منبه يف صحيفة. الكربى

،  ٢٦٨٤ح/٢٠٦٦ص/٤،  ج٢٦٨٣ح/٢٠٦٥ص/٤أخرجـــه مـــسلم  يف صـــحيحه  ج/ صـــحيح ) ٢(
،  ٦١٤٢ح/٢٣٨٧ص/٥والبخــاري يف صــحيحه  ج. ٢٦٨٦ح/٢٠٦٧ص/٤،  ج٢٦٨٥ح/٢٠٦٧ص/٤ج
ــننه  ج . ٦١٤٣ح/٢٣٨٧ص/٥ج ــسائي يف ســ ،  ١٨٣٦ح/١٠ص/٤،  ج١٨٣٤ح/١٠ص/٤والنــ
ـ . ١٨٣٨ح/١١ص/٤،  ج١٨٣٧ح/١٠ص/٤ج ،  ٣٠٠٨ح/٢٧٩ص/٧ن حبــان يف صـــحيحه  ج وابـ
،  ١٠٦٦ح/٣٧٩ص/٣والترمــــذي يف ســــننه  ج. ٣٠١٠ح/٢٨١ص/٧،  ج٣٠٠٩ح/٢٨٠ص/٧ج
وابن حنبل  . ٤٢٦٤ح/١٤٢٥ص/٢وابن ماجه يف سننه  ج     . ٢٣٠٩ح/٥٥٤ص/٤،  ج  ١٠٦٧ح/٣٨٠ص/٣ج

. ائي يف سننه الكـربى والطرباين يف معجمه الكبري   والنس  . واحلميدي يف مسنده  . والطيالسي يف مسنده  . يف مسنده 
. وأيب يعلى يف مسنده. وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين . والقضاعي يف مسند الشهاب   . وابن راهويه يف مسنده   

والطرباين يف . والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه   . ومهام بن منبه يف صحيفة مهام     . وعبد بن محيد يف مسنده    
  .معجمه األوسط
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١٤١  

ال ألا صفة الرمحن وأنا أحب أن أقرأ ـا          سلوه ألي شيء يصنع ذلك فسألوه فق      
   .)١("فقال النيب  أخربوه أن اهللا حيبه

عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا أرأيت إن علمت أي ليلة            " ويف سنن الترمذي    
   .)٢("ليلة القدر ما أقول فيها قال قويل اللهم إنك عفو كرمي حتب العفو فاعف عين 

 عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه           عن أيب صاحل  " ويف صحيح مسلم      
وسلم أنه قال قال اهللا عز وجل  أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه حيث يـذكرين واهللا هللا      
أفرح بتوبة عبده من أحدكم جيد ضالته بالفالة ومن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا                

   .)٣("ت إليه أهرول ومن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إيل ميشى أقبل
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أن رجال زار أخا        " ويف صحيحه   

له يف قرية أخرى فأرصد اهللا له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال                 
أريد أخا يل يف هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة ترا قال ال غري أىن أحببته يف                

   .)٤("جل قال فإين رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه اهللا عز و
                                                        

.   ٨١٣ح/٥٥٨ص/١ومسلم  يف صحيحه  ج     .٦٩٤٠ح/٢٦٨٦ص/٦ أخرجه البخاري يف صحيحه  ج      /صحيح  ) ١(
والنـسائي يف سـننه     . ٧٩٣ح/٧٣ص/٣وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٩٩٣ح/١٧١ص/٢والنسائي يف سننه  ج    

  .١٠٥٣٩ح/١٧٧ص/٦،  ج١٠٦٥ح/٣٤١ص/١الكربى  ج
. ل الترمذي   حديث حسن صـحيح     وقا ، ٣٥١٣ح/٥٣٤ص/٥صححه األلباين يف سنن الترمذي   ج       / صحيح  ) ٢(

،  ٢٥٥٤٤ح/١٨٣ص/٦وأخرجه ابـن حنبـل يف مـسنده  ج         . ٣٨٥٠ح/١٢٦٦ص/٢ويف سنن ابن ماجه  ج     
،  ٢٥٧٨٢ح/٢٠٨ص/٦، ج٢٥٥٣٦ح/١٨٣ص/٦،  ج٢٥٥٣٤ح/١٨٢ص/٦،  ج٢٥٤٢٣ح/١٧١ص/٦ج
وابـن  . والنسائي يف سننه الكربى   . ١٩٤٢ح/٧١٢ص/١واحلاكم يف مستدركه  ج    . ٢٦٢٥٨ح/٢٥٨ص/٦ج

  . والطرباين يف معجمه األوسط. والقضاعي يف مسند الشهاب. يه يف مسندهراهو
قال اهللا تبارك وتعاىل  أنا عند ظن عبدي يب " انظر إىل خترجيه يف باب  قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  / صحيح  )٣(

   .١٣٢ص " فليظن يب ما شاء 
ـ . ٢٥٦٧ح/١٩٨٩ص/٤أخرجـه مـسلم يف صـحيحه  ج     / صحيح  ) ٤( ه البخـاري  يف األدب املفـرد    وأخرج

وابن حبان يف   .١٠٠ح/١٥٢ص/١،  ج  ٩٦ح/١٤٩ص/١وابن أيب الدنيا يف اإلخوان  ج      . ٣٥٠ح/١٢٨ص/١ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٤٢  

عن سهل بن سعد قال قال النيب  يوم خيرب  ألعطـني             " ويف صحيح البخاري    
الراية غدا رجال يفتح على يديه حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله فبات النـاس               

يل يشتكي عينيه فبصق يف     ليلتهم أيهم يعطي فغدوا كلهم يرجونه فقال أين علي فق         
عينيه ودعا له فربأ كأن مل يكن به وجع فأعطاه فقال أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا فقال        
انفذ على رسلك حىت ترتل بساحتهم مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبـا جيـب               

   .)١("عليهم فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال خري لك من أن يكون لك محر النعم 
عن طلحة بن عبيد اهللا قال رسول اهللا إن       " خالق البن أيب الدنيا     ويف مكارم األ  

  .)٣( ")٢(اهللا تعاىل جواد حيب اجلود وحيب معايل األخالق ويكره سفسافها

                                                                                                                                        
، ٧٩٠٦ح/٢٩٢ص/٢وابن حنبـل يف مـسنده  ج       . ٥٧٦ح/٣٣٨ص/٢،  ج  ٥٧٢ح/٣٣٢ص/٢صحيحه  ج  

. ١٠٦٠٨ح/٥٠٨ص/٢،  ج  ١٠٢٥٢ح/٤٨٢ص/٢،  ج  ٩٩٥٩ح/٤٦٢ص/٢،  ج  ٩٢٨٠ح/٤٠٨ص/٢ج
  .٣٤٢٢٣ح/٦٤ص/٧وعبد الرزاق يف مصنفه  ج. ٢٧ح/١١٥ص/١ه يف مسنده  جوابن راهوي

،  ٢٨١٢ح/١٠٨٦ص/٣،  ج٢٧٨٣ح/١٠٧٧ص/٣أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج  / صــحيح ) ١(
،  ٣٩٧٢ح/١٥٤٢ص/٤،  ج٣٤٩٩ح/١٣٥٨ص/٣،  ج٣٤٩٨ح/١٣٥٧ص/٣، ج٢٨٤٧ح/١٠٩٦ص/٣ج
. ٢٤٠٧ح/١٨٧٣ص/٤،  ج  ٢٤٠٦ح/١٨٧٢ص/٤أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      . ٣٩٧٣ح/١٥٤٢ص/٤ج

وابـن  . ٠ح/٣٨٢ص/١٥،  ج  ٦٩٣٣ح/٣٧٩ص/١٥،  ج  ٦٩٣٢ح/٣٧٩ص/١٥وابن حبان يف صحيحه  ج     
وابـن  . والنسائي يف سننه الكـربى . والطرباين يف معجمه الكبري. والطحاوي يف شرح معاين اآثار    .حنبل يف مسنده  

والبيهقـي يف سـننه     ). الزوائد (اهليثمي يف مسنده  / واحلارث  . وابن حنبل يف فضائل الصحابة    . راهويه يف مسنده  
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وعبد الرزاق يف مصنفه. وأيب يعلى يف مسنده. الكربى

لسان العرب ج . السفساف اَألمر الـحِقـري والرديء من كل شيء وهوضد الـمعالـي والـمكاِرم        ؛ سفْسافَها  )٢(
  .١٥٥ ص ٩

وأخرجه ابن أيب الدنيا  يف مكارم .  يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته١٧٤٤: صححه األلباين حديث رقم/ صحيح ) ٣(
ــالق  ج ــننه   . ١٠ح/٢٠ص/١،  ج٨ح/١٩ص/١،  ج٦ح/١٩ص/١األخــ ــذي يف ســ والترمــ

ــستدركه  ج . ٢٧٩٩ح/١١٢ص/٥ج ــاكم يف مــ ، ١٥٢ح/١١٢ص/١،ج١٥١ح/١١٢ص/١واحلــ
. قـي يف سـننه الكـربى      والبيه. والطرباين يف معجمه الكبري   . ١٥٠٦ح/٥٧٣ص/١،  ج  ١٥٣ح/١١٢ص/١ج

  .وعبدالرزاق يف مصنفه



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٤٣  

عن األسود بن سريع عن رسول اهللا  قال أما إن           " ويف األدب املفرد للبخاري     
   .)١("ربك حيب احلمد 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        عن بن عمر عن رسو    " ويف صحيح ابن حبان     
   .)٢("إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته 

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  إن      " ويف سنن الترمذي    
   .)٣("اهللا حيب مسح البيع مسح الشراء مسح القضاء 

   إن اهللا  إذا أحـب  عن أيب هريرة  قال قال رسـول اهللا       " ويف صحيح البخاري    
عبدا نادى جربيل إن اهللا قد أحب فالنا فأحبه فيحبه جربيل مث ينادي جربيل يف السماء                

  )٤("إن اهللا قد أحب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول يف أهل األرض 

                                                        
ــسن ) ١( ــرد  ج / حـ ــاري يف األدب املفـ ــه البخـ ،  ٨٦١ح/٢٩٨ص/١،  ج٨٥٩ح/٢٩٨ص/١أخرجـ

. ١٥٦٢٤ح/٤٣٥ص/٣وقال األلباين حـسـن وأخرجه ابـن حنبـل يف مـسنده  ج       . ٨٦٨ح/٣٠٠ص/١ج
وابـن  . ي يف سننه الكـربى والنسائ. والطرباين يف معجمه الكبري. ٦٥٧٥ح/٧١٢ص/٣واحلاكم يف مستدركه  ج  

  .عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين
،  ٢٧٤٢ح/٤٥٢ص/٦،  ج٣٥٤ح/٧٠ص/٢أخرجـــه ابـــن حبـــان  يف صـــحيحه  ج/ صــحيح  ) ٢(

وابن حنبل يف . ٢٠٢٧ح/٢٥٩ص/٣،  ج٩٥٠ح/٧٣ص/٢وابن خزمية يف صحيحه  ج. ٣٥٦٨ح/٣٣٤ص/٨ج
ــسنده  ج ـ . ٥٨٧٣ح/١٠٨ص/٢،  ج٥٨٦٦ح/١٠٨ص/٢مـ ــرباين يف معجمــ ــبري  والطـ ه الكـ

. ١١٨٨١ح/٣٢٣ص/١١،  ج١١٨٨٠ح/٣٢٣ص/١١،ج١٠٠٣٠ح/٨٥ص/١٠،ج٧٦٦١ح/١٥٤ص/٨ج
 ٤٩٢٧ح/١٥٥ص/٥والطرباين يف معجمه األوسط  ج     . والبيهقي يف سننه الكربى   . والقضاعي يف مسند الشهاب   

   . يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته١٨٨٦: وقال األلباين  صحيح انظر حديث رقم
واحلـاكم يف مـستدركه      . وصـححه األلبـاين   . ١٣١٩ح/٦١٠ص/٣ترمذي  يف سننه  ج     أخرجه ال / صحيح  ) ٣(

والطـرباين يف معجمـه األوسـط        . ٦٢٣٨ح/١١٣ص/١١وأيب يعلى يف مـسنده  ج      . ٢٣٣٨ح/٦٥ص/٢ج
  .٧٥٤٤ح/٢٩٧ص/٧ج

وأخرجــه مــسلم  يف صــحيحه  . ٧٠٤٧ح/٢٧٢١ص/٦أخرجــه البخــاري  يف صــحيحه  ج/ صــحيح ) ٤(
ــن ح. ٢٦٣٧ح/٢٠٣١ص/٤ج ــحيحه  جواب ــان يف ص ــسنده  .  ٣٦٤ح/٨٦ص/٢ب ــل يف م ــن حنب واب
. ٢٢٣٢٤ح/٢٦٣ص/٥، ج ١٠٦٢٣ح/٥٠٩ص/٢، ج ٩٣٤١ح/٤١٣ص/٢، ج ٧٦١٤ح/٢٦٧ص/٢ج

  .والترمذي يف سننه. وأيب يعلى يف مسنده. وابن راهويه يف مسنده. ٢٤٣٦ح/٣١٩ص/١والطيالسي يف مسنده  ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٤٤  

عن أيب موسى قال  قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم الرجل حيب    " ويف صحيحه   
   .)١("ا حيلق م قال املرء مع من أحب القوم ومل

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال             " ويف صحيح مسلم    
   .)٢("أحب البالد إىل اهللا مساجدها وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا             " ويف صحيحه   
  .)٣("أين املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلييقول يوم القيامة 

عن أيب مسلم اخلوالين قال  قلت ملعاذ بن جبـل واهللا     " ويف صحيح ابن حبان     
إين ألحبك لغري دنيا أرجو أن أصيبها منك وال قرابة بيين وبينك قال فألي شـيء                

 مسعـت رسـول اهللا   قلت هللا قال فجذب حبويت مث قال أبشر إن كنت صادقا فإين           
صلى اهللا عليه وسلم يقول املتحابون يف اهللا يف ظل العرش يوم ال ظـل إال ظلـه                  

                                                        
،  ٥٨١٧ح/٢٢٨٣ص/٥ ج، ٥٨١٦ح/٢٢٨٣ص/٥أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج  / صــحيح ) ١(

ــرد  ج.  ٥٨١٨ح/٢٢٨٣ص/٥ج ــحيحه  . ٣٥١ح/١٢٩ص/١ويف األدب املفــ ــسلم يف صــ ومــ
والترمذي . ٥٥٧ح/٣١٧ص/٢،  ج  ٥٥٦ح/٣١٦ص/٢وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٢٦٤٠ح/٢٠٣٤ص/٤ج

ــننه  ج ــننه  ج. ٢٣٨٧ح/٥٩٦ص/٤،  ج٢٣٨٦ح/٥٩٦ص/٤يف س ،  ٥١٢٦ح/٣٣٣ص/٤وأيب داود يف س
والطرباين يف  . والطرباين يف معجمه الكبري   . والطيالسي يف مسنده  .  يف مسنده  وابن حنبل . ٥١٢٧ح/٣٣٣ص/٤ج

واحلارث . وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين. والقضاعي يف مسند الشهاب. والدارقطين يف سننه. معجمه الصغري
والطرباين . بن محيد يف مسندهوعبد . وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى  ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / 

  .وصححه األلباين يف كتاب اإلميان البن تيمية. يف معجمه األوسط
. ١٦٠٠ح/٤٧٧ص/٤وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٦٧١ح/٤٦٤ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ٢(

. ١٣٠١ح/٢٥٤ص/٢والقضاعي يف مـسند الـشهاب  ج       . ١٢٩٣ح/٢٧٠ص/٢وابن خزمية يف صحيحه  ج     
 يف صحيح اجلامع ١٦٧: صحيح انظر حديث رقم:  وقال األلباين ٤٧٦٣ح/٦٥ص/٣ سننه الكربى جوالبيهقي يف

   .الصغري وزيادته
أخرجـه ابـن أيب الـدنيا  يف اإلخـوان            . ٢٥٦٦ح  /١٩٨٨ص  /٤أخرجه مسلم يف صـحيحه  ج        / صحيح  ) ٣(

ــحيحه  ج  . ٤ح/٤٥ص/١ج ــن حبــان يف ص ــل يف مــسنده    . ٥٧٤ح/٣٣٥ص/٢واب وابــن حنب
. ١٠٩٢٣ح/٥٣٥ص/٢،  ج  ٨٨١٨ح/٣٧٠ص/٢،  ج  ٨٤٣٦ح/٣٣٨ص/٢،  ج  ٧٢٣٠ح/٢٣٧ص/٢ج

والبيهقـي يف   . ٧٩٣٥ح/٢٤٠ص/٨والطرباين يف معجمه الكبري  ج     . ١٧٠٨ح/٩٥٢ص/٢ومالك يف املوطأ  ج    
  .٢٧٥٧ح/٤٠٣ص/٢والدارمي يف سننه  ج. ٢٠٨٥٦ح/٢٣٣ص/١٠سننه الكربى  ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٤٥  

يغبطهم مبكام النبيون والشهداء مث قال فخرجت فأتيت عبـادة بـن الـصامت              
فحدثته حبديث معاذ فقال عبادة بن الصامت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

ت حمبيت على املتحابني يف وحقـت حمـبيت علـى           يقول عن ربه تبارك وتعاىل حق     
املتناصحني يف وحقت حمبيت على املتزاورين يف وحقت حمبيت على املتباذلني يف وهم             

   .)١("على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون مبكام 
عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  " ويف األدب املفرد للبخاري     

   .)٣(" اهللا عليه عشرا )٢(  علي واحدة صلىقال  من صلى

                                                        
وابـن أيب الـدنيا  يف   . ٥٧٧ح/٣٤٠ص/٢  ج ،٥٧٣ح/٣٣٤ص/٢أخرجه ابن حبان يف صحيحه  ج / صحيح  ) ١(

وصــححه األلبــاين يف ســنن الترمــذي  . ٧ح/٥٠ص/١،  ج٦ح/٤٨ص/١،  ج٥ح/٤٧ص/١اإلخــوان  ج
ويف صــحيح الترغيــب والترهيــب  . ٣٥٢٧ح/٢٨٨ص/٣ويف ســنن أيب داود  ج. ٢٣٩٠ح/٥٩٨ص/٤ج
،  ٢٢٩٤٥ح/٣٤١ص/٥،  ج٢٢١١٧ح/٢٣٧ص/٥وأخرجــه ابــن حنبــل يف مــسنده  ج. ٣٠١٩ح/٣ج
والطرباين . ٨٢٩٦ح/٤٦٧ص/٤،  ج٧٣١٨ح/١٨٨ص/٤واحلاكم يف مستدركه  ج. ٢٢٩٤٨ح/٣٤٢ص/٥ج

وعبد .  وأيب يعلى يف مسنده). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / واحلارث  . والنسائي يف سننه الكربى   . يف معجمه الكبري  
  .الرزاق يف مصنفه

اللهم صل على حممد وعلى ال حممد كما صليت         " ها  وأمت" اللهم صلي على حممد وسلم      " للصالة على النيب صيغ     )٢(
على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك محيد جميد وبارك على حممد وعلى ال حممد كما باركت علـى ابـراهيم وال                     

تفـسري ابـن كـثري    . الصالة رمحة خاصة وقيل هي ثناء اهللا على النيب عنـد املالئكـة     ". ابراهيم انك محيد جميد     
تفـسري أيب الــسعود  . ٣١٥١ص/١٠تفـسري ابــن أيب حـامت ج  . ٤٣ص/٢٢عـاين ج روح امل. ٥٠٧ص/٣ج
  .١١٣ص/٧ج

ومسلم يف  . ٦٤٥ح/٢٢٥ص/١،  ج  ٦٤٣ح/٢٢٤ص/١أخرج احلديث البخاري  يف األدب املفرد  ج        / صحيح  ) ٣(
ــحيحه  ج ــننه  ج . ٤٠٨ح/٣٠٦ص/١ص ــسائي يف س ،  ١٢٩٥ح/٥٠ص/٣،  ج١٢٨٣ح/٤٤ص/٣والن

ــحيحه  جو. ١٢٩٧ح/٥٠ص/٣،  ج١٢٩٦ح/٥٠ص/٣ج ــان يف صـ ــن حبـ ، ٩٠٤ح/١٨٦ص/٣ابـ
ــننه . ٩١٣ح/١٩٥ص/٣،  ج٩٠٦ح/١٨٨ص/٣،  ج٩٠٥ح/١٨٧ص/٣ج ــذي يف ســـ والترمـــ
واحلاكم يف مستدركه    . وابن حنبل يف مسنده   . ١٥٣٠ح/٨٨ص/٢وأيب داود يف سننه  ج     . ٤٨٥ح/٣٥٦ص/٢ج
وأيب .  يف معجمه الصغريوالطرباين. والنسائي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الكبري. ٢٠١٨ح/٧٣٥ص/١ج

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه. وابن اجلعد يف مسنده. يعلى يف مسنده



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٤٦  

عن جرير بن عبد اهللا قال  كنا جلوسا ليلة مع الـنيب              " ويف صحيح البخاري    
فنظر إىل القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا ال تضامون    

 )١ (يف رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروا             
   .)٢("فافعلوا مث قرأ  وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

عن احلارث بن سويد قال دخلت على عبد اهللا أعـوده           " ويف صحيح مسلم    
وهو مريض فحدثنا حبديثني حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه              

 فرحا بتوبة عبـده  وسلم قال  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هللا أشد      
املؤمن من رجل يف أرض دورية مهلكة معه راحلته عليها طعامـه وشـرابه فنـام                
فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حىت أدركه العطش مث قال أرجع إىل مكاين الذي كنت      
فيه فأنام حىت أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنـده راحلتـه              

                                                        
  . أي صالة الفجر والعصر )١(
،  ٧٧٣ح/٢٧٩ص/١،  ج٥٤٧ح/٢١٠ص/١،  ج٥٢٩ح/٢٠٣ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج/ صحيح ) ٢(

،  ٦٩٩٧ح/٢٧٠٣ص/٦، ج ٦٢٠٤ح/٢٤٠٤ص/٥، ج ٤٥٧٠ح/١٨٣٦ص/٤، ج ٤٣٠٥ح/١٦٧٣ص/٤ج
. ٧٠٠١ح/٢٧٠٨ص/٦، ج ٧٠٠٠ح/٢٧٠٦ص/٦، ج ٦٩٩٩ح/٢٧٠٤ص/٦، ج ٦٩٩٨ح/٢٧٠٣ص/٦ج

/ ٤،  ج٦٣٣ح/٤٤٠ص/١،  ج ١٨٣ح/١٧١ص/١،  ج  ١٨٢ح/١٦٧ص/١وأخرجه مسلم  يف صـحيحه  ج       
/ ١٦،  ج٦١٤١ح/١٠ص/١٤،  ج٤٦٤٢ح/٥٠١ص/١٠وابن حبان يف صـحيحه  ج    . ٢٩٦٨ح/٢٢٨٠ص
،  ٧٤٤٣ح/٤٧٦ص/١٦،  ج  ٧٤٤٢ح/٤٧٥ص/١٦،  ج   ٧٤٢٩ح/٤٥٥ص/١٦، ج ٧٣٧٧ح/٣٨٢ص
 ٦٨٧ص/٤وصححه األلباين يف سـنن الترمـذي  ج        . ٧٤٤٥ح/٤٨١ص/١٦،  ج  ٧٤٤٤ح/٤٧٨ص/١٦ج
،  ١٧٨ح/٦٣ص/١،  ج١٧٧ح/٦٣ص/١ويف ســنن ابــن ماجــه   ج. ٢٥٥٤ح/٦٨٩ص/٤،  ج٢٥٥١ح/

/ ٢٣٤ص/٤،  ج٤٧٢٩ح/٢٣٣ص/٤ويف ســـنن أيب داود   ج. ١٨٠ح/٦٤ص/١،  ج١٧٩ح/٦٤ص/١ج
. والنسائي يف سننه الكـربى    . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  . وابن حنبل يف مسنده   . ٤٧٣٠ح

والـدارمي يف   . وعبد بن محيد يف مسنده    . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . وابن راهويه يف مسنده   
  .والطرباين يف معجمه األوسط. سننه



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٤٧  

د فرحا بتوبة العبد املؤمن من هـذا براحلتـه          وعليها زاده وطعامه وشرابه فاهللا أش     
   .)١("وزاده

عن أيب هريرة  قال قال رسـول اهللا   إن أول زمـرة           " ويف صحيح البخاري    
يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر مث الذين يلوم على أشد كوكب دري              

هم يف السماء إضاءة ال يبولون وال يتغوطون وال يتفلون وال ميتخطـون أمـشاط             
الذهب ورشحهم املسك وجمامرهم األلوة األلنجوج عود الطيب وأزواجهم احلور          

   . )٢("العني على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا يف السماء 
عن أيب بكر بن عبد اهللا بن قيس عن أبيه عن النيب صـلى اهللا               " ويف صحيحه   

لؤة واحدة جموفة طوهلا يف السماء      عليه وسلم قال  إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤ          
   .)٣("ستون ميال للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم بعضا 

                                                        
/ ٢١٠٤ص /٤،  ج٢٧٤٤ح/٢١٠٣ص/٤،  ج٢٦٧٥ح/٢١٠٢ص/٤أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج / صحيح) ١(

 ٢٣٢٥ص/٥،  ج  ٥٩٤٩ح/٢٣٢٥ص/٥والبخاري يف صـحيحه  ج     . ٢٧٤٧ح/٢١٠٥ص/٤،  ج  ٢٧٤٦ح
. ٦٢١ح/٣٨٨ص/٢،  ج  ٦١٨ح/٣٨٥ص/٢،  ج  ٦١٧ح/٣٨٤ص/٢وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٥٩٥٠ح/

ص /٢وابــن ماجــه يف ســننه  ج. ٣٥٣٨ح/٥٤٨ص/٥،  ج٢٤٩٧ح/٦٥٩ص/٤والترمــذي يف ســننه  ج
والبيهقـي يف   . والنسائي يف سننه الكربى   . وابن حنبل يف مسنده   . ٤٢٤٩ح/١٤١٩ص/٢،  ج  ٤٢٤٧ح/١٤١٩

. وابن أيب شيبة يف مصنفه. ومهام بن منبه يف صحيفة مهام. وابن اجلعد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. سننه الكربى
  .والطرباين يف معجمه األوسط

ومـسلم  يف    . ٣١٤٩ح/١٢١١ص/٣،  ج  ٣١٤٩ح/١٢١١ص/٣أخرجه البخاري يف صـحيحه  ج       / صحيح) ٢(
 ٢١٨٠ص/ ٤،  ج٢٨٣٤ح/٢١٨٠ص/٤،  ج٢٨٣٤ح/٢١٧٩ص/٤، ج٢٨٣٤ح/٢١٧٩ص/٤صحيحه  ج

ــحيحه  ج  .٢٨٣٥ح/٢١٨١ص/٤،  ج٢٨٣٤ح/ ــان يف ص ــن حب / ١٦،  ج٧٤٣٥ح/٤٦٣ص/١٦واب
.  واحلميدي يف مـسنده . ل يف مسندهوابن حنب. ٢٥٣٥ح/٦٧٧ص/٤والترمذي يف سننه  ج   . ٧٤٣٧ح/٤٦٩ص

وعبد الـرزاق يف    . وابن اجلعد يف مسنده   . وعبد بن محيد يف مسنده    . وأيب يعلى يف مسنده   . وابن راهويه يف مسنده   
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. مصنفه

ي يف والبخـار . ٢٨٣٨ح/٢١٨٣ص/٤، ج ٢٨٣٨ح/٢١٨٢ص/٤أخرجه مـسلم يف صـحيحه  ج       / صحيح  ) ٣(
/ ٤٠٨ص/ ١٦وابـن حبـان يف صـحيحه ج   . ٤٥٩٨ح/١٨٤٩ص/٤،ج٣٠٧١ح/١١٨٥ص/٣صحيحه  ج 

ــسنده ج. ٧٣٩٥ح ــل يف مـ ــن حنبـ ص /٤، ج١٩٦٩٦ح/٤١١ص/٤، ج١٩٥٩١ح/٤٠٠ص/٤وابـ
وأيب . ١١٥٦٢ح/٤٧٩ص/٦والنسائي يف سننه الكـربى  ج      . ١٩٧٧٦ح/٤١٩ص  /٤،  ج  ١٩٦٩٨ح/٤١١



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٤٨  

عن أيب هريرة  قال قال رسول اهللا  قال اهللا تعـاىل  أعـددت         " ويف صحيحه   
لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر فاقرؤوا                             

 فَلَا تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم من قُرِة أَعيٍن جزاء ِبما كَـانوا يعملُـونَ                 إن شئتم   
  )٢(" )١(.   

عن املغرية بن شعبة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   " ويف صحيح مسلم    
قال سأل موسى ربه ما أدىن أهل اجلنة مرتلة قال هو رجل جييء بعدما أدخل أهـل          
اجلنة اجلنة فيقال له ادخل اجلنة فيقول أي رب كيف وقد نزل النـاس منـازهلم                

ون لك مثل ملك ملك من ملوك الـدنيا         وأخذوا أخذام فيقال له أترضى أن يك      
فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقـال يف اخلامـسة               
رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينـك              
فيقول رضيت رب قال رب فأعالهم مرتلة قال أولئـك الـذين أردت غرسـت               

                                                                                                                                        
والدارمي يف سننه  . ٥٤٤ح/١٩٢ص/١د يف مسنده  جوعبد بن محي. ٧٣٣٢ح/٣١٦ص / ١٣يعلى يف مسنده  ج

  .٢٨٣٣ح/٤٣٤ص/ ٢ج
   .١٧/   السجدة )١(
،  ٤٥٠١ح/١٧٩٤ص/٤،  ج٣٠٧٢ح/١١٨٥ص/٣أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج  / صــحيح ) ٢(

ــحيحه  ج. ٧٠٥٩ح/٢٧٢٤ص/٦،  ج٤٥٠٢ح/١٧٩٤ص/٤ج ــسلم  يف ص ،  ٢٨٢٤ح/٢١٧٤ص/٤وم
ــا. ٢٨٢٥ح/٢١٧٥ص/٤،  ج٢٨٢٤ح/٢١٧٥ص/٤ج ــن حب ــحيحه  جواب ،  ٣٦٩ح/٩٢ص/٢ن يف ص
ــننه  ج. ٧٤١٢ح/٤٢٩ص/١٦،  ج٧٣٨٥ح/٣٩٤ص/١٦ج ــذي يف سـ ،  ٢٥٢٤ح/٦٧١ص/٤والترمـ
وأيب داود  . ٤٣٢٨ح/١٤٤٨ص/٢وابن ماجه يف سننه  ج     . ٣٢٩٢ح/٤٠٠ص/٥،  ج  ٣١٩٧ح/٣٤٧ص/٥ج

اين يف  والطرب. واحلميدي يف مسنده  . والطيالسي يف مسنده  .وابن حنبل يف مسنده   . ١٣٢١ح/٣٥ص/٢يف سننه  ج   
وابن راهويه  . والطرباين يف مسند الشاميني   . والطرباين يف معجمه الصغري   . والنسائي يف سننه الكربى   . معجمه الكبري 

. ومهام بن منبه يف صحيفة مهـام . وابن اجلعد يف مسنده. وعبد بن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. يف مسنده 
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٤٩  

ني ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلب بشر         كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر ع      
   .)١("قال ومصداقة يف كتاب اهللا عز وجل فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني

عن أنس بن مالك عن النيب لروحة يف سبيل اهللا أو غدوة خري             " ويف صحيحه   
من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من اجلنة أو موضع قيد يعين سوطه خري من  

يا وما فيها ولو أن امرأة من أهل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضـاءت مـا           الدن
  ) .٢("بينهما وملألته رحيا ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  إن      "  ويف صحيحه   
و يف وجـوههم وثيـام      يف اجلنة لسوقا يأتوا كل مجعة فتهب ريح الشمال فتحث         

فيزدادون حسنا ومجاال فريجعون إىل أهليهم وقد ازدادوا حسنا ومجاال فيقول هلـم       
أهلوهم واهللا لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال فيقولون وأنتم واهللا لقد ازددمت بعـدنا              

   .)٣("حسنا ومجاال 
                                                        

وابن حبان يف صـحيحه      . ١٨٩ح/١٧٧ص/١،  ج  ١٨٩ح/١٧٧ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ١(
ــننه  ج. ٧٤٢٦ح/٤٤٧ص/١٦،  ج٦٢١٦ح/١٠٠ص/١٤ج ــذي يف سـ ،  ٣١٩٨ح/٣٤٨ص/٥والترمـ
ــسنده  ج. ٣١٩٨ح/٣٤٨ص/٥ج ــدي يف م ــبري  . ٧٦١ح/٣٣٧ص/٢واحلمي ــه الك ــرباين يف معجم والط
  .٣٤٠١٨ح/٣٧ص/٧،  ج٣٤٠١٨ح/٣٧ص/٧وعبد الرزاق يف مصنفه  ج. ٩٨٩ح/٤١٣ص/٢٠ج

والبخـاري يف   . ١٨٨١ح/١٥٠٠ص/٣،  ج  ١٨٨٠ح/١٥٠٠ص/٣أخرجه مسلم  يف صـحيحه  ج       / صحيح  ) ٢(
. ٣١١٨ح/١٥ص/٦والنسائي يف سـننه  ج     . ٢٦٤٣ح/١٠٣٠ص/٣،  ج  ٢٦٣٩ح/١٠٢٩ص/٣صحيحه  ج  

. ٧٣٩٩ح/٤١٣ص/١٦،  ج  ٧٣٩٨ح/٤١٢ص/١٦،  ج  ٤٦٠٢ح/٤٦٢ص/١٠وابن حبان يف صـحيحه  ج      
،  ٢٧٥٥ح/٩٢١ص/٢وابــن ماجــه يف ســننه  ج  . ١٦٥١ح/١٨٢ص/٤والترمــذي يف ســننه  ج 

والنسائي . والطرباين يف معجمه الكبري. وابن حنبل يف مسنده . ٢٧٥٧ح/٩٢١ص/٢،  ج  ٢٧٥٦ح/٩٢١ص/٢ج
. وابن اجلعد يف مـسنده  . مسندهوعبد بن محيد يف     . وأيب يعلى يف مسنده   . وابن راهويه يف مسنده   . يف سننه الكربى  

  . والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وابن املبارك يف اجلهاد
ــحيح ) ٣( ــحيحه  ج / ص ــسلم  يف ص ــه م ــحيحه   . ٢٨٣٣ح/٢١٧٨ص/٤أخرج ــان يف ص ــن حب واب

وعبـد الـرزاق يف مـصنفه        . ١٤٠٦٧ح/٢٨٥ص/٣وابن حنبل يف مـسنده  ج      . ٧٤٢٥ح/٤٤٦ص/١٦ج
  .٢٨٤١ح/٤٣٧ص/٢والدارمي يف سننه  ج. ٣٤١١٥ح/٤٧ص/٧ ج، ٣٣٩٧٥ح/٣١ص/٧ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٥٠  

 عن صهيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  إذا دخل           " ويف صحيح مسلم    
أهل اجلنة اجلنة قال يقول اهللا تبارك وتعاىل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون أمل تبيض              
وجوهنا أمل تدخلنا اجلنة وتنجينا من النار قال فيكشف احلجاب فما أعطوا شـيئا              

   .)١("أحب إليهم من النظر إىل رم عز وجل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 
                                                        

. ٧٤٤١ح/٤٧٣ص/١٦وابن حبان يف صحيحه  ج. ١٨١ح/١٦٣ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج/ صحيح ) ١(
ــننه  ج  ــذي يف س ــسنده    . ٣١٠٥ح/٢٨٦ص/٥،  ج٢٥٥٢ح/٦٨٨ص/٤والترم ــل يف م ــن حنب واب

،  ١٨٩٦١ح/٣٣٣ص/٤،  ج١٨٩٦١ح/٣٣٣ص/٤،  ج١٨٩٥٦ح/٣٣٣ص/٤، ج١٨٩٥٥ح/٣٣٢ص/٤ج
والطـرباين يف   . والطيالسي يف مـسنده   . ٢٧٧ح/١٥٦ص/١واحلاكم يف مستدركه  ج    . ٢٣٩٧٠ح/١٦ص/٦ج

  .والطرباين يف معجمه األوسط. وابن راهويه يف مسنده. والنسائي يف سننه الكربى. معجمه الكبري
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  البـاب اخلامـس
  :ل صلى اهللا عليه وسلم   قال الرسو

  من هـم حبسـنة فلـم يعملها كتبـها "
اهللا عنـده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها 
كتبها اهللا عز وجل عنده عشر حسنات إىل 

  "سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :قال اهللا تعاىل 
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        سوا ِبرآِمنو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَِّذينها أَيِتـِه        يمحِن ِمـن رِكفْلَي ِتكُمؤوِلِه ي
 ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ِفرغيونَ ِبِه وشموراً تن ل لَّكُمعجيو )١( .  

              اِت ِإلَـىِن الظُّلُمم مهِرجخيالَِم ولَ السبس هانوِرض عبِن اتم ِدي ِبِه اللّههي 
  . )٢( ذِْنِه ويهِديِهم ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم النوِر ِبِإ
         ٍرـهثَلَاثَـةُ أَش نهتفَِعـد متبتِإِن ار اِئكُمسِحيِض ِمن نالْم ِمن نِئساللَّاِئي يو 

 يتِق اللَّه يجعل    واللَّاِئي لَم يِحضن وأُولَات الْأَحماِل أَجلُهن أَن يضعن حملَهن ومن         
  . )٣( لَّه ِمن أَمِرِه يسراً 

               مالَ أَذًى لَّهاً ونا أَنفَقُواُ مونَ مِبعتالَ ي ِبيِل اللِّه ثُمِفي س مالَهونِفقُونَ أَمي الَِّذين
   . )٤( أَجرهم ِعند ربِهم والَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ 

               ِمـن ِهنلَـيع ِننيـدي ِمِننيؤاء الْمِنسو اِتكنبو اِجكوقُل لِّأَز ِبيا النها أَيي 
  . )٥( جلَاِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً

   عدةٌ يأُم نكُمكُن ملْتنكَـِر  وِن الْمنَ عوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميِر ويونَ ِإلَى الْخ
  .      )٦( وأُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ 

     
              ِن أَِنيـامِفي ع الُهِفصٍن وهلَى وناً عهو هأُم هلَتمِه حياِلدانَ ِبوا الِْإنسنيصوو 

 . )١(  واِلديك ِإلَي الْمِصرياشكُر ِلي وِل
                                                        

   .٢٨/  احلديد)١(
   .١٦/املائدة ) ٢(
  .٤/  الطالق )٣(
  ٢٦٢/ البقرة )٤(
   .٥٩/ حزاب  األ)٥(
   .١٠٤/  آل عمران )٦(
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 ًِقيال مأَقْوطْءاً وو دأَش ِل ِهياِشئَةَ اللَّيِإنَّ ن  )٢( . 

 اللّه هلَمعٍر ييخ لُواْ ِمنفْعا تمو  )٣( . 

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال            " وملسلم يف صحيحه    
 اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شـيء               من قال ال إله إال    

قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة وحميت عنه                
مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد أفضل               

ده يف يوم مائـة     مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان اهللا وحبم             
   .)٤ "(مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر

عن أيب هريرة قال  ال يبكي أحد من خشية اهللا فتطعمـه      " وللنسائي يف سننه      
النار حىت يرد اللنب يف الضرع وال جيتمع غبار يف سـبيل اهللا ودخـان جهـنم يف                  

  . )٥(" منخري مسلم أبدا
                                                                                                                                        

  .١٤/  لقمان )١(
   .٦/  املزمل )٢(
   .١٩٧/ البقرة ) ٣(
والبخـاري يف   . ٢٦٩٣ح/٢٠٧٢ص/٤،  ج  ٢٦٩١ح/٢٠٧١ص/٤أخرجه مسلم  يف صـحيحه  ج       / صحيح  ) ٤(

وابن حبـان يف    . ٦٠٤١ح/٢٣٥٢ص/٥،  ج  ٦٠٤٠ح/٢٣٥١ص/٥،  ج  ٣١١٩ح/١١٩٩ص/٣صحيحه  ج  
ــحيحه  ج ــننه  ج. ٨٥٠ح/١٣١ص/٣،  ج٨٤٩ح/١٣٠ص/٣ص ــذي يف س ،  ٣٤٦٨ح/٥١٣ص/٥والترم

وابـن  . ٣٨٦٧ح/١٢٧٢ص/٢،  ج٣٧٩٩ح/١٢٤٩ص/٢وابن ماجه يف سـننه  ج   . ٣٥٣٤ح/٥٤٥ص/٥ج
والطـرباين يف مـسند     . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . ومالك يف املوطأ  . حنبل يف مسنده  

وابن اجلعد يف . وعبد بن محيد يف مسنده). الزوائد(اهليثمي يف مسنده / ارث واحل. وابن راهويه يف مسنده. الشاميني
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبدالرزاق يف مصنفه. مسنده

 ٦، ج ٣١٠٨ح  / ١٢ص  / ٦، ج ٣١٠٧ح / ١٢ص /٦أخرجه النسائي يف سننه وصححه األلباين ج     / صحيح  )٥(
ح /١٤ص/ ٦،ج٣١١٣ح/١٤ص/٦،ج٣١١٢ح/١٤ص/٦،ج٣١١١ح / ١٣ص / ٦،ج٣١١٠ح / ١٣ص/ 

ــحيحه  ج. ٣١١٤ ــان يف صـ ــن حبـ ص /١٠،  ج٤٦٠٦ح/٤٦٧ص/١٠،  ج٣٢٥١ح/٤٤ص/٨وابـ
وابن ماجه يف سـننه     . ٢٣١١ح/٥٥٦ص/٤، ج ١٦٣٣ح/١٧٢ص/٤والترمذي يف سننه  ج    . ٤٦٠٧ح/٤٦٧
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براهيم عن أسيد بن حضري قال  بينمـا  عن حممد بن إ " وللبخاري يف صحيحه    
هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفـرس فـسكت               
فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس مث قـرأ فجالـت الفـرس              
فانصرف وكان ابنه حيىي قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفـع رأسـه إىل                

صبح حدث النيب  فقال اقرأ يا بن حضري اقرأ يـا بـن     السماء حىت ما يراها فلما أ     
حضري قال فأشفقت يا رسول اهللا أن تطأ حيىي وكان منها قريبا فرفعـت رأسـي                
فانصرفت إليه فرفعت رأسي إىل السماء فإذا مثل الظلة فيهـا أمثـال املـصابيح               
فخرجت حىت ال أراها قال وتدري ما ذاك قال ال قال تلك املالئكة دنت لصوتك               

   .)١ "(لو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى منهمو
عن العباس بن عبد املطلب عن النيب صلى اهللا عليه          "والبن خزمية يف صحيحه     

  . )٢ "(وسلم قال  ال تزال أميت على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب حىت تشتبك النجوم

                                                                                                                                        
، ٩٦٩١ح/٤٤١ص   / ٢، ج   ٧٤٧٤ح   / ٢٥٦ص  / ٢وابن حنبل يف مـسنده  ج      . ٢٧٧٤ح/٩٢٧ص/٢ج
ــستدركه  ج. ٢٧٥٤٣ح/٤٤٤ص/٦، ج١٠٥٦٧ح/٥٠٥ص/٢ج ،  ٢٣٩٥ح/٨٢ص/٢واحلـــاكم يف مـ
والطـرباين يف   . واحلميدي يف مـسنده   . والطيالسي يف مسنده  . ٧٦٦٧ح/٢٨٩ص/٤،  ج  ٢٣٩٦ح/٨٢ص/٢ج

 معجمـه   والطرباين يف . وعبد الرزاق يف مصنفه   . وابن املبارك يف اجلهاد   . والنسائي يف سننه الكربى   . معجمه الكبري 
  .األوسط 

. ٧٩٦ح/٥٤٩ص/١ومسلم  يف صحيحه  ج     . ٤٧٣٠ح/١٩١٧ص/٤أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  )١(
واحلـاكم يف  . ١١٧٨٣ح/٨١ص/٣وابن حنبـل يف مـسنده  ج  . ٧٧٩ح/٥٩ص/٣وابن حبان يف صحيحه  ج     

ه والنـسائي يف سـنن    . ٥٦٦ح/٢٠٨ص/١والطرباين يف معجمه الكبري  ج     . ٢٠٣٥ح/٧٤٠ص/١مستدركه  ج  
وابن عمروالشيباين يف اآلحاد . ٨٢٤٤ح/٦٨ص/٥،  ج  ٨٠٧٤ح/٢٨ص/٥،  ج  ٨٠١٦ح/١٣ص/٥الكربى  ج  
 .١٨٠ح/٦٤ص/١والطرباين يف معجمه األوسط  ج. ١٩٢٨ح/٤٦٩ص/٣واملثاين  ج

وأبـوداود يف سـننه    .٣٤٠ح/١٧٥ص/١،  ج٣٣٩ح/١٧٥ص/١أخرجه ابن خزمية  يف صـحيحه  ج / صحيح  )٢(
. ٦٨٩ح/٢٢٦ص/١وصححه يف سـنن ابـن ماجـه  ج         . ين حسن صحيح  وقال األلبا  ، ٤١٨ح/١١٣ص/١ج

،  ٤٠٨٣ح/١٨٣ص/٤والطرباين يف معجمه الكبري  ج     . ١٥٧٥٥ح/٤٤٩ص/٣وأخرجه ابن حنبل يف مسنده  ج      
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 عليه وسـلم     عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا        "وللترمذي يف سننه    
   .)١("أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا 

عن أيب شريح أن سهل بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف            " وملسلم يف صحيحه      
حدثه عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  من سأل اهللا الـشهادة                  

   .)٢("ت على فراشه بصدق بلغه اهللا منازل الشهداء وإن ما
عن بن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فيمـا           " وله يف صحيحه      

يروي عن ربه تبارك وتعاىل قال  إن اهللا كتب احلسنات والسيئات مث بني ذلك فمن           
هم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة وإن هم ا فعملها كتبها اهللا عز             

                                                                                                                                        
وعبـد  . والبيهقي يف سننه الكـربى    . ٥٦ح/٥٦ص/١والطرباين يف معجمه الصغري  ج     . ٦٦٧١ح/١٥٤ص/٧ج

  .ألوسطوالطرباين يف معجمه ا. الرزاق يف مصنفه
. ٤٦٨٢ح/٢٢٠ص/٤وأيب داود يف سننه ج    . ١١٦٢ح/٤٦٧ص/٣أخرجه الترمذي يف سننه ج    / حسن صحيح   ) ١(

ح  /٤٨٤ص/٩،  ج  ٤٧٩ح/٢٢٨ص/٢وأخرجـه ابـن حبـان يف صـحيحه ج         . وقال األلباين حسن صحيح   
، ١٠٨٢٩ح/٥٢٧ص/٢، ج١٠١١٠ح/٤٧٢ص/٢، ج٧٣٩٦ح/٢٥٠ص/٢وابن حنبل يف مسنده  ج.٤١٧٦

. ١٧٣ح/١١٩ص/١،  ج  ٢ح/٤٤ص/١،  ج  ١ح/٤٣ص/١حلاكم يف مستدركه  ج    وا. ٢٤٧٢١ح/٩٩ص/٦ج
والبيهقي يف سـننه    ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / واحلارث  . وابن راهويه يف مسنده   . والطرباين يف معجمه الصغري   

  .والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه. وأيب يعلى يف مسنده. الكربى
وابن حبان يف صحيحه  . ١٩٠٩ح/١٥١٧ص/٣، ج١٩٠٨ح/١٥١٧ص/٣ه جأخرجه مسلم يف صحيح/ صحيح )٢(

،  ٣١٤١ح/٢٦ص/٦وصححه األلباين يف سنن النسائي  ج. ٤٦١٨ح/٤٧٩ص/١٠،  ج٣١٩٢ح/٤٦٥ص/٧ج
/ ١٨٥ص/٤،  ج١٦٥٤ح/١٨٤ص/٤،  ج١٦٥٣ح/١٨٣ص/٤ويف سنن الترمذي  ج  . ٣١٦٢ح/٣٧ص/٦ج
. ٢٧٩٧ح/٩٣٥ص/٢،  ج  ٢٧٩٥ح/٩٣٥ص/٢،  ج  ٢٧٩٢ح/٩٣٤ص/٢ويف سنن ابن ماجه  ج     . ١٦٥٧ح

والطرباين يف  . وأخرجه ابن حنبل يف مسنده    . ٢٥٤١ح/٢٢ص/٣،  ج  ١٥٢٠ح/٨٦ص/٢ويف سنن أيب داود   ج      
والبيهقي يف سننه   . وابن راهويه يف مسنده   . والطرباين يف مسند الشاميني   . والنسائي يف سننه الكربى   . معجمه الكبري 

  .والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه.  مسندهوعبد بن محيد يف. وأيب يعلى يف مسنده. الكربى



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٥٧  

ىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية وإن هم بسيئة فلم          وجل عنده عشر حسنات إ    
  .)١  ("يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة وإن هم ا فعملها كتبها اهللا سيئة واحدة 

عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           "وللبخاري يف صحيحه    
ا تقول ذلك يبقي    يقول  أرأيتم لو أن را بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخسا م             

من درنه قالوا ال يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا ا                
   .)٢("اخلطايا 

عن كريب موىل بن عباس عن عبد اهللا بن عباس  أنـه             " وملسلم يف صحيحه      
مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من النـاس قـال                  

 قد اجتمعوا له فأخربته فقال تقول هم أربعون قال نعـم قـال              فخرجت فإذا ناس  
أخرجوه فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم ميوت               

   . )٣("فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركون باهللا شيئا إال شفعهم اهللا فيه 
                                                        

. ١٣١ح/١١٩ص/١،  ج  ١٣١ح/١١٨ص/١،  ج  ١٣٠ح/١١٨ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  )١(
ص /٢،  ج  ٣٨١ح/١٠٥ص/٢وابن حبان يف صـحيحه  ج      . ٦١٢٦ح/٢٣٨١ص/٥والبخاري يف صحيحه  ج    

والطرباين يف معجمه . والنسائي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الكبري.وابن حنبل يف مسنده . ٣٨٤ح/ ١٠٨
وأيب يعلى يف ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده / واحلارث . وابن راهويه يف مسنده. والطرباين يف مسند الشاميني. الصغري
  .والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه. وابن اجلعد يف مسنده. وعبد بن محيد يف مسنده. مسنده

،  ٦٦٧ح/٤٦٣ص/١ومـسلم  يف صـحيحه  ج     . ٥٠٥ح/١٩٧ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  )٢(
ويف سـنن الترمـذي      . ٤٦٢ح/٢٣١ص/١وصححه االلبـاين يف سـنن النـسائي  ج         . ٦٦٨ح/٤٦٣ص/١ج
وأخرجـه ابـن حبـان يف صـحيحه          . ١٣٩٧ح/٤٤٧ص/١ويف سنن ابن ماجه   ج      . ٢٨٦٨ح/١٥٢ص/٥ج
والنسائي يف  . والطرباين يف معجمه الكبري   . بل يف مسنده  وابن حن . ١٧٢٦ح/١٥ص/٥، ج ١٧٢٥ح/١٤ص/٥ج

. وعبد الرزاق يف مصنفه   . وعبد بن محيد يف مسنده    . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . سننه الكربى 
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه

بـاين يف سـنن ابـن ماجـه           وصـححه االل  . ٩٤٨ح/٦٥٥ص/٢أخرجه مـسلم  يف صـحيحه  ج        / صحيح  )٣(
ــنن أيب داود ج. ١٤٨٩ح/٤٧٨ص/١ج ــسنده  . ٣١٧٠ح/٢٠٣ص/٣ويف س ــل يف م ــن حنب ــه اب وأخرج
والبيهقي يف سـننه الكـربى       . ١٢١٥٨ح/٤٠٨ص/١١والطرباين يف معجمه الكبري ج    . ١٦٧٧٠ح/٧٩ص/٤ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٥٨  

 عليه وسـلم  عن سعد بن أيب وقاص عن رسول اهللا صلى اهللا  "وله يف صحيحه    
أنه قال  من قال حني يسمع املؤذن أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن                   
حممدا عبده ورسوله رضيت باهللا ربا ومبحمد رسوال وباإلسالم دينـا غفـر لـه               

  . )١("ذنبه
عن الرباء بن عازب  أن النيب  أوصى رجال فقال إذا            " وللبخاري يف صحيحه    
أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهـت        أردت مضجعك فقل اللهم     

وجهي إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منـك إال               
إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فـإن مـت مـت علـى        

   .)٢("الفطرة

                                                                                                                                        
لطرباين يف  وا. وابن أيب شيبة يف مصنفه    . وعبد الرزاق يف مصنفه   . ٦٦٩٦ح/٣٠ص/٤،  ج  ٦٦٩٥ح/٣٠ص/٤ج

  .معجمه األوسط
وابن حبان يف . ٦٧٩ح/٢٦ص/٢والنسائي يف سننه ج. ٣٨٦ح/٢٩٠ص/١أخرجه مسلم يف صحيحه ج    / صحيح  )١(

وابن . ٤٢٢ح/٢٢١ص/١، ج٤٢١ح/٢٢٠ص/١وابن خزمية يف صحيحه ج. ١٦٩٣ح/٥٩٢ص/٤صحيحه  ج 
والنسائي .  يف مسندهوابن حنبل. ٥٢٥ح/١٤٥ص/١وأيب داود يف سننه ج. ٧٢١ح/٢٣٩ص/١ماجه يف سننه  ج
  .وعبد الرزاق يف مصنفه. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. يف سننه الكربى

/ ٢٣٢٧ص/٥،  ج  ٥٩٥٢ح/٢٣٢٦ص/٥،  ج  ٢٤٤ح/٩٩ص/١أخرجه البخـاري يف صـحيحه  ج       / صحيح  )٢(
،  ٦٥٠ح/٢٢٧ص/١،  ج٦٤٩ح/٢٢٦ص/١ويف األدب املفـــرد  ج. ٧٠٥٠ح/٢٧٢٢ص/٦،  ج٥٩٥٤ح
وابـن  . ٢٧١٠ح/٢٠٨٣ص/٤،  ج  ٢٧١٠ح/٢٠٨٢ص/٤ومسلم يف صحيحه  ج    . ١٢١١ح/٤١٥ص/١ج

وابـن  . ٥٥٤٢ح/٣٥٢ص/١٢،  ج  ٥٥٣٦ح/٣٤٨ص/١٢،  ج  ٥٥٢٧ح/٣٣٨ص/١٢حبان يف صحيحه  ج    
/ ٤٧٠ص/٥،  ج  ٣٣٩٤ح/٤٦٩ص/٥والترمـذي يف سـننه  ج      . ٢١٦ح/١٠٨ص/١خزمية يف صـحيحه  ج     

وأيب داود يف سـننه   . ٣٨٧٦ح/١٢٧٦ص/٢وابـن ماجـه يف سـننه  ج   . ٣٥٧٤ح/٥٦٧ص/٥، ج٣٣٩٥ح
والطيالسي يف  . واحلاكم يف مستدركه  . وابن حنبل يف مسنده   . ٥٠٤٧ح/٣١١ص/٤،  ج  ٥٠٤٦ح/٣١١ص/٤ج

والطرباين يف مـسند   . والطرباين يف معجمه الصغري   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . مسنده
والطـرباين يف   . والدارمي يف سننه  . وعبد الرزاق يف مصنفه   .  مسنده وابن اجلعد يف  . وأيب يعلى يف مسنده   . الشاميني

  .معجمه األوسط



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٥٩  

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال    " وملسلم يف صحيحه      
 يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب بدنه ومن راح يف الـساعة      من اغتسل 

الثانية فكأمنا قرب بقرة ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن ومـن               
راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامـسة فكأمنـا               

   .)١("ون الذكر قرب بيضة فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمع
عن أيب هريرة أن النيب  قال  إذا أمن اإلمام فـأمنوا             " وللبخاري يف صحيحه      

فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال بن شهاب وكـان         
   .)٢("رسول اهللا  يقول آمني 
كـذا  عن سهل قال رسول اهللا  أنا وكافل اليتيم يف اجلنة ه      " وله يف صحيحه      

  .)٣("وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا 
                                                        

،  ٨٨٧ح/٣١٥ص/١والبخاري يف صـحيحه  ج     . ٨٥٠ح/٥٨٧ص/٢أخرجه مسلم  يف صحيحه   ج       / صحيح  )١(
/ ٩٨ص/٣،  ج١٣٨٥ح/٩٨ص/٣،  ج٨٦٤ح/١١٦ص/٢والنسائي يف سـننه  ج    . ٣٠٣٩ح/١١٧٦ص/٣ج
وابن خزميـة يف صـحيحه      . ٢٧٧٤ح/١٣ص/٧حبان يف صحيحه  ج    وابن  . ١٣٨٧ح/٩٩ص/٣،  ج  ١٣٨٦ح
وابن . ١٧٧١ح/١٣٥ص/٣،  ج ١٧٧٠ح/١٣٤ص/٣،  ج  ١٧٦٩ح/١٣٤ص/٣،  ج  ١٧٦٨ح/١٣٣ص/٣ج

والطيالـسي يف   . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . وابن حنبل يف مسنده   . ١٠٩٢ح/٣٤٨ص/١ماجه يف سننه  ج    
. والطرباين يف مسند الشاميني. والنسائي يف سننه الكربى. كبريوالطرباين يف معجمه ال. واحلميدي يف مسنده. مسنده

. وابن اجلارود يف املنتقى   . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / واحلارث  
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. والشافعي يف مسنده

وصححه األلباين يف   . ٦٠٣٩ح/٢٣٥١ص/٥،  ج  ٧٤٧ح/٢٧١ص/١أخرجه البخاري  يف صحيحه  ج      / صحيح  )٢(
وابن خزمية يف صحيحه  . ٩٢٨ح/١٤٤ص/٢،  ج٩٢٦ح/١٤٤ص/٢،  ج٩٢٥ح/١٤٣ص/٢سنن النسائي يف ج

ــننه  . ١٥٨٣ح/٣٧ص/٣،  ج٥٧٠ح/٢٨٧ص/١،  ج٥٦٩ح/٢٨٦ص/١ج ــذي يف ســـ والترمـــ
وأيب داود يف سـننه      . ٨٥٢ح/٢٧٨ص/١،  ج  ٨٥١ح/٢٧٧ص/١ ج وابن ماجه يف سننه     . ٢٥٠ح/٣٠ص/٢ج
. والنسائي يف سننه الكربى   . واحلميدي يف مسنده  . ومالك يف املوطأ  . وابن حنبل يف مسنده   . ٩٣٦ح/٢٤٦ص/١ج

  .وابن اجلارود يف املنتقى. والبيهقي يف سننه الكربى
ويف األدب املفرد  . ٥٦٥٩ح/٢٢٣٧ص/٥،  ج  ٤٩٩٨ح/٢٠٣٢ص/٥أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  )٣(

وابـن حبـان يف     .٢٩٨٣ح/٢٢٨٧ص/٤ومسلم يف صحيحه  ج    . ١٣٥ح/٦٠ص/١،  ج  ١٣٣ح/٦٠ص/١ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٦٠  

عن أيب موسى األشعري أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه      " وللترمذي يف سننه    
وسلم قال إذا مات ولد العبد قال اهللا ملالئكته قبضتم ولد عبدي فيقولـون نعـم                
 فيقول قبضتم مثرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبـدي فيقولـون محـدك              

   .)١("واسترجع فيقول اهللا ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة ومسوه بيت احلمد 
عن عياض بن محار أخي بىن جماشع قال  قال رسول اهللا            " وملسلم يف صحيحه    

صلى اهللا عليه إن اهللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد وال يبغي                 
   .)٢("أحد على أحد 

ني بن حمصن قال حدثتين عميت قالت  أتيت         عن حص " وللحاكم يف مستدركه    
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض احلاجة فقال أي هذه إذات بعل أنت قلت نعم                

                                                                                                                                        
ــحيحه  ج ــننه  ج . ٤٦٠ح/٢٠٨ص/٢ص ــذي يف س ــننه  . ١٩١٨ح/٣٢١ص/٤والترم وأيب داود يف س

ومالك يف . ٢٢٨٧١ح/٣٣٣ص/٥،  ج٨٨٦٨ح/٣٧٥ص/٢وابن حنبل يف مسنده  ج. ٥١٥٠ح/٣٣٨ص/٤ج
. والقضاعي يف مسند الـشهاب . وابن راهويه يف مسنده. والطرباين يف معجمه الكبري   . يدي يف مسنده  واحلم. املوطأ

والطرباين . والبيهقي يف سننه الكربى). الزوائد(اهليثمي يف مسنده / واحلارث . وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين  
  .يف معجمه األوسط

وقال األلباين  حسن وأخرجه ابن ، وقال حسن غريب . ١٠٢١ح/٣٤٢ص/٣أخرجه الترمذي يف سننه  ج/ حسن ) ١(
والطيالـسي يف   . ١٩٧٤٠ح/٤١٥ص/٤وابن حنبل يف مسنده  ج     . ٢٩٤٨ح/٢١٢ص/٧حبان  يف صحيحه  ج     

وعبد بـن محيـد يف مـسنده         . ٦٩٣٨ح/٦٨ص/٤والبيهقي يف سننه الكربى  ج     . ٥٠٨ح/٦٩ص/١مسنده  ج  
  .٥٥١ح/١٩٥ص/١ج

ـ    / صحيح  ) ٢( وأخرجـه البخـاري  يف األدب املفـرد          . ٢٨٦٥ح/٢١٩٩ص/٤حيحه     ج     أخرجه مسلم يف ص
ــننه  ج. ٤٢٨ح/١٥٤ص/١،  ج٤٢٦ح/١٥٣ص/١ج ــه يف سـ ــن ماجـ ،  ٤١٧٩ح/١٣٩٩ص/٢وابـ
والطرباين يف . والطرباين يف معجمه الكبري. ٤٨٩٥ح/٢٧٤ص/٤وأيب داود يف سننه  ج. ٤٢١٤ح/١٤٠٩ص/٢ج

  .اين يف معجمه األوسطوالطرب. وابن راهويه يف مسنده. مسند الشاميني



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٦١  

قال كيف أنت له قالت ما ألوه إال ما عجزت عنه قال فأين أنت منه فإمنـا هـو                   
   .)١("جنتك ونارك 

 عليـه  عن عائشة قالت قال رسول اهللا صـلى اهللا " والبن حبان يف صحيحه      
   .)٢("وسلم  خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي 

عن أيب شريح أن النيب  قال  واهللا ال يـؤمن واهللا ال           " وللبخاري يف صحيحه      
   .)٣("يؤمن واهللا ال يؤمن قيل ومن يا رسول اهللا قال الذي ال يأمن جاره بوائقه 

جـاء إىل الـنيب     عن معاوية بن جامهة السلمي أن جامهة        " وللنسائي يف سننه    
صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا أردت أن أغزو وقد جئت أستشريك فقال               

   .)١("هل لك من أم قال نعم قال فالزمها فإن اجلنة حتت رجليها 

                                                        
 / ٣٤١ص/٤وابـن حنبـل  يف مـسنده  ج       . ٢٧٦٩ح/٢٠٦ص/٢أخرجه احلاكم يف مـستدركه  ج      / صحيح  )١(

ــبري  ج . ٢٧٣٩٢ح/٤١٩ص/٦،  ج١٩٠٢٥ح ــه الكـ ــرباين يف معجمـ ،  ٤٤٨ح/١٨٣ص/٢٥والطـ
،  ٨٩٦٢ح/٣١١ص/٥والنــسائي يف ســننه الكــربى  ج. ٤٥٠ح/١٨٤ص/٢٥،  ج٤٤٩ح/١٨٣ص/٢٥ج
. ١٧١٢٥ح/٥٥٧ص/٣وعبــد الــرزاق يف مــصنفه  ج. ٨٩٦٩ح/٣١٣ص/٥  ج،٨٩٦٣ح/٣١١ص/٥ج

وصححه األلباين يف صحيح الترغيب ٥٢٨ح/١٦٩ص/١،  ج٥٢٨ح/١٦٩ص/١والطرباين يف معجمه األوسط  ج
  .١٩٣٣ح/٢والترهيب   ج

/ ٤٨٥ص/٩،  ج  ٣٠١٩ح/٢٩٠ص/٧،  ج  ٣٠١٨ح/٢٨٩ص/٧أخرجه ابن حبان  يف صـحيحه  ج        / صحيح  )٢(
ويف سنن ابن . ٣٨٩٥ح/٧١٠ص/٥وصححه األلباين يف سنن الترمذي  ج     . ٤١٨٦ح/٤٩٢ص/٩،  ج  ٤١٧٧ح

. والقضاعي يف مـسند الـشهاب  . ٤٨٩٩ح/٢٧٥ص/٤ويف سنن أيب داود  ج     . ١٩٧٧ح/٦٣٦ص/١ماجه  ج  
  .والدارمي يف سننه. والبيهقي يف سننه الكربى

. ١٢١ح/٥٦ص/١ويف األدب املفـرد  ج     .  ٥٦٧٠ح/٢٢٤٠ص/٥أخرجه البخاري يف صـحيحه  ج      / صحيح  )٣(
/ ٣٣٦ص/٢،  ج٧٨٦٥ح/٢٨٨ص/٢وابـن حنبـل يف مـسنده  ج        . ٤٦ح/٦٨ص/١ومسلم يف صحيحه  ج    

وابن أيب الدنيا يف    . ٢٧٢٠٦ح/٣٨٥ص/٦،  ج  ١٦٤١٩ح/٣١ص/٤،  ج  ٨٨٤٢ح/٣٧٣ص/٢،  ج  ٨٤١٣ح
والطـرباين يف معجمـه     . ٣٤٣ح/١٠٦ص/١،  ج  ٣٤٢ح/١٠٦ص/١،  ج  ٦٣ح/٣٣ص/١مكارم األخالق  ج   

  .وأيب يعلى يف مسنده. سند الشهابوالقضاعي يف م. الكبري



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٦٢  

عن أيب الدرداء مسع النيب صلى اهللا عليه وسـلم يقـول    "والبن ماجه يف سننه    
   .)٢(" أحفظهالوالد أوسط أبواب اجلنة فأضع ذلك الباب أو

عن أنس بن مالك  قال مسعت رسول اهللا  يقول  من             "وللبخاري يف صحيحه    
   .)٣("سره أن يبسط له يف رزقه أو ينسأ له يف أثره فليصل رمحه

عن عبد اهللا بن عمرو  عن النيب  قال  املسلم مـن سـلم                " وله يف صحيحه    
   .)٤("املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما ى اهللا عنه

                                                                                                                                        
وابن حنبل يف مسنده  . وقال األلباين حسن صحيح. ٣١٠٤ح/١١ص/٦أخرجه النسائي يف سننه  ج/ حسن صحيح )١(

والبيهقي . ٧٢٤٨ح/١٦٨ص/٤،  ج٢٥٠٢ح/١١٤ص/٢واحلاكم يف مستدركه  ج. ١٥٥٧٧ح/٤٢٩ص/٣ج
  .١٧٦١٠ح/٢٦ص/٩يف سننه الكربى  ج

ويف سـنن   . ٣٦٦٣ح/١٢٠٨ص/٢،  ج  ٢٠٨٩ح/٦٧٦ص/١ يف سنن ابن ماجـه  ج       صححه األلباين / صحيح  )٢(
وابن حنبل يف مسنده  .٤٢٥ح/١٦٩ص/٢وأخرجه ابن حبان  يف صحيحه  ج.١٩٠٠ح/٣١٢ص/٤الترمذي    ج

ــستدركه  . ٢٧٥٩٢ح/٤٥١ص/٦،  ج٢٧٥٦٨ح/٤٤٨ص/٦،  ج٢١٧٦٥ح/١٩٦ص/٥ج واحلــاكم يف م
/ ١٩٨ص/٥ ،  ج    ٢٧٩٩ح/٢١٦ص  /  ٢ج ، ٧٢٥٢ح   / ١٦٩ص   / ٤، ج   ٧٢٥١ح/ ١٦٩ص/٤ج
  .وعبد الرزاق يف مصنفه. واحلميدي يف مسنده. والطيالسي يف مسنده. ٢٧٥٥١ح/٤٤٥ص/٦،  ج٢١٧٧٤ح

 ٢٢٣٢ص/٥،  ج٥٦٣٩ح/٢٢٣٢ص/٥،  ج١٩٦١ح/٧٢٩ص/٢أخرجه البخاري يف صـحيحه  ج     / صحيح  )٣(
/ ١٩٨٢ص/٤ومسلم يف صـحيحه  ج . ٥٧ح/٣٤ص/١،  ج٥٦ح/٣٤ص/١ويف األدب املفرد  ج    . ٥٦٤٠ح/

/ ١٨٢ص/٢وابـن حبـان يف صـحيحه  ج     . ٢٦ح/٢٤ص/١وابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق  ج       . ٢٥٥٧ح
. والطـرباين يف معجمـه الكـبري      . وابن حنبل يف مسنده   . ١٦٩٣ح/١٣٣ص/٢وأيب داود يف سننه  ج     . ٤٣٩ح

  .ين يف معجمه األوسطوالطربا. وعبد الرزاق يف مصنفه. والبيهقي يف سننه الكربى. والنسائيفي سننه الكربى
ويف . ٦١١٩ح/٢٣٧٩ص/٥،  ج١١ح/١٣ص/١،  ج١٠ح/١٣ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج/ صحيح  )٤(

والنسائي .٤٢ح/٦٦ص/١،  ج  ٤١ح/٦٦ص/١ومسلم يف صحيحه  ج    . ١١٤٤ح/٣٩١ص/١األدب املفرد  ج   
وابن حبان يف صحيحه     . ٤٩٩٩ح/١٠٧ص/٨،  ج  ٤٩٩٦ح/١٠٥ص/٨،  ج  ٤٩٩٥ح/١٠٥ص/٨يف سننه  ج   

والترمذي . ٤٨٦٢ح/٢٠٥ص/١١،  ج٣٩٩ح/١٢٥ص/٢،  ج٢٣٠ح/٤٦٧ص/١،  ج١٨٠ح/٤٠٧ص/١ج
. والطـرباين يف معجمـه الكـبري      . والطيالسي يف مسنده  . وابن حنبل يف مسنده   . ٢٦٢٧ح/١٧ص/٥يف سننه ج  

. ىوالبيهقي يف سننه الكرب   . والقضاعي يف مسند الشهاب   . والطرباين يف معجمه الصغري   . والنسائي يف سننه الكربى   
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبد بن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٦٣  

عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل على رسول اهللا       "وله يف صحيحه    
صلى اهللا عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك يف هذا فقال رجـل مـن                 
أشراف الناس هذا واهللا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع قال فسكت               

هللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث مر رجل فقال له رسول ا   
ما رأيك يف هذا فقال يا رسول اهللا هذا رجل من فقراء املسلمني هـذا حـري إن                  
خطب أن ال ينكح وإن شفع أن ال يشفع وإن قال أن ال يسمع لقوله فقال رسول                 

   .)١("اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا خري من ملء األرض مثل هذا
 رسول اهللا  قال  املسلم أخو املسلم         عن عبد اهللا بن عمر أن     "وله يف صحيحه    

ال يظلمه وال يسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ومن فـرج عـن          
مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما سـتره اهللا            

  " .يوم القيامة 
سـلم   عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و          "وملسلم يف صحيحه    

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة                
ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة ومن ستر مسلما ستره اهللا يف              
الدنيا واآلخرة واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ومن سـلك طريقـا     

ريقا إىل اجلنة وما اجتمع قوم يف بيت من بيـوت    يلتمس فيه علما سهل اهللا له به ط       

                                                        
وصححه األلباين . ٦٠٨٢ح/٢٣٦٩ص/٥،  ج٤٨٠٣ح/١٩٥٨ص/٥أخرجه البخاري  يف صحيحه  ج  / صحيح  )١(

   .٥٨٨٣ح/١٦٩ص/٦وأخرجه الطرباين يف معجمه الكبري  ج. ٤١٢٠ح/١٣٨٠ص/٢يف سنن ابن ماجه   ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٦٤  

اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحـة             
  ) ١("وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده  ومن بطأ به عمله مل يسرع به نسبه 

يب صـلى اهللا    عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال الن        " وللترمذي يف سننه      
عليه وسلم  أال أنبئكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجـاتكم              
وخري لكم من إنفاق الذهب والورق وخري لكم من أن تلقوا عـدوكم فتـضربوا               

   .)٢("أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر اهللا تعاىل 
النيب  قال  كل معـروف  عن جابر بن عبد اهللا  عن     " وللبخاري يف صحيحه      

   .)٣(" صدقة 

                                                        
ومـسلم  يف    . ٦٥٥١ح/٢٥٥٠ص/٦،  ج  ٢٣١٠ح/٨٦٣ص/٢أخرجها البخاري يف صـحيحه  ج      / صحيحه  )١(

. ٥٣٣ح/٢٩٢ص/٢وابن حبان يف صحيحه  ج.٢٦٩٩ح/٢٠٧٤ص/٤،  ج٢٥٨٠ح/١٩٩٧ص/٤صحيحه  ج
،  ١٩٢٧ح/٣٢٥ص/٤،  ج  ١٤٢٦ح/٣٥ص/٤،  ج  ١٤٢٥ح/٣٤ص/٤وصححه األلباين يف سنن الترمذي  ج      

ويف سـنن أيب    . ٢٢٥ح/٨٢ص/١ويف سنن ابن ماجه   ج      . ٢٩٤٥ح/١٩٦ص/٥،  ج  ١٩٣٠ح/٣٢٧ص/٤ج
. والطيالسي يف مسنده. وأخرجه ابن حنبل يف مسنده  . ٤٩٤٦ح/٢٨٧ص/٤،  ج  ٤٨٩٣ح/٢٧٤ص/٤داود   ج   

. وابن راهويـه يف مـسنده     . والطرباين يف مسند الشاميني   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وابن أيب شيبة يف مصنفه. والبيهقي يف سننه الكربى. بوالقضاعي يف مسند الشها

 ١٢٤٥ص/٢ويف سنن  ابـن ماجـه   ج         . ٣٣٧٧ح/٤٥٩ص/٥صححه األلباين يف سنن الترمذي   ج       / صحيح  )٢(
ص /٥،  ج  ٢١٧٥٢ح/١٩٥ص/٥،  ج  ٢١٧٥٠ح/١٩٥ص/٥وأخرجه ابن حنبل يف مـسنده  ج       . ٣٧٩٠ح/

واحلاكم يف مستدركه    . ٤٩٢ح/٢١١ص/١ومالك يف املوطأ  ج    . ٢٧٥٦٥ح/٤٤٧ص/٦،  ج  ٢٢١٣٢ح/٢٣٩
  .٣٤٥٩٠ح/١١١ص/٧وعبد الرزاق يف مصنفه  ج. ١٨٢٥ح/٦٧٤ص/١ج

/ ١،  ج٢٢٤ح/٨٨ص/١ويف األدب املفرد  ج. ٥٦٧٥ح/٢٢٤١ص/٥أخرجه البخاري يف صحيحه  ج/ صحيح )٣(
 وابن حبان يف صحيحه  .١٠٠٥ح/٦٩٧ص/٢ومسلم يف صحيحه  ج   . ٣٠٤ح/١١٤ص/١،  ج  ٢٣١ح/ ٩٠ص
. ١٩٧٠ح/٣٤٧ص/٤وصححه األلباين يف سنن الترمذي ج. ٣٣٧٩ح/١٧٣ص/٨،  ج٣٣٧٨ح/١٧٢ص/٨ج

. والطـرباين يف معجمـه الـصغري      . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . وابن حنبل يف مسنده   
والبيهقـي يف سـننه     . ين يف اآلحاد واملثـاين    وابن عمروالشيبا . والقضاعي يف مسند الشهاب   . والدارقطين يف سننه  

  .وعبد بن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. الكربى



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٦٥  

عن أبو أمامة الباهلي قال مسعت رسول اهللا صـلى اهللا           " وملسلم يف صحيحه      
عليه وسلم يقول  اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شـفيعا ألصـحابه اقـرأوا                
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإما تأتيان يوم القيامة كأما غمامتـان أو             

ا غيايتان أو كأما فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاما اقرأوا سورة             كأم
قال معاوية بلغين أن    . البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة          

   .)١(" البطلة السحرة 
عن أيب هريرة  عن النيب  قال  إن الرحم شجنة من             " وللبخاري يف صحيحه      

   .)٢("لك وصلته ومن قطعك قطعته الرمحن فقال اهللا من وص
عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه           " وأليب داود يف سننه       

وسلم قال  من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه اهللا عز وجل على رؤوس                 
   .)٣("اخلالئق يوم القيامة حىت خيريه اهللا من احلور ما شاء 

                                                        
. ٨٠٥ح/٥٥٤ص/١،  ج  ٨٠٤ح/٥٥٤ص/١،  ج  ٨٠٤ح/٥٥٣ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  )١(

 يف صـحيح    ١١٦٥: صحيح انظر حديث رقم   :  وقال األلباين   . ١١٦ح/٣٢٣ص/١وابن حبان يف صحيحه  ج     
والطـرباين يف   . ٢٢٢١١ح/٢٥١ص/٥،  ج  ٢٢٢٠٠ح/٢٤٩ص/٥ وابن حنبل يف مـسنده  ج        .ع الصغري اجلام

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والبيهقي يف سننه الكربى. والطرباين يف مسند الشاميني. معجمه الكبري
،  ٥٣ح/٣٣ص/١ويف األدب املفـرد  ج  ، ٥٦٤٢ح/٢٢٣٢ص/٥أخرجه البخـاري يف صـحيحه  ج       / صحيح  )٢(

ــالق  ج  . ٥٥ح/٣٤ص/١،  ج٥٤ح/٣٤ص/١ج ــارم األخ ــدنيا يف مك ــن أيب ال ،  ٢٠٣ح/٧١ص/١واب
:  قـال األلبـاين   .٤٤٥ح/١٨٩ص/٢،  ج٤٤٣ح/١٨٨ص/٢وابن حبان يف صحيحه  ج    . ٢٠٦ح/٧١ص/١ج

 وصـححه يف سـنن الترمـذي          . يف صـحيح اجلـامع الـصغري وزيـادة         ٣٥٤٨: صحيح انظر حديث رقـم    
واحلـاكم يف   . وابن حنبـل يف مـسنده     . ١٦٩٤ح/١٣٣ص/٢د  ج  ويف سنن أيب داو   . ١٩٠٧ح/٣١٦ص/٤ج

. وأيب يعلى يف مـسنده    . والبيهقي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  .  مستدركه
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وعبد الرزاق يف مصنفه

. ٤١٨٦ح/١٤٠١ص/٢ سنن ابن ماجه  جويف. ٤٧٧٧ح/٢٤٨ص/٤حسنه األلباين يف سنن أيب داود  ج/ حسن  )٣(
وابـن حنبـل يف مـسنده     .٢٤٩٣ح/٦٥٦ص/٤،  ج ٢٠٢١ح/٣٧٢ص/٤وأخرجه الترمـذي  يف سـننه  ج        

،  ٤١٥ح/١٨٩ص/٢٠والطرباين يف معجمه الكبري  ج     . ١٥٦٧٥ح/٤٤٠ص/٣،  ج  ١٥٦٥٧ح/٤٣٨ص/٣ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٦٦  

 أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه           عن" والبن حبان يف صحيحه       
قال من جلس يف جملس كثر فيه لغطه مث قال قبل أن يقوم سبحانك اللـهم ربنـا                  
وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر له مـا كـان يف جملـسه                  

   .)١("ذلك
عن أيب سعيد اخلدري  قال قال الـنيب ال تـسبوا            " وللبخاري يف صحيحه      

   .)٢("حايب فلوا أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه أص

                                                                                                                                        
 الـشهاب    والقضاعي يف مسند  . ١١١٢ح/٢٥٠ص/٢والطرباين يف معجمه الصغري  ج     . ٤١٧ح/١٨٩ص/٢٠ج
  . والطرباين يف معجمه األوسط. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. ٤٣٧ح/٢٦٩ص/١ج

. ٨٥٣ح/١٣٥ص/٣،  ج٥٩٤ح/٣٥٦ص/٢،  ج٥٩٣ح/٣٥٤ص/٢أخرجه ابن حبان يف صحيحه  ج/ صحيح )١(
سنن ويف . ٣٤٣٣ح/٤٩٤ص/٥ويف سنن الترمذي  ج. ١٣٤٤ح/٧٢ص/٣وصححه األلباين يف سنن النسائي  ج      

ــسنده   . ٤٨٥٩ح/٢٦٥ص/٤،  ج٤٨٥٧ح/٢٦٥ص/٤أيب داود  ج ــل يف مـ ــن حنبـ ــه ابـ وأخرجـ
،  ١٩٨٢٥ح/٤٢٥ص/٤،  ج١٩٧٨٤ح/٤٢٠ص/٤،  ج١٥٧٦٧ح/٤٥٠ص/٣،  ج٨٨٠٤ح/٣٦٩ص/٢ج
ــستدركه  ج. ٢٤٥٣٠ح/٧٧ص/٦ج ــاكم يف مـ ،  ١٩٦٩ح/٧٢٠ص/١،  ج١٨٢٧ح/٦٧٤ص/١واحلـ
. ٤٨٨٩ح/٢١٧ص/٣،  ج  ١٩٧٢ح/٧٢١ص/١،  ج  ١٩٧١ح/٧٢١ص/١،  ج  ١٩٧٠ح/٧٢١ص/١ج

والطـرباين يف معجمـه الكـبري        . ٠ح/٢٩٠ص/٤،  ج  ٠ح/٢٨٩ص/٤والطحاوي يف شرح معـاين اآثـار  ج        
، ٦٦٧٣ح/١٥٤ص/٧، ج ٤٤٤٥ح/٢٨٧ص/٤، ج ١٥٨٧ح/١٣٩ص/٢،  ج   ١٥٨٦ح/١٣٩ص/٢ج
وابن . وأيب يعلى يف مسنده   . والطرباين يف معجمه الصغري   . والنسائي يف سننه الكربى   . ١٠٣٣٣ح/١٦٤ص/١٠ج

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه.  مسندهاجلعد يف
ــاري يف صــحيحه  ج/ صــحيح )٢( ــه البخ ــحيحه  . ٣٤٧٠ح/١٣٤٣ص/٣أخرج ــسلم  يف ص ــه م وأخرج

،  ٦٩٩٤ح/٤٥٦ص/١٥وابن حبان يف صـحيحه  ج      . ٢٥٤١ح/١٩٦٨ص/٤،  ج  ٢٥٤٠ح/١٩٦٧ص/٤ج
وابن ماجه . ٣٨٦١ح/٦٩٦ص/٥مذي يف سننه  جوالتر. ٧٢٥٥ح/٢٤٤ص/١٦،  ج٧٢٥٣ح/٢٣٩ص/١٦ج

والطيالسي يف . وابن حنبل يف مسنده. ٤٦٥٨ح/٢١٥ص/٤وأيب داود يف سننه  ج. ١٦١ح/٥٧ص/١يف سننه  ج  
والبيهقي يف سننه .  وابن حنبل يف فضائل الصحابة. والطرباين يف معجمه الصغري. والنسائي يف سننه الكربى . مسنده
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وابن اجلعد يف مسنده. وعبد بن محيد يف مسنده. دهوأيب يعلى يف مسن. الكربى



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٦٧  

عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال  إن      " وملسلم يف صحيحه      
اهللا عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنـهار ليتـوب               

  " .مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرا 
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  من             "يحه  وله يف صح  

   .)١("تاب قبل ان تطلع الشمس من مغرا تاب اهللا عليه
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال  رغـم   " وله يف صحيحه    

أنف مث رغم أنف مث رغم أنف قيل من يا رسول اهللا قال من أدرك أبويه عند الكرب                  
   .)٢("ا أو كليهما فلم يدخل اجلنة أحدمه

عن أيب هريرة قال قال النيب   الساعي على األرملة           " وللبخاري يف صحيحه      
   .)٣("واملسكني كااهد يف سبيل اهللا أو القائم الليل الصائم النهار 

                                                        
/ ٢٠٧٦ص/٤،  ج١٥٨ح/١٣٨ص/١،  ج١٥٧ح/١٣٨ص/١أخرجهـا مـسلم  يف صـحيحه  ج    / صحيحه  )١(

/ ١٦٩٧ص/٤،  ج  ٤٣٥٩ح/١٦٩٧ص/٤والبخاري يف صـحيحه  ج     . ٢٧٥٩ح/٢١١٣ص/٤،  ج  ٢٧٠٣ح
/ ٢٥٢ص/١٥،  ج  ٦٢٩ح/٣٩٧ص/٢صـحيحه  ج   وابن حبـان يف     . ٦١٤١ح/٢٣٨٦ص/٥،  ج  ٤٣٦٠ح
ويف سنن ابن . ٣٠٧٢ح/٢٦٥ص/٥،  ج ٣٠٧١ح/٢٦٤ص/٥وصححه األلباين يف سنن الترمذي  ج      . ٦٨٣٨ح

ويف سـنن أيب داود     . ٤٠٧٠ح/١٣٥٣ص/٢،  ج  ٤٠٦٩ح/١٣٥٣ص/٢،  ج  ٤٠٦٨ح/١٣٥٣ص/٢ماجه ج 
حلميـدي يف   وا. والطيالسي يف مـسنده   . وابن حنبل يف مسنده   . ٤٣١٢ح/١١٥ص/٤،  ج  ٢٤٧٩ح/٣ص/٣ج

وابـن راهويـه يف     . والطرباين يف معجمه الصغري   . والنسائي يف سننه الكربى   .  والطرباين يف معجمه الكبري   . مسنده
وعبد بن محيد يف . وأيب يعلى يف مسنده  . والبيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / واحلارث  . مسنده
  .نبه يف صحيفة مهامومهام بن م. وابن اجلعد يف مسنده. مسنده

. ٩٠٨ح/١٨٩ص/٣وابن حبان يف صحيحه  ج    . ٢٥٥١ح/١٩٧٨ص/٤أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  )٢(
 والطرباين يف معجمه الكـبري        .٣٥١١: وصححه األلباين يف صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته  حديث رقم          

. ٦٦٧ح/٣٠٠ص/١٩،  ج  ٦٤٩ح/٢٩٢ص/١٩،  ج  ٣١٥ح/١٤٤ص/١٩،  ج  ١١١١٥ح/٨٢ص/١١ج
  . والطرباين يف معجمه األوسط. والبيهقي يف سننه الكربى

 ٢٢٣٧ص/٥،  ج  ٥٠٣٨ح/٢٠٤٧ص/٥،  ج  ٢٦١٥ح/١٠١٨ص/٣أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  )٣(
 ٩٢ص/١وأخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      . ٦٤٦٥ح/٢٥١٥ص/٦،  ج  ٥٦٦١ح/٢٢٣٨ص/٥،  ج  ٥٦٦٠ح/
ح /٥٦ص/١٠،  ج٤٢٤٥ح/٥٦ص/١٠وابــن حبــان يف صــحيحه  ج. ٢٩٨٢ح/٢٢٨٧ص/٤،  ج٨٩ح/



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٦٨  

عن أيب مسعود األنصاري قال جاء رجل إىل النيب صلى          " وملسلم يف صحيحه      
 فقال ما عندي فقال رجل يا رسـول         )١( ل  إين أبدع يب فامحلين     اهللا عليه وسلم فقا   

اهللا أنا أدله على من حيمله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من دل على خـري         
   .)٢("فله مثل أجر فاعله 

عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه          " وللطرباين يف معجمه الكبري     
ر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخـول اجلنـة إال            وسلم  من قرأ آية الكرسي دب      

 . )٣( "املوت 

عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه            "وملسلم يف صحيحه    
   .)٤("وسلم  من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهللا له يف اجلنة نزال كلما غدا أو راح

                                                                                                                                        
ويف سـنن  . ٢٥٧٧ح/٨٧ص/٥وصححه األلباين يف سـنن النـسائي  ج    . ٥٥٦١ح/٣٧٣ص/١٢،  ج  ٤٢٤٥

وأخرجه ابن حنبل يف مـسنده   . ٢١٤٠ح/٧٢٤ص/٢ويف سنن ابن ماجه  ج  . ١٩٦٩ح/٣٤٧ص/٤الترمذي  ج  
والبيهقي . ه يف مسندهوابن راهوي. والنسائي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الكبري. ٨٧١٧ح/٣٦١ص/٢ج

  .والطرباين يف معجمه األوسط. يف سننه الكربى
إني أبِدع يب فاِمحلْين أي انقُِطع ،  يقال أبدعت الناقة إذا انقَطعت عن السري ِبكَالَل أو ظَلْع ١٠٧ ص ١يف النهاية ج ) ١(

  .يف الكَالل راِحلَيت 
 ٩٤ص/١أخرجه البخاري  يف األدب املفرد  ج. ١٨٩٣ ح/١٥٠٦ص /٣أخرجه مسلم يف صحيحه  ج  / صحيح  )٢(

وابن . ٥١٢٩ح/٣٣٤ص/٤وأيب داود  يف سننه ج     . ١٦٦٨ح/٥٥٥ص/٤وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٢٤٢ح/
والبيهقي يف . والطرباين يف معجمه الكبري.٢٢٣٩٣ح/٢٧٢ص/٥،  ج١٧١٢٥ح/١٢٠ص/٤حنبل  يف مسنده  ج

   .١٠٧ ص ١النهاية ج . سننه الكربى
صححه األلباين يف .٧٥٣٢ح/١١٥ص/٨،  ج٢٧٣٣ح/٨٤ص/٣ أخرجه الطرباين  يف معجمه الكبري  ج        /صحيح  )٣(

و الطرباين  . ٩٩٢٨ح/٣٠ص/٦ وأخرجه النسائي يف سننه الكربى  ج       ١٥٩٥ح  /٢صحيح الترغيب والترهيب ج   
  .٨٢٤ح/٩ص/٢يف مسند الشاميني  ج

وابن . ٦٣١ح/٢٣٥ص/١ صحيحه  جوالبخاري يف. ٦٦٩ح/٤٦٣ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج/ صحيح )٤(
وابن حنبـل يف    . ١٤٩٦ح/٣٧٦ص/٢وابن خزمية يف صحيحه  ج     . ٢٠٣٧ح/٣٨٦ص/٥حبان يف صحيحه  ج    

صـحيح  :  وقال األلباين . وعبد الرزاق يف مصنفه . والبيهقي يف سننه الكربى   . ١٠٦١٦ح/٥٠٩ص/٢مسنده  ج  
  . يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته٦٣٩٩: انظر حديث رقم



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٦٩  

عليه وسلم أا قالت    عن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا        " وملسلم يف صحيحه      
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ما من عبد مسلم يصلي هللا كل يـوم      

   .)١("ثنيت عشرة ركعة تطوعا غري فريضة إال بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 
عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه          " وللطرباين يف معجمه الكبري     

مصارع السوء وصدقة السر تطفيء غـضب الـرب         وسلم  صنائع املعروف تقي      
   .)٢("وصلة الرحم تزيد يف العمر 

عن أيب هريرة أن رسول اهللا  قال  من قام رمـضان             " وللبخاري يف صحيحه      
   .)٣("إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

                                                        
،  ١١١٩ح/٣٩٤ص/١والبخاري يف صـحيحه  ج     . ٧٢٨ح/٥٠٣ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / ح  صحي)١(

ص /٦،  ج  ٢٤٥٢ح/٢٠٦ص/٦،  ج  ٢٤٥١ح/٢٠٥ص/٦وابن حبان يف صحيحه  ج     .١١٢٦ح/٣٩٦ص/١ج
 / ٢٠٣ص/٢وابن خزمية يف صحيحه  ج. ٢٤٧٤ح/٢٢٦ص/٦،  ج ٢٤٧٣ح/٢٢٥ص/٦،  ج  ٢٤٥٤ح/٢٠٨

،    ١١٨٩ح / ٢٠٥ص / ٢، ج  ١١٨٨ح/  ٢٠٥ص / ٢، ج  ١١٨٧ح / ٢٠٤ص / ٢، ج  ١١٨٥ح
وصححه األلباين يف سنن النسائي     .١٢٥٤ح/٢٤٥ص/٢،  ج  ١١٩٨ح/٢٠٨ص/٢،  ج  ١١٩٧ح/٢٠٨ص/٢ج
/ ٢،ج٤١٤ح  / ٢٧٤ص/٢ويف سـنن الترمـذي ج  . ١٨١١ح/٢٦٤ص/٣، إىل  ج١٧٩٤ح / ٢٦١ص/٣ج
ويف سنن ابن ماجه    .٤٣٦ح/ ٣٠٠ص/٢، ج ٤٣٣ح/٢٩٨ص/٢، ج ٤٢٤ح/٢٩٠ص/٢، ج ٤١٥ح/٢٧٥ص
وأخرجـه ابـن   . ١٢٥٠ح/١٨ص /٢،ويف سنن أيب داود   ج ١١٤١ح/٣٦١ص/١،ج١١٤٠ح/٣٦١ص/١ج

والطرباين يف معجمه . واحلميدي يف مسنده. والطيالسي يف مسنده. والطحاوي يف شرح معاين اآثار. حنبل يف مسنده
. بيهقي يف سننه الكربىوال. وابن راهويه يف مسنده. والطرباين يف مسند الشاميني. والنسائي يف سننه الكربى  . الكبري

وعبد الـرزاق يف    . وابن اجلارود يف املنتقى   . وابن اجلعد يف مسنده   . وعبد بن محيد يف مسنده    . وأيب يعلى يف مسنده   
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. مصنفه

وصـححه  . ١٠١٨ح/٤٢١ص/١٩،   ج   ٨٠١٤ح/٢٦١ص/٨أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري  ج      / صحيح  ) ٢(
وأخرجه ابن حبان     .٣٧٩٧:  وحسنه برقم٣٧٦٠: األلباين يف صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته حديث رقم   

. والطرباين يف معجمه الـصغري    . ٦٦٤ح/٥٢ص/٣والترمذي يف سننه  ج    . ٣٣٠٩ح/١٠٤ص/٨يف صحيحه  ج   
  .والطرباين يف معجمه األوسط). الزوائد(نده اهليثمي يف مس/ واحلارث . والقضاعي يف مسند الشهاب

،  ١٩٠٤ح/٧٠٧ص/٢،  ج١٨٠٢ح/٦٧٢ص/٢،  ج٣٧ح/٢٢ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  )٣(
وابـن حبـان يف صـحيحه        . ٧٥٩ح/٥٢٣ص/١وأخرجه مسلم  يف صـحيحه  ج       . ١٩٠٥ح/٧٠٧ص/٢ج
ــحيحه  ج . ٣٦٨٢ح/٤٣٨ص/٨،  ج٢٥٤٦ح/٢٨٨ص/٦ج ــة يف ص ــن خزمي ،  ٢٢٠٢ح/٣٣٦ص/٣واب



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٧٠  

عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أنـه حدثـه أن          " وملسلم يف صحيحه      
 صلى اهللا عليه وسلم قال  من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان                رسول اهللا 

   .)١("كصيام الدهر 
عن أيب هريرة  عن النيب  قال  من صام رمضان إميانا      " وللبخاري يف صحيحه      

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر لـه مـا       
   .)٢("تقدم من ذنبه

عن زيد بن خالد  أن رسول اهللا  قال  من جهز غازيـا يف                " حيحه    وله يف ص  
   .)٣("سبيل اهللا فقد غزا ومن خلف غازيا يف سبيل اهللا خبري فقد غزا 

                                                                                                                                        
ومالك . وابن حنبل يف مسنده. وأيب داود يف سننه. والترمذي يف سننه. والنسائي يف سننه. ٢٢٠٣ح/٣٣٦ص/٣ج

  .والدارمي يف سننه.  وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. والنسائي يف سننه الكربى. يف املوطأ
. ٣٦٣٤ح/٣٩٨ص/٨ن يف صحيحه  ج   وابن حبا . ١١٦٤ح/٨٢٢ص/٢أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  )١(

وصححه األلباين يف سنن أيب داود       . ٢١١٥ح/٢٩٨ص/٣،  ج  ٢١١٤ح/٢٩٨ص/٣وابن خزمية يف صحيحه  ج     
ويف ســـنن ابـــن ماجـــه  . ٧٥٩ح/١٣٣ص/٣ويف ســـنن الترمـــذي  ج. ٢٤٣٣ح/٣٢٤ص/٢ج
 واحلميدي يف . والطيالسي يف مسنده  . وابن حنبل يف مسنده   . ١٧١٦ح/٥٤٧ص/١،  ج  ١٧١٥ح/٥٤٧ص/١ج

والبيهقي يف سـننه    . والطرباين يف مسند الشاميني   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . مسنده
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد بن محيد يف مسنده. الكربى

 ١٩١٠ح/٧٠٩ص/٢،  ج١٨٠٢ح/٦٧٢ص/٢،  ج ٣٨ح/٢٣ص/١أخرجه البخاري  يف صحيحه  ج      / صحيح  )٢(
ح /١٥٧ص/٤،  ج  ٢٢٠٢ح/١٥٧ص/٤ والنسائي يف سـننه  ج      ٧٦٠ح/٥٢٣ص/١ومسلم يف صحيحه   ج     .

،  ٢٢٠٧ح/١٥٨ص/٤،  ج٢٢٠٦ح/١٥٧ص/٤، ج٢٢٠٥ح/١٥٧ص/٤،ج٢٢٠٤ح/١٥٧ص/٤،ج٢٢٠٣
وابـن  . ٣٦٨٢ح/٤٣٨ص/٨،  ج٣٤٣٢ح/٢١٩ص/٨وابن حبان يف صـحيحه  ج   . ٥٠٢٧ح/١١٨ص/٨ج

/ ٥٢٦ص/١وابن ماجـه يف سـننه  ج       . ٢١٩٩ح/٣٣٤ص/٣،  ج  ١٨٩٤ح/١٩٥ص/٣جخزمية يف صحيحه      
واحلميدي يف . والطيالسي يف مسنده. وابن حنبل يف مسنده. ١٣٧٢ح/٤٩ص/٢وأيب داود يف سننه  ج . ١٦٤١ح

وابن . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . وابن راهويه يف مسنده   . والنسائي يف سننه الكربى   . مسنده
  .والدارمي يف سننه. جلارود يف املنتقىا

/ ١٥٠٧ص/٣وأخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      .٢٦٨٨ح/١٠٤٦ص/٣أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  )٣(
وابـن حبـان يف  صـحيحه         . ٣١٨١ح/٤٦ص/٦،  ج  ٣١٨٠ح/٤٦ص/٦والنسائي يف سـننه  ج     .١٨٩٥ح
. ٤٦٣٣ح/٤٩١ص/١٠،  ج٤٦٣٢ح/٤٩١ص/١٠،  ج٤٦٣١ح/٤٩٠ص/١٠، ج٤٦٣٠ح/٤٨٩ص/١٠ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٧١  

عن أيب هريرة  أن رسول اهللا  قال  العمرة إىل العمرة كفارة " وله يف صحيحه  
   .)١("ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة 

عن أيب هريرة  قال قال رسول اهللا   من حج هذا البيـت               "  صحيحه     وله يف 
   .)٢ ("فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه

عن بن عباس عن النيب  أنه قال  ما العمل يف أيام العـشر               " وله يف صحيحه      
أفضل من العمل يف هذه قالوا وال اجلهاد قال وال اجلهاد إال رجل خـرج خيـاطر                 

   .)٣(" فلم يرجع بشيء بنفسه وماله
                                                                                                                                        

ــحيحه  ج  ــة يف ص ــن خزمي ــننه  ج . ٢٠٦٤ح/٢٧٧ص/٣واب ــذي يف س ،  ١٦٢٨ح/١٦٩ص/٤والترم
،  ١٧٤٦ح/٥٥٦ص/١وابــن ماجــه يف ســـننه  ج  . ١٦٣١ح/١٧٠ص/٤،  ج١٦٢٩ح/١٧٠ص/٤ج
وابن حنبـل يف  . ٢٥٠٩ح/١٢ص/٣وأيب داود يف سننه  ج. ٢٧٥٩ح/٩٢٢ص/٢،  ج  ٢٧٥٨ح/٩٢٢ص/٢ج

. والنسائي يف سـننه الكـربى     . والطرباين يف معجمه الكبري   . سندهواحلميدي يف م  . والطيالسي يف مسنده  . مسنده
والبيهقـي يف  ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده / واحلارث . والقضاعي يف مسند الشهاب . والطرباين يف معجمه الصغري   

  .ننهوالدارمي يف س. وعبد الرزاق يف مصنفه. وابن اجلارود يف املنتقى. وعبد بن محيد يف مسنده. سننه الكربى
/ ٩٨٣ص/٢وأخرجه مـسلم  يف صـحيحه  ج  . ١٦٨٣ح/٦٢٩ص/٢أخرجه البخاري يف صحيحه  ج / صحيح  )١(

. ٢٦٢٩ح/١١٥ص/٥،  ج٢٦٢٣ح/١١٣ص/٥،  ج ٢٦٢٢ح/١١٢ص/٥والنسائي يف سـننه  ج     . ١٣٤٩ح
/ ١٣١ص/٤وابن خزمية يف صـحيحه  ج . ٣٦٩٦ح/١٠ص/٩،  ج٣٦٩٥ح/٩ص/٩وابن حبان يف صحيحه  ج 

. ٩٣٣ح/٢٧٣ص/٣والترمذي يف سـننه  ج     . ٣٠٧٣ح/٣٥٩ص/٤،  ج  ٣٠٧٢ح/٣٥٩ص/٤،  ج  ٢٥١٣ح
. والطيالـسي يف مـسنده  . ومالك يف املوطأ. وابن حنبل يف مسنده . ٢٨٨٨ح/٩٦٤ص/٢وابن ماجه يف سننه  ج     

وأيب يعلى . والبيهقي يف سننه الكربى   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وابن اجلارود يف املنتقى. يف مسنده

/ ٦٤٦ص/٢،  ج  ١٧٢٣ح/٦٤٦ص/٢،  ج  ١٤٤٩ح/٥٥٣ص/٢ أخرجه البخـاري يف صـحيحه  ج        /صحيح  )٢(
و ابـن   . ٢٦٢٧ح/١١٤ص/٥و النسائي يف سننه  ج     . ١٣٥٠ح/٩٨٤ص/٢ومسلم يف صحيحه  ج    . ١٧٢٤ح

و الترمذي يف سننه     . ٢٥١٤ح/١٣١ص/٤و ابن خزمية يف صحيحه  ج      . ٣٦٩٤ح/٨ص/٩ يف صحيحه  ج    حبان
و ابن حنبل يف مسنده  و الطيالـسي يف          . ٢٨٨٩ح/٩٦٥ص/٢و ابن ماجه يف سننه  ج      . ٨١١ح/١٧٦ص/٣ج

و .  يف مسنده و ابن راهويه. و الدارقطين يف سننه . و النسائي يف سننه الكربى . و احلميدي يف مسنده    . مسنده    
  .و الدارمي يف سننه  . و ابن اجلعد يف مسنده . و أيب يعلى يف مسنده . البيهقي يف سننه الكربى 

،  ٣٢٤ح/٣١ص/٢وابن حبـان يف صـحيحه  ج  . ٩٢٦ح/٣٣٠ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج  / صحيح  )٣(
سنن الترمـذي   وصححه األلباين يف    . ٢٨٦٥ح/٢٧٣ص/٤وابن خزمية يف صحيحه  ج     . ٣٨٥٣ح/١٦٦ص/٩ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٧٢  

عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اهللا قال رباط يوم          " وله يف صحيحه    
يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري مـن   
الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا أو الغدوة خري من الـدنيا             

   .)١("وما عليها 
عن زيد بن خالد اجلهين عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه            " صحيحه  وملسلم يف   

وسلم أنه قال  من جهز غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا ومن خلفه يف أهله خبري فقـد                   
   .)٢("غزا

                                                                                                                                        
ــه  ج  . ٧٥٧ح/١٣١ص/٣ج ــن ماجـ ــنن ابـ ــنن أيب داود . ١٧٢٧ح/٥٥١ص/١ويف سـ ويف سـ
والطرباين يف  . والطرباين يف معجمه الكبري   . والطيالسي يف مسنده  . وابن حنبل يف مسنده   . ٢٤٣٨ح/٣٢٥ص/٢ج

. ن أيب شيبة يف مصنفهواب. وعبد الرزاق يف مصنفه. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى . معجمه الصغري 
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه

/ ١٥٢٠ص/٣وأخرجه مسلم  يف صحيحه   ج. ٢٧٣٥ح/١٠٥٩ص/٣أخرجه البخاري يف صحيحه  ج/ صحيح  )١(
/ ١٠وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٣١٧٠ح/٤٠ص/٦،  ج  ٣١٦٩ح/٤٠ص/٦والنسائي يف سننه  ج    . ١٩١٣ح
والطرباين يف معجمـه    . وابن حنبل يف مسنده   . ١٦٦٤ح/١٨٨ص/٤ه  ج  والترمذي يف سنن  . ٤٦٠٩ح/٤٧٠ص

وأيب يعلى يف . والبيهقي يف سننه الكربى). الزوائد(اهليثمي يف مسنده / واحلارث . والنسائي يف سننه الكربى . الكبري
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وابن املبارك يف اجلهاد. مسنده

 ١٠٤٦ص/٣والبخـاري يف صـحيحه  ج  . ١٨٩٥ح/١٥٠٧ص/٣أخرجه مـسلم  يف صـحيحه  ج    / صحيح  )٢(
 ١٠وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٣١٨١ح/٤٦ص/٦،  ج  ٣١٨٠ح/٤٦ص/٦والنسائي يف سننه  ج    . ٢٦٨٨ح/
وابن . ٤٦٣٣ح/٤٩١ص/١٠،  ج٤٦٣٢ح/٤٩١ص/١٠،  ج٤٦٣١ح/٤٩٠ص/١٠، ج٤٦٣٠ح/٤٨٩ص/

/ ١٧٠ص/٤،  ج  ١٦٢٨ح/١٦٩ص/٤ سـننه  ج    والترمـذي يف  . ٢٠٦٤ح/٢٧٧ص/٣خزمية يف صحيحه  ج    
،  ٢٧٥٨ح/٩٢٢ص/٢،  ج  ١٧٤٦ح/٥٥٦ص/١وابن ماجه يف سننه  ج     . ١٦٣١ح/١٧٠ص/٤،  ج  ١٦٢٩ح
والطيالـسي يف   .  وابن حنبل يف مـسنده    . ٢٥٠٩ح/١٢ص/٣وأيب داود يف سننه  ج     . ٢٧٥٩ح/٩٢٢ص/٢ج

والطـرباين يف معجمـه   .    ننه الكربى والنسائي يف س  .  والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  . مسنده
وعبد . والبيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / والقضاعي يف مسند الشهاب   واحلارث        . الصغري

والطـرباين يف معجمـه     . والدارمي يف سننه  . وعبد الرزاق يف مصنفه   . وابن اجلارود يف املنتقى   . بن محيد يف مسنده   
  .األوسط



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٧٣  

عن أيب هريرة أن رسول اهللا  قال  من اتبع جنـازة             " وللبخاري يف صحيحه      
رغ من دفنها فإنه يرجع من      مسلم إميانا واحتسابا وكان معه حىت يصلي عليها ويف        

األجر بقرياطني كل قرياط مثل أحد ومن صلى عليها مث رجع قبل أن تـدفن فإنـه    
   .)١("يرجع بقرياط 

عن سهل بن سعد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             " وله يف صحيحه      
   .)٢("من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  لقـد             "وملسلم يف صحيحه    
رأيت رجال يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعها من ظهـر الطريـق كانـت تـؤذى         

  .)١("الناس

                                                        
وأخرجه مسلم  يف صحيحه  . ١٢٦٠ح/٤٤٥ص/١،  ج٤٧ح/٢٦ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج/ صحيح )١(

 ٥٥ص/٤،  ج١٩٤٠ح/٥٥ص/٤والنــسائي يف ســننه  ج .٩٤٦ح/٦٥٤ص/٢، ج٩٤٥ح/٦٥٢ص/٢ج
 / ٧٧ص / ٤، ج ١٩٩٦ح / ٧٧ص / ٤، ج ١٩٩٥ح / ٧٧ص / ٤، ج ١٩٩٤ح/ ٧٦ص/ ٤،  ج  ١٩٤١ح/

ح /٣٥٠ص/٧،  ج  ٣٠٧٨ح/٣٤٨ص/٧ ج وابن حبـان يف صـحيحه       . ٥٠٣٢ح/١٢١ص/٨،  ج  ١٩٩٧ح
وابــن ماجــه يف ســننه  . ١٠٤٠ح/٣٥٩ص/٣والترمــذي يف ســننه  ج. ٣٠٨٠ح/٣٥١ص/٧،  ج٣٠٧٩

ــننه  ج. ١٥٤٠ح/٤٩٢ص/١،  ج١٥٣٩ح/٤٩٢ص/١ج / ٣،  ج٣١٦٨ح/٢٠٢ص/٣وأيب داود يف ســ
ي يف سـننه  والنسائ. والطرباين يف معجمه الكبري. واحلميدي يف مسنده . وابن حنبل يف مسنده   . ٣١٦٩ح/٢٠٣ص

. وأيب يعلى يف مـسنده    . والبيهقي يف سننه الكربى   . وابن راهويه يف مسنده   . والطرباين يف معجمه الصغري   . الكربى
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وابن اجلارود يف املنتقى. وابن اجلعد يف مسنده

وأخرجـه ابـن أيب الـدنيا  يف الـورع      . ٦١٠٩ح /٢٣٧٦ص /٥أخرجه البخاري يف صـحيحه  ج   / صحيح  )٢(
وصـححه  . ٥٧٠٣ح/١٠ص/١٣،  ج  ٥٧٠١ح/٩ص/١٣وابن حبان يف صـحيحه  ج      . ١٣٤ح/٩٣ص/١ج

وابـن حنبـل يف مـسنده        . ٢٤٠٩ح/٦٠٧ص/٤،  ج  ٢٤٠٨ح/٦٠٦ص/٤األلباين يف سـنن الترمـذي  ج       
 يف  واحلاكم. ١٧٨٧ح/٩٨٨ص/٢ومالك يف املوطأ  ج    . ٢٢٤٢٠ح/٢٧٥ص/٥،  ج  ١٩٥٧٧ح/٣٩٨ص/٤ج

والطرباين يف معجمه   . ٨٠٦٣ح/٣٩٩ص/٤،  ج  ٨٠٥٩ح/٣٩٨ص/٤،  ج  ٨٠٥٨ح/٣٩٨ص/٤مستدركه  ج  
. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. والقضاعي يف مسند الشهاب. والطرباين يف معجمه الصغري. الكبري

  .والطرباين يف معجمه األوسط



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٧٤  

عن جابر بن عبد اهللا  قال قال رسول اهللا صلى           " وللبخاري يف األدب املفرد     
د وجبت له   اهللا عليه وسلم  من كان له ثالث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرمحهن فق            

  " .اجلنة البتة فقال رجل من بعض القوم وثنتني يا رسول اهللا قال وثنتني 
عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            " وأليب يعلى يف مسنده       

من كان له ثالث بنات أو ثالث أخوات فاتقى اهللا وأقام عليهن كان معي يف اجلنة                
   .)٢("هكذا وأومأ بالسبابة والوسطى 

                                                                                                                                        
وأخرجه البخاري يف . ١٩١٤ح/٢٠٢١ص/٤،  ج١٩١٤ح/١٥٢١ص/٣أخرجه مسلم يف صحيحه  ج/ صحيح )١(

ــحيحه  ج  ١٠٤٢ص/٣،  ج٢٦٧٤ح/١٠٤١ص/٣،  ج٢٣٤٠ح/٨٧٤ص/٢،  ج٦٢٤ح/٢٣٣ص/١صـ
ــرد  ج. ٢٦٧٥ح/ ــحيحه  ج. ٢٢٩ح/٩٠ص/١ويف األدب املف ــان يف ص ــن حب ،  ٥٣٦ح/٢٩٥ص/٢واب

والترمذي . ٣١٨٨ح/٤٦١ص/٧،  ج٣١٨٨ح/٤٦٠ص/٧،  ج٥٣٨ح/٢٩٧ص/٢، ج٥٣٧ح /٢٩٦ص/٢ج
وابن  .٢٨٠٣ح/٩٣٧ص/٢وابن ماجه يف سننه ج  . ١٩٥٨ح/٣٤١ص/٤،  ج  ١٠٦٣ح/٣٧٧ص/٣يف سننه  ج   

حنبل يف مسنده ومالك يف املوطأ والطيالسي يف مسنده واحلميدي يف مسنده والطرباين يف معجمه الكبري والنسائي يف 
صنفه وابن أيب شـيبة يف  سننه الكربى وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين وأيب يعلى يف مسنده وعبد الرزاق يف م            

  .مصنفه
،  ٧٨ح/٤٢ص/١،  ج  ٧٧ح/٤١ص/١،  ج  ٧٦ح/٤١ص/١أخرجها البخاري  يف األدب املفـرد  ج        / صحيحه  )٢(

وأخرجهـا أبـويعلى يف     . ٢٦٧٩ح/٣٩٧ص/٦صححها األلباين يف السلسلة الصححة   ج       . ٧٩ح/٤٢ص/١ج
ــسنده  ج  /١٢٨ص/٥،  ج٢٥٧١ح/٤٤٦ص/٤،  ج٢٢١٠ح/١٤٧ص/٤،  ج١٧٦٤ح/٣٠٠ص/٣مــ

وأخرجها . ٢٩٥ح/٥٩١ص/١صححها األلباين يف السلسلة الصحيحة   ج. ٣٤٤٨ح/١٦٧ص/٦،  ج٢٧٤٢ح
ــحيحه  ج  ــسلم يف ص ــحيحه  ج . ٢٦٣١ح /٢٠٢٧ص /٤م ــان يف ص ــن حب ،  ٤٤٦ح/١٩١ص/٢واب

،  ١٩١٣ح/٣١٩ص/٤،  ج١٩١٢ح/٣١٩ص/٤والترمــــذي يف ســــننه  ج. ٢٩٤٥ح/٢٠٨ص/٧ج
وأيب داود . ٣٦٧٠ح/١٢١١ص/٢،  ج٣٦٦٩ح/١٢١٠ص/٢وابن ماجه يف سننه  ج. ١٩١٦ح/٣٢٠ص/٤ج

،  ٨٤٠٦ح/٣٣٥ص/٢،  ج٢١٠٤ح/٢٣٦ص/١وابن حنبل يف مـسنده  ج   . ٥١٤٧ح/٣٣٨ص/٤يف سننه  ج   
،  ١٤٢٨٦ح/٣٠٣ص/٣،  ج  ١٢٦١٥ح/١٥٦ص/٣،  ج  ١١٩٤٣ح/٩٧ص/٣،  ج  ١١٤٠٢ح/٤٢ص/٣ج
. ٢٦١٠٢ح/٢٤٣ص/٦،  ج  ٢٤٠٥٣ح/٢٩ص/٦،  ج  ٢٤٠٣٧ح/٢٧ص/٦،  ج  ١٧٤٣٩ح/١٥٤ص/٤ج

والقضاعي يف  . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  . ٧٣٤٦ح/١٩٥ص/٤ستدركه  ج  واحلاكم يف م  
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وعبدالرزاق يف مصنفه). الزوائد(اهليثمي يف مسنده / واحلارث . مسند الشهاب



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٧٥  

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليـه            " وله يف صحيحه        
وسلم قال  بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فرتل فيها فشرب مث               
خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب 

فـسقى الكلـب    من العطش مثل الذي كان بلغ مين فرتل البئر فمأل خفه ماء             
فشكر اهللا له فغفر له قالوا يا رسول اهللا وإن لنا يف البهائم ألجرا فقال يف كـل          

   .)١("ذات كبد رطبة أجر 
عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            " وإليب داود يف سننه       

ة ملن  أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا وببيت يف وسط اجلن               
   .)٢("ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه 

عن أيب ذر أن ناسا من أصحاب النيب صلى اهللا عليـه            " وملسلم يف صحيحه      
وسلم قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم  يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور بـاألجور                

أمواهلم قال أو ليس    يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول         
قد جعل اهللا لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبرية صـدقة وكـل            

                                                        
ب املفرد  ويف األد . ٥٦٦٣ح/٢٢٣٨ص/٥،   ج   ٢٢٣٤ح/٨٣٣ص/٢أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ١(

/ ٢وابـن حبـان يف صـحيحه  ج        . ٢٢٤٤ح/١٧٦١ص/٤ومسلم يف صـحيحه  ج     . ٣٧٨ح/١٣٨ص/١ج
والبيهقي يف . ومالك يف املوطأ. وابن حنبل يف مسنده. ٢٥٥٠ح/٢٤ص/٣وأيب داود يف سننه ج. ٥٤٤ح/٣٠٢ص

  .سننه الكربى
جـه الترمـذي  يف سـننه         وأخر.  وحسنه األلباين  ٤٨٠٠ح  /٢٥٣ص  /٤أخرجه أيب داود يف سننه  ج        / حسن  ) ٢(

ــننه  ج . ١٩٩٣ح/٣٥٩ص/٤ج ــه يف س ــن ماج ــبري   . ٥١ح/٢٠ص/١واب ــه الك ــرباين يف معجم والط
. ٢١٧ح/١١١ص/٢٠،  ج  ١١٢٩٠ح/١٣٩ص/١١،  ج  ٧٧٧٠ح/١٨٧ص/٨،  ج  ٧٤٨٨ح/٩٩ص/٨ج

،  ١٢٣٠ح/٢٢٤ص/٢والطـرباين يف مـسند الـشاميني  ج   . ٨٠٥ح/٧٤ص/٢والطرباين يف معجمه الصغري  ج     
والطرباين يف معجمه األوسط     . ٢٠٩٦٥ح/٢٤٩ص/١٠ والبيهقي يف سننه الكربى  ج      .١٥٩٤ح/٤٠٨ص/٢ج
  .٥٣٢٨ح/٢٨٥ص/٥،  ج٥٣٢٨ح/٢٨٤ص/٥،  ج٤٦٩٣ح/٦٨ص/٥،  ج٨٧٨ح/٢٧٠ص/١ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٧٦  

حتميدة صدقة وكل ليلة صدقة وأمر باملعروف صدقة وى عن منكر صـدقة ويف     
بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال               

عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان         أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان       
   .)١("له أجر 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليـه     "وللبخاري يف صحيحه    
وسلم قال  سبعة يظلهم اهللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظله إمام عدل وشاب نشأ                  

 اهللا اجتمعا عليه وتفرقا     يف عبادة اهللا ورجل قلبه معلق يف املساجد ورجالن حتابا يف          
عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجـل تـصدق               
بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ورجل ذكر اهللا خاليـا ففاضـت                

   .)٢("عيناه

                                                        
وابن حبان يف صـحيحه   . ١٠٠٦ح/٦٩٨ص/٢،  ج٧٢٠ح/٤٩٩ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج     / صحيح  )١(

ــحيحه    . ٤١٩٢ح/٥٠٤ص/٩،  ج٤١٦٧ح/٤٧٦ص/٩،  ج٨٣٨ح/١٢٠ص/٣ج ــة يف ص ــن خزمي واب
،  ١٥٠٤ح/٨٢ص/٢،  ج  ١٢٨٥ح/٢٧ص/٢وصححه األلباين يف سنن أيب داود   ج        . ١٢٢٥ح/٢٢٩ص/٢ج
والبيهقي يف  . وابن راهويه يف مسنده   . والنسائي يف سننه الكربى   . وابن حنبل يف مسنده   . ٥٢٤٣ح/٣٦٢ص/٤ج

  .وابن أيب شيبة يف مصنفه. سننه الكربى
/ ٢٣٧٧ص/٥،  ج  ١٣٥٧ح/٥١٧ص/٢،  ج  ٦٢٩ح/٢٣٥ص/١ يف صـحيحه  ج     أخرجه البخـاري  / صحيح  )٢(

والنسائي يف سننه  . ١٠٣١ح/٧١٦ص/٢وأخرجه مسلم  يف صحيحه  ج. ٦٤٢١ح/٢٤٩٧ص/٦،  ج ٦١١٤ح
وابن . ٧٣٣٨ح/٣٣٣ص/١٦،  ج  ٤٤٨٦ح/٣٣٩ص/١٠وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٥٣٨٠ح/٢٢٣ص/٨ج

وابن حنبل يف مـسنده     . ٢٣٩١ح/٥٩٩ص/٤والترمذي يف سننه  ج    . ٣٥٨ح/١٨٦ص/١خزمية يف صحيحه  ج    
والبيهقي يف سننه   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . والطيالسي يف مسنده  . ومالك يف املوطأ  

  .والطرباين يف معجمه األوسط. وعبد الرزاق يف مصنفه. الكربى



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٧٧  

عن أيب هريرة   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان " وملسلم يف صحيحه     
 اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن           يقول الصلوات 

   .)١("إذا اجتنب الكبائر 
عن أيب موسى قال  قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه            " وللبخاري يف صحيحه      

   .)٢("وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مـا  عن جابر قال قال رس" وملسلم يف صحيحه      

من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ومـا                
أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطري فهو له صدقة وال يرزؤه أحـد إال                 

   .)٣("كان له صدقة 
                                                        

صححه األلباين يف سـنن  و. ٢٣٣ح/٢٠٩ص/١،  ج٢٣١ح/٢٠٨ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج   / صحيح  )١(
ويف سـنن ابـن ماجـه      . ٢١٤ح/٤٢٠ص/١وكـذا يف سـنن الترمـذي   ج   . ١٤٥ح/٩١ص/١النسائي  ج  

/ ٥،  ج ١٠٤٣ح/٣١٩ص/٣وابن حبـان يف صـحيحه  ج       . ١٠٨٦ح/٣٤٦ص/١،  ج  ٤٥٩ح/١٥٦ص/١ج
ــحيحه  ج. ٢٤١٨ح/١٧٦ص/٦،  ج١٧٣٣ح/٢٦ص ــة يف ص ــن خزمي ص /٣،  ج٣١٤ح/١٦٣ص/١واب

والطرباين يف مـسند    . والطرباين يف معجمه الكبري   . والطيالسي يف مسنده  .  يف مسنده  وابن حنبل . ١٨١٤ح/١٥٨
وأيب يعلى يف . والبيهقي يف سننه الكربى). الزوائد(اهليثمي يف مسنده  / واحلارث  . وابن راهويه يف مسنده   . الشاميني

  .وابن اجلعد يف مسنده. وعبد بن محيد يف مسنده. مسنده
،  ٥٠٠ح/١٧٦ص/١ ويف األدب املفـرد  ج      ٢٨٣٤ح  /١٠٩٢ ص ٣ري يف صـحيحه ج    أخرجه البخا / صحيح  )٢(

،  ٧٦ح/٧٧ص/١،  ج١٤ح/٢٧ص/١وأخرجه ابن أيب الدنيا يف املرض والكفـارات  ج    . ٥٠١ح/١٧٧ص/١ج
،  ١٢٣ح/١٠٧ص/١،  ج  ١٠٦ح/٩٧ص/١،  ج  ٩٨ح/٩٢ص/١،  ج  ٩٧ح/٩٢ص/١،  ج  ٨٦ح/٨٥ص/١ج
وابن . ٣٠٩١ح/١٨٤ص/٣ سنن أيب داود  جوحسنه األلباين يف. ٢٠٩ح/١٦٦ص/١،  ج١٧٨ح/١٤٣ص/١ج

وعبد بن محيد يف    . والبيهقي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الصغري   . واحلاكم يف مستدركه  . حنبل يف مسنده  
  .والطرباين يف معجمه األوسط. مسنده

ــحيح )٣( ــحيحه  ج / ص ــسلم  يف ص ــه م / ٣،  ج١٥٥٣ح/١١٨٩ص/٣ ،  ج١٥٥٢ح/١١٨٨ص/٣أخرج
وابن حبان  . ٥٦٦٦ح/٢٢٣٩ص/٥،  ج  ٢١٩٥ح/٨١٧ص/٢ والبخاري يف صحيحه  ج     .١٥٥٣ح/١١٩٠ص

والترمذي يف سننه  . ٥٢٠٤ح/٦١٦ص/١١،  ج٣٣٦٩ح/١٥٥ص/٨،  ج٣٣٦٨ح/١٥٤ص/٨يف صحيحه  ج
والطرباين يف معجمه . واحلميدي يف مسنده . والطيالسي يف مسنده  . وابن حنبل يف مسنده   . ١٣٨٢ح/٦٦٦ص/٣ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٧٨  

م  عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل          " وله يف صحيحه      
إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده              

   .)١("عليها 
عن عبادة بن الصامت قال مسعت رسول اهللا صـلى اهللا       " وأليب داود يف سننه     

عليه وسلم يقول مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد فمن جاء ن مل يضيع منهن               
عند اهللا عهد أن يدخله اجلنة ومن مل يأت ن فليس له شيئا استخفافا حبقهن كان له 

  . )٢( "عند اهللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة 
عن أيب سعيد  قال مسعت النيب  يقول  من صام يوما            " وللبخاري يف صحيحه      

   .)٣("يف سبيل اهللا بعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفا 
                                                                                                                                        

. والـدارمي يف سـننه    . وعبد بن محيد يف مسنده    . والبيهقي يف سننه الكربى   .  الشاميني والطرباين يف مسند  . الكبري
  .والطرباين يف معجمه األوسط

وصـححه األلبـاين يف سـنن الترمـذي         . ٢٧٣٤ح/٢٠٩٥ص/٤أخرجه مـسلم  يف صـحيحه  ج        / صحيح  )١(
ــل يف مــسنده  ج. ١٨١٦ح/٢٦٦ص/٤ج . ١٢١٨٩ح/١١٧ص/٣،  ج١١٩٩٢ح/١٠٠ص/٣وابــن حنب

  .وعبد الرزاق يف مصنفه. وأيب يعلى يف مسنده. والقضاعي يف مسند الشهاب. ئي يف سننه الكربىوالنسا
وأخرجـه النـسائي  يف سـننه     . وصححه األلبـاين   . ١٤٢٠ح/٦٢ص/٢أخرجه أيب داود يف سننه  ج      / صحيح  )٢(

ــحيحه  ج . ٤٦١ح/٢٣٠ص/١ج ــان يف ص ــن حب ــستدركه   .١٧٣٢ح/٢٤ص/٥و اب ــاكم يف م و احل
   .٤٢٤٠ح/٤٦٧ص/٢و البيهقي يف سننه الكربى  ج. ١١١٧ح/٤٤١ص/١ج

ــاري يف صــحيحه  ج/ صــحيح )٣( ــه البخ ــحيحه  . ٢٦٨٥ح/١٠٤٥ص/٣أخرج ــسلم  يف ص ــه م وأخرج
،  ٢٢٤٤ح/١٧٢ص/٤وصححه األلباين يف سنن النسائي  ج     .١١٥٣ح/٨٠٨ص/٢،  ج  ١١٥٣ح/٨٠٨ص/٢ج
ح  / ١٧٣ ص / ٤، ج ٢٢٤٧ح  / ١٧٣ص  / ٤، ج ٢٢٤٦ح  / ١٧٣ص  / ٤،  ج  ٢٢٤٥ح/١٧٣ص/٤ج

 / ٤، ج ٢٢٥١ح   / ١٧٤ص   / ٤، ج ٢٢٥٠ح   / ١٧٤ص  /٤،  ج  ٢٢٤٩ح/١٧٣ص /٤، ج ٢٢٤٨
/ ١٦٦ص/٤ويف سنن الترمـذي  ج     .٢٢٥٤ح/١٧٤ص/٤،  ج  ٢٢٥٣ح/١٧٤ص/٤، ج ٢٢٥٢ح / ١٧٤ص
،  ١٧١٧ح/٥٤٨ص/١ويف سنن ابن ماجه   ج      . ١٦٢٤ح/١٦٧ص/٤، ج ١٦٢٣ح/١٦٧ص/٤،  ج  ١٦٢٢ح
. ٢١١٣ح/٢٩٧ص/٣،  ج  ٢١١٢ح/٢٩٧ص/٣حيحه  ج  وأخرجه ابن خزمية يف ص    . ١٧١٨ح/٥٤٨ص/١ج

والطرباين يف  . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . والطيالسي يف مسنده  . وابن حنبل يف مسنده   
. والبيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / واحلارث  . والطرباين يف مسند الشاميني   . معجمه الصغري 



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٧٩  

بن عمرو رضي اهللا عنهما يقول قال رسـول       عن عبد اهللا    "  وله يف صحيحه      
اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أربعون خصلة أعالهن منيحة العرت ما من عامل يعمـل                

   .)١("خبصلة منها رجاء ثواا وتصديق موعودها إال أدخله اهللا ا اجلنة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                        
والـدارمي يف   . وابن أيب شيبة يف مصنفه    . وعبد الرزاق يف مصنفه   . وعبد بن محيد يف مسنده    .  يف مسنده  وأيب يعلى 

 .والطرباين يف معجمه األوسط. سننه
وأخرجه ابن أيب الدنيا  يف مكارم األخـالق          . ٢٤٨٨ح  /٩٢٧ص  /٢أخرجه البخاري يف صحيحه  ج       / صحيح  )١(

وصـححه األلبـاين يف سـنن أيب داود     . ٥٠٩٥ح/٤٩٤ص/١١وابن حبان يف صحيحه  ج    . ٣٠ح/٢٥ص/١ج
  .والبيهقي يف سننه الكربى. وابن أخرجه حنبل يف مسنده. ١٦٨٣ح/١٣٠ص/٢ج
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 الشفاء من الوسوسة  
 

١٨١  

 

 

   البـاب السادس
  يه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل

  "اتق احملارم تكن أعبد الناس" 
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هذا هو الطرف اآلخر وهو التفريط الولوج يف املعاصي فاليسر عنـد القيـام              

اخل فالغلو يقابـل    ... بالعبادة ال يعين ارتكاب الذنوب كالكذب والسب والسرقة         
لطاعات  قال   والذي يرتكب املعاصي يعرض عن القيام با      .  املعصية والطاعة بينهما    

  فَمن يِرِد اللّه أَن يهِديه يشرح صدره ِلِإلسالَِم ومن يِرد أَن يـِضلَّه               اهللا سبحانه   
يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد ِفي السماء كَذَِلك يجعلُ اللّه الرجس علَى             

  . )١(   الَِّذين الَ يؤِمنونَ
 واتقُـواْ اللّـه     واملعصية أيضاً سبب لعدم وضوح الطريق قال اهللا سبحانه            

 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللّهو اللّه كُملِّمعيو )٢( .  
   وسبب لذهاب النعم وسبب حلدوث األمراض واألضرار والكوارث قـال          

الْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض        ظَهر الْفَساد ِفي الْبر و     اهللا سبحانه   
 . )٣( الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ 

وإذا اختذ املرء طريق الفسق والضالل ومل يتب منه يعاقبه اهللا بأن يصعب عليه              
قـول  هذا الدين ويضيق كما عليه بنو إسرائيل فمثالً التوبة تكون بالقتل ويف هذا ي      

 فَِبظُلٍْم من الَِّذين هادواْ حرمنا علَيِهم طَيباٍت أُِحلَّت لَهم وِبصدِهم عن     : اهللا تعاىل   
  . )٤(سِبيِل اللِّه كَِثرياً  

  
  

                                                        
   .١٢٥/  األنعام )١(
  .٢٨٢/البقرة ) ٢(
  .٤١/الروم ) ٣(
رر احمل. ٨٣ص/١١التفسري الكبري ج . ١٢٣ص/٨التفسري الكبري ج  . ١٢٠ص/٨التفسري الكبري ج   . ١٦٠/النساء  ) ٤(

 .١٩٥ص/٣تفسري أيب السعود ج. ٤٧٤ص/١الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ج
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  -:مث هذه معاٍص جاء النهي عنها 
  :قال اهللا تعاىل 

     آؤزداً فَجمعتِمناً مؤلْ مقْتن يمو         هنلَعِه ولَيع اللّه غَِضبا واِلداً ِفيهخ منهج ه
  . )١( وأَعد لَه عذَاباً عِظيماً 

               ـامو مهِضلُّونَ ِإالَّ أَنفُـسا يمو كُمِضلُّوني اِب لَوِل الِْكتأَه نت طَّآِئفَةٌ مدو 
   .)٢( يشعرونَ 

   ِالَّذ اللّه تثَبـِضلُّ            ييِة وِفي اآلِخرا ويناِة الديِل الثَّاِبِت ِفي الْحواْ ِبالْقَونآم ين
   .)٣( اللّه الظَّاِلِمني ويفْعلُ اللّه ما يشاُء 

                كُمـامحـوا أَرقَطِّعتِض ووا ِفي الْأَرفِْسدأَن ت متلَّيوِإن ت متيسلْ عفَه  
 . )٤(  ك الَِّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم أُولَِئ

ِة الْأُولَىاِهِليالْج جربت نجربلَا تو وِتكُنينَ ِفي بقَرو  )٥( . 
           ـ س ا كَفَرمانَ وملَيلِْك سلَى مع اِطنييلُواْ الشتا تواْ معباتو    لَــِكنانُ وملَي

      وتـاراِبـلَ هِن ِببلَكَـيلَى الْما أُنِزلَ عمو رحالس اسونَ النلِّمعواْ يكَفَر اِطنييالش
وماروت وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوالَ ِإنما نحن ِفتنةٌ فَالَ تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهمـا    
ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن أَحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه ويتعلَّمونَ                
               لَِبئْسالٍَق وخ ِة ِمنِفي اآلِخر ا لَهم اهرتِن اشواْ لَمِلمع لَقَدو مهنفَعالَ يو مهرضا يم

ورا شونَ ملَمعواْ يكَان لَو مهاْ ِبِه أَنفُس )٦( .  

                                                        
   .٩٣/ النساء ) ١(
  .٦٩/ آل عمران )٢(
   .٢٧/  إبراهيم )٣(
   ٢٣-٢٢/ حممد) ٤(
  .٣٣/  األحزاب )٥(
   .١٠٢/  البقرة )٦(
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 ِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُوواْ خِبعتالَ تو )١( .  
             ضاء ِبغب زاً ِإلَى ِفئٍَة فَقَديحتم اٍل أَوفاً لِِّقترحتِإالَّ م هربِئٍذ دموي لِِّهمون يمٍب و

ِصريالْم ِبئْسو منهج اهأْوماللِّه و نم )٢(.   
     ِفـي ملَه الَقالَ خ لَـِئكناً قَِليالً أُوثَم اِنِهممأَيِد اللِّه وهونَ ِبعرتشي ِإنَّ الَِّذين

مِة والَ يـزكِّيِهم ولَهـم عـذَاب    اآلِخرِة والَ يكَلِّمهم اللّه والَ ينظُر ِإلَيِهم يوم الِْقيا  
أَِليم)٣( .  

              ىتاءكُم ِبِه حا جمم كِفي ش ما ِزلْتاِت فَمنيلُ ِبالْبِمن قَب فوسي اءكُمج لَقَدو
            نم ِضلُّ اللَّهي والً كَذَِلكسِدِه رعِمن ب ثَ اللَّهعبلَن ي مقُلْت لَكِإذَا ه     ِرفـسم ـوه 

ابترم )٤(.   
         ْلُواقَتاداً أَن يِض فَسنَ ِفي اَألروعسيو ولَهسرو ونَ اللّهاِربحي اء الَِّذينزا جمِإن 

ـ                لَه ِض ذَِلـكاَألر اْ ِمننفَوي ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو ِديِهمأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي أَو م
 ِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر ملَها وينِفي الد يِخز )٥( . 

            ِةالْـآِخرا وينوا ِفي الداِت لُِعنِمنؤاِفلَاِت الْماِت الْغنصحونَ الْممري ِإنَّ الَِّذين 
 ِظيمع ذَابع ملَهو )٦( .  

  
النيب صلى اهللا عليه وسـلم  عن صفية عن بعض أزواج     " وملسلم يف صحيحه      

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة                  
  .)١("أربعني ليلة 

                                                        
   .١٤٢/  األنعام )١(
   .١٦/  األنفال )٢(
    .٧٧/  آل عمران )٣(
   .٣٤/  غافر )٤(
   .٣٣/  املائدة )٥(
   .٢٣/  النور )٦(
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عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال النيب           " وللبخاري يف صحيحه      
  .)٣("نظر إليها  لزوجها كأنه ي)٢(صلى اهللا عليه وسلم  ال تباشر املرأة املرأة فتنعتها 

عن عبد اهللا أن حفصة بكت على عمر فقال مهال يا بنية أمل             "وملسلم يف صحيه    
  )٤("تعلمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  إن امليت يعذب ببكاء أهله عليه

                                                                                                                                        
. ١٣٥ح/٢٤٤ص/١والترمذي  يف سـننه  ج  .٢٢٣٠ح /١٧٥١ص /٤أخرجه مسلم يف صحيحه  ج     / صحيح  )١(

وابن حنبل يف مـسنده      . ٣٩٠٤ح/١٥ص/٤وأيب داود يف سننه  ج     . ٦٣٩ح/٢١٠ص/١وابن ماجه يف سننه  ج     
،  ١٦٦٨٩ح/٦٨ص/٤،  ج  ١٠١٧٠ح/٤٧٦ص/٢،  ج  ٩٥٣٢ح/٤٢٩ص/٢،  ج  ٩٢٧٩ح/٤٠٨ص/٢ج
والطيالـسي يف مـسنده      . ٠ح/٤٥ص/٣والطحاوي يف شـرح معـاين اآثـار  ج         .٢٣٢٧٠ح/٣٨٠ص/٥ج
وابـن  . والنسائي يف سننه الكربى   . ١٠٠٠٥ح/٧٦ص/١٠والطرباين يف معجمه الكبري  ج     . ٣٨٢ح/٥٠ص/١ج

.  وابن اجلارود يف املنتقى.وابن اجلعد يف مسنده . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . راهويه يف مسنده  
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه

  .حترمي رد الوصف فيكون النظر أكثر ياً وهو يدل على حترمي كشف الوجه ) ٢(
وابن حبـان يف    . ٤٩٤٣ح/٢٠٠٧ص/٥،  ج  ٤٩٤٢ح/٢٠٠٧ص/٥أخرجه البخاري  يف صحيحه  ج      / صحيح  )٣(

وأيب . ٢٧٩٢ح/١٠٩ص/٥والترمذي يف سننه  ج. ٤١٦١ح/٤٧٠ص/٩،  ج٤١٦٠ح/٤٦٩ص/٩جصحيحه  
والبيهقـي يف سـننه     . والنسائي يف سننه الكربى   . وابن حنبل يف مسنده   . ٢١٥٠ح/٢٤٦ص/٢داود يف سننه  ج    

  .وابن اجلعد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. الكربى
،  ٩٣٠ح/٦٤٢ص/٢،   ج   ٩٢٨ح/٦٤١ص/٢، ج ٩٢٧ح/٦٣٩ص/٢أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  )٤(

ــننه  . ٣٧٥٩ح/١٤٦٢ص/٤،  ج١٢٣٠ح/٤٣٤ص/١،  ج١٢٢٨ح/٤٣٤ص /١ج٠ ــسائي يف سـ والنـ
ح  /١٧ص/٤،ج١٨٥٣ح/١٧ص/٤،ج١٨٥٠ح/١٦ص/٤،ج١٨٤٩ح/١٥ص/٤،ج١٨٤٨ح/١٥ص/٤ج

وابن حبـان يف صـحيحه       . ١٨٥٨ح/١٩ص/٤،  ج  ١٨٥٦ح/١٨ص/٤،  ج  ١٨٥٥ح  /١٧ص/٤، ج ١٨٥٤
،  ٣١٣٦ح/٤٠٧ص/٧،  ج  ٣١٣٥ح/٤٠٥ص/٧،  ج  ٣١٣٤ح/٤٠٥ص/ ٧،  ج  ٣١٣٢ح/٤٠٤ص/٧ج
ــننه  ج . ٣١٣٧ح/٤٠٧ص/٧ج ــذي يف س / ٣،  ج١٠٠٤ح/٣٢٨ص/٣،  ج١٠٠٢ح/٣٢٦ص/٣والترم
وأيب داود يف سننه  . ١٥٩٤ح/٥٠٨ص/١،  ج  ١٥٩٣ح/٥٠٨ص/١وابن ماجه يف سننه  ج     . ١٠٠٦ح/٣٢٩ص
والطحاوي يف شـرح    . دركهواحلاكم يف مست  . ومالك يف املوطأ  . وابن حنبل يف مسنده   . ٣١٢٩ح/١٩٤ص/٣ج

. والنسائي يف سننه الكـربى . والطرباين يف معجمه الكبري. واحلميدي يف مسنده. والطيالسي يف مسنده  . معاين اآثار 
والبيهقي يف سـننه    . وابن حنبل يف فضائل الصحابة    . وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين    . وابن راهويه يف مسنده   

وابن أيب شيبة . وعبد الرزاق يف مصنفه. والشافعي يف مسنده  . وابن اجلعد يف مسنده   . هوأيب يعلى يف مسند   . الكربى
  .يف مصنفه
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عن أيب هريرة  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         " وملسلم يف صحيحه      
م القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل           ثالث ال يكلمهم اهللا يو    

على فضل ماء بالفالة مينعه من بن السبيل ورجل بايع رجال بسلعة بعـد العـصر                
فحلف له باهللا ألخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غري ذلك ورجل بايع إماما ال               

   .)١("يبايعه إال لدنيا فإن أعطاه منها ويف وإن مل يعطه منها مل يف 
عن ثابت بن الضحاك عن النيب  قال  من حلف مبلة            " وللبخاري يف صحيحه      

غري اإلسالم كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يف نار جهنم ولعن                
   .)٢("املؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله 

ثالثة ال  عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             " وملسلم يف صحيحه      
يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم قال فقرأهـا               

                                                        
،  ٢٢٣٠ح/٨٣٢ص/٢والبخاري يف صـحيحه  ج     . ١٠٨ح/١٠٣ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  )١(

. ٧٠٠٨ح/٢٧١٠ص/٦،  ج  ٦٧٨٦ح/٢٦٣٧ص/٦،  ج  ٢٥٢٧ح/٩٥٠ص/٢،  ج  ٢٢٤٠ح/٨٣٥ص/٢ج
والترمـذي يف   . ٤٩٠٨ح/٢٧٦ص/١١وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٤٤٦٢ح/٢٤٧ص/٧والنسائي يف سننه  ج    

وأيب . ٢٨٧٠ح/٩٥٨ص/٢،  ج  ٢٢٠٧ح/٧٤٤ص/٢وابن ماجه يف سـننه  ج      . ١٥٩٥ح/١٥١ص/٤سننه  ج  
والبيهقـي يف سـننه     . والنسائي يف سننه الكربى   . وابن حنبل يف مسنده   . ٣٤٧٤ح/٢٧٧ص/٣داود يف سننه  ج    

  . والطرباين يف معجمه األوسط.وعبد الرزاق يف مصنفه. الكربى
ص /٥،  ج٣٩٣٨ح/١٥٣٠ص/٤،  ج١٢٩٧ح/٤٥٩ص/١أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج/ صـحيح  ) ٢(

ــحيحه   ج .  ٦٢٧٦ح/٢٤٥١ص/٦،  ج٥٧٥٤ح/٢٢٦٤ص/٥،  ج٥٧٠٠ح/٢٢٤٨ ــسلم  يف ص / ١م
وابن حبـان يف صـحيحه   . ٣٨١٣ح/١٩ص/٧،  ج ٣٧٧٠ح/٦ص/٧والنسائي يف سننه  ج    . ١١٠ح/١٠٥ص
وابن ماجه . ١٥٤٣ح/١١٦ص/٤والترمذي يف سننه  ج. ٤٣٦٧ح/٢١٠ص/١٠،  ج٤٣٦٦ح/٢٠٩ص/١٠ج

والطرباين . وابن حنبل يف مسنده  . ٣٢٥٧ح/٢٢٤ص/٣وأيب داود يف سننه  ج     . ٢٠٩٨ح/٦٧٩ص/١يف سننه  ج   
وابن . والبيهقي يف سننه الكربى. وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين. والنسائي يف سننه الكربى. يف معجمه الكبري
  .وابن أيب شيبة يف مصنفه. اجلارود يف املنتقى
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يـا                
   .)١("رسول اهللا قال املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف الكاذب 

هللا بن عمر حيدث عن أبيه عن الـنيب         عن سامل بن عبد ا    " وملسلم يف صحيحه      
صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  ثالثة ال يدخلون اجلنة العاق لوالديه والديوث ورجلة           

   .)٢("النساء 
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            " وملسلم يف صحيحه      

 ـا النـاس   صنفان من أهل النار مل أرمها قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون           
 مائالت مميالت رؤسهن كأسنة البخت املائلة ال يدخلن         )٣ (ونساء كاسيات عاريات  

   .)٤("اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا 

                                                        
. ٤٩٠٧ح/٢٧٣ص/١١وابن حبان يف صحيحه  ج    . ١٠٦ح/١٠٢ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  )١(

،  ٤٤٥٨ح/٢٤٦ص/٧،  ج٢٥٦٤ح/٨١ص/٥،  ج٢٥٦٣ح/٨١ص/٥وصححه األلباين يف سنن النـسائي  ج     
وقال الترمذي ، ١٢١١ح/٥١٧ص/٣  جويف سنن الترمذي. ٥٣٣٣ح/٢٠٨ص/٨،  ج ٤٤٥٩ح/٢٤٦ص/٧ج
،  ٤٠٨٧ح/٥٧ص/٤ويف سـنن أيب   ج  . ٢٢٠٨ح/٧٤٥ص/٢ويف سـنن ابـن ماجـه   ج         . حسن صحيح :  
والنسائي . والطرباين يف معجمه الكبري. والطيالسي يف مسنده. وأخرجه ابن حنبل يف مسنده. ٤٠٨٨ح/٥٧ص/٤ج

  .والدارمي يف سننه.  مصنفهوعبد الرزاق يف. والبيهقي يف سننه الكربى. يف سننه الكربى
 ٨١ص/٥أخرجـه النـسائي  يف سـننه  ج         . ٢٤٤ح  /١٤٤ص  /١أخرجه احلاكم يف مـستدركه  ج        / صحيح  )٢(

. ٢٤٤ح/١٤٤ص/١واحلـاكم يف مـستدركه  ج      . ٦١٨٠ح/١٣٤ص/٢وابن حنبل يف مسنده  ج     . ٢٥٦٢ح/
. ٢٠٨١٤ح/٢٢٦ص/١٠جوالبيهقي يف سننه الكربى  . ١٣١٨٠ح/٣٠٢ص/١٢والطرباين يف معجمه الكبري  ج

وقال األلباين   ٢٤٤٣ح/٥١ص/٣والطرباين يف معجمه األوسط  ج     . ٥٥٥٦ح/٤٠٩ص/٩وأيب يعلى يف مسنده  ج     
   . يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته٣٠٦٣: صحيح انظر حديث رقم

  .وحلقها األمث والوعيد فكيف مبن تكشف وجهها ..  هي كاسية لكن قد تكون ضيقة أو فيها زينة )٣(
ــحيحه  ج/ صــحيح )٤( ــسلم يف ص ــه م ص /٤،  ج٢١٢٨ح/٢١٩٣ص/٤،  ج٢١٢٨ح/١٦٨١ص/٣أخرج

ص /٢وابـن حنبـل يف مـسنده  ج        . ٧٤٦١ح/٥٠٣ص/١٦وابن حبان يف صـحيحه  ج      . ٢٨٥٧ح/٢١٩٣
واحلاكم يف . ٢٢٢٠٤ح/٢٥٠ص/٥،  ج٩٦٧٨ح/٤٤٠ص/٢،  ج٨٦٥٠ح/٣٥٦ص/٢،  ج  ٨٠٥٩ح/٣٠٨

. وأيب يعلى يف مسنده  . والبيهقي يف سننه الكربى   . كبريوالطرباين يف معجمه ال   . ٨٣٤٧ح/٤٨٣ص/٤مستدركه  ج  
 يف صحيح   ٣٧٩٩: وقال األلباين  صحيح انظر حديث رقم      .والطرباين يف معجمه األوسط   . وعبد الرزاق يف مصنفه   
  .اجلامع الصغري وزيادته



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٨٨  

عن بن عباس  قال  لعن رسول اهللا  املتشبهني مـن             " وللبخاري يف صحيحه      
   .)٢("ال  من النساء بالرج)١(الرجال بالنساء واملتشبهات
وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه عن النيب صـلى     " وأليب يعلى يف مسنده       

   .)٣("اهللا عليه وسلم قال ال يدخل اجلنة جسد غذي حبرام 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه           " وللبخاري يف صحيحه      

ا هن قال الـشرك بـاهللا       وسلم قال  اجتنبوا السبع املوبقات قالوا يا رسول اهللا وم          
والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتـويل       

   .)٤("يوم الزحف وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت 
عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          " وأليب داود يف سننه       

ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملـها     لعن اهللا اخلمر وشارا وساقيها وبائعها       
   .)٥("واحملمولة إليه 

                                                        
   .وهذا مثل ما ينادي به البعض من مساواة املرأة بالرجل يف دعوى حقوق املرأة) ١(
/ ٦،  ج٥٥٤٧ح/٢٢٠٨ص/٥،  ج٥٥٤٦ح/٢٢٠٧ص/٥أخرجــه البخــاري  يف صــحيحه  ج / صــحيح) ٢(

ويف سـنن ابـن ماجـه     . ٢٧٨٤ح/١٠٦ص/٥وصححه األلباين يف سنن الترمـذي  ج      . ٦٤٤٥ح /٢٥٠٨ص
وأخرجه ابـن   . ٤٩٣٠ح/٢٨٣ص/٤،  ج  ٤٠٩٧ح/٦٠ص/٤ويف سنن أيب داود  ج     . ١٩٠٤ح/ ٦١٤ص/١ج

اهليثمي / واحلارث . والنسائي يف سننه الكربى   . لطرباين يف معجمه الكبري   وا. والطيالسي يف مسنده  . حنبل يف مسنده  
وعبـد الـرزاق يف     . وابن اجلعد يف مسنده   . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(يف مسنده   

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. مصنفه
وعبد بن محيد يف مـسنده       . ٨٤ح/٨٦ص/١،  ج  ٨٣ح/٨٥ص/١ مسنده  ج   أخرجه أيب يعلى  يف    / صحيح لغريه   ) ٣(

قال األلباين صحيح لغـريه   أنظـر         . ٥٩٦١ح/١١٢ص/٦والطرباين يف معجمه األوسط  ج     . ٣ح/٣٠ص/١ج
  .٢٦٠٩ح/٢١٢ص/٦والسلسه الصحيحة   ج، ١٧٣٠ح/٢صحيح الترغيب والترهيب  ج

أخرجه مسلم   . ٦٤٦٥ح/٢٥١٥ص/٦ج، ٢٦١٥ح  /١٠١٧ص  /٣أخرجه البخاري يف صحيحه  ج       / صحيح  ) ٤(
. ٥٥٦١ح/٣٧٣ص/١٢،  ج  ٤٢٤٥ح/٥٦ص/١٠وابن حبان يف صحيحه  ج     .٨٩ح/٩٢ص/١يف صحيحه  ج   

والبيهقي يف  . ٥٦٣٦ح/١٠٣ص/٦والطرباين يف معجمه الكبري  ج     . ٢٨٧٤ح/١١٥ص/٣وأيب داود يف سننه  ج     
  .١٧٨٥٦ح/٧٦ص/٩،  ج١٦٩٠٥ح/٢٤٩ص/٨،  ج١٢٤٤٧ح/٢٨٤ص/٦سننه الكربى  ج

ح /٥٩٠ص /٣ويف سـنن الترمـذي   ج      . ٣٦٧٤ح/٣٢٦ص/٣صححه األلباين يف سنن أيب داود  ج       / صحيح  ) ٥(
،  ٢٨٩٩ح/٣١٦ص/١وأخرجه ابن حنبل يف مسنده  ج. ٣٣٨١ح/١١٢٢ص/٢ويف سنن ابن ماجه  ج  . ١٢٩٥



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٨٩  

عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           " وملسلم يف صحيحه      
قال  ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب قال رجل إن الرجل حيب                  

رب بطـر احلـق   أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن اهللا مجيل حيب اجلمال الك  
   .)١("وغمط الناس

عن احلكم بن ميناء أن عبد اهللا بن عمر وأبـا هريـرة             " وملسلم يف صحيحه      
حدثاه أما مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول   لينتهني أقوام عن ودعهم                

   .)٢("اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوم مث ليكونن من الغافلني 
عن احلسن  أن عبيد اهللا بن زياد عاد معقل بن يسار            " وللبخاري يف صحيحه      

يف مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إين حمدثك حديثا مسعته من رسول اهللا صلى                

                                                                                                                                        
والطـرباين يف   . ٢٢٣٥ح/٣٧ص/٢واحلاكم يف مستدركه  ج    . ٥٧١٦ح/٩٧ص/٢،  ج  ٤٧٨٧ح/٢٥ص/٢ج

والبيهقي يف سننه   . ٧٥٣ح/٤٦ص/٢والطرباين يف معجمه الصغري  ج     . ١٠٠٥٦ح/٩٢ص/١٠ ج معجمه الكبري   
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وأيب يعلى يف مسنده. الكربى

وابـن أيب الـدنيا  يف التواضـع    . ٩١ح/٩٤ص/١،  ج٩١ح/٩٣ص/١أخرجه ومسلم يف صحيحه  ج  / صحيح  )١(
،  ٢٢٤ح/٤٦١ص/١ حبـان يف صـحيحه  ج       وابن. ٢١٩ح/٢٦٦ص/١،  ج  ٢١٨ح/٢٦٥ص/١واخلمول  ج  

/ ٤،  ج  ١٩٩٨ح/٣٦١ص/٤والترمذي يف سـننه  ج     . ٥٦٨٠ح/٤٩٤ص/١٢،  ج  ٥٤٦٦ح/٢٨١ص/١٢ج
وأيب داود يف سـننه      . ٤١٧٣ح/١٣٩٧ص/٢،  ج  ٥٩ح/٢٣ص/١وابن ماجه يف سننه  ج     . ١٩٩٩ح /٣٦٢ص
 ٤١٢ص/١،  ج٣٧٨٩ح/٣٩٩ص/١وابن حنبل يف مسنده  ج. ٤٠٩٢ح/٥٩ص/٤،  ج٤٠٩١ح/٥٩ص/٤ج
،  ٧٠ح/٧٩ص/١،  ج٦٩ح/٧٨ص/١واحلــاكم يف مــستدركه  ج . ٤٣١٠ح/٤٥١ص/١،  ج٣٩١٣ح/

. والطرباين يف مسند الـشاميني    . والطرباين يف معجمه الكبري   . ٧٣٦٥ح/٢٠١ص/٤،  ج  ٥٧٥٧ح/٤٧٠ص/٣ج
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وأيب يعلى يف مسنده. والقضاعي يف مسند الشهاب

وابـن  . ١٣٧٠ح/٨٩ص/٣والنسائي يف سننه  ج    . ٨٦٥ح/٥٩١ص/٢حه  ج  أخرجه مسلم  يف صحي    /  صحيح  )٢(
وابـن حنبـل يف     . ١٨٥٥ح/١٧٥ص/٣وابن خزمية يف صحيحه  ج     . ٢٧٨٥ح/٢٦ص/٧حبان يف صحيحه  ج    

. ٥٥٦٠ح/٨٤ص/٢،  ج٣٠٩٩ح/٣٣٥ص/١،  ج٢٢٩٠ح/٢٥٤ص/١،  ج٢١٣٢ح/٢٣٩ص/١مسنده  ج
والبيهقي . نسائي يف سننه الكربى   وال. ٢٧٣٥ح/٣٥٨ص/١،  ج  ١٩٥٢ح/٢٦٣ص/١والطيالسي يف مسنده  ج    

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وأيب يعلى يف مسنده. يف سننه الكربى



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٩٠  

اهللا عليه وسلم مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ما من عبـد يـسترعيه اهللا                 
   .)١("رعية فلم حيطها بنصحه إال مل جيد رائحة اجلنة 

عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           " نبل يف مسنده      وألمحد بن ح  
لعن اهللا من ذبح لغري اهللا لعن اهللا من غري ختوم األرض ولعن اهللا من كمه األعمـى                  
عن السبيل ولعن اهللا من سب والده ولعن اهللا من توىل غري مواليه ولعـن اهللا مـن       

ولعن اهللا من عمل عمل قوم عمل عمل قوم لوط ولعن اهللا من عمل عمل قوم لوط        
   .)٢("لوط 

عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليـه           " والبن حبان يف صحيحيه     
وسلم قال  املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من را              

   .)٣ "(إذا هي يف قعر بيتها

                                                        
ح /١٢٥ص/١ومـسلم  يف صـحيحه  ج  . ٦٧٣١ح /٢٦١٤ص /٦أخرجه البخاري يف صحيحه  ج  / صحيح  ) ١(

 مــسنده  والطيالــسي يف. ١٤٢ح/١٤٦١ص/٣،  ج١٤٢ح/١٤٦٠ص/٣،  ج١٤٢ح/١٢٦ص/١،  ج١٤٢
. ٤٧٨ح/٢٠٩ص/٢٠،  ج٤٧٦ح/٢٠٨ص/٢٠والطــرباين يف معجمــه الكــبري  ج. ٩٢٩ح/١٢٥ص /١ج

وعبد بن  . والبيهقي يف سننه الكربى   . ٨٠٥ح/٢٢ص/٢،  ج  ٨٠٤ح/٢٢ص/٢والقضاعي يف مسند الشهاب  ج     
  .والدارمي يف سننه. وابن اجلعد يف مسنده. محيد يف مسنده

ــحيح ) ٢( ــس / ص ــل يف م ــن حنب ــد ب ــه أمح ،  ٢٩١٥ح/٣١٧ص/١،  ج٢٨١٧ح/٣٠٩ص/١نده  جأخرج
ويف صحيح اجلامع    ، ٢٤٢١ح/٢وصححه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب    ج         . ٢٩١٧ح/٣١٧ص/١ج

والنـسائي يف سـننه    . ١٩٧٨ح/١٥٦٧ص/٣وأخرجـه مـسلم  يف صـحيحه  ج   . ٥٨٩١الصغري وزيادته ح  
اكم يف مــستدركه  واحلــ.  ٦٢٥٤ح/١٤٨ص/١٤وابــن حبــان يف صــحيحه  ج. ٤٤٢٢ح/٢٣٢ص/٧ج
. والنسائي يف سننه الكـربى  . ١١٥٤٦ح/٢١٨ص/١١والطرباين يف معجمه الكبري  ج     . ٨٠٥٢ح/٣٩٦ص/٤ج

  .وعبد الرزاق يف مصنفه. وعبدبن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى
ــان  يف صــحيحه  ج/ صــحيح ) ٣( ــن حب ــة يف. ٥٥٩٩ح/٤١٣ص/١٢أخرجــه اب ــن خزمي  صــحيحه  واب

وعبد الرزاق يف مصنفه     . وصححه األلباين . ١١٧٣ح/٤٧٦ص/٣والترمذي يف سننه  ج    . ١٦٨٥ح/٩٣ص/٣ج
  .٧٦١٦ح/١٥٧ص/٢ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٩١  

 عليه وسلم قال  عن أىب بكرة عن النيب صلى اهللا    " وللبخاري يف األدب املفرد       
ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له  من البغـى وقطيعـة                  

   .)١("الرحم 
عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه  قال قال النيب              " وللبخاري يف صحيحه      

أال أنبئكم بأكرب الكبائر ثالثا قالوا بلى يا رسول اهللا قال اإلشراك بـاهللا وعقـوق                
ين وجلس وكان متكئا فقال أال وقول الزور قال فما زال يكررها حىت قلنـا    الوالد

   .)٢("ليته سكت 
عن أيب هريرة عن النيب  قال  إن اهللا خلق اخللق حىت " وللبخاري يف صحيحه    

إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضني                
ك قالت بلى يا رب قال فهو لك قال رسـول     أن أصل من وصلك وأقطع من قطع      

                                                        
وابن أيب الدنيا يف مكـارم  . ٦٧ح/٣٧ص/١،  ج٢٩ح/٢٥ص/١أخرجه البخاري  يف األدب املفرد  ج    / صحيح  ) ١(

. ٤٥٦ح/٢٠٢ص/٢  ج  ،٤٥٥ح/٢٠١ص/٢وابـن حبـان يف صـحيحه  ج        . ٢١١ح/٧٣ص/١األخالق  ج  
ويف . ٤٢١١ح/١٤٠٨ص/٢ويف سنن ابن ماجه   ج. ٢٥١١ح/٦٦٥ص/٤وصححه األلباين يف سنن الترمذي  ج

ــنن أيب داود   ج ــسنده  ج . ٤٩٠٢ح/٢٧٦ص/٤س ــل يف م ــن حنب ــه اب ،  ٢٠٣٩٠ح/٣٦ص/٥وأخرج
ــستدركه  ج. ٢٠٤١٤ح/٣٨ص/٥ج ــاكم يف مـ ،  ٧٢٨٩ح/١٨٠ص/٤،  ج٣٣٥٩ح/٣٨٨ص/٢واحلـ
  .وابن اجلعد يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. الطيالسي يف مسندهو. ٧٢٩٠ح/١٨٠ص/٤ج

ــحيح )٢( ــحيحه  ج/  ص ــاري يف ص ــه البخ ص /٥،  ج٢٥١١ح/٩٣٩ص/٢،  ج٢٥١٠ح/٩٣٩ص/٢أخرج
ص / ٦،ج٦٢٩٨ح/٢٤٥٧ص/٦،ج٥٩١٨ح/٢٣١٤ص/٥،ج٥٦٣٢ح/٢٢٣٠ص/٥،ج٥٦٣١ح/٢٢٣٠
ويف . ٦٥٢٢ح/٢٥٣٦ص/٦،  ج  ٦٥٢١ح/٢٥٣٥ص/٦،  ج  ٦٤٧٧ح/٢٥١٩ص/٦،  ج  ٦٤٧٦ح/٢٥١٩

ــرد  ج ــحيحه   . ٥٧٨ح/٢٠٣ص/١،  ج٣٠ح/٢٥ص/١،  ج١٥ح/٢٠ص/١األدب املف ــسلم يف ص وم
،  ٤٨٦٧ح/٦٣ص/٨،  ج  ٤٠١١ح/٨٩ص/٧والنسائي يف سـننه  ج     . ٨٨ح/٩٢ص/١،  ج  ٨٧ح/٩١ص/١ج
ــحيحه  ج. ٤٨٦٨ح/٦٣ص/٨ج ــان يف ص ــن حب . ٥٥٦٣ح/٣٧٥ص/١٢،  ج٥٥٦٢ح/٣٧٤ص/١٢واب

،  ٢٢٩٩ح/٥٤٧ص/٤،  ج١٩٠١ح/٣١٢ص/٤،  ج١٢٠٧ح/٥١٤ص/٣والترمــــذي يف ســــننه ج
وأيب . ٣٠٢١ح/٢٣٧ص/٥،  ج  ٣٠١٩ح/٢٣٦ص/٥،  ج  ٣٠١٨ح/٢٣٥ص/٥،  ج  ٢٣٠١ح/٥٤٨ص/٤ج

. والطرباين يف معجمه الكبري. والطيالسي يف مسنده. وابن حنبل يف مسنده. ٢٨٧٥ح/١١٦ص/٣داود يف سننه  ج   
والبيهقي ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده / واحلارث . وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين. والنسائي يف سننه الكربى  

  .والدارمي يف سننه. يف سننه الكربى



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٩٢  

اهللا  فاقرؤوا إن شئتم  فهل عسيتم إن تـوليتم أن تفـسدوا يف األرض وتقطعـوا         
   .)١("أرحامكم 

عن أيب أمساء عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه     "وأليب داود يف سننه     
  )٢("رائحة اجلنةوسلم  أميا امرأة سألت زوجها طالقا يف غري ما بأس فحرام عليها 

عن أيب هريرة  عن النيب  قـال  إذا دعـا الرجـل    " وللبخاري يف صحيحه     
   .)٣("امرأته إىل فراشه فأبت أن جتيء لعنتها املالئكة حىت تصبح 

عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            "وملسلم يف صحيحه    
نظر كيف تعلمون فاتقوا الـدنيا  إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها في      

   .)٤("واتقوا النساء فإن أول فتنة بىن إسرائيل كانت يف النساء
                                                        

 ٥٦٤١ح/٢٢٣٢ص/٥،  ج٤٥٥٢ح/١٨٢٩ص/٤أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج  / صــحيح ) ١(
/ ١٩٨١ص/٤ومــسلم يف صــحيحه  ج. ٥٠ح/٣٢ص/١ويف األدب املفــرد  ج. ٧٠٦٣ح/٢٧٢٥ص/٦،ج
. ٨٣٤٩ح/٣٣٠ص/٢وابن حنبـل يف مـسنده  ج       . ٤٤١ح/١٨٥ص/٢وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٢٥٥٤ح

. والنسائي يف سننه الكربى   . ١١١٧٠ح/١٠٠ص/١١،  ج  ٦١٧٠ح/٢٦٤ص  /٦والطرباين يف معجمه الكبري  ج     
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والبيهقي يف سننه الكربى

. ١١٨٧ح/٤٩٣ص/٣ويف سنن الترمذي   ج.٢٢٢٦ح/٢٦٨ص/٢صححه األلباين يف سنن أيب داود  ج/صحيح ) ٢(
وابن حنبل .٤١٨٤ح/٤٩١ص/٩وأخرجه ابن حبان  يف صحيحه  ج.٢٠٥٥ح/٦٦٣ص/١ويف سنن ابن ماجه  ج
ــسنده  ج ــستدركه  . ٢٢٤٩٣ح/٢٨٣ص/٥،  ج٢٢٤٣٣ح/٢٧٧ص/٥يف مــ ــاكم يف مــ واحلــ

وابـن اجلـارود يف املنتقـى        . ١٤٦٣٧ح/٣١٦ص/٧والبيهقي يف سننه الكـربى  ج      . ٢٨٠٩ح/٢١٨ص/٢ج
  .٢٢٧٠ح/٢١٦ص/٢ارمي يف سننه  جوالد. ٧٤٨ح/١٨٧ص/١ج

/ ٥،  ج٤٨٩٧ح/١٩٩٤ص/٥،  ج٣٠٦٥ح/١١٨٢ص/٣أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج/ صــحيح ) ٣(
/ ٤٨١ص/٩وابن حبان يف صحيحه  ج     . ١٤٣٦ح/١٠٦٠ص/٢ومسلم  يف صحيحه  ج     . ٤٨٩٨ح/١٩٩٤ص
. ٢١٤١ح/٢٤٤ص/٢وأيب داود يف سننه  ج     . ٤١٧٤ح/٤٨٢ص/٩،  ج  ٤١٧٣ح /٤٨١ص/٩، ج ٤١٧٢ح

والبيهقي يف سننه  . وابن راهويه يف مسنده   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطيالسي يف مسنده  . نبل يف مسنده  وابن ح 
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه. وأيب يعلى يف مسنده. الكربى

،  ٣٢١٥ح/١١ص/٨حيحه  جوابن حبان يف ص. ٢٧٤٢ح/٢٠٩٩ص/٤أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج/ صحيح ) ٤(
وابــن خزميــة يف صــحيحه  . ٥٥٩١ح/٤٠٤ص/١٢،  ج٤٥١٢ح/٣٧١ص/١٠،  ج٣٢٢١ح/١٦ص/٨ج
وابـــن ماجـــه يف ســـننه  . ٢١٩١ح/٤٨٥ص/٤والترمـــذي يف ســـننه  ج. ١٦٩٩ح/٩٩ص/٣ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٩٣  

عن أيب شريح أن النيب  قـال  واهللا ال يـؤمن واهللا ال   "وللبخاري يف صحيحه   
   .)٢( ")١(يؤمن واهللا ال يؤمن قيل ومن يا رسول اهللا قال الذي ال يأمن جاره بوائقه

عن أيب بكرة نفيع بن احلارث الثقفي قال  مسعـت            " وللبخاري  يف صحيحه     
رسول اهللا  يقول إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار فقلت يـا               

   .)٣("رسول اهللا هذا القاتل فما بال املقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه 
ى اهللا عليـه  عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صل" وللبخاري يف صحيحه    

وسلم يقول  كل أميت معاىف إال ااهرين وإن من ااهرة أن يعمل الرجل بالليـل                

                                                                                                                                        
وأخرجـه ابـن حنبـل يف     ،  ٣٠٨٦ح/٢وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح   ج     . ٤٠٠٠ح/١٣٢٦ص/٢ج

. والنـسائي يف سـننه الكـربى   . والطرباين يف معجمه الكبري . واحلميدي يف مسنده  .  مسنده والطيالسي يف .مسنده
. والبيهقي يف سننه الكربى. والقضاعي يف مسند الشهاب. والطرباين يف مسند الشاميني. والطرباين يف معجمه الصغري

وابن أيب شـيبة يف  . زاق يف مصنفهوعبد الر. وابن اجلعد يف مسنده. وعبد بن محيد يف مسنده    . وأيب يعلى يف مسنده   
  .والطرباين يف معجمه األوسط. مصنفه

  .قال قتادة أي ظلمه وغشمه وقال الكسائي غوائله وشره :  بوائقه ٢٨ ص١خمتار الصحاح ج)١(
. ١٢١ح/٥٦ص/١ويف األدب املفـرد  ج     .  ٥٦٧٠ح/٢٢٤٠ص/٥أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ٢(

ــحيحه  ج ــسلم يف ص ــالق  ج . ٤٦ح/٦٨ص/١وم ــارم األخ ــدنيا يف مك ــن أيب ال ،  ٦٣ح/٣٣ص/١واب
ــسنده  ج. ٣٤٣ح/١٠٦ص/١،  ج٣٤٢ح/١٠٦ص/١ج ــل يف مـ ــن حنبـ ،  ٧٨٦٥ح/٢٨٨ص/٢وابـ
والطرباين  .٢٧٢٠ح  /٣٨٥ص/٦، ج ١٦٤١٩ح/٣١ص/٤،ج٨٨٤٢ح/٣٧٣ص/٢،ج٨٤١٣ح/٣٣٦ص/٢ج

  .وأيب يعلى يف مسنده. والقضاعي يف مسند الشهاب. يف معجمه الكبري
/ ٢٥٩٥ص/٦،  ج  ٦٤٨١ح/٢٥٢٠ص/٦،  ج  ٣١ح/٢١ص/١ أخرجه البخـاري يف صـحيحه  ج        / صحيح  )٣(

،  ٤١١٨ح/١٢٤ص/٧والنـسائي يف سـننه  ج     . ٢٨٨٨ح/٢٢١٤ص/٤ومسلم  يف صـحيحه  ج      . ٦٦٧٢ح
،  ٤١٢٢ح/١٢٥ص/٧، ج  ٤١٢١ح/١٢٥ص/٧، ج  ٤١٢٠ح/١٢٥ص/٧، ج  ٤١١٩ح/١٢٥ص/٧ج
ــحيحه  ج. ٤١٢٤ح/١٢٦ص/٧،  ج٤١٢٣ح/١٢٥ص/٧ج ــان يف ص ــن حب ،  ٥٩٤٥ح/٢٧٥ص/١٣واب
ــننه  ج. ٥٩٨١ح/٣٢٠ص/١٣ج ــن ماجــه يف س ،  ٣٩٦٤ح/١٣١١ص/٢،  ج٣٩٦٣ح/١٣١١ص/٢واب
والطـرباين يف  . وابن حنبل يف مـسنده . ٤٢٦٨ح/١٠٣ص/٤وأيب داود يف سننه  ج    . ٣٩٦٥ح/١٣١٢ص/٢ج

وعبد . ه الكربى والبيهقي يف سنن  . وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين    . والنسائي يف سننه الكربى   . معجمه الكبري 
  .بن محيد يف مسنده



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٩٤  

عمال مث يصبح وقد ستره اهللا فيقول يا فالن عملت البارحة كذا وكذا وقد بـات                
   .)١("يستره ربه ويصبح يكشف ستر اهللا عنه 

ر  عن النيب     عن عبد اهللا بن دينار قال مسعت بن عم        " وللبخاري يف صحيحه      
قال  من اقتىن كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كـل يـوم مـن عملـه                   

   .)٢("قرياطان

                                                        
ص /٤وأخرجه مـسلم  يف صـحيحه  ج        . ٥٧٢١ح  /٢٢٥٤ص  /٥أخرجه البخاري يف صحيحه  ج       / صحيح  ) ١(

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والبيهقي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الصغري. ٢٩٩٠ح/٢٢٩٢
ــحيح ) ٢( ــحيحه  ج/ ص ــاري يف ص ــه البخ ص /٣،  ج٢١٩٨ح/٨١٨ص/٢ ج، ٢١٩٧ح/٨١٨ص/٢أخرج

 %. ٥١٦٣ح/٢٠٨٨ص/٥،  ج  ٣١٤٧ح/١٢٠٩ص/٣،  ج  ٣١٤٦ح/١٢٠٧ص/٣،  ج  ٣١٤٥ح/١٢٠٧
ص /٣،  ج٢٨٠ح/٢٣٥ص/١ومـــسلم يف صـــحيحه  ج. ١٣٠١ح/٤٤٢ص/١ويف األدب املفـــرد  ج

ص  /٣،ج١٥٧٤ح/١٢٠١ص/٣،ج١٥٧٢ح/١٢٠٠ص/٣،ج١٥٧١ح/١٢٠٠ص/٣،ج١٥٧٠ح/١٢٠٠
،  ٣٣٦ح/١٧٧ص/١، ج ٦٧ح/٥٥ص/١ سننه  ج   والنسائي يف . ١٥٧٦ح/١٢٠٤ص/٣، ج ١٥٧٥ح/١٢٠٣

،  ٤٢٧٩ح/١٨٥ص/٧، ج  ٤٢٧٨ح/١٨٤ص/٧، ج  ٤٢٧٧ح/١٨٤ص/٧، ج  ٣٣٧ح/١٧٧ص/١ج
،  ٤٢٨٦ح/١٨٨ص/٧، ج ٤٢٨٥ح/١٨٨ص/٧،  ج   ٤٢٨٤ح/١٨٧ص/٧،  ج   ٤٢٨٠ح/١٨٥ص/٧ج
،  ٤٢٩٠ح/١٨٩ص/٧، ج ٤٢٨٩ح/١٨٩ص/٧،  ج   ٤٢٨٨ح/١٨٩ص/٧،  ج   ٤٢٨٧ح/١٨٨ص/٧ج
،  ٥٦٥٠ح/٤٦٧ص/١٢، ج٥٦٤٨ح/٤٦٦ص/١٢جوابــن حبــان يف صــحيحه  . ٤٢٩١ح/١٨٩ص/٧ج
،  ٥٦٥٤ح/٤٧١ص/١٢، ج٥٦٥٣ح/٤٧١ص/١٢،  ج٥٦٥٢ح/٤٧٠ص/١٢، ج٥٦٥١ح/٤٦٩ص/١٢ج
. ٥٦٥٨ح/٤٧٥ص/١٢، ج ٥٦٥٧ح/٤٧٤ص/١٢،  ج  ٠ح/٤٧٢ص/١٢،  ج  ٥٦٥٥ح/٤٧١ص/١٢ج

/ ٨٠ص/٤،  ج١٤٨٨ح/٨٠ص/٤،  ج١٤٨٧ح/٧٩ص/٤،  ج١٤٨٦ح/٧٩ص/٤والترمــذي يف ســننه  ج
،  ٣٢٠١ح/١٠٦٨ص/٢،  ج٣٢٠٠ح/١٠٦٨ص/٢ابن ماجه يف سننه  جو. ١٤٩٠ح/٨١ص/٤،  ج١٤٨٩ح
،  ٣٢٠٥ح/١٠٦٩ص/٢،  ج٣٢٠٤ح/١٠٦٩ص/٢، ج٣٢٠٣ح/١٠٦٩ص/٢،  ج٣٢٠٢ح/١٠٦٨ص/٢ج
ــننه ج. ٣٢١٠ح/١٠٧١ص/٢،ج٣٢٠٦ح/١٠٦٩ص/٢ج  ٧٤ح/١٩ص/١وأيب داود يف ســـــــ

وابن . ٢٨٤٦ح/ ١٠٨ص/٣،  ج  ٢٨٤٦ح/١٠٨ص/٣،ج٢٨٤٥ح/١٠٨ص/٣،ج٢٨٤٤ح/١٠٨ص/٣،ج
والطرباين يف معجمـه    . واحلميدي يف مسنده  . والطحاوي يف شرح معاين اآثار    . ومالك يف املوطأ  . دهحنبل يف مسن  

وابن عمروالشيباين يف اآلحاد . والطرباين يف مسند الشاميني. والدارقطين يف سننه. والنسائي يف سننه الكربى  . الكبري
وعبد بن محيد يف . وأيب يعلى يف مسنده   .  سننه الكربى  والبيهقي يف ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / واحلارث  . واملثاين
والطـرباين يف  . والدارمي يف سـننه . وعبد الرزاق يف مصنفه . والشافعي يف مسنده  . وابن اجلعد يف مسنده   . مسنده

  .معجمه األوسط



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٩٥  

عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            " وللترمذي يف سننه      
من يأخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل ن أو يعلم من يعمل ن فقال أبو هريـرة                

ذ بيدي فعد مخسا وقال اتق احملارم تكن أعبـد النـاس            فقلت أنا يا رسول اهللا فأخ     
وارض مبا قسم اهللا لك تكن أغىن الناس وأحسن إىل جارك تكن مؤمنـا وأحـب                
للناس ما حتب لنفسك تكن مسلما وال تكثر الضحك فإن كثرة الـضحك متيـت    

   .)١ " (القلب
يـه  عن عبد اهللا بن عباس  أن رسول اهللا صـلى اهللا عل " وملسلم يف صحيحه   

وسلم رأى خامتا من ذهب يف يد رجل فرتعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إىل مجـرة       
من نار فيجعلها يف يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم    
خذ خامتك انتفع به قال ال واهللا ال آخذه أبدا وقد طرحه رسول اهللا صلى اهللا عليه                 

   .)٢("وسلم 
ن بن عباس  قال قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم              ع" وللبخاري يف صحيحه      

من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شربا فيمـوت       
  " .إال مات ميتة جاهلية

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال             " وملسلم يف صحيحه      
اهلية ومن قاتل حتت رايـة  من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة ج     

عمية يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومـن               

                                                        
وابـن حنبـل يف مـسنده     .  وحـسنه األلبـاين  ٢٣٠٥ح /٥٥١ص /٤أخرجه الترمذي يف سـننه  ج      / حسن  ) ١(

والطـرباين يف معجمـه األوسـط        . ٦٢٤٠ح/١١٤ص/١١وأيب يعلى يف مسنده  ج     . ٨٠٨١ح/٣١٠ص/٢ج
   .٧٠٥٤ح/١٢٥ص/٧ج

. ١٥ح/١٩٣ص/١وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٢٠٩٠ح/١٦٥٥ص/٣أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ٢(
  .٤٠١٤ح/٤٢٤ص/٢والبيهقي يف سننه الكربى  ج. ١٢١٧٥ح/٤١٤ص/١١والطرباين يف معجمه الكبري  ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٩٦  

خرج على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاش من مؤمنها وال يفي لذي عهـد               
   .)١("عهده فليس مين ولست منه 

عن إياس بن سلمة بن األكوع أن أباه حدثه  أن رجال            " وملسلم يف صحيحه      
أكل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال ال أستطيع               

   .)٢("قال ال استطعت ما منعه إال الكرب قال فما رفعها إىل فيه 
عن حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           " وللترمذي يف سننه      

أو ليوشكن اهللا أن يبعـث      والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر         
   .)٣("عليكم عقابا منه مث تدعونه فال يستجاب لكم 

عن سعيد بن زيد  قال مسعت رسول اهللا  يقول  مـن              " وللبخاري صحيحه     
   .)٤("ظلم من األرض شيئا طوقه من سبع أرضني

                                                        
والبخـاري يف   . ١٨٤٩ح/١٤٧٨ص/٣،  ج  ١٨٤٨ح/١٤٧٧ص/٣أخرجها مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيحه  ) ١(

والنسائي يف سننه  . ٦٧٢٤ح/٢٦١٢ ص٦  ج٦٦٤٥ح/٢٥٨٨ ص ٦ج ،  ٦٧٢٤ح/٢٦١٢ ص ٦صحيحه  ج  
وابـن  . ٤٥٨٠ح/٤٤٢ص/١٠وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٤١١٥ح/١٢٤ص/٧،  ج  ٤١١٤ح/١٢٣ص/٧ج

والبيهقي يف سننه  . وابن راهويه يف مسنده   . والنسائي يف سننه الكربى   . مه الكبري والطرباين يف معج  . حنبل يف مسنده  
  .والطرباين يف معجمه األوسط. وعبد الرزاق يف مصنفه. الكربى

 ٤٤٣ص/١٤وابـن حبـان يف صـحيحه  ج        . ٢٠٢١ح/١٥٩٩ص/٣أخرجه مسلم يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ٢(
  وأخرجه ابـن     ٥٩٠٤ح/٣ة املصابيح   ج    وصححه األلباين يف مشكا   . ٦٥١٣ح/٤٤٤ص/١٤،  ج  ٦٥١٢ح/

 ٥٠ص/٤،  ج١٦٥٤٦ح/٤٦ص/٤،  ج١٦٥٤٦ح/٤٦ص/٤،  ج١٦٥٤٠ح/٤٦ص/٤حنبل يف مـسنده  ج    
  .والدارمي يف سننه. وعبد بن محيد يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. والطرباين يف معجمه الكبري. ١٦٥٧٨ح/

وابن حنبل يف مـسنده      . حسنه وكذا قال األلباين      و   ٢١٦٩ح/٤٦٨ص/٤أخرجه الترمذي يف سننه  ج     / صحيح  )٣(
)  الزوائــد(اهليثمــي يف مــسنده  / واحلــارث . ٢٣٣٧٥ح/٣٩١ص/٥،  ج٢٣٣٤٩ح/٣٨٩ص/٥ج
وابن . ١٩٩٨٦ح/٩٣ص/١٠،  ج ١٩٩٨٦ح/٩٣ص/١٠والبيهقي يف سننه الكربى  ج     . ٧٦٧ح/٧٦٧ص/٢ج

والطـرباين يف  . ٣٧٧٤٥ح/٥٣٠ص/٧وعبد الرزاق يف مـصنفه  ج  . ٢٦٩٢ح/٣٩٥ص/١اجلعد يف مسنده  ج    
  .١٣٧٩ح/٩٩ص/٢معجمه األوسط  ج

ــحيح )٤( ــحيحه  ج / ص ــاري يف ص ــه البخ ص /٢،  ج٢٣٢٢ح/٨٦٧ص/٢،  ج٢٣٢٠ح/٨٦٦ص/٢أخرج
/ ١وأخرجه مسلم  يف صـحيحه  ج       .٣٠٢٤ح/١١٦٨ص/٣،  ج  ٣٠٢٣ح/١١٦٨ص/٣،  ج  ٢٣٤٨ح/٨٧٧

. ١٦١٢ح/١٢٣٢ص/٣،  ج  ١٦١٠ح/١٢٣١ص/٣،  ج   ١٦١٠ح/١٢٣٠ص/٣،  ج   ١٤١ح/١٢٥ص



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٩٧  

عن عدي بن عمرية الكندي قال مسعـت رسـول اهللا           " وملسلم يف صحيحه      
يقول  من استعملناه منكم على عمل فكتمنا خميطا فما فوقـه  صلى اهللا عليه وسلم   

كان غلوال يأيت به يوم القيامة قال فقام إليه رجل أسود من األنصار كأين أنظر إليه                
فقال يا رسول اهللا اقبل عين عملك قال ومالك قال مسعتك تقول كذا وكذا قـال                

له وكثريه فما أويت منه     وأنا أقوله اآلن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقلي         
   .)١("أخذ وما ى عنه انتهى 

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال   " وملسلم يف صحيحه      
أتدرون ما املفلس قالوا املفلس فينا من ال درهم له وال متاع فقال إن املفلس مـن                 

ذف هذا وأكل مال أميت يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم هذا وق     
هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حـسناته فـإن     
                                                                                                                                        

ص /٧،  ج٤٠٨٦ح/١١٥ص/٧،  ج٤٠٨٥ح/١١٥ص/٧،  ج٤٠٨٤ح/١١٤ص/٧ئي يف سـننه  ج والنـسا 
/ ١١٦ص/٧،  ج   ٤٠٩١ح/١١٦ص/٧،ج٤٠٩٠ح/١١٥ص/٧،ج٤٠٨٩ح/١١٥ص/٧،ج٤٠٨٧ح/١١٥

. ٤٠٩٦ح /١١٧ص/٧،ج٤٠٩٥ح/١١٧ص/٧،ج٤٠٩٤ح/١١٦ص/٧،ج٤٠٩٣ح/١١٦ص/٧،ج٤٠٩٢ح
 ١١،  ج٤٧٩٠ح/١١٢ص/١١،  ج٣١٩٥ح/٤٦٩ص/٧،  ج٣١٩٤ح/٤٦٨ص/٧وابن حبان يف صحيحه  ج

ــننه  ج . ٥١٦٣ح/٥٦٧ص/١١،  ج٥١٦١ح/٥٦٦ص/ ــذي يف سـ / ٤،  ج١٤١٨ح/٢٩ص/٤والترمـ
وأيب داود يف سـننه      . ٢٥٨٠ح/٨٦١ص/٢وابن ماجه يف سننه  ج     . ١٤٢١ح/٣٠ص/٤،  ج  ١٤١٩ح/٢٩ص
والطرباين يف معجمه . واحلميدي يف مسنده . والطيالسي يف مسنده  . وابن حنبل يف مسنده   . ٤٧٧٢ح/٢٤٦ص/٤ج

وابن عمروالشيباين  . والقضاعي يف مسند الشهاب   . والطرباين يف معجمه الصغري   . والنسائي يف سننه الكربى   . الكبري
وعبد . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / واحلارث  . يف اآلحاد واملثاين  

. والدارمي يف سـننه . وابن أيب شيبة يف مصنفه. يف املنتقىوابن اجلارود . وابن اجلعد يف مسنده . بن محيد يف مسنده 
  .والطرباين يف معجمه األوسط

/ ١١وابـن حبـان يف صـحيحه  ج        . ١٨٣٣ح/١٤٦٥ص/٣أخرجـه مـسلم  يف صـحيحه  ج         /  صحيح  ) ١(
وصـححه األلبـاين يف سـنن أيب داود       . ٢٣٣٨ح/٥٣ص/٤وابن خزمية يف صـحيحه  ج      . ٥٠٧٨ح/٤٧٠ص
. ١٧٧٥٩ح/١٩٢ص/٤،  ج١٧٧٥٣ح/١٩٢ص/٤نبــل يف مــسنده  جوابــن ح. ٣٥٨١ح/٣٠١ص/٣ج

وعبـد  . والبيهقي يف سننه الكربى. والطرباين يف مسند الشاميني . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  
  .الرزاق يف مصنفه



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٩٨  

فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مث طـرح يف               
   .)١("النار 

عن أيب هريرة  أن رسول اهللا  قال  آية املنافق ثالث             " وللبخاري يف صحيحه      
   .)٢("ان وإذا وعد أخلف إذا حدث كذب وإذا اؤمتن خ

عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " وملسلم يف صحيحه     
قال  اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك مـن    

   .)٣("كان قبلكم محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم 

                                                        

ص /١٠وابـن حبـان يف صـحيحه  ج        . ٢٥٨١ح/١٩٩٧ص/٤أخرجه مـسلم  يف صـحيحه  ج        / صحيح  ) ١(
. ٢٤١٨ح/٦١٣ص/٤وصححه األلباين يف سنن الترمـذي   ج        . ٧٣٥٩ح/٣٦٠ص/١٦،  ج  ٤٤١١ح/٢٦٠

والبيهقي . ٨٨٢٩ح/٣٧٢ص/٢،  ج  ٨٣٩٥ح/٣٣٤ص/٢،  ج  ٨٠١٦ح/٣٠٣ص/٢وابن حنبل يف مسنده  ج     
والطرباين يف معجمه . ٦٤٩٩ح/٣٨٦ص/١١وأيب يعلى يف مسنده  ج     . ١١٢٨٤ح/٩٣ص/٦يف سننه الكربى  ج    

  .٢٧٧٨ح/١٥٧ص/٣،  ج٢٧٧٨ح/١٥٦ص/٣األوسط  ج
/ ١٠١٠ص/٣،  ج  ٢٥٣٦ح/٩٥٣ص/٢،  ج  ٣٣ح/٢١ص/١أخرجـه البخـاري يف صـحيحه  ج        / صحيح  ) ٢(

وابن أيب  . ٥٩ح/٧٩ص/١،  ج  ٥٩ح/٧٨ص/١ومسلم يف صحيحه  ج    . ٥٧٤٤ح/٢٢٦٢ص/٥،  ج  ٢٥٩٨ح
والنسائي يف سننه  .١٥٢ح/٥٥ص/١،  ج١٥١ح/٥٥ص/١،  ج١١٨ح/٤٦ص/١الدنيا  يف  مكارم األخالق  ج

والترمذي . ٢٥٧ح/٤٩١ص/١وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٥٠٢٣ح/١١٧ص/٨ج،    ٥٠٢١ح/١١٧ص/٨ج
. والنسائي يف سننه الكـربى    . والطرباين يف معجمه الكبري   . وابن حنبل يف مسنده   . ٢٦٣١ح/١٩ص/٥يف سننه  ج   

وعبـد الـرزاق يف   . وأبوخيثمة يف العلم . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . وابن راهويه يف مسنده   
  .والطرباين يف معجمه األوسط. صنفهم

ــحيح ) ٣( ــحيحه  ج   / ص ــسلم يف ص ــه م ــحيحه   . ٢٥٧٨ح /١٩٩٦ص /٤أخرج ــاري يف ص والبخ
ــرد  ج. ٢٣١٥ح/٨٦٤ص/٢ج  ١٧٠ص/١،  ج٤٨٣ح/١٧٠ص/١،  ج٤٧٠ح/١٦٦ص/١ويف األدب املف
،  ٥١٧٦ح/٥٨٠ص/١١وابن حبان يف صحيحه  ج. ٤٨٨ح/١٧١ص/١،  ج  ٤٨٧ح/١٧١ص/١،  ج  ٤٨٥ح/

وابن حنبل . ٢٠٣٠ح/٣٧٧ص/٤والترمذي يف سننه  ج. ٦٢٤٨ح/١٤٢ص/١٤،  ج٥١٧٧ح/٥٨١ص/١١ج
. والنسائي يف سننه الكـربى    . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  . والطيالسي يف مسنده  . يف مسنده 

 وعبد بن محيد يف .والبيهقي يف سننه الكربى). الزوائد(اهليثمي يف مسنده / واحلارث . والقضاعي يف مسند الشهاب  
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه. مسنده



 الشفاء من الوسوسة  
 

١٩٩  

عمر  قال قال رسول اهللا   ال يزال املؤمن يف          عن بن   " وللبخاري يف صحيحه      
   .)١("فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما 

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

وابن حنبـل يف    . ٦٤٧٠ح/٢٥١٧ص/٦،  ج  ٦٤٦٩ح/٢٥١٧ص/٦أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ١(
. ٨٠٣٠ح/٣٩١ص/٤،  ج٨٠٢٩ح/٣٩١ص/٤واحلـاكم يف مـستدركه  ج  . ٥٦٨١ح/٩٤ص/٢مسنده  ج  

والطرباين يف معجمه الـصغري      . ٩٠٧١ح/٢٢١ص/٩،  ج  ٨٨٨٧ح/١٨٠ص/٩ معجمه الكبري  ج    والطرباين يف 
. ١٣١٠ح/٢٦٦ص/٢،  ج١٣٠٩ح/٢٦٥ص/٢والطرباين يف مـسند الـشاميني  ج     . ١١٠٨ح/٢٤٨ص/٢ج

. ١٥٦٣٧ح/٢١ص/٨،  ج  ١٥٦٣٦ح/٢١ص/٨،  ج  ١٥٦٣٥ح/٢١ص/٨والبيهقي يف سـننه الكـربى  ج       
  .١٤٠١ح/١٠٧ص/٢والطرباين يف معجمه األوسط  ج
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  البـاب السابع
 ومن يعتصم بالله فقد هدي  قال اهللا تعاىل 

َ ُ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ٍإلى صراط مستقيم  ِ ٍ ِ ِ
َ ْ ُّ َ َ
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٢٠٢  

  
  :  قال اهللا تعاىل 

 ّالل             مهآؤِليواْ أَوكَفَر الَِّذينِر وواِت ِإلَى النالظُّلُم نم مهِرجخواْ ينآم الَِّذين ِليو ه
الطَّاغُوت يخِرجونهم من النوِر ِإلَى الظُّلُماِت أُولَـِئك أَصحاب الناِر هـم ِفيهـا             

  .)١(خاِلدونَ 

ِْزغا الَ تنبرابهو ْأَنت كةً ِإنمحر نكا ِمن لَّدلَن بها ونتيدِإذْ ه دعا بنقُلُوب   )٢(. 

       َكَـانـوِر واِت ِإلَـى النالظُّلُم نكُم مِرجخِلي هلَاِئكَتمو كُملَيلِّي عصالَِّذي ي وه 
  .)٣( ِبالْمؤِمِنني رِحيماً 

ا كُنِإن  ِحيمالر رالْب وه هِإن وهعدلُ نا ِمن قَب )٤(. 

 ِدينتعالْم ِحبالَ ي هةً ِإنفْيخعاً ورضت كُمبواْ رعاد) ٥(. 

 وَءالس كِْشفيو اهعِإذَا د طَرضالْم ِجيبن يأَم  )٦(. 

    ِي فَإناِدي عِعب أَلَكِإذَا سواْ ِلي         وِجيبتساِن فَلْيعاِع ِإذَا دةَ الدوعد أُِجيب ي قَِريبن
 .)٧( ولْيؤِمنواْ ِبي لَعلَّهم يرشدونَ 

 ِفِنيشي وفَه تِرضِإذَا مو )٨(.  
  

                                                        
   .٢٥٧/ البقرة ) ١(
   .٨/ آل عمران ) ٢(
   . ٤٣/ األحزاب ) ٣(
   .٢٨/ الطور ) ٤(
   .٥٥/ األعراف ) ٥(
    .٦٢/ النمل )٦(
   .١٨٦/ البقرة  )٧(
   .٨٠/الشعراء )٨(
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  ِقيٍمتساٍط مِإلَى ِصر ِديه ِصم ِباللِّه فَقَدتعن يمو)١(.  
عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال             " لم  ويف صحيح مس  

يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول          
  . )٢("من يدعوين فأستجيب له ومن يسألين فأعطيه ومن يستغفرين فأغفر له 

 صلى اهللا عليه وسـلم       عن أيب أمامة قال قيل لرسول اهللا      "      ويف سنن الترمذي    
 . )٣(" أي الدعاء أمسع قال جوف الليل اآلخر ودبر الصلوات املكتوبات 

عن عبادة بن الصامت عن النيب  قال  من تعار مـن             "      ويف صحيح البخاري      
الليل فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء            

 اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال بـاهللا مث       قدير احلمد هللا وسبحان   
  .)٤("قال اللهم اغفر يل أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صالته 

                                                        
   .١٠١/ آل عمران ) ١(
و ابن حبان يف صـحيحه       . ٧٥٨ح/٥٢٣ص/١،  ج  ٧٥٨ح/٥٢٢ص/١أخرجه مسلم يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ٢(

و الطيالـسي يف    . و ابن حنبل يف مـسنده       . ٤٤٦ح/٣٠٩ص/٢و الترمذي يف سننه  ج     . ٩٢٠ح/٢٠١ص/٣ج
و البيهقي يف سننه . و ابن راهويه يف مسنده . و النسائي يف سننه الكربى      . و الطرباين يف معجمه الكبري        . مسنده  
  .   و الطرباين يف معجمه األوسط .  سننه و الدارمي يف. و عبد الرزاق يف مصنفه . و أيب يعلى يف مسنده . الكربى 

وأخرجه ابن حنبل يف مسنده  . وحسنه األلباين .٣٤٩٩ح/٥٢٧ص/٥أخرجه الترمذي  يف سننه وحسنه  ج/ حسن ) ٣(
،  ١٩٤٦ح/٣٨٧ص/٤،ج١٨٩١٧ح/٣٢١ص/٤،ج١٨٩١٦ح/٣٢١ص/٤،  ج   ١٨٠٨٨ح/٢٣٥ص/٤ج
،  ٤٨٨١ح/١٧٠ص/٣،  ج  ٤٨٨٠ح/١٦٩ص/٣و النسائي يف سننه الكـربى  ج       . ١٩٤٦٧ح/٣٨٧ص/٤ج
ــصغري  ج. ٩٩٣٦ح/٣٢ص/٦ج ــه ال ــرباين يف معجم ــسنده  . ٣٥٥ح/٢٢٢ص/١و الط ــى يف م و أيب يعل
  ٣٤٢٨ح/٣٧٠ص/٣و الطرباين يف معجمه األوسط  ج. ٥٦٨٢ح/٤٩ص/١٠ج

ــحيح ) ٤( ــحيحه  ج / ص ــاري  يف ص ــه البخ ــحيحه   . ١١٠٣ح/٣٨٧ص/١أخرج ــان يف ص ــن حب و اب
و ابن ماجه   . ٣٥٢٦ح/٥٤١ص/٥،  ج  ٣٤١٤ح/٤٨٠ص/٥ه  ج  و الترمذي يف سنن   . ٢٥٩٦ح/٣٣١ص/٦ج

،  ٥٠٤٢ح/٣١٠ص/٤و أيب داود يف سننه  ج      . ٣٨٨١ح/١٢٧٧ص/٢،  ج  ٣٨٧٨ح/١٢٧٦ص/٢يف سننه  ج   
و . و الطيالسي يف مـسنده  . و الطحاوي يف شرح معاين اآثار . و ابن حنبل يف مسنده   . ٥٠٦٠ح/٣١٤ص/٤ج

و . و البيهقي يف سننه الكربى. و الطرباين يف مسند الشاميني. نه الكربىو النسائي يف سن . الطرباين يف معجمه الكبري   
 .و الطرباين يف معجمه األوسط . و الدارمي يف سننه . عبد بن محيد يف مسنده 
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عن أىب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ثالث دعوات "     ويف صحيحه 
 . )٢(" على ولده  )١( مستجابات دعوة املظلوم ودعوة املسافر ودعوة الوالد

عن أيب هريرة  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكـر             "     ويف صحيح مسلم    
يوم اجلمعة فقال فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يـسأل اهللا شـيئا إال                 

   .)٣(" أعطاه إياه 
عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان وكانت حتته الدرداء  قال            "      ويف صحيحه     

الشام فأتيت أبا الدرداء يف مرتله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت تريد             قدمت  
احلج العام فقلت نعم قالت فادع اهللا لنا خبري فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان                 
يقول  دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما              

                                                        
 .الوالد هو األب واألم) ١(
و . ، وصححه األلباين     ٤٨١ح/١٦٩ص/١،  ج  ٣٢ح/٢٦ص/١أخرجه البخاري  يف األدب املفرد  ج       / صحيح  ) ٢(

و ابن خزمية . ٣٤٢٨ح/٢١٦ص/٨،  ج٢٦٩٩ح/٤١٨ص/٦،  ج٨٧٤ح/١٦٠ص/٣بن حبان يف صحيحه  ج ا
،  ٢٥٢٦ح/٦٧٣ص/٤،  ج  ١٩٠٥ح/٣١٥ص/٤و الترمذي يف سننه  ج     . ١٩٠١ح/١٩٩ص/٣يف صحيحه  ج   

و ابــن ماجــه يف ســننه    . ٣٥٩٨ح/٥٧٨ص/٥،  ج٣٤٤٨ح/٥٠٣ص/٥،  ج٣٠٢٠ح/٢٣٦ص/٥ج
و ابن حنبل   . ١٥٣٦ح/٨٩ص/٢ داود يف سننه  ج     و أيب . ٣٨٦٢ح/١٢٧١ص/٢،  ج  ١٧٥٢ح/٥٥٧ص/١ج

و عبد بن محيد يف . و البيهقي يف سننه الكربى . و القضاعي يف مسند الشهاب . و الطيالسي يف مسنده    . يف مسنده 
 . و الطرباين يف معجمه األوسط . و عبد الرزاق يف مصنفه . و ابن اجلعد يف مسنده . مسنده 

،  ٨٩٣ح/٣١٦ص/١و البخاري يف صـحيحه  ج      . ٨٥٢ح/٥٨٤ص/٢يحه  ج  أخرجه مسلم  يف صح    / صحيح  ) ٣(
ــننه  ج. ٦٠٣٧ح/٢٣٥٠ص/٥،  ج٤٩٨٨ح/٢٠٢٩ص/٥ج ــسائي يف سـ ،  ١٣٨٩ح/١٠٠ص/٣و النـ
ــحيحه  ج . ١٤٣٢ح/١١٦ص/٣، ج١٤٣١ح/١١٥ص/٣ج ــان يف ص ــن حب ،  ٢٥٦١ح/٣٠٢ص/٦و اب
ــحيحه  ج  .٢٧٧٣ح/١١ص/٧ج ــة يف ص ــن خزمي ،  ١٧٣٧ح/١٢٠ص/٣،  ج١٧٣٥ح/١١٩ص/٣و اب
و ابـــن ماجـــه يف ســـننه  .٤٩٠ح/٣٦٢ص/٢و الترمـــذي يف ســـننه  ج. ١٧٤٠ح/١٢١ص/٣ج
و ابن حنبل   . ١٠٤٨ح/٢٧٦ص/١و أيب داود يف سننه  ج      . ١١٣٨ح/٣٦٠ص/١،  ج  ١١٣٧ح/٣٦٠ص/١ج

و الطرباين .و احلميدي يف مسنده . و الطيالسي يف مسنده . و احلاكم يف مستدركه . و مالك يف املوطأ  . يف مسنده   
و البيهقي . و ابن راهويه يف مسنده . و الطرباين يف مسند الشاميني . و النسائي يف سننه الكربى . ه الكبري يف معجم

و ابن اجلـارود يف   . و ابن اجلعد يف مسنده      . و عبد بن محيد يف مسنده       . و أيب يعلى يف مسنده      . يف سننه الكربى    
 .و الدارمي يف سننه. و ابن أيب شيبة يف مصنفه . زاق يف مصنفه و عبد الر. و مهام بن منبه يف صحيفة مهام . املنتقى 
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ني ولك مبثل قال فخرجـت إىل الـسوق         دعا ألخيه خبري قال امللك املوكل به آم       
   .)١(" فلقيت أبا الدرداء فقال يل مثل ذلك يرويه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عن أنس بن مالك قال  كنت مع رسول اهللا  جالسا يعين             "      ويف سنن النسائي      
ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال يف دعائه اللهم اين أسـألك               

 احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السماوات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام              بأن لك 
يا حي يا قيوم إين أسألك فقال النيب  ألصحابه تدرون مبا دعا قـالوا اهللا ورسـوله      
أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا اهللا بامسه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا           

   .)٢("سئل به أعطى
عن أبو مالك األشجعي عن أبيه قال  كان رسول  "  يف األدب املفرد          وللبخاري

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلم من أسلم يقول اللهم اغفـر يل وارمحـين واهـدين                 
 .)٣(" وارزقين

                                                        
، ٢٧٣٢ح/٢٠٩٤ص/٤،  ج٢٧٣٢ح/٢٠٩٤ص/٤أخرجـــه مـــسلم يف صـــحيحه  ج/ صـــحيح ) ١(

،  ٦٢٥ح/٢١٩ص/١والبخاري  يف األدب املفـرد  ج       .٢٧٣٣ح/ ٢٠٩٥ص  /٤،ج٢٧٣٢ح/٢٠٩٥ص/٤ج
و أيب داود يف    . ٢٨٩٥ح/٩٦٧ص/٢،  ج  ٢٨٩٥ح/٩٦٧ص/٢و ابن ماجه يف سننه  ج      .٦٢٥ح/٢١٩ص/١ج

. و البيهقي يف سننه الكربى      . و الطرباين يف معجمه الكبري      . و ابن حنبل يف مسنده      . ١٥٣٤ح/٨٩ص/٢سننه  ج  
 .و عبد الرزاق يف مصنفه . و عبد بن محيد يف مسنده 

ألدب وأخرجه البخـاري  يف ا     .  ، وصححه األلباين     ١٣٠٠ح/٥٢ص/٣أخرجه و النسائي يف سننه  ج      / صحيح  ) ٢(
،  ٨٩٢ح/١٧٥ص/٣،  ج  ٨٩١ح/١٧٤ص/٣و ابـن حبـان يف صـحيحه  ج         .٧٠٥ح/٢٤٦ص/١املفرد  ج  

و ابــن ماجــه يف ســننه    . ٣٤٧٥ح/٥١٦ص/٥و الترمــذي يف ســننه  ج . ٨٩٣ح/١٧٦ص/٣ج
و ابن حنبل . ١٤٩٣ح/٧٩ص/٢و أيب داود يف سننه  ج. ٣٨٥٨ح/١٢٦٨ص/٢،  ج٣٨٥٧ح/١٢٦٨ص/٢ج

اهليثمي / و احلارث . و الطرباين يف معجمه الصغري   .  النسائي يف سننه الكربى    و. يف مسنده  و احلاكم يف مستدركه        
 .و الطرباين يف معجمه األوسط ) . الزوائد(يف مسنده 

ــحيح ) ٣( ــرد  ج  / ص ــاري  يف األدب املف ــه البخ ــحيحه   .  ٦٥١ح/٢٢٧ص/١أخرج ــسلم يف ص وم
ــننه  ج .  ٢٦٩٧ح/٢٠٧٣ص/٤ج ــسائي يف س ــة يف . ٧٣٢ح/٥٥ص/٢والن ــن خزمي ــحيحه  واب  ص
ــسنده  ج. ٨٤٨ح/٣٠ص/٢،  ج٧٤٤ح/٣٦٦ص/١ج ــل يف مـ ــن حنبـ ،  ١٥٩١٨ح/٤٧٢ص/٣وابـ
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عن سهل بن سعد قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا      " والبن حبان يف صحيحه     
ضور الصالة وعند الصف يف عليه وسلم  ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء عند ح     

  .)١ " (سبيل اهللا
قال احلسن  علمين رسول اهللا  كلمات أقوهلن يف الوتر يف            " وللنسائي يف سننه    

القنوت اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك            
يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضي عليك وإنه ال يذل مـن     

  .)٢("ت تباركت ربنا وتعاليت والي
عن عطاء بن السائب عن أبيه قال  صلى بنا عمار بن ياسر          "وللنسائي يف سننه    

صالة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصالة فقال أما على       
ذلك فقد دعوت فيها بدعوات مسعتهن من رسول اهللا  فلما قام تبعه رجل من القوم  

ه كىن عن نفسه فسأله عن الدعاء مث جاء فأخرب به القوم اللهم بعلمك       هو أيب غري أن   
الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل وتوفين إذا علمت الوفاة            

                                                                                                                                        
ــستدركه  ج . ٢٧٢٥٥ح/٣٩٤ص/٦،  ج١٥٩٢٢ح/٤٧٢ص/٣ج ــاكم يف م . ١٩٤٠ح/٧١١ص/١واحل

 . ٨١٨٥ح/٣١٧ص/٨،  ج٨١٨٤ح/٣١٧ص/٨،  ج٨١٨٣ح/٣١٧ص/٨والطرباين يف معجمه الكبري  ج
وصـححه األلبـاين يف     . ١٧٦٤ح/٦١ص/٥،  ج  ١٧٢٠ح/٦ص/٥أخرجه ابن حبان يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ١(

،  ٦٦١ح/٢٣١ص/١وأخرجـه البخـاري  يف األدب املفـرد  ج   . ١٣٢٧ح/ ٢صحيح  الترغيب والترهيب  ج 
والطــرباين يف معجمــه الكــبري    . ١٥٣ح/٧٢ص/١ومالــك يف املوطــأ  ج . ٦٨٧ح/٢٣٩ص/١ج
وعبد . ١٧٩٦ح/٤١١ص/١والبيهقي يف سننه الكربى  ج     .  ٥٨٤٧ح/١٦٠ص/٦،  ج  ٥٧٧٤ح/١٤٠ص/٦ج

  ١٩١٠ح/٤٩٥ص/١وابن أيب شيبة يف مصنفه  ج. ٢٩٢٤٢ح/٣٠ص/٦الرزاق يف مصنفه  ج
والترمـذي يف سـننه     . وصـححه األلبـاين   .١٧٤٥ح/٢٤٨ص/٣أخرجـه النـسائي يف سـننه ج       / صحيح  ) ٢(

ــننه ج. ٤٦٤ح/٣٣٠ص/٢ج ــحيحه  .١٤٢٥ح/٦٣ص/٢وأيب داود يف سـ ــة يف صـ ــن خزميـ وابـ
والبيهقي . والطرباين يف معجمه الكبري   . ١٧٣٥ح/٢٠١ص/١ل يف مسنده  ج    وابن حنب . ١٠٩٥ح/١٥٢ص/٢ج

والطـرباين يف معجمـه   . وابن أيب شيبة يف مصنفه  . وعبد الرزاق يف مصنفه   . وأيب يعلى يف مسنده   . يف سننه الكربى  
  .األوسط



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٠٧  

خريا يل اللهم وأسألك خشيتك يف الغيب والشهادة وأسألك كلمة احلق يف الرضا             
ما ال ينفد وأسألك قرة عني      والغضب وأسألك القصد يف الفقر والغىن وأسألك نعي       

ال تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد املوت وأسألك لذة             
النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك يف غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة اللهم زينا               

  .)١ "(بزينة اإلميان واجعلنا هداة مهتدين
اص أنه مسع رسول اهللا صلى عن عبد اهللا بن عمرو بن الع " وملسلم يف صحيحه    

اهللا عليه وسلم يقول  إن قلوب بىن آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن كقلب             
واحد يصرفه حيث يشاء مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللـهم مـصرف           

  " .القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 
رسـول اهللا   عن النواس بن مسعان الكاليب قال مسعت        "  والبن ماجة يف سننه     

صلى اهللا عليه وسلم يقول ما من قلب إال بني إصبعني من أصابع الرمحن إن شـاء                 
أقامه وإن شاء أزاغه وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب               
ثبت قلوبنا على دينك قال وامليزان بيد الرمحن يرفع أقواما وخيفض آخرين إىل يوم              

  .   )٢ "(القيامة

                                                        
 حبان وابن. وصححه األلباين. ١٣٠٦ح/٥٦ص/٣،  ج١٣٠٥ح/٥٥ص/٣أخرجه النسائي  يف سننه  ج/ صحيح ) ١(

وابن حنبل يف مسنده  . ٣٩٨٢ح/٢٩٣ص/٩،  ج١٩٧١ح/٣٠٦ص/٥،  ج١٨٨٩ح/٢١٢ص/٥يف صحيحه ج
،  ١٨٨٩٩ح/٣١٩ص/٤،  ج١٨٣٥١ح/٢٦٤ص/٤،  ج١٨٣٤٩ح/٢٦٤ص/٤، ج١٧٣٩٩ح/١٥٠ص/٤ج
واحلميدي يف . والطيالسي يف مسنده  . ١٩٢٣ح/٧٠٦ص/١واحلاكم يف مستدركه  ج    . ١٨٩١٤ح/٣٢١ص/٤ج

  .ه الكبريوالطرباين يف معجم. مسنده
. ٣٨٣٤ح/١٢٦١ص/٢وابن ماجه يف سننه  ج     . ٢٦٥٤ح/٢٠٤٥ص/٤أخرجه مسلم يف صحيحه ج    / صحيح  ) ٢(

ــاين ــححه األلب ــحيحه  ج. وص ــان يف ص ــن حب ــرد  .٩٠٢ح/١٨٥ص/٣واب ــاري  يف األدب املف والبخ
والطيالـسي يف  . وابن حنبـل يف مـسنده  . ٢١٤٠ح/٤٤٩ص/٤والترمذي يف سننه  ج   . ٦٨٣ح/٢٣٧ص/١ج

وابـن راهويـه يف     . والطرباين يف مسند الشاميني   . والنسائي يف سننه الكربى   . الطرباين يف معجمه الكبري   و. مسنده



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٠٨  

عن أيب راشد احلرياين قال أتيت عبد اهللا بن عمرو بـن            " ي يف سننه    وللترمذ
العاصي فقلت له حدثنا مما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فـألقى إيل      
صحيفة فقال هذا ما كتب يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فنظرت فيها فإذا 

 اهللا علمـين مـا أقـول إذا         فيها  إن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال يا رسول           
أصبحت وإذا أمسيت فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر الـسماوات واألرض عـامل               
الغيب والشهادة ال إله إال أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شـر نفـسي          

  .)١ ("ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إىل مسلم 
رة أن رسول اهللا  قال  يستجاب ألحدكم         عن أيب هري  "وللبخاري يف صحيحه    

  .)٢("ما مل يعجل يقول دعوت فلم يستجب يل

                                                                                                                                        
وعبـد الـرزاق يف   . وعبد بن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين . مسنده
  .بن محيد يف مسندهوعبد . وابن حنبل يف مسنده. والطرباين يف معجمه األوسط. مصنفه

ومـسلم يف  . ١٢٠٤ح/٤١٣ص/١،  ج١٢٠٢ح/٤١٢ص/١أخرجه البخاري  يف األدب املفـرد  ج       / صحيح  ) ١(
. ٩٦٣ح/٢٤٤ص/٣،  ج  ٩٦٢ح/٢٤٣ص/٣وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٢٧٢٣ح/٢٠٨٩ص/٤صحيحه  ج  

وابن ماجه يف . ٣٥٢٩ح/٥٤٢ص/٥،  ج٣٣٩٢ح/٤٦٧ص/٥،  ج٣٣٩٠ح/٤٦٦ص/٥والترمذي يف سننه  ج
ــننه  ــننه  ج. ٣٨٦٨ح/١٢٧٣ص/٢ جس ،  ٥٠٧١ح/٣١٨ص/٤،  ج٥٠٦٧ح/٣١٧ص/٤وأيب داود يف س

والطـرباين يف  . والطيالـسي يف مـسنده  . واحلاكم يف مستدركه. وابن حنبل يف مسنده  . ٥٠٨٣ح/٣٢٢ص/٤ج
. وعبد الرزاق يف مـصنفه    . وأيب يعلى يف مسنده   . والطرباين يف مسند الشاميني   . والنسائي يف سننه الكربى   . معجمه

  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه
،  ٦٥٤ح/٢٢٨ص/١ويف األدب املفـرد  ج     . ٥٩٨١ح/٢٣٣٥ص/٥أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ٢(

وابن حبان  .٢٧٣٥ح/٢٠٩٦ص/٤،  ج  ٢٧٣٥ح/٢٠٩٥ص/٤ومسلم يف صحيحه  ج    . ٦٥٥ح/٢٢٩ص/١ج
/ ٥ والترمذي يف سننه  ج    .٩٧٦ح/٢٥٧ص/٣،  ج  ٩٧٥ح/٢٥٧ص/٣،  ج  ٨٨١ح/١٦٤ص/٣يف صحيحه  ج   

. ١٤٨٤ح/٧٨ص/٢وأيب داود يف سننه  ج  . ٣٨٥٣ح/١٢٦٧ص/٢وابن ماجه يف سننه  ج     . ٣٣٨٧ح/٤٦٥ص
وأيب . والبيهقي يف سننه الكـربى ). الزوائد(اهليثمي يف مسنده / واحلارث  . ومالك يف املوطأ  . وابن حنبل يف مسنده   

  .يعلى يف مسنده



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٠٩  

عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه عن النيب صلى اهللا " والبن حبان يف صحيحه  
عليه وسلم قال  دعوات املكروب اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفـة             

  .)١("عني وأصلح يل شأين كله ال إله إال أنت 
عن أنس بن مالك قال  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم          " وللترمذي يف سننه        

وبإسناده قال قال رسـول اهللا      . إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث           
   .)٢("صلى اهللا عليه وسلم ألظوا بياذا اجلالل واإلكرام 

ل عند الكرب عن بن عباس  أن رسول اهللا  كان يقو" وللبخاري يف صحيحه  
ال إله إال اهللا العظيم احلليم ال إله إال اهللا رب العرش العظـيم ال إلـه إال اهللا رب                    

  .)٣("السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي
عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه            " وللترمذي يف سننه      

 ال حول وال قـوة  وسلم  من قال يعين إذا خرج من بيته بسم اهللا توكلت على اهللا           
  .)١("إال باهللا يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان 

                                                        
ح / ٣٢٤ص/ ٤وحسنه األلباين يف سنن أبوداود ج     . ٩٧٠ح/٢٥١ص/٣ ج أخرجه ابن حبان يف صحيحه    / حسن  ) ١(

. ٢٠٤٤٧ح/٤٢ص/٥ وأخرجه ابن حنبل يف مسنده ج٧٠١ح/٢٤٤ص/١  وكذا يف األدب للبخاري ج      ٥٠٩٠
والنـسائي يف   . والطيالسي يف مسنده  . ٢٠٠٠ح/٧٣٠ص/١، ج ٢٠٠٠ح/٧٣٠ص/١واحلاكم يف مستدركه ج   

  .سننه الكربى
، وصححه ٣٥٢٤ح/٥٤٠ص/٥،  ج٣٥٢٤ح/٥٤٠ص/٥يف سننه وحسنه األلباين يف جأخرجه الترمذي / حسن ) ٢(

ــل يف مــسنده ج. ٣٥٢٥ح/٥٤٠ص/٥يف ج ــن حنب واحلــاكم يف مــستدركه  . ١٧٦٣٢ح/١٧٧ص/٤واب
ــه الكــبري  ج. ١٨٧٥ح/٦٨٩ص/١،  ج١٨٣٦ح/٦٧٦ص/١ج . ٤٥٩٤ح/٦٤ص/٥والطــرباين يف معجم

  .وأيب يعلى يف مسنده. والنسائي يف سننه الكربى
،  ٥٩٨٦ح/٢٣٣٦ص/٥، ج٥٩٨٥ح/٢٣٣٦ص/٥أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه ج/  صـــحيح )٣(

ــرد ج. ٦٩٩٤ح/٢٧٠٢ص/٦،  ج٦٩٩٠ح/٢٧٠١ص/٦ج ، ٧٠٠ح/٢٤٤ص/١ويف األدب املفـــــ
ــحيحه  ج . ٧٠٢ح/٢٤٥ص/١ج ــسلم يف ص ــحيحه  . ٢٧٣٠ح/٢٠٩٣ص/٤وم ــان يف ص ــن حب واب
ه وابـــن ماجـــه يف ســـنن. ٣٤٣٥ح/٤٩٥ص/٥والترمـــذي يف ســـننه  ج. ٨٦٥ح/١٤٨ص/٣ج
والنسائي يف . والطرباين يف معجمه الكبري. والطيالسي يف مسنده .وابن حنبل يف مسنده  . ٣٨٨٣ح/١٢٧٨ص/٢ج

  .والطرباين يف معجمه األوسط. واألشيب يف جزئه. وعبد بن محيد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده. سننه الكربى



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢١٠  

عن العباس بن عبد املطلب قال قلت يـا رسـول اهللا            " وللترمذي يف سننه      
علمين شيئا أسأله اهللا عز وجل قال سل اهللا العافية فمكثت أياما مث جئت فقلت يا                

باس يا عم رسول اهللا سل اهللا العافية        رسول اهللا علمين شيئا أسأله اهللا فقال يل يا ع         
   .)٢("يف الدنيا واآلخرة 

عن سامل أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا وكان كاتبـا  " وملسلم يف صحيحه    
له قال  كتب إليه عبد اهللا بن أيب أويف  فقرأته إن رسول اهللا  يف بعض أيامه الـيت                     

طيبا قال أيها الناس ال تتمنوا      لقي فيها انتظر حىت مالت الشمس مث قام يف الناس خ          
لقاء العدو وسلوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم فاصربوا واعلموا أن اجلنة حتت ظـالل      
السيوف مث قال اللهم مرتل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحـزاب اهـزمهم             

  .)٣ "(وانصرنا عليهم
عـم  عن جبري بن أيب سليمان بن جبري بـن مط         " وألمحد بن حنبل يف مسنده        

مسعت عبد اهللا بن عمر يقول  مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدع هـؤالء        
                                                                                                                                        

. حسن صحيح غريـب   :  ل الترمذي   وقا. ٣٤٢٦ح/٤٩٠ص/٥صححه األلباين يف سنن الترمذي  ج      / صحيح  ) ١(
ــنن أيب داود  ج ــاين يف س ــححه األلب ــحيحه   . ٥٠٩٥ح/٣٢٥ص/٤وص ــان  يف ص ــن حب ــه اب وأخرج

واحلــاكم يف مــستدركه   . ٤٧١ح/٦٦ص/١وابــن حنبــل يف مــسنده  ج  . ٨٢٢ح/١٠٥ص/٣ج
. والنسائي يف سـننه الكـربى     . ٩٨٤ح/٣٩٧ص/٢٢والطرباين يف معجمه الكبري  ج     . ١٩٠٨ح/٧٠٠ص/١ج

  .وعبد الرزاق يف مصنفه. هقي يف سننه الكربىوالبي
البخاري  . وصححه األلباين ، وقال حديث صحيح    ، ٣٥١٤ح/٥٣٥ص/٥أخرجه الترمذي يف سننه  ج     / صحيح  ) ٢(

واحلميـدي يف مـسنده    . ١٧٨٣ح/٢٠٩ص/١وابن حنبل يف مسنده  ج.٧٢٦ح/٢٥٣ص/١يف األدب املفرد ج 
  .وعبد الرزاق يف مصنفه. وأيب يعلى يف مسنده. ةوابن حنبل يف فضائل الصحاب. ٤٦١ح/٢٢٠ص /١ج

والبخـاري يف   . ١٧٤٢ح/١٣٦٣ص/٣،  ج  ١٧٤١ح/١٣٦٢ص/٣أخرجه مسلم  يف صـحيحه  ج       / صحيح  ) ٣(
،  ٢٨٦٢ح/١١٠٢ص/٣، ج٢٨٦١ح/١١٠٢ص/٣،  ج٢٨٠٤ح/١٠٨٣ص/٣صــــــــحيحه  ج

وابن حنبل  . ٢٦٣١ح/٤٢ص/٣وأيب داود يف سننه  ج     . ٦٨١٠ح/٢٦٤٤ص/٦،  ج  ٢٨٦٣ح/١١٠٢ص/٣ج
والنسائي يف سننه .١٩١٣٧ح/٣٥٤ص/٤،  ج١٠٧٨٤ح/٥٢٣ص/٢،  ج٩١٨٥ح/٤٠٠ص  /٢يف مسنده  ج   

وابن . وعبد الرزاق يف مصنفه. وابن املبارك يف اجلهاد. وعبد بن محيد يف مسنده. الكربى   والبيهقي يف سننه الكربى
  .والدارمي يف سننه. أيب شيبة يف مصنفه



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢١١  

الدعوات حني يصبح وحني ميسي اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة اللهم             
إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل اللهم استر عورايت وآمـن              

 ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فـوقي          روعايت اللهم احفظين من بني يدي     
  . )١("وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت 

عن الرباء بن عازب  أن النيب  أوصى رجال فقال إذا            "وللبخاري يف صحيحه      
أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهـت            

 منجا منـك إال     وجهي إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال          
إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فـإن مـت مـت علـى        

  .)٢("الفطرة

                                                        
وابـن حبـان يف صـحيحه        . ٤٧٨٥ح/٢٥ص/٢،  ج  ٦ح/٣ص/١ ج أخرجه ابن حنبل يف مـسنده       / صحيح  ) ١(

ــه ج . ٩٦١ح/ ٢٤٢ص/٣ج ــن ماجـ ــنن ابـ ــاين يف سـ ــححه األلبـ ،  ٢٩٥٧ح/٩٨٦ص/٢وصـ
ويف األدب املفــــــرد  . ٥٠٧٤ح/٣١٩ص/٤ويف ســــــنن أيب داود ج. ٣٨٧١ح/١٢٧٤ص/٢ج
ــسائي  . ١٢٠٠ح/ ٤١٢ص/١ج،  ٦٩٨ح/٢٤٣ص/١،  ج٦٣٧ح/٢٢٢ص/١ج ـنن النـــ ويف ســــ
ــستدركه  جوأخر. ٥٥٢٩ح/٢٨٢ص/٨ج ــاكم يف م ــه احل ،  ١٩٠٢ح/٦٩٩ص/١،  ج١٩٠٢ح/٦٩٩ص /١ج
وعبد بن  . والطرباين يف مسند الشاميني   . والنسائي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الكبري   . ٦٤١٧ح/٦٥٧ص/٣ج

  . والطرباين  يف معجمه األوسط. وعبد الرزاق يف مصنفه. محيد يف مسنده
،  ٥٩٥٤ح/٢٣٢٧ص/٥،  ج٥٩٥٢ح/٢٣٢٦ص/٥،  ج٢٤٤ح/٩٩ص/١ه  جأخرجه البخاري يف صحيح / صحيح  ) ٢(

ــرد  ج. ٧٠٥٠ح/٢٧٢٢ص/٦ج ص /١،  ج٦٥٠ح/٢٢٧ص/١،  ج٦٤٩ح/٢٢٦ص/١ويف األدب املفــــ
وابن حبان يف صحيحه     . ٢٧١٠ح/٢٠٨٣ص/٤،  ج  ٢٧١٠ح/٢٠٨٢ص/٤ومسلم يف صحيحه  ج    . ١٢١١ح/٤١٥

ــن خ. ٥٥٤٢ح/٣٥٢ص/١٢،  ج٥٥٣٦ح/٣٤٨ص/١٢،  ج٥٥٢٧ح/٣٣٨ص/١٢ج ــحيحه  واب ــة يف ص زمي
ـننه  ج . ٢١٦ح/١٠٨ص/١ج ــذي يف ســــ ،  ٣٣٩٥ح/٤٧٠ص/٥،  ج٣٣٩٤ح/٤٦٩ص/٥والترمـــ
ـننه  ج. ٣٥٧٤ح/٥٦٧ص/٥ج ــه يف سـ ــن ماج ـننه ج. ٣٨٧٦ح/١٢٧٦ص/٢واب  ٣١١ص/٤وأيب داود يف سـ
والطرباين يف . والطيالسي يف مسنده . واحلاكم يف مستدركه  . وابن حنبل يف مسنده   . ٥٠٤٧ح/٣١١ص/٤،  ج  ٥٠٤٦ح/

. وأيب يعلى يف مسنده. والطرباين يف مسند الشاميني. والطرباين يف معجمه الصغري . والنسائي يف سننه الكربى   . ه الكبري معجم
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والدارمي يف سننه. وعبد الرزاق يف مصنفه. وابن اجلعد يف مسنده



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢١٢  

عن عائشة إا قالت  يا رسول اهللا أرأيت إن وافقت        " والبن حنبل يف مسنده       
  .)١("ليلة القدر مب أدعو قال تقولني اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عىن 

ن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما روى عن         عن أيب ذر ع   " وملسلم يف صحيحه    
اهللا تبارك وتعاىل أنه  قال يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلتـه بيـنكم      
حمرما فال تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوىن أهدكم يا عبادي               
كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموىن أطعمكم يا عبادي كلكم عـار إال مـن               

ته فاستكسوىن أكسكم يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنـهار وأنـا أغفـر      كسو
الذنوب مجيعا فاستغفروىن أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن             
تبلغوا نفعي فتنفعوين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على             

 يا عبادي لـو أن أولكـم   أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا        
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك مـن              
ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد             
فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط              

 أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها فمن وجد       إذا أدخل البحر يا عبادي إمنا هي      
  . )٢ "(خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه

                                                        
ــحيح ) ١( ــسنده  ج  / ص ــل يف م ــن حنب ــه اب ،  ٢٥٤٢٣ح/١٧١ص/٦ ج٢٥٥٤٤ح/١٨٣ص/٦أخرج

. ٢٦٢٥٨ح/٢٥٨ص/٦، ج  ٢٥٧٨٢ح/٢٠٨ص/٦،ج٢٥٥٣٦ح/١٨٣ص/٦،ج٢٥٥٣٤ح/١٨٢ص/٦ج
. ٣٨٥٠ح/١٢٦٦ص/٢ويف سنن ابـن ماجـه  ج       .٣٥١٣ح/٥٣٤ص/٥وصححه األلباين يف سنن الترمذي  ج      

. ١٣٦٢ح/٧٥٠ص/٣وابـن راهويـه يف مـسنده  ج   . ١٩٤٢ح/٧١٢ص/١وأخرجه احلاكم يف مستدركه  ج   
. والطرباين يف معجمه األوسط. ١٤٧٨ح/٣٣٦ص/٢،  ج١٤٧٧ح/٣٣٦ص/٢والقضاعي يف مسند الشهاب  ج   

  .والقضاعي يف مسند الشهاب. وابن راهويه يف مسنده. والنسائي يف سننه الكربى
والبخـاري  يف    . ٢٥٧٧ح/١٩٩٦ص/٤،  ج  ٢٥٧٧ح/١٩٩٥ص/٤أخرجه مسلم يف صـحيحه  ج      / صحيح  ) ٢(

وابن حنبـل يف مـسنده    .  ٦١٩ح/٣٨٦ص/٢وابن حبان يف صحيحه  ج. ٤٩٠ح/١٧٣ص/١األدب املفرد  ج  



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢١٣  

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه " وللحاكم يف مستدركه     
وسلم لفاطمة  ما مينعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقـويل إذا أصـبحت وإذا                 

وم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفـسي            أمسيت يا حي يا قي    
  .)١("طرفة عني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  








                                                                                                                                        

ــرزاق يف مــصنفه  . ٧٦٠٦ح/٢٧٠ص/٤واحلــاكم يف مــستدركه  ج. ٢١٤٥٨ح/١٦٠ص/٥ج وعبــد ال
  ٣٤٣٥٥ح/٨١ص/٧ج

هذا حديث صحيح على شرط الـشيخني ومل        ، ٢٠٠٠ح/٧٣٠ص/١أخرجه واحلاكم يف مستدركه  ج     / صحيح  ) ١(
وابن حنبل يف مسنده     . ٩٧٠ح/٢٥١ص/٣ج،    ٩٧٠ح/٢٥١ص/٣وأخرجه ابن حبان  يف صحيحه  ج       . خيرجاه

والنسائي يف  . ٨٦٩ح/١١٧ص/١والطيالسي يف مسنده  ج    .٢٠٤٤٧ح/٤٢ص/٥،  ج  ٢٠٤٤٧ح/٤٢ص/٥ج
وصححه األلباين . والطرباين يف معجمه األوسط. وعبد الرزاق يف مصنفه. والطرباين يف معجمه الصغري. سننه الكربى

  ٢٢٧ح/٤٤٩ص/١يف السلسة الصحيحة   ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢١٤  
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٢١٥  



  البـاب الثامن
  فتاوى العلمـــــــــــــــــــاء

   
   






















  
 عن حكـم املـاء      – أعلى اهللا مكانه ومكانته      – سئل الشيخ ابن عثيمني      -١     

  املتغري بطول مكثه؟



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢١٦  

هذا املاء طهور وإن تغري، ألنه مل يتغري مبمازج خارج وإمنا تغري بطول : فأجاب بقوله
   . )١(مكثه يف هذا املكان، وهذا ال بأس به يتوضأ منه والوضوء صحيح 

   هل التسمية يف الوضوء واجبة؟– أعلى اهللا درجته يف املهديني – وسئل -٢
جبة ولكنها سنة، وذلـك ألن يف       التسمية يف الوضوء ليست بوا    : فأجاب قائالً 

إنه ال يثبت يف هـذا البـاب        : "فقد قال اإلمام أمحد رمحه اهللا     . ثبوت حديثها نظرا  
 من أئمة هذا الـشأن ومـن        – كما هو معلوم لدى اجلميع       –واإلمام أمحد   " شيء

حفّاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه مل يثبت يف هذا الباب شيء، فإن حديثها يبقـى يف                 
 شيء، وإذا كان يف ثبوته نظر؛ فإن اإلنسان ال يسوغ لنفسه أن يلـزم               النفس منه 

  .)٢(عباد اهللا مبا مل يثبت عن رسول اهللا ، ولذلك أرى أن التسمية يف الوضوء سنة
  هل استعمال املرأة كرمي الشعر وأمحر الشفاه ينقض الوضوء؟:  وسئل-٣

  . )٣( ال يبطل الوضوءتدهن املرأة بالكرمي أو بغريه من الدهون: فأجاب بقوله
  هل مس املرأة ينقض الوضوء؟ : – رمحه اهللا – وسئل -٤

الصحيح أن مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقًا، إال إذا          : فأجاب فضيلته بقوله  
 ، أنه قبل بعض     صلى اهللا عليه وسلم   خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النيب          

  . )٤(نسائه وخرج إىل الصالة ومل يتوضأ 
  إذا خرج من اإلنسان ريح، فهل جيب عليه االستنجاء؟:  وسئل الشيخ-٥

 صلى  خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النيب       : فأجاب فضيلته بقوله  
لكنـه ال يوجـب   ". ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيـا  : "اهللا عليه وسلم 

  . )١(االستنجاء، أي ال يوجب غسل الفرج
                                                        

   .٥س / ٨٧ص / ١١ع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  ججممو)  ١(
  .٣٨س / ١١٦ص / ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج ) ٢(
   . ١٤٢س / ٢٠١ص / ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج ) ٣(
   .١٤٣س / ٢٠١ص/ ١١ حممد بن صاحل العثيمني ججمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ)٤(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢١٧  

  -:على اخلف  مسائل يف املسح -٦
  :قال فضيلة الشيخ جزاه اهللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء 

.  اختلف العلماء رمحهم اهللا تعاىل يف جواز املسح علـى اخلـف املخـرق              -أ
والصحيح جوازه ما دام اسم اخلف باقيا، وهو قول ابن املنذر وحكاه عن الثوري              

اإلسالم ابن تيمية ما دام اسـم   وإسحاق ويزيد بن هارون وأيب ثور، وبه قال شيخ          
  .اخلف باقيا واملشي به ممكنا

حكى :  جيوز املسح على اخلف الرقيق على القول الصحيح ، قال النووي           -ب
 جواز املسح على اجلورب وإن كان       – رضي اهللا عنهما     –أصحابنا عن عمر وعلي     

لصواب الصحيح بل ا: وقال. رقيقًا وحكوه عن أيب يوسف وحممد وإسحاق وداود 
ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال ومجاعات من احملققني ، أنه إن أمكن متابعـة               

  .املشي عليه جاز كيف كان وإال فال 
 مدة املسح يوم وليلة للمقيم وثالثة أيام بلياليها للمسافر، وابتداء املدة من        -ج

ـ         د، أول مرة مسح بعد احلدث على القول الصحيح، وهو إحدى الروايتني عن أمح
وبه قال األوزاعي وأبو ثور واختاره ابن املنذر، وحكى حنوه عن عمر بن اخلطـاب    

  . )٢(وهو املختار الراجح دليالً :  قال النووي– رضي اهللا عنه –
  عن حكم خلع اجلوربني عند كل وضوء احتياطًا للطهارة ؟:  وسئل-٧

ن ال جييزون   هذا خالف السنة وفيه تشبه بالروافض الذي      : فأجاب فضيلته بقوله  
 قال للمغرية حينما أراد نزع خفيه       صلى اهللا عليه وسلم   املسح على اخلفني، والنيب     

  . )٣(ومسح عليهما ". دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني: "قال
   هل جيوز للمرأة أن متسح على مخارها ؟– رمحه اهللا تعاىل – وسئل -٨

                                                                                                                                        
   . ٣٣س/ ١١٢ص / ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ١(
   .١٩١ص/١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ٢(
   .٩٧س/ ١٥٩ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)٣(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢١٨  

سح على اخلمار إذا كان     املشهور من مذهب اإلمام أمحد، أا مت      : فأجاب بقوله 
  .مدارا حتت حلقها، ألن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي اهللا عنهن

وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة، إما لربودة اجلو أو ملشقة النزع واللّف  
  . )١(مرة أخرى، فالتسامح يف مثل هذا ال بأس به وإال فاَألوىل أال متسح 

إذا لبدت املرأة رأسها باحلناء وحنوه، فهل متـسح         :  وسئل فضيلة الشيخ   -٩
  عليه ؟

إذا لبدت املرأة رأسها باحلناء فإا متسح عليه، وال حاجـة إىل            : فأجاب بقوله 
، كان  صلى اهللا عليه وسلم     أا تنقض الرأس وحتت هذا احلناء، ألنه ثبت أن النيب           

لبيد فهو تابع له، وهذا يـدلّ       فما وِضع على الرأس من الت     . يف إحرامه ملبدا رأسه   
  . )٢(على أن تطهري الرأس فيه شيء من التسهيل 

  هل يشترط للجبرية أن ال يكون زائدة عن احلاجة ؟:  وسئل-١٠
اجلبرية ال يمسح عليها إال عند احلاجة فيجب أن تقدر بقدرها،           : فأجاب قائالً   

تاج إليه يف تثبيت هذه وليست احلاجة هي موضع األمل أو اجلرح فقط، بل كل ما حي          
اجلبرية أو هذه اللزقة مثالً فهو حاجة، فلو كان الكسر يف اإلصبع ولكن احتجنا أن     

  . )٣(نربط كل الراحة لتستريح اليد، فهذه حاجة
هل جيب اجلمع بني التيمم واملسح على اجلـبرية     :  وسئل فضيلة الشيخ     -١١
  أو ال ؟

والتيمم ، ألن إجياب طهارتني لعـضو       ال جيب اجلمع بني املسح      : فأجاب بقوله 
جيب تطهري هذا العضو إما بكذا وإمـا        : واحد خمالف لقواعد الشريعة، ألننا نقول     

                                                        
   .١١٣س/ ١٧١ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)١(
   .١١٤س/  ١٧١ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)٢(
   .١١٦س / ١٧٣ص / ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)٣(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢١٩  

بكذا ، أما أن نوجب تطهريه بطهارتني ، فهذا ال نظري له يف الشريعة ، وال يكلِّـف     
  . )١(اهللا عبدا بعبادتني سببهما واحد

  ؟عن صفة الغسل :  وسئل فضيلة الشيخ-١٢
  :صفة الغسل على وجهني:  بقوله– أجزل اهللا له املثوبة –فأجاب 

صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كلَّه باملاء ، ومن ذلك املضمضة             : الوجه األول 
واالستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان فقد ارتفع عنه احلَدث األكرب ومتت   

  . )٢( باً فَاطَّهرواْ  وِإن كُنتم جن: طهارته، لقول اهللا تعاىل
صـلى اهللا عليـه   صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النيب         : الوجه الثاين 

 ، فإذا أراد أن يغتسل من اجلنابة فإنه يغسل كفيه ، مث يغسل فرجه وما تلوث    وسلم
 مث يغسل   – على صفة ما ذكرنا يف الوضوء        –من اجلنابة ، مث يتوضأ وضوًءا كامالً        

  . )٣(هذه صفة الغسل الكامل . اء ثالثًا ترويه مث يغسل بقية بدنه رأسه بامل
عن املرأة إذا أتتها العادة الشهرية مث طهرت واغتسلت         :  وسئل الشيخ    -١٣

وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثالثة أيام مل تصل مث طهرت وصـلت                
عيد ما صـلته يف تلـك   أحد عشر يوما وعادت إليها العادة الشهرية املعتادة فهل ت  

  األيام الثالثة أم تعتربها من احليض ؟
احليض مىت جاء فهو حيض سواء طالت املدة بينه وبني احليضة           : فأجاب بقوله 

السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد مخسة أيام أو ستة أو عشرة جاءـا    
 طهرت مث جاء    العادة مرة ثانية فإا جتلس ال تصلي ألنه حيض وهكذا أبدا ، كلما            

                                                        
   .١١٧س / ١٧٣ص /١١ الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ججمموع فتاوى ورسائل فضيلة) ١(
   .٦/ املائدة ) ٢(
   .١٧٦س/ ٢٢٥ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ٣(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٢٠  

احليض وجب عليها أن جتلس، أما إذا استمر عليها الدم دائما أو كان ال ينقطع إال               
   .)١(يسريا فإا تكون مستحاضة وحينئٍذ ال جتلس إال مدة عادا فقط 

  عن الدم الذي خيرج من احلامل ؟:  وسئل الشيخ -١٤
 – رمحـه اهللا    – أمحد   احلامل ال حتيض، كما قال اإلمام     : فأجاب فضيلته بقوله    

 خلقه  – كما قال أهل العلم      –واحليض  . إمنا تعرف النساُء احلمل بانقطاع احليض       
اهللا تبارك وتعاىل حلكمة غذاء اجلنني يف بطن أمه ، فإذا نشأ احلمل انقطع احلـيض،           
لكن بعض النساء قد يستمر ا احليض على عادته كما كان قبل احلمـل، فهـذه               

ا حيض صحيح ، ألنه استمر ا احليض ومل يتأثر باحلمل، فيكون            يحكم بأن حيضه  
هذا احليض مانعا لكل ما مينعه حيض غري احلامل، وموجبا ملا يوجبه ، ومسقطًا ملـا            

  :يسقطه، واحلاصل أنَّ الدم الذي خيرج من احلامل على نوعني 
ـ      : النوع األول    ل نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر ا كما كـان قب

  .احلمل، ألن ذلك دليل على أن احلمل مل يؤثر عليه فيكون حيضا 
دم طرأ على احلامل طروًءا ، إما بسبب حـادث ، أو محـل              : والنوع الثاين   

شيء، أو سقوط من شيء وحنوه ، فهذا ليس حبيض وإمنا هو دم عرق ، وعلى هذا                 
  . )٢(فال مينعها من الصالة وال من الصيام فهي يف حكم الطاهرات 

عن حكم السائل األصفر الذي يرتل من املـرأة قبـل احلـيض             :  سئل -١٥
  بيومني؟

إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأيت احلـيض فإنـه   : فأجاب فضيلته بقوله   
أخرجه البخاري،  ". كنا ال نعد الصفرة والكدرة شيئًا     : "ليس بشيء لقول أم عطية      

فإذا كانـت   ". لكدرة بعد الطهر شيئًا   كنا ال نعد الصفرة وا    : "ويف رواية أليب داود   

                                                        
   .٢٣٠س/ ٢٧٨ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)١(
   .٢١٥س/ ٢٧٠ص/ ١١ صاحل العثيمني ججمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن)٢(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٢١  

هذه الصفرة قبل احليض مث تنفصل باحليض فإا ليست بشيء ، أمـا إذا علمـت               
  . )١(املرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة احليض فإا جتلس حىت تطهر 

  ما حكم الصفرة اليت تأيت املرأة بعد الطهر؟:  وسئل فضيلة الشيخ-١٦
امة يف هذا وأمثاله، أن الصفرة والكدرة بعد الطهـر          القاعدة الع : فأجاب قائالً 

كنا ال نعد الصفرة والكُـدرة       "– رضي اهللا عنها     –ليست بشيء، لقول أم عطية      
، كما أن القاعدة العامة أيضا أن ال تتعجل املرأة إذا رأت توقُّـف              "بعد الطُّهر شيئًا  

 للنساء وهن   –اهللا عنها    رضي   –الدم حىت ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة         
  . )٢(" ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء "– يعين القطن –يأتني إليها بالكُرسف 

 مـستمرا لـصالة     )٣(إذا توضأت املرأة اليت يرتل منها السائل      :  وسئل -١٧
  فرض، هل جيوز هلا أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء ؟

الة الفريضة من أول الوقت، فلها أن تصلي ما         إذا توضأت لص  : فأجاب بقوله 
  . )٤(شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إىل أن يدخل وقت الصالة األخرى

إذا توضأت من يرتل منها ذلك السائل متقطعا، وبعد الوضـوء   :  وسئل -١٨
  وقبل الصالة نزل مرة أُخرى فما العمل ؟

يأيت الوقت الذي ينقطع فيه ، أما       إذا كان متقطعا فلتنتظر حىت      : فأجاب بقوله   
إذا كان ليس له حال بينه ، حينا يرتل وحينا ال، فهي تتوضأ بعد دخول الوقـت                 

  . )٥(وتصلي وال شيء عليها ولو خرج حني الصالة 
  هل ما خيرج من غري السبيلني ينقض الوضوء ؟:  وسئل فضيلة الشيخ-١٩

                                                        
   .٢٣٣س/ ٢٨٠ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)١(
   .٢٣٦س/ ٢٨٢ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)٢(
ي رجه الشيخ وعلـى كـال       هي سوائل خترج من رحم املرأة من غري شهوة وهي طاهرة على القول الراجح والذ              ) ٣(

  .القولني الوضوء مرة واحدة للفرض 
   .٢٤٠س/ ٢٨٦ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)٤(
   .٢٤٣س/ ٢٨٧ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)٥(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٢٢  

ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إال البول       اخلارج من غري السبيلني ال      : فأجاب بقوله 
والغائط ؛ وذلك أن األصل عدم النقض ، فمن ادعى خالف األصل فعليه الدليل،              
وقد ثبتت طهارة اإلنسان مبقتضى دليل شرعي ، وما ثبت مبقتضى دليل شرعي فإنه    
ال ميكن رفعه إال بدليل شرعي ، وحنن ال خنرج عما دلَّ عليه كتـاب اهللا وسـنة                  

 ، ألننا متعبدون بشرع اهللا ال بأهوائنا ، فال يسوغ لنا            صلى اهللا عليه وسلم   ه  رسول
  .أن نلزم عباد اهللا بطهارة مل جتب وال أن نرفع عنهم طهارة واجبة 

  . قاء فتوضأ صلى اهللا عليه وسلمقد ورد أن النيب : فإن قال قائل 
 هذا جمرد فعـل،  إن: هذا احلديث قد ضعفه أكثر أهل العلم ، مث نقول          : قلنا  

  وجمرد الفعل ال يدل على الوجوب ، ألنه خاٍل من األمر ، مث إنه معارض حبـديث                 
.  احتجم وصلى ومل يتوضـأ       صلى اهللا عليه وسلم    أن النيب    – وإن كان ضعيفًا     –

  .وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس للوجوب 
ض الوضـوء وإن  وهذا القول هو الراجح ، أن اخلارج من بقية البدن ال يـنق    

كَثُر، سواًءا كان قيئًا أو لعابا أو دما أو ماء جروح أو أي شيء آخر، إال أن يكون                  
بوالً أو غائطًا مثل أن يفتح خلروجهما مكان من البدن فـإن الوضـوء ينـتقض                

  . )١(خبروجهما منه 
هل تطهر النجاسة بغري املاء ؟ وهل البخار     :  وسئل رعاه اهللا مبنه وكرمه       -٢٠

  ذي تغسل به األكوات مطهر هلا ؟ال
إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدا ، أي أا ليست عبادة            : فأجاب قائالً   

مقصودة ، وإمنا إزالة النجاسة هو التخلي من عني خبيثة جنسة ، فبأي شـيء أزال                
 النجاسة وزالت وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهرا هلا ، سواء كان باملاء أو             
بالبرتين، أو أي مزيل يكون ، فمىت زالت عني النجاسة بأي شيء يكون ، فإنه يعترب      
ذلك تطهريا هلا ، حىت إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية،      

                                                        
   .١٣٨س/ ١٨٩ص/ ١١ ججمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني)١(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٢٣  

هي عني جنسة خبيثة،    : لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر احملل ، ألا كما قلت            
    ا ، ومىت زالت عاد املكـان إىل أصـله ، أي إىل              مىت وجدت صار احملل متنج اس

طهارته ، فكل ما تزول به عني النجاسة وأثرها ، إال إنه يعفى عن اللون املعجـوز                 
إن البخار الذي تغـسل بـه   : عنه ، فإنه يكون مطهرا هلا ، وبناًء على ذلك نقول      

  . )١(األكوات إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهرا 
إذا زالت عني النجاسة بالشمس فهـل يطهـر         :  وسئل فضيلة الشيخ     -٢١
  املكان ؟

  . )٢(إذا زالت عني النجاسة بأي مزيل كان ، فإن املكان يطهر: فأجاب قائالً
  مىت يكون الشك مؤثرا يف الطهارة ؟:  وسئل فضيلة الشيخ-٢٢

  : ن الشك يف الطهارة نوعا:  بقوله – رمحه اهللا تعاىل –فأجاب 
  .شك يف وجودها بعد حتقق احلدث : أحدمها 
  .شك يف زواهلا بعد حتقق الطهارة : والثاين 

أما األول وهو الشك يف وجودها بعد حتقق احلدث كأن يشك اإلنسان هـل              
توضأ بعد حدثه أم مل يتوضأ ؟ ففي هذه احلال يبين على األصل ، وهو أنه مل يتوضأ،          

رجل شك عند أذان الظهر هل توضأ ، بعـد          : وجيب عليه الوضوء ، مثال ذلك       
ابِن على األصل ، وهو أنـك مل  : نقض وضوئه يف الضحى أم مل يتوضأ ؟ فنقول له           

  .تتوضأ ، وجيب عليك أن تتوضأ 
أيضا : أما النوع الثاين وهو الشك يف زوال الطهارة بعد وجودها ، فإننا نقول              

رجل توضأ يف الساعة العاشـرة،      : مثاله  . ابِن على األصل وال تعترب نفسك حمدثًا        
إنـك علـى    : فلما حان وقت الظهر شك هل انتقض وضوؤه أم ال ؟ فنقول له              

وضوئك ، وال يلزمك الوضوء حينئذ ؛ وذلك ألن األصل بقاء ما كان على مـا                
                                                        

   .٣س/ ٨٦ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)١(
   .٢٠٦س/ ٢٤٨ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)٢(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٢٤  

ويشهد هلذا األصل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  فيمن وجد يف بطنه . كان عليه 
ال خيرجن من املـسجد حـىت    : "أخرج منه شيء أم ال ؟ قال        شيئًا فأشكل عليه ،     

  ".يسمع صوتا أو جيد رحيا 
وأما الشك يف فعل أجزاء الطهارة ، مثل أن يشك اإلنسان هل غسل وجهه يف     

  :وضوئه أم ال ؟ وهل غسل يديه أم ال ؟ وما أشبه ذلك فهذا ال خيلو من أحوال 
ى قلبه ، هل غـسل يديـه أم مل          أن يكون جمرد وهم طارئ عل     : احلال األوىل   

يغسلهما ومهًا ليس له مرجح ، وال تساوى عنده األمران بل هو جمرد وهم خطر يف  
  .قلبه ، فهذا ال يهتم به وال يلتفت إليه 

أن يكون كثري الشكوك كلما توضأ مثالً شك فإذا غسل قدميه           : احلال الثانية   
 غسل يديه أم ال ؟ فهـو        شك هل مسح رأسه أم ال ؟ هل مسح أذنيه أم ال ؟ هل             

  .كثري الشكوك ، فهذا ال يلتفت إىل الشك وال يهتم به 
أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوء ، فإذا فرغ من الوضـوء             : احلال الثالثة   

شك هل غسل يديه أم ال ؟ أو هل مسح رأسه ، أو هل مسح أذنيه ؟ فهذا أيضا ال             
  .العضو املشكوك فيه فيبين على يقينه يلتفت إليه ، إال إذا تيقن أنه مل يغسل ذلك 

أن يكون شكا حقيقيا وليس كثري الشكوك ، وحصل قبـل أن  : احلال الرابعة  
وإن مل  . يفرغ من العبادة ، ففي هذه احلال إن ترجح عنده أنه غسله اكتفى بذلك               

يترجح عنده أنه غسله وجب عليه أن يبين على اليقني ، وهو العـدم ، أي أنـه مل            
 ذلك العضو الذي شك فيه فريجع إليه ويغسله ، وما بعده ، وإمنا أوجبنـا                يغسل

عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غُسل ، من أجل الترتيب ، ألن الترتيـب بـني                   
أعضاء الوضوء واجب كما ذكر اهللا تعاىل ، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني               

   .)١(ا هو حال الشك يف الطهارة هذ". أبدأ مبا بدأ اهللا به : " أقبل على الصفا 
  ما حكم األذان واإلقامة للمنفرد ؟:  وسئل فضيلة الشيخ -٢٣

                                                        
   .١٥٢س/ ٢٠٨ص/ ١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)١(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٢٥  

األذان واإلقامة للمنفرد سنة ، وليسا بواجب ؛ ألنه ليس لديه           : فأجاب بقوله   
من يناديه باألذان ، ولكن نظرا لكون األذان ذكرا هللا عز وجل ، وتعظيما ، ودعوة 

وإىل الفالح ، وكذلك اإلقامة كان سنة ، ويدل على استحباب           لنفسه إىل الصالة    
مسعت رسول اهللا صلى    : األذان ما جاء يف حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال           

يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن          : "اهللا عليه وسلم يقول     
 خياف مـين قـد    انظروا إىل عبدي هذا يؤذن ويقيم للصالة      : للصالة ، فيقول اهللا     

  . )٢( )١("غفرت لعبدي ، وأدخلته اجلنة 
  -: حديث للشيخ حول النية -٢٤

  : أظرف قصة ذكرها يل بعض الناس عليه رمحه اهللا قال يل 
اللهم إين  : إن شخصا يف املسجد احلرام قدميا أراد أن يصلي فأقيمت الصالة فقال             

  .ام املسجد احلرام نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات هللا تعاىل، خلف إم
قل يف : ما الباقي ؟ قال له : اصرب بقي عليك، قال    : فلما أراد أن يكرب قال له       

اليوم الفالين ، ويف التاريخ الفالين ، من الشهر والسنة حىت ال تضيع ، هذه وثيقة،                
فتعجب الرجل ، واحلقيقة أا حمل التعجب هل أنت تعلَِّم اهللا عز وجل مبا تريـد ؟       

هل تعلِّم اهللا بعدد الركعات واألوقات ؟ ال داعـي    . يعلم ما توسوس به نفسك    اهللا  
  .له ، هو يعلم هذا ، فالنية حملها القلب 

  . والصلوات تنقسم إىل أقسام نفل مطلق ، ونفل معني ، وفريضة 
فإذا جاء  . الفجر ، والظهر ، والعصر ، واملغرب ، والعشاء          : الفرائض مخس   
  . )٣( يف وقت الفجر فإن من املعلوم أنه يريد الفجر اإلنسان إىل املسجد

  -: حديث للشيخ حول احلركة يف الصالة -٢٥

                                                        
  .وصححه األلباين. باب األذان يف السفر/ كتاب الصالة:، وأبو داود١٥٧و٤/١٤٥إلمام أمحد أخرجه ا/ صحيح) ١(
   .٨٢س/ ١٦١ص/ ١٢جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)٢(
   .٤٥٤ص/ ١٢جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)٣(
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  : أقسام احلركة يف الصالة 
  :وهنا نبني أن احلركة يف الصالة تنقسم إىل مخسة أقسام 

وجتب احلركة إذا كان يتوقف عليها صحة الـصالة،          : احلركة الواجبة : أوالً  
  .كة مبطالً للصالة ، فإن احلركة تكون حينئذ واجبة أي إذا كان ترك احلر

إن القبلـة علـى     : رجل كان يصلي إىل غري القبلة فجاءه آخر فقال           : مثال
ميينك، فهنا جيب أن ينحرف إىل اليمني ؛ ألنه لو بقي على اجتاهه األول ، لكانـت           

  . صالته باطلة ، فيجب أن يتجه إىل اليمني
  . وهي احلركة اليت يتوقف عليها فعل مستحب  :احلركة املستحبة: ثانيا 
أن يتقدم اإلنسان إىل الصف الذي أمامه إذا انفـرج فهـذه حركـة               : مثال

  .مستحبة ؛ ألن فيه وصالً للصف وسدا للفرج وتقدما إىل مكان الفاضل
كذلك أيضا لو أن الصف قرب بعضه من بعض فإنك تقـرب إىل             : مثال آخر 

  .ا مستحبة ، ألنه يتوقف عليها فعل مستحبالصف وهذه احلركة نعتربه
وهي احلركة اليسرية بال حاجة ، هي مكروهة ألـا           : احلركة املكروهة : ثالثًا

عبث مناف للخشوع ، كما نشاهده يف كثري من الناس ينظر إىل الـساعة وهـو                
يصلي ، أو يصلح الغترة ، أو يذكره الشيطان وهو يف صالته أمرا نسيه فيخـرج                

  .كتب الذي نسيه لئال يضيعه بعد ذلك ، وأمثلتها كثرية القلم وي
  .وهي احلركة الكثرية املتوالية لغري ضرورة  : احلركة احملرمة: رابعا 

  .خرج به احلركة اليسرية ، فإا من املكروهات ) احلركة الكثرية ( فقولنا 
لركعة األوىل خرج به احلركة املتفرقة ، فلو حترك اإلنسان يف ا      ) املتوالية(وقولنا  

حركة يسرية ، ويف الثانية حركة يسرية ، وكذلك الثالثة والرابعة لو مجعنـا هـذه        
احلركات لوجدناها كثرية لكن لتفرقها صارت يسرية ، فال تأخذ حكـم احلركـة       

  .الكثرية 
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احترازا من احلركة اليت للضرورة ، مثل أن يكون اإلنسان ) لغري ضرورة(وقولنا 
ال ، حيتاج إىل حركة كثرية يف محل السالح وتوجيهه إىل العدو، وما يف حالة أهبة للقت

فَِإذَا سجدواْ فَلْيكُونواْ ِمن ورآِئكُم ولْتأِْت  : وقد قال اهللا تبارك وتعاىل . أشبه ذلك
ِلحأَسو مهذُواْ ِحذْرأْخلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَمرطَآِئفَةٌ أُخ مهت  )وهذا أمر )١ 

  .البد منه للمجاهد يف سبيل اهللا 
ومن ذاك لو أن عدوا حلقه وهو هارب منه، فإن هذه احلركة الكثرية مغتفرة ؛               

  .ألا للضرورة
وكذلك أيضا لو هامجته حية وهو يصلي ، وحاول مدافعتها عن نفسه فإن هذه       

  .احلركة وإن كثرت فال بأس ا ، ألا ضرورة 
وهي احلركة اليسرية للحاجة أو احلركـة الكـثرية          : احلركة املباحة : مساخا

  .للضرورة 
لو كانت األم عندها صيب ويصيح ، فإذا محلته سكت ، فـال حـرج               : مثال  

عليها حينئذ أن حتمله حال القيام ، وتضعه يف حال السجود ، فهذه احلركة يسرية               
 كان يصلي وهـو     هللا عليه وسلم  صلى ا وللحاجة فهي مباحة ويدل لذلك أن النيب        

واهللا أعلم وصلى اهللا . )٢(حامل أمامة بنت زينب فإذا قام محلها ، وإذا سجد وضعها
  . )٣(وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

عن رجل صلى يف ثوب جنس ناسيا جناسته فهل يلزمـه إعـادة    :  وسئل -٢٦
  الصالة ؟

                                                        
  .١٠٢/ النساء ) ١(
كتاب : باب إذا محل جارية صغرية على عنقه يف الصالة، ومسلم         / ه البخاري، كتاب سترة املصلي    أخرج/ صحيح  ) ٢(

  .باب جواز محل الصبيان يف الصالة/ املساجد
   .٥٠٥ص/ ١٢جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ٣(
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 ربنـا الَ    : عليه لقوله تعـاىل     الصحيح أنه ال إعادة     : فأجاب فضيلته بقوله  
قد : " قال اهللا تعاىل يف احلديث الذي وراه مسلم        )١( تؤاِخذْنا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا      

  . )٣) (٢("فعلت
  ما حكم دعاء االستفتاح؟:  سئل فضيلة الشيخ رمحه اهللا تعاىل-٢٧

  . )٤(االستفتاح سنة وليس بواجب : فأجاب فضيلته بقوله
ما حكم قـراءة الفاحتـة يف        : – رمحه اهللا تعاىل     – سئل فضيلة الشيخ     -٢٨
  الصالة ؟

  :اختلف العلماء يف قراءة الفاحتة على أقوال متعددة: فأجاب فضيلته بقوله
أن الفاحتة ال جتب ال على اإلمام، وال املأموم، وال املنفرد، ال يف             : القول األول 

اجب قراءة ما تيسر من القرآن ويـستدلون        الصالة السرية، وال اجلهرية، وأن الو     
وبقول الـنيب      فَاقْرؤوا ما تيسر ِمن الْقُرآِن       : بقول اهللا تعاىل يف سورة املزمل     

  .)٥("اقرأ ما تيسر معك من القرآن: "صلى اهللا عليه وسلم للرجل 
 الصالة  أن قراءة الفاحتة ركن يف حق اإلمام واملأموم واملنفرد يف         : القول الثاين   

  . السرية واجلهرية ، وعلى املسبوق ، وعلى الداخل يف مجاعة من أول الصالة 
أن قراءة الفاحتة ركن يف حق اإلمام واملنفرد ، وليست واجبة           : القول الثالث   

  .على املأموم مطلقاً ال يف السرية وال يف اجلهرية 
رد يف الصالة السرية    أن قراءة الفاحتة ركن يف حق اإلمام واملنف       : القول الرابع   

  .واجلهرية ، وركن يف حق املأموم يف الصالة السرية دون اجلهرية 

                                                        
   .٢٨٦/ البقرة ) ١(
  .أنه سبحانه مل يكلف إال ما يطاق باب / أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان / صحيح)٢(
   .٢١٤س/ ٣٠١ص/ ١٢جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ٣(
   .٤٥٨س/ ١١٠ص/ ١٣جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ٤(
باب وجـوب  /  ومسلم يف الصالة،)٧٥٧(باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم  / رواه البخاري يف األذان   / صحيح) ٥(

  ).٣٩٧(قراءة الفاحتة يف كل ركعة 
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أن قراءة الفاحتة ركن يف حق اإلمام، واملأموم، واملنفـرد يف           : والراجح عندي 
الصالة السرية واجلهرية، إال املسبوق إذا أدرك اإلمام راكعا فإن قـراءة الفاحتـة              

  . )١(تسقط عنه يف هذه احلال 
عن امرأة تعاين أمل يف املفاصـل،        : – رمحه اهللا    – وسئل فضيلة الشيخ     -٢٩

وتصلي وهي جالسة ، هل جيب عليها عند السجود أن تضع شيئًا تسجد عليه مثل               
  وسادة أو غريها ؟

صلِّ : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمران بن حصني  : فأجاب فضيلته بقوله  
  .)٢("فإن مل تستطع فعلى جنبقائما، فإن مل تستطع فقاعدا، 

صلي جالسة وتكون يف حال     : فإذا كانت هذه املرأة ال تستطيع القيام، قلنا هلا        
، مث تومئ بالركوع    )٣ (القيام متربعة، كما صح ذلك عن النيب صلى اهللا عيه وسلم            

وهي متربعة، مث إن استطاعت السجود وإال أومأت برأسها أكثر من إمياء الركوع ،  
السنة وسادة أو شيئًا تسجد عليه، بل هذا إىل الكراهة أقـرب ؛ ألنـه               وليس يف   

هلـك  : تشدد يف دين اهللا، وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال                 
  . )٥( )٤("املتنطعون ، هلك املتنطعون ، هلك املتنطعون

ما حكم صالة املنفرد خلف الصف ؟ وهل حيق له :  وسئل فضيلة الشيخ -٣٠
  حدا من الصف املقابل لكي يقوم معه يف الصف اجلديد ؟أن جيذب أ

إذا مت الصف الذي قبله فإنه يصف وحده خلف الصف ويتابع           : فأجاب بقوله 
اإلمام، وليس له احلق يف أن جيذب أحدا من الصف الذي قبله ؛ ألنه يشوش عليه                

                                                        
   .٤٦٩س/ ١١٩ص/ ١٣جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ١(
  . إذا مل يطق قاعدا صلى على جنب– ١٩رواه البخاري يف تقصري الصالة باب / صحيح)٢(
: عن عائشة رضي اهللا عنها قالـت  : ولفظه) ١٦٦٠( صالة القاعد    باب كيف / رواه النسائي يف قيام الليل    / صحيح)٣(

  ".رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي متربعا"
   .١١٣ ص يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر مضى خترجيه يف باب قوله تعاىل /  صحيح)٤(
   .٥١٨س/ ١٨٤ص/١٣بن صاحل العثيمني ججمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد ) ٥(
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 صالته ، وينقله من فاضل إىل مفضول ، ويفتح فرجة يف الصف ، وحديث اجلذب              
  . )٢()١(ضعيف

إذا شك املصلي يف ترك ركن من أركان الصالة         :  وسئل فضيلة الشيخ     -٣١
  فماذا يعمل ؟

  :إذا شك يف تركه، فهو ال خيلو من ثالث حاالت: فأجاب بقوله
إما أن يكون هذا الشك ومهًا ال حقيقة له ، فهذا ال يؤثر عليه ، يستمر يف        -١

  .صالته وال يلتفت إىل هذا الشك 
  هذا الشك كثريا معه ، كما يوجد يف كثري مـن املوسوسـني             أن يكون    -٢

 فال يلتفت إليه أيضا ، بل يستمر يف صالته          –نسأل اهللا لنا وهلم العافية       –
حىت لو خرج من صالته وهو يرى أنه مقصر فيها فليفعل وال يلتفـت إىل    

  .هذا الشك 
م به أيضا،  أن يكون شكه بعد الفراغ من الصالة ، فال يلتفت إليه وال يهت             -٣

 .مامل يتيقن أنه ترك 
أما إذا كان الشك يف أثناء الصالة ، وكان شكا حقيقيا ، ليس ومهًـا وال     -٤

وسواسا فلو أنه سجد ، ويف أثناء سجوده شك هل ركـع أو مل يركـع،            
قم فاركع ؛ ألن األصل عدم الركوع ، إال إذا غلب على ظنه             : فنقول له   

ب على ظنه أنه راكع أنه يعتد ذا الظـن          أنه ركع ، فإن الصحيح إذا غل      
وسجود السهو باب مهـم ،      . الغالب، ولكن يسجد للسهو بعد السالم     

ينبغي لإلنسان أن يعرفه ، وال سيما األئمة ، ألن اجلهل به أمر ال ينبغي من 

                                                        
فيه بشر بن إبراهيم وهو ضعيف     : ٢/٩٦وقال عنه اهليثمي يف امع      ) ٧٧٦٤ (٧/٣٧٤رواه الطرباين يف األوسط     ) ١(

  ".إذا انتهى أحدكم إىل الصف وقد مت، فليجذب إليه رجالً يقيمه إىل جنبه: "ولفظه. جدا
   .٤٠٠س/ ٣٨ص/ ١٣د بن صاحل العثيمني ججمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حمم) ٢(
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مثلهم ، بل الواجب على املؤمن أن يعرف حدود مـا أنـزل اهللا علـى                
 . )١(رسوله

عن حكم لبس املرأة القصري  : – رمحه اهللا تعاىل  –لشيخ   وسئل فضيلة ا   - ٣٢
 أمام النساء ؟ وعن حدود عورة املرأة عند املرأة ؟

ال جيوز للمرأة أن تلبس ثوبا قصريا ؛ اللـهم إال إذا كانـت يف     : فأجاب قائالً 
بيتها وليس يف بيتها سوى زوجها ، وأما مع الناس فال حيل هلا أن تلـبس الثـوب               

صلى اهللا عليـه     الضيق، أو الشفاف الذي يصف ما وراءه ؛ ألن النيب            القصري، أو 
نساء كاسيات عاريات مائالت   : "وذكر" صنفان من أهل النار مل أرمها     : " قال وسلم

فإذا كانت املرأة تلبس القـصري، أو       . )٢(" مميالت ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها      
ي يف احلقيقة كاسية عاريـة ،       الضيق، أو الشفاف الذي ترى من ورائه البشرة فه        

  .كاسية من حيث أن عليها كسوة ، عارية من حيث أن هذه الكسوة مل تفدها شيئًا 
وحدود عورة املرأة عند املرأة ما بني السرة والركبة ، فالساق والنحر والرقبة ليس             
بعورة بالنسبة لنظر املرأة للمرأة ، ولكن ال يعين ذلك أننا جنوز للمرأة أن تلـبس                

يابا ال تستر إال ما بني السرة والركبة ، ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب       ث
وأختها تنظر إليه وعليها ثوب سابغ ، أو خرج شيء من رقبتها أو من حنرها وأختها 
تنظر إليه فال بأس بذلك ، فيجب أن نعرف الفرق بني العورة وبني اللباس، اللباس               

للمرأة ، وأما العورة للمرأة مع املرأة فهي مـا بـني            البد أن يكون سابغا بالنسبة      
   .)٣(السرة والركبة 

  هل الريق يفطر الصائم إذا بلعه؟– رمحه اهللا تعاىل – سئل فضيلة الشيخ -٣٣
 . )٤(الريق ال يفطر الصائم إذا بلعه : فأجاب فضيلته بقوله

                                                        
   .٧٢٩س/ ٧٥ص/ ١٤جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ١(
   .١٨٧مضى خترجيه يف باب  قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اتق احملارم تكن أعبد الناس ص/ صحيح)٢(
   .١٧٤س/ ٢٦٧ص/ ١٢ثيمني ججمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل الع) ٣(
   . ٣١٨س/ ٣٥٠ص/ ١٩جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ٤(
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قطـرة العـني واألنـف       : – رمحه اهللا تعـاىل      – سئل فضيلة الشيخ     -٣٤
  واالكتحال والقطرة يف األذن هل تفطر الصائم ؟

قطرة األنف إذا وصلت إىل     : جوابنا على هذا أن نقول      : فأجاب فضيلته بقوله  
: املعدة فإا تفطر، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف حديث لقيط بن صـربة               

  ". بالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما"
نفه ما يصل إىل معدته ، وأما ماال يصل إىل ذلك           فال جيوز للصائم أن يقطر يف أ      

  .من قطرة األنف فإا ال تفطر 
وأما قطرة العني ومثلها أيضا االكتحال وكذلك القطرة يف األذن فإا ال تفطر             
الصائم ، ألا ليست منصوصا عليها، وال مبعىن املنصوص عليه ، والعني ليـست              

ي كغريها من مسام اجلسد ، وقال أهـل  منفذًا لألكل والشرب، وكذلك األذن فه 
لو لطخ اإلنسان قدميه ووجد طعمه يف حلقه مل يفطره ذلك ، ألن ذلـك               : العلم  

ليس منفذًا ، وعليه فإذا اكتحل ، أو قطر يف عينه ، أو قطر يف أذنه ال يفطر بذلك                   
ولو وجد طعمه يف حلقه ، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعالج ، أو لغري العالج فإنه                 

 يضره ، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ يف الفم            ال
ألجل تسهيل التنفس عليه فإنه ال يفطر، ألن ذلك ال يصل إىل املعدة ، فليس أكالً                

  . )١(وال شربا، واهللا أعلم 
إذا متـضمض الـصائم أو       : – رمحه اهللا تعـاىل      – سئل فضيلة الشيخ     -٣٥

  ىل جوفه فهل يفطر بذلك ؟استنشق فدخل املاء إ
إذا متضمض الصائم ، أو استنشق فدخل املاء إىل جوفه          : فأجاب فضيلته بقوله    

 ولَيس علَيكُم جناح ِفيما أَخطَأْتم ِبـِه         :مل يفطر؛ ألنه مل يتعمد ذلك لقوله تعاىل         
  . )١)(٢( يماًولَِكن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً رِح

                                                        
   .١٥٥س/ ٢٠٦ص/ ١٩جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ١(
   .٥/ األحزاب ) ٢(
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٢٣٣  

ما حكم بلع الصائم البلغم أو       : – رمحه اهللا تعاىل     – سئل فضيلة الشيخ     -٣٦
  النخامة ؟

البلغم أو النخامة إذا مل تصل إىل الفم فإا ال تفطـر،            : فأجاب فضيلته بقوله    
  :قوالً واحد يف املذهب ، فإن وصلت إىل الفم مث ابتلعها ففيه قوالن ألهل العلم 

  .إا تفطر، إحلاقًا باألكل والشرب  : منهم من قال
ال تفطر، إحلاقًا هلا بالريق ، فإن الريق ال يبطل به الـصوم ،              : ومنهم من قال    

  .حىت لو مجع ريقه وبلعه ، فإن صومه ال يفسد 
وإذا اختلف العلماء فاملرجع الكتاب والسنة ، وإذا شككنا يف هذا األمر هـل   

صل عدم اإلفساد ، وبناء على ذلك يكون بلـع          يفسد العبادة أو ال يفسدها ؟ فاأل      
  .  ال يفطر)٢(النخامة

واملهم أن يدع اإلنسان النخامة وال حياول أن جيذا إىل أسفل حلقه، ولكن إذا       
أما التفطري فيحتـاج  . خرجت إىل الفم فليخرجها، سواء كان صائما أم غري صائم   

  . )٣(فساد الصوم إىل دليل يكون حجة لإلنسان أمام اهللا عز وجل يف إ
 عن حكم إكثار الـصائم مـن        – رمحه اهللا تعاىل     – سئل فضيلة الشيخ     -٣٧

  الغسل ألجل التربد ؟
إذا أكثر الصائم من الغسل للتربد مل خيل ذلك بصومه،          : فأجاب فضيلته بقوله    

ألنه من االستعانة به على طاعة اهللا تعاىل ونشاط اإلنسان فيها ، وال يقلل ذلك من                
  . )٤(دام مل يتكره الصوم ويتضجر منه أجره ما

                                                                                                                                        
   .٢٦١س/ ٢٩٠ص/ ١٩جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ١(
أضف إىل ذلك أن النخامة أو البلغم هي يف داخل جسم اإلنسان فال تكون أكالً وال شرباً ومل يرد دليل عليها فمن                 ) ٢(

  . أين لنا القول بتفطريها 
   .٣٢٧س/ ٣٥٥ص/ ١٩جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ٣(
   .٢٥٥س/ ٢٨٦ص/ ١٩حممد بن صاحل العثيمني ججمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ) ٤(
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٢٣٤  

إذا طهرت احلائض قبل الفجر  : – رمحه اهللا تعاىل     – سئل فضيلة الشيخ     -٣٨
  واغتسلت بعد فما احلكم ؟
إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر،      : فأجاب فضيلته بقوله    

 وهي مل تطهـر،  املهم أن املرأة تتيقن أا طهرت؛ ألن بعض النساء تظن أا طهرت   
 فريينها إياه عالمة على – رضي اهللا عنها –وهلذا كانت النساء يأتني بالقطن لعائشة    

  . )٢()١(ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء: الطهر، فتقول هلن
إال ويكون  ... ال متر سنة يف      : – رمحه اهللا تعاىل     – سئل فضيلة الشيخ     -٣٩

ل شوال، وعادة ينقسم املسلمون إىل      هناك جدل حول رؤية هالل رمضان، أو هال       
صائم ومفطر، وحبكم أن البلد ليس بلدا إسالميا كي يتبع املسلم املقـيم             : قسمني

أهل البلد يف مسألة الصوم واإلفطار، فما رأي فضيلتكم يف هذا ؟ وهل تستحسنون  
   أن يصوم الطالب ويفطر بناء على ما يعلن يف اململكة ؟– واألمر كذلك –

إن كان هناك رابطة دينية تقوم بشؤون املسلمني فلتتبع         : فضيلته بقوله   فأجاب  
هذه الرابطة ، وعلى الرابطة أن جتتهد فيما يثبت به دخول الشهر وخروجه ، وإن               
مل يكن هناك رابطة فاإلنسان ينظر إىل أقرب البالد اإلسالمية إليه فيتبعها ، وإن اتبع     

إن الشهر إذا ثبت يف بلـد  : لعلم من يقول  اململكة فال حرج عليه ، ألن من أهل ا        
  . )٣(إسالمي لزم حكمه مجيع البالد اإلسالمية 

هل يلحق الصائم إمث يف تقبيل       : – رمحه اهللا تعاىل     – سئل فضيلة الشيخ     -٤٠
  زوجته ؟

ال يلحق الصائم إمث بتقبيل زوجته ، سواء كان شابا أم           : فأجاب فضيلته بقوله    
 سـأل الـنيب     – رضي اهللا عنه     –م أن عمر بن أيب سلمة       شيخا ملا يف صحيح مسل    

                                                        
  .أخرجه البخاري معلقًا يف كتاب احليض، باب إقبال احمليض وإدباره/ صحيح) ١(
   .٣٥س/ ٨٢ص/ ١٩جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ٢(
  . ١٩س/ ٥٣ص/ ١٩جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ٣(
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٢٣٥  

" سل هذه: "صلى اهللا عليه وسلم  أيقبل الصائم ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم              
يا : يعين أم سلمة ، فأخربته أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصنع ذلك ، فقال                 

النيب صلى اهللا عليـه  رسول اهللا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال      
  . )٢( )١("أما واهللا إين ألتقاكم هللا وأخشاكم له: "وسلم 
  
  
  
  
  

  
  فتاوى يف الوسوسة

  
 سئل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثـيمني رمحـه اهللا تعـاىل يف عـالج        -

  :الوسوسة فقال 
  / عالج الوسوسة بأمرين 

توكل عليـه حـىت   االستعاذة باهللا ، وهي االعتصام باهللا عز وجل وال       / األول  
  . يسلم من هذا الشر 

  . االنتهاء ، يعين اإلعراض عن هذا التفكري وعن هذه الوسوسة / الثاين 
شخص أراد الوضوء فقال له الشيطان أنت مل تنوي خرج منك حدث            / مثال ذلك   

يتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وال ميكن لوساوسه أن تدور يف ذهنـه ويواصـل               
                                                        

أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة علـى مـن مل حتـرك شـهوته                     / صحيح)١(
)٧٤)(١١٠٨ .(  

   .٣٣٢س/ ٣٥٨ص/ ١٩جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج) ٢(
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٢٣٦  

 أتاه الشيطان خرج منك قطرة بول نسيت االستنشاق بقـي       ويتوضأ ، وهو يتوضأ   
بقعة مل تغسل جيداً يتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وال ميكن لوساوسه أن تدور يف               
ذهنه ويواصل وضوءه ، بعد الوضوء أتاه يتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وال ميكن              

له ما نويت مل تكـرب      لوساوسه أن تدور يف ذهنه ويواصل ، عندما أتى الصالة قال            
جيداً يتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وال ميكـن لوساوسـه أن تـدور يف ذهنـه          

يتعـوذ  .. ويواصل، يف الصالة قال له أحدثت نسيت السجود مل تقل الذكر جيداً             
باهللا من الشيطان الرجيم وال ميكن لوساوسه أن تدور يف ذهنه ويواصـل ، بعـد                

يداً وحياول أن يثبت ذلك يتعوذ باهللا من الشيطان         الصالة حيسسك أنك مل تصلها ج     
الرجيم وال ميكن لوساوسه أن تدور يف ذهنه ويواصل ، أتاه يف الصوم أنت مل تنوي               
انتقض صومك يتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وال ميكن لوساوسـه أن تـدور يف            

مكـان  ذهنه ويواصل، يأتيه يف نكاحه فيقول له أنت طلقت زوجتك ويأتيه يف كل       
فيتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وال ميكن لوساوسه أن تدور يف ذهنه ويواصـل،              
وهكذا يريد الشيطان بشىت الطرق أن يعذبه أن يشقيه فمن أطاعه سيشقى ومـن              

)١(عصاه سريتاح
 .  

إن اإلنسان يعرض له يف صالته أحيانـا وسـاوس          /  سئلت اللجنة الدائمة     -
  يطرد به الشيطان ووساوسه بإذن اهللا ؟ومهوم فما الدعاء الناجح الذي 

العالج أن تذكر أنك بني يدي اهللا تناجيه ، فيلزمك األدب حبـضور قلبـك               
وإقبالك على من تناجيه وتأمل معاين ما تقرأ من آيات القرآن يف قيامك ، وعظمة               
اهللا وجالله يف تسبيحك حني ركوعك وسجودك ، واضرع إىل اهللا داعيا إيـاه أن               

                                                        
  .بتصرف من كالم للشيخ  حممد بن صاحل العثيمني ) ١(
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٢٣٧  

د الشيطان ويصرف عنك اهلواجس والوساوس حني سجودك ، فإن          يدفع عنك كي  
  . )١(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما ثبت ذلك 

  الذي يعتاد الشك كثريا يف الصالة مباذا تنصحوه ؟/  سئلت اللجنة الدائمة -
ننصح من يعتاد الشك يف صالته أال يلتفـت إىل هـذه الـشكوك              : اجلواب

يذ باهللا من الشيطان الرجيم فإا من كيد الشيطان ووساوسه          والوساوس وأن يستع  
اليت يعرض ا للمسلم ليفسد عليه صالته أو ينقصها ، ويف صـحيح مـسلم أن                

يا رسول اهللا إن الشيطان قد حال بـيين  : "عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه قال  
ه فتعوذ باهللا منه ذاك شيطان يقال له خرتب فإذا أحسست : وبني صاليت وقراءيت قال     

  . )٣(وباهللا التوفيق. )٢("واتفل عن يسارك ثالثًا 
ما هو عالج الوسوسة يف الطهـارة حيـث أن يل           /  سئلت اللجنة الدائمة     -

صديقًا يوسوس حىت أنه أحيانا يترك بعض املالبس من رشاش قطرة املاء يف احلمام              
حىت صلى من جديد إال     عند الوضوء حىت أنه أخريا ترك الصالة وقد قمت بنصحه           

  .أنه طلب مين أن أرشده إىل عالج هذه الوسوسة 
عالج الوسوسة بكثرة ذكر اهللا جل وعال وسؤاله العافية من ذلـك وعـدم              
االستسالم للوسوسة فيجب عليه رفضها فإذا تطهر طهـارة صـغرى أو كـربى              

ـ      – مثال   –وحصلت عنده وسوسه يف أنه مل يغسل برأسه          ل  فال يلتفت إىل ذلك ب
يبين على أنه غسله وهكذا يف سائر أعماله يرفض االستجابة للوسوسة ألـا مـن       

وبـاهللا  . الشيطان ويكثر من االستعاذة باهللا من الشيطان ألنه الوسواس اخلنـاس           
  . )٤(التوفيق وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

                                                        
 . هـ ١٣٩٩/ ١٠/ ٢٦ وتاريخ ٢٦٧٧ رقم فتوى اللجنة الدائمة) ١(
   .٣٢صمضى خترجيه يف الصراط املستقيم  / صحيح)٢(
  . هـ ١٤١٧/ ٢/ ١٠ وتاريخ ١٨٥٨٤فتوى اللجنة الدائمة رقم ) ٣(
  . هـ ١٤٠٢/ ٨/ ٢٠ وتاريخ ٤٨٤٩فتوى اللجنة الدائمة رقم ) ٤(
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٢٣٨  

  :وبعد..  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده-
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على ما ورد إىل مساحـة             

واحملال إىل اللجنة من األمانة     . األخ عبد اهللا من الكويت    / املفيت العام من املستفيت     
وقـد سـأل    . هـ٣/٦/١٤١٤وتاريخ  ) ٢٥٧٥(العامة هليئة كبار العلماء برقم      

 بالوسواس فإذا أردت األغتسال يصيبين فأكرر       أصبت: (املستفيت سؤاالً هذا نصه   
االغتسال وإذا أردت أن أصلي ال أستطيع أن أكرب إال بشق النفس وكذلك قراءة              
الفاحتة وال أدري ما هذا الوسواس الذي أصابين وقرأ علي أحد املشائخ وقـال يل               
من ناحية واحلمد هللا ليس بك شيء ولرمبا هذا شيطان متسلط وقـال يل الـشيخ                

  ).فماذا أفعل جزاكم اهللا خريا. هب وصلي حىت لو مل تكرب للصالة أو تقرأ الفاحتةاذ
. وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت بأن هذا نوع من الوسواس واخلطرات          

وعلى العبد أن يكون قوي اإلميان باهللا تعاىل ثابت اجلأش قوي العزمية مبتعدا عـن               
ات وأحاديث النفس الضارة وعليـك      الوساوس وتالعب الشيطان به وعن اخلطر     

األخذ باألسباب الشرعية لتدفع تلك الوساوس ومنها املداومة على ذكر اهللا وقراءة     
القرآن واألوراد الشرعية صباحا ومساًءا واحملافظة على الصلوات اخلمس يف مجاعة           

 واللجوء إىل اهللا بالدعاء والتضرع    . املساجد وخمالطة األخيار وحضور دروس العلم     
إليه بطلب العفو والعافية واإلكثار من التعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ولـو يف               

يـا رسـول اهللا إن      : "فعن عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه أنه قـال          . الصالة
صلى اهللا  الشيطان قد حال بيين وبني صاليت وقراءيت يلبسها علي فقال رسول اهللا             

ذا أحسسته فتعوذ باهللا منه وأتفل عـن        ذاك شيطان يقال له خرتب فإ      "عليه وسلم 
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٢٣٩  

أخرجه اإلمـام مـسلم يف       . )١("ففعلت ذلك فأذهبه اهللا عين    : قال. يسارك ثالثًا 
  . )٢(ونسأل اهللا لنا ولك العفو والعافية . صحيحه واإلمام أمحد يف املسند

مث إن طائفة املوسوسني قد حتقق منـهم        / فصل   : )٣( قال ابن القيم اجلوزية      -
يطان حىت اتصفوا بوسوسته وقبلوا قوله وأطاعوه ورغبوا عن اتباع رسول طاعة الش

اهللا وصحابته حىت إن أحدهم لريى أنه إذا توضأ وضوء رسول اهللا أو صلى كصالته  
فوضوؤه باطل وصالته غري صحيحة ويرى أنه إذا فعل مثل فعـل رسـول اهللا يف                

سا جيب عليه تسبيع يده     مواكلة الصبيان وأكل طعام عامة املسلمني أنه قد صار جن         
   .وفمه كما لو ولغ فيهما أو بال عليهما هر 

مث إنه بلغ من استيالء إبليس عليهم أم أجابوه إىل ما يشبه اجلنون ويقـارب               
مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق املوجودات واألمـور احملـسوسات ،            

 وهؤالء يغسل أحدهم    وعلم اإلنسان حبال نفسه من األمور الضروريات اليقينيات       
عضوه غسال يشاهده ببصره ويكرب ويقرأ بلسانه حبيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبـه         
بل يعلمه غريه منه ويتيقنه مث يشك هل فعل ذلك أم ال وكذلك يشككه الشيطان               
يف نيته وقصده اليت يعملها من نفسه يقينا بل يعلمها غريه منه بقرائن أحواله ومـع            

 يف أنه ما نوى الصالة وال أرادها مكابرة منه لعيانه وجحـدا             هذا يقبل قول إبليس   
ليقني نفسه حىت تراه متلددا متحريا كأنه يعاجل شيئا جيتذبه أو جيد شيئا يف باطنـه                
يستخرجه كل ذلك مبالغة يف طاعة إبليس وقبول وسوسته ومن انتـهت طاعتـه              

  .إلبليس إىل هذا احلد فقد بلغ النهاية يف طاعته 
بل قوله يف تعذيب نفسه ويطيعه يف اإلضرار جبسده تارة بـالغوص يف             مث إنه يق  

املاء البارد وتارة بكثرة استعماله وإطالة العرك ورمبا فتح عينيه يف املاء البارد وغسل 
                                                        

   .٣٢  صمضى خترجيه يف الصراط املستقيم/ صحيح)١(
  . هـ ١٤١٤/ ١٢/ ٦ وتاريخ ١٦٥٥٠ة الدائمة رقم فتوى اللجن) ٢(
  .١٦١ص/١ إىل  ج١٣٣ص/١إغاثة اللهفان ج) ٣(
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داخلهما حىت يضر ببصره ورمبا أفضى إىل كشف عورته للناس ورمبا صار إىل حال              
  .يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه 

ت ذكر أبو الفرج بن اجلوزي عن أيب الوفاء بن عقيل أن رجال قـال لـه                 قل
أنغمس يف املاء مرارا كثرية وأشك هل صح يل الغسل أم ال فما ترى يف ذلك فقال                 
له الشيخ اذهب فقد سقطت عنك الصالة قال وكيف قال ألن النيب قال رفع القلم    

يب حىت يبلغ ومن ينغمس يف      عن ثالثة انون حىت يفيق والنائم حىت يستيقظ والص        
  .املاء مرارا ويشك هل أصابه املاء أم ال فهو جمنون 

قال ورمبا شغله بوسواسه حىت تفوته اجلماعة ورمبا فاتـه الوقـت ويـشغله              
بوسوسته يف النية حىت تفوته التكبرية األوىل ورمبا فوت عليه ركعة أو أكثر ومنهم              

  .من حيلف أنه ال يزيد على هذا مث يكذب 
لت وحكى يل من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية مـرارا           ق

عديدة فيشق على املأمومني مشقة كبرية فعرض له أن حلف بالطالق أنه ال يزيـد               
على تلك املرة فلم يدعه إبليس حىت زاد ففرق بينه وبني امرأته فأصابه لذلك غـم            

املرأة برجل آخر وجاءه منها     شديد وأقاما متفرقني دهرا طويال حىت تزوجت تلك         
ولد مث إنه حنث يف ميني حلفها ففرق بينهما وردت إىل األول بعد أن كاد يتلـف                 

  .ملفارقتها 
وبلغين عن آخر أنه كان شديد التنطع يف التلفظ بالنية والتقعر يف ذلك فاشتد              
به التنطع والتقعر يوما إىل أن قال أصلى أصلى مرارا صالة كذا وكـذا وأراد أن                
يقول أداء فأعجم الدال وقال أذاء هللا فقطع الصالة رجل إىل جانبه فقال ولرسوله              

  .ومالئكته ومجاعة املصلني 
  .قال ومنهم من يتوسوس يف إخراج احلرف حىت يكرره مرارا 
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قال فرأيت منهم من يقول اهللا أكككرب قال وقال يل إنسان منهم قد عجـزت         
  .ا قد قلت اآلن وقد استرحت عن قول السالم عليكم فقلت له قل مثل م

وقد بلغ الشيطان منهم أن عذم يف الدنيا قبل اآلخرة وأخرجهم عن اتبـاع              
  .الرسول وأدخلهم يف مجلة أهل التنطع والغلو وهم حيسبون أم حيسنون صنعا 

فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن احلق يف اتباع رسـول اهللا يف               
 سلوك طريقته عزمية من ال يشك أنه على الصراط املستقيم           قوله وفعله وليعزم على   

وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته ويوقن أنه عدو له ال يدعوه إىل خري إمنا                
يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعري وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة             

لصراط املـستقيم   رسول اهللا كائنا ما كان فإنه ال يشك أن رسول اهللا كان على ا             
ومن شك يف هذا فليس مبسلم ومن علمه فإىل أين العدول عن سـنته وأي شـيء        
يبتغي العبد غري طريقته ويقول لنفسه ألست تعلمني أن طريقـة رسـول اهللا هـي      
الصراط املستقيم فإذا قالت له بلى قال هلا فهل كان يفعل هذا فستقول ال فقل هلا                

بعد طريق اجلنة إال طريق النار وهل بعد سبيل اهللا          فماذا بعد احلق إال الضالل وهل       
وسبيل رسوله إال سبيل الشيطان فإن اتبعت سبيله كنت قرينه وستقولني يا ليـت              
بيين وبينك بعد املشرقني فبئس القرين ولينظر أحوال السلف يف متابعتهم لرسـول        

مين قوم لو مل    اهللا فليقتد م وليختر طريقهم فقد روينا عن بعضهم أنه قال لقد تقد            
  .جياوزوا بالوضوء الظفر ما جتاوزته 

  .قلت هو إبراهيم النخعي 
وقال زين العابدين يوما البنه يا بين اختذ يل ثوبا ألبسه عند قضاء احلاجة فـإين           
رأيت الذباب يسقط على الشيء مث يقع على الثوب مث انتبه فقال ما كـان للـنيب         

  .وأصحابه إال ثوب واحد فتركه 



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٤٢  

ر رضي اهللا تعاىل عنه يهم باألمر ويعزم عليه فإذا قيل لـه مل يفعلـه                وكان عم 
رسول اهللا انتهى حىت إنه قال لقد مهمت أن أى عن لبس هذه الثياب فإنـه قـد                  
بلغين أا تصبغ ببول العجائز فقال له أيب مالك أن تنهى فإن رسول اهللا قد لبـسها        

  .ينه لرسوله فقال عمر صدقت ولبست يف زمانه ولو علم اهللا أن لبسها حرام لب
مث ليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس ولو كانت الوسوسة فـضيلة ملـا             
ادخرها اهللا عن رسوله وصحابته وهم خري اخللق وأفضلهم ولو أدرك رسـول اهللا              
املوسوسني ملقتهم ولو أدركهم عمر رضي اهللا تعاىل عنه لضرم وأدم ولو أدركهم 

ا أنا أذكر ما جاء يف خالف مذهبهم على ما يسره اهللا تعاىل             الصحابة لبدعوهم وه  
  .مفصال

  . الفصل األول يف النية يف الطهارة والصالة 
النية هي القصد والعزم على فعل الشيء وحملها القلب ال تعلق هلـا باللـسان       
أصال ولذلك مل ينقل عن النيب وال عن أصحابه يف النية لفظ حبال وال مسعنا عنـهم              

ك وهذه العبارات اليت أحدثت عند افتتاح الطهارة والصالة قـد جعلـها            ذكر ذل 
الشيطان معتركاً ألهل الوسواس حيبسهم عندها ويعذم فيها ويوقعهم يف طلـب            
تصحيحها فترى أحدهم يكررها وجيهد نفسه يف التلفظ ا وليست من الصالة يف             

ويه ال يتصور انفكاك    شيء وإمنا النية قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو نا           
ذلك عن النية فإنه حقيقتها فال ميكن عدمها يف حال وجودها ومن قعد ليتوضأ فقد             
نوى الوضوء ومن قام ليصلي فقد نوى الصالة وال يكاد العاقل يفعل شـيئا مـن                
العبادات وال غريها بغري نية فالنية أمر الزم ألفعال اإلنسان املقصودة ال حيتاج إىل               

ل ولو أراد إخالء أفعاله االختيارية عن نية لعجز عن ذلك ولو كلفه             تعب وال حتصي  
اهللا عز وجل الصالة والوضوء بغري نية لكلفه ما ال يطيق وال يدخل حتت وسعه وما          
كان هكذا فما وجه التعب يف حتصيله وإن شك يف حصول نيته فهو نوع جنون فإن 
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ل من نفسه ومن قام ليصلي    علم اإلنسان حبال نفسه أمر يقيين فكيف يشك فيه عاق         
صالة الظهر خلف اإلمام فكيف يشك يف ذلك ولو دعاه داع إىل شغل يف تلـك                
احلال لقال إين مشتغل أريد صالة الظهر ولو قال له قائل يف وقـت خروجـه إىل                 
الصالة أين متضي لقال أريد صالة الظهر مع اإلمام فكيف يشك عاقل يف هذا من               

  .نفسه وهو يعلمه يقينا 
 أعجب من هذا كله أن غريه يعلم بنيته بقرائن األحوال فإنه إذا رأى إنسانا               بل

جالسا يف الصف يف وقت الصالة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الـصالة وإذا               
رآه قد قام عند إقامتها ووض الناس إليها علم أنه إمنا قام ليصلي فإن تقدم بـني                 

  .ن رآه يف الصف علم أنه يريد اإلئتمام يدي املأمومني علم أنه يريد إمامتهم فإ
قال فإذا كان غريه يعلم نيته الباطنة مبا ظهر من قرائن األحوال فكيف جيهلها              
من نفسه مع اطالعه هو على باطنه فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق لـه يف                 
 جحد العيان وإنكار احلقائق املعلومة يقينا وخمالفة للشرع ورغبة عن السنة وعـن            

  .طريق الصحابة 
مث إن النية احلاصلة ال ميكن حتصيلها واملوجودة ال ميكن إجيادها ألن من شرط              
إجياد الشيء كونه معدوما فإن إجياد املوجود حمال وإذا كان كذلك فما حيصل لـه               

  .بوقوفه شيء ولو وقف ألف عام 
قال ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه حىت يركع اإلمام فإذا خشي فـوات    
الركوع كرب سريعا وأدركه فمن مل حيصل النية يف الوقوف الطويل حال فراغ باله              

  .كيف حيصلها يف الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة 
مث ما يطلبه إما أن يكون سهال أو عسريا فإن كان سهال فكيف يعـسره وإن                
كان عسريا فكيف تيسر عند ركوع اإلمام سواء وكيف خفى ذلك علـى الـنيب               
وصحابته من أوهلم إىل آخرهم والتابعني ومن بعدهم وكيف مل ينتبه له سوى مـن               
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استحوذ عليه الشيطان أفيظن جبهله أن الشيطان ناصح له أما علم أنه ال يدعو إىل               
هدى وال يهدي إىل خري وكيف يقول يف صالة رسول اهللا وسائر املسلمني الذين مل               

 مفضولة أم هي التامة الفاضلة فما دعاه        يفعلوا فعل هذا املوسوس أهي ناقصة عنده      
  .إىل خمالفتهم والرغبة عن طريقهم 

فإن قال هذا مرض بليت به قلنا نعم سببه قبولك من الشيطان ومل يعـذر اهللا                
تعاىل أحدا بذلك أال ترى أن آدم وحواء ملا وسوس هلما الشيطان فقبال منه أخرجا               

إىل العذر ألما مل يتقدم قبلهما مـن  من اجلنة ونودي عليهما مبا مسعت ومها أقرب         
يعتربان به وأنت قد مسعت وحذرك اهللا تعاىل من فتنته وبني لك عداوته وأوضح لك   

  .الطريق فمالك عذر وال حجة يف ترك السنة والقبول من الشيطان 
قلت قال شيخنا ومن هؤالء من يأيت بعشر بدع مل يفعل رسول اهللا وال أحـد                

 فيقول أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم نويت أصلي صالة          من أصحابه واحدة منها   
الظهر فريضة الوقت أداء هللا تعاىل إماما أو مأموما أربع ركعات مستقبل القبلـة مث               
يزعج أعضاءه وحيين جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ بالتكبري كأنه يكرب علـى             

 أو أحد   العدو ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه السالم يفتش هل فعل رسول اهللا            
من أصحابه شيئا من ذلك ملا ظفر به إال أن جياهر بالكذب البحت فلو كان يف هذا                 
خري لسبقونا ولدلونا عليه فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه وإن كان الذي كانوا               

  .عليه هو اهلدى واحلق فماذا بعد احلق إال الضالل 
الكلمة كقولـه  قال ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصالة مثل تكرير بعض           

يف التحيات ات ات التحي التحي ويف السالم أس أس وقوله يف التكبري أكككـرب               
وحنو ذلك فهذا الظاهر بطالن الصالة به ورمبا كان إماما فأفسد صالة املـأمومني              
وصارت الصالة اليت هي أكرب الطاعات أعظم إبعاد له عن اهللا من الكبائر ومـا مل                

روه وعدول عن السنة ورغبة عن طريقة رسول اهللا         تبطل به الصالة من ذلك فمك     
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وهديه وما كان عليه أصحابه ورمبا رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأغرى النـاس         
بذمه والوقيعة فيه فجمع على نفسه طاعة إبليس وخمالفة السنة وارتكاب شر األمور  

 هـو   وحمدثاا وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت واالشتغال مبا ينقص أجره وفوات ما          
أنفع له وتعريض نفسه لطعن الناس فيه وتغرير اجلاهل باإلقتداء به فإنه يقول لـوال          
أن ذلك فضل ملا اختاره لنفسه وأساء الظن مبا جاءت به السنة وأنه ال يكفي وحده           
وانفعال النفس وضعفها للشيطان حىت يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتـشديد            

 اجلهل ورضاه باخلبل يف العقل كما قال أبو حامد عليه بالقدر عقوبة له وإقامته على   
الغزايل وغريه الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل يف العقل وكالمها مـن              

  .أعظم النقائص والعيوب 
  .فهذه حنو مخسة عشر مفسدة يف الوسواس ومفاسده أضعاف ذلك بكثري 

 قلت يـا    من حديث عثمان بن أيب العاص قال      " وقد روى مسلم يف صحيحه      
رسول اهللا إن الشيطان قد حال بيين وبني صاليت يلبسها علي فقال رسول اهللا ذاك               
شيطان يقال له خرتب فإذا أحسسته فتعوذ باهللا منه واتفل عن يسارك ثالثا ففعلت              

   .)١("ذلك فأذهبه اهللا تعاىل عين 
  .فأهل الوسواس قرة عني خرتب وأصحابه نعوذ باهللا عز وجل منه 

لك اإلسراف يف ماء الوضوء والغسل وقد روى أمحد يف مـسنده       ومن ذ  فصل
من حديث عبداهللا بن عمرو أن رسول اهللا مر بسعد وهو يتوضأ فقال ال تـسرف                

   .)٢(فقال يا رسول اهللا أو يف املاء إسراف قال نعم وإن كنت على ر جار
نا من حديث أيب بن كعب أن النيب قال إن للوضوء شيطا        " ويف جامع الترمذي    

   . )٣("يقال له الوهلان فاتقوا وسواس املاء 
                                                        

  . .٣٢صمضى خترجيه يف الصراط املستقيم / صحيح)١(
   . يف ضعيف اجلامع٣٧٥: ضعفه األلباين  انظر حديث رقم) ٢(
   . يف ضعيف اجلامع١٩٧٠: ضعفه األلباين  انظر حديث رقم) ٣(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٤٦  

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جـاء   " ويف املسند والسنن    
أعرايب إىل رسول اهللا يسأله عن الوضوء فأراه ثالثا ثالثا وقال هذا الوضوء فمـن               

   .)١("زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم 
من حديث أم سعد قالت قال رسول       " يز  ويف كتاب الشايف أليب بكر عبدالعز     

اهللا جيزئ من الوضوء مد والغسل صاع وسيأيت قوم يستقلون ذلك فأولئك خالف             
   .)٢("أهل سنيت واآلخذ بسنيت يف حظرية القدس مترته أهل اجلنة 

من حديث سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبداهللا قال جيزئ            " ويف سنن األثرم    
سل من اجلنابة الصاع فقال رجل ما يكفيين فغضب جابر          من الوضوء املد ومن الغ    

حىت تربد وجهه مث قال قد كفى من هو خري منك وأكثر شعرا وقـد رواه اإلمـام     
أمحد يف مسنده مرفوعا ولفظه عن جابر قال قال رسول اهللا جيزئ من الغسل الصاع 

  .)٣("ومن الوضوء املد 
ا أا كانت تغتسل هـي      عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنه     " ويف صحيح مسلم    

   .)٤("والنيب من إناء واحد يسع ثالثة أمداد أو قريبا من ذلك 
عن عبيد بن عمري أن عائشة رضي اهللا عنها قالـت لقـد        " ويف سنن النسائي    

رأيتين أغتسل أنا ورسول اهللا من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه نشرع               
   .)٥("ات وما أنقض يل شعرا فيه مجيعا فأفيض بيدي على رأسي ثالث مر

                                                        
   .١٠٧ص  يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر : رجيه  باب قوله تعاىل مضى خت/ صحيح)١(
ال يكتب حديثه ،    . يف سنده عنبسة وهومتهم متروك وفيه حممد بن زاذان  قال البخاري           . ٥٩٨ص/٢البدر املنري ج  ) ٢(

  .ويغين عنه األحاديث األخرى
. ٨٩١ح/١٩٥ص/١والبيهقي يف سننه الكربى  ج . ٢٤٩ح/١٠١ص/١يحه  ج  أخرجه البخاري  يف صح    / صحيح)٣(

ــحيحه  ج ــة يف ص ــن خزمي ــسنده  ج. ١١٧ح/٦٢ص/١واب ــل يف م ــن حنب ،  ١٤٢٨٩ح/٣٠٣ص/٣واب
  .والطرباين يف معجمه الكبري. ٥٧٥ح/٢٦٦ص/١واحلاكم يف مستدركه  ج. ١٥٠١٨ح/٣٧٠ص/٣ج

  .٢٥٠ح/١٠١ص/١لبخاري يف صحيحه  ج ، وا٣٢١ح /٢٥٦ص /١أخرجه مسلم يف صحيحه  ج / صحيح)٤(
  . ، وصححه األلباين٤١٦ح/٢٠٣ص/١أخرجه النسائي يف سنه ج/ صحيح)٥(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٤٧  

عن عباد بن متيم عن أم عمارة بنت كعـب أن          " ويف سنن أيب داود والنسائي      
  .)١("النيب توضأ فأيت مباء يف إناء قدر ثلثي املد 

وقال عبدالرمحن بن عطاء مسعت سعيد بن املسيب يقول إن يل ركوة أو قدحا              
وأفضل منه فضال قال عبدالرمحن     ما يسع إال نصف املد أو حنوه أبول مث أتوضأ منه            

فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال وأنا يكفيين مثل ذلـك قـال عبـدالرمحن               
فذكرت ذلك أليب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر فقال وهكـذا مسعنـا مـن                 

  .أصحاب رسول اهللا رواه األثرم يف سننه 
ن أن ربع املد    وقال إبراهيم النخعي كانوا أشد استيفاء للماء منكم وكانوا يرو         

  .جيزىء من الوضوء 
  . وهذا مبالغة عظيمة فإن ربع املد ال يبلغ أوقية ونصفا بالدمشقي 

عن أنس قال كان رسول اهللا يتوضأ باملد ويغتسل بالـصاع           " ويف الصحيحني   
إىل مخسة أمدادا ويف صحيح مسلم عن سفينة قال كان رسول اهللا يغسله الـصاع               

  .)٢("من اجلنابة ويوضئه املد 
  .وتوضأ القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق بقدر نصف املد أو أزيد بقليل 

  .وقال إبراهيم النخعي إين ألتوضأ من كوز احلب مرتني 
  .وقال حممد بن عجالن الفقه يف دين اهللا إسباغ الوضوء وقلة إهراق املاء 

  .وقال اإلمام أمحد كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه باملاء 
يموين كنت أتوضأ مباء كثري فقال يل أمحد يا أبا احلـسن أترضـى أن               وقال امل 

  .تكون كذا فتركته 
                                                        

/ ١وأخرجـه أبـوداود يف سـننه ج       . وصححه األلبـاين  . ٧٤ح/٥٨ص/١أخرجه النسائي  يف سننه  ج      / صحيح)١(
  .٨٩٥ح/١٩٦ص/١والبيهقي يف سننه الكربى  ج. ٧٦ح/٧٩ص/١والنسائي يف سننه الكربى  ج. ٩٤ح/٢٣ص

  .٨٩ص" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين " مضى خترجيه يف باب قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم   / صحيح)٢(
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٢٤٨  

وقال عبداهللا بن أمحد قلت أليب إين ألكثر الوضوء فنهاين عن ذلك وقال يا بين              
يقال إن للوضوء شيطانا يقال له الوهلان قال يل ذلك غري مرة ينهاين عن كثرة صب 

  .اء يا بين املاء وقال يل أقلل من هذا امل
وقال إسحاق بن منصور قلت ألمحد نزيد على ثالث يف الوضوء فقال ال واهللا              

  .إال رجل مبتلى 
وقال أسود بن سامل الرجل الصاحل شيخ اإلمام أمحد كنت مبتلـى بالوضـوء              
فرتلت دجلة أتوضأ فسمعت هاتفا يقول يا أسود حيىي عن سعيد الوضوء ثالث ما              

  .فلم أر أحدا كان أكثر مل يرفع فالتفت 
من حديث عبد اهللا بن مغفل قال مسعت رسول         " وقد روى أبو داود يف سننه       

  . )١ ("اهللا يقول سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء 
   )٢(  ِإنَّ اللّه الَ يِحب الْمعتِدين فإذا قرنت هذا احلديث بقوله تعاىل 

ج لك من هذا أن وضوء املوسوس ليس بعبادة         وعلمت أن اهللا حيب عبادته أنت     
يقبلها اهللا تعاىل وإن أسقطت الفرض عنه فال تفتح أبواب اجلنة الثمانية لوضـوئه              

 .يدخل من أيها شاء 
ومن مفاسد الوسواس أنه يشغل ذمته بالزائد على حاجته إذا كان املاء مملوكا             

على حاجته ويتطاول عليه    لغريه كماء احلمام فيخرج منه وهو مرن الذمة مبا زاد           
  .الدين حىت يرن من ذلك بشيء كثري جدا يتضرر به يف الربزخ ويوم القيامة 

  . ومن ذلك الوسواس يف انتقاض الطهارة ال يلتفت إليه فصل

                                                        
  .٩٤ص" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين " مضى خترجيه يف باب قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم   / صحيح)١(
  .١٩٠/ البقره ) ٢(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٤٩  

عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا إذا            " ويف صحيح مسلم    
 منه شيء أم ال فال خيرج من املسجد وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج      

  " .حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا 
عن عبداهللا بن زيد قال شكي إىل رسول اهللا الرجل خييل إليه           " ويف الصحيحني   

  " .أنه جيد الشيء يف الصالة قال ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا 
اهللا قـال إن    عن أيب سعيد اخلدري أن رسـول        " ويف املسند وسنن أيب داود      

الشيطان يأيت أحدكم وهو يف الصالة فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فريى أنه قـد               
أحدث فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا ولفظ أيب داود إذا أتى الشيطان               
أحدكم فقال له إنك قد أحدثت فليقل له كذبت إال ما وجد رحيا بأنفـه أو مسـع               

  . )١(" صوتا بأذنه 
صالة والسالم بتكذيب الشيطان فيما حيتمل صدقه فيه فكيف إذا          فأمر عليه ال  

  .كان كذبه معلوما متيقنا كقوله للموسوس مل تفعل كذا وقد فعله 
قال الشيخ أبو حممد ويستحب لإلنسان أن ينضح فرجه وسراويله باملـاء إذا             
بال ليدفع عن نفسه الوسوسة فمىت وجد بلال قال هذا من املاء الذي نضحته ملـا                

عن سفيان بن احلكم الثقفي أو احلكم بن سفيان قال كان         " روى أبو داود بإسناده     
   .)٢(" النيب إذا بال توضأ وينتضح ويف رواية رأيت رسول اهللا بال مث نضح فرجه 

وكان ابن عمر ينضح فرجه حىت يبل سراويله وشكا إىل اإلمام أمحـد بعـض            
ضح فرجه إذا بال قـال وال جتعـل         أصحابه أنه جيد البلل بعد الوضوء فأمره أن ين        

 .ذلك من مهتك واله عنه 
                                                        

" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معـسرين  "  خترجيه يف باب قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم   مضى/ صحيح لغريه  ) ١(
  .٢٥ص

 . ٧٩ص" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين " مضى خترجيه يف باب قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  / صحيح) ٢(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٥٠  

وسئل احلسن أو غريه عن مثل هذا فقال اله عنه فأعاد عليه املـسألة فقـال                
  .أتستدره ال أب لك أله عنه 

عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب  أنه مسعه ورجل يـسأله              " ويف املوطأ   
 له سعيد لو سأل على فخذي مـا         فقال إين ألجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال       

  )١ ("انصرفت حىت أقضي صاليت 
عن الصلت بن زيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجـده              " وفيه  

   .)٢ ("فقال أنضح ما حتت ثوبك باملاء واله عنه 
  ومن هذا ما يفعله كثري من املوسوسني بعد البول وهو عشرة أشياء فصل

ملشي والقفز واحلبل والتفقد والوجـور واحلـشو        السلت والنتر والنحنحة وا   
  . والعصابة والدرجة 

قال شيخنا وذلك كله وسواس وبدعة فراجعته يف السلت والنتر فلم يره وقال      
مل يصح احلديث قال والبول كاللنب يف الضرع إن تركته قر وإن حلبته در قال ومن        

  . اعتاد ذلك ابتلي 
ث باحلنيفية السمحة فشدد فيها هؤالء       ومن ذلك أشياء سهل فيها املبعو      فصل

فمن ذلك املشي حافيا يف الطرقات مث يصلي وال يغسل رجليه فقد روى أبـو داود   
يف سننه عن امرأة من بين عبد األشهل قالت قلت يا رسول اهللا إن لنا طريقـا إىل                  
املسجد منتنة فكيف نفعل إذا تطهرنا قال أو ليس بعدها طريق أطيب منها قالـت               

 .      )٣(لى قال فهذه ذه قلت ب
                                                        

وابن أيب شيبة يف مـصنفه       . ٨ح/٢٠٣ص/١جوالدار قطين يف سننه       . ٨٧ح/٤١ص/١أخرجه مالك يف املوطأ ج    ) ١(
 .مضاف من نفس مصادره . ٦١٤ح/١٦٠ص/١ج

   . ٨٨ح٤١ص١مضاف من موطأ مالك ج) ٢(
   .٧٨ص" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين " مضى خترجيه يف باب قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  / صحيح)٣(

 



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٥١  

وقال عبداهللا بن مسعود كنا ال نتوضأ من موطىء وعن علي رضي اهللا عنه أنه               
خاض يف طني املطر مث دخل املسجد فصلى ومل يغسل رجليه وسئل ابن عباس رضي          
اهللا عنهما عن الرجل يطأ العذرة قال إن كانت يابسة فليس بـشيء وإن كانـت                

  .رطبة غسل ما أصابه 
ال حفص أقبلت مع عبداهللا بن عمر عامدين إىل املسجد فلما انتهينا عدلت             وق

إىل املطهرة ألغسل قدمي من شيء أصاما فقال عبداهللا ال تفعل فإنك تطأ املوطىء              
الرديء مث تطأ بعده املوطىء الطيب أو قال النظيف فيكون ذلك طهورا فـدخلنا              

  .املسجد مجيعا فصلينا 
ابن عمر ميشي مبىن يف الفروث والدماء اليابسة حافيا مث          وقال أبو الشعثاء كان     

  .يدخل املسجد فيصلي فيه وال يغسل قدميه 
وقال عمران بن حدير كنت أمشي مع أيب جملر إىل اجلمعة ويف الطريق عذرات         
يابسة فجعل يتخطاها ويقول ما هذه إال سودات مث جاء حافيا إىل املسجد فـصلى              

  .ومل يغسل قدميه 
م األحوال أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء فقـال مـالكم ألـستم             وقال عاص 

متوضئني قلنا بلى ولكن هذه األقذار اليت مررنا ا قال هل وطئتم على شيء رطب         
تعلق بأرجلكم قلنا ال فقال فكيف بأشد من هذه األقذار جيف فينسفها الـريح يف               

  .رؤوسكم وحلاكم 
ت النجاسة أسفله أجـزأ دلكـه         ومن ذلك أن اخلف واحلذاء إذا أصاب       فصل

باألرض مطلقا وجازت الصالة فيه بالسنة الثابتة نص عليه أمحد واختاره احملققـون           
  . من أصحابه 
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٢٥٢  

 وكذلك ذيل املرأة على الصحيح وقالت امرأة ألم سلمة إين أطيل ذيلي             فصل
د وأمشي يف املكان القذر فقالت قال رسول اهللا يطهره ما بعده رواه أمحد وأبو داو              

وقد رخص النيب عليه الصالة والسالم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا ومعلوم أنـه              
   )١ (.يصيب القذر ومل يأمرها بغسل ذلك بل أفتاهن بأنه تطهره األرض 

 ومما ال تطيب به قلوب املوسوسني الصالة يف النعال وهي سنة رسول اهللا              فصل
وأمرا فروى أنس بـن مالـك       صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم وأصحابه فعال منه          

 )٢ (رضي اهللا عنه أن رسول اهللا كان يصلي يف نعليه متفق عليه
 وعن شداد بن أوس قال قال رسول اهللا خالفوا اليهود فإم ال يـصلون يف               

  )٣ (خفافهم وال نعاهلم رواه أبو داود
ذا  وقيل لإلمام أمحد أيصلي الرجل يف نعليه فقال إي واهللا وترى أهل الوسـواس إ    

بلي أحدهم بصالة اجلنازة يف نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على اجلمر حـىت ال                
  . يصلي فيهما

                                                        
 .٧٨ص" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين "  عليه وسلم  مضى خترجيه يف باب قال الرسول صلى اهللا/ صحيح)١(
و البخاري يف صحيحه     . ٢٠٣٠ح/١٦٠٤ص/٣،  ج  ٥٥٥ح/٣٩١ص/١أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح)٢(

،  ٢٤٦٤ح/٩٢٠ص/٢،  ج   ٢٤٦٢ح/٩١٩ص/٢،  ج   ٢٣١٩ح/٨٦٦ص/٢،  ج   ٣٧٩ح/١٥١ص/١ج
و ابن حبان يف . ٧٧٥ح/٧٤ص/٢و النسائي يف سننه  ج. ٥٥١٢ح/٢١٩٩ص/٥،  ج٥٢٩٧ح/٢١٣١ص/٥ج

ــحيحه  ج ــحيحه  ج . ٥٣٣٥ح/١٥٢ص/١٢صـ ــة يف صـ ــن خزميـ ،  ١٠١٠ح/١٠٥ص/٢و ابـ
و الطيالـسي يف  . و ابن حنبل يف مسنده   . ٤٠٠ح/٢٥١ص/٢و الترمذي يف سننه  ج     . ١٠١٧ح/١٠٧ص/٢ج

و ) . الزوائـد (سنده  و احلارث اهليثمي يف م    . و النسائي يف سننه الكربى      . و الطرباين يف معجمه الكبري      . مسنده  
و الدارمي . و ابن اجلارود يف املنتقى . و عبد بن محيد يف مسنده    . و أيب يعلى يف مسنده      . البيهقي يف سننه الكربى     

 .و الطرباين يف معجمه األوسط  . يف سننه  
 وابـن حبـان  يف صـحيحه     . وصححه األلبـاين    . ٦٥٢ح/١٧٦ص/١أخرجه و أيب داود يف سننه  ج       / صحيح) ٣(

و الطــرباين يف معجمــه الكــبري  . ٩٥٦ح/٣٩١ص/١و احلــاكم يف مــستدركه  ج.٢١٨٦ح/٥٦٢ص/٥ج
 .٤٠٥٦ح/٤٣٢ص/٢و البيهقي يف سننه الكربى  ج. ٧١٦٥ح/٢٩٠ص/٧،  ج٧١٦٤ح/٢٩٠ص/٧ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٥٣  

 ومن ذلك أن سنة رسول اهللا الصالة حيث كان ويف أي مكان اتفق سـوى        فصل
ما ي عنه من املقربة واحلمام وأعطان اإلبل فصح عنه عليه الصالة والسالم أنه قـال                

  .)١ ( وطهورا فحيثما أدركت رجال من أميت الصالة فليصل جعلت يل األرض مسجدا
قال ابـن املنـذر    )٢( وكان يصلي يف مرابض الغنم وأمر بذلك ومل يشترط حائال 

أمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصالة يف مرابض الغنم إال الـشافعي     
 .فإنه قال أكره ذلك إال إذا كان سليما من أبعارها 

بو هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف               وقال أ 
  .أعطان اإلبل رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

من حديث عقبة بن عامر قال قـال رسـول اهللا صـلوا يف             " وروي اإلمام أمحد    
 مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان اإلبل أو مبارك اإلبل ويف املسند أيضا من حـديث               
عبداهللا بن املغفل قال قال رسول اهللا صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان اإلبل                

   )٤ ( ")٣(فإا خلقت من الشياطني 

                                                        
 .٨٦ص" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين " مضى خترجيه يف باب قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  / صحيح) ١(
 .٨٥ص" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين " مضى خترجيه يف باب قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  / صحيح)٢(
وأما عطن اإلبل فهو موضع بروكها عند سقيها ألا يف سقيها هلا شربتان ترد املاء فيها مرتني فموضع بروكها بـني         ) ٣(

 مراحها كما ملراح الغنم موضع مقيلها وموضع مبيتها والسبب الشربتني هو عطنها ال موضع بيتها وموضع بيتها هو      
يف املنع قيل ال يدرك بالرأي وقيل إن  النهي عن ذلك من أجل أا ال تستقر يف عطنها وهلا إىل املاء نـزوع فرمبـا                     

  ج قاله ابن عبد الرب يف شرح احلديث من االستذكار      . قطعت صالة املصلي أو هجمت عليه فآذنه وقطعت صالته          
أو أن معها شياطني ، أو أن مربكها موضع للشياطني ، أو أن صفاا صفات شياطني يف العدوانية ،   ، ٣٤٥ص  \ ٢

 .فال يأمن املسلم على نفسه وهو يصلي من أذاها ، وعدم الصالة ليس لنجاسة أعطاا كما ذكره كثري من العلماء 
و الترمذي يف سننه  . ١٧٠٢ح/٦٠٢ص/٤،  ج١١٢٨ح/٤١١ص/٣أخرجه ابن حبان  يف صحيحه  ج    / صحيح)  ٤(

. و ابن حنبل يف مسنده  . ٧٦٩ح/٢٥٣ص/١و ابن ماجه يف سننه  ج.  ، وصححه األلباين ٣٤٨ح/١٨١ص/٢ج
 .و ابن اجلعد يف مسنده . و البيهقي يف سننه الكربى  . و الطرباين يف معجمه الكبري  



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٥٤  

عن جابر بن مسرة والرباء بن عازب وأسيد بن احلضري وذي الغرة            " ويف الباب 
كلهم رووا عن النيب صلوا يف مرابض الغنم ويف بعض ألفاظ احلـديث صـلوا يف                

  )١ ("بض الغنم فإن فيها بركة مرا
وقال األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام رواه أهـل الـسنن كلـهم إال           

  . )٢(النسائي 
فأين هذا اهلدي من فعل من ال يصلي إال على سجادة تفرش فوق البساط فوق   
احلصري ويضع عليها املنديل وال ميشي على احلصري وال على البساط بـل ميـشي               

كالعصفور فما أحق هؤالء بقول ابن مسعود ألنتم أهدى من أصـحاب    عليها نقرا   
حممد أو أنتم على شعبة ضاللة وقد صلى النيب على حصري قد اسود من طول مـا                 
لبس فنضح له باملاء وصلى عليه ومل يفرش له فوقه سجادة وال منديل وكان يسجد              

  ره على جبهته وأنفه على التراب تارة وعلى احلصى تارة ويف الطني تارة حىت يرى أث
وقال ابن عمر كانت الكالب تقبل وتدبر وتبول يف املسجد ومل يكونـوا يرشـون      
شيئا من ذلك رواه البخاري ومل يقل وتبول وهو عند أيب داود بإسناد صحيح ذه               

   .)٣(الزيادة 

                                                        
  .٨٥ص" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين " عليه وسلم  مضى خترجيه يف باب قال الرسول صلى اهللا / صحيح)١(
عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  األرض كلها مـسجد إال            " لفظ احلديث     / صحيح)٢(

،  ١٦٩٩ح/٥٩٩ص/٤،  ج  ١٣٨٥ح/٢٢٦ص/٤أخرجـه ابـن حبـان يف صـحيحه  ج          "    احلمام واملقربة   
وأخرجه ابن خزمية   . وصححه األلباين   . ٢٣٢١ح/٩٢ص/٦،  ج  ٢٣١٨ح/٩٠ص/٦،  ج  ٢٣١٦ح/٨٩ص/٦ج

ــحيحه  ج ــننه  ج.٧٩١ح/٧ص/٢يف ص ــذي يف س ــننه   .٣١٧ح/١٣٤ص/٢و الترم ــه يف س ــن ماج و اب
ــننه  . ٧٤٧ح/٢٤٧ص/١،  ج٧٤٦ح/٢٤٦ص/١،  ج٧٤٥ح/٢٤٦ص/١ج و أيب داود يف ســـــــ
و احلاكم يف . ١١٩٣٨ح/٩٦ص/٣،  ج١١٨٠٥ح/٨٣ص/٣و ابن حنبل يف مسنده  ج  . ٤٩٢ح/١٣٣ص/١ج

و الطيالـسي يف    . و الطحاوي يف شرح معاين اآثار       . ٩٢٠ح/٣٨١ص/١،  ج  ٩١٩ح/٣٨١ص/١مستدركه  ج  
 .و الدارمي يف سننه  . و الشافعي يف مسنده  .و أيب يعلى يف مسنده  . و البيهقي يف سننه الكربى  . مسنده  

  .٨٤ص ".إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين" انظر خترجيه يف باب قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم )٣(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٥٥  

 ومن ذلك أن الناس يف عصر الصحابة والتابعني ومن بعدهم كانوا يأتون             فصل
  . يف الطني وغريه املساجد حفاة

قال حيىي بن وثاب قلت البن عباس الرجل يتوضأ خيرج إىل املسجد حافيا قال              
  .ال بأس به 

وقال كميل بن زياد رأيت عليا رضي اهللا عنه خيوض طـني املطـر مث دخـل              
  .املسجد فصلى ومل يغسل رجليه 

  .وقال إبراهيم النخعي كانوا خيوضون املاء والطني إىل املسجد فيصلون 
وقال حيىي بن وثاب كانوا ميشون يف ماء املطر وينتضح عليهم  رواها سعيد بن         

  .منصور يف سننه 
وقال ابن املنذر وطىء ابن عمر مبىن وهو حاف يف ماء وطـني مث صـلى ومل                 

قال وممن رأى ذلك علقمة واألسود وعبداهللا بن مغفل وسعيد بن املسيب            . يتوضأ  
 ومالك وأحد الوجهني للشافعية قال وهو قـول         والشعيب واإلمام أمحد وأبو حنيفة    

عامة أهل العلم وألن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كمـا يف أطعمـة               
  .الكفار وثيام وثياب الفساق شربة املسكر وغريهم 

  .قال أبو الربكات ابن تيمية وهذا كله يقوي طهارة األرض باجلفاف 
د النجاسات يف بقعة بقعة من طرقاته اليت        ألن اإلنسان يف العادة ال يزال يشاه      

يكثر فيها تردده إىل سوقه ومسجده وغريمها فلو مل تطهر إذا أذهب اجلفاف أثرها              
للزمه جتنب ما يشاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها وملا جاز له التحفي بعد               

ة ذلك وقد علم أن السلف الصاحل مل حيترزوا من ذلك ويعضده أمره عليه الـصال              
والسالم مبسح النعلني باألرض ملن أتى املسجد ورأى فيهما خبثا ولـو تنجـست              



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٥٦  

األرض بذلك جناسة ال تطهر باجلفاف ألمر بصيانة طريق املسجد عن ذلـك ألنـه      
  .يسلكه احلايف وغريه 

  .قلت وهذا اختيار شيخنا رمحه اهللا 
  . وقال أبو قالبة جفاف األرض طهورها 

 على ما سنه هلم النيب من جواز االسـتجمار           ومن ذلك إمجاع املسلمني    فصل
باألحجار يف زمن الشتاء والصيف مع أن احملل يعرق فينضح على الثوب ومل يـأمر              

  .بغسله 
ومن ذلك أنه يعفي عن يسري أرواث البغال واحلمـري والـسباع يف إحـدى               

  .الروايتني عن أمحد اختارها شيخنا ملشقة االحتراز 
ألوزاعي فأبوال الدواب مما ال يؤكل حلمه كالبغل        قال الوليد بن مسلم قلت ل     

واحلمار والفرس فقال قد كانوا يبتلون بذلك يف مغازيهم فال يغسلونه من جـسد              
    .)١(وال ثوب
 ومن ذلك أن النيب كان يلبس الثياب اليت نسجها املشركون ويـصلي             فصل

  .فيها 
 عن ثياب بلغه    وتقدم قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه ومهه أن ينهى           

أا تصبغ بالبول وقال أيب له مالك أن تنهى عنها فإن رسول اهللا لبسها ولبست يف                
  .زمانه ولو علم اهللا أا حرام لبينه لرسوله قال صدقت 

قلت وعلى قياس ذلك اجلوخ بل أوىل بعدم النجاسة من هذه الثياب فتجنبـه              
عنه اجلابية استعار ثوبا مـن  من باب الوسواس وملا قدم عمر بن اخلطاب رضي اهللا          

  .نصراين فلبسه ، وتوضأ من جرة نصرانية 
                                                        

  .أما املأكول حلمه فروثه طاهر ) ١(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٥٧  

وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي اهللا عنهما يف بيت نصرانية فقال هلـا أبـو               
الدرداء هل يف بيتك مكان طاهر فنصلي فيه فقالت طهرا قلوبكما مث صـليا أيـن            

  . أحببتما فقال له سلمان خذها من غري فقيه 
أن الصحابة والتابعني كانوا يتوضئون من احليـاض واألواين          ومن ذلك    فصل

  .املكشوفة وال يسألون هل أصابتها جناسة أو وردها كلب أو سبع 
عن حيىي بن سعيد أن عمر رضي اهللا عنه خرج يف ركب فـيهم              " ففي املوطأ   

عمرو بن العاص حىت وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب احلـوض هـل تـرد                
مر رضي اهللا عنه ال ختربنا فإنا نرد على الـسباع وتـرد             حوضك السباع فقال ع   

  ".علينا
ويف سنن ابن ماجه أن رسول اهللا سئل أنتوضأ مبا أفضلت احلمر قال نعم ومبـا     

   .)١(أفضلت السباع

                                                        
عن بن عمر قال  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهويسأل عن املاء يكون يف الفالة من : اللفظ الصحيح هو ) ١(

. ذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبثاألرض وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إ      
والقربة معروفة كيس من جلد طوهلا  تقريباً ذراع ، ومعلوم أن احليوانـات يف               . وقالوا يكون حنوا من مخس قرب       

أخرج احلـديث  . الربية تأيت إىل هذا املاء فتسقط فيه وتغسل أسفلها وعلوها ورمبا تبولت فيه ومع ذلك هو طهور             
،  ٥٢ح/٤٧ص/١أخرجـه النـسائي  يف سـننه  ج         .وصححه األلباين . ٦٧ح  /٩٧ص  /١الترمذي يف سننه  ج      

وابن خزمية يف   . ١٢٥٣ح/٦٤ص/٤،  ج  ١٢٤٩ح/٦٠ص/٤وابن حبان يف صحيحه  ج     . ٣٢٨ح/١٧٥ص/١ج
وأيب داود يف   . ٥١٨ح/١٧٣ص/١،  ج  ٥١٧ح/١٧٢ص/١وابن ماجه يف سننه  ج     .٩٢ح/٤٩ص/١صحيحه  ج  

ــننه  ج ــسنده   . ٦٥ح/١٧ص/١،  ج٦٤ح/١٧ص/١،  ج٦٣ح/١٧ص/١سـ ــل يف مـ ــن حنبـ وابـ
ح /١٠٧ص/٢، ج٤٩٦١ح/٣٨ص/٢، ج٤٨٠٣ح/٢٧ص/٢،ج٤٧٥٣ح/٢٣ص/٢، ج٤٦٠٥ح/١٢ص/٢ج

ــستدركه  ج. ٥٨٥٥ ــاكم يف م ،  ٤٦٠ح/٢٢٦ص/١،  ج٤٥٩ح/٢٢٥ص/١،  ج٤٥٨ح/٢٢٥ص/١واحل
والدارقطين يف . والنسائي يف سننه الكربى. والطيالسي يف مسنده. ٤٦٢ح/٢٢٧ص/١،  ج  ٤٦١ح/٢٢٦ص/١ج

. وابـن اجلـارود يف املنتقـى      . وابن اجلعد يف مسنده   . وعبد بن محيد يف مسنده    . والبيهقي يف سننه الكربى   . هسنن
  .والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. وعبد الرزاق يف مصنفه. والشافعي يف مسنده



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٥٨  

ومن ذلك أنه لو سقط عليه شىء من ميزاب ال يدري هل هو ماء أو بـول مل                 
ئول أن جييبه ولوعلم أنه جنـس       جيب عليه أن يسأل عنه فلو سأل مل جيب على املس          

  .وال جيب عليه غسل ذلك 
ومر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوما فسقط عليه شىء من ميزاب ومعـه               
صاحب له فقال يا صاحب امليزاب ماؤك طاهر أو جنس فقال عمر رضي اهللا عنه يا              

  .صاحب امليزاب ال ختربنا ومضى ذكره أمحد 
أو ذيله بالليل شىء رطب وال يعلم مـا         قال شيخنا وكذلك إذا أصاب رجله       

هو مل جيب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو واحتج بقصة عمر رضـي اهللا عنـه يف                  
امليزاب وهذا هو الفقه فإن األحكام إمنا تترتب على املكلف بعد علمه بأسباا وقبل   

  . ذلك هي على العفو فما عفا اهللا عنه فال ينبغي البحث عنه 
ت عليه سنة رسول اهللا وآثار أصحابه أن املاء ال ينجس           ومن ذلك أن الذي دل    
  .إال بالتغري وإن كان يسريا 

وهذا قول أهل املدينة ومجهور السلف وأكثر أهل احلديث وبه أفىت عطاء بـن      
أيب رباح وسعيد بن املسيب وجابر بن زيد واألوزاعي وسفيان الثوري ومالك بـن         

نذر وبه قال أهل الظاهر ونص عليـه        أنس وعبد الرمحن بن مهدي واختاره ابن امل       
أمحد يف إحدى روايتيه واختاره مجاعة من أصحابنا منهم ابن عقيـل يف مفرداتـه               

  .وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أيب عمر 
وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما قال رسول اهللا املاء ال ينجـسه شـىء رواه                

يل يا رسول اهللا أنتوضأ من بئر       اإلمام أمحد ويف املسند والسنن عن أيب سعيد قال ق         
بضاعة وهي بئر يلقى فيها احليض وحلوم الكالب والننت فقال املاء طهور ال ينجسه              



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٥٩  

شىء قال الترمذي هذا حديث حسن وقال اإلمام أمحـد حـديث بئـر بـضاعة                
  .) ١(صحيح

إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطـرح فيهـا            " ويف لفظ لإلمام أمحد     
حلم الكالب وعذر الناس فقال رسول اهللا إن املاء طهور ال ينجسه            حمايض النساء و  

  . )٢("شىء 
من حديث أيب أمامه مرفوعا املاء ال ينجسه شىء إال مـا       " ويف سنن ابن ماجه     

من حديث أيب سعيد أن رسـول اهللا        " ،وفيها  )٣("غلب على رحيه أو طعمه أو لونه        
سباع والكـالب واحلمـر وعـن       سئل عن حلياض اليت بني مكة واملدينة تردها ال        

  . )٤(" الطهارة ا فقال هلا ما محلت يف بطوا ولنا ما بقي طهور 
 .وإن كان يف إسناد هذين احلديثني مقال فانا ذكرنامها لالستشهاد ال لالعتماد 
  . وقال البخاري قال الزهري ال بأس باملاء ما مل يتغري منه طعم أو ريح او لون 

ا ولغ الكلب يف اإلناء ليس له وضوء غريه يتوضأ به مث            وقال الزهري أيضا إذ   
  .يتيمم 

 )٥(  فَلَم تِجدواْ ماء فَتيممواْ قال سفيان هذا الفقه بعينه يقول اهللا تعاىل  
وهذا ماء ويف النفس منه شىء يتوضأ به مث يتيمم ونص أمحد رمحه اهللا يف حب زيت                

  .ولغ فيه كلب فقال يؤكل 

                                                        
  .٨٨ص"رين ومل تبعثوا معسرين إمنا بعثتم ميس" مضى خترجيه يف  باب قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم   / صحيح)١(
  .٨٨ص" إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين " مضى خترجيه يف  باب قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم   / صحيح)٢(
    .٥٢١ح/١٧٤ص / ١ضعفه األلباين يف سنن ابن ماجه ج )  ٣(
  . ٥١٩ح /١٧٣ص  /١ضعفه األلباين يف سنن ابن ماجه ج )  ٤(
  .٦  /املائدة )  ٥(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٦٠  

 أن النيب كان جييب من دعاه فيأكل من طعامه وأضافه يهودي       ومن ذلك  فصل
  .خببز شعري وإهالة سنخة وكان املسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب 

وشرط عمر رضي اهللا تعاىل عنه عليهم ضيافة من مير م من املسلمني وقـال               
 اهللا  أطعموهم مما تأكلون وقد أحل اهللا عز وجل ذلك يف كتابه وملا قدم عمر رضي              

عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال اين هو قالوا يف الكنيسة فكره               
دخوهلا وقال لعلي رضي اهللا عنه اذهب بالناس فذهب علي باملـسلمني فـدخلوا              
وأكلوا وجعل علي رضي اهللا عنه ينظر إىل الصور وقال ما على أمري املؤمنني لـو                

  .دخل فأكل 
السالم يقبل ابين ابنته يف أفواههما ويـشرب مـن          وكان النيب عليه الصالة و    

موضع فم عائشة وضي اهللا عنها ويتعرق العرق فيضع فاه على موضع فيها وهـي               
  .حائض 

  .ومحل أبو بكر رضي اهللا عنه احلسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه 
وأتى رسول اهللا عليه السالم بصيب فوضعه يف حجره فبال عليه فـدعا مبـاء               

  .يغسله فنضحه ومل 
  .وكان يؤيت بالصبيان فيضعهم يف حجره يربك عليهم ويدعو هلم  

وهذا الذي ذكرناه قليل من كثري من السنة ومن له اطالع على ما كان عليه               
  .رسول اهللا وأصحابه ال خيفى عليه حقيقة احلال 

  .)١(وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده عنه بعثت باحلنيفية السمحة
فية وكوا مسحة فهي حنيفية يف التوحيد مسحة يف العمل          فجمع بني كوا حني   

وضد األمرين الشرك وحترمي احلالل ومها اللذان ذكرمها النيب فيما يروي عن ربـه         
                                                        

 .٤٩مضى خترجيه يف مدخل  ص/ صحيح) ١(
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٢٦١  

تبارك وتعاىل أنه قال إين خلقت عبادي حنفاء وإم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن             
 مل أنـزل بـه      دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرم أن يـشركوا يب مـا            

  . )١(سلطانا
فالشرك وحترمي احلالل قرينان ومها اللذان عاما اهللا تعـاىل يف كتابـه علـى        

  .املشركني يف سورة األنعام واألعراف 
وقد ذم النيب املتنطعني يف الدين وأخرب لكتهم حيث يقول أال هلك املتنطعون             

  . )٢(أال هلك املتنطعون أال هلك املتنطعون
 شيبة حدثنا أبو أسامه عن مسعر قال أخرج إيل معن بـن عبـد               وقال ابن أيب  

الرمحن كتابا وحلف باهللا أنه خط أبيه فإذا فيه قال عبد اهللا واهللا الذي ال إله غريه ما      
رأيت أحدا كان أشد على املتنطعني من رسول اهللا وال رأيت أحدا أشـد خوفـا                

شد أهـل األرض خوفـا      عليهم من أيب بكر وإين ألظن عمر رضي اهللا عنه كان أ           
عليهم وكان عليه الصالة والسالم يبغض املتعمقني حىت إنه ملا واصل ـم ورأى              

  . )٣(اهلالل قال لو تأخر اهلالل لواصلت وصاال يدع املتعمقون تعمقهم كاملنكل م
                                                        

   .٢٤مضى خترجيه يف الصراط املستقيم ص/ صحيح)١(
   .١١٣ ص يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر مضى خترجيه يف باب قوله تعاىل /  صحيح)٢(
ــحيح)٣( ــحيحه  ج  / صـ ــسلم  يف صـ ــه مـ ،  ١١٠٣ح/٧٧٤ص/٢،  ج١١٠٢ح/٧٧٤ص/٢أخرجـ

ــحيحه  . ١١٠٥ح/٧٧٦ص/٢،  ج١١٠٤ح/٧٧٦ص/٢،  ج١١٠٣ح/٧٧٥ص/٢ج ــاري يف صـ والبخـ
،  ١٨٦٢ح/٦٩٣ص/٢،  ج  ١٨٦١ح/٦٩٣ص/٢،  ج  ١٨٦٠ح/٦٩٣ص/٢،  ج  ١٨٢٢ح/٦٧٨ص/٢ج
،  ١٨٦٦ح/٦٩٤ص/٢،  ج  ١٨٦٥ح/٦٩٤ص/٢،  ج  ١٨٦٤ح/٦٩٤ص/٢،  ج  ١٨٦٣ح/٦٩٤ص/٢ج
. ٦٨٦٩ح/٢٦٦٢ص/٦،  ج٦٨١٥ح/٢٦٤٦ص/٦،  ج٦٨١٤ح/٢٦٤٦ص/٦، ج٦٤٥٩ح/٢٥١٣ص/٦ج

ــحيحه  ج  ــان يف ص ــن حب ،  ٣٥٧٦ح/٣٤٣ص/٨،  ج٣٥٧٥ح/٣٤٢ص/٨،  ج٣٥٧٤ح/٣٤١ص/٨واب
. ٦٤١٤ح/٣٢٥ص/١٤،  ج  ٦٤١٣ح/٣٢٥ص/١٤،  ج  ٣٥٧٩ح/٣٤٦ص/٨،  ج  ٣٥٧٧ح/٣٤٤ص/٨ج

ــحيحه  ج ــة يف ص ــن خزمي ،  ٢٠٧٠ح/٢٨٠ص/٣،  ج٢٠٦٩ح/٢٧٩ص/٣،  ج٢٠٦٨ح/٢٧٩ص/٣واب
وابـن حنبـل يف   . وأيب داود يف سـننه  . ننهوالترمذي يف س  . ٢٠٧٢ح/٢٨١ص/٣،  ج  ٢٠٧١ح/٢٨٠ص/٣ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٦٢  

 قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيِه     وكان الصحابة أقل األمة تكلفا اقتداء بنبيهم قال تعاىل          
ِمن كَلِِّفنيتالْم ا ِمنا أَنمٍر وأَج  )١( .  

وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه من كان منكم مستنا فليسنت مبن قد مات                
فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب حممد كانوا أفضل هذه األمة أبرها قلوبا               

يه وإلقامة دينه فـاعرفوا هلـم   وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم اهللا تعاىل لصحبة نب      
 فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسريم فإم كانوا على اهلدى املستقيم 

وقال أنس رضي اهللا عنه كنا عند عمر رضي اهللا عنه فسمعته يقول ينـا عـن                 
   .)٢(التكلف

وقال مالك بلغين أن عمر بن اخلطاب كان يقول سنت لكم السنن وفرضت لكم              
ى الواضحة إال أن متيلوا بالناس ميينا ومشاال وقال صلى اهللا عليـه             الفرائض وتركتم عل  

وسلم حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني              
   .)٣(وتأويل اجلاهلني

فأخرب أن الغالني حيرفون ما جاء به واملبطلون ينتحلون بباطلهم غري ما كـان عليـه                 
على غري تأويله وفساد اإلسالم من هؤالء الطوائف الثالثة فلوال أن اهللا            واجلاهلون يتأولونه   

  . تعاىل يقيم لدينه من ينفى عنه ذلك جلرى عليه ما جرى على أديان األنبياء قبله من هؤالء 
                                                                                                                                        

والنـسائي يف   . والطرباين يف معجمه الكبري   . واحلميدي يف مسنده  . والطيالسي يف مسنده  . ومالك يف املوطأ  . مسنده
). الزوائـد (اهليثمي يف مـسنده     / واحلارث  . وابن راهويه يف مسنده   . والطرباين يف مسند الشاميني   . سننه الكربى 

وابن اجلارود يف   . وابن اجلعد يف مسنده   . وعبد بن محيد يف مسنده    . وأيب يعلى يف مسنده   .  الكربى والبيهقي يف سننه  
. والـدارمي يف سـننه    . وابن أيب شيبة يف مصنفه    . وعبد الرزاق يف مصنفه   . ومهام بن منبه يف صحيفة مهام     . املنتقى

  .والطرباين يف معجمه األوسط
   .٨٦/ ص ) ١(
  .٦١خل ص مضى خترجيه يف مد/ صحيح)٢(
والبيهقــي يف ســننه الكــربى  . ٥٩٩ح/٣٤٤ص/١أخرجــه الطــرباين  يف مــسند الــشاميني  ج/ صــحيح)٣(

  .٢٤٨ص / ١وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح  ج. ٢٠٧٠٠ح/٢٠٩ص/١٠ج
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  الرقية  
لمة أن النيب رأى يف بيتها جاريـة يف وجههـا           عن أم س  "فلمسلم يف صحيحه    

   .)١("سفعة فقال استرقوا هلا فإن ا النظرة 
عن عثمان بن أيب العاص قال  ملا اسـتعملين رسـول اهللا             " والبن ماجه يف سننه       

صلى اهللا عليه وسلم على الطائف جعل يعرض يل شيء يف صاليت حىت ما أدري مـا                 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال بن أيب العاص          أصلي فلما رأيت ذلك رحلت إىل ر      

قلت نعم يا رسول اهللا قال ما جاء بك قلت يا رسول اهللا عرض يل شيء يف صـلوايت                   
حىت ما أدري ما أصلي قال ذاك الشيطان أدنه فدنوت منه فجلست على صدور قدمي               

ات قال فضرب صدري بيده وتفل يف فمي وقال اخرج عدو اهللا ففعل ذلك ثالث مر              
   .)٢("مث قال احلق بعملك قال فقال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطين بعد 

عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال انطلـق نفـر مـن             "وللبخاري يف صحيحه    
أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفرة سافروها حىت نزلوا على حـي مـن                

                                                        
 ٢١٦٧ص/٥والبخـاري يف صـحيحه  ج      . ٢١٩٧ح/١٧٢٦ص/٤أخرجه مسلم  يف صـحيحه  ج       / صحيح  ) ١(

/ ٣٤٨ص/٩والبيهقي يف سـننه الكـربى  ج      . ٨٠١ح/٣٤٤ص/٢٣ه الكبري  ج   والطرباين يف معجم  . ٥٤٠٧ح/
  .٦٩١٨ح/٣٥٠ص/١٢وأيب يعلى يف مسنده  ج. ١٩٣٧٠ح/٣٤٨ص/٩،  ج١٩٣٦٩ح

وأخرجه ابن عمرو الشيباين . وقال األلباين صحيح. ٣٥٤٨ح/١١٧٥ص/٢أخرجه ابن ماجه يف سننه  ج/ صحيح ) ٢(
  .١٥٣١ح/١٩٣ص/٣يف اآلحاد واملثاين  ج
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٢٦٦  

فسعوا له بكل   أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك احلي           
شيء ال ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون               
عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء               
ال ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم واهللا إين ألرقي ولكن واهللا                

فونا فما أنا براق لكم حىت جتعلوا لنا جعـال فـصاحلوهم   لقد استضفناكم فلم تضي   
على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ  احلمد هللا رب العاملني  فكأمنا نـشط                 
من عقال فانطلق ميشي وما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه فقال              

اهللا عليـه وسـلم     بعضهم اقسموا فقال الذي رقى ال تفعلوا حىت نأيت النيب صلى            
فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             
فذكروا له فقال وما يدريك أا رقية مث قال قد أصبتم اقسموا واضربوا يل معكـم       

   .)١("سهما فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ى اهللا عليـه وسـلم      عن عائشة أن رسول اهللا صل     " والبن حبان يف صحيحه       

   .)٢("عاجليها بكتاب اهللا  دخل عليها وامرأة تعاجلها أو ترقيها فقال
عن أيب سعيد قال  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ        "وللترمذي يف سننه    

  )١("من اجلان وعني اإلنسان حىت نزلت املعوذتان فلما نزلتا أخذ ما وترك ما سوامها

                                                        
/ ٢١٧٠ص/٥،  ج  ٥٤٠٥ح/٢١٦٦ص/٥،  ج  ٢١٥٦ح/٧٩٦ص/٢أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / حيح  ص) ١(

وابن حبان يف صحيحه  . ٢٢٠١ح/١٧٢٨ص/٤،  ج  ٢٢٠١ح/١٧٢٧ص/٤ومسلم  يف صحيحه  ج     . ٥٤١٧ح
والترمــذي يف ســننه   . ٦١١٣ح/٤٨١ص/١٣،  ج٦١١٢ح/٤٨٠ص/١٣،  ج٥١٤٦ح/٥٤٧ص/١١ج
وأيب داود يف   . ٢١٥٦ح/٧٣٠ص/٢جه يف سننه  ج    وابن ما . ٢٠٦٤ح/٣٩٩ص/٤،  ج  ٢٠٦٣ح/٣٩٩ص/٤ج

والطرباين يف . والطيالسي يف مسنده.وابن حنبل يف مسنده. ٣٩٠٠ح/١٤ص/٤،  ج٣٤١٨ح/٢٦٥ص/٣سننه  ج
. وابن اجلارود يف املنتقى. والبيهقي يف سننه الكربى . والدارقطين يف سننه  . والنسائي يف سننه الكربى   . معجمه الكبري 

  .هوعبد الرزاق يف مصنف
وقال األلباين صحيح انظر حـديث رقـم        . ٦٠٩٨ح/٤٦٤ص/ ١٣  ج   أخرجه ابن حبان يف صحيحه       /صحيح  ) ٢(

  . ١٩٣١ح/٥٦٥ص/٤ويف السلسة الصحيحة  ج،  يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته ٣٩٦٩



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٦٧  

 عن أنس بن مالك  قال  كان النيب  إذا دخل اخلالء              "وللبخاري يف صحيحه    
 .) ٢ ("قال اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث 

  :ومن آيات الرقية قال اهللا تعاىل 
      ِحيِممِن الرحِم اِهللا الرِبس        الَِمنيالْع بللِّه ر دمالْح      مــِنحالر  

 اهِدنـــــا    ِإياك نعبد وِإياك نستِعني      ديِن   ماِلِك يوِم ال   الرِحيِم  
   ِقيماطَ املُسترالص            َالو لَـيِهموِب عغَِري املَغـض لَيِهمع متأَنع اطَ الَِّذينِصر  

 الِّنيالض  )٣( .  
   امل     ِقنيتى لِّلْمدِفيِه ه بيالَ ر ابالِْكت ذَِلك   ِبيونَ ِبالْغِمنؤي الَِّذين  

  والَِّذين يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك ومـا         ويِقيمونَ الصالةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ      
لَـِئك   أُولَـِئك علَى هدى من ربِهم وأُوأُنِزلَ ِمن قَبِلك وِباآلِخرِة هم يوِقنونَ    

 . )٤(  هم الْمفِْلحونَ 

                                                                                                                                        
وأخرجـه النـسائي  يف سـننه     . وصححه األلباين٢٠٥٨ح /٣٩٥ص /٤أخرجه الترمذي يف سننه  ج    / صحيح  ) ١(

والنــسائي يف ســننه الكــربى  . ٣٥١١ح/١١٦١ص/٢وابــن ماجــه يف ســننه  ج.٥٤٩٤ح/٢٧١ص/٨ج
  .٧٩٣٠ح/٤٥٨ص/٤،  ج٧٨٥٣ح/٤٤١ص/٤ج

البخـاري  يف األدب   . ٥٩٦٣ح/٢٣٣٠ص/٥،  ج  ١٤٢ح/٦٦ص/١أخرجه البخاري يف صحيحه  ج     / صحيح  ) ٢(
ــرد  ج ــحيحه  ج . ٦٩٢ح/٢٤٠ص/١املف ــسلم يف ص ــننه   . ٣٧٥ح/٢٨٤ص/١وم ــسائي يف س والن

ــحيحه  ج. ١٩ح/٢١ص/١ج ــان يف صـ ــن حبـ ،  ١٤٠٧ح/٢٥٥ص/٤،  ج١٤٠٦ح/٢٥٣ص/٤وابـ
،  ٥ح/١١ص/١والترمذي يف سـننه  ج     . ٦٩ح/٣٩ص/١وابن خزمية يف صحيحه  ج     . ١٤٠٨ح/٢٥٦ص/٤ج
وأيب داود يف سـننه   . ٢٩٨ح/١٠٩ص/١،  ج٢٩٦ح/١٠٩ص/١وابن ماجـه يف سـننه  ج   . ٦ح/١٢ص/١ج
. والطيالـسي يف مـسنده    . واحلاكم يف مـستدركه   . نده وابن حنبل يف مس . ٦ح/٣ص/١،  ج  ٤ح/٢ص/١ج

. والبيهقي يف سننه الكربى  . والطرباين يف معجمه الصغري . والنسائي يف سننه الكربى . والطرباين يف معجمه الكبري 
  .والدارمي يف سننه  . وابن اجلارود يف املنتقى  . وابن اجلعد يف مسنده. وأيب يعلى يف مسنده  

   .٧ -١/احتة  الف)٣(
   .٥ -١/  البقرة )٤(
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٢٦٨  

                 اِتاوما ِفي السم لَّه موالَ نةٌ وِسن ذُهأْخالَ ت ومالْقَي يالْح وِإالَّ ه الَ ِإلَـه اللّه 
ِهم وما خلْفَهـم    وما ِفي اَألرِض من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإالَّ ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين أَيِدي             

والَ يِحيطُونَ ِبشيٍء من ِعلِْمِه ِإالَّ ِبما شاء وِسع كُرِسيه الـسماواِت واَألرض والَ              
 ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هودؤي  )١( . 

        ْالِه وبِه ِمن را أُنِزلَ ِإلَيولُ ِبمسالر نآلِئكَِتـِه        آممِباللّـِه و نونَ كُلٌّ آمِمنؤم
              كِإلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونِمعقَالُواْ سِلِه وسن رٍد مأَح نيب قفَرِلِه الَ نسرِبِه وكُتو

  ِصريالْم         با كَسا ما لَههعسفْساً ِإالَّ ون اللّه كَلِّفالَ ي      تبـسا اكْتا مهلَيعو ت
ربنا الَ تؤاِخذْنا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحِملْ علَينا ِإصراً كَما حملْتـه علَـى          

             اغِْفرا ونع فاعا ِبِه وا الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحالَ تا ونبا رِلنِمن قَب الَِّذين    ا أَنتنمحارا ولَن 
 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرا فَانصالَنوم  )٢( . 

ِليمالْع ِميعالس وهو اللّه مكِْفيكَهيفَس  )٣( . 
       وِر ودا ِفي الصِشفَاء لِّمو كُمبن رِعظَةٌ موكُم ماءتج قَد اسا النها أَيى   يـده

 ِمِننيؤةٌ لِّلْممحرو  )٤(.
               َّإَال الظَّـاِلِمني ِزيـدالَ يو ِمِننيؤةٌ لِّلْممحرِشفَاء و وا هآِن مالْقُر لُ ِمنزننو 
  . )٥(   خساراً
 ِشفَاءى ودوا هنآم ِللَِّذين وقُلْ ه   )٦( . 
فَه تِرضِإذَا مِفِني  وشي و  )١( . 

                                                        
   . ٢٥٥/  البقرة )١(
   .٢٨٦-٢٨٥/ البقرة )٢(
   .١٣٧/   البقرة )٣(
   .٥٧/   يونس )٤(
   .٨٢/ اإلسراء )٥(
   .٤٤/   فصلت )٦(
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 ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشيو  )٢( . 
                اِهيمـرـا آلَ ِإبنيآت ِلِه فَقَدِمن فَض اللّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم 

 . )٣( الِْكتاب والِْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عِظيماً 
  َقَال انـاً              الَِّذينِإمي مهادفَـز مهوشفَاخ واْ لَكُمعمج قَد اسِإنَّ الن اسالن ملَه 

 فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل لَّم يمسـسهم  وقَالُواْ حسبنا اللّه وِنعم الْوِكيلُ     
 اللّهانَ اللِّه ووواْ ِرضعباتوٌء وِظيٍم سٍل عذُو فَض  )٤( .   

                 آدـٍر فَـالَ ريِبخ كِردِإن يو وِإالَّ ه لَه فَالَ كَاِشف رِبض اللّه كسسمِإن يو 
 ِحيمالر فُورالْغ وهاِدِه وِعب اُء ِمنشن يِبِه م يبصِلِه يِلفَض  )٥( . 

      ِوذُ بأَع بقُل راِطِني      وياِت الشزمه ِمن ك   أَن بر ـوذُ ِبـكأَعو  
  . )٦(  يحضروِن 

 ِليمع ِميعس هِعذْ ِباللِّه ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كرتَغَنا يِإمو   )٧(.  
 ًفّاافَّاِت صالصو ًراجاِت زاِجرفَالز      ًاِت ِذكْرااِليفَالت َِّإن  

 اِحدلَو كُمِإلَه اِرِقشالْم برا ومهنيا بمِض والْأَراِت واومالس بر   اِإن  
  لَا   وِحفْظاً من كُلِّ شيطَاٍن ماِرٍد  زينا السماء الدنيا ِبِزينٍة الْكَواِكِب 

ساِنٍب يقْذَفُونَ ِمن كُلِّ جيلَى ولَِإ الْأَعونَ ِإلَى الْمعم ذَابع ملَهوراً وحد  
 اِصبو ثَاِقب ابِشه هعبطْفَةَ فَأَتالْخ ِطفخ نِإلَّا م   )٨( .  

                                                                                                                                        
   .٨٠/    الشعراء)١(
  .١٤/  التوبة  )٢(
   .٥٤/   النساء )٣(
   .١٧٤/  آل عمران )٤(
   .١٠٧/ يونس ) ٥(
   .٩٨-٩٧ / املؤمنون )٦(
   .٢٠٠/ األعراف  ) ٧(
   . ١٠ -١/  الصافات )٨(
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         ُفَقَال الِْجن نم فَرن عمتاس هأَن ِإلَي بـاً        قُلْ أُوِحيجآناً عا قُرنِمعا سوا ِإن  
  . )١(  يهِدي ِإلَى الرشِد فَآمنا ِبِه ولَن نشِرك ِبربنا أَحداً 

         واقَالُوا أَنِصت وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرِمعتسي الِْجن نفَراً من كا ِإلَيفْنرِإذْ صو
 ا قُِضيفَلَم      نِذِرينِمِهم ما ِإلَى قَولَّوو            اباً أُنِزلَ ِمـنا ِكتنِمعا سا ِإننما قَوقَالُوا ي  

  .)٢(  بعِد موسى مصدقاً لِّما بين يديِه يهِدي ِإلَى الْحق وِإلَى طَِريٍق مستِقيٍم 
     َلآنَ عذَا الْقُرا هلْنأَنز لَو          ِتلْكِة اللَِّه ويشخ نعاً مدصتاِشعاً مخ هتأَيٍل لَّربى ج

  هو اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو عاِلم الْغيِب الْأَمثَالُ نضِربها ِللناِس لَعلَّهم يتفَكَّرونَ    
     ِحيمالر نمحالر وِة هادهالشو            وسالْقُـد ِلكالْم وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه وه 

 هو  السلَام الْمؤِمن الْمهيِمن الْعِزيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَِّه عما يشِركُونَ           
      ساء الْحمالْأَس لَه روصالْم اِرئالْب اِلقالْخ ِض       اللَّهالْأَراِت واوما ِفي السم لَه حبسى ين

 ِكيمالْح ِزيزالْع وهو  )٣( . 
      اِسالن بوذُ ِبرقُلْ أَع     اِسِلِك النم      ـاِسِإلَِه الن      ـرِمـن ش 

ن الِْجنِة و النـاِس    مِ  الَِّذي يوسِوس ِفي صدوِر الناِس       الْوسواِس الْخناِس   
  )٤( . 

      الْفَلَِق بوذُ ِبرقُلْ أَع        لَقا خم رِمن ش          قَبغَاِسٍق ِإذَا و رِمن شو  
  قَِدفَّاثَاِت ِفي الْعالن رِمن شو  دساِسٍد ِإذَا حح رِمن شو    )٥(.   

                                                        
   .٢-١/ اجلن )١(
   .٣٠-٢٩/ األحقاف )٢(
   .٢٤-٢١/احلشر ) ٣(
   .٦-١/ الناس )٤(
   .٥-١/ الفلق )٥(
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    َأ اللَّه وقُلْ ه   دح    دمالص اللَّه        ولَدي لَمو ِلدي لَم    كُن لَّهي لَمو  
 دكُفُواً أَح  )١(  . 

  
  :ومن السنة 

عن خولة بنت حكيم السلمية تقول مسعت رسول اهللا صلى " يف صحيح مسلم  
 شر مـا  اهللا عليه وسلم يقول  من نزل مرتال مث قال أعوذ بكلمات اهللا التامات من             

  " .خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من مرتله ذلك 
عن أيب هريرة أنه قال جاء رجل إىل النيب صـلى اهللا عليـه      " وله يف صحيحه    

وسلم فقال  يا رسول اهللا ما لقيت من عقرب لدغتين البارحة قال أما لو قلت حني                 
  . )٢(" أمسيت أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل تضرك 

عن بن عباس رضي اهللا عنهما قال كان النيب صلى          " خاري يف صحيحه      وللب
اهللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني ويقول إن أباكما كان يعوذ ـا إمساعيـل               

  .) ٣(" وإسحاق أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة 

                                                        
   .٤-١/اإلخالص ) ١(
و ابن حبـان يف  .٢٧٠٩ح/٢٠٨١ص/٤،  ج٢٧٠٨ح/٢٠٨١ص/٤أخرجهما مسلم  يف صحيحه  ج / صحيحه  )٢(

ــن خزميــة يف . ٢٧٠٠ح/٤١٩ص/٦،  ج١٠٢١ح/٢٩٩ص/٣،  ج١٠٢٠ح/٢٩٨ص/٣صــحيحه  ج و اب
و ابـن ماجـه يف سـننه         . ٣٤٣٧ح/٤٩٧ص  /٥و الترمذي يف سـننه ج     . ٢٥٦٦ح/١٥١ص/٤صحيحه  ج  

و الطرباين  . و مالك يف املوطأ       . و ابن حنبل يف مسنده        .٣٥٤٧ح/١١٧٤ص/٢،  ج  ٣٥١٨ح/١١٦٣ص/٢ج
و البيهقـي يف سـننه      )  . الزوائد(اهليثمي يف مسنده    / و احلارث   . ربى  و النسائي يف سننه الك    .يف معجمه الكبري    

  .و الدارمي يف سننه . و أيب يعلى يف مسنده . الكربى 
و ابن أيب الـدنيا   .٣١٩١ح/١٢٣٣ص/٣،  ج٣١٩١ح/١٢٣٣ص/٣أخرجه البخاري يف صحيحه  ج/ صحيح   )٣(

ــارات  ج ــرض والكف ــحيحه  ج .١٨٤ح/١٤٧ص/١يف امل ــان يف ص ــن حب ،  ١٠١٢ح/٢٩١ص/٣و اب
ــننه  ج . ١٠١٣ح/٢٩٣ص/٣ج ــذي يف س ــننه    . ٢٠٦٠ح/٣٩٧ص /٤و الترم ــه يف س ــن ماج و اب
و احلـاكم يف   .و ابن حنبل يف مسنده      . ٤٧٣٧ح/٢٣٥ص/٤و أيب داود يف سننه  ج      . ٣٥٢٥ح/١١٦٥ص/٢ج
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لعبد الرمحن بن خنـبش   عن أيب التياح قال قلت      " وألمحد بن حنبل يف مسنده      
التميمي وكان كبريا أدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال نعم قال قلـت                
كيف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة كادته الشياطني فقال إن الشياطني              
حتدرت تلك الليلة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األوديـة والـشعاب               

نار يريد أن حيرق ا وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     وفيهم شيطان بيده شعلة     
فهبط إليه جربيل عليه السالم فقال يا حممد قل قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمات                
اهللا التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما يرتل من السماء ومن شر ما يعرج              

قا يطرق خبري يا رمحـن      فيها ومن شر فنت الليل والنهار ومن شر كل طارق إال طار           
  . )١(" قال فطفئت نارهم وهزمهم اهللا تبارك وتعاىل 

عن عائشة قالت  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  "وملسلم يف صحيحه     
إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه مث قال أذهب الباس رب الناس واشف أنـت               

 . )٢(" الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما 
                                                                                                                                        

و البخاري  . لصغري  و الطرباين يف معجمه ا    . و النسائي يف سننه الكربى      . و الطرباين يف معجمه الكبري      . مستدركه  
  .و عبد الرزاق يف مصنفه . يف خلق أفعال العباد 

 ٥١ص/٥و عبـد الـرزاق يف مـصنفه  ج         . ١٥٤٩٨ح/٤١٩ص/٣ أخرجه ابن حنبل  يف مسنده  ج        /صحيح  ) ١(
 صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته  حـديث           ، وصححه األلباين يف    ٢٩٦٢٢ح/٨٠ص/٦،  ج  ٢٣٦٠١ح/

   .٧٤: رقم
وابن أيب الدنيا  يف . ٢١٩١ح/١٧٢٣ص/٤،  ج٢١٩١ح/١٧٢٢ص/٤ه  مسلم يف صحيحه  ج    أخرج /صحيح  ) ٢(

و البخاري يف صحيحه  . ٢٥١ح/١٩٥ص/١،  ج١٩٢ح/١٥٢ص/١،  ج٩٥ح/٩١ص/١املرض والكفارات  ج
ــحيحه  ج. ٥٤١٢ح/٢١٦٨ص/٥ج ــان يف ص ــن حب ــننه  . ٢٩٧٠ح/٢٣٧ص/٧و اب ــذي يف س و الترم
و ابـن  . ٣٥٢٠ح/١١٦٣ص/٢،  ج١٦١٩ح/٥١٨ص/١جو ابن ماجه يف سـننه       . ٣٥٦٥ح/٥٦١ص/٥ج
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٢٧٣  

عن أيب سعيد  أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم            " وملسلم يف صحيحه    
فقال يا حممد اشتكيت فقال نعم قال باسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر                

 . )١(" كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك باسم اهللا أرقيك 
ل اهللا  عن عثمان بن أيب العاص الثقفي أنه شكا إىل رسو         " وملسلم يف صحيحه    

صلى اهللا عليه وسلم وجعا جيده يف جسده منذ أسلم فقال له رسول اهللا صـلى اهللا        
عليه وسلم  ضع يدك على الذي تأمل من جسدك وقل باسم اهللا ثالثا وقـل سـبع                  

 . )٢(" مرات أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 
هللا عليـه  عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صـلى ا " وللبخاري يف صحيحه    

 بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن  )٣(وسلم كان يقول للمريض  بسم اهللا تربة أرضنا          
 . )١(" ربنا 

                                                                                                                                        
و ابن راهويه . و النسائي يف سننه الكربى . و الطرباين يف معجمه الكبري .و الطيالسي يف مسنده  . حنبل يف مسنده 

و عبد . و أيب يعلى يف مسنده        . و البيهقي يف سننه الكربى      . و ابن عمرو الشيباين يف اآلحاد واملثاين          . يف مسنده   
  .و عبد الرزاق يف مصنفه .  محيد يف مسنده  بن

و ابن حبـان يف     . ٢١٨٦ح/١٧١٩ص/٤،  ج  ٢١٨٥ح/١٧١٨ص/٤ أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج       /صحيح  ) ١(
و ابن  . ٩٧٢ح/٣٠٣ص/٣و الترمذي يف سننه  ج     . ٢٩٦٨ح/٢٣٥ص/٧،  ج  ٩٥٣ح/٢٣٤ص/٣صحيحه  ج  

و ابن حنبل . ٣٥٢٧ح/١١٦٦ص/٢،  ج٣٥٢٤ح/١١٦٤ص /٢،  ج٣٥٢٣ح/١١٦٤ص/٢ماجه يف سننه  ج
و ابن راهويه يف . و الطرباين يف مسند الشاميني  . و النسائي يف سننه الكربى . و احلاكم يف مستدركه     . يف مسنده   

  .و عبد الرزاق يف مصنفه . و عبد بن محيد يف مسنده . و أيب يعلى يف مسنده  . مسنده  
وأخرجـه ابـن أيب الـدنيا  يف املـرض            . ٢٢٠٢ح  /١٧٢٨ص  /٤أخرجه مسلم يف صحيحه  ج       /    صحيح    )٢(

/ ٢٣٣ص/٧،  ج٢٩٦٤ح/٢٣١ص/٧و ابـن حبـان يف صـحيحه  ج   . ١٥٥ح/١٢٩ص/١والكفـارات  ج 
و ابن . ٣٥٢٢ح/١١٦٤ص/٢و ابن ماجه يف سننه  ج. ٣٥٨٨ح/٥٧٤ص/٥و الترمذي يف سننه  ج     . ٢٩٦٧ح

و النـسائي يف    . اين يف معجمه الكبري     و الطرب . و الطيالسي يف مسنده     . و احلاكم يف مستدركه     . حنبل يف مسنده    
  )  .الزوائد(اهليثمي يف مسنده / و احلارث . و الطرباين يف معجمه الصغري . سننه الكربى 

استحباب أخذ شيء من تربة األرض والنفث فيها فهذا وارد كما ترى  : ٢٠٨ \ ١٠ذكر ابن حجر يف فتح الباري )٣(
وبنو آدم خملوق من تراب ، وأيضاً التربة يطأها اجلميع          .   أيضاً خاصية        وقيل إن يف التربة   . فيمسح على املوضع    

  .فيبقى أثر فتنفع ملن به عني 
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٢٧٤  

عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال مسعت رسول          " وللحاكم يف مستدركه    
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ما من عبد يقول يف صباح كل يوم ومساء كل ليلة            

ر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم            باسم اهللا الذي ال يض    
 . )٢(" ثالث مرات فيضره شيء 
عن أيب راشد احلرياين قال أتيت عبد اهللا بن عمرو بـن            " وللترمذي يف سننه    

العاصي فقلت له حدثنا مما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فـألقى إيل      
 صلى اهللا عليه وسلم قال فنظرت فيها فإذا صحيفة فقال هذا ما كتب يل رسول اهللا

فيها  إن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال يا رسول اهللا علمـين مـا أقـول إذا                    
أصبحت وإذا أمسيت فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر الـسماوات واألرض عـامل               
الغيب والشهادة ال إله إال أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شـر نفـسي          

  .)٣ ("لشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إىل مسلم ومن شر ا
  .يذكر ما سبق وينفث يف صدره ويف ماء ويشرب منه 

  
                                                                                                                                        

و ابن حبان يف    . ٥٤١٤ح/٢١٦٩ص/٥،  ج  ٥٤١٣ح/٢١٦٨ص/٥ أخرجه البخاري  يف صحيحه  ج       /صحيح   )١(
نه  و أيب داود يف سـن . ٣٥٢١ح/١١٦٣ص/٢و ابـن ماجـه يف سـننه  ج   . ٢٩٧٣ح/٢٣٩ص/٧صحيحه  ج 

و النــسائي يف ســننه الكــربى  . ٨٢٦٦ح/٤٥٧ص /٤و احلــاكم يف مــستدركه  ج. ٣٨٩٥ح/١٣ص/٤ج
ــسنده ج . ١٠٨٦٢ح/٢٥٣ص/٦،  ج٧٥٥٠ح/٣٦٨ص/٤ج ــى يف مـ ،  ٤٥٢٧ح/٢٣ص /٨و أيب يعلـ
   .٢٩٤٩٢ح/٦٢ص/٦،  ج٢٣٥٦٩ح/٤٦ص/٥و عبد الرزاق يف مصنفه  ج. ٤٥٥٠ح/٤٠ص/٨ج

، وأخرجـه البخـاري  يف األدب املفـرد           ١٨٩٥ح  /٦٩٥ص  /١ أخرجه احلاكم يف مـستدركه  ج         /صحيح   )٢(
و الترمذي يف   . ٨٦٢ح/١٤٤ص/٣،  ج  ٨٥٢ح/١٣٣ص/٣و ابن حبان يف صحيحه  ج      . ٦٦٠ح/٢٣٠ص/١ج

و أيب داود يف ســننه  . ٣٨٦٩ح/١٢٧٣ص /٢و ابــن ماجــه يف ســننه  ج. ٣٣٨٨ح/٤٦٥ص/٥ســننه  ج
،  ٤٧٤ح/٦٦ص/١،  ج٤٤٦ح/٦٣ص/١ جو ابن حنبل يف مسنده . وصححه األلباين . ٥٠٨٨ح/٣٢٣ص/٤ج
ــسنده  ج . ٥٢٨ح/٧٢ص/١ج ــسي يف م ــربى    . ٧٩ح/١٤ص/١و الطيال ــننه الك ــسائي يف س و الن
ــسنده  . ١٠١٧٩ح/٩٥ص/٦،  ج١٠١٧٨ح /٩٤ص/٦، ج٩٨٤٣ح/٨ص/٦ج ــد يف م ــن محي ــد ب و عب
   .٥٤ح/٤٨ص/١ج

    .٢٠٨ص  ِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم ومن يعتِصم ِباللِّه فَقَد ه مضى خترجيه يف باب قوله تعاىل / صحيح)٣(
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  احلجامة  

ـ تفضل يف الفصول الدافئـة الربيـع        ١: احلجامة هلا طريقة يف استخدامها      
 و  ١٧ـ يف أول النصف الثاين من الشهر وحتديدا يف أيام الوتر وهي             ٢، والصيف  

ـ تكون صباحاً علـى  ٤. ـ تفضل يف اخلميس واإلثنني والثالثاء   ٣ . ٢١ و   ١٩
الريق قبل األكل والشرب وبعد أن حيتجم بنصف ساعة تقريباً يأكـل ويـشرب،              

  .واحلجامة بعد األكل تضر قليال 
عن صفية بنت حيي قالت  كان رسول اهللا  معتكفـا         " للبخاري يف صحيحه      
 قمت فانقلبت فقام معي ليقلبين وكان مسكنها يف دار          فأتيته أزوره ليال فحدثته مث    

أسامة بن زيد فمر رجالن من األنصار فلما رأيا النيب  أسرعا فقال الـنيب  علـى                  
رسلكما إا صفية بنت حيي فقاال سبحان اهللا يا رسول اهللا قال إن الشيطان جيري               

   .)١("قال شيئا من اإلنسان جمرى الدم وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما سوءا أو 
يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا هاج        " ويف السلسة الصحيحه لأللباين       

   .)٢("بأحدكم الدم فليحتجم فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه يقتله 

                                                        
 ٧١٧ص/٢،  ج  ١٩٣٣ح/٧١٧ص/٢،  ج  ١٩٣٠ح/٧١٦ص/٢أخرجه البخـاري يف صـحيحه  ج       / صحيح  ) ١(

/ ٢٦٢٤ص/٦،  ج  ٥٨٦٥ح/٢٢٩٧ص/٥،ج٣١٠٧ح/١١٩٥ص/٣،ج٢٩٣٤ح/١١٣٠ص/٣،ج١٩٣٤ح/
ــرد  ج. ٦٧٥٠ح ــحيحه  ج. ١٢٨٨ح/٤٣٨ص/١ويف األدب املف ــسلم يف ص ، ٢١٧٤ح/١٧١٢ص/٤وم
،  ٣٦٧١ح/٤٢٩ص/٨وابن حبـان يف صـحيحه  ج       . ٢١٧٥ح/١٧١٣ص/٤،  ج  ٢١٧٥ح/١٧١٢ص/٤ج
،  ٢٢٣٣ح/٣٤٩ص/٣وابن خزميـة يف صـحيحه  ج       . ٤٤٩٧ح/٣٤٩ص/١٠،  ج  ٤٤٩٦ح/٣٤٨ص/١٠ج
ــننه  ج . ٢٢٣٤ح/٣٤٩ص/٣ج ــه يف سـ ــن ماجـ ــننه  . ١٧٧٩ح/٥٦٦ص/١وابـ وأيب داود يف سـ
والطرباين . ن حنبل يف مسنده   واب. ٤٩٩٤ح/٢٩٩ص/٤،  ج  ٢٤٧١ح/٣٣٣ص/٢،  ج  ٢٤٧٠ح/٣٣٣ص/٢ج

وعبد بن محيد . والبيهقي يف سننه الكربى. والطرباين يف مسند الشاميني. والنسائي يف سننه الكربى. يف معجمه الكبري
  . والدارمي يف سننه. وابن أيب شيبة يف مصنفه. يف مسنده

  . ٢٧٤٧ح/٥٦١ص/٦صححه األلياين يف السلسة الصحيحة   ج/صحيح ) ٢(
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عن محيد الطويل عن أنس  أنه  سئل عن أجر احلجام  " وللبخاري يف صحيحه      
عني من طعام وكلـم مواليـه   فقال احتجم رسول اهللا  حجمه أبو طيبة وأعطاه صا  

فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري وقال ال تعذبوا              
  " .صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط 

عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجم وأعطى           "وله يف صحيحه      
   .)١("احلجام أجره واستعط 

عن أيب كبشة األمناري قال  أن النيب صـلى اهللا عليـه   " وأليب داود يف سننه    
وسلم كان حيتجم على هامته وبني كتفيه وهو يقول من أهراق من هذه الدماء فال               

   .)٢("يضره أن ال يتداوى بشيء لشيء 
  

                                                        
/ ٧٦٩ص/٢،  ج  ١٩٩٧ح/٧٤٢ص/٢،  ج  ١٩٩٦ح/٧٤١ص/٢أخرجه البخاري يف صـحيحه  ج       / صحيح) ١(

،  ٢١٦١ح/ ٧٩٧ص/٢،ج٢١٥٩ح/٧٩٧ص/٢،ج٢١٥٨ح/٧٩٦ص/٢،ج٢١٥٧ح/٧٩٦ص/٢،ج٢٠٩٦ح
ــحيحه  ج. ٥٣٧١ح/٢١٥٦ص/٥،  ج٥٣٦٧ح/٢١٥٥ص/٥ج ــسلم  يف ص ،  ١٥٧٧ح/١٢٠٤ص/٣وم
ـ  .١٢٠٢ح/١٧٣١ص/٤،  ج  ١٥٧٧ح/١٢٠٥ص/٣،  ج  ١٢٠٢ح/١٢٠٥ص/٣ج ان يف صـحيحه     وابن حب
وابن ماجه  . ١٢٧٨ح/٥٧٧ص/٣والترمذي يف سننه  ج    . ٥١٥١ح/٥٥٥ص/١١،  ج  ٣٥٣٦ح/٣٠٩ص/٨ج

ــننه  ج ــننه  . ٢١٦٣ح/٧٣٢ص/٢،  ج٢١٦٢ح/٧٣١ص/٢،  ج٢١١٢ح/٦٨٢ص/١يف س وأيب داود يف س
واحلـاكم يف   . ومالـك يف املوطـأ    . وابن حنبل يف مسنده   . ٣٤٢٤ح/٢٦٦ص/٣،  ج  ٣٤٢٣ح/٢٦٦ص/٣ج

والطـرباين يف معجمـه     . والطيالسي يف مسنده  واحلميدي يف مسنده      . اوي يف شرح معاين اآثار    والطح. مستدركه
. وأيب يعلى يف مـسنده . والبيهقي يف سننه الكربى. والطرباين يف مسند الشاميني . والنسائي يف سننه الكربى   . الكبري

والطرباين يف معجمه   . لدارمي يف سننه  وا. وعبد الرزاق يف مصنفه   . وابن اجلعد يف مسنده   . وعبد بن محيد يف مسنده    
  . األوسط

ــحيح ) ٢( ــنن أيب داود  ج / ص ــاين يف س ــححه األلب ــه  ج . ٣٨٥٩ح/٤ص/٤ص ــن ماج ــنن اب / ٢ويف س
والطرباين . ٨٥٩ح/٣٤٣ص/٢٢،  ج٨٥٨ح/٣٤٣ص/٢٢والطرباين يف معجمه الكبري  ج     .٣٤٨٤ح/١١٥٣ص

والـشيباين يف اآلحـاد واملثـاين        وابن عمر . ٢١١ح/١٣٣ص/١،  ج  ١٧٩ح/١١٧ص/١يف مسند الشاميني  ج    
  .والطرباين يف معجمه األوسط. والبيهقي يف سننه الكربى. ١٢٨٣ح/٣ص/٣ج
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عن بن عباس عن النيب  قال  الـشفاء يف ثالثـة يف         " وللبخاري يف صحيحه      
   .)١(" وأنا أى أميت عن الكي شرطة حمجم أو شربة عسل أو كية بنار

عن أنس قال  كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم             " وللترمذي يف سننه      
حيتجم يف األخدعني والكاهل وكان حيتجم لسبع عشرة وتسع عـشرة وإحـدى             

   .)٢("وعشرين 
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            " وأليب داود يف سننه       

  .)٣("سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داءمن احتجم ل
عن نافع عن بن عمر قال  يا نافع قد تبيـغ يب الـدم               " والبن ماجة يف سننه       

فالتمس يل حجاما واجعله رفيقا إن استطعت وال جتعله شيخا كبريا وال صبيا صغريا 
الريق أمثل وفيـه    فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول احلجامة على            

شفاء وبركة وتزيد يف العقل ويف احلفظ فاحتجموا على بركة اهللا يـوم اخلمـيس               
واجتنبوا احلجامة يوم األربعاء واجلمعة والسبت ويوم األحد حتريا واحتجموا يـوم         

                                                        
/ ٥،  ج  ٥٣٥٧ح/٢١٥٢ص/٥،  ج  ٥٣٥٦ح/٢١٥٢ص/٥أخرجـه والبخـاري يف صـحيحه  ج        / صحيح  ) ١(

ــحيحه   . ٥٣٧٧ح/٢١٥٧ص/٥،  ج٥٣٧٥ح/٢١٥٧ص/٥،  ج٥٣٥٩ح/٢١٥٢ص ــسلم  يف صـ ومـ
وابن . ٦٠٧٨ح/٤٤٣ص/١٣،  ج  ٤٠٦٧ح/٣٧٦ص/٩ن يف صحيحه  ج    وابن حبا .٢٢٠٥ح/١٧٣٠ص/٤ج

ــننه  ج ــه يف سـ ــننه  ج. ٣٤٩١ح/١١٥٥ص/٢،  ج٣٤٧٦ح/١١٥١ص/٢ماجـ / ٢وأيب داود يف سـ
والطحاوي يف شرح معـاين    . ومالك يف املوطأ  . وابن حنبل يف مسنده   . ٣٨٥٧ح/٤ص/٤،  ج  ٢١٠٢ح/٢٣٣ص

. والدارقطين يف سـننه  . والطرباين يف معجمه الصغري   . لكربىوالنسائي يف سننه ا   . والطرباين يف معجمه الكبري   . اآثار
  .وعبد الرزاق يف مصنفه. وأيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى). الزوائد(اهليثمي يف مسنده / واحلارث 

/ ٢ويف ســنن ابــن ماجــه  ج. ٢٠٥١ح/٣٩٠ص/٤صــححه األلبــاين يف ســنن الترمــذي ج/ صــحيح ) ٢(
. ١٣٠٢٤ح/١٩٢ص/٣،  ج  ١٢٢١٢ح/١١٩ص/٣ابن حنبل يف مـسنده  ج      وأخرجه  . ٣٤٨٣ح/١١٥٢ص

والطـرباين يف   . ١٩٩٤ح/٢٦٧ص/١والطيالسي يف مسنده  ج    . ٧٤٧٧ح/٢٣٤ص/٤واحلاكم يف مستدركه  ج    
ــبري  ج ــه الكـ ــسنده  . ١٢٥٨٨ح/٩٦ص/١٢،  ج١٢٥٨٧ح/٩٦ص/١٢معجمـ ــى يف مـ وأيب يعلـ

  .٢٣٥٠٣ح/٣٩ص/٥وعبد الرزاق يف مصنفه  ج. ٣٠٤٨ح/٣٨٧ص/٥ج
/ ٤وأخرجـه احلـاكم يف مـستدركه  ج   . ٣٨٦١ح/٥ص/٤حـسنه األلبـاين يف سـنن أيب داود   ج     / حسن  ) ٣(

  .١٩٣١٩ح/٣٤٠ص/٩والبيهقي يف سننه الكربى  ج. ٧٤٧٥ح/٢٣٣ص
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اإلثنني والثالثاء فإنه اليوم الذي عاىف اهللا فيه أيوب من البالء وضربه بالبالء يـوم               
   .)١("ال يبدو جذام وال برص إال يوم األربعاء أو ليلة األربعاء األربعاء فإنه 

   متر العجوة ومثله كل متر ناضج سليم كما ورد عن الشيخ بن باز يرمحه اهللا  
عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  " أخرج مسلم يف صحيحه       

   .)٢("إن يف عجوة العالية شفاء أو إا ترياق أول البكرة 
عن سعد  يقول مسعت رسول اهللا  يقول  من تصبح            " وللبخاري يف صحيحه      

   .)٣("سبع مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر 
  احلبة السوداء  

عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا  يقـول  يف            " أخرج البخاري يف صحيحه       
   .)٤("احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام 

                                                        
واحلاكم يف . ٣٤٨٨ح/١١٥٤ص/٢،  ج  ٣٤٨٧ح/١١٥٤ص/٢صححه األلباين يف سنن ابن ماجه  ج       / صحيح  ) ١(

/ ٤٥٤ص /٤،  ج٧٤٨١ح/٢٣٥ص/٤،  ج٧٤٨٠ح/٢٣٥ص/٤،  ج٧٤٧٩ح/٢٣٥ص/٤مــستدركه  ج
  .٩٣٣٩ح/١٣٥ص/٩ والطرباين يف معجمه األوسط  ج٨٢٥٥ح

، ٢٤٥٢٨ح/٧٧ص/٦وابن حنبل يف مسنده  ج. ٢٠٤٨ح/١٦١٩ص/٣أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج/ صحيح ) ٢(
والنسائي يف سننه الكربى     . ٢٥٢٢٨ح/١٥٢ص/٦،  ج  ٢٤٧٨١ح/١٠٥ص/٦،  ج  ٢٤٧٧٩ح/١٠٥ص/٦ج
  .٧٥٥٩ح/٣٧٠ص/٤ج،  ٦٧١٤ح/١٦٥ص/٤ج

/ ٥،  ج٥٤٣٥ح/٢١٧٧ص/٥،  ج٥١٣٠ح/٢٠٧٥ص/٥أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  ج/ صــحيح ) ٣(
،  ٢٠٤٧ح/١٦١٨ص/٣وأخرجه مسلم  يف صـحيحه  ج       . ٥٤٤٣ح/٢١٧٩ص/٥،  ج  ٥٤٣٦ح/٢١٧٧ص
. واحلميدي يف مسنده. وابن حنبل يف مسنده. ٣٨٧٦ح/٨ص/٤وأيب داود يف سننه  ج. ٢٠٤٧ح/١٦١٩ص/٣ج

وعبـد  . وأيب يعلى يف مسنده   . والبيهقي يف سننه الكربى   . والطرباين يف معجمه الصغري   .   سننه الكربى  والنسائي يف 
  .الرزاق يف مصنفه

/ ٤وأخرجـه مـسلم  يف صـحيحه  ج   . ٥٣٦٤ح/٢١٥٤ص/٥أخرجه البخـاري يف صـحيحه  ج   / صحيح  ) ٤(
. ٢٢١٥ح/١٧٣٦ص/٤،  ج  ٢٢١٥ح/١٧٣٦ص/٤،  ج  ٢٢١٥ح/١٧٣٥ص/٤، ج ٢٢١٥ح/١٧٣٥ص

والطرباين يف  . وابن حنبل يف مسنده   . ٣٤٤٩ح/١١٤٢ص/٢،  ج  ٣٤٤٧ح/١١٤١ص/٢اجه يف سننه  ج    وابن م 
والطرباين يف معجمـه    . وأيب يعلى يف مسنده   . وابن راهويه يف مسنده   . والطرباين يف مسند الشاميني   . معجمه الكبري 

  .األوسط
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 منتجاتهألبان البقر و  
عن مليكة بنت عمرو الزيدية من ولد زيد اهللا بن  " وللطرباين يف معجمه الكبري     

سعد قالت  اشتكيت وجعا يف حلقي فأتيتها فوضعت يل مسن بقرة قالت ان رسول               
   .)٢ (" شفاء ومسنها دواء وحلومها داء )١( اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ألباا

  السنا  
السنا نصف جرام اىل جرامني قرابة ملئ الكف ينقع يف املاء ملدة                  مقدار الشربة من    

 .يستخدم مرة واحدة يف السنة. عشر ساعات أو يوضع يف املاء املغلي عشر دقائق 
عن إبراهيم بن أيب عبلة قال مسعت أبـا أيب بـن أم             "  للحاكم يف مستدركه      

ني يقول مسعـت    حزام وكان قد صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالت           
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من           

   .)٣("كل داء إال السام قيل يا رسول اهللا وما السام قال املوت 
  
  
  العود اهلندي  

                                                        
لداء هو مافيه ضرر فيستخلص ضرره ويستفاد       الشفاء نافع وغري مقنن أما الدواء فهو نافع لكن يؤخذ منه بقدر وا            ) ١(

  .منه 
/ ٤وحسنه األلباين يف السلـسة الـصحيحة ج  . ٧٩ح/٤٢ص/٢٥أخرجه الطرباين  يف معجمه الكبري  ج     / حسن  ) ٢(

وابـن اجلعـد يف مـسنده        . ١٩٣٥٦ح/٣٤٥ص/٩وأخرجه البيهقي يف سننه الكـربى  ج       . ١٥٣٣ح/ ٤٦ص
  .٢٦٨٣ح/٣٩٣ص/١ج

ح /٣٧٣ص  /٤والنسائي يف سننه الكـربى  ج        . ٧٤٤٢ح/٢٢٤ص/٤ يف مستدركه  ج    أخرجه احلاكم / حسن  ) ٣(
والطرباين يف معجمـه الكـبري    . ٣٤٥٧ح/١١٤٤ص/٢،  ج٠ح/١١٤٤ص/٢وابن ماجه  يف سننه  ج    . ٧٥٧٧

والبيهقـي يف سـننه الكـربى        . ١٤ح/٣٢ص/١والطرباين يف مـسند الـشاميني  ج       . ٩٥٢ح/٣٩٩ص/٢٣ج
  .٣٠٣٤: ين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته انظر حديث رقموحسنه األلبا. ١٩٣٦٥ح/٣٤٧ص/٩ج
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عن أم قيس قالت  دخلت بابن يل علـى رسـول اهللا              " للبخاري يف صحيحه    
 على ما تدغرن أوالدكن ذا العالق عليكن ذا         وقد أعلقت عليه من العذرة فقال     

 )٣( من العذرة ويلد   )٢( فإن فيه سبعة أشفيه منها ذات اجلنب يسعط        )١( العود اهلندي 
  .) ٤ ("من ذات اجلنب 

 زمزم  
شرب كاس يوميا من ماء زمزم ومن أراد االغتسال فبقدر صاع يعين أربـع              

  .كاسات منه ملدة أسبوع  
  .)٥(   ِبِرجِلك هذَا مغتسلٌ باِرد وشراب  اركُض: قال تعاىل 

وجاء رسـول   " وملسلم يف صحيحه  يف احلديث الطويل لقصة إسالم أبو ذر              
اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت استلم احلجر وطاف بالبيت هو وصاحبه مث صـلى                

                                                        
هو ألواح شجر يؤتى به من بالد اهلند طيب الرائحة قابض فيه مرارة يسرية وقشره كأنه جلد موشى                  ود اهلندي   الع) ١(

ويصلح إذا مضغ أوميضمض بطبيخه لطيب النكهة وإذا شرب منه قدر مثقال نفع من لزوجـة املعـدة وضـعفها               
وقد عدد األطباء فيهـا  .. هليبها وإذا شرب باملاء نفع من وجع الكبد ووجع اجلنب وقرحة األمعاء واملغص   وسكون  

   .٢. ٢٣٩ص/٢١عمدة القاري ج. عدة منافع
اإلسعاط حتصيل الدهن أو غريه يف أقصى األنف سواء كان جيذب النفس أو بالتفريغ فيه  وهو أن يـستلقي علـى       ) ٢(

 يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر يف أنفه ماء أودهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك                ظهره وجيعل بني كتفيه ما    
ويقـال للغـالم اذا     . ٢٣٨ص/٢١عمدة القاري ج  . من الوصول إىل دماغه الستخراج ما فيه من الداء بالعطاس         

غريـب ألفـاظ   الزاهـر يف  . اشتكى حلقه فغمزت حلمة يف هلاته قد عذر فهومعذور وذلك الوجع يقال له العذره       
وعادة النساء يف عالجها أن تأخذ املرأة خرقة فتفتلها فتالً شديداً وتدخلها يف أنف الصيب               . ٣٨٦ص/١الشافعي ج 

 .٢٣٩ص/٢١عمدة القاري ج. وتطعن ذلك املوضع
حتفة األحـوذي   .  هوالدواء الذي يصب يف أحد جانيب فم املريض ويسقاه أويدخل هناك بأصبع وغريها وحينك به              ) ٣(

  .١٧٠,٣ص/٦ج
ومـسلم  يف    . ٥٣٨٣ح/٢١٦٠ص/٥،  ج  ٥٣٦٨ح/٢١٥٥ص/٥أخرجه البخاري يف صـحيحه  ج      / صحيح  ) ٤(

. ٣٤٦٨ح/١١٤٩ص/٢، ج٣٤٦٢ح/١١٤٦ص/٢وابن ماجه يف سننه  ج. ٢٢١٤ح/١٧٣٥ص/٤صحيحه  ج
. واحلميـدي يف مـسنده  . والطيالسي يف مسنده. وابن حنبل يف مسنده   . ٣٨٧٧ح/٨ص/٤وأيب داود يف سننه  ج     

 .والبيهقي يف سننه الكربى. والنسائي يف سننه الكربى. طرباين يف معجمه الكبريوال
   .٤٢/  ص )٥(
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 قال فقلـت  فلما قضى صالته   قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية اإلسالم             
السالم عليك يا رسول اهللا فقال وعليك ورمحة اهللا مث  قال من أنت قال قلت مـن       
غفار قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته فقلت يف نفسي كره ان انتميـت          
إىل غفار فذهبت آخذ بيده فقدعين صاحبه وكان أعلم به مين مث رفع رأسه مث قال                

ا منذ ثالثني بني ليلة ويوم قال فمـن كـان   مىت كنت ههنا قال قلت قد كنت ههن   
يطعمك قال قلت ما كان يل طعام إال ماء زمزم فسمنت حىت تكسرت عكن بطين               

   .)١ ("وما أجد على كبدي سخفة جوع قال إا مباركة إا طعام طعمة
عن جابر بن عبد اهللا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا           " والبن ماجه يف سننه       

   .)٢(" ماء زمزم ملا شرب له عليه وسلم يقول 
عن عائشة  كانت حتمل ماء زمزم وخترب أن رسـول اهللا            " وللبيهقي يف سننه      

محله رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        " ويف روايه   "  صلى اهللا عليه وسلم كان يفعله       
   .)٣("وسلم يف األداوي والقرب وكان يصب على املرضى ويسقيهم 

  زيت الزيتون  
                                                        

: انظر حديث رقـم   ) صحيح:  (وقال األلباين   . ٢٤٧٣ح/١٩٢٣ص/٤أخرجه مسلم  يف صحيحه  ج      / صحيح  ) ١(
 مسنده  وابن حنبل يف. ٧١٣٣ح/٨٣ص/١٦وأخرجه ابن حبان يف صحيحه  ج.   يف صحيح اجلامع الصغري ٢٤٣٨

  .٩٨٩ح/٢٣٦ص/٢وابن عمروالشيباين يف اآلحاد واملثاين  ج. ٢١٥٦٥ح/١٧٥ص/٥ج
وأخرجـه ابـن حنبـل يف مـسنده      . ٣٠٦٢ح/١٠١٨ص/٢صححه األلباين يف سنن ابن ماجـه   ج    / صحيح  ) ٢(

ــستدركه  ج . ١٥٠٣٨ح/٣٧٢ص/٣،  ج١٤٨٩٢ح/٣٥٧ص/٣ج ــاكم يف م ،  ١٧٣٨ح/٦٤٦ص/١واحل
ــننه  ج. ١٧٣٩ح/٦٤٦ص/١،  ج١٧٣٩ح/٦٤٦ص/١ج ــدارقطين يف ســ ،  ٢٣٥ح/٢٨٨ص/٢والــ
وابـن أيب  . ٢٤١٧٥ح/١٠٧ص/٥وعبد الرزاق يف مصنفه  ج . ٢٣٨ح/٢٨٩ص/٢،  ج  ٢٣٧ح/٢٨٩ص/٢ج

  .٨٤٩ح/٢٥٩ص/١والطرباين يف معجمه األوسط  ج. ٩١٢٤ح/١١٨ص/٥شيبة يف مصنفه  ج
لباين يف السلسه الـصحيحه        وصححه األ ، ٩٧٦٨ح  /٢٠٢ص  /٥أخرجه البيهقي يف سننه الكربى  ج        / صحيح  ) ٣(

وأخرجـه احلـاكم يف مـستدركه        . ٩٦٣ح/٢٩٦ص/٣وكذا يف سنن الترمـذي   ج       . ٨٨٣ح/٥٤٣ص/٢ج
. والبيهقـي يف سـننه الكـربى      . ٢٥٦٦ح/٢٨ص/٣والطرباين يف معجمه الكبري  ج     . ١٧٨٣ح/٦٦٠ص/١ج
  .٤٦٨٣ح/١٤٠ص/٨وأيب يعلى يف مسنده  ج. ٩٧٦٨ح/٢٠٢ص/٥ج



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٨٢  

عن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا           " مستدركه       وللحاكم يف   
  .)١(" عليه وسلم  إئتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة 

 السدر  
     ىهتنِة الْمرِسد ِعند      ىأْوةُ الْمنا جهِعند        ـاةَ مردى الـسشغِإذْ ي 

  .)٢(  يغشى
ٍروٍد  ِفي ِسدضخ٣( م(   )٤( .  

  .تأخذ مما سبق ما تيسر لك 
   
   
   
   
   
   

 

 

 
                                                        

/ ١٣٦ص/٤،  ج٣٥٠٥ح/٤٣٢ص/٢،  ج٣٥٠٤ح/٤٣٢ص/٢م يف مـستدركه  ج   أخرجه احلـاك  /  صحيح   )١(
و ابـن ماجـه يف سـننه        .١٨٥٢ح/٢٨٦ص/٤،  ج  ١٨٥١ح/٢٨٥ص/٤الترمذي  يف سـننه  ج      . ٧١٤٢ح
 ٤٩٧ص/٣و ابن حنبل يف مـسنده  ج . وصححه األلباين  .٣٣٢٠ح/١١٠٣ص/٢،  ج  ٣٣١٩ح/١١٠ص/٢ج
ــب.١٦٠٩٨ح/٤٩٧ص/ ٣،  ج١٦٠٩٧ح/ ،  ٥٩٦ح/٢٦٩ص/١٩ري  جو الطـــرباين يف معجمـــه الكـ

و . و عبد بن محيد يف مـسنده        . و ابن راهويه يف مسنده        . و النسائي يف سننه الكربى      .٥٩٧ح/٢٧٠ص/١٩ج
  .الدارمي يف سننه  

   .١٦ - ١٤/النجم ) ٢(
  . ويستخدم بطحن ورقه وتنقيعه يف املاء واالغتسال به . سدر خمضود أي ال شوك فيه ) ٣(
   .٢٨/  الواقعة )٤(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٨٣  
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٢٨٤  

 

 

  البـاب العاشر
  التحذير من الغلو  وصورة أخرى له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :  قال اهللا سبحانه 



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٨٥  

           ا رواْ ممرحِر ِعلٍْم ويفَهاً ِبغس مهالَدلُواْ أَوقَت الَِّذين ِسرخ اء    قَدافِْتر اللّه مقَهز
 ِدينتهواْ ما كَانملُّواْ وض لَى اللِّه قَدع )١(.   

 كَلِِّفنيتالْم ا ِمنا أَنمٍر وأَج ِه ِمنلَيع أَلُكُما أَسقُلْ م  ) ٢(.  
           نا ِإالَّ مهمطْعالَّ ي رثٌ ِحجرحو امعـِذِه أَنقَالُواْ هو    ـامعأَنو ِمِهمعاء ِبزشن

حرمت ظُهورها وأَنعام الَّ يذْكُرونَ اسم اللِّه علَيها افِْتراء علَيِه سيــجِزيِهم ِبمـا           
   .)٣( كَانواْ يفْترونَ 

          َأ مرِن حيِن قُلْ آلذَّكَريقَِر اثْنالْب ِمنِن ويِل اثْناِإلب ِمنو     لَتمتا اشِن أَميِم اُألنثَي
علَيِه أَرحام اُألنثَييِن أَم كُنتم شهداء ِإذْ وصاكُم اللّه ِبهـذَا فَمن أَظْلَم ِممِن افْترى               

   .)٤( ِمني علَى اللِّه كَِذباً ِليِضلَّ الناس ِبغيِر ِعلٍْم ِإنَّ اللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِل
              ـامِإن ـقلَى اللّـِه ِإالَّ الْحقُولُواْ عالَ تو لُواْ ِفي ِديِنكُمغاِب الَ تلَ الِْكتا أَهي 

الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسولُ اللِّه وكَِلمته أَلْقَاها ِإلَى مريم وروح منه فَآِمنواْ ِباللِّه       
 ِلِه وسرو              كُونَ لَهأَن ي هانحبس اِحدو ِإلَـه ا اللّهمِإن راً لَّكُميواْ خهقُولُواْ ثَالَثَةٌ انتالَ ت

   .)٥( ولَد لَّه ما ِفي السماوات وما ِفي اَألرِض وكَفَى ِباللِّه وِكيالً 
       لْقُواْ ِبأَيالَ تِبيِل اللِّه وأَنِفقُواْ ِفي سو         اْ ِإنَّ اللّـهوـِسنأَحلُكَِة وهِإلَى الت ِديكُم

 ِسِننيحالْم ِحبي )٦(.  
        َال واْ ِإنَّ اللّهدتعالَ تو لَكُم لَّ اللّها أَحاِت مبواْ طَيمرحواْ الَ تنآم ا الَِّذينها أَيي 

 ِدينتعالْم ِحبي )٧(.   

                                                        
  .١٤٠/ األنعام )١(
   .٨٦/ ص ) ٢(
   .١٣٨/  األنعام ) ٣(
   .١٤٤/  األنعام )٤(
  .١٧١/ النساء ) ٥(
   .١٩٥/  البقرة  ) ٦(
   .٨٧/  املائدة ) ٧(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٨٦  

  قَفَّي ا            ثُملْنعجالِْإِجنيلَ و اهنيآتو ميرِن مى ابا ِبِعيسنقَفَّيا وِلنسلَى آثَاِرِهم ِبرا عن
ِفي قُلُوِب الَِّذين اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهباِنيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيِهم ِإلَّا ابِتغـاء    

ما رعوها حق ِرعايِتها فَآتينا الَِّذين آمنوا ِمنهم أَجرهم وكَِثري مـنهم            ِرضواِن اللَِّه فَ  
  .)١( فَاِسقُونَ 
            َونعدالَِّتي ي مهتآِله مهنع تا أَغْنفَم مهواْ أَنفُسلَـِكن ظَلَمو ماهنا ظَلَممو 

   .)٢( لِّما جاء أَمر ربك وما زادوهم غَير تتِبيٍبِمن دوِن اللِّه ِمن شيٍء 
عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا        "والبن ماجة يف سننه     

   .)٣("أيها الناس إياكم والغلو يف الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين
ول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        عن عائشة قالت قال رس    " وملسلم يف صحيحه      

   .)٤("من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
عن عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صـلى اهللا عليـه             "وله يف صحيحه    

وسلم أخربته  أن احلوالء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت ـا                 
والء بنت تويت وزعموا أا    وعندها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت هذه احل         

ال تنام الليل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تنام الليل خذوا من العمل ما                 
   .)٥("تطيقون فو اهللا ال يسأم اهللا حىت تسأموا 

عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           " وأليب داود يف سننه       
   .)٦("قال  أال هلك املتنطعون ثالث مرات 

                                                        
   .٢٧/  احلديد ) ١(
   .١٠١/  هود ) ٢(
   .١٥مضى خترجيه يف الصراط املستقيم ص/ صحيح)٣(
   .١١٣ صد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر  يِري: مضى خترجيه يف باب قوله تعاىل / صحيح)٤(
   .١١٤ ص يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر : مضى خترجيه يف باب قوله تعاىل / صحيح)٥(
   .١١٣ صالَ يِريد ِبكُم الْعسر  يِريد اللّه ِبكُم الْيسر ومضى خترجيه يف باب قوله تعاىل /  صحيح)٦(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٨٧  

وعن بن عباس قال  بينما النيب صلى اهللا عليه وسـلم            " وأليب داود يف سننه       
خيطب إذا هو برجل قائم يف الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم                
وال يقعد وال يستظل وال يتكلم ويصوم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم             

   .)١("صومه 
ن احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه           ع" وللنسائي يف سننه      
   .)٢("وسلم  أنه ى عن التبتل 

عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال  أقبـل رجـل            " وللبخاري يف صحيحه      
بناضحني وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إىل معـاذ فقـرأ             

 معاذا نال منه فأتى النيب صلى اهللا        بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن       
عليه وسلم فشكا إليه معاذا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو                 
فاتن ثالث مرار فلوال صليت بسبح اسم ربك والشمس وضـحاها والليـل إذا              

   .)٣("يغشى فإنه يصلي وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة 
هريرة قال خطبنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          عن أيب   " وملسلم يف صحيحه      

وسلم فقال  أيها الناس قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا فقال رجل أكل عام يـا                
رسول اهللا فسكت حىت قاهلا ثالثا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو قلـت                

ة نعم لوجبت وملا استطعتم مث قال ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثر   
سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مـا اسـتطعتم وإذا              

  " .يتكم عن شيء فدعوه 
عن علي قال ملا نزلت  وهللا على الناس حج البيت مـن            " وللترمذي يف سننه      

استطاع إليه سبيال  قالوا  يا رسول اهللا يف كل عام فسكت قالوا يا رسـول اهللا يف                 
                                                        

  .١١٥ ص يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر : مضى خترجيه يف باب قوله تعاىل / صحيح)١(
   .١١٦ ص يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر : مضى خترجيه يف باب قوله تعاىل / صحيح)٢(
   .١١٧ ص يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر : مضى خترجيه يف باب قوله تعاىل / صحيح)٣(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٨٨  

 ولو قلت نعم لوجبت فأنزل اهللا  يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن               كل عام قال ال   
   .)١("أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول  جاء ثالثـة            " وللبخاري يف صحيحه    
رهط إىل بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا               

أم تقالوها فقالوا وأين حنن من النيب صـلى اهللا عليـه            عليه وسلم فلما أخربوا ك    
وسلم قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإين أصلي الليل                
أبدا وقال آخر انا أصوم الدهر وال أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فال أتـزوج                

ذين قلتم كذا وكذا أما واهللا      أبدا فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أنتم ال          
إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن             

   .)٢" (رغب عن سنيت فليس مين
كانت هذه أول بداية التصوف فوقف هلا الرسول  زاجرا ناهيا عنها   مث جاء                

طعا للعبادة  بعد ذلك من قارب هذا العمل كمن يتزوج وال يراعي حق زوجته منق            
أو يقوم الليل يف عبادة أكثر من السنة أو يزيد يف الصوم فوق األفـضل ويـصوم                
الدهر واألفضل العبادة دون متلل أو إعجاب وأعاله صيام داود وقيامه وليس لكل          
أحد بل الذي جيد قدرة وأنس وراحة أما الذي اليتوفر فيه ذلك فهو جيين التعب ال                

  .األجر 
عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما           " يحه  ذكر البخاري يف صح   

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له   أحب الصالة إىل اهللا صالة داود عليه                  

                                                        
  .١١٤ ص يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر : مضى خترجيه يف باب قوله تعاىل / صحيح)١(
  .١١٣ ص يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر : يف باب قوله تعاىل مضى خترجيه / صحيح)٢(
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٢٨٩  

السالم وأحب الصيام إىل اهللا صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينـام         
   .)١ ("سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  خـذوا مـن            "  سننه       وذكر ابن ماجة يف   
  أي ال يـأجركم علـى        )٢ ("العمل ما تطيقون فو اهللا ال يسأم اهللا حىت تـسأموا            

  .عملكم
مث تسلسلوا ابتعاداً عن اهلداية فيقول فرقد السنجي  قرأت يف التـوراة مـن               

نيـا  اصبح حزينا على الدنيا اصبح ساخطا على ربه عز وجـل ومـن جـالس غ          
فتضعضع له ذهب ثلثا دينه ومن اصابه مصيبة فشكاها الناس فامنا يشكو ربه عـز               

  )٣(وجل
ويقول مالك بن دينار ال يبلغ العبد مرتلة الصديقني حىت يترك زوجته كأـا              

   )٤(أرملة ويأوي إىل مزابل الكالب
ويقول مالك قال قال عيسى عليه السالم حبق أقول لكم إن أكـل الـشعري               

   )٥(لى املزابل مع الكالب لقليل يف طلب الفردوسوالنوم ع
وتكلموا يف املقامات واملنازل وترتيبها فهذا يذكر عددا من املنازل واملقامـات   
وترتيبا وهذا يذكر عددا آخر وترتيبا ويقول هذا إن العبد ال ينتقل إىل مقام كـذا                

                                                        
صـحيح مـسلم   . ٣٢٣٨ح/١٢٥٧ص/٣،  ج١٠٧٩ح/٣٨١ص/١أخرجه البخاري  يف صحيحه  ج    / صحيح) ١(

،  ٢٣٤٤ح/١٩٨ص/٤،  ج١٦٣٠ح/٢١٥ص/٣والنـــسائي يف ســـننه  ج . ١١٥٩ح /٨١٦ص/ ٢ج
وابـن خزميـة يف صــحيحه    . ٢٥٩٠ح/٣٢٦ص/٦ حبـان يف صــحيحه  ج وابـن . ٢٣٨٨ح/٢٠٩ص/٤ج
وابن ماجه يف   . ٧٧٠ح/١٤١ص/٣والترمذي يف سننه  ج    . ٢١٠٨ح  / ٢٩٥ص  /٣، ج ١١٤٥ح/١٨٢ص/٢ج

واحلميدي يف  . وابن حنبل يف مسنده   . ٢٤٤٨ح/٣٢٨ص/٢وأيب داود يف سننه  ج     . ١٧١٢ح/٥٤٦ص/١سننه ج 
والطرباين يف . والدارمي يف سننه. والبيهقي يف سننه الكربى. ين يف سننهوالدارقط. والنسائي يف سننه الكربى. مسنده

  .معجمه األوسط
   .١١٤ ص يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر :  مضى خترجيه يف باب قوله تعاىل /صحيح) ٢(
  .١٧٤ص/٨سري أعالم النبالء ج. ٣٢٧ص/١الزهد البن حنبل ج) ٣(
   .١٧٤ص/٨سري أعالم النبالء  ج) ٤(
   .٣٦٩ص/٢حلية األولياء ج)٥(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٩٠  

نازل مائة ويقول حىت حيصل له كذا وأنه ينتقل إىل كذا بعد كذا ويقول هذا عدد امل          
اآلخر عددها أكثر وأقل مث هذا يقسم املنازل أقساما جيعلها اآلخر كلـها قـسما               

  .ويذكر هذا أمساء وأحواال ال يذكرها اآلخر 
وغاية الواحد من هؤالء أن يكون ما ذكره وصـف حالـه وحـال أمثالـه                

ك وسلوكهم وترتيب منازهلم فإذا كان ما قالوه حقا فغايته أن يكون وصف سـلو             
ال يسلكون إال على هذا الوجه املرتب ) أولياء اهللا تعاىل( طائفة معينة أما كون مجيع    

  )  ١ (وهذه االنتقاالت فهذا باطل

مث أخذوا اجلوع وترك الدنيا والعزلة يف الرباري ، والدنيا فيهـا مـا جيـب                
 استخدامه وما يستحب فليس مجيع ما فيها متروك ومنهي عنه كما أن العزلة التامة             
بقصد التعبد من كبائر الذنوب ألن فيها ترك اجلمع واجلماعات ، مث زاد االحنراف              
جيال بعد جيل فالقصائد الغزلية وغناءها والرقص واالجتماع على ترديد الـذكر            
بصوت واحد مث االقتصار على قول هو والتربك بشيوخهم والتذلل الكـبري هلـم              

اتا واالستدالل باحلديث املوضـوع     واعتقاد أن هلم تصرف يف الكون أحياءاً وأمو       
  فضال عن الضعيف واعتقاد أن للقرآن ظاهرا وباطناً ووحدة األديان 

 قال أبو عبد الرمحن الصقلي يف كتاب األنوار ، واهللا سبحانه وتعـاىل يـدير               
القطب يف اآلفاق األربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك يف أفق الـسماء وقـد               

   )٢(لقطب عن العامة واخلاصةسترت أحوال الغوث وهو ا
قال ابن عقيل نقلته من خطه وأنا أذم الصوفية لوجوه يوجب الشرع ذم فعلها              
منها أم اختذوا مناخ البطالة وهي األربطة فانقطعوا إليها عن اجلماعات يف املساجد     
فال هي مساجد وال بيوت وال خانات وصمدوا فيها للبطالة عن أعمـال املعـاش               

                                                        
  ٢٠ص/٨درء التعارض ج) ١(
 ٢١٣ص/٣املدخل البن احلاج   ج) ٢(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٩١  

م بدن البهائم لألكل والشرب والرقص والغناء وعولوا على الترقيع          وبدنوا أنفسه 
املعتمد به التحسني تلميعا واملشاوذ بألوان خمصوصة أوقع يف نفوس العوام والنسوة            

  من تلميع السقالطون بألوان احلرير
تصنع الصور واللباس فما دخلوا بيتا فيه نـسوة         واستمالوا النسوة واملردان ب   

فخرجوا إال عن فساد قلوب النسوة على أزواجهـن ويستـصحبون املـردان يف              
السماعات جيلبوم يف اجلموع مع ضوء الشموع وخيالطون النـسوة األجانـب            
ينصبون لذلك حجة إلباسهن اخلرقة ويستحلون بل يوجبون أقتسام ثياب من طرب     

ون الطرب وجدا والدعوة وقتا واقتسام ثياب الناس حكمـا وال  فسقط ثوبه ويسم 
خيرجون عن بيت دعوا إليه إال عن إلزام دعوة أخرى يقولون أا وجبت واعتقاد              
ذلك كفر وفعله فسوق ويعتقدون أن الغناء بالقضبان قربة وقد مسعنـا عنـهم أن             

ه قربة وهـذا    الدعاء عند حدو احلادي وعند حضور املخذة جماب اعتقادا منهم أن          
كفر أيضا ويسلمون أنفسهم إىل شيوخهم فان قبل أمردا قيل رمحة وإن خال بأجنبية    
قيل بنته وقد لبست اخلرقة وإن قسم ثوبا على غري أربابه من غري رضا مالكه قيـل     

وبغضهم الفقهاء أكرب الزندقة وكذلك بغضهم ألصحاب احلديث        ... حكم اخلرقة   
مر بشيء مسوه احلشيش واملعجون والغناء احملرم مسـوه         وقد أبدلوا إزالة العقل باخل    

السماع والوجد والتعرض بالوجد املزيل للعقل حرام كفى اهللا الشريعة شر هـذه             
الطائفة اجلامعة بني دمهثة يف اللبس وطيبة يف العيش وخداع بألفاظ معسولة لـيس              

  )١(حتتها سوى إمهال التكليف وهجران الشرع
 أن يف أولياء اهللا تعاىل من هو أفـضل مـن مجيـع    وادعت طائفة من الصوفية   

األنبياء والرسل وقالوا من بلغ الغاية القصوى من الوالية سقطت عنه الشرائع كلها     
من الصالة والصيام والزكاة وغري ذلك وحلت له احملرمات كلها من الزنا واخلمر             

                                                        
   بتصرف٤٥٠ص/١ تلبيس إبليس ج٤٤٩ص/١ تلبيس إبليس ج٤٤٨ص/١تلبيس إبليس ج)١(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٩٢  

 وكلما قذف يف    وغري ذلك وأستباحوا ذا نساء غريهم وقالوا إننا نرى اهللا ونكلمه          
   .)١(نفوسنا فهو حق

وحكي عن بعض الكرامية أن الويل قد يبلغ درجة النيب بل أعلى وعن بعـض               
  . )٢(الصوفية أن الوالية أفضل من النبوة والكل فاسد بإمجاع املسلمني

وإن كان كثري من متأخري الصوفية دخلوا يف مذاهب اإلباحـة واحللوليـة             
انية كما خلطه بعضهم بشيء من أقـوال أهـل          وخلطوا التصوف بالفلسفة اليون   

  .)٣(الكالم اجلهمية
  مث أم استمالوا قلوب العامة مبا جيري هلم من خوارق العادة 

فإنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة جيب أن يكون وليـاً هللا                 
ـ             ن تعاىل ألن العادة تنخرق بفعل الساحر واملشعوذ وخرب املنجم والكاهن بشيء م

الغيب مما خيربه به الشياطني املسترقون للسمع وفعل الشياطني بأناس ممن ينتـسبون       
إىل دين وصالح ورياسة خمالفة للشريعة كأناس من الصوفية وكرهبان النـصارى            
وحنوهم فيطريون م يف اهلواء وميشون م على املاء ويأتون بالطعـام والـشراب              

طانية وحبيل وأدوية كالذين يـدخلون      والدراهم وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شي      
النار حبجر الطلق ودهن النارنج ، وقد يكون برؤيا صادقة فيها وما يستدل به على               
وقوع ما مل يقع وهذه مشتركة بني ويل اهللا وعدوه ، وقد يكون ذلك بنوع طـرية                 
جيدها اإلنسان يف نفسه فتوافق القدر وتقع كما أخرب وقد يكـون بعلـم الرمـل                

احلصى وقد يكون ذلك استدراجاً واألحوال الشيطانية كثرية وقد فرق          والضرب ب 
اهللا بني أوليائه وأعدائه يف كتابه فاعتصم به وحده ال إله إال هو فإنه ال يضل مـن                  

 أالَ ِإن أَولياَء اِهللا ال خوف عليهم والَ هـم           : اعتصم به وال يشقى قال اهللا تعاىل        
                                                        

  ١٧٠ص/٤الفصل يف امللل ج)١(
  ٢٠٥ص/٢شرح املقاصد يف علم الكالم ج)٢(
  ٧ص/٥ارض البن تيمية   جدرء التع)٣(
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٢٩٣  

فذكر تعاىل أن أولياءه الـذين ال         )١(  وكَانواْ يتقون    الذين ءامنوا    يحزنون  
خوف عليهم وال هم حيزنون هم املؤمنون املتقون ومل يشترط أن جيري على أيديهم              
شيء من خوارق العادة فدل أن الشخص قد يكون ولياً هللا وإن مل جير على يديـه                 

 قُلْ ِإن كُنتم تِحبـونَ اللّـه        : شيء من اخلوارق إذا كان مؤمناً متقياً وقال تعاىل          
          ِحيمر غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللّه كُمِببحوِني يِبعفَات  )فأوليـاء اهللا    )٢ 

عند اهللا هم املتبعون للرسول صلى اهللا عليه وسلم باطناً وظاهراً ومن كان              احملبوبون
 عن أن يكون ولياً هللا تعاىل وإمنا أحبـهم اهللا تعـاىل         خبالف هذا فليس مبؤمن فضالً    

ألم والوه فأحبوا ما حيب وأبغضوا ما يبغض ورضوا مبا يرضـى وسـخطوا مـا            
يسخط وأمروا مبا يأمر ووا عما ينهى وأعطوا من حيب أن يعطي ومنعوا من حيب               

جلملة فأولياء  أن مينع وأصل الوالية احملبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد وبا          
اهللا هم أحبابه املقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك احملارم املوحدون له الـذين ال             
يشركون باهللا شيئاً خبالف تلك اخلوارق اليت حتصل بسبب الشرك فقـد طـارت              

  )٣(الشياطني ببعض من ينتسب إىل الوالية فقال ال إله إال اهللا فسقط
غري خربه أو العمل هللا من غري أمره كما ابتلى          ومن النفاق طلب العلم باهللا من       

به كثري من املتصوفة فهم يعتقدون أنه جيب تصديقه أو جتـب طاعتـه لكنـهم ىف         
  )٤(سلوكهم العلمى والعملي خيالفون ذلك

   أما الرهبان وهم جهلة املتصوفة املعترضون على حقائق اإلميان واإلسـالم           
واجيد اخليالية النفـسانية والكـشوفات      ودقائق الشريعة واألحكام باألذواق وامل    

الباطلة الشيطانية املتضمنة شرع دين مل يأذن به اهللا وإبطال دين شرع على لـسان             
                                                        

   .٦٣ – ٦٢/ يونس )١(
   .٣١/ آل عمران )٢(
  ٣٢٧، ٢٢٦ص /١تيسري العزيز احلميد ج)٣(
  .  بتصرف ٦٣٩ص/٧توحيد األلوهية ج) ٤(
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٢٩٤  

نبيه صلى اهللا عليه وسلم واإلعراض عن حقائق اإلميان حبظوظ الـنفس وخـدع              
الشيطان فقالوا إذا تعارض الكشف وظاهر الشرع قدمنا الكشف ألن اخلرب لـيس        

 ومل يدروا أن أخبار اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم فوق مرتبـه عيـان                كاملعاينة
اخللق فكيف بالكشف الذي هو حمل اللبس ولذا ترى الكشوف خمتلفة وآثارها غري        
مؤتلفة فمن قال  بذوقه مع وجود النص فقد ضاهى إبليس حيث مل يسلم ألمر ربه                

 نـسأل اهللا الـسالمة     )٢(.)١ ()أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني        (بل قال   
والعافية فانظر كيف انتهى التشدد والغلو إىل الفسق والفجور واالحنالل من الدين            

 . مجيعاً
  
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

   .١٢/  األعراف )١(
  . بتصرف  ٤٩ص/١الرد على القائلني بوحدة الوجود ج)٢(
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٢٩٦  

  الْحمد للّـِه      ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم       أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم        
 ِإياك نعبد وِإياك     ماِلِك يوِم الديِن       الرحمـِن الرِحيِم     عالَِمني  رب الْ 

  ِعنيتسن     ِقيماطَ املُسترــــا الصاهِدن        لَـيِهمع متأَنع اطَ الَِّذينِصر  
 الِّنيالَ الضو لَيِهموِب عغَِري املَغض  )١( .  

  
 باهللا من الشيطان الرجيم التجأ إىل اهللا وأعتصم باهللا وأستجري جبنابه مـن       أعوذ

شر هذا العدو أن يضرين يف ديين أو دنياي أو يصدين عن فعل ما أمرت به أو حيثين                
على فعل ما يت عنه ألنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل اخلـري مـن                  

ة لك يف دفعة إال باالسـتعاذة بـاهللا         صالة أو قراءة أو غري ذلك وذلك أنه ال حيل         
فأنت ال تراه فتقضي )  ٢(   إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروم لقوله تعاىل 

عليه والشياطني ال يستطيعون الوصول إليك إال بالوسوسة ، لكن عندما تـستعيذ             
  .باهللا سيعصمك اهللا منه وجيريك 

 ومن أكرب خططه أن يبعدك عـن        ومعىن الشيطان الرجيم البعيد عن رمحة اهللا      
رمحة اهللا بأن يزيد يف خوفك فتهلك نفسك يف الغلو أو يقنطـك مـن رمحـة اهللا                  

.فتنغمس يف الذنوب 
 اخلناس فهو يوسوس إذا غفل اإلنسان وأدرك منـه          ومن صفته أنه الوسواس   

 أن  منفذاً وخينس أي يتأخر وخيتفي إذا التجأ املسلم بربه هذه اخلطوة األوىل والثانية            
  .جياهده وجهاده بترك مجيع األشياء اليت تقوده إىل الوسوسة 

والشخص الذي يوسوس يف طهارته وصالته وعبادته ال شك أن ذلـك مـن              
الشيطان والشيطان عدو آلدم وذريته يريد إحلاق الضرر م مرضاً و زيغـاً عـن               

                                                        
   .٧ -١/ الفاحتة )١(
  .٩ص /١تفسريآيات من القرآن الكرمي  ) ٢(
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٢٩٧  

ول اهلدى ، والتعوذ خيفف الوسوسة ويقضي عليها أحياناً حبـسب اجلهـد املبـذ             
والرغبة والقناعة واإلميان ، مثالً من يقرأ القرآن يستعيذ من الشيطان لكن خيالـه              
وتفكريه يسرح يف الدنيا ، لذلك على الشخص أن يلتجأ ويتوكل على اهللا سبحانه              
يقيناً به ويترك كل شيء وسيأتيه الشيطان ويقول نسيت هذا الشرط مل تعمل هذا              

ضالني إىل آخره حىت لك نفسك بالغلو وال الركن جيداً بطلت صالتك أنت من ال    
تتعاىف من هذا االحنراف فعلى الشخص أن جياهده بترك كل شيء وال جيوز له تنفيذ       

  . هذه الوساوس وحرام عليه الرجوع إليها 
 ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديها لَنوا ِفينداهج الَِّذينو  ) ١(.   
 ِحيِممِن الرحِم اِهللا الرِبس  )٢(.   

أي أبتدئ بكل اسم هللا تعاىل ألن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم مجيع األمسـاء               
  .  احلسىن 

 وهو اللّه ِفي السماواِت وِفي اَألرِض       اهللا معناه اإلله أي املعبود قال سبحانه        
عيو كُمهرجو كُمِسر لَمعونَ يكِْسبا تم لَم  )٣( .  

  .أي املعبود يف السموات واملعبود يف األرض 
وهو علم على ربنا تبارك وتعاىل وهللا األمساء احلسىن فيقال الرمحن والـرحيم             
والقدوس والسالم والعزيز واحلكيم من أمساء اهللا وال يقال اهللا من أمساء الرمحن وال              

  .من أمساء العزيز وحنو ذلك 
سم اهللا يدل على معاين األمساء احلسىن باإلمجال ، واألمساء احلسىن تفـصيل             فا

   .      )١(وتبيني لصفات اإلهلية اليت اشتق منها اسم اهللا 
                                                        

   .٦٩/ العنكبوت )١(
تفـسري آيـات مـن القـرآن الكـرمي      . ٣٩ص:١الباء  تفسري السعدي ج . ٣١ص/١التسهيل لعلوم الترتيل ج   ) ٢(

  .١١ص/١ج
   .٣/ األنعام ) ٣(
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٢٩٨  

وأما البسملة فمعناها أدخل يف هذا األمر من قراءة أو دعاء أو غـري ذلـك                  
 متربكاً بامسـه تبـارك      بسم اهللا ال حبويل وال بقويت بل أفعل هذا األمر مستعيناً باهللا           

وتعاىل ، هذا يف كل أمر تسمى يف أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا فإذا أحـضرت                  
يف نفسك أن دخولك يف القراءة باهللا مستعيناً به متربئاً من احلول والقوة كان هذا               

   .     )٢(أكرب األسباب يف حضور القلب وطرد املوانع من كل خري 
تقان من الرمحة أحدمها أبلغ من اآلخر مثـل العـالم           الرمحن الرحيم امسان مش   

والعليم قال ابن عباس مها امسان رقيقان أحدمها أرق من اآلخر أي أكثر من اآلخر               
   .)٣ (رمحة

فالرمحن أعم لشموله الكفار حيث ترى ما يتنعمون به يف الدنيا وهـم كفـار               
 هو  :  قال تعاىل    )٤(والرحيم أبلغ خلاصته باملؤمنني حيث يكون النعيم األخروي         

            ِمِننيؤكَانَ ِبـالْموِر واِت ِإلَى النالظُّلُم نكُم مِرجخِلي هلَاِئكَتمو كُملَيلِّي عصالَِّذي ي
  .    )٥(  رِحيماً 

 وهنا فائدة لطيفة وهي أنه كلما ابتعدت عن الشيطان ووساوسه وهو التعوذ            
  .ة اهللا أكثر وهي البسملة السابق كلما اقتربت من رمح
 الَِمنيالْع بللِّه ر دمالْح.    

احلمد الستغراق مجيع احملامد وهو ثناء أثىن به تعاىل على نفسه ويف ضمنه أمر              
عباده أن يثنوا عليه به ، وهو الثناء عليه ملا هو من اجلالل والعظمـة والوحدانيـة         

مة وغري ذلك من صفات اهللا العليا وأمسائه        والعزة واإلفضال والعلم واملقدرة واحلك    

                                                                                                                                        
  .٣٢ص/١مدارج السالكني ج) ١(
  .٩ص/١تفسري آيات من القرآن الكرمي ج) ٢(
  .١٠ص/١تفسري آيات من القرآن الكرمي ج) ٣(
  .٣٩ص:١ البيضاوي جتفسري) ٤(
  .٤٣/  األحزاب )٥(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٢٩٩  

احلسىن التسعة والتسعني ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورمحة أوىل            
   .     )١(مجيع خلقه يف اآلخرة واألوىل 

  .رب أي مالكهم وكل من ملك شيئا فهو ربه فالرب املالك 
 على وجود خالقه متصفا     العالَمني مجع عالَم من العالمة ألن وجود العامل عالمة        

بصفات الكمال واجلالل قال تعاىل إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل            
   .)٢(واآلية يف اللغة العالمة . والنهار آليات ألويل األلباب 

   .الرحمـِن الرِحيِم 
تالحظ أن صفة الرمحة أظهرت وكررت أربع مـرات دون بقيـة الـصفات              

  .األخرى 
قلب من رجاء رمحة اهللا أو ضعفه يقود إىل ضالل كبري يقول اهللا تعاىل              فخلو ال 

 قَالَ ومن يقْنطُ ِمن رحمِة ربِه ِإالَّ الـضآلُّونَ           حكاية عن النيب خليل اهللا إبراهيم       
  )٣(.   

  وألن املستقيم العارف باهللا واملبصر للحياة واآلخرة خياف كـثرياً فحـىت ال          
ه اخلوف عن الطريق املستقيم إىل التشدد والغلو أو إىل اليأس من رمحة اهللا        ينحرف ب 

واالنغماس يف املعاصي يعلمنا اهللا أن حنسن الظن به فهو الرمحن الـرحيم فادعـه               
 ِإلَّا من تاب وآمن وعِملَ عمـالً صـاِلحاً          : تصلك رمحته لذلك يقول اهللا تعاىل       

  . )٤(  لَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً فَأُولَِئك يبدلُ ال
   .ماِلِك يوِم الديِن 

                                                        
  .٥ص/١أضواء البيان ج.  ٣٢ص/١التسهيل لعلوم الترتيل ج) ١(
  .١٣٦ص:١تفسري القرطيب ج) ٢(
   .٥٦/ احلجر ) ٣(
   .٧٠/الفرقان ) ٤(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٣٠٠  

ذكر اهللا ملكيته ليوم القيامة نصاً إلضفاء مزية أخرى غري امللكية الدنيوية كما             
نه أنه سبحانه هنا مل يذكر صفة الرب بل وصفها بصفة امللك ملزيد اختصاصه سبحا             

إذا عرفت ذلك فاعلم أن من . مبلك كل شيء حىت نفس اإلنسان وبدنه حيركه اهللا         
  .أظهر لك صفته هو مالك يوم القيامة فاسأل اهللا رمحته 

 ِعنيتسن اكوِإي دبعن اكِإي.   
إياك {أشار يف هذه اآلية الكرمية إىل حتقيق معىن ال إاله إال اهللا وهو قوله تعاىل                

والعبادة تكون باإلخالص هللا ومتابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملتابعة           } نعبد
تكون بعدم ارتكاب بدعة أو ولوج يف غلو واملبادرة بالتوبة عند االنـزالق فيهـا               
سواًء بعلم أو جبهل كحالة املوسوس ، واملوسوس علم خطأه وطريقة شفائه وقـد              

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  عن أنس بن مالك " أختصرها الرسول يف قوله   
   .         )١(" وسلم  خري دينكم أيسره 

فإذا أردت أفضل طاعة وأحسن قربة فاختذ اليسر طريقـك واجعـل اليـسر     
منهجك واعمل باليسر يف شؤونك فتصري بذلك مـن أفـضل املـسلمني وخـري       

  .)  ٢(الطائعني
ألن األمر كله بيـدك       أي ال نطلب العون إال منك وحدك          )٣(وإياك نستعني   

وحدك ال ميلك أحد منه معك مثقال ذرة فاطلب العون منه يسخر لك األسـباب               
وإتيانه سبحانه بقوله وإيـاك نـستعني         . اليت توصلك إىل اهلداية فخذها واستعملها     

بعد قوله إياك نعبد فيه إشارة إىل أنه ال ينبغي أن يتوكل إال على من يستحق العبادة             
فاعبده { شار إليه هنا جاء مبينا واضحا يف آيات أخر كقوله سبحانه            وهذا املعىن امل  
وألن التوفيق إيل العبادة من عند اهللا فتطلب منه وحده وال تطلـب  } وتوكل عليه  

                                                        
   .١٢١ صسر  يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْع: مضى خترجيه يف باب قوله تعاىل / صحيح) ١(
 .  ٧ص/١أضواء البيان ج) ٢(
  .١٦ص/١تفسري آيات من القرآن الكرمي ج) ٣(



 الشفاء من الوسوسة  
 

٣٠١  

من غريه كأن يعتمد على نفسه أو يرجع اهلداية إىل نفسه ال إىل تفضل اهللا عليـه ،           
لغ املرتلة وأنه لن يضل ولن ينحـرف  أو بعد سلوك اهلداية وحتصله عليها يظن أنه ب        

فيغفل عن االستعانة باهللا ، لذلك اهللا يعطي اهلداية من طلبها وأحل يف طلبها فهـي                 
فهناك قليالً من العلماء يعرفهم التاريخ قد ضلوا وأقصد علمـاء           . أعظم مطلوب   

 الشرع فضالً عن علماء الفنون األخرى وهناك فئات رغبة يف اهلداية لكنها جهلتها            
فظلت فضالً ممن صد عنها ، والذي يكون مستعيناً باهللا يف العبادة لينـال مرتبـة                
اإلخالص هللا العليا وينفي يف توحيده هللا كل شائبة يعطيه اهللا الفرقـان والبـصرية               

  .واالهتداء للدين 
           يقَاناً وفُر ل لَّكُمعجي قُواْ اللّهتواْ إَن تنآم ا الَِّذينهِيا أَي     ئَاِتكُمـيس نكُمع كَفِّر

  . )١(  ويغِفر لَكُم واللّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم 
  . والذي يأيت بذلك هو دعاء هللا بإحلاح كما ذكره اهللا يف اآلية التالية

بل يف األشياء املباحة فأنت     .. أيضاً العبادة ليست هي فقط يف الصالة والصوم         
  .ى الطاعة وتتقرب إىل اهللا ذا النوم فأنت مأجور على ذلك عندما تنام تتقوى عل

أن النيب  أوصى رجال فقال إذا أردت مضجعك فقـل           " عن الرباء بن عازب     
اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليـك وأجلـأت      
ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال إليك آمنـت بكتابـك              

   .)٢("نزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرةالذي أ
  .والوضوء يكون للعبادة 

                                                        
   .٢٩/ األنفال ) ١(
   .٢١١ ص ومن يعتِصم ِباللِّه فَقَد هِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم  انظر خترجيه يف بـاب قوله تعاىل / صحيح )٢(
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٣٠٢  

يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  من أكل طعاما فقـال             "وكذلك األكل   
احلمد هللا الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من                 

   .)١" (ذنبه
  .ى عبودية هذا الفعل فحصول هذا األجر العظيم دليل عل

يقول النيب صـلى اهللا     "كذلك املوت تأجر عليه إذا كنت ترغب أن يكون هللا           
عليه وسلم  من سأل اهللا الشهادة بصدق بلغه اهللا منازل الشهداء وإن مات علـى                

  . )٢(" فراشه 
واملوت ليس شيئاً مرعبا بل هو انتقال إىل الغفور الرحيم وإىل ما أعده اهللا من               

والسرور واللذائذ واألمور احلسان اليت ترقى على خيالنا ، فهو شيء مجيـل         النعيم  
  . ورائع 

وفيه من مات وهو ساجد ومن مات وهو يقرأ القرآن ال يفعلون شيئاً مما يفعله             
املوسوس ولو رآهم املوسوس لقال إن صالم باطلة ووضوءهم باطل وعبـادم            

    . باطلة وهذا من جهلهم بطريقة التعبد هللا 
  . مث إن مجيع شؤونك إذا قصدا هللا تؤجر عليها 

)٣ ( قُلْ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللِّه رب الْعالَِمني يقول اهللا تعاىل 
 .  

                                                        
وابن ماجـه يف سـننه       . ، وحسنه وكذا قال األلباين      ٣٤٥٨ح/٥٠٨ص/٥أخرجه الترمذي  يف سننه  ج      / حسن  ) ١(

وابـــن حنبـــل يف مـــسنده  . ٤٠٢٣ح/٤٢ص/٤و أيب داود يف ســـننه  ج. ٣٢٨٥ح/١٠٩٣ص/٢ج
ــستدركه  ج. ١٥٦٧٠ح/٤٣٩ص/٣ج ــاكم يف م و . ٧٤٠٩ح/٢١٤ص/٤،  ج١٨٧٠ح/٦٨٨ص/١و احل

و أيب  . ٢٤١ح/١٥١ص/١الشاميني  ج  و الطرباين يف مسند     . ٣٨٩ح/١٨٢ص/٢٠الطرباين يف معجمه الكبري  ج     
  .١٤٩٨ح/٦٨ص/٣،  ج١٤٨٨ح/٦٣ص/٣يعلى يف مسنده  ج

من هم حبسنة فلـم يعملـها كتبـها اهللا عنـده      :"مضى خترجيه يف باب قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم         / صحيح)٢(
ص " كـثرية  حسنةكاملةوإن هم ا فعملها كتبها اهللا عز وجل عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف               

١٥٧.  
  .١٦٢/  األنعام )٣(
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٣٠٣  

    ِقيماطَ املُسترــــا الصاهِدن         غَـِري لَـيِهمع مـتأَنع اطَ الَِّذينِصر 
   . م والَ الضالِّني املَغضوِب علَيِه

هنا فيه تفصيل يف الدعاء باهلداية ، وسؤال اهلداية فقط كايف كما ورد بـذلك       
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلـم  " فعن أيب مالك األشجعي عن أبيه قال        

   .)١("من أسلم يقول اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين 
 ِلمن شاء ِمنكُم أَن يـستِقيم       : قامة قال تعاىل    كذا قول اللهم أسألك االست    

  )٢( .   
  .وقول اللهم أسلك الثبات على الصراط املستقيم 

 وكرر الصراط مرة ثانية وهذه فيها فائدة أن من يسلك الصراط ويثبت عليه             
  .يف الدنيا مير وجيوز عليه يف اآلخرة 

 سبق من سؤال اهلداية فيكفي أن      وكذا قول الذين اسم موصول معرفة يفيد ما       
  .يقال املنعم عليهم 

وسؤال اهللا أن جيعلك من املنعم عليهم يكفي يف سؤال اهلداية وتفـسريها يف              
ومن يِطِع اللّه والرسولَ فَأُولَـِئك مع الَِّذين أَنعم اللّه علَـيِهم مـن      : قوله تعاىل   

يِقنيدالصو نيِبيِفيقاً  النر أُولَـِئك نسحو اِلِحنيالصاء ودهالشو   )٣( .  
فتكرير صفة اهلداية بأمساء خمتلفة يفيد اإلكثار من سؤال اهلداية ويفيد طلـب             
أنواعها ويفيد االستمرار يف هذه املسألة حىت لقاء اهللا وموافاة الثواب كمـا كـان     

اللهم إين أسألك اهلدى والتقـى والعفـاف        " الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول       
   .)١( " )٤(والغىن 

                                                        
   .٢٠٥ ص ومن يعتِصم ِباللِّه فَقَد هِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم  مضى خترجيه يف بـاب قوله تعاىل / صحيح)١(
   .٢٨/ التكوير ) ٢(
   .٦٩/ النساء )٣(
  .  ليها حريص شحيح معىن الغىن أي أن يكون الشخص غين يف نفسه  غري متطلع هلذه الدنيا  ع) ٤(
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٣٠٤  

هذا نص يف الدعاء فال يدخل فيه الذكر اجلماعي ومل          " اهدنا"يف قوله سبحانه    
ترد به السنة ومل يعمله سلف األمة فهو بدعة وكل بدعـة ضـاللة كمـا ورد يف               

ـ    " احلديث عن جابر بن عبد اهللا قال         ه حيمـد اهللا  كان رسول اهللا  يقول  يف خطبت
ويثين عليه مبا هو أهله مث يقول من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له                  
إن أصدق احلديث كتاب اهللا وأحسن اهلدى هدى حممد وشر األمور حمدثاا وكل             

   .)٢(" حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار
اخلريـ يبتدؤن بالذكر مث وأنت ترى الذين فعلوا تلك البدعة ـ وهم يريدون  

وهذا يشبه نطق الكلب كرمنا اهللا مجيعاً إضافة أم يتراقصون ) هو هو هو (يقولون  
والرقص حمرم مث أضافوا الغناء وكلمات الغرام وأضافوا طرقا على الـذكر أنـأى              
بالقارئ عن ذكرها تضر العقيدة فكل بدعة ضاللة ، والزيادة يف الدين هي هدم له، 

 حبال املوسوس لكن الصوفية يذهبون يف عبادم إىل طـرب وعـشق             وهذا شبيه 
وانتهاك املعتقد أما املوسوس فهو ميارس االكتئاب و اإلضـرار بـالنفس والعقـل     

                                                                                                                                        
و ابن حبـان يف     . ٢٧٢١ح/٢٠٨٨ص/٤،  ج  ٢٧٢١ح/٢٠٨٧ص/٤أخرجه مسلم يف صحيحه  ج     /  صحيح  ) ١(

و ابـن ماجـه يف سـننه         . ٣٤٨٩ح/٥٢٢ص/٥و الترمـذي يف سـننه  ج       . ٩٩٨ح/٢٨٠ص/٣صحيحه  ج  
و أيب  . ٤١٦٢ح/٤٣٧ص/١،  ج  ٤١٣٥ح/٤٣٤ص/١و ابن حنبل يف مـسنده  ج       . ٣٨٣٢ح/١٢٦٠ص/٢ج

  .٥٢٨٣ح/١٨٧ص/٩مسنده  جيعلى يف 
،  ١٤٠٤ح/١٠٥ص/٣،  ج  ١٣١١ح/٥٨ص/٣أخرجه النسائي يف سننه  ج     . وللحديث شواهد أنظرها  / صحيح  ) ٢(

والبخـــاري  يف صـــحيحه   . ٣٢٧٨ح/٩٠ص/٦،  ج٣٢٧٧ح/٨٩ص/٦،  ج١٥٧٨ح/١٩٠ص/٣ج
،  ١٧٨٤ح/١٤٣ص/٣و ابن خزميـة يف صـحيحه  ج    . ٦٨٤٩ح/٢٦٥٥ص/٦،  ج  ٥٧٤٧ح/٢٢٦٢ص/٥ج
و ابن حنبـل يف     . ١٨٩٣ح/٦١٠ص/١،  ج  ٤٦ح/١٨ص/١و ابن ماجه يف سننه  ج      . ١٧٨٥ح/١٤٤ص/٣ج

ــسنده  ج / ٣١١ص /٣،  ج٣٧٢١ح/٣٩٣ص/١،  ج٣٧٢٠ح/٣٩٣ص/١،  ج٢٧٤٩ح/٣٠٢ص/١مــ
و الطيالـسي يف    . ٢٧٤٤ح/١٩٩ص/٢و احلاكم يف مـستدركه  ج      . ١٤٤٧١ح/٣١٩ص/٣،  ج  ١٤٣٧٣ح

و البيهقي يف . و القضاعي يف مسند الشهاب  .  سننه الكربىو النسائي يف. و الطرباين يف معجمه الكبري        . مسنده  
و . و الدارمي يف سننه     . و الشافعي يف مسنده       . و ابن اجلعد يف مسنده        . و أيب يعلى يف مسنده      . سننه الكربى     

  .الطرباين يف معجمه األوسط  



 الشفاء من الوسوسة  
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والبدن فهو ملا قام بتلك التشددات أصبح يفقد روح التعبد واخلـشوع والراحـة         
  ...وكانت أثقاالً وتعذيباً وأصاا اإلخالل والتضييع والكره 

وصف بداية الطريق باهلداية وال يتحصل علـى ذلـك إال بالتوبـة             " اهدنا  "
والشخص املالزم للتوبة هو مهتدي لذلك كان الرسول املعصوم صـلى اهللا عليـه    

   .)١("يا أيها الناس توبوا إىل اهللا فإين أتوب يف اليوم إليه مائة مرة " وسلم يقول 
 املرحلة فاهللا كرمه ورفعه فوق هذه مع أنه صلوات اهللا وسالمه عليه جتاوز هذه   

  .املرتلة 
قام النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت ورمـت قـدماه       "عن املغرية بن شعبة قال      

   .)٢("قالوا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفال أكون عبدا شكورا
 تـِزغْ    ربنـا الَ   إن من طلب اهلداية أن تدعوا اهللا أن ال يضلك             " اهدنا  " 

 ابهالْو أَنت كةً ِإنمحر نكا ِمن لَّدلَن بها ونتيدِإذْ ه دعا بنقُلُوب  )٣( .  
                                                        

ــحيح ) ١( ــحيحه  ج /  ص ــسلم يف ص ــه م / ٤،  ج٢٧٠٢ح/٢٠٧٥ص/٤،  ج٢٧٠٢ح/٢٠٧٥ص/٤أخرج
و ابـن  . ٦٢١ح/٢١٨ص/١والبخاري  يف األدب املفرد  ج. ٢٧٠٢ح/٢٠٧٦ص/٤،  ج ٢٧٠٢ح/٢٠٧٦ص

ــحيحه  ج  ــان يف صــ / ٣،ج٩٢٧ح /٢٠٧ص/٣،ج٩٢٥ح /٢٠٥ص/٣ ،ج٩٢٤ح/٢٠٤ص/٣حبــ
 ١٢٥٤ص/٢و ابــن ماجــه يف ســننه  ج. ٩٣١ح/٢١٢ص/٣،  ج٩٣١ح/٢١٢ص/٣، ج٩٢٩ح/٢١٠ص

و . ١٥١٥ح/٨٥ص/٢،  ج١٥١٥ح/٨٥ص/٢و أيب داود يف سننه  ج. ٣٨١٦ح/١٢٥٤ص/٢،  ج٣٨١٥ح/
و . و النسائي يف سـننه الكـربى        . و الطرباين يف معجمه الكبري      . و الطيالسي يف مسنده       . ابن حنبل يف مسنده     

و ) . الزوائد(اهليثمي يف مسنده   / و احلارث   . و ابن عمرو الشيباين يف اآلحاد واملثاين        . الطرباين يف معجمه الصغري     
  .و عبد الرزاق يف مصنفه. و عبد بن محيد يف مسنده . و أيب يعلى يف مسنده .  الكربى البيهقي يف سننه

،  ٢٨١٩ح/٢١٧١ص/٤و مسلم يف صحيحه  ج. ٧٣ح/٢٨ص/١أخرجه ابن أيب الدنيا  يف الشكر  ج       / صحيح  ) ٢(
ــحيحه  ج. ٢٨٢٠ح/٢١٧٢ص/٤،  ج٢٨١٩ح/٢١٧٢ص/٤ج ــاري يف ص ،  ١٠٧٨ح/٣٨٠ص/١و البخ
و النــسائي يف ســننه   . ٦١٠٦ح/٢٣٧٥ص/٥،  ج٤٥٥٧ح/١٨٣١ص/٤،  ج٤٥٥٦ح/١٨٣٠ص/٤ج
و ابن خزمية . ٣١١ح/١٠ص/٢و ابن حبان يف صحيحه  ج      . ١٦٤٥ح/٢١٩ص/٣،  ج  ١٦٤٤ح/٢١٩ص/٣ج

و الترمذي يف سننه     . ١١٨٤ح/٢٠٢ص/٢،  ج  ١١٨٣ح/٢٠١ص/٢،  ج  ١١٨٢ح/٢٠١ص/٢يف صحيحه  ج   
و ابن حنبل يف . ١٤٢٠ح/٤٥٦ص/١،  ج١٤١٩ح/٤٥٦ص/١و ابن ماجه يف سننه  ج . ٤١٢ح/٢٦٩ص/٢ج

. و النسائي يف سننه الكربى . و الطرباين يف معجمه الكبري. و احلميدي يف مسنده . و الطيالسي يف مسنده . مسنده 
  . و الطرباين يف معجمه األوسط . و أيب يعلى يف مسنده  . و البيهقي يف سننه الكربى  . والطرباين يف معجمه الصغري 

   .٨ / آل عمران )٣(
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  .ومن طلب اهلداية أن تدعو اهللا أن يثبتك عليها " اهدنا " 
عن النواس بن مسعان الكاليب قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول               

   .)١("وب ثبت قلوبنا على دينك يا مثبت القل"
  :ومن طلـب اهلدايـة أن تـدعو دايـة أفـضل قـال تعـاىل                 "  اهدنا"

              واِن الَّـِذي كَـانـسم ِبأَحهرأَج مهِزيجيِملُوا وأَ الَِّذي عوأَس مهنع اللَّه كَفِّرِلي
  . )٢( يعملُونَ
  .بني لنا احلق واضحاً من الباطل " اهدنا " 
  .أهلمنا ووفقنا ملا حتب وترضى " اهدنا " 
   .)٣(أعنا على معرفة احلق وسلوكه ومعرفة الباطل وتركه" اهدنا " 
  .الطريق الواسع ، واملراد به اإلسالم : لغة " الصراط " 
يذكر بصراط اآلخرة ففيه ختويف فيالزم املسلم الوسط ويبتعد عـن           " الصراط  " 

  .ط كاالعتداء على ممتلكات الناس مثالً ومجيع الذنوبطرفيه اإلفراط كالوسوسة والتفري
فيه إشارة لالبتالء فاملسلم يعطى النعمة فهل يـشكر ليـؤجر أو            " الصراط  " 

يتكرب ليأمث ويتعرض للمصائب فهل حيتسب فيؤجر أم يتسخط فيـأمث يقـول اهللا              
ة مصيبة يف الدين أي أا  ، والوسوس  )٤(   ونبلُوكُم ِبالشر والْخيِر ِفتنةً      سبحانه  

  .احنراف والشخص معاقب عليها 
قلما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم من جملس           " فعن بن عمر قال     

حىت يدعو ؤالء الدعوات ألصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبني     
نـا مـصيبات   معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقني ما ون به علي      

                                                        
   . ٢٠٧ ص ومن يعتِصم ِباللِّه فَقَد هِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم  مضى خترجيه يف بـاب قوله تعاىل / صحيح)١(
  .٣٥/  الزمر )٢(
   .٧٢ ص ١تفسري الطربي ج )٣(
   .٣٥/ األنبياء ) ٤(
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الدنيا ومتعنا بأمساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وأجعله الوارث منا واجعل ثأرنـا             
على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا  وال جتعل مصيبتنا يف ديننا  وال جتعل الدنيا                

   .)١("أكرب مهنا وال مبلغ علمنا وال تسلط علينا من ال يرمحنا 
هلداية فائدة أن الشخص  بعدما يهتدي سوف        ذكر الصراط بعد ا   " الصراط  " 

يواجه ابتالء لفترة معينة من أي نوع فعليه التعلق باهللا واللجوء إليه وعدم االلتفات              
للماضي فيجانب املعاصي والغلو مستقيما قُدماً يف طريق اهلداية ، وأن يبحث عـن      

 طلحـة   عن معدان بـن أيب    "  صراط الذين أنعمت عليهم     " الصاحلني ويالزمهم   
اليعمري قال قال يل أبو الدرداء أين مسكنك قلت يف قرية دوين محص فقال أبـو                
الدرداء مسعت رسول اهللا يقول ما من ثالثة يف قرية وال بدو ال تقام فيهم الـصالة                 

   .)٢("إال استحوذ عليهم الشيطان فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل الذئب القاصية
  " .    غري املغضوب عليهم وال الضالني " واليصحاب العصاة وال املبتدعة 

 أن األول هـو   تأيت بفائـدة إردافه سبحانه وتعاىل بالصراط الثاين" الصراط  " 
االستقامة على طريقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم والثاين املمدود إىل اجلنة علـى         

ت جهنم ، واآلخرة عامل غيب عقولنا الصغرية ال تدرك إال اإلمجال فيه ، فانفـصل              
اآلية معربة بانفصال املوت واالنتقال لآلخرة مث عبور الصراط إىل النعـيم اجلنـة              
ورؤية اهللا تبارك وتعاىل ثواباً على نعمة اهلداية أما الذين مل يهتدوا ففي النار نعـوذ                
باهللا الرمحن الرحيم منها ونسأله سبحانه اجلنة وصفة أصحاب النار هي املغـضوب             

                                                        
رجه النسائي يف سننه الكربى أخ. وحسنه وكذا األلباين ٣٥٠٢ح/٥٢٨ص/٥أخرجه الترمذي يف سننه  ج   / حسن  ) ١(

  .١٠٢٣٤ح /١٠٦ص /٦ج
و ابـن حبـان يف صـحيحه         . وحـسنه األلبـاين     . ٨٤٧ح/١٠٧ص/٢أخرجه النسائي يف سـننه  ج      / حسن  ) ٢(

/ ١و أيب داود يف ســننه  ج. ١٤٨٦ح/٣٧١ص/٢و ابــن خزميــة يف صــحيحه  ج. ٢١٠١ح/٤٦٠ص/٥ج
 ٣٧٤ص/١،  ج  ٧٦٥ح/٣٣١ص/١ركه  ج  و احلـاكم يف مـستد     . و ابن حنبل يف مسنده        . ٥٤٧ح/١٥٠ص

و الطرباين يف مـسند     . ٩٢٠ح/٢٩٧ص/١و النسائي يف سننه الكربى  ج      . ٣٧٩٦ح/٥٢٥ص/٢،  ج  ٩٠٠ح/
  .٤٧٠٨ح/٥٥ص/٣و البيهقي يف سننه الكربى  ج. ١٣٢٩ح/٢٧٥ص/٢الشاميني  ج
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ماء الذين مل يعملوا بعلمهم والضالون أمثال النصارى الذين     عليهم أمثال اليهود العل   
  .عملوا جبهل فاحنرفوا 

املسلمني يوم القيامة يتفاوتون يف سرعتهم على الصراط وكذلك         " الصراط  " 
والتدين حب اهللا ورجاء ثوابه     . يف الدنيا فمن أسرع انقياد هو كذلك يوم القيامة          

رمات مجيعاً من قريب أومن بعيد ، االبتعاد عن         وخوف عقابه والتوبة إليه ، ترك احمل      
الغلو ، عدم إيذاء الناس واألفضل اإلحسان إليهم ، الزهد يف الدنيا ، االشـتغال               
بالصاحلات ، واملباحات عندما تنوي ا التقرب إىل اهللا والتقوي ا علـى طاعتـه       

 والطمأنينة  تثاب عليها كالنوم ، والصاحلات ليست العجلة والتدقيق بل هي الذكر          
  .   واخلشوع إخالصاً هللا وعلى سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم  دون زيادة أو غلو 

هو الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه املستوي واملـراد بـه            "  املستقيم  " 
  .)١(طريق احلق ملة اإلسالم 

 يف تكرير ألفاظ اهلداية فائدة أن عمل الصاحلات ليس يف يوم أو يومني بل على             
  .مدى حياة اإلنسان حىت لقاء اهللا سبحانه ليتم نعمته عليه باألجر العظيم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل أي العمل أحب إىل اهللا             " عن عائشة   
  .)٢("قال أدومه وإن قل

أيضاً على املؤمن أن يتقرب إىل اهللا ويكثر من اخلري إشارة للوصف التصاعدي،      
ن ضغط بل بالراحة واحملبة وإذا خالفت ذلك فأنت تـسري  طبعاً يف حدود السنة دو    

                                                        
   .٢٨ص:١تفسري ابن كثري ج٧٣ص:١تفسري البيضاوي ج)١(
و .٧٨٣ح/٥٤١ص/١،  ج٧٨٢ح/٥٤١ص/١،  ج٧٨٢ح/٥٤١ص/١جأخرجه مسلم  يف صحيحه  / صحيح ) ٢(

،  ٥٧٦٢ح/٢٢٦٦ص/٥،  ج٥٥٢٣ح/٢٢٠١ص/٥،  ج٦٩٧ح/٢٥٦ص/١البخــاري يف صـــحيحه  ج 
و ابن حبان يف    . ١٦٥٥ح/٢٢٢ص/٣،  ج  ٧٦٢ح/٦٩ص/٢و النسائي يف سننه  ج     . ٦١٠٠ح/٢٣٧٣ص/٥ج

. ١٦٢٦ح/٦١ص/٣و ابن خزمية يف صحيحه  ج      . ٢٥٧١ح/٣١٠ص/٦،  ج  ٢٤٤٤ح/١٩٨ص/٦صحيحه  ج  
و احلميـدي يف  . و الطيالسي يف مـسنده      . و ابن حنبل يف مسنده      . ٩٤٢ح/٣٠٣ص/١و ابن ماجه يف سننه  ج      

و القضاعي يف مسند    . و ابن راهويه يف مسنده      . و النسائي يف سننه الكربى    . و الطرباين يف معجمه الكبري      . مسنده
  .وابن أيب شيبة يف مصنفه.  وعبد بن محيد يف مسنده.و أيب يعلى يف مسنده. والبيهقي يف سننه الكربى. الشهاب
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إىل الغلو ومثال اهلداية شخص ذاكر هللا يف كل أحواله ال الشخص الذي يف أقرب               
اتصال باهللا ـ الصلوات اخلمس ـ قلبه مستغرق يف حطـام هـذه الـدنيا وال      

  . الشخص الذي يتعمق ويتدقق يف األلفاظ واألفعال كاملوسوس 
اهللا سبحانه وتعاىل وصف بالنعمة وأطلق وأراد ا اهلدايـة           " أنعمت عليهم " 

 أُولَِئك الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم من النِبيني ِمـن ذُريـِة آدم             كما يف قوله سبحانه       
         ه نِمماِئيلَ ورِإسو اِهيمرِة ِإبيِمن ذُروٍح ون عا ملْنمح نِمملَـى     وتا ِإذَا تنيبتاجا ونيد

  . )١(  علَيِهم آيات الرحمن خروا سجداً وبِكياً 
ومل يذكرها هنا نصاً يفيد أن اهلداية هي النعمة العظيمة وما عداها ال يـساوي         
 شيئاً والنعم األخرى هي قربة إىل اهللا فبالنظـر نتعلم ما ينفعنـا وباللـسان نقـرأ     

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  لو كانت          "عن سهل بن سعد قال      ..  القرآن  
   .)٢("الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء

فيه إسناد النعمة إىل اهللا فواجب على املسلم أن يسند  كـل           " أنعمت عليهم   "
 الذي هداه وهو الذي وفقه وهو       طاعة قام ا وكل معصية اجتنبها إىل اهللا فاهللا هو         

الذي يسره له وحببه إليه ومن ضعف يف ذلك تتجانبه فضائل من اهللا ويأمث بقـدر                
فَـِإذَا مـس    ضعف ذلك وقد يزيغ قلبه ويضل يقول اهللا سبحانه يف أحوال هذا             

 أُوِتيته علَى ِعلٍْم بلْ ِهـي ِفتنـةٌ   الِْإنسانَ ضر دعانا ثُم ِإذَا خولْناه ِنعمةً منا قَالَ ِإنما       
  . )٣(  ولَِكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 

ثالث مهلكـات ـ   " كما  أخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
   .)٤(" وذكر منها ـ  وإعجاب املرء بنفسه

                                                        
   .٥٨/  مرمي )١(
و احلـاكم يف مـستدركه       . وصححه وكذا األلباين  ٢٣٢٠ح/٥٦٠ص/٤أخرجه الترمذي  يف سننه  ج      / صحيح  ) ٢(

و . ٥٩٢١ح/١٧٩ص/٦،  ج  ٥٨٤٠ح/١٥٨ص/٦و الطرباين يف معجمه الكـبري  ج       . ٧٨٤٧ح/٣٤٢ص/٤ج
   .١٤٤٠ح/٣١٧ص/٢،  ج١٤٣٩ح/٣١٧ص/٢القضاعي يف مسند الشهاب  ج

   .٤٩/ الزمر )٣(
   .٦٥ مضى خترجيه يف املدخل ص/ حسن )٤(
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برية وقتية  بصيغة اخلطاب وهو إضافة كل نعمة صغرية أو ك        " أنعمت عليهم   "
  .أو مستمرة هللا فيحمد اهللا عليها ويسخرها يف طاعته وبذلك يتحصل على الشكر 

أن جميء ذلك آخراًً إلفادة  أن الشكر أعظم وأرفع منـازل    " أنعمت عليهم   " 
قال أفـال  " اهلداية حيث ناهلا الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما مر بنا يف احلديث            

  " .أكون عبدا شكورا 
أن اهلدى نعمة وال تكون نعمة إال إذا كانت نافعة ومفيدة فإذا " ليهمأنعمت ع"

 ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحـرم علَـيِهم        : كانت غري ذلك فهي ضاللة قال تعاىل        
  . )١( الْخبآِئثَ 

أن النعمة تكون حمبوبة فإذا كانت مكروهة ال تسمى نعمة          " انعمت عليهم    " 
 فالفرائض حمبوبة حيبها املسلم وكرهها حمبط للعمل ، واألشياء الـيت            وتكون بلوى 

تسبب لك كره العبادة عليك أن تتركها وهي تأخذ حكم الكـره يف عظـم اإلمث                
وهذا مثل تصرفات املوسوس فالشك والتدقيق والتكرار واإلعـادة كـل هـذه             

ذه الـشريعة   الضالالت تكرههم يف العبادة فعليهم إمث يف االستمرار على ذلك فه          
 .مسحة وتلك البدع تضرها 

تفيد يسر هذا الدين وأن كمال التدين هو اليسر فاهللا مل يأيت            " أنعمت عليهم   "
بالكلمات اليت فيها قسوة أو مشقة ، وحيث جاءت ابة الوصف يف كماله فهـي               

قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  أي       " أفضله كما ورد عن بن عباس قال        
  " .ب إىل اهللا قال احلنيفية السمحة األديان أح

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  إن دين اهللا احلنيفيـة            "ويف رواية عن بن عمر      
   .)٢("السمحة

                                                        
   .١٥٧/ األعراف ) ١(
   .٤٩ص" التغيري" انظر خترجيه يف / صحيح )٢(
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طبعاً اليسر والسماحة هذه يف العبادة أما املعصية فتترك  فاليـسر التـرك ال               
انـب  العمل وليحذر من اتبع هواه من االحندار يف خطوات الشيطان فيقـع يف اجل             

أا قالت ما خري    " اآلخر الذنوب ولذلك جاء التنبيه إىل ذلك فمنه ماروت عائشة           
رسول اهللا  بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا فإن كان إمثا كان أبعد الناس                   

   .)١(" منه وما انتقم رسول اهللا  لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هللا ا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  من يأخذ عين           "ال  وأيضاً عن أيب هريرة ق    

هؤالء الكلمات فيعمل ن أو يعلم من يعمل ن فقال أبو هريرة فقلت أنـا يـا                 
رسول اهللا فأخذ بيدي فعد مخسا وقال اتق احملارم تكن أعبد الناس وارض مبا قسم               

 حتـب  اهللا لك تكن أغىن الناس وأحسن إىل جارك تكن مؤمنا وأحب للنـاس مـا   
   .)٢("لنفسك تكن مسلما وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب

جميئه بعد صفات اهلداية ينبه أن املـسلم        " غري املغضوب عليهم وال الضالني      " 
فهنـا  .. بعد زمن قد يصيبه قسوة يف القلب بأسباب يغفل عنها كرغبة يف دنيـا               

 معرض حديثه سبحانه عـن بـين    لرياجع نفسه ويكثر من التوبة يقول اهللا تعاىل يف        
)٣(  ثُم قَست قُلُوبكُم من بعِد ذَِلك فَِهي كَالِْحجارِة أَو أَشد قَسوةً إسرائيل 

   
أن من متام اهلداية اام النفس بالقصور       " غري املغضوب عليهم وال الضالني       " 

ا بالغلو بل بتثبيتـه فهـو       والشعور بالتقصري والتفريط يف جنب اهللا ، وال يعاجل هذ         
قال "فعن أيب هريرة قال     . شعور حسن مطلوب ، واإلكثار من التوبة ومناجاة اهللا          

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ليس أحد ينجيه عمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا                 
  .)٤("قال وال أنا إال أن يتداركين اهللا منه برمحة

                                                        
   .١٢٠ ص يِريد اللّه ِبكُم الْيسـر والَ يِريد ِبكُم الْعسر : ومضى خترجيه يف بـاب قوله تعاىل /صحيح) ١(
من هـم حبسـنة فلـم يعملها كتبـها اهللا عنــده    :"مضى خترجيه يف بـاب قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم           ) ٢(

  ".حسنة كاملة وإن هم ا فعملها كتبها اهللا عز وجل عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية 
   .٧٤/ البقرة )٣(
  .٦٢مضى خترجيه يف املدخل ص/ صحيح )٤(
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 أيضاً يف جميئه متأخراً إفادة أن االنتكاسة        "غري املغضوب عليهم وال الضالني      " 
قد حتصل بعد التراسخ يف الصراط سواًء كان ذلك الشخص عاملاً أو جاهالً كليهما       
معرض وهناك على مر العصور من وقع يف ذلك ، لذلك كانـت أمهيـة الـدعاء           

  .وااللتجاء إىل اهللا 
مل أشد من العـامي     أن عقوبة انتكاسة العا   " غري املغضوب عليهم وال الضالني      "

   .)١(  ولَا يظِْلم ربك أَحدا ألنه يضل على علم ويضل معه فئات من الناس  
أن إتيانه باملغضوب عليهم وهـم أهـل     " غري املغضوب عليهم وال الضالني      " 

العلم بعد صفات اهلداية وقبل الضالني يفيد أن اإلنسان عندما ينفصل من اهلدايـة              
واء علم فطرة أو ما هو أكثر من ذلك لكن بعـد اسـتمراره              ينفصل وهو عامل س   

 ونقَلِّـب أَفِْئـدتهم     يذهب هذا العلم ويتراسخ يف الضالل قـال اهللا سـبحانه            
  .)٢(  وأَبصارهم كَما لَم يؤِمنواْ ِبِه أَولَ مرٍة ونذَرهم ِفي طُغياِنِهم يعمهونَ  

أن إتيانه سبحانه بالضالني وهم اجلهال      " غضوب عليهم وال الضالني     غري امل  " 
 يف العاجل زينه    بعد غري املغضوب عليهم وهم العلماء الذين رفضوا اهلداية ورغبوا         

وصفهم باحلمق واجلهالة ، فاملغضوب عليهم ممن ؟ هم مـن  الشيطان هلم فائدة هي   
ن لشخص قطيع من احلمري فقط      ومثال ذلك لو كا   . الضالني وكان يف ذكره تأكيداً    

وقال آلخر سأعطيك مسرجاً لتركبه فقال ال أريد مسرجاً وال محـاراً يقـصد أن               
 .املسرج الذي أعطاه هو محار

أن التفصيل يف طريق احلق كما تـرى يف        " غري املغضوب عليهم وال الضالني      "
لباطـل  كامل السورة واإلمجال يف الباطل كما هو يف هذين الكلمتني  يفيـد أن ا              

... يكفيك أن تعرف أن هذا طريق باطل كيهودية ونصرانية ووثنيـة ورافـضية                

                                                        
  ٤٩/ الكهف )١(
   .١١٠/األنعام )٢(
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فتتجاوزه وال تبحث فيه أما العكس فهي خطوات فيه ، أما طريق احلق فتتعلم مـا               
  .فيه حىت تسري السري احلسن 

من بداية السورة واحلديث عن صـفات  "  غري املغضوب عليهم وال الضالني      "
 لصفات االحنراف يعين أن العبادة هلا سقف وإذا جتاوزه العبد يعين            اهلداية مث أخرياً  

  . دخوله بعد ذلك املشوار الطويل يف عامل الغلو فيصري من هذه الفئة 
 أن عمل احلق تضمينه لوصف اهلداية يفيد  " ضالني  غري املغضوب عليهم وال ال    "

اء شخص وقـام    ال يكفي فيه أن يكون صاحلاً فالزم أن يكون على السنة مثاله ج            
يصلي حتت الشمس احلارة فهو أخطأ فاحلق بالتفصيل فنقول يصلي يف غري األوقات     

وكخطأ املوسوس عندما تعبد بالوسوسة وأضر . املنهي الصالة فيها وال يضر بنفسه   
  .بنفسه 
أتى بصفات الضالل بالعكس بـ غري ،       "  غري املغضوب عليهم وال الضالني      "

و ما سبق هذه اآلية فعكسه الباطل ، فأنت تتعرف على           كذلك احلق إذا عرفته وه    
  . احلق فإذا عرفته عرفت الباطل 

أن جميئها يف آخر السورة يفيد أن اإلميان        " غري املغضوب عليهم وال الضالني      "
والقرآن وسنة الرسول املصطفى صلى عليه وسلم إذا جـاءت يف قلـب املـؤمن         

ِمن السماء ماء فَـسالَت أَوِديـةٌ ِبقَـدِرها          أَنزلَ   .  أزاحت الباطل آخراً ورمته     
               ثْلُهم دباٍع زتم ٍة أَواء ِحلْيِتغاِر ابِه ِفي النلَيونَ عوِقدا يِمماِبياً وداً ربلُ زيلَ السمتفَاح

هب جفَاء وأَما ما ينفَـع النـاس        كَذَِلك يضِرب اللّه الْحق والْباِطلَ فَأَما الزبد فَيذْ       
  . )١(  فَيمكُثُ ِفي اَألرِض كَذَِلك يضِرب اللّه اَألمثَالَ 

جميئها يف آخر الـسورة أن املهتـدي يف         " غري املغضوب عليهم وال الضالني      "
طريق احلق ما حيتاج إىل أن يذهب ليتعرف إىل طريق الباطل وحـني يفعـل فإنـه               

                                                        
   .١٧/ الرعد )١(
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اجع إىل الوراء ويتأخر كلما حبث يف الطرق الباطلة  مازال قوم يتأخرون حـىت               يتر
 .يؤخرهم اهللا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى يف أصـحابه           " عن أيب سعيد اخلدري     
تأخرا فقال هلم تقدموا فائتموا يب وليأمت بكم من بعدكم ال يزال قوم يتأخرون حىت               

   . )١("يؤخرهم اهللا
 تأخراً وبل انتكاسة وضالالً يف العقيدة وذلك بعد قراءة الفلـسفة            وهذا وقع 

والكتب الباطلة ووقع لعلماء فاحلق يؤخذ من منبعه من كتاب اهللا وسـنة رسـوله     
  . صلى اهللا عليه وسلم 

 جـواز    جميئه بعد اهلداية وتفصيلها فائدة     "غري املغضوب عليهم وال الضالني      "
ان وملؤها بالعلم جيوز هلم أن يقرءوا يف الباطـل          إطالع الذين عمروا قلوم باإلمي    

بقليل ويف حدود الدعوة إىل اهللا وهداية الناس خالفاً لغريهم فال جيوز  عن جابر بن             
أن عمر بن اخلطاب أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بكتاب أصـابه مـن     " عبد اهللا   

هوكون فيها يا   بعض أهل الكتب فقرأه النيب صلى اهللا عليه وسلم فغضب فقال أمت           
بن اخلطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم ا بيضاء نقية ال تسألوهم عـن شـيء        
فيخربوكم حبق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسـى               

والرسول صلى اهللا عليه   . )٢("صلى اهللا عليه وسلم كان حيا ما وسعه إال أن يتبعين            
  .مر رجاحة عقل وعلم وفراسةوسلم زجر عمر ومعلوم منه ع

                                                        
و النـسائي يف سـننه       . ٤٣٨ح/٣٢٦ص/١،  ج  ٤٣٨ح/٣٢٥ص/١أخرجه مسلم  يف صـحيحه  ج       / صحيح) ١(

ــان يف صــحيحه  ج. ٧٩٥ح/٨٣ص/٢ج ــن حب ــة يف صــحيحه  . ٢١٥٦ح/٥٣٠ص/٥و اب ــن خزمي و اب
و أيب داود يف سننه  . ٩٧٨ح/٣١٣ص/١و ابن ماجه يف سننه  ج. ١٦١٢ح/٥٢ص/٣،  ج١٥٦٠ح/٢٧ص/٣ج
و النسائي يف   . و الطيالسي يف مسنده     . و ابن حنبل يف مسنده        . ٦٨٠ح/١٨٢ص/١،  ج  ٦٧٩ح/١٨١ص/١ج

حسنه األلبـاين يف  . و ابن أيب شيبة يف مصنفه   . وابن اجلعد يف مسنده     . و البيهقي يف سننه الكربى      . سننه الكربى   
وعبد الرزاق يف مصنفه     . ١٥١٩٥ح/٣٨٧ص/٣ل  يف مسنده  ج      وأخرجه ابن حنب   ١٥٨٩ح/ ٦إرواء الغليل  ج   

  .٢٦٤٢١ح/٣١٢ص/٥ج
. ١٥١٩٥ح/٣٨٧ص/٣ وأخرجه ابن حنبل  يف مسنده  ج١٥٨٩ح/ ٦حسنه األلباين يف إرواء الغليل  ج/  حسن )٢(

  .٢٦٤٢١ح/٣١٢ص/٥وعبد الرزاق يف مصنفه  ج
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هو سؤال اهلداية وهو تتمـة لتفـصيل        " غري املغضوب عليهم وال الضالني      " 
اهلداية فاهللا مل جيعل بيان طريق الباطل منفصالً حبيث يكون مستقال بل جعله أقـل               
ظهوراً حبيث يكون مندرجاً يف تفصيل اهلداية وهذا يؤكد ما ذكر وهو أنـه علـى      

أن يضيفوا للهداية كشف واحنراف امللل والطوائف األخـرى         آحاد العلماء فقط    
  .اليت هلا وجود وضرر ألجل دعوا باحلكمة واللني دفعاً للحمية اجلاهلية 

 ىشخي أَو ذَكَّرتي لَّهناً لَّعالً لَّيقَو فَقُولَا لَه  )١( .  
س إىل اإلميـان    أن دعوة النـا   " اهدنا  " أيضاً تفيد وما سبق من قوله سبحانه        

أن النيب صـلى اهللا عليـه       "والتقى مطلوبة فهي جزء من اهلداية  فعن متيم الداري           
وسلم قال الدين النصيحة قلنا ملن قال هللا ولكتابه ولرسـوله والئمـة املـسلمني               

  .) ٢("وعامتهم
لكن نفسك أوالً حبيث ال ترتكب معصية ألجل دعوة غريك وال تضيع فرائض             

نشغال ا عن الصلوات اخلمس فعليك يف حـدود القـدرة أن            الدين ألجلها كاال  
تكون طريقتك يف الدعوة حسنة أما نقل الناس من االحنراف إىل اهلدى فليس لـك   
بل هو هللا فبشرا سيعيشون منحرفني رضوا هم بذلك وسيموتون كـذلك فهـذا              
ا أبوطالب عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمام أقوى نور وبرهان وناصره وكانو            

  . يف خندٍق واحد وقاسوا الظلم مجيعاً مات على ملة أبيه 

                                                        
   .٤٤/ طه )١(
،  ٤١٩٧ح/١٥٦ص/٧و النـسائي يف سـننه  ج       . ٥٥ح/٧٥ص/١أخرجه مـسلم يف صـحيحه  ج       / صحيح  ) ٢(

ــحيحه   . ٤٢٠٠ح/١٥٨ص/٧،  ج٤١٩٩ح/١٥٧ص/٧،  ج٤١٩٨ح/١٥٧ص/٧ج ــان يف ص ــن حب و اب
ــذي يف ســـننه  ج . ٤٥٧٤ح/٤٣٥ص/١٠ج و أيب داود يف ســـننه  . ١٩٢٦ح/٣٢٥ص/٤و الترمـ
ـ   . و احلميدي يف مسنده  . و ابن حنبل يف مسنده   . ٤٩٤٤ح/٢٨٦ص/٤ج و . بريو الطـرباين يف معجمـه الك

و القـضاعي يف مـسند   . و الطرباين يف مسند الشاميني . و الطرباين يف معجمه الصغري  . النسائي يف سننه الكربى     
و . و الدارمي يف سـننه   . و ابن اجلعد يف مسنده   . و أيب يعلى يف مسنده      . و البيهقي يف سننه الكربى      . الشهاب  

  .الطرباين يف معجمه األوسط 
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٣١٦  

وضالل هؤالء البشر ال يضرنا إذا دعوناهم بالطريقة احلـسنة مـستخدمني            
  .الوسائل املباحة ال احملرمة فهم ارتضوا ذلك 

            لَّ ِإذَا اهن ضكُم مرضالَ ي كُمأَنفُس كُملَيواْ عنآم ا الَِّذينها أَيِإلَى اللِّه    ي متيدت
  . )١(  مرِجعكُم جِميعاً فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 

قرأ أبو بكر الصديق هذه اآلية  يا أيهـا الـذين   "  عن قيس بن أيب حازم قال     
آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم  قال إن الناس يضعون هذه               

وضعها أال وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول إن             اآلية على غري م   
الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أو قال املنكر فلم يغـريوه عمهـم اهللا                 

   .)٢("بعقابه
أي أن الدعوة من اهلداية وفقداا ينقصها وال يطلق على من تركها أنه مهتدي         

أنكم قمتم بالدعوة فهي جـزء مـن   " تديتماه" تام اهلداية فقوله صلى عليه وسلم    
  ِإلَّا الَِّذين آمنـوا      ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر       والْعصِر   اهلداية قال اهللا تعاىل     

                                                        
   .١٠٥/    املائدة )١(
ــحيحه  ج/ صــحيح ) ٢( ــان  يف ص ــن حب ص /٢،  ج٣٠٥ح/٥٤٠ص/١،  ج٣٠٤ح/٥٤٠ص/١أخرجــه اب

 ٢٥٨ص/٥،  ج٣٠٥٧ح/٢٥٧ص/٥،  ج٢١٦٨ح/٤٦٨ص/٤والترمــذي يف ســننه  ج . ٣٨٥ح/١١٠
و أيب داود يف سـننه       . ٤٠١٤ح/١٣٣١ص/٢،  ج  ٤٠٠٥ح/١٣٢٧ص/٢و ابن ماجه يف سننه  ج      . ٣٠٥٨ح/

،  ١ح/٢ص/١و ابن حنبل يف مسنده  ج      . وصححه األلباين   . ٤٣٤١ح/١٢٣ص/٤،  ج  ٤٣٣٨ح/١٢٢ص/٤ج
،  ١٧٢٠٥ح/١٢٩ص/٤،  ج   ٥٣ح/٩ص/١،  ج   ٣٠ح/٧ص/١،ج٢٩ح/٧ص/١،  ج   ١٦ح/٥ص/١ج
ح /٤ص/١و احلميدي يف مسنده  ج. ٧٩١٢ح/٣٥٨ص/٤و احلاكم يف مستدركه  ج. ١٧٨٣١ح/٢٠٢ص/٤ج
و النسائي يف سننه الكربى      . ٧٩٩ح/٣١٧ص/٢٢،  ج  ٥٨٧ح/٢٢١ص/٢٢و الطرباين يف معجمه الكبري  ج      . ٣
و ابن عمرو الشيباين يف اآلحاد      . ٧٥٣ح/٤٢٩ص/١والطرباين يف مسند الشاميني  ج     . ١١١٥٧ح/٣٣٩ص/٦ج

،  ١٩٩٧٧ح/٩١ص/١٠و البيهقـي يف سـننه الكـربى  ج         . ٦٣ح/٩٤ص/١،  ج  ٦٢ح/٩٣ص/١واملثاين  ج  
،  ١٣٠ح/١١٩ص/١،  ج١٢٨ح/١١٨ص/١و أيب يعلـــى يف مـــسنده  ج . ١٩٩٨٠ح/٩٢ص/١٠ج
و البخاري يف خلق . ١ح/٣٠ص/١و عبد بن محيد يف مسنده  ج. ١٣٢ح/١٢١ص/١،  ج١٣١ح/١٢٠ص/١ج

  .٣٧٥٨٣ح/٥٠٤ص/٧و عبد الرزاق يف مصنفه  ج. ٠ح/٦٤ص/١أفعال العباد  ج
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٣١٧  

 لكن بقاء الضال    )١(  وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر       
  . يلحقنا إمث أو تقصري يف ضالله ال يضرنا ال

تالحظ يف تكرير ألفاظ اهلداية إفادة االنفصال عن بعضها كيف ؟ حيث أتت             
بأل التعريف ، كذلك هي تفيد املعىن الواحد وهو اهلدى مع تزايد إمنا كـل لفـظ     

 انفصال لفظي نطقاً     انفصال معنوي ، وذاك     فهذا و اهلدى يعطي املعىن املطلوب وه   
اخل ... يف جتد التشابك والتماسك اهدنا صراطاً مـستقيماً       فعندما حتذف أل التعر   

أيضاً يوجد انفصال أكرب منه وهو قوله       . أما بوجودها تالحظ االنفصال يف النطق       
غـري  " مث " صراط الذين أنعمت علـيهم   " مث  " اهدنا الصراط املستقيم    " سبحانه  

االنفصال األول  إن  . وهو انفصال معنوي ولفظي     " املغضوب عليهم وال الضالني     
هو إملاح إىل وقوع يف الذنب واملخالفة لكن عندما يقع فيها وينفصل عن اهلدايـة               

أما االنفصال الثاين وهـو األكـرب       . عليه بالتوبة والكرة مرة أخرى داية أفضل        
فاملسلم قد ينفصل يف موبق كبري مث جيدد اهلداية لكن إن أكثر من ذلك يصاب خبتم            

 عن اهلداية وال يرتضيها فيـصري مـن املغـضوب علـيهم            القلب والطبع فيعزف  
  .   والضالني

               مـِدي الْقَـوهالَ ي أَنَّ اللّهِة ولَى اآلِخرا عيناةَ الْديواْ الْحبحتاس مهِبأَن ذَِلك 
    الْكَاِفِرين         ِعِهمـمسو لَى قُلُـوِبِهمع اللّه عطَب الَِّذين أُولَـِئك    اِرِهمـصأَبو 

  . )٢(  وأُولَـِئك هم الْغاِفلُونَ 
فربغبتهم يف الدنيا أخذوا يرتكبون الذنوب واآلثام فطبع على قلوم وأنـت            

والـذنوب  ! . تالحظ الكفار يف الغرب حيث يسمعون باإلسالم ولكن مل يسلموا           
انيات الشخص والفضائل   األقل وإن كانت تزول بالتوبة النصوح إال إا تؤثر يف إمي          

اليت جينيها من اهللا سبحانه ومضاعفة األجر  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنـه                
                                                        

   .٣ -١/   العصر )١(
   .١٠٨-١٠٧/   النحل )٢(
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قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ال تسبوا أصحايب فلوا أن أحدكم أنفق مثـل            "قال  
  .)١("أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

 احملقر لكن ميز منـهم      والرسول يوجه اخلطاب للصحابة وهم أبعد عن الذنب       
األسبق إسالماً واألكثر تقى واملسارع إىل اخلريات والسابق هلا فعمله القليل يعظم             

  .على عمل غريه الكثري 
أن يف تعدد ألفاظ اهلداية يفيد اختالف منازهلا فقد جيد املسلم نفسه تائباً حزين              

ويف آخر تستويل   منكسراً على ذنبه وقد يغلب عليه يف وقت آخر محد اهللا وشكره             
حمبته سبحانه ويف آخر خشوع أكثر فيتغري الشخص ال يكون على وترية واحـدة              
فعلى املسلم دعاء اهللا باستمرار أن يصرف قلبه إىل تلك املنازل عن عبـد اهللا بـن          

أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  إن قلوب            " عمرو بن العاص يقول     
 أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء مث قال   بىن آدم كلها بني إصبعني من     

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم مصرف القلـوب صـرف قلوبنـا علـى                
   .)٢("طاعتك

                                                        
ص /٤يف صـحيحه  ج    أخرجـه مـسلم     . ٣٤٧٠ح  /١٣٤٣ص  /٣أخرجه البخاري يف صحيحه  ج       / صحيح  ) ١(

ــحيحه  ج . ٢٥٤١ح/١٩٦٨ص/٤،  ج٢٥٤٠ح/١٩٦٧ ــان يف ص ــن حب ،  ٦٩٩٤ح/٤٥٦ص/١٥و اب
و ابـن   . ٣٨٦١ح/٦٩٦ص/٥و الترمذي يف سننه  ج     . ٧٢٥٥ح/٢٤٤ص/١٦،  ج  ٧٢٥٣ح/٢٣٩ص/١٦ج

و . و ابن حنبل يف مـسنده   . ٤٦٥٨ح/٢١٥ص/٤و أيب داود يف سننه  ج    . ١٦١ح/٥٧ص/١ماجه يف سننه  ج    
و ابن حنبل يف فضائل الصحابة  . و الطرباين يف معجمه الصغري  . و النسائي يف سننه الكربى  . نده الطيالسي يف مس

و . و ابـن اجلعـد يف مـسنده   . و عبد بن محيد يف مسنده   . و أيب يعلى يف مسنده      . و البيهقي يف سننه الكربى    . 
  .الطرباين يف معجمه األوسط

ــحيح ) ٢( ــحيحه  ج / ص ــسلم  يف ص ــه م ــحيحه   . ٢٦٥٤ح/٢٠٤٥ص/٤أخرج ــان يف ص ــن حب و اب
ــسنده  ج . ٩٠٢ح/١٨٥ص/٣ج ــل يف م ــن حنب ــستدركه   . ٦٥٦٩ح/١٦٨ص/٢و اب ــاكم يف م و احل
و عبد . ٧٨٦١ح/٤٤٣ص/٤،  ج٧٧٣٩ح/٤١٤ص/٤و النسائي يف سننه الكربى  ج. ٣٥٢٠ح/٤٣٨ص/٢ج

   .٣٤٨ح/١٣٨ص/١بن محيد يف مسنده  ج
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وبعد ذلك وبعدما أبصرت احلق وعشت أضواءه املشرقة واخنلع عنك زيـف            
الباطل وسرت منفصالً عنه وتالشى عنك فامحده سبحانه وتعاىل الرمحن الـرحيم            

  .ذلكعلى 
مث وامحده سبحانه أن ميزك وشرفك وجعلك من املسلمني ومن آباء وأجـداد           
مسلمني وإياك وهذا وقد علمت مكر الشيطان وخدعته رسم لك تـديناَ زائفـاً              
وأقنعك بالوقوع فيه فطوق النجاة يف يدك وسفينة اإلنقاذ معك فاخلع عنك هـذه         

ىل اهللا ـذه الـشريعة      الوساوس والتكلفات وتب إىل اهللا واركب اليسر وسـر إ         
  .السمحة 

                آلِئكَِتـِهمِباللِّه و نونَ كُلٌّ آمِمنؤالْمِه وبِه ِمن را أُنِزلَ ِإلَيولُ ِبمسالر نآم  
            نبر كانا غُفْرنأَطَعا ونِمعقَالُواْ سِلِه وسن رٍد مأَح نيب قفَرِلِه الَ نسرِبِه وكُتو  كِإلَيا و

  ِصريالْم               تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسفْساً ِإالَّ ون اللّه كَلِّفالَ ي   
ربنا الَ تؤاِخذْنا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحِملْ علَينا ِإصراً كَما حملْتـه علَـى          

الَِّذين                 ا أَنتنمحارا ولَن اغِْفرا ونع فاعا ِبِه وا الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحالَ تا ونبا رِلنِمن قَب 
 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرا فَانصالَنوم  )١( .  

ِملَ عمـالً   ِإلَّا من تاب وآمن وع     اهللا فيه حسنات   كوالتوبة من املاضي يبدل   
)٢(  صاِلحاً فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً 

 .  
  :وأخرياً أطرح بني يديك بعض التوصيات 

أدعوك ملدة شهر أن تبذل جهد كبري واسع فتحزم أمرك فال تلتفت لتلـك               -١
ترد جبميعها وتلهو عنها وختالف الشيطان الوساوس والتكلفات وأن ترفضها و

فيما يدعوك وتأخذ باجلواز يف ذلك لكي تنال العافية وتتخلص مـن البـدع    
                                                        

   .٢٨٦-٢٨٥/ البقرة )١(
  .  ٧٠/   الفرقان )٢(
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أنت تأتيك  : وإليضاح هذا   . واآلثام وشهر واحد على األقل وسوف تنجح        
وساوس وتقوم بالتنفيذ ، فالوساوس هي التفكري يف نفسك فاترك الـتفكري ،     

يت متارسها استجابة للوسوسـة فاتركهـا ، فـاترك          والتنفيذ هي األعمال ال   
الوساوس واترك التنفيذ احزم أمرك واجعل ذلك ملدة شهر على األقل سوف            

أما ما يقوم به بعض املوسوسني فهو حياول أن يترك    . جتد النتائج ممتازة وفعاله     
العمل فقط لكنه مثبت الوساوس ويسمح هلا أن جتول يف خاطره وهذا جيعل             

 .  يؤثر فيه الشيطان

تأكيد ملا سبق أترك التفكري هذا أنقصته هذا ما سويته هذا الزم أزيله هـذا                 -٢
 . وهذا يزيل الوسوسة من أصلها  وحاول أن تنساها ..و.. الزم أفعله و 

 .أحدث تغيرياً يف ملبسك أو غرفتك أو بيتك كتغيري الترتيب  -٣

ول يوم  وهو    حدد وقت هلذا العمل يستحسن أن يكون صباحاً ويكون يف أ           -٤
جيب أن أترك الوسوسة والتكلف ائياً وأخالف الـشيطان         :  أن تقول أوالً    

تـصلي  :  مث ثانياً .   مرة ) ٢١( وكل شيء جائز حىت أطيب متاماً  ، تقوهلا       
الفروض على أا سنة تتوضأ مث تصلي الفجر مث تقـول أسـتغفر اهللا مـن                

مث تتوضأ  ) . ثالث مرات (يم  الوسوسة والتكلف أعوذ باهللا من الشيطان الرج      
مث تصلي الظهر مث تقول أستغفر اهللا من الوسوسة والتكلف أعوذ بـاهللا مـن      

مث تتوضأ وتصلي العصر وتقول ذلك ثالث       ). ثالث مرات (الشيطان الرجيم   
مرات  مث تتوضأ وتصلي املغرب وتستغفر وتتعوذ مث تتوضأ وتصلي العـشاء             

ت وهكذا تعمل ذه الطريقـة      وتستغفر وتتعوذ فتكون صليت مخس صلوا     
صالة  تصليها سنة وهي زيادة على فرض اليوم ) ٢١(إىل  ) ٧( حىت تتم من 
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وتصليها يف وقت واحد كالصباح مثالً وتكون لك سنة تبدأ ا باكراً حـىت              
مث يف اليوم التايل تصلي مخس صلوات الفجر والظهـر والعـصر            .  تنجزها

تصليها يف وقت متصل مث كل يوم تصلي        واملغرب والعشاء بالطريقة السابقة     
مخس صلوات تعمل ذلك ملدة ثالثة أيام إىل أسبوع فقط طبعاً هذه الطريقـة              
للموسوسني الذين لديهم شكوك كثرية ويعيدون العمل وجيدون صوبة كبرية          

وأزيد تنبيهاً أن فـرض     . يف أداء العبادة بسبب تلك الوساوس والتكلفات        
ة الفجر يف وقت الفجر وصالة الظهـر يف وقـت   اليوم تصليه يف وقته فصال  

اخل  والطريقة اليت ذكرت هي زيادة على فروض اليوم لتعطيـك            .. الظهر  
 . مترين وتقوي الثقة لديك وتكون الصالة والوضوء سهله و طبيعية 

احتجم كل أسبوع صباحاً قبل األكل والشرب فاألسـبوع  األول تكـون              -٥
وع الثاين اثنتان يف  واألسب،سر أسفل الرأس اثنتان خلف يف الشق األمين واألي   

 مجيعـه   ه ، والرابع كذلك واحدة ، والظهر       والثالث اثنتان في   أعلى الظهر ،  
الغـضروف   فيحتاج إىل خمتص لوجود      مواضع للحجامة إال العامود الفقري    

وإذا كان الشخص  يأخذ مـسيل دم ميتنـع عـن     واألفضل أن يبتعد عنه ، 
، واحلجامة سهلة وطريقتها أن يأخذ أكـواب   ع بالدمإمكانه الترب احلجامه وب 

 ويأخذ   يرفعه  مث احلجامة ويضعها على الظهر مث يشفط اهلواء ملدة مخس دقائق         
سم  يزيد أو يـنقص   ١مبقدار    من أعلى إىل أسفل    خفيفاًاملوس ويلمس اجللد    

 مث يضع الكوب على املكان  أنه سيخرج دم كثرياً ألنه على اجللد  وال يتخوف 
جعلها وبإمكانك   . ه ليتعبأ بالدم ملدة مخس دقائق ويكررها ثالث مرات        نفس

. مرتني يف األسبوع األول مخس مواضع ومث األسبوع الثالث ثالث مواضع            
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مث أنصحك إذا كنت تعاين من توتر أن حتتجم يف موضع أو موضـعني مـن                
  وتكون يف    ٢١ أو   ١٩ أو   ١٧جسمك صباحا قبل األكل والشرب يف يوم        

 أو الرأس ، تكرره يف ثالثة أشهر ولك أن تستمر أكثر إىل سبعة أشهر               الظهر
وإن بقي شيء فعليك من العام القادم ويفضل أال يكون يف الشتاء وسيذهب             

 .التوتر إن شاء اهللا 

 وأنت نائم على سورة البقـرة        يفضل الذي ال يتوقف    شغل املسجل بالقرآن   -٦
 وقلـيالً إن    ها وهكذا  تغلق  ويف أيام   قليالٍ يومياً مع فتح باب الغرفة أو النافذة      

وهذا ينصح به ألي شـخص عنـده     ومجيع سور القرآن   رغبت آيات الرقية  
  .من سحر أو عني أومس  مرض

يف املساء ادهن جسمك كامالً بزيت الزيتون مث إذا استيقظت قبـل صـالة              -٧
  ، مث وبعده تغتسل باملاء لوحده ،   ال بأس إن كثر املاء     الفجر فاغتسل بسدر و   

 .   اليوم السابع حتتجم مث بعد

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى       " اقرأ هذا الذكرحدث مسلم يف صحيحه        -٨
اهللا عليه وسلم قال من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللـك ولـه     
احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب                

نه مائة سيئة وكانت له حرزا من الـشيطان         وكتبت له مائة حسنة وحميت ع     
يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد أفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر مـن           
ذلك ومن قال سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت              

 " .مثل زبد البحر
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  د ِبكُـم الْعـسر    يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريردد هذه اآلية باستمرار    -٩
 .وكذلك حديث واحد 

 .مزم واشرب منه  ز عادي أوارق يف ماء -١٠

 البد أن تكثر من قراءة سورة الفلق لوحدها مث سورة الناس أكثر لوحدها يف          -١١
  . فأنت تدعو امجيع األوقات

زاول التمارين الرياضية كالركض والقفز وحتريك اليدان يف كل         :  التمارين   -١٢
 .بالقدر املناسب لك .. تلقاء واجللوس والنهوض وهكذا اجتاه واالس

 ال يكن يف يومك وقت تكون خالياً لوحدك دون أي عمل واقمع الوساوس              -١٣
  .واألفكار اليت تأتيك 

  . زر قريب أو صديق بقدر ما يسمح لك وقتك  -١٤
 زاول املرح وممارسة بعض األلعاب مدة العالج مث استثمر وقتك بعد االنتهاء             -١٥

 . فيما هو أفضل من املرض 

 . إذا كان لديك مال حسن  أن تتصدق ولو بالقليل وتكرره  -١٦

 موقف مجيل قمت     اجلس مع نفسك ودون جناحاتك وإجنازاتك يف دفتر مثل         -١٧
رسالة إىل صديق ، مشتريات، أعمال قمت ا ، دون كل شيء حىت ما              ،   به

 .  تعتربه صغري واقرأه دوماً

وذلك مـثال بـشراء     ، العالج  قدم يف    كافأ نفسك باستمرار وأنت حترز ت      -١٨
 ،عشاء من املطعم ، نزهات برية ، أو إحضار زينات للمرتل حلويات لألهل ،    

 ..أو كماليات 
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 أعط نفسك التعبريات اإلجيابية فتقول عن نفسك أنا قادر أنـا حـازم أنـا      -١٩
 ..  قوي

 .اقرأ هذا الكتاب كل يوم وبصوت تسمعه  -٢٠

مدينة املنورة أو لألقارب أو للرتهة ملـدة         اجعل لك إن تيسر سفر ملكة أو لل        -٢١
أسبوع ويكون يف كل يوم تأخذ ثالث أماكن مثالً نزهة برية الصبح يكون يف        
مكان مث الظهر مكان يبعد عنه مث املساء كذلك ، مثالً مكة واملدينـة تغـري                

يكون يف ايـة  . مكان الصالة الشقة يومان مث تغريها تنتقل إىل مدينة أخرى     
 .ين يكون متأخراً بعد مرحلة من مزاولة الشفاء الشهر يع

وأنـت تتـذكر أعمالـك      ) ال ال ال ال ال      (  كرر هذه العبارة كثرياً يومياً       -٢٢
 .الوسواسية 

 يوجد يف حمالت العطارة أعشاب لتخفيف ضغط الدم ـ التوتر ـ مرخصة    -٢٣
 .ومن شركات معروفة يشرب منه كأسان يوميا ويوجد على شكل حبوب 

إن تيسر أحداً يقرأ هذا الكتاب ويناصحك ـدوء وحيـاورك يف            رمبا جتعل    -٢٤
 . الوسوسة 

 ابتعد عن القهوة والشاي والبيبسي ورمبا الشكالته اليت حتتوي على الكافني             -٢٥
 .ملدة أشهر حىت يذهب التوتر 

 . شرب ملعقة عسل كبرية  -٢٦

 . تطيب يوميا  -٢٧
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ة السوداء صباحاً    أكل سبع مترات أو أكثر مع خلطها مبلعقة صغرية من احلب           -٢٨
على الريق وشيء حسن جداً أن تكون مع لنب البقر ومنتجاته صيفاً  وكـذا               

 . شرب الزجنبيل شتاءاً 

 .  توكل على اهللا وأحل عليه يف الدعاء  -٢٩

وما طرح عالج نافع ومفيد وفعال لكن األكثر فاعلية هو التوكل علـى اهللا              
جيـب أن   ( جلملة بالتطبيق   ودعاءه وأن تقرأ هذا الكتاب يومياً وتكرر هذه ا        

أترك كل شيء وكل شيء جائز مبعىن أنك ال تقطع العبادة وال تعيدها أبـداً               
وإذا اعترضك الشيطان بأن قال لك مثالً أحدثت فال تلتفت إليه واعتـربه             
أفضل ولو ظهرلك أن يف صالتك خلل من نقص ركن أو شرط أو واجـب               

الشيطان ، وتتخلص مـن     ـ فأنت تدحض    ... فتشعر ببطالا ال تستجيب     
تلك البدع واآلثام ، وتعاجل نفسك ، وتترقى يف اهلداية ـ وملدة شهر علـى   

كذلك يف مدة العالج يفضل تغيري املكان من نزهة وزيارة وحلقـة            ) األقل  
 .حتفيظ قرآن وسفر 

وختاماً أسأل اهللا أن يبدل السيئات إىل حـسنات وأن يوقفنـا يف الـشريعة               
هداة مهديني وأن حيشرنا يف زمرة األنبياء والصديقني إنه الكرمي     السمحة وأن جيعلنا    

الرمحن الرحيم اهلم آمني واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيد بين آدم النيب               
  . اخلامت األمني وصحبه والتابعني 

  
  
  

  املراجع
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  .القرآن الكرمي 
 بن حممد بـن املختـار       حممد األمني : أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف      

  . اجلكين الشنقيطي
  .حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليب : كتاب التسهيل لعلوم الترتيل، تأليف

فخر الدين حممد بن عمر التميمـي الـرازي   : التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، تأليف  
  .الشافعي 

  .نصاري القرطيب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األ: اجلامع ألحكام القرآن، تأليف
  .حممد بن عبد الوهاب : تفسري آيات من القرآن الكرمي، تأليف

  .عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي : الدر املنثور، تأليف
أيب السعود حممـد بـن حممـد        : إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، تأليف       

  .العمادي 
  . بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء إمساعيل: تفسري القرآن العظيم، تأليف

  .البيضاوي : تفسري البيضاوي، تأليف
  .السيوطي + عبدالرمحن بن أيب بكر  احمللي + حممد بن أمحد : تفسري اجلاللني، تأليف

  .عبد الرمحن بن ناصر السعدي : تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، تأليف
حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطـربي         : ن، تأليف جامع البيان عن تأويل آي القرآ     

  .أبو جعفر 
  .عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي : زاد املسري يف علم التفسري، تأليف

حممد بن علي بن    : فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، تأليف          
  .حممد الشوكاين 

  .د بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي حمم: اجلامع الصحيح املختصر، تأليف
  .مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري : صحيح مسلم، تأليف

  .حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري : املستدرك على الصحيحني، تأليف
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  .نيسابوري عبد اهللا بن علي بن اجلارود أبو حممد ال: املنتقى من السنن املسندة، تأليف
حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمـي  : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف   

  .البسيت 
  .حممد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي النيسابوري : صحيح ابن خزمية، تأليف

  .أمحد بن احلسني بن علي البيهقي أبو بكر : السنن الصغرى، تأليف
  .د بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي أمح: السنن الكربى، تأليف
  .سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي : سنن أيب داود، تأليف
  .حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين : سنن ابن ماجه، تأليف

  .أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي : سنن البيهقي الكربى، تأليف
  .حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: ذي، تأليفاجلامع الصحيح سنن الترم

  .علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي : سنن الدارقطين، تأليف
  .عبداهللا بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي : سنن الدارمي، تأليف

  .أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي : اتىب من السنن، تأليف
  .اإلمام أيب عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائين : فمسند أيب عوانة، تألي

  .حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي : مسند الشافعي، تأليف
  .حممد ضياء الرمحن األعظمي : املنة الكربى شرح وختريج السنن الصغرى، تأليف

أيب جعفر حممد بـن     : ذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار، تأليف         
  .ير بن يزيد الطربي جر

أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شـيبة      : الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، تأليف     
  .الكويف 

  .أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين : املصنف، تأليف
  .مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي : موطأ اإلمام مالك، تأليف

  . بكر احلميدي عبداهللا بن الزبري أبو: املسند، تأليف
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  .أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين : املعجم األوسط، تأليف
  .أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين : ، تأليف)املعجم الصغري(الروض الداين 

  . سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين : املعجم الكبري، تأليف
  .ثىن أبو يعلى املوصلي التميمي أمحد بن علي بن امل: مسند أيب يعلى، تأليف

  .أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين : مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف
  .أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار : البحر الزخار، تأليف

احلـافظ نـور   / احلارث بن أيب أسامة  : بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، تأليف      
  .الدين اهليثمي 

  .سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين : سند الشاميني، تأليفم
  .حممد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي : مسند الشهاب، تأليف

سليمان بن داود أبـو داود الفارسـي البـصري          : مسند أيب داود الطيالسي، تأليف    
  .الطيالسي 

  .يد بن نصر أبو حممد الكسي عبد بن مح: املنتخب من مسند عبد بن محيد، تأليف
  .أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة : مسند ابن أيب شيبة، تأليف
  .حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي : مشكاة املصابيح ، تأليف

أمحد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل          : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف     
  .العسقالين الشافعي 

  .أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي : وي، تأليفصحيح مسلم بشرح النو
أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن         : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، تأليف       

  .عبدالرب النمري 
  .عبدالرمحن بن أيب بكر أبو الفضل السيوطي : الديباج على مسلم، تأليف

   بن أيب بكر أبو الفضل السيوطيعبدالرمحن: تنوير احلوالك شرح موطأ مالك، تأليف
  .حممد مشس احلق العظيم آبادي : عون املعبود شرح سنن أيب داود، تأليف



 الشفاء من الوسوسة  
 

٣٢٩  

  حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبداهللا: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تأليف
حممد بن أيب بكر أيـوب      : مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، تأليف        

  عي أبو عبد اهللالزر
  .جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا 

   .صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته  لأللباين 
  .إرواء الغليل لأللباين  

  .السلسلة الصحيحة  لأللباين 
  .حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري : لسان العرب، تأليف

   . حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي : يفخمتار الصحاح، تأل
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفهرس



 الشفاء من الوسوسة  
 

٣٣٠  

  
  الصفحة  املوضوع

  ٣  املقدمة 

  ٧  الصراط املستقيم 

  ٤٢  يري ـالتغ

  ٥٢  ل ـمدخ

  البـاب األول
إمنا بعثتم ميـسرين    : " قال الرسـول صـلى اهللا عليه وسـلم         

  "ومل تبعثوا معسرين 

٧٣  

  البـاب الثـاين
ر والَ يرِيد ِبكُم الْعسر :  تعاىل قال اهللا سـالْي ِبكُم اللّه رِيدي    

١٠١  

  البـاب الثـالث
قال اهللا تبارك وتعاىل  أنـا       : " قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم       
  "عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء 

١٢٢  

  البـاب الرابـع
  إذا أحب عبـدا      إن اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

نادى جربيل إن اهللا قد أحب فالنا فأحبه فيحبه جربيل مث ينـادي             
جربيل يف السماء إن اهللا قد أحب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء            

  " ويوضع له القبول يف أهل األرض 
  

١٣٤  



 الشفاء من الوسوسة  
 

٣٣١  

  البـاب اخلامـس
من هـم حبسـنة فلــم     : "قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم       

 عنـده حسنة كاملة وإن هم ا فعملها كتبها         يعملها كتبـها اهللا  
اهللا عز وجل عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف           

  " كثرية 

١٥٣  

  البـاب السـادس
  " اتق احملارم تكن أعبد الناس: " قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

١٨٢  

  البـاب السـابع
قَد هِدي إِلَـى ِصـراٍط    ومن يعتِصم ِباللِّه فَ :قال اهللا تعـاىل 

   .مستِقيٍم 

٢٠٢  

  البـاب الثـامن
  فتاوى العلمــاء 

٢١٦  

  البـاب التـاسع
ة  مفيـدة    أدوـي

٢٦٦  

  البـاب العاشر
  التحذير من الغلو  وصورة أخرى له 

٢٨٦  

  ٢٩٨  اخلـامتـة 

  ٣٢٨  املراجع 

  ٣٣٢  الفهرس 

  
 

  
 


