1174 - Abdest sırasında gelen vesvesenin ilacı (tedâvisi)
Soru
Ben, evli bir bayanım. Bir süreden beri içime vesvese girdi. Bu vesvese, abdest sırasında abdest
azalarını sırasına göre yıkayamayacak derecede beni meşgul eder hale geldi. Öyle ki her namaz
vaktinde bir buçuk saat süren abdest alıyorum. Zirâ abdest sırasında tam olarak abdest almadığımı
hayal ediyorum.Aynı şekilde cünüplükten arınmak için yıkanırken de banyoda saatlerce kalıyorum.
Burada da tam yıkanmadığımı hayal ediyorum. Bunun için (tedâvi olmak amacıyla) nörolojik
hastalıklar (sinir hastalıkları) hastanesine bile yattım.
Bundan dolayı bana neyi tavsiye edersiniz.
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Öncelikle psikiyatri hastanesinde ve doktorların yanında tedâviye devam edin. Umulur ki Allah
Teâlâ size şifâ takdir eder de sağlığınıza kavuşursunuz.
Bu arada bu hastalığınızdan size âﬁyet vermesi için Allah Teâlâ'dan yardım isteyin ve uyumak için
yatağınıza uzandığınız zaman Âyete'l-Kürsî'yi okuyun.
Ardından sabah ve akşam olmak üzere üçer defa şu duâyı okuyun:
ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤ اﻟﺴﻮﻫ و،ﺎءﻤ اﻟﺴ ﻓﻻضِ ور اﻻ ﻓءَ ﺷﻪﻤ اﺳﻊ ﻣﺮﻀﻳ اﻟﱠﺬِي ﻻﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
"İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla (başlarım). O, hakkıyla
işiten ve her şeyi bilendir."
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Uykudan önce İhlas, Felak ve Nas sûrelerinin her birini üçer defa, avucunuzun içine okuyup
üﬂedikten sonra vücûdunuzdan ellerinizin dokunabileceği yerleri mesh edin.
Zirâ Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
(( ُﻮذ أﻋﻗَﻞ و،ٌﺪ أﺣﻪ اﻟﻮ ﻫ ﻗُﻞ: ﺎﻴﻬِﻤ ﻓﺎ ﻓَﻘَﺮاﻴﻬِﻤ ﻓ ﻧَﻔَﺚ ﺛُﻢ،ﻪﻔﱠﻴ ﻛﻊﻤ ﺟﻠَﺔ ﻟَﻴﻞ ﻛﻪاﺷﺮ ﻓَﻟى اوذَا ا اﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﺎنَ اﻟﻨﱠﺒﻛ
،ﺪِهﺴ ﺟﻦ ﻣﻞﻗْﺒﺎ اﻣ و،ﻬِﻪوﺟ وﻪأﺳ رَﻠﺎ ﻋ ﺑِﻬِﻤﺪَاﺒ ﻳ،ﺪِهﺴ ﺟﻦﺎ اﺳﺘْﻄَﺎعَ ﻣﺎ ﻣ ﺑِﻬِﻤﺢﺴ ﻣ ﺛُﻢ.ِِ اﻟﻨﱠﺎسبﻮذُ ﺑِﺮ أﻋﻗُﻞ و،ِ اﻟﻔَﻠَﻖبﺑِﺮ
(( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ٍاتﺮ ﻣثﻚَ ﺛَﻼ ذَﻟﻞﻔْﻌ] ﻳ
"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- her gece yatağına geldiği zaman iki elini birleştirir, sonra içine
üﬂeyip İhlâs, Felak ve Nas sûrelerini okurdu. Sonra iki eliyle vücudundan eli yetiştiği yerleri mesh
ederdi (sıvazlardı). Elleriyle başını, yüzünü, vücudunun ön kısmını mesh etmeye başlardı. Sonra
vücudunun arka kısmını mesh ederdi. Bunu üç defa tekrar eder, (sonra da uyurdu)." (Buhârî ve
Müslim)
Bundan sonra başınıza gelen bu vesveseyi sizden gidermesi için Allah Teâlâ'ya yalvarıp şu duâyı üç
defa okuyun:
ﺎﻘَﻤ ﺳﻐَﺎدِر ﻻ ﻳﻔَﺎء ﺷ،َكﻔَﺎوﻻ ﺷ اﻔَﺎء ﻻ ﺷ، اﻟﺸﱠﺎﻓﻧْﺖاﺷْﻒِ ا و،ِ اﻟﻨﱠﺎسب رسﺎﺐِ اﻟْﺒذْﻫا.
"Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan
başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın."
Yine sıkıntı anında yapılan şu duâyı da okuyun:
ﺮِﻳﻢْشِ اﻟﺮ اﻟْﻌبراتِ وﺎوﻤ اﻟﺴب رﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ ا ﻻ،ﻴﻢﻈﺎﻟْﻌﺷﺮ اﻟْﻌب رﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ ا ﻻ،ﻴﻢﻠ اﻟْﺤﻴﻢﻈ اﻟْﻌﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ اﻻ.
"Azîm ve Halîm olan Allah’tan başka hak ilah yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak
ilah yoktur. Göklerin ve Kerîm Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak ilah yoktur."
Abdest aldıktan veya hayız ya da cünüplükten arınmak için boy abdesti aldıktan sonra abdest veya
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boy abdesti aldığınıza güvenin ve vesveseyi bırakın. Ayrıca uzun süre banyoda beklemeyin. Çünkü
bu davranış şeytandandır.
Böyle yaparsanız Allah Teâlâ'ın izniyle vesvese sizden gidecektir."
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