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Abstract 

 
The study aimed to shed light on the problems of Muslim youth, and dealt with one of the 

psychological problems of a religious nature, which is religious obsessive, by analyzing the content 

of psychological consultations on this topic on the Islamic Network website. The study used a 

content analysis methodology to describe the problem and determine its dimensions and variables. 

The study sample consisted of 188 consultations, which were chosen through the natural random 

sample for both obsessive thoughts related to religion, and obsessions related to worship. It reached 

the following results: Obsessive thoughts regarding religion were more readable than obsessions 

related to acts of worship. The behavioral drug counseling was 52.4%, followed by religious 

counseling 28.6%, and behavioral counseling 165% among the types of instructions provided. The 

study found that the number of noble verses mentioned in the consultations was 33.3%, followed 

by general Islamic directives 31.4%, then the number of hadiths 27.9% among the religious texts 

mentioned in the consultations. The study also found that the percentage of males with counseling 

related to obsessive religious ideas was higher than the percentage of females in this category, and 

the percentage of female consultations was higher than males with respect to obsessive acts of 

worship. 
 
 

 ملخص البحث: 
هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على مشكالت الشباب املسلم، وتناولت واحدًة من املشكالت النفسية ذات 
الطابع الديين، وهي الوساوس الدينية، وذلك بتحليل حمتوى االستشارات النفسية اخلاصة هبذا املوضوع يف موقع الشبكة 

شكلة، والوقوف على أبعادها ومتغرياهتا، فكانت عينة اإلسالمية. واستخدمت الدراسة منهج حتليل احملتوى لوصف امل
استشارة مت اختيارها عن طريق العينة العشوائية الطبيعية لكل من األفكار الوسواسية املتعلقة  188الدراسة مكونة من 

ابلدين أكثر قراءة ابلدين، والوساوس املتعلقة ابلعبادات. وتوصلت إىل النتائج التالية: كانت األفكار الوسواسية املتعلقة  
%، مث تاله اإلرشاد الديين 52.4من الوساوس املتعلقة ابلعبادات. كما أن اإلرشاد الدوائي السلوكي بلغت نسبته 

% من بني أنواع اإلرشادات املقدمة. ووجدت الدراسة أن عدد اآلايت الكرمية 165%، مث اإلرشاد السلوكي 28.6
%، مث نسبة عدد 31.4%، وتلتها التوجيهات اإلسالمية العامة 33.3اليت وردت يف االستشارات كانت نسبتها 

% من بني النصوص الدينية اليت وردت يف االستشارات. وتوصلت الدراسة أيضًا إىل أن 27.9األحاديث الشريفة 
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لصنف، نسبة الذكور أصحاب االستشارات املتعلقة ابألفكار الوسواسية الدينية كانت أعلى من نسبة اإلانث يف هذا ا
 ونسبة استشارات اإلانث كانت أعلى من الذكور فيما يتعلق بوساوس العبادة. 

 
 

 املقدمة:
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدان حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

وبعد! فإن الشباب يعترب العنصر األساسي يف بناء األمة وتقدمها وحتضرها وهنضتها، وهو الذي خيطط ويعمل 
 ويبتكر، فإن صلح هذا اجلسم صلحت األمة ومنت، وإن فسد ضاعت األمة وفسدت. 

شكالت النفسية اليت ونتيجًة للتغريات احلياتية املختلفة يف العصر احلايل، فقد واجه الشباب املسلم العديد من امل  
تسببت يف إعاقة بعضهم يف أتدية وظائفهم الدينية والدنيوية، فلجأ بعضهم إىل البحث عن احللول من خالل 
االستفسارات واالستشارات عرب الشبكات واملواقع اإللكرتونية اليت تقدم خدمات االستشارات النفسية، فكان للشبكة 

تصدي هلذه املهمة من خالل إفراد ابب خاص لالستشارات النفسية يقوم علىه خنبة اإلسالمية الدور الرائد والبناء يف ال
 من املختصني يف جماالت الطب النفسي واإلرشاد الديين والسلوكي.

وقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على واحدة من املشكالت النفسية اليت شغلت الشباب كثرياً يف اآلونة 
اوس القهرية اليت تعرب عن حاالت سلوكية شاذة تستحوذ فيها على الشخص فكرة أو األخرية وهي اضطراابت الوس

خاطرة أو صورة اندفاعية )وساوس أو هواجس غري مرغوبة( غالبًا ما تكون سخيفة واتفهة لكنها تفرض نفسها علىه 
تكراره، ويبدو الشخص يف وتظل تعاوده وتراوده، أو تلح علىه لعمل فعل غريب فيجد نفسه مندفعًا لتحقيقه وملزمًا ب

هذه احلاالت عاجزاً متاماً عن التخلص من تلك الفكرة أو طردها، أو اإلقالع عن ذلك الفعل اجملرب على إتيانه وتكريره 
رغم إدراكه لطبيعتها الشاذة الغريبة التافهة، وهذا يؤدي إيل توتر شديد وقلق حاد وخوف كلما نزعت نفسه إيل كبحها 

يشعر ابالرتياح إال إبزالتها مث ما يلبث أن يهدأ حىت تراوده تلك الوساوس أو الطقوس احلركية من  أو مقاومتها، وال
جديد، فيحاول مقاومتها وجماهدهتا لكنه قد يفشل يف ذلك، فينصاع ويتسلم هلا مرة اثنية واثلثة ورابعة فيدمنها ما مل 

 اع الوقت.يتم عالجه. مما يؤدي إيل اإلهناك الشديد وسوء التوافق وضي
وإذا ارتبطت أبفكار متعلقة ابلدين والعقيدة أو ابلعبادات فقد يكون هناك عبء ومحل آخر ابلنسبة للمسلم. فقد 

 يشكك يف عقيدته ويف أتدية عباداته ابلطريقة املطلوبة وقد يصل األمر إيل ترك تلك العبادة.
اجملردة املتعلقة ابلدين والوساوس الفكرية  وهلذا السبب حاولت هذه الدراسة الرتكيز على اضطراابت الوساوس

املصحوبة أبفعال العبادات يف ابب االستشارات النفسية وألمهيتها من بني املشاكل النفسية اليت يعاين منها الشباب 
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ة اليوم وكبداية لسلسلة من الدراسات يف بقية املشاكل النفسية. وذلك للتعرف على حجم املشكلة وإجياد احللول املناسب
 هلا وكيفية وضع برانمج إرشادية متكاملة تساعد يف عالج املشكلة وتسهم يف الوقاية منها.

ومبا أن اإلرشاد اإللكرتوين أصبح متاحًا لكثري من الفئات الشبابية بواسطة املواقع اإللكرتونية، مما ساعد على 
 إمكانية نشر الثقافة النفسية والدينية بكل يسر وسهولة.

رشاد اإللكرتوين أنه يشجع أصحاب املشكالت النفسية على اإلفصاح عن مشاكلهم اخلاصة بكل ومن فوائد اإل
صراحة ودون تردد. وكذلك من فوائده أنه يلعب دور العالج النفسي اجلماعي فالتعرف على مشاكل اآلخرين ومعاانهتم 

كلته ابلنسبة للفرد. هذا ابإلضافة إيل أنه قد يؤدي إيل شعور الفرد ابلرضا واملساواة واملؤاساة أو التقليل من حجم مش
 يقدم دون أي تكلفة مادية.

ومن فوائده أيضاً أنه ال يشعر فيه صاحب املشكلة أبي وصمة اجتماعية نتيجة طلبه للعالج أو اإلرشاد فقد يرتدد  
أن الوصمة مازالت أصحاب املشكالت النفسية كثريًا قبل الذهاب إيل املستشفيات أو املراكز العالجية النفسية إذ 

 موجودة يف كل اجملتمعات.
 

 مشكلة الدراسة:
 قامت الشبكة اإلسالمية بتصنيف االستشارات النفسية املتعلقة ابلوساوس إىل مخسة تصنيفات هي:

 أفكار وسواسيه جمردة تشمل املتعلقة ابلدين وأبمور أخرى.  -1
 طقوس وسواسيه.   -2
 وتشمل املتعلقة ابلعبادات وابملرض وأبفكار أخرى.أفكار وسواسيه مصحوبة أبفعال    -3
 وساوس عامة.  -4
 وساوس قهرية.  -5
وبعد النظر يف هذه التصنيفات اختارت هذه الدراسة تصنيفني ينفرد هبما الشباب املسلم دون غريه، حيث إن   

 ةاملتعلقة ابلدين واألفكار الوسواسيبقية التصنيفات قد يعاين منها املسلم وغري املسلم، ومها األفكار الوسواسية اجملردة 
املصحوبة أبفعال املتعلقة ابلعبادات، لتتم دراستها وفقًا ألكثرها قراءة، وأنواع اإلرشادات املقدمة من قبل املستشارين، وعدد 

لسنـوات يف  اآلايت واألحاديث، والتوجيهات اإلسالمية اليت وردت فيها، ونوع املستشريين من حيث اجلنـس، وتكـرارها عبـر ا
 م(.30/9/2014  –م11/8/2002)الفتـرة ما بيـن 

 وبناء على ما سبق صيغت مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية:
 ما هي أكثر االستشارات قراءة يف جمال الوساوس املتعلقة ابألمور الدينية والعبادات؟  -1
 ما هي أكثر أنواع اإلرشادات شيوعاً؟  -2
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 واألحاديث والتوجيهات اإلسالمية اليت وردت يف العينة املختارة من االستشارات النفسية؟كم عدد اآلايت    -3
 أيهما أكثر استفساراً يف التصنيفني الذكور أم اإلانث؟  -4
 ما هو األكثر تكراراً للتصنيفني وفقاً  للسنوات اليت نشرت فيها االستشارات؟  -5
 

 أهداف الدراسة:
 للكتاب والسنة.يف جمال الوساوس املرضية ونوع اإلرشادات املقدمة وفقاً طبيعة االستشارات معرفة    -1
 الكشف عن اهتمامات قُراء االستشارات من خالل تصنيف االستشارات األكثر قراءة.  -2
 معرفة شيوع أنواع الوساوس املختارة وفقاً لتغري اجلنس والفرتات الزمنية اليت نشرت فيها.  -3
رتكة ُتستنبط من إجاابت املستشارين لعالج اضطراابت الوساوس املتعلقة ابلدين حماولة إجياد صيغة مش -4

 والعبادات.
 أمهية الدراسة:

 تتضح أمهية هذه الدراسة يف اآليت:
إبراز دور اإلرشاد اإللكرتوين يف عالج ومشكالت الشباب املسلم من خالل اخلدمات اليت تقدمها الشبكة  -1

 ر هذه اخلدمات.اإلسالمية واملساعدة يف تطوي
تسليط الضوء على مشكالت الشباب املسلم النفسية ودراستها دراسة تفصيلية للمساعدة يف تقدمي برامج  -2

 إرشادية تواكب املتغريات احلياتية.
حماولة إجياد حلول للمشكالت النفسية للشباب بصورة عامة واضطراابت الوساوس بصورة خاصة تتناسب مع   -3

 ة وذلك بغرض أتصيل وأمسلة الربامج العالجية يف جمال الصحة النفسية.التعالىم اإلسالمي
 مصطلحات الدراسة:     

املشكالت النفسية: أي مشكلة ذات طابع نفسي سلوكي تؤرق صاحبها، وتسبب له سوء التوافق الشخصي 
 واالجتماعي.

املعتمدون كمستشارين يف الشبكة اإلسالمية، وهي طرق اإلرشاد النفسي: اإلرشادات اليت أدىل هبا املختصون 
 تشمل: اإلرشاد الديين والدوائي والسلوكي.

 حمتوى االستشارات النفسية: إجاابت املستشارين على أسئلة املستشريين.
 الشبكة اإلسالمية: املوقع اإللكرتوين التابع لوزارة األوقاف بدولة قطر املعروف إبسالم ويب.

 حدود الدراسة:
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-م11/8/2002دت الدراسـة االستشـارات النفسيـة املنشورة يف موقع الشبكة اإلسالميـة يف الفرتة ما بني )حـد 
 قسم الوساوس.  -م( ابب احلاالت النفسية العصبية  30/9/2014
 
 
 

 اإلطار النظري:
 الوساوس الدينية:

ين واألفعال القهرية املشابه لألفعال الدينية تعترب الوساوس الدينية اليت تشمل ابلطبع األفكار التسلطية املتعلقة ابلد 
القليلة اليت أجريت على اجملتمعات العربية،   تمن أكثر أنواع الوساوس شيوعاً يف جمتمعاتنا اإلسالمية، فحسب الدارسا

% ويف دراسته األحدث بلغت 56فقد كانت نسبة الوساوس الدينية يف دراسة الدكتور عكاشة على العرب املصريني 
% كما كان احملتوي 68% ونسبة األفعال القهرية املشاهبة لألفعال الدينية 60نسبة األفكار التسلطية املتعلقة ابلدين 

 هو احملتوي الغالب للوساوس بنوعيها يف دراسة سعودية وما يشري إليه ذلك ابلطبع هو أمهية دراسة هذا النوع من الديين
 . 1الوساوس

 األفكار التسلطية املتعلقة ابلدين:
 هذا النوع من األفكار أيخذ عدة أشكال، منها:

 األفكار االجرتارية:  -1
فيه من األمور الغيبية اليت ال يفيد التفكري فيهـا هي تتعلق بذات هللا  وأتخذ شكل التفكري فيما هنينا عن التفكري

 ، وقد أتخذ شكاًل تشكيكياً يف الكثري من أمور العقيدة.عز وجل وبرسوله الكرمي  
 النزعات القهرية:  -2

ن ما ال جيوز سبه ويقصد هبا الشعور ابلرغبة يف فعل ما ال جيوز فعله مثاًل يف مكان العبادة، كأن يسب املرء أو يلع
 أو لعنه.
 األفكار االقتحامية:  -3

وهذا شكل من أشكال األفكار التسلطية املتعلقة ابلدين تقتحم الفكرة فيه وعي الشخص املؤمن رغماً عنه عندما 
 ينوي الوضوء أو الصالة مثاًل.

 أفكار الشك التسلطية:  -4

 

 . 43ص ،عريب إسالمي  منظور   من القهري  سواس الو، أبو هندي 1
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أو النافلة يف مقابل عدم آدائه كإحسان  االستنجاء أو والشك املقصود هنا هو الشك املتعلق أبداء الفرض الديين 
 . 2الوضوء أو تكبرية اإلحرام يف استهالل الصالة أو صحة النية للصالة، وهناك من يشكون يف نقضهم للوضوء

 
 
 

 عالج الوساوس القهرية:
السبعينات وأوائل الثمانينات من تطورت أساليب العالج بعد االكتشافات العلمية يف جمال الطب النفسي يف هناية  

القرن العشرين، حيث مت اكتشاف التأثري اإلجيايب لعقار من مضادات االكتئاب الثالثية احللقة يف الوسواس القهري 
والذي له عالقة مباشرة ابلناقل العصيب السريوتونني، هذا ابإلضافة إىل تطور تقنيات العالج السلوكي املعريف. ومن أهم 

 جات:هذه العال
 العالج ابلعقاقري:

(، ويسمى جتارايً Fluoxetineعلمياً ابسم )فلوكستني  من األدوية املستخدمة كثرياً يف عالج الوسواس عقار  يعرف    
له مسميات جتارية كثرية ختتلف من دولة إىل ، و )عشرين مليجراماً( يوميًا بعد األكل جرعته(، Prozacابسم )بروزاك 

  .3أخرى
 السلوكي:العالج  

ر النظريُة السلوكيُة األفكاَر الوسواسيَة يف ضوء نظرية التعلم أبن الوسواس القهري شأنه شأن أي سلوك متعلم  تفس ِّ
من البيئة حتت شروط التدعيم. وابلتايل فإن األفكار الوسواسية تكون هلا القدرة على إاثرة القلق، أي منط جديد من 

هرية حتدث عندما يكتشف الشخص أن عماًل معيناً مرتبطاً ابألفعال الوسواسية. قد السلوك قد مت تعلمه، واألفعال الق
خيفف القلق وتدرجيياً مع التكرار، فإن هذا الفعل يصبح اثبتاً وتنظر هذه النظرية إيل أن الوساوس على أهنا متثل منبهاً 

 . 4شرطياً علىه االشرتاط بعدما كان يف السابق منبهاً حمايداً 
 ت العالج السلوكي:ومن فنيا

 االسرتخاء العضلي:  -أ
 يستخدم كأسلوب قائم بذاته خلفض التوتر والقلق الناتج عن عدم االستجابة لألفكار الوسواسية. 

 التعرض:  -2

 
 . 432، صاملرجع السابق 2

 م. 2014 ،استشارات الشبكة اإلسالمية  م،علىعبد ال 3

 . 52، صالصحة النفسيةالوسواس القهري وتداعياته على ، جودة 4
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وتتلخص هذه الطريقة يف الطلب من املرضي أن يتعرضوا أو يعرضوا أنفسهم لألشياء اليت خيافون منها أو اليت 
شعور ابلقلق أو الضيق أو االمشئزاز. ومينعوا أيضًا من االستجابة جزئيًا أو كليًا عن طريق أتصيل يتجنبوها خوفًا من ال

 .5الطقوس أو اختصارها، أو االمتناع عنها فرتات زمنية حمددة
 
 

 العالج الديين:
َللَِّّ َوإِّمَّا  ﴿ينطلق العالج الديين املوجه للمسلم املوسوس من اآلية الكرمية:    .﴾يَنَزَغنََّك مَِّن الشَّْيطَانِّ نـَزٌْغ فَاْسَتعِّْذ ابِّ

وعليه فإن توجيه هذا الفرد إىل ذكر هللا سواء ابالستماع إليه يف جمالس استماع القرآن الكرمي، تلك اجملالس اليت 
يف معاين كالمه، أو  تتطلب آدااًب خاصة كالطهارة: طهارة البدن والثوب والنفس، واخلشوع والتوجه إىل هللا والتفكر

تالوة القرآن الكرمي يف جمالس التالوة، كما أن توجيهه إىل أداء الصالة مبا فيها من تالوة، وخشوع وحركات، ومبا حتمله 
من توجه مباشر إىل هللا سبحانه وتعاىل حيث يدعوه اإلنسان املضطرب ويطلب منه العون ... وتوجيهه إىل الصيام 

 عبادات اإلسالمية ميكن أن يكون عوانً له يف التخلص من وساوسه.والزكاة وغري ذلك من ال
إن العالج الديين ال يقف عند هذا احلد إمنا يتوجه من خالل الرتبية القرآنية إىل توجيه املريض للتخلص من كثري 

 .  6الشفاءمن السمات والعادات اليت يشب علىها كالصالبة وعدم املرونة واملغاالة، مما يساعد أيضاً يف سرعة  
 فيما يلي بعض النماذج لعلماء املسلمني يف عالج عصاب الوسواس:

 ابن قيم اجلوزية:   -1
 أورد ابن القيم يف كتابه: إغاثة اللهفان من معابد الشيطان.  

 ال ابالتباع.التعزيز البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا يف ما مل أيذن به هللا ويعبدوا هللا ابلبدع يستحق  
  ﴾اَي أَْهَل اْلكَِّتابِّ ال تـَْغُلوا يفِّ دِّينُِّكمْ ﴿فمما هني عنه الغلو وتعدي احلدود واإلسراف، وذلك بدليل قوله تعاىل: 

،  [ 229]البقرة:   ﴾تِّْلَك ُحُدوُد اَللَِّّ َفاَل تـَْقَربُوَها﴿، وقوله:  [414]األنعام:  ﴾نَُّه ال ُيِّبُّ اْلُمْسرِّفِّنيَ َوال ُتْسرُِّفوا إِّ ﴿، وقوله:  [171]النساء:
فتلك  ،: »ال تشددوا على أنفسكم فيشدد هللا علىكم، فإن قوماً شدوا على أنفسهم فشدد هللا علىهمالرسول وقول 

 رهبانية ابتدعوها ما كتبناها علىهم«.  ،بقاايهم يف الصوامع والدايرات
يف قوله وفعله، وليعزم على سلوك   فليستشعر أن احلق يف اتباع رسول هللا من أراد التخلص من بلية الوسواس  -2

 ه.إبليس ووسوستطريقته عزمية من ال يشك أنه على الصراط املستقيم، وأن خمالفته من تسويل 

 
 . ..دراسة مسات شخصية مرضى الوسواس القهري يف البيئة الفلسطينية ،  األغا بشارة  5
 . 200صبعض أشكال عصاب الوسواس القهري وعالقته ببعض املعطيات الدينية، ، حممد 6
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يهم ابألمر ويعزم عليه  العلم ابلشرع، وذلك بسؤال أهل الذكر أو القراءة واالطالع. ومثال ذلك أن عمر  -3
انتهى. وأن الصحابة ما كان فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة ملا اذخرها هللا   فإذا قيل له مل يفعله رسول هللا  

 ملقتهم، ولو أدركهم عمر لضرهبم وأدهبم، ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم.عن رسوله وصحابة رسوله، ولو أدركهم  
االعتقاد يف أن الوسوسة مرض سببه قبول اإلنسان لوساوس الشيطان. وأنه ال عذر ألحد يف قبول هذه  -4

 الوسوسة.
حال  ! إن الشيطان قدوقد روى مسلم يف صحيحه من حيث عثمان بن أيب العاص قال: "قلت: اي رسول هللا 

: »ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ ابهلل منه، وأتفل بيين وبني صاليت يلبسها علي. فقال رسول هللا  
 عن يسارك ثالاثً«، ففعلت ذلك فأذهبه هللا عين".

صالة،  »إن الشيطان أييت أحدكم وهو يف القال:    ويف املسند وسنن أيب داوود عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا  
 جيد رُيًا«.فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فريي أنه قد أحدث فال ينصرف حىت يسمع صواتً أو 

يستحب لإلنسان أن ينضح فرجه وسراويله إذا ابل ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمىت وجد بلالً قال: هذا من  -5
 و احلكم بن سفيان قال: "كان النيب املاء الذي نضحته، فقد روى أبو داوود إبسناده عن سفيان بن احلكم الثقفي أ

 .  7إذا ابل يتوضأ وينتضح"
 اإلمام الغزايل:  -2

أما اإلمام الغزايل فقد ذهب إىل أن الوسوسة خبل يف العقل أي فساد فيه. وعليه فإن على املعاجل أن يعرب هلذا 
 العقل صوابه، وذلك ابآليت:

 تزويده مبوقف الشرع مما هو فيه.  -1
 تعليمه قواعد املنطق الوارد بعضها يف كتاب الغزايل "القسطاس املستقيم".  -2
 وصحابته واالبتعاد عن سلك املغالني. حثه على أن يسلك سلوك الرسول    -3

 ومن بعض ما أورده اإلمام الغزايل يف كتابه: إحياء علوم الدين )اجلزء األول(.
 ويفيد يف عالج املوسوسني:

 مراتب:الطهارة هلا أربع    -1
 األوىل: تطهري الظاهر عن األحداث وعن األخباث والفضالت.

 والثانية: تطهري اجلوارح عن اجلراثيم واآلاثم.
 والثالثة: تطهري القلب عن األخالق املذمومة والرذائل املمقوتة.

 
 . 202املرجع السابق، ص 7
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 والرابعة: تطهري السر عن ما سوى هللا تعاىل وهذه طهارة األنبياء.
منشغال ابملرتبة األوىل، فيمعن فيها ويستقصي يف جماريها، ويستوعب مجيع وقته يف االستنجاء فاملوسوس مل ينته إال        

وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب املياه اجلارية الكثرية، وهذا خمالف لسنة وسرية األولني الذين استغرقوا يف تطهري  
 القلب وتساهلوا يف أمر الظاهر.

املزيل للوسواس أن يُعلم املوسوس أن األشياء خلقت طاهرة بيقني فما يشاهد علىه جناسة وال يعلمها يقيناً  -2
 أن يتوصل ابالستنباط إىل تقدير النجسات.ُيصلى معه وال ينبغي  

مستحمه  أال يبول اإلنسان يف املغتسل وال يبول واقفاً، فقد قال علىه الصالة والسالم: »ال يبولن أحدكم يف -3
 مث يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه«.

على الفرد أن يستربئ عن البول، ولكن أن ال يكثر التفكري يف االسترباء فيتوسوس ويشق عليه األمر، وما  -4
 ُيس به من بلل فليقدر أنه بقية املاء.

 االستقصاء منبع الوسواس. االبتعاد عن االستقصاء يف االستنجاء بعدم التعرض للباطن، فإن    -5
يكره يف الوضوء أمور ثالثة: أن يزيد على الثالث، وأن يسرف يف املاء، وأن بنفض اليد فريش املاء، وأن يتكلم   -6

 .8أثناء الوضوء وأن يلطم وجهه ابملاء لطماً 
 الدراسات التجريبية اليت أجريت يف جمال عالج الوسواس القهري:

زء بعض الدراسات التجريبية اليت أجريت يف اجملتمع العريب واإلسالمي املتعلقة بعالج يستعرض الباحثان يف هذا اجل
 الوساوس.

م اليت بعنوان )بعض أشكال عصاب الوسواس القهري وعالقتها ببعض 1990ففي دراسة حممد عودة حممد 
القهري، كما هدفت أيضاً املعطيات الدينية( واليت هدفت إىل الكشف عن املعطيات الدينية لبعض أشكال الوسواس 

إىل التخطيط لطريقة يف العالج الديين هلذه األشكال، وقد حددت هذه الدراسة املفاهيم والشعائر الدينية اليت ميكن أن 
منها وسوسة تتطور لتتحول إىل شكل من أشكال عصاب الوسواس القهري من هذه املفاهني والشعائر: الشيطان  تتسرب 

ة يف الصالة نفسها، مث عرضت الدراسة الطرق العالجية اليت اقرتحها كل من إبن قيم اجلوزية واإلمام  ووظائفه، الطهارة، الني
الغزايل، وكذلك طرق العالج السلوكي احلديثة، وعلى ضوء هذه الطرق قدميها وحديثها بين برانمج عالجي ديين، طبق على  

بني العالج الديين والعالج الدراسات التجريبية اليت مجعت  مخس حاالت وسواسيه وأثبتت فعاليته، وتعترب هذه الدراسة من
 السلوكي.

 
 .  204، صاملرجع السابق   8
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م( واليت بعنوان: )البنية املعرفية خلفض الشعور ابلذنب وفنية منع االستجابة خلفض 1992أما دراسة حممد حجار )
يف الوضوء ( عامًا يعاين من طقوس قهرية 24أعراض الوساوس واألفعال القهرية( طبقت على شاب عمره الزمين )

والصالة. وقد أشارت نتائج الدراسة إىل تراجع الوساوس واألفعال القهرية وخفض القلق والشعور ابلذنب. وتطابقت 
 م( مع هذه يف فاعلية االسرتاتيجية العالجية السلوكية.1996نتائج دراسة حممد سعفان )

عالج السلوكي املعريف  طبقت على م( اليت كانت عن العالج الدوائي وال1996ويف دراسة مصطفى السعدين )
( مريضاً، وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن عقار سينالوبرام وكلوميربامني والعالج السلوكي املعريف 24عينة تكونت من )

 قد خفضت درجات املرضى على مقياس الوسواس القهري بعد العالج ابملقارنة إيل ما قبل العالج.
م( مدي فاعلىة أسلوب العالج السلوكي التعرض ومنع 1999وت فرج )وقد بينت دراسة سعاد البشر وصف

 مقارنة ابلعالج الدوائي يف التغلب على أعراض الوسواس القهري. –االستجابة  
م( اليت بعنوان: )فعالية برانمج إرشادي انتقايل يف خفض 2002وقد أسفرت نتائج دراسة حممد أمحد سعفان )

بطة ابلشعور ابلذنب( عن وجود عالقة ارتباطيه إجيابية دالة إحصائياً بني الشعور ابلذنب الوساوس واألفعال القهرية املرت
والوساوس واألفعال القهرية، كما بينت النتائج أن التدخل اإلرشادي القائم على إعادة الفهم واملوجه إيل خفض الشعور 

 ابلذنب كأن له فعالية يف خفض الشعور ابلذنب.
 منهج الدراسة:

 مهج حتليل احملتوى يف هذه الدراسة كمنهج يتناسب وطبيعة الدراسة. ُأستخدم
وهناك عدة تعريفات ملنهج حتليل احملتوي وتبنت الدراسة احلالية التعريف األمشل واألوضح يف حتديد مفهوم حتليل 

أجل الوصول إيل   احملتوي وهو كما ذكره الدكتور العساف وهو: تعريف بريلنون )عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من
 وصف كمي هادف ومنظم حملتوي أسلوب االتصال(؛ ألنه يؤكد على اخلصائص التالية:

 حتليل احملتوي ال جيري بغرض احلصر الكمي لوحدة التحليل فقط وإمنا يتعداه حملاولة حتقيق هدف معني. -1
 اللجوء إىل أتويله.أنه يقتصر على وصف الظاهر وما قاله اإلنسان أو كتبه صراحة فقط دون    -2
 أنه مل ُيدد أسلوب اتصال دون غريه، ولكن ميكن للباحث أن يطبقه على أي مادة اتصال مكتوبة أو مصورة.  -3
 . 9أنه يعتمد على الرصد التكراري املنظم لوحدة التحليل املختارة  -4

 جمتمع الدراسة:

 

 . 245ص  ،العلوم السلوكيةاملدخل إىل البحث يف  ، العساف 9
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-م11/8/2002اإلسالمية، يف الفتـرة مـا بني )  هو عدد االستشارات اخلاصة ابلوساوس املنشورة يف موقع الشبكـة
م( حددت فيه تصنيفني من بني مخسة تصنيفات للوساوس  فكان عدد استشارات الوساوس الفكرية  30/9/2014

 (.242( استشارة واملتعلقة ابلعبادات)  388املتعلقة ابلدين )
 عينة  الدراسة:

استشارة عبارة عن أفكار وسواسيه جمردة  116ة  منها ( استشار 188مت اختيار عينة عشوائية طبقية قوامها )
% من العدد 30استشارة عبارة عن أفكار وسواسيه مصحوبة أبفعال متعلقة ابلعبادات ومها ميثالن    72متعلقة ابلدين و

اخلاصة ابلطقوس الوسواسية والوساوس العامة الوساوس القهرية  تالكلي  لكل من الصنفني.واستبعدت االستشارا
 تعلقة ابملرض واألفكار األخرى.وامل

 الطريقة واإلجراءات:
إيل حتليل حمتواها وفقاً للمتغريات   -بطريقة العينة العشوائية الطبقية  -خضعت االستشارات اليت مت اختيارها عشوائيأ

 التالية:
نوع  –نوع اإلرشاد الذي قدم  –اسم املستشار الذي أجاب علىها  –عدد قراءها  –اترخيها  –رقم االستشارة 
اإلشارة  –عدد األحاديث اليت وردت فيها اإلشارة إيل اآلايت  –عدد اآلايت اليت وردت فيها  –صاحب االستشارة 

ملنكرات  التوجيهات اإلسالمية العامة مثل احلث على الصالة وبر الوالدين وفعل الطاعات وجتنب ا –إيل األحاديث 
 واحلث على األذكار وغريها.

ومث تفريغ هذه البياانت يف استمارة معدة لذلك ومث إدخاهلا يف احلاسب اآليل ومن مث مت حساب التكرارات والنسب 
 املئوية وفقاً ملتطلبات الدراسة.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
داول تكرارية ونسب مئوية وفقا ملنهج احبث يعرض الباحثان النتائج اليت توصلت هلا الدراسة احلالية يف شكل ج

 الذي تبنته الدراسة.
( يبني ترتيب أكثر االستشارات قراءة يف جمال األفكار الوسواسية املتعلقة ابلدين حىت اتريخ 1جدول رقم )

   م:30/9/2014
عدد  صاحبها سنة النشر رقم االستشارة الرتتيب

 القراءة
نوع 
 اإلرشاد 

 ديين  137376 ذكر 2007 265121 .1
 دوائي/سلوكي  61097 ذكر 2011 2117060 .2
 ديين  33032 ذكر 2005 244914 .3
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 ديين/دوائي  17010 ذكر 2008 279671 .4
 دوائي/سلوكي  15666 أنثى  2008 283426 .5
 دوائي/سلوكي  14506 أنثى  2005 234595 .6
 ديين  11690 أنثى  2008 282271 .7
 دوائي/سلوكي  9802 أنثى  2011 2115532 .8
 دوائي/سلوكي  8650 ذكر 2012 2146984 .9

 دوائي/سلوكي  8522 ذكر 2012 2135340 .10
 م: 30/9/2014( يبني ترتيب أكثر االستشارات قراء يف جمال الوساوس املتعلقة ابلعبادات حىت اتريخ 2جدول رقم )

عدد   صاحبها سنة النشر  رقم االستشارة  الرتتيب 
 القراءة 

نوع  
 اإلرشاد 

 دوائي/سلوكي  18596 أنثى  2009 294421 .1
 دوائي/سلوكي  12767 أنثى  2011 2112270 .2
 دوائي/سلوكي  12713 أنثى  2006 253910 .3
 دوائي/سلوكي  9996 ذكر 2008 277398 .4
 ديين  9416 أنثى  2006 261359 .5
 دوائي/سلوكي  9322 أنثى  2010 2102795 .6
 دوائي/سلوكي  7362 أنثى  2011 2119462 .7
 دوائي/سلوكي  7023 أنثى  2002 1679 .8
 دوائي/سلوكي  6864 ذكر 2012 2142514 .9

 دوائي/سلوكي  6243 ذكر 2011 2123206 .10
 ( يوضح تكرار ونسب أنواع اإلرشادات املقدمة يف عينة الدراسة: 3جدول رقم )

نوع  
 اإلرشادات 

 املتعلقة ابلدين الوساوس 
 التكرار        النسبة املئوية 

 الوساوس املتعلقة ابلعبادات 
 التكرار              النسبة املئوية 

العدد  
 الكلي 

 النسبة 

 %16.5 14 %21.4                         3 % 78.6                 11 سلوكي
 %28.6 53 %28.3                      15 % 71.7                 38 ديين 
 %3.8 6 %0.0                       0.0 % 100                    6 دائي 

 %52.4 97 %44.3                      43 % 55.7                54 دوائي/سوكي 
 %4.9 9 %33.3                         3 % 66.7                  6 ديين/دوائي 
 %2.7 5 %80                           4 % 20                    1 ديين/سلوكي 

 %0.5 1 %100                         1 % 0.0                    0 ديين 
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سوكي/  /
 دوائي 

 %100 185 %37.3                      69 % 62.7              116 اجملموع 
 ( يوضح تكرار ونسب النصوص الدينية لوردة يف استشارت عينة الدراسة: 4جدول رقم )
 ( يبني تكرار ونسب صنفي الوساوس وفقاً ملتغري النوع: 5جدول رقم )

 أفكار وسواسية معلقة ابلدين  النوع 
 النسبة املئوية التكرار            

أفكار وسواسية معلقة  
 ابلعبادات 

 التكرار             النسبة املئوية 

العدد  
 الكلي 

النسبة  
 املئوية 

 %45.7 86 % 30.2                      26 % 69.8                     60 ذكر
 %54.3 102 % 45.1                     46 % 54.9                     9 إانث 

 %100 188 % 38.3                     72 % 61.7                    7 اجملموع 
 ( يبني تكرار ونسب صنفي الوساوس وفقاً للسنوات: 06جدول رقم 

أفكار وسواسية متعلقة   السنة 
 ابلدين 

 التكرار          النسبة املئوية 

 الوساوس املتعلقة ابلعبادات 
 النسبة املئويةالتكرار               

العدد  
 الكلي 

 النسبة 

 %9 17 %35.3                          6 % 64.7                11 2014سبتمرب/
2018 22                62.9 % 13                        37.1% 35 18.6% 
2012 29               70.7 % 12                        29.3% 41 21.8% 
2011 10               55.6 % 8                         44.4% 18 9.6% 
2010 2                    50 % 2                            50% 4 2.1% 
2009 1                 33.3 % 2                         66.7% 3 1.6% 

النصوص  
الواردة يف  

 االستشارة

 الوساوس املتعلقة ابلدين 
 التكرار             النسبة

 الوساوس املتعلقة ابلعبادات 
 التكرار          النسبة  

العدد  
 الكلي 

 النسبة 

 %33.3 %21.9 % 21.9                 23 %78.1               82 اآلايت 
 %27.9 %15.9 % 15.9              14 %84.1              74 ث األحادي

إشارة إيل  
 اآلايت 

3                   50% 3                  50 % 50% 1.9% 

إشارة إيل  
 احلديث

10               58.8% 7                41.2 % 41.2% 5.4% 

توجيهات إسالمية  
 عامة 

68             68.75% 31              31.3 % 31.3% 31.4% 

 %100 %24.8 % 24.8              78 %75.25          237 اجملموع 
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2008 10              62.5 % 6                           37.5% 16 8.5% 
2007 8                57.1 % 6                          42.9% 14 7.4% 
2006 8                61.5 % 5                         38.5% 13 6.9% 
2005 6                54.5 % 5                          45.5% 11 5.9% 
2004 3                    60 % 2                            40% 5 2.7% 
2003 5                  71.4 % 2                          28.6% 7 3.7% 

أغسطس/  
2002 

1                    25 % 3                            75% 4 2.1% 

                        72 %61.7             116 اجملموع
38.3% 

188 100% 

 مناقشة النتائج :
 يناقش الباحثان نتائج الدراسة بناءا على األسئلة اليت صيغت يف مشكلة الدراسة وهي: 

 السؤال األول:
 ابلدين والعبادات؟  ةما هي أكثر االستشارات قراءة يف جمايل الوساوس الفكرية املتعقل

(. فبعد حتديد أكثر عشرة استشارات قراءة من 2( و)1جييب على هذا السؤال البياانت املوضحة يف اجلدولني: )
( أن االستشارات يف جمال 2(و)1عينة الدراسة وترتيبها تنازليا بداية ابألكثر قراءة مث األقل . يالحظ يف اجلدولني رقم )

اءة من الوساوس املتعلقة ابلعبادات بصورة عامة مما يدل على اهتمامات الوساوس الفكرية املتعلقة ابلدين انلت أكثر قر 
سبحانه وتعاىل القراء مبوضوع الوساوس الفكرية ذات الطابع الديين وهي معظمها ترتبط ابملسائل العقائدية عن املوىل 

قراءة هم الذكور يف صنف    وعن رسوله الكرمي صلى هللا علىه وسلم. ومن جانب آخر نالحظ أن أصحاب االستشارات األكثر
األفكار املتعلقة ابلدين بنما جند استشارات اإلانث أكثر قراءة يف صنف الوساوس املتعلقة ابلعبادات وحمتوى معظم هذه 

 وهللا أعلم.االستشارات يف جمال الطهارة والصالة مما يشري رمبا إىل اهتمامات القراء من اإلانث هلذا اجملال من االستشارات 
أيضا يف اجلدولني السابقني الذكر أن أنواع اإلرشادات املقدمة موجودة يف أكثر عشرة استشارات قراءة يف  يالحظ

جمال الوساوس املتعلقة ابلعبادات هي اإلرشاد الدوائي السلوكي ووجود اإلرشاد الديين قليل يف هذا اجملال وبنسبة أكثر 
شري إىل أن توزيع االستشارات املتعلقة ابلوساوس الفكرية جيد حظا أوفر يف جمال األفكار الوسواسية املتعلقة ابلدين مما ي

 يف اإلرشاد الديىن.
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 السؤال الثاين:

 ما هي أكثر أنواع اإلرشادات شيوعاً:
يليها %  52.4( اإلجابة على هذا السؤال  فيالحظ أن نسبة اإلرشاد الدوائي السلوكي بلغت  3يكشف اجلدول )

%. وهذا يؤكد أن اهتمام  0.5% وأقلها اإلرشاد الديين السلوكي الدوائي  16.5% مث اإلرشاد السلوكي  28.6اإلرشاد الديين
اد الديين. وتشري النتيجة أيضًا إىل قلة اإلرشاد املتكامل إيل يضم كل  املستشارين كان أكثر ابإلرشاد الدوائي السلوكي واإلرش

(. ولكن قد جند أن 1990من اإلرشاد الدوائي والديين والسلوكي خاصة ما يتعلق ابلوساوس القهرية املتعلقة ابلدين)حممد،
جاابهتم فيحيلون صاحب االستشارة  بعض املستشارين يعاجلون تلك الفجوة ابإلشارة إىل استشارت سابقة فيها إجابة مكملة إل

( وسعاد  1996إىل أرقام تلك االستشارات وهذا جمهود مقدر منهم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من مصطفى السعدي)
 على أعراض الوساوس القهرية.( يف االهتمام ابلعالج الدوائي والسلوكي للتغلب 1999البشر وفرج )

 السؤال الثالث:
 : ةاإلسالمية اليت وردت يف العينة املختارة من االستشارات النفسياألحاديث والتوجيهات  كم عدد اآلايت و 

( الذي يوضح تكرار ونسب النصوص الدينية اليت وردت يف استشارات العينة جند أن نسبة 4ابلنظر إىل اجلو رقم )
% 31.4ية العامة حيث بلغة % من بني النصوص اليت وردت تليها التوجيهات اإلسالم33.3اآلايت الكرمية كانت 

% 1.9% و  5.4% وتقل النسب يف كل من اإلشارة إىل األحاديث وإىل اآلايت  27.9مث األحاديث الشريفة بنسبة  
فإن هذه  315مع العدد الكلى للنصوص الواردة وهي  188على التوايل. ومبقارنة عدد االستشارات املختارة وهي 

ملستشارين برتسيخ دعائم الـتأصيل واألسلمة يف جمال اإلرشاد النفسي وأهنم مل النسب تعد مقبولة مما يعكس اهتمام ا
يغفلوا عن خماطبة أصحاب املشكالت النفسية وفقًا لعقيدهتم وثقافتهم اإلسالمية. وأيضًا ذلك يعزز ويدعم رسالة 

 المية السمحاء.وأهداف الشبكة اإلسالمية الرامية لتثقيف وتنوير الشباب املسلم بتعالىم الشريعة اإلس
 السؤال الرابع: 

 أيهما أكثر استفسارا يف التصنيفني الذكور أم اإلانث؟
( يبني تكرار ونسب صنفَي الوساوس وفقأ ملتغري النوع ، فنجد فيه أن نسبة الذكور أكرب من نسبة 5اجلدول رقم )

ث( بينما نالحظ أن نسبة إانث % إان54.9% ذكور،69.8اإلانث فيما يتعلق ابألفكار الوسواسية املتعلقة ابلدين )
% ذكور(  وهذا يتطابق مع 30.2% إانث، 45.1أكرب من نسبة الذكر فيما يتعلق ابلوساوس املتعلقة ابلعبادات )

ما ًأشري إليه سابقا يف اإلجابة على السؤال األول اخلاص برتتيب االستشارات األكثر قراءة. وهذا يؤكد اهتمام الذكور 
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لبحث عن احلقائق رمبا من الناحية الفكرية اجملردة. ويف املقابل يوضح أيضًا اهتمام النساء ابلطهارة ابألمور الفكرية وا
 وابلنظافة أكثر جيعلهم عرضة لإلصابة ابلوساوس املتعلقة بذلك.

 

 السؤال اخلامس: 
 ما هو األكثر تكرار ابلنسبة لصنفي الوساوس  على مدى السنوات؟ 

( نالحظ أنه ال توجد زايدة طردية أو نقصان طردي يف عدد االستشارات لكل 6ابلنظرة العامة يف اجلدول رقم )
إذا أهنا تتأرجح بني  من األفكار الوسواسية املتعلقة ابلدين أو الوساوس املتعلقة ابلعبادات على مدى الثالثة عشر سنة  

، 2006، 2005( مث زادت يف األعوام )2003،2004، 2002الزايدة والنقصان  إذا بدأت قليلة يف األعوام )
( مث أخذت يف الزايدة مرة أخرى يف األعوام  2009،2010( مث اخنفضت يف العامني )2007،2008

(. وعموما ميكن القول أبن أكثر زايدة كانت يف األعوام األخرية  مقارنة ابألعوام السابقة. وقد  2011،2012،2013)
نية متعلقة بتصنيف االستشارات أو عدم وجود املستشارين يف فرتة حمددة أو أن بعض أصحاب  يرجع السبب ألسباب ف

 حجب استشاراهتم.االستشارات طلبوا 
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