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اﻟﺴﺆال
ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ وأﻧﺎ أﻋﺎﻧ ﻣﻦ ﻣﺸﻠﺔ اﻟﻮﺳﻮاس ﻓ ﺻﻼﺗ وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﻮﺿﺄ .ﻓﺄﻧﺎ أﻧﺴ داﺋﻤﺎ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﻏﺴﻠﺘﻪ ﻓ اﻟﻮﺿﻮء،
وأﻧﺴ داﺋﻤﺎ ﻛﻢ رﻛﻌﺔ ﺻﻠﻴﺖ .وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺑ اﻷﻣﺮ أﻧ أﺻﺒﺤﺖ أﺳﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ ﻓ ﻛﻞ ﺻﻼة ﻷن ذﻫﻨ ﻳﺸﺮد .وﻛﻠﻤﺎ رﻛﺰت
ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻓ ﺻﻼﺗ ،ﻛﻠﻤﺎ وﻗﻌﺖ ﻓ اﻟﻮﺳﻮاس .وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﻇﻦ أﻧ ﺻﻠﻴﺖ  6أو  7رﻛﻌﺎت ﻟﻠﺼﻼة اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ أﻧ ﻻ
أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﻢ ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻦ رﻛﻌﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ أﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘ أﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧ أﺗﻤﻤﺖ ﻋﺪد اﻟﺮﻛﻌﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ .وﻛﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ
ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﻠﺔ .أﻧﺎ أرﻳﺪ أن أﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻮﺳﻮاس ،ﻟﻨ ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪا إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺗﻘﺮه اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .أﻧﺎ أﺷﻌﺮ أن ذﻟﻚ ﻫﻮ
اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻧﻔﺴ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮض .أﻧﺎ أﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺳﻮﺳﺔ اﻟﺸﻴﻄﺎن،
وﺳﻮرﺗ اﻟﻔﻠﻖ واﻟﻨﺎس .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء ﻓﺄﻧﺎ أﻋﺎﻧ ﻣﻦ ﻣﺸﻠﺘﻴﻦ ،ﻓﺄﻧﺎ أﺷﻌﺮ أﻧ ﻟﻢ أﻏﺴﻞ اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺸﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ
ﻗﻀﺎﺋ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ،أو أن ﻣﻼﺑﺴ أﺻﺎﺑﻬﺎ ﺷء ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻞ وأن ﻫﻨﺎك ﺷء ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻗﺪ أﺻﺎب ﺛﻴﺎﺑ .وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﻮﺿﺄ ،أﺷﻌﺮ أﻧ
ﻟﻢ أﻏﺴﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻮﺿﻮء ﺑﺸﻞ ﺻﺤﻴﺢ .وأﻧﺎ أﺣﺎول أن أﺗﺠﺎﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎوس ،ﻟﻨ أﺧﺎف إن أﻧﺎ ﺗﺠﺎﻫﻠﺘﻪ وﻛﻨﺖ ﻣﺨﻄﺌﺎ ،
ﻓﺈن ﺻﻼﺗ ﺳﻮف ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ .وﻗﺪ وﺻﻞ ﺑ اﻟﺤﺎل إﻟ أن اﻟﺼﻼة اﻟﻮاﺣﺪة ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﻨ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
وأﺻﺒﺤﺖ أؤدي اﻟﺼﻼة وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﺷﻌﻴﺮة ﻋﺎدﻳﺔ ﻻ ﺧﺸﻮع ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎوس .ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﺘﻬ ﻣﻦ ﺗﺄدﻳﺔ إﺣﺪى
اﻟﺼﻠﻮات ،ﻓﺄﻧﺎ أﺑﺪأ ﻓ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﻬﺎﺋ ﻟﻠﺼﻼة اﻟﺘ ﺗﻠﻴﻬﺎ .أﻧﺎ أﺷﻌﺮ أﻧﻨ ﻣﺘﻮرط ،ﻷﻧ ﻟﻦ أﺳﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴ أن ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ
ﺗﺄدﻳﺔ ﺻﻼة واﺣﺪة  ،وأﻋﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ أن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن .أرﺟﻮ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻧ ،وأﺳﺄل اﻟﻪ أن ﻳﺜﻴﺒﻚ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﻧﻨﺼﺤﻚ أوﻻ ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﻧﻔﺴ ، واﺣﺮص ﻋﻠ أن ﻳﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﺘ ﻳﺘﻔﻬﻢ ﻣﺸﻠﺘﻚ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻋﻠﻴﻚ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﻬﻞ داﺋﻤﺎ  ،وﻻ ﺗﻔﺮ ﻓ اﻟﺬﻧﺐ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ،وﻣﺎﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﻄﻮل أﻣﺪ ﻣﺸﻠﺘﻚ ﻓﺎﻟﺼﻼة اﻟﺘ ﺗﺸﻚ ﻓ
أﻧﻚ ﺻﻠﻴﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ أو أرﺑﻌﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أرﺑﻌﺎ  .واﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﺗﺸﻚ ﻓ ﻏﺴﻠﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻚ ﻏﺴﻠﺘﻪ  ،وﻫﺬا ﻓ
ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻚ ﺧﺬ اﻷﻳﺴﺮ واﻷﺳﻬﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ  ،ﻓﺈن ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺴﺘﻮن ﻏﺎﻟﺒﺖ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي أوﻗﻌﻚ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻮاس اﻟﻘﻬﺮي ،
ﺷﻔﺎك اﻟﻪ وﻋﺎﻓﺎك .
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