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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٩٠(

 � ا�وسل �ديث ءغياث األو�ا" �رسوالت �ر�راني�ى از  :منبع

  . �ا�س حديث كساء درنند�نك و از ��ت "ا�كساء

رفع �ش�ت شغ� و مع�ش� به همراه برطرف شدن  :عنوان واقعه

   با توسل بوسيله حديث قد� كساءخانواد�شخ� و �ش�ت حاد 

را " غياث األو�اء" �موعهسا� كه ك از )ک.ح(خانم  :�ح واقعه

 خودشان ن� ه�سجد �ل�ا�س حديث كساء در  و استفاده � نموده،

توسل با گرف� حاجت خو�ش بوسيله �ح حال  رده است،ك� ��ت 

  : كهنقل � كندينگونه احديث قد� را اين 

از قبل از بيان �وه توسل خود؛ الزم � دانم كه �ح حال �ت�ی 

 كه از كجا؟ و چگونه؟ و ،را بنو�سماضطرار خود ت و شدت �ش�

  : رسيدمىاسفبارحاد و چطور؟ به �رحله 

شوهرم به علت �وقعيت شغ� در خارج از شهر �ل سكونتمان �ر � 

 به خانه بر � )معموال هر پنج ش�به و �عه(بار ، و هفته ای ي�درك

 و ما هم ،فت خود � رش�به به شهرستان �ل �رصبح  و دو�اره از ،شتگ

در  و رده،ك زند� مان با دو فرزند،در شهر سكونتمان در م�� اجاره ای

  .دوبه دوش من ب ا�ور داخ� خانهه ر�يت و اداار ترب ؛مشوهرغياب 
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�اطر (متاسفانه  ن� دانم چه شد؟ كه ؛� اين سا�ای زند� �ش�ک

ن�ند : گفتم با خود) �يالت زنانهنقصان معرفت و رها كردن خود در 

 و به هم� د�ل تال� برای تغي� �ل ؛او عيال ديگری اختيار كرده

در ذهنم قوت  ؛�اوخياالت  و اين ؟شغل به شهر �ل زندگيمان ن� كند

طبق �دت شايع زنانه؛ كه متاسفانه در رسانه ها آنرا گرفت؛ و چون 

ايمان ) مثل تعدد زوجات؛(به همه دستورات دي� اسالم �شديد � كنند؛ 

  و؛ � توا�ستم خودم را �سك� بدهم؛ اگر ايمان داشتمكهه بودم؛ نياورد

 بگو�م برفرض كه او عيال ديگرى هم دارا باشد، من نبايد زند� با خود

اما اين نقصان  اسالم آنرا بپذيرم، تعا�مخودم را خراب كنم؛ و طبق 

تبديل �ا تدر) بدون اينكه ح� واقعي� داشته باشد(ايمان و آن خياالت 

خسته و مانده از �ر و طول شوهرم  وق� و ،شدگفتار هم و به حرف 

 با گر� و �بت �اى اينكه پيوند ب� خودمان را من ؛سفر � رسيد

رابطه مان را آ�نان ��م كنم روش اثبا� و سازنده؛ ا  كنم؛ و بقو�تت

كه بر فرض زوجيت ديگرى هم در �ر باشد، نتواند تاث�ى در زند� ما 

 ؛با روش من��دت شايع و غلط؛  �اطر ضعف ايما�؛ طبق امارد، بگذا

مطرح به عنوان واقعي� با شوهرم �سم �شيده و آن خياالت و اوهام را 

 در اثر اين رو��رد غلط؛ ؛دامن � زدمت�ش ب� خودمان و به كرده؛ 

 )�ری شوهرمبه خودی خود از دوری و �ش�ت كه (ی ما دعوا و جنگ

اين ؛ حرفها� كه پ�ش � كشيدم و ؛ من� منرو��رداين با  ،گرم بود

   . و بدتر شدهشدت گرفت ماناختالفات و ؛هم �ز�د بر علت شد �ش�
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وسط دعوا هم كه حلوا خ� و اينكه و رو��رد غلط؛ و خب با اين حال 

 و ،ال ب��مؤ باعث � شد كه ز�ات ي�ديگر را ز�ر سف�ا ،ن� كنند

هر   هروحيو  ، زخم ز�ان � زديمديگر بودن، به همديگرهمقدردان �ای 

 ش�به  �ظه شماری � كرد كه ِ�ْ هرموش ،بود شده خراب خي� امدوى 

 از ح� خواست ن� د�م كه ديگر  طوری شده بودم و من هم،�شود و برود

ف�ا  ! دهما�ام �ری  ح� يا و  برومميهما� به يا  رفته؛ب�ون خانه

ه با او و �ر� هم نداشتم ك ؛كرده بودم خانه را �دود به ها و �ه خودم

   .م سبك� شود د� تا شايد بار،درد و دل كنم

 ،كردم پيدا ای تازه اميد من و ،برگشت ما شهر به خواهرمتا اينكه 

و حفظ  �ا�س تعليم به و با هم ،كردم ن� تنها� احساس ديگر حداقل

اوقات درخواست  و ح� بعض ،بود شده به� حا�م ؛رفتيم � قرآن

 و ماه مبارک هم ،� دادممان را  خانه حفظ قرآن را در�لس برگزاری 

 و با اين �وهبت ، افطاری هم دادم جلسه قرآنكه شد ح� به دوستان

دو�اره به   و،�واهم ب�ش� خدا از بايد كردم � احساس ؛پ�ش آمده

 پ��فت  و)قبال �رهای ه�ی � كردم( آوردم روی  ن�ه�ی �رهای

 تمام با را كردن زند� خوب احساس؛ كرد � خوشحا�م دخ�م �صي�

 و ،كند كم�م خواستم كه � خدا از نماز هر از بعد  و،خواستم � وجودم

   .كند حل را �ش�تم هم�شه مثل

دو�اره ن�ش و كنايه هاي من  ؛� آمدبه خانه كه شوهرم   وق�اما از طر�

 �ل جنگ � شدخانه  ؛هر كدام با اش�باها� كه داش�يمو �وع � شد، 
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 �رها�� قرار � دادم، را در �وضع منم او  من� و �دبا رفتار ؛و دعوا

و چنان حرفها و ن�ش و كنايه ها  ،نداشت تما� كرد � شوهرم كه هم

   .ح� � خواست �ر به كتک �ری ب�شدتاث� من� داشت كه 

كه  (شد � زدههم كه در ب� فاميل  ها� حديث و حرفو خالصه 

 به را حق ايننو�  به كدام هر و ،كرد � ناراحتم )هيچكدام سازنده نبود

، آن هم در جهت �شديد خياالت بدهند نظری كه دادند � خودشان

 .؛ و �ر�ك من در جهت د��د شدن از زند� زوجيت ب� مامن� من

 شوهرت چه �وقع�س  ك�؟ � زند� تنها چرا تنها�؟ چرا :گفتند � مثال

 بوس� از ها شب است؟ كرد� زند� چه ديگر اين گردد؟ بر� شما پ�ش

 كه باری آخر�ن .ماندم � بيدار صبح تا و برد ن� خوابم ها حرف اين

  و با هم؛م ديگر عز�م را جزم كردمبود كرده شوهرم با شديدی دعوای

 اس�س و و ت�ش همه و به اين ،شو�م جدا هم كه از گرفتيم تصميم

  .خاتمه دهيم اضطراب

رسيده بودم؛ كه در زند� به بن �س� اآلن �س از سا�ا زند� �ش�ک؛ 

�ات به سالمت  ؛ خود و خانواده را؛هر چه تالش � كردم تا از اين مانع

دهم؛ اما ن�يجه ن� گرفتم، و ديگر از اين در و آن در زدن خسته و 

اف�ده شده، و �م �م ص� و �ملم رو به پايان بود، و �ش� به جا� 

و اطرافيان هم متوجه رسيده بود؛ كه ديگر ن� توا�ستم آن را پنهان كنم، 

شده؛ و از اين روند فرساينده؛ خسته شده بودند، و با اين حال ن� 

خواستم باور كنم؛ كه با اين همه ص�ی كه برای حفظ زندگيم از 
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خو�ش �شان داده بودم؛ اما اين چن� � ن�يجه شده؛ و جوا� هم نگرفته 

تنها راه را؛ فقط در باشم، و با وجود عالقه ام به ادامه زند�؛ مع االسف 

طالق � ديدم؛ عل�غم � مي� من به آن؛ و �ظه ای ذهنم و وجودم آرام 

ن� گرفت، و �رم شده بود اشک ر��؛ و به هر طر�ق ��ن دست و پا 

  .زدن؛ تا شايد فر� �شود

 را تصميم اين كهی بار آخر�ن در  كه!پ�ش آمد چ�ی چه ؟دانم ن�

 تلف� ، كردم �صحبت جلسه قرآن كه  اهلي�ى ازبا  .بوديم گرفته

 به م�ل ما او و ، كند خواستم �را كمکاو و از ،�ش� را مطرح نمودم

، و برخالف خوب گوش كردبا حوصله  و ،را ش�يد�ح �ش� �آمد و 

هر كه تا به حال �را د��د كرده يا �شديد ذهنيت و خياالت وا� من � 

ضمن آن   وكرد صحبت من با خي� و نموده،كرد؛ اما او مثبت برخورد 

 ختم چهل روزه يک بيا و برای آخر�ن بار: كه داد من به پ�شنهادی

 :  گفتم كهاوو من به  ،بگ� ءكسا حديث
ً
 مخوانده ا را ءكسا حديث قبال

 و را� �ر ؛ و �ر ما ديگر از اين �سائل گذشته؛مه او جوا� نگرفت

 بزرگ شده است كه ديگر از  و اصال �ش� اينقدر،طالق نمانده است

ان �وع  ا�ش، منهاى بعد اين صحبت!دست هيچ كس �ری برن� آيد

؛ و  پيام� بيت اهل  معرفت صحيح �سبت به در رابطه با  كرد

اهل همه ا�ور ��م بدست :  كهمعرفت صحيح را براى من توضيح داد

 و ،و قادرند  بر هر �ری توانا؛ است و به حول و قوه ال�بيت 

د�ل   و پناه خلق ��ند؛ ازأ و �لج،�شان فراتر از همه دستهاستدس
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 �شان بودن و قبو�اخلقت بودن ا�شان و ا�ور بند�ن و خلق بدست 

 تو�ه آدم ابوال�� تا رها� نوح ن� از گرداب بال و همچن� �ات ابراهيم

 ؛ و همه به دست ا�شان بوده استخليل از آ�ش نمرود و تا اين زمان

 در�افت اهل بيت ح�ات  به  شا�ستهمفصل توضيحا� در معرفت

با  ن�  � ا�وسل �ديث ا�كساءءغياث األو�ااز وقايع  و كردم،

به   با توسل به پنج تن آل عبا بر� از كسا� كه ماجراهاى

با  �س د�م قرص شد و آشنا شدم،ن� رسيده اند  خو�ش  مهمهاىحاجت

با همان  بار اين و ،مه چ� و همه جا بر�ده امن ديگر از هم: گفتمخود 

 عبا آل تن پنج و خدا از از پ�ش ب�ش ؛حال اضطراری كه داشتم

 برای  ایدو�اره فرصت ،راه آخر�ن  تا شايد اين،دنكن كم�م تا مهخوا �

  .بدهد به من كردن زند�

با دستا� �رزان و چشما� اشكبار و د� پرخون و �نت كشيده و فارغ 

ختم چهل  قمری ١٤٣٤ در ماه مبارک ر�ضان ؛همه چ� و همه كساز 

   .كردم ء را �وعكسا يث حدروز

 ر�ته آ�ش د�م بر  آسما�آ� ان�ر با �وع ختم اين حديث آسما�؛ -١

  همه آن از ؛ ديگرباشند
ّ
 �شده تمام روز ٤٠ مدت هنوز !نبود خ�ی رتنف

 ابتدا -٢ !ش�ر شد كه ي�ى �س از ديگری كرامات حديث ��ف آبود

 و به �ل سكونتمان ؛�ل �رش را تغي� داده شد را�خودش  شوهرم

اين �ر را كرده بود اما هم و ا�ته اين را هم بگو�م قبال ( !انتقال دهد

� است و در  تعم� �ر ماش�نهای سنگ �رش چون،ن�يجه نگرفته بود
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باز به همان ب�ون از  و ، �ر كرده بود؛يفتاده بوداينجا چون هنوز جا ن

، و متأسفانه من با اينكه علت را � دا�ستم آنرا تفس� شهر برگشته بود

 خالصه -٣ ،)غ� واق� � كردم، و زوجيت مان را ز�ر سؤال � بردم

 و نه تنها �ر ن�رد نفع هم ،بصورت معجزه آسا� � �ر را انتقال داد

 و �وفق� از �ل قب�رفت گآ�نان  �رش هم ؛و جا�� اينكه -٤ !برد

 و بگو�م هنوز چهل روز تمام -٥ !�شغول به �ر شد) ب�ون از شهر(

بعد مدت  و عجي�� كه -٦! �شده بود كه يک �ل مناسب ن� اجاره كرد

 باعثگشا�شها  اينو  -٧ !!!�ل �رش را هم خر�داری كردكوتا� 

رابطه ما هم سبب شفاى ذه� من ن� شد، و ؛ و شد ما همه خوشحا�

 يا ؛به نظر � رسيدحل �شد� چندين �ر كه سا�ا �ش� ! بهبود يافت

 يا برعكس �ر هم داشت با اين چهل ؛اقدام شده بود و� � ن�يجه بود

در همان ايام روز ختم حديث كساء به �و ش��� و به خو� و خو� 

ين ت اا همه كرام؛اما اين عنايات در مع�شت زند� -٨  !!!ا�ام شد

حديث نبود؛ بلكه كرامت بزرگ آن در ارتباط ب� من و شوهرم بود؛ با 

 ؛باشيم م هپ�ش ه مااينك ؛داشت وجود تر� هم آمدن شوهرم به شهر

!  آيا دارم خواب � ب�نم!ا و خداي،شد خواهد ب�ش� هم دعواهايمان احتم

  بلكه؛ديگر از آن همه ت�ش و دعوا و زخم ز�ان نه تنها خ�ی نبود -٩

كه فراتر از آ�ه فكر (�يط خانه آن قدر آرام و دوست داش�� شده بود 

 و شديم مانند زوجها� )� كردم از اين حديث پر�ر�ت بگ�م شده بود

 بلكه ؛نه تنها دعوا و �شاجره ای نبود ،كه تازه با هم ازدواج � كنند
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 همانطور كه در !احساس خوب زند� كردن را هم خداوند به ما داد

 سال دوو از آن تار�خ تا به حال ب�ش از وسالت و د�هايم � خواستم؛ ت

 در� كه اين -١٠ .�خ پيوست� گذرد و همه آن خاطرات تلخ به دف� تار

 به من داد؛ اين بود كه به من ؛نآتوسل و برآورده شدن حاجات بوسيله 

و ايمان  صحيح؛غ�و احساسات دامن زدن به توهمات طور چداد؛  �شان

 نداش� به تمام دستورات اسال�؛ و بر اساس احساسات و �دات

خودم و خانوده  ؛بدست خودم�ا چطور ساعمل كردن؛ و رايج پ�استه نا

 اس�س و �شنج �بوس كرده بودم؛ بلكه �سوى  و بدب��ام را در فضاى

بر هم زدن �نون خانواده � رفتم، اين توسالت و بر�ورده شدن حاجات 

 را دستورات دي�گر اين عدم ال�ام به س� كنم دي تا ،�را مت�به كرد

  .رفتار ن�نم و براساس احساسات غلط نداشته باشم،

 و� عقيده ام ،ه بودم را خواندء قبال هم حديث كسا؛همانطور كه گفتم

 طور تا اينكه ب، ناقص بود  و معرفتم �سبت به اهل بيت،راسخ نبود

 غياث األو�اء � وقايع از و  از معرفت حقي� به اهل بيت مفصل

� اين حديث و اربهره مند شده؛ و به معارف نو؛ ا�وسل �ديث ا�كساء

 و د�م ؛افزوده شدم يقين و ؛هدشآشنا  معرفت واال �سبت به اهل بيت 

فهميدم كه اجرای همه ا�ور در گرو  و ،ن معرفت �كم� شده بودايبا 

 با اين  بعد مدتها اضطرار در ن�يجه،� باشدعنايت اهل بيت 

اين تالوت و م؛ و اين حديث آسما� متوسل شوسيله بمعرفت توا�ستم

ه در همان مدت كوتا با تالوتهای دفعات قبل تفاوت � كرد؛ و ؛حديث
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و نتايج  ختم حديث؛ كرامات و عجايب آن را فورا در زندگيم ديدم؛

به  ارزش پيدا كردن اعمال با معرفت �سبت افزوده شدن معرفت و

 همه در رأسرا به عينه ديدم؛ و فهميدم كه  اهل بيت ح�ات 

  .هس�ند  كه ح�ات مقدسه ،ا�ور معرفت به وجه اهللا است

 در هفته هر خوشبختانه و ، را به اتمام رساندمختم چهل روز ؛خالصه

 كنم � س� من و ،شود � برگزار ءكسا حديث�لس  مان�له  �سجد

رفته و در اين �فل نورا�  �سجد به وادهخان اعضای ههمبه اتفاق 

 چ�ی جزعنايا� كه نصيبم شد؛  اين هم � گو�م ز و با،��ت كنم

و متخصص  فرديا  و خانواده؛�شاور هيچ كه �ری  !ن�ستال�  معجزه

ء كسا حديث گونه اين و ،آنرا حل كند برايم نتوا�ستح� ر�ش سفيدی 

 ؛ لطف و ر�ت اهل بيت س برخاسته از اقيانو خنکِ مانند �سيمبه

  .كرد  حل�ش�تم را

 به او � ؛دارد  بلكه هر كه را � ب�نم گرفتار�؛و تا كنون نه تنها خودم

 و او ن بدتر نبوده،م كه از وت  وضعيت!؟چرا از حديث كساء �ف�: گو�م

" عظيم و پر�ر�تقد�  اين حديث ختم چهل روزخواندن و "را به 

  . راهنما� � كنم

تضم� فر�ودند كه  پيام� ح�ت  ؛ كه در حديث كساءهمانطور

 خداوند ؛ اين حديث خوانده شود؛اگر در �ف� از شيعيان و �بي�شان

 حاجت را خواستاران و حاجت ،را � زدايددر آن �ع  انغم مغموم
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 كه �را به معرفت و بر�ت ،را بر اين نعمات فراوان شاكرمتو  اخداوند

 و اهل  پيام�ح�ات  و بر ؛اين حديث آسما� رهنمون ساخ�

 و فرج �والی غر�بم امام زمان ،درود و سالم � فرستمبيت ا�شان 

 را در كمال امنيت )منه ا�سالم و علينا سالمه و ا�ه ال�سليم و عجل اهللا تعا� فرجه ا���ف(

  .و �فيت و نورانيت � خواهم

  

  و ا�مد هللا رب العا��
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

    ع�وم کالم و�ی- ع�وم زبان و�ی -ع�وم ����� ا��ی 

   ع�وم ��ه آ��ن ا��ی-  ع�وم کالم خاز�ن و�ی -ع�وم تالوت کالم و�ی 

    ع�وم پا�����ی- ع�وم �ب جا�ع -ع�وم ��و�م ��وم ����م  

     ع�وم  �وا��ندی با ��روی ا��ی- )�یاع (     ع�وم ��-  )اع�ی(آ�وزش  �� 

    رسا� �ی �یات اع�ی- ع�وم ا�ساب و �بار�نا�ی  -ع�وم �مارت �� 

  ��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی

  دار املعارف اإلهلية
  ١٤٣٦ شعبان

http://Aelaa.net  

aelaa.net@gmail.com  

 و احلمد رب العاملني


