
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُثالِ الثَِِّءُِزِْجُِالِِِْالشَّر يَعة ِ..ِ.ِِْلس َلُةِح َراَسةِ سِ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

[1 ] 
 

ْلْ ادَِتَ  ِدَو اْلِعب اِدَِمْنَأ ْدر اِنَاْلِبد ِعَو الشِ ْرِكَو اْْلِ َْطِهرُيَاْلِبَل 
ْسََلِم ، َوَعِقيَدَة  اْلِِت َخاَلَفْت بَِعَقائِِدَها َوِِنَِلَها اْلَباِطَلِة ِدِيَن -َواْْلَْدََيِن ،  اْلِفَرِق اْْلَْحزَاِب ، وَ ذِْكٌر ًمخَْتَصٌر ْْلَْشَهِر  اْْلِ

 َوالرَّدِ  َعَلى أََهمِ  ُشبُ َهاِِتِْم اْلِِت افْ َتأَتُوا ، َوفَ تَ ُنوا ، َوَشب َُّهوا ِِبَا َعَلى الَعَوامِ  .  -َأْسََلِفَنا اْلِكرَامِ 
 ( :السبعوناْللقةَ)

َ(ََدواءَوعَلج)َاْلْلاديةَ..َ.ََ:َالفرقَة
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

الع  ا ، ، والص  َلة والس  َلم عل  ى أش  رو اْلسبي  او وا رس  ل، ، وعل  ى  ل    احلم  د ر  ب 
 وصحابت  والتابع، ... أما بعد :

 )مقدمة( 
الشرعية ا قرتحة ْلهل  عن    -تعاىل  إن شاو هللا -سنتكلم يف هذه احللقة   التحصينات 

فنقول    ، الدَين  ا لك  برِبم  لتشكيكهم  الشيطان  عليهم  حيوم  ومن   ، وابر  اْلميان 
 التوفيق ، وعلي  التكَلن :

 (2) 
ْْي اِنَ،َو م ْنََي ُْوُمَع ل ْيِهْمَالشَّْيط اُنََ ُةَِِل ْهِلَاْْلِ ن اُتَالشَّْرِعيَُّةَاْلُمْقَت  ح  التَّْحِصي ْ

نَِ ِلِكَالدََّّيَّ  َ.َلِت ْشِكْيِكِهْمَِبر ّبِ ِْمَاْلم 
أس  " ا رو  قد ذكرت قبل  يف مجيع أحوال  أن يتحصن ابلقر ن ، والذكر ،  ا سلم  على 

أن يباد  بسؤال أهل العلم ، وإزالة اْلشكاالت  و والدعاو ، واالستعاذة من الشيطان ،  
   ومن اْلدلة يف ذلك : ، "الِت قد ترد

َعَلْيهي وَ   ، قَالَ   هُ نْ عَ   للاُ   يَ ضي رَ   َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ  • : "ََل يـََزاُل    َسلهمَ : قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى للاُ 
ُ اْْلَْلَق َفَمْن َخَلَق اَّللهَ   النهاُس يـََتَساَءُلوَن َحَّته يـَُقالَ  َفَمْن َوَجَد ميْن َذليَك    ؟: َهَذا َخَلَق اَّلله

ًئا فـَْليَـُقلْ  َّللهي" َشيـْ  ،(1): آَمْنُت ِبي
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:    هُ نْ عَ   للاُ   يَ ضي رَ   هَعنْ وَ  • َوَسلهَم  َعَلْيهي   ُ اَّلله َصلهى  للاي  َرُسوُل  قَاَل   : قَاَل  الشهْيطَاُن  "،  ََيِْتي 
َأَحدَُكْم فـَيَـُقوَل : َمْن َخَلَق َكَذا وََكَذا ؟ َحَّته يـَُقوَل َلُه : َمْن َخَلَق رَبهَك ؟ فَإيَذا بـََلَغ َذليَك  

َّللهي  َتهي ، فـَْلَيْسَتعيْذ ِبي  .(1)"َوْليَـنـْ
  : َفذََكَر ََنَْوهُ   : َسَيْعُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى للاُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُقولُ   قَالَ ،    هُ نْ عَ   للاُ   يَ ضي رَ   هَعنْ وَ  •

ُ َأَحٌد    : "فَإيَذا قَاُلوا َذليَك فـَُقوُلوا  قَالَ   -َنو احلديث السابق- ُ الصهَمُد  ،  : اَّلله َلَْ يَليْد  ،  اَّلله
يُوَلْد   َأَحدٌ ،  َوَلَْ  لَُه ُكُفًوا  َيُكْن  َثََلًًث    ،  َوََلْ  َيَساريهي  َعْن  لييَـتـُْفْل  ميَن  ،  ُُثه  َوْلَيْسَتعيْذ 
"  .(2)الشهْيطَاني

هي حيلة الشيطان وكيده لتشكيك أهل اْلميان يف  ِبم ، وهي حيلة ابطلة    والوسوسة 
، والشيطان    [76]النساو:{َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيفخاِإنَّ  }وكيد ضعيف ؛  ،  متهالكة  
خربة ، خاوية من اْلميان ومعرفة   أهل الكفر والنفاق ؛ ْلهناقلوب    أمر  علي قد هان  
؛  ؛ ليوسوس فيها  ابلقر ن ، وحمبة الرحيم الغفا   قلوب العامرة  لا  يهم  أمروإمنا  الرمحن ،  

، وال    تلك الوساوسى ا رو ا وحد أال يلتفت إىل  فعل  ؟!  إضَلهلا ، وأىن ل  ذلك  مريخدا
 ف  :،  ضي هللا عنهم وقد كان بعض ذلك حيدث للصحابة شيئخا ،   ايعتربه

يي َصلهى للاُ َعَلْيهي َوَسلهَم،    ، قَالَ   هُ نْ عَ  للاُ   يَ ضي رَ   َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ  • : َجاَء ََنٌس ميْن َأْصَحابي النهبي
َنا َما يـَتَـَعاَظُم َأَحُدََن َأْن يـََتَكلهَم بيهي   َفَسأَُلوهُ  ُد ِفي أَنـُْفسي  "،َوَقْد َوَجْدُُتُوُه؟":    ، قَالَ   : إيَنه َنَي

ميَاني ":  ، قَالَ  : نـََعمْ  قَاُلوا   ،(3)"َذاَك َصرييُح اْْلي

يي َصلهى للاُ َعَلْيهي َوَسلهمَ : َجاَء    ، قَالَ   هُ نْ عَ   للاُ   يَ ضي رَ   َعني اْبني َعبهاس  وَ  • :    فـََقالَ   َرُجٌل إيََل النهبي
هي   ََي َرُسوَل اَّللهي  ُد ِفي نـَْفسي لشهْيءي   ، إينه َأَحَدََن َيَي ، ََلَْن َيُكوَن ُُحََمًة َأَحبُّ إيلَْيهي   ، يـَُعرييُض ِبي

ُ َأْكَبُ ":    ، فـََقالَ   ميْن َأْن يـََتَكلهَم بيهي  ُ َأْكَبُ    َأْكَبُ ، اَّللهُ   اَّلله ، احْلَْمُد َّلليهي الهذيي َرده َكْيَدُه   ، اَّلله
 ، (4)"إيََل اْلَوْسَوَسةي 
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• "  : تعاَل  للا  رُحه  تيمية  ابن  اْلسَلم  شيخ  الشيطان  قال  بوساوس  يبتلى  ،  واملؤمن 
اليت يضيق هبا صدره الكفر  الصهَحابَةُ »؛ كما    وبوساوس  َرُسوَل اَّللهي    قَاَلْت  ََي  إنه  :  : 

هي َما لَئيْن َيَيرُّ ميْن السهَماءي إََل اَْلَْرضي َأَحبُّ إلَْيهي ميْن َأْن يـََتَكلهَم بيهي  ُد ِفي نـَْفسي   ، «َأَحَدََن لََيجي
ميَاني »:    فـََقالَ  اْْلي َصرييُح  «َذاَك 

بيهي »:  ، وِف رواية  (1) يـََتَكلهَم  َأْن  يـَتَـَعاَظُم  :    لَ قَا،    «َما 
اْلَوْسَوَسةي » إََل  َرده َكْيَدُه  الهذيي  َّلليهي  «احْلَْمُد 

هذه    ؛(2)  مع  الوسواس  هذا  حصول  أي 
؛ كاجملاهد الذي جاءه    ودفعه عن القلب هو من صريح اْلميان،  الكراهة العظيمة له  

  ،  اْلالص كاللنب الصريح :    « الصريح»؛ فهذا أعظم اجلهاد و   العدو فدافعه حَّت غلبه
صريً   وإمنا الشيطانية  صار  الوساوس  تلك  ملا كرهوا  اْلميان؛  ودفعوها  ،  ا    ، فخلص 

؛ فمن الناس من َييبها فيصري    وَل بد لعامة اْللق من هذه الوساوس  ،  افصار صريً 
؛ ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فَل يس هبا إَل إذا   أو منافقا،  ا  كافرً 

الدين   للناس من    اوإما أن يصري منافقً ،  ا  فإما أن يصري مؤمنً ؛  طلب  ؛ وهلذا يعرض 
الوساوس ِف الصَلة ما َل يعرض هلم إذا َل يصلوا َلن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا 

واَلتصا إليه  والتقرب  ربه  إَل  اْلَنبة  بهأراد  يعرض    ل  ما َل  للمصلني  يعرض  فلهذا  ؛ 
للعامة  ،  لغريهم   العلم والدين أكثر مما يعرض  وهلذا يوجد عند  ،  ويعرض ْلاصة أهل 

َلنه َل يسلك  ؛  والشبهات ما ليس عند غريهم  ،  طَلب العلم والعبادة من الوساوس  
ومنهاجه ربه  شرع للا  عن ذكر  غفلة  هواه ِف  على  مقبل  هو  بل  مطلو   ،   ؛  ب  وهذا 

املتوجهني إَل رهبم ِبلعلم والعبادة،  الشيطان   فإنه عدوهم يطلب صدهم عن    خبَلف 
وهلذا أمر قارئ ،    [6]فاطر:ا{و  دُ عَ   هُ وْ ذُ اّتهي فَ   و  دُ عَ   مْ كُ لَ   انَ طَ يْ الشه   نه : }إي   قال تعاَل  ،  للا

الرجيم   الشيطان  أن يستعيذ ِبهلل من  به  ؛  القرآن  املأمور  الوجه  القرآن على  قراءة  فإن 
 .(3)"وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء، تورث القلب اْلميان العظيم 
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• : التايل  السؤال  للا  رُحه  عثيمني  بن  حممد  الشيخ  رجل     وسئل  ِف  فضيلتكم  رأي  ما 
وهو خائف من ذلك  ،  وس عظيمة فيما يتعلق ِبهلل عز وجل  يوسوس له الشيطان بوسا

 ؟   جداً 

 :فأجاب 
نتائجها  اليت َياف من  السائل  ذُكر من جهة مشكلة  له   ما  أقول  لن    ،  أبشر أبنه   :

َلن هذه وساوس يصول هبا الشيطان على املؤمنني،   ؛ يكون هلا نتائج إَل النتائج الطيبة 
، ويوقعهم ِف القلق النفسي والفكري ليكدر عليهم    ليزعزع العقيدة السليمة ِف قلوهبم

وليست حاله أبول حال تعرض َلهل    ، ، بل صفو احلياة إن كانوا مؤمنني  صفو اْلميان
الدنيا مؤ   ى، بل ستبق  ، وَل هي آخر حال  اْلميان ولقد كانت هذه    ،  منما دام ِف 

فَـ احلال تعرض للصحابة رضي للا عنهم   ُهَريـَْرةَ ؛  قَالَ   هُ نْ عَ   للاُ   يَ ضي رَ   َعْن َأِبي  َجاَء   ،   :
َعَلْيهي َوَسلهَم، َفَسأَُلوهُ  يي َصلهى للاُ  َنا َما يـَتَـَعاَظُم    ََنٌس ميْن َأْصَحابي النهبي ُد ِفي أَنـُْفسي : إيَنه َنَي

يَـ  َأْن  بيهي َأَحُدََن  قَالَ   َتَكلهَم  َوَجْدُُتُوُه؟":    ،  نـََعمْ   قَاُلوا  "،َوَقْد  قَالَ   :  َصرييُح ":    ،  َذاَك 
ميَاني  ،  صلى للا عليه وسلم أن النب  -اأيضً -وِف الصحيحني عنه  ،   رواه مسلم ،(1)"اْْلي

وََكَذا ؟ َحَّته يـَُقوَل َلُه : َمْن َخَلَق  ََيِْتي الشهْيطَاُن َأَحدَُكْم فـَيَـُقوَل : َمْن َخَلَق َكَذا  »  :  قال
َتهي  َّللهي ، َوْليَـنـْ «رَبهَك ؟ فَإيَذا بـََلَغ َذليَك فـَْلَيْسَتعيْذ ِبي

 (2)  ... ، 

،    : إذا تبني لك أن هذه الوساوس من الشيطان فجاهدها وكابدها  فأقول هلذا السائل 
، واَلنتهاء عن    عراض عنهاواعلم أهنا لن تضرك أبداً مع قيامك بواجب اجملاهدة واْل

إينه اَّللهَ ََتَاَوَز يلي َعْن أُمهيتي َما  »، كما قال النب صلى للا عليه وسلم:    اَلنسياب وراءها
: هل   وأنت لو قيل لك، (3)متفق عليه  ، «، َما َلَْ تـَْعَمْل َأْو َتَكلهمْ  َوْسَوَسْت بيهي ُصُدورَُها

: ما    ؟ وهل ميكن أن تصف للا سبحانه به؟ لقلت  تراه حقياً تعتقد ما تَوْسَوُس به وهل  
هبذا  نتكلم  أن  لنا  عظيم   يكون  هبتان  هذا  سبحانك  بقلبك  ،    ،  ذلك  وَلنكرت 
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، إذاً فهو جمرد وساوس وخطرات تعرض لقلبك،    ولسانك، وكنت أبعد الناس نفوراً عنه
ديك ويلبس عليك  ، لري   ك من الشيطان الذي َيري من ابن آدم جمرى الدمرَ وشباك شَ 

،   ولذلك َتد اَلشياء التافهة َل يُلقي الشيطان ِف قلبك الشك فيها أو الطعن  ،  دينك
تسمع   املشرق    -مثَلً -فأنت  ِف  والعمران  ِبلسكان  مملوءة  مهمة كبرية  مدن  بوجود 

الشك ِف وجودها  ،  واملغرب   من اَلَيم  ببالك يوماً  أو عيبها أبهنا خراب  ،  وَل َيطر 
، إذ َل غرض للشيطان ِف    ، وليس فيها ساكن وَنو ذلك  صلح للسكىنودمار َل ت

املؤمن   تشكيك اْلنسان فيها إميان  ، فهو    ، ولكن الشيطان له غرض كبري ِف إفساد 
،    ، ويوقعه ِف ظلمة الشك واحلرية  يسعى خبيله ورجله ليطفئ نور العلم واهلداية ِف قلبه

الدو  لنا  بنيه  وسلم  عليه  للا  صلى  الشفاءوالنب  فيه  الذي  الناجع  قوله   اء  وهو   ،    :
واستمر ِف عبادة للا طلباً  ،  فإذا انتهى اْلنسان عن ذلك    ،  « هي تَ نْـ يَـ لي وَ   هللي ِبي   ذْ عي تَ سْ يَ لْ فَـ »

، فأعريض عن مجيع التقديرات اليت ترد على    ورغبة فيما عند للا زال ذلك عنه حبول للا 
، ولو َسعت أحداً يصفه مبا    وها أنت تعبد للا وتدعوه وتعظمه،  قلبك ِف هذا الباب  

بل هو خواطر  ،  ، إذاً فما توسوس به ليس حقيقة واقعة    توسوس به لقتلته إن أمكنك
 :   ونصيحيت تتلخص فيما َيِت ... ووساوس َل أصل هلا

، واَلنتهاء ِبلكلية عن هذه التقديرات كما أمر بذلك النب صلى للا    اَلستعاذة ِبهلل  (1
 .   عليه وسلم

 .  ذكر للا تعاَل وضبط النفس عن اَلستمرار ِف الوساوس (2

، فمَّت التفت    وابتغاء ملرضاته  ،  امتثاَلً َلمر للا ؛  اَلهنماك اجلدي ِف العبادة والعمل   (3
 .  -إن شاء للا-وواقعية نسيت اَلشتغال هبذه الوساوس ،  جبد إَل العبادة التفااتً كلياً 

  . كثرة اللجوء إَل للا والدعاء مبعافاتك من هذا اَلمر   (4

 ، (1)"وأسأل للا تعاَل لك العافية والسَلمة من كل سوء ومكروه
 الرِبنيني ،سؤال أهل العلم ، وتشكيك إبليس اللعني  ومن أنفع اَلدوية ْلزالة الشبهات 
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َأْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم    ِمن قَ ْبِلَك ِإالَّ َوَما أَْ َسْلَنا  قال تعاىل : } •  َِجاالخ سُّوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلواْ 
تَ ْعَلُمون سُ ز َِل  *    اَل  َما  لِلنَّاِس   َ لِتُ َب،ِ  الذ ِْكَر  ِإلَْيَك  َوأَسَزْلَنا  َوالزُّبُِر  َوَلَعلَُّهْم  اِبْلبَ يِ َناِت  ِإلَْيِهْم 
 ،  [ 44]النحل:{يَ تَ َفكَُّرون

َجاِبٍر   • َفَشجَُّ  يف    قَالَ ،    هُ نْ عَ   للاُ   يَ ضي رَ َعْن  ِمنَّا َحَجٌر  فََأَصاَب َ ُجَلخ  َسَفٍر  َخَرْجَنا يف   :
:    ؟ فَ َقاُلوا  لت ََّيمُّمِ : َهْل َتَُِدوَن ِل ُ ْخَصةخ يف ا   فَ َقالَ ،  ، ُُثَّ اْحتَ َلَم َفَسَأَل َأْصَحابَُ      َْأِس ِ 

َفَماتَ  فَاْغَتَسَل  اْلَماِو  َعَلى  تَ ْقِدُ   َوأَْسَت  ُ ْخَصةخ  َلَك  ُد  َنَِ النَِّبِ     َما  َعَلى  َقِدْمَنا  فَ َلمَّا   ،
َعَلْيِ  َوَسلََّم ُأْخربَ ِبَذِلَك   ُ  ":    فَ َقالَ ،  َصلَّى هللاُ  َأاَل َسأَُلوا ِإْذ َلَْ يَ ْعَلُموا  ،  قَ تَ ُلوُه قَ تَ َلُهُم اَّللَّ

َا ِشَفاُو اْلِعيِ  السَُّؤالُ   . (1) ..."  فَِإمنَّ
ابن القيم  مح  هللا : "و  • القلب   وكذلك اجلهلقال  فمن الناس من يداوي     ؛  مرض يؤَل 

، وهى ىف احلقيقة إمنا تزيده   ، ويعتقد أس  قد صح من مرض  بتلك العلوم  بعلوم ال تنفع
، بسبب جهل     ، لكن اشتغال القلب ِبا عن إد اك اْلَل الكامن في   إىل مرض   امرضخ 

صحت  وبرئ ، وقال النىب صلى هللا تعاىل علي  و ل     شرط يف  ي، الىت ه   ابلعلوم النافعة 
ُ ، َأاَل َسأَُلوا ِإْذ ََلْ  بفتواهم  وسلم ىف الذين أفتوا ابجلهل، فهلك ا ستفِت »قَ تَ ُلوُه قَ تَ َلُهُم اَّللَّ

السَُّؤاُل« اْلِعيِ   ِشَفاُو  َا  فَِإمنَّ مرضخ (2) يَ ْعَلُموا  اجلهل  فجعل  العلم  ا وشفاوه سؤال،  ،    أهل 
 ، و ا كان   ، يتأَل قلب  حىت حيصل ل  العلم واليق،  و ا راتب في ي وكذلك الشاك ىف الش

،   ، وحصل ل  برد اليق،  : ثلج صد ه  ذلك يوجب ل  حرا ة قيل  ن حصل ل  اليق،
، قال هللا    ، وينشرح ابهلدى والعلم  وهو كذلك يضيق ابجلهل والضَلل عن طريق  شده

َأْن يَهديَُ  َيْشرَْح َصْد َُه ِلإلْسَلِم َوَمن يُرِْد َأْن يِضل ُ  جَيَْعْل َصْد َُه  }فَ   :  تعاىل َمْن يُرِِد هللاُ 
: أن من أمراض    وا قصود ...  [  125َضيِ قاخ َحَرجاخ كَأمناَ َيصَّعَُّد ىِف السَّماِو{ ]اْلسعام:  

،   ومنها ما ال يزول إال ابْلدوية الشرعية اْلمياسية   ،  القلوب ما يزول ابْلدوية الطبيعية 
 .(3) "، وذلك أعظم مما للبدن ، ومرض وشفاو  والقلب ل  حياة وموت 
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  الفرقة اْلحلادية ، وما يتعلق ب  الكَلم عن    -على وج  ًمتصر-ينا  هنأوِبذا سكون قد   
َمن مباحث ،

 و خر دعواان أن احلمد ر ،  
 وصلى هللا على سبينا حممد ، وعلى  ل  وصحب  وسلم . 

عنَالكتابةَإىلَماَبعدَرمضانََ َ،َََ-إنَشاءَللَا-سنقفَقليَلًَ
 نستودعكمَللاََ.
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