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  �یاث األو�یاء 
  �ی ا��و�ل ��د�� ال�ساء

  آ�ر و �کات �و�ل � �د�� �د�ی �ساء

   دار املعارف اإلهلية:��ح و ��� ر�ی �و��ی و �د��� و ا�راف ع��ی 

  ��یاد �یات اع�ی – �و���ده ع�وم ����� ا��ی :����ق  و �دو�ن



   كساءديث قد� حهبر�ت عظيم
  )منه ا�سالم و��ه ال�سليم( از عنايات ح�ت صاحب األ�ر

 معارف ال� را ؛گوناگون حوزه عل� �٢٤ر�زي جها� از اهل حق است، كه در 

ده، و دا�ـشجو�ان پژوهش نمو ز منبع نورا� �م و� و �م خازنان و� ا

ده هاي آن علوم؛  در جهان؛ در آ�وزشك�سياري از �شتاقان علوم اهل بيت 

  .بطور حضوري و غ� حضوري؛ تعا�م �كتب و� را � آ�وزند

اين �ر�ز عل� كه غ� انتفا� حقي� � باشد، به عنـوان تعرفـه ثبـت نـام؛ و 

شهر�ه دوره هاى آ�وز� دا�شجو�ان؛ روش خا� را ب�ار � برد، كـه ضـمن 

 ا��نـات آ�ـوز� بهـره دا�شجو�ا� كـه از؛ ژ� غ� انتفا� حقي�ال�ام بر و�

  . دازند�مند � شوند؛ در مقابل آنها � تعهد نبوده؛ و هز�نه اى و�و معنوي را ب

ماننـد حـديث (و توسـل ي توّجـه الـ� گاين هز�نه معنوي؛ �شكيل �لس خان

آ�ـوخ� معـارف الـ� بـه تـصحيح اذان و نمـاز و تـالوت و و ) ��ف كـساء

 تعهـد نـورا� هماننـد برنامـه �ـصي� ايـن.  � باشـد خـودخاندان و دوسـتان

  . دا�شجو�ان؛ بطور جدي و منظم اجرا � شود

رتو اين ال�ام آ�وز�؛ تا كنـون �ـا�س عديـده �ـسياري بـراى توسـل بـه پدر 

 تأسـ�س و برقـرار شـده اسـت، كـه افـزون بـر اداي هز�نـه حديث شريف كساء  

ن و �زار�ننـدگروحا� �صيالت دا�شجو، بر�ت معنـوي �ـسياري را بـراى بر

  . ن داشته است���ت كنند

�ح اين آثار و بر�ت و انوار ؛ خود تأ�ف �ستق� است، كه در اينجـا تنهـا بـه 

  . نقل اين توفيق جليل از آن �ع كث� و ثبت شكرانه ا�شان اكتفا � كنيم

 اهللا � اصحاب ا�كساء صالتا ك  �مداوا�مدهللا أّوال و آخرا �دا مديدا
ّ

  ث�اوص�



   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١(

:  حـوزه معـارف الـ�، عـ� ح�ت امـام  حس�نيه،اّول آ�وزشكده :منبع

  .اب امام اول  بجناب سلمان فار� 

  .دي بيماري �زمن با توسل به حديث قد� كساءبهبو :عنوان واقعه

اهرشان است واقعه فوق را كه در�اره بيماري خو) م.ز(خانم  :�ح واقعه

   :ونه بيان � كنندگاين

درسهاي معارف ال� آشنا شده ام و از اين بابت �وال ند ما� است كه با چ

از وق� �شغول �صيل اين درسها شدم ديدم كه سطح مطالب .  را شاكرم

آ�وز� آن �سيار با آ�ه در ب�ون تدر�س � شود �سيار متفاوت است؛ و همان 

رزو�ش را داشتم و به خاطر هم� با شوق و عالقه چ�ی است كه هم�شه آ

بعد از مد� ديدم كه �سياري از . فراوا� �وع به يادگ�ي مطالب نمودم

هم�رانم كه در مدرسه با هم �شغول به �ر هس�يم هم به اين مطالب �شتاق و 

عالقمند هس�ند، به خاطر هم� تصميم گرفتم كه در م��م �لس توسل به 

 كساء را �شكيل بدهم و ضمن توسل و به همراه آن؛ درسهاي حديث ��ف

  . معارف ال�؛ از اين مطالب ناب ن� بهره مند شوند

در اوايل �شكيل �لس حديث كساء بود كه از خواهرم هم خواستم ��ت 

رنج � برد، و به ) ٢١(وي حدود پنج سال بود كه از بيماري فشار خون باال . كند

 عدد قرص براي اين ناراحت�ش ٤ رفت كه روزانه حدود حدي فشار او باال �

  . ��ف � كرد



وق� در �لس حديث كساء ��ت كردم، در ح� : تا اينكه طبق گفته خودش

 اين حديث نورا�؛ د�م شكست و از ح�ات پنج تن آل عبا  تالوت

 خواستم كه خودشان شفايم دهند؛ بو�ژه آن�ه با داش� يك �ه ش�خوار؛ ديگر

 بود، بعد از توا� برايم نمانده بود، آن روز مقارن با شهادت ح�ت زهرا 

تالوت حديث كساء؛ ذكر �صي�� هم از �صائب � � دو ��م ح�ت فاطمه 

.  شد، و من با قل� شكسته به ا�شان متوسل شدم، و شفايم را خواستمزهرا 

  . در پايان جلسه اطعا� هم شد

ردم به نا�ه ديدم كه حا�م بد شد و همان عالئم بيمار�م بعد از اينكه غذا را خو

 شديد شدم، ��عا يك تاك� گرفتم، و را� يجهگ�به �اغم امد و دچار 

چون طبق �دت . بيمارستان شدم و به هم�م هم اطالع دادم كه به آ�ا بيايد

 معمول فكر � كردم كه فشارم باال رفته است از پزشك خواستم تا فشارم را

بگ�د، پزشك بعد از برر� گفت كه جاي نگرا� ن�ست و در كمال ناباوري 

 � ٢١ يا ٢٠در حا�كه هم�شه روي عدد ! ( است٩فشار شما روي : گفت كه

  ). رفت

از اين حرف پزشك �سيار خوشحال شدم و بعد از مد� ديدم كه هيچ �شانه اي 

 است كه ديگر هيچ  و االن حدود چهار ماه،از اين بيماري در وجودم ن�ست

 را قر� ��ف ن� كنم، و از اين جهت ن� اهل بيت عصمت و طهارت 

شاكرم و همواره براي همه �ش�ت زندگيم به اين حديث با عظمت متوسل � 

  . شوم

  وا�مدهللا رب العا��



   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢(

حـوزه جنـاب  �تـ� حس�نيه ح�ت امام حـسن - مآ�وزشكده دو :منبع

   مدو باب امام ؛سفينهق�س بن ورقة معروف به 

ز بـا توسـل -م   وحل ��ع �ش�ت آقای،راهيا� به معارف ال� :عنوان واقعه

  به حديث قد� كساء

آشنا� بنده با حديث ��ف كساء از دوران نوجوا� � باشـد كـه  :�ح واقعه

  با دقـت گـوش � دادم و؛ شدوق� اين حديث ��ف در �سجد �ل تالوت �

آسمان وزم� و مـاه وخورشـيد "به فقرا� كه حق تعا� � فرمايد وق� � رسيد 

 �بت وعالقه ام به "را خلق ن�ردم مگر به خاطر �بت اين پنج تن مقدس... و

   . ش�يدن اين حديث ��ف را خي� دوست داشتماز اين رو ،ا�شان ب�ش� � شد

 تا اينكه ؛� خواستم ب�ش� �سبت به ا�شان شناخت پيدا كنمهمواره از خداوند 

راه   و،ا�مد هللا با عنايت اهل بيت عليهم ا�سالم بـا معـارف الـ� آشـنا شـدم

   . و�هره های فراوا� بردم،�صيل معارف اهل بيت عليهم ا�سالم برايم باز شد

سب ظـاهري آشنا� من با منبع و �ل تعليم معارف ال� طبي� نبـود، و بـر حـ

چ�ي نبود كه بطور معمو� در اثـر �ـاورت �ـ� يـا آشـنا� شخـ� يـا �ري 

  . بدست آيد

بعد از آشنا� با �ل در�افت معارف ال�؛ هم وسـعت مباحـث معـارف الـ� و 

سطح �� آن طوري بود كه در �راكزي كه قبال ديده يا شـ�يده بـودم و يـا بعـدا 

شنا� و دس�� به معارف ال� كه بـه آ اين برخورد كردم قابل قياس نبود، �ح

بر�ت حديث ��ف كساء شد؛ واقعه �ستق� است، توضيح اين بر�ت الـ� را 



ب�ش از اين ن� دهم، چه اينكه � دانـم نعمتهـاى معنـوي بعـضا بـا تعر�ـف و 

ي�ي از آثار عجيـب ديگـر توسـل بـه ايـن حـديث  ..توضيح از دست � روند

  : اينجا ذكر � كنم اين واقعه استمونه به عنوان نآسما�؛ كه 

 وا�مـد هللا ن�يجـه ،جهت انتخاب هم� متوسل بـه ايـن حـديث قـد� شـدم

 و�ا ، و�رنامه ازدواج هم طوری بود كه ابتدا خانواده عروس �الف بودند،گرفتم

بايـد بنـده   و، �وافقت آنها حاصل ن� شد؛صحبت كردن خانواده بنده با ا�شان

هـم طـوری بـود كـه �ـ�  و �ايط ، حضوری صحبت � كردمبا خانواده شان

 در ايـن وقـت بـرای اينكـه �ايـط ،ا��ن صحبت حضوری با آنها فراهم نبود

 ؛گفتگوی حضوری فراهم شود �وع به خواندن حديث ��ف كساء � كردم

هنوز تالوت حديث ��ف به پايان نرسيده بود كـه خـانواده عـروس كـه هـيچ 

توضـيح (به م�ل ما بيايند خودشان به مـ�ل مـا � آمدنـد وقت سابقه نداشت 

اينكه د�ل آمدن ا�شان هم ارتبـا� بـه ا�ـر خواسـت�ری نداشـت و�ـرای �ر 

ديگری بود كه �بور � شدند طبق آدر� كه همسايه ها به آنها داده بودنـد بـه 

م � ا��ن صحبت كردن با خـانواده ا�ـشان فـراهبدينوسيله و ، )م�ل ما بيايند

ش�يه اين ماجرا چندين بار در �راحل �تلف خواسـت�ری وازدواج اتفـاق  .شد

و در همه �وارد به بر�ت حديث قد� كساء به طرز اعجازآم�ي راه حـل افتاد 

  .صورت گرفتبه خو� و خو� ازدواج  �ا�ام هم وفراهم و م�� � شد، 

 ز�ـادی از آن ن�يجـه آنقدر اين حديث ��ف برايم راهگشا بوده است و�ـوارد

��ع گرفته ام كه هر كس برا�ش �ش� پ�ش � آمد كه به ظـاهر حـل شـد� 

   .پ�شنهاد � دادمبه او  تالوت حديث كساء را ؛نبود

 و ا�مد هللا رب العا��



   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣(

: ل�معارف ا حوزه - حس�نيه ح�ت امام حس� - آ�وزشكده سوم :منبع

 رُ شهيد جناب 
َ
 يْ ش

َ
   . باب امام سوم  ریجَ د  ه

حل �ش� وام قرض ا�سنه م�ل �سكو� با توسل به حديث  :عنوان واقعه

  .��ف كساء و ح�ات معصوم� 

 كه در  ال�در جلسات معارف :نقل � كنند) م. آ(هنگ  آقای �:�ح واقعه

 كه برای شد توصيه � ردم� ك ت��) منه ا�سالم( به توفيق �وال ۱۴۱۹سال 

 حديث ��ف كساء ؛توفيقات در زمينه های مادی و معنویو حل �ش�ت 

  . خوانده شود

به ما يک دست�ه آپارتمـان از :  و گفته �راجعه نموددوستانمد� بعد ي�ى از 

 و بايـد خـود فـرد آن را ،طرف �ل �ر فروختند و� اين آپارتمانها نيمه �ره بود

 وام قـرض ا�ـسنه بـه افـراد � دادنـد تـا ن�ی  دي�ر و از طر�ق،��ل � كرد

 متوجه �شده بـود اين �وضوع را و� ا�شان ؛ساختمان نيمه �ره را ت�ميل كنند

   .شود  اين وام به افراد داده �؛كه برای ت�ميل ساختمان

 بـه آن قـسمت ،چند ما� از زمان تقاضای وام گذشـته بـودطلع شد كه وق� م

زمـان :  كه به ا�شان گفتـه بودنـد؛ه �ر�وط به وام است �راجعه كرده بوداداره ك

 و نزديـک ، و بايد شما در نو�ت بمانيـد،تقاضای وام مذكور به اتمام رسيده است

   .دوهزار نفر جلوی شما هس�ند



 و آن ايـن ،يک �ر برای شما � توانيم ا�ـام دهـيم: ن اداره گفته بودآ آخراأل�ر

نامه به صندوق قرض ا�سنه �ر�زی بنو�سيد؛ هر چه آنهـا است كه يک معر� 

 و هم� صـندوق بـه مـا ؛ چون وام دهنده خود صندوق �ر�زی � باشد؛گفتند

ا�شان معر� نامه را � گـ�د كـه در فـردای . اين تعداد نفر را اعالم كرده است

  . آن روز به صندوق قرض ا�سنه �ر�زی �راجعه كند

ود گفتم ما در ايـن دنيـا �ـشت و پنـا� جـز حـ�ات پ�ش خ: آن فرد � گو�د

 ا�ته نه اينكه اين بزرگواران را برای ا�ور دنيوی فقـط ،ندار�ممعصوم� 

 �ا صـبح روز بعـد؛ بعـد از نمـاز صـبح متوجـه حـ�ات معـصوم� ،�واهيم

 يـک حـديث كـساء ؛شدم و با اين حال بـا انقطـاع ��ـل از ماسـوی اهللا

 اگـر ؛�راجعه � كـنم) صندوق �ر�زی(به آن اداره : تم و پ�ش خود گف؛خواندم

  . مه ا كردم راخودس�  ؛ و اگر هم درست �شد؛وام درست شد كه فبها

 و معـر� نامـه را ؛شدم، پ�ش �سئول �ر�وطـه رفـتم�ر�زی همينكه وارد اداره 

دو هزار نفر جلوی شـما : ا�شان همان حرف آن �سئول را زد و گفت. ارائه دادم

 باشد در نو�ـت :نامه شما را در نو�ت بگذارم؟ گفتمكه � خواهيد اگر هس�ند؛ 

  . بگذار�د

 يک نفر كـه قـبال همـ� وام را گرفتـه ؛در هم� ح� كه �شغول صحبت بوديم

�ـسئول وام دچـار تعجـب شـد و . من اين وام را نـ� خـواهم: بود آمد و گفت

  !ن دادمو وام را به ! اهللا اك�: گفت

از بر�ت خواندن حديث ��ـف  ؛�ش فوق العاده و غ�منتظرهفرج و گشاو اين 

   .شدنصيب كساء 

  .و ا�مدهللا رب العا��



  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٤(

 حـوزه معـارف –  سـجاد حس�نيه ح�ت امـام - چهارم آ�وزشكده :منبع

  .  امام چهارمباب  ابوخا� �ب� جناب : ال�

  .ف شدن �ش� �ری با توسل به حديث قد� كساءبرطر :عنوان واقعه

 در تراز ما�كه  واقعه فوق را در�اره �ش�) ص.س(خانم  :�ح واقعه

 : بوده است اينگونه تعر�ف � كنندحسابداری

بنده حسابدار يک سازمان دول� � باشم، يک اختالف حسا� در اداره بوجود 

در ارقام را ز�ر و رو كرده بودم كه اينق. آمده بود؛ كه به هيچ وجه حل ن� شد

ادامه وضع خط� بود، �ز بد� ! همه را حفظ شدم و� به ن�يجه ن� رسيدم

  .سبب لطمه شغ� هم �شودبود ما�؛ ��ن 

 حوزه مان؛ بر�ت حديث مدير يک روز در �ا�س درسهاي معارف ال� 

 ۴۰ت خود ختم ��ف كساء را عنوان كرد، و اينكه � توانيد برای عرض حاجا

ناگهان جرقه ای در ذهنم زد كه � توانم . روزه خواندن حديث كساء را بردار�د

برای حل شدن �ش� �رم حديث كساء نذر كنم و نيت كردم، هرچند كه 

�منده بودم اين ا�ر ارزشمند را برای يک �ر دنيوی ختمش را بردارم، و� 

را اين قضيه حل شود، و فرجه چون �ستاصل شده بودم و نياز م�م بود كه فو

، پنج حديث كساء نذر زما� كوتا� داشتم؛ به نيت پنج وجود مقدس 

كردم و يک عدد آن را خواندم، اما متاسفانه به علت عدم توفيق و �شغو�ات 

ديگر �وفق به خواندن چهار عدد ديگر �شدم، و اين �ش� هم� طور حل 

 .�شده با� مانده بود



 در اين �ر تعلل � كنم �را �ورد سؤال قرار رئ�س �ر�ز كه ف
ً
كر � كرد عمدا

داده بود، و من به ا�شان اعالم كردم كه اين �ش� حل �شد، و از ا�شان كمک 

خواستم و� بر خالف باور من، ا�شان در زما� كه من در �ل �ر حا� 

 صالحيت ا�ام اين �ر را ندا
ً
شت نبودم؛ �ر را به شخص ديگری كه اصال

  .ارجاع داده بود

در يک . با اين حال من خود را �وظف به ادای با� مانده نذرم � دا�ستم

�وقعي� كه پ�ش آمد يک بار ديگر حديث كساء خواندم، و� ن� دانم چرا 

هيچگونه توفيق حاصل ن� شد، با اينكه زمان ك� � خواست تا من همه 

  .نذرم را ادا كنم

 رئ�س، اين �س از مد� چون اين �ر 
ً
همچنان ا�ام �شده با� مانده بود، �ددا

�ر را به بنده ارجاع داد و من باز هم بر روی آن حساب �ر � كردم و ن�يجه 

  .ای حاصل ن� شد

�ددا يک روز من در ب� اعمال روزانه ام كه ا�ام � دادم به نيت آن نذرم 

  . سوم� حديث كساء را خواندم

 �ل �رم رفتم ي�بار ديگر حسابها را كنار هم چيدم و فردای ان روز كه به

آنها را �اسبه كردم ي�ى دو حساب را اصالح نمودم و دو�اره تراز آن را 

نوشتم و در كمال ناباوری ديدم كه حسابها تراز است و اصالحات جواب داده و 

  . �ش� چندين وقته حل شده است

رچه فكر � كنم كه چگونه مدتهاست اين گرفتاري برطرف شده، و� من ه

با اينكه دو نفر از �له خودم مدت (اين �ش� حل شد به ن�يجه ن� رسم، 

ز�ادي روي آن �ر كرديم و� �وفق �شديم و �ش� بود كه �شهود همه و رئ�س 



، و هم�شه با خودم � گو�م اين معجزه )�ر�ز بود و سوء برداشت شخ� نبود

� كنم اگر ك� در �ايط من قرار نگرفته حديث كساء بود، و هم�شه فكر 

باشد آن �وقعيت را �س ن� كند، و خي� آسان � توان معجزات بزرگ را در 

�سائ� كوچک ديد، و من هر وقت به اين قضيه از ابتدا تا انتها فكر � كنم، 

  .غ� ��ن است كه اشک در چشمانم �ع �شود، از عظمت حديث كساء

�م است، و اميدوارم ح�ت �وال منه ا�سالم هم�شه ما هر چه شكر كنيم 

به خود وا ) ح� �ظه ای(به ما عنايت كنند، و دست ما را بگ�ند، و ما را 

  .مگذارند، ز�را � عناي�شان هيچ هس�يم

  

  وا�مدهللا رب العا��

  

 



   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٥(

 حوزه معـارف –  �ّمد باقرم  حس�نيه ح�ت اما- پنجم آ�وزشكده :منبع

  . اب امام پنجمب جناب جابر جع� : ال�

  . با توسل به حديث قد� كساءخطر از كودکبرطرف شدن  :عنوان واقعه

  كه ي�ى از دا�شجو�ان حوزه های معارف ال� است)ن.م(خانم  :�ح واقعه

  :ند بوده است اينگونه تعر�ف � كنفرزندشانواقعه فوق را كه در�اره 

به ب�ون رفته بوديم، وق� به درب   و هم�م دخ� كوچ�م به همراهيک روز

 بدون اينكه به فرزندم و در حال پياده شدن از ماش� بوديم، م�ل رسيديم

 داخل ماش� ب، در ب�ون دس�ش را از و ما متوجه شو�م؛ بگو�دش چ�یپدر

 ناخواسته و بدون مهم� ؛ در همان �ظه را قفل كندبخواسته در  و �هكرد

دخ� كوچک به و بازوي هم زد و دست ه  را ��م بب درمتوجه شوداينكه 

  . ماش� رفتب درالي

م كه از شدت ي �ه را ش�يد و فر�اد د�راش فقط صدای جيغما در آن �ظه

  .ديک بود از حال برودزگر�ه ن

پيدا كرده م كه بازوی �ه حالت � شد� ي را باز كرد و ديدب��ع درهم�م  

 هم ن� توا�ست دس�ش را ت�ان ي گرفته و تا چندب �وددرو ش� الي 

  .كرد  گر�ه �و به شدت ؛دهد

 رو�مبه هم�م گفتم كه ��ع به بيمارستان ب؛ مي از شدت نگرا� �ستاصل شد

ده؛ و  شخورد �ه بازويخوان تحتما شكسته و هزار فكر ديگر كه ن�ند اس

  !دوكج شدس�ش ه مبادا ك



  
ً
در حس�نيه �لس حديث كساء برگزار �   بود كه آن شب مقارن با ش�اتفاقا

 به هم�م ا�ار كردم كه ناگهان به ذهنم خطور كرد كه به �لس برو�م و .شد

شود و نهايتا اگر گر�ه او   اهللا كه رفع �ءشا  و انبه طرف آ�ا حر�ت كنيم

 د� رفتيم و همان  جلسهبه�ا ف.  بعد از د� به بيمارستان � رو�م،ادامه داشت

را به نيت سالم� �وال صاحب اال�ر  كساء  ��ف و حديثمجا نيت كرد

خواستم  و از ح�ت زهرا و بعد سالم� فرزندم تالوت كردم) منه ا�سالم(

   . و خطر رفع شودكه دست �ه �شكسته باشد

، و به رد ن�رد اظهار دفرزندم اصال ؛ميد� به خانه رفتجلسه بعد از اينكه از 

دست او كه تا قبل از آمدن حالت ت�ه ت�ه ورم شديد (طور غ� قابل باوری 

ديگر  آرام گرفته و بهبود يافته، بلكه) و درد شديدی داشت ؛و سياه شده بود

كه قبال ورم ( دس�ش ، و بعد از دو روز، در دست او نبودكبودیهيچ آثاری از 

   . خوب شد��ال) كرده و � شده بود

 �   و توسل به معصوم�ء را از بر�ت حديث ��ف كسا معجزهن اينم

 اهلح�ات ن اخواهم هيچ �ه دست ما را از دام  � متعالاز خدواند. دانم

   .كوتاه نفرمايدبيت 

  وا�مدهللا رب العا��



   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٦(

حوزه جناب  - دق جعفرصاامام  حس�نيه ح�ت - آ�وزشكده ششم:منبع

    امام ششم ابب  مفضل جع�

 ا آن حوزه بشاگردان از )ك.ز(گذرنامه خانم  حل �ش� صدور :عنوان واقعه

  .ديث كساءنيت نذر ي�بار تالوت ح

 سال است كه با ٧مدت ) منه ا�سالم(با عنايات ح�ت بقية اهللا  :�ح واقعه

ه اهل بيت عليهم ا�سالم دروس معارف ال� آشنا شده ام و در �ا�س توسل ب

زار � شود ��ت � كنم و �والت و اصالحات ز�ادي در گكه در حس�نيه بر

يم به بر�ت آن ا�اد شده است و از تأس�س اين �ا�س و دروس �سيار گزند

از  �له آثار و . م�شكرم و از �وال � خواهم بر اين توفيقات و بر�ت بيافزايد

  : اين واقعه استتوفيقات گره گشا� توسالتم

ذرنامه كرديم گوق� �راجعه به ي�ي از دفاتر اداره نامه براي صدور گذر

�ش  ك� يك ر شناسنامه امداشت، د�ش� مدارك را قبول ن�رد، مدار�م 

 شد، ناچارنامه گذر ، كه مانع از پذيرش و قبول پروسه صدوربودشدگي جوهر 

: ند، و گفتند قبول ن�رد؛ آ�ا هم �راجعه كرديمذرنامه تهرانبه اداره �ر�زي گ

. حوال را � خواس�ندييديه ثبت امدارك �شابه ديگر و تا و اصال ا��ن ندارد

كه الزمه اش برگش� به شهرمان بود، ما هم �سافر بوديم و فرصت برگشت به 

  .شهرستان و تهيه �دد همه مدارك را نداش�يم



ر� مدارك را تهيه منع قبول مدارك بطوري سخت و جدي بود كه ح� ب

بار دوم كرديم؛ مانند تأييديه �صي�؛ و بر� مدارك كه عكس دار بود؛ و براي 

اگر اينها را قبول فت اف� گذر نامه گ و  �راجعه كرديم و� قبول ن�ردند،هم

ما و تأ�يدمان روم و قبول ن� كنم و ا�ار بال ؤخودم ز�ر سكنم احتمال دارد 

  . را� �شدن�يجه نداد و فرصت هم ندار�م و كه از شهرستان آمديم

پيگ�ي �ر گذرنامه در اداره   كه شوهرم �شغولزما�مدت  اين در تمام

  تا �ر به خ� فيصله م، �شغول به ذكر بود�ر�وطه بود
ً
اف� پيدا كند، اما نهايتا

به باز . برو�د: با تندي گفت كه و ،پذيرفتز�د و ناز رسيد� به �ر امتناع ور

�س�  و با حال ناراح� مدارك را برداش�يم تا برگرديم؛ يم �سته خورددرب

   .برگشت به شهرستان ن� طوال� بود و فرصت نداش�يم

  حديثبا بر�ت و فضائل حس�نيه و دروس معارف ال� در � �ا�س �تلف

و ، را ن� مطالعه كرده بودم و اعجازهاى آن پيدا كرده بودمآشنا�  كساء قد�

واعتصموا �بل از صميم قلب و با اضطرار؛ به ح�م  رفع �ش� براي

 �يد حل �ش� را از ا�شان خواستم  ومشددست به دامان اهلبيت اهللا

 ي�بار تالوت نمودم كهنيت همان �وقع كه مدارك را برداش�يم كه برگرديم؛ و 

ي بنمايم و ثوا�ش باشد براى آنان�ه اين �ا�س و درسها كساء،  قد�حديث

ز�را كه در زندگيم �والت �سياري از اين �ا�س و (ند نمودمعارف را فراهم 

دروس معارف ا�اد شده و راه و روش و روحياتم به بر�ت اين راهنماييها و 

ت قل�، �س از اين نيّ بالفاصله ) برنامه هاي نورا� خي� تصحيح شده است

ب�ون � رفتيم كه ما را نامه گذرداش�يم از اداره  و ،نظر اف� �ر�وطه تغي� كرد

 آن رفتار تندش عوض شد، و با شوهرم صحبت كرد، بياييد، و: صدا زد و گفت



�ي � �رتان را پيگفت خودم اهل كجا هس�يد؟ و بعدش هم گ: و � پرسيد

صيه � كنم كه �رتان ا�ام �شود، همان مدارك توبه متصدي �ر�وطه كنم و 

  .ذرنامه را در�افت كرديمگند روز چد پذيرفته شد، و �مد اهللا بع

جهت رفع اضطرار و من بعد اين واقعه، هر زمان �ش� برايم رخ � دهد 

�رتفع متوسل � شوم تا �ش� شده و دست به دامان اصحاب كساء 

   .گردد

  وا�مد هللا رب العا��

  



   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٧(

�مد حوزه جناب  -  �ظمامام ه ح�ت  حس�ني-هفتم آ�وزشكده :منبع

  ) هفتماز اصحاب امام (  بن مفضل

 با اقدام به )فرزند دار شدن( رفع �ش� و برآورده شدن حاجت :عنوان واقعه

  .ديث كساءح روزه تالوت ٤٠ختم 

در : ردان حوزه هاي معارف ال� نقل � كندگاز شا) ك.ف( خانم :�ح واقعه

 �انم�و دروس معارف ال� كه ��ت � كردم ي حديث كساء گ�ا�س هفت

جلسه فضائل و بر�ت و بر� معجزات و گشا�شها كه از طر�ق توسل از اين 

 ، شد و بعد حديث ��ف كساء تالوت �،حديث آسما� بوده را توضيح � داد

 بر�ت اين �ا�س در از ،�س از آن هم با پذيرا� �لس پايان � پذيرفتو 

   .لف معارف ال� مطالب متنو� را � آ�وختمزمينه هاي �ت

 و ، فرزندي به بنده عنايت فرمايد:خداوند � خواستماز مدت ي�سال بود كه 

 و ، �ش� از �اظ فرزند دار شدن نداشتم)بنا به نظر پزش�ن(با اينكه 

  . اما �ه دار ن� شدم؛آزما�شات ن� اش�� را �شان ن� داد

ائل اين حديث آسما� در �ا�س در�؛ �صمم شدم برای  آشنا� با فضه بر�تب

 ح�ت �مد بن ا�سن ،سالم� و فرج قطب ��م ا��ن و پناه دردمندان ��م

 و در اين ب� ن� حاجتم ، روزه تالوت حديث كساء گرفته۴۰ختم ، ا�هدی 

  . از در�ه ر�و��ش �سئلت بنمايمرزند دار شدنرا جهت ف



روز پانزدهم از ختم، طبق در  ،يث كساء را آ�ز كردم تالوت حدبرنامه ختم

روال قب� كه برای آزما�ش � رفتم اين بار ن� �راجعه نموده و دقاي� بعد از 

باردار :  داشت كهاعالمده جواب، ، پزشک �ر�وطه با �شاها�ام شدهآزما�ش 

 از شدت شوق از اين خ� و اينكه �ورد عنايت ح�ات معصوم� ؛هستم

قع شده ام اشک از چشمانم �از�ر شده و خداوند را شكر نمودم و  وا

  . روز را ��ل نمودم۴۰ختم حديث كساء را ادامه داده و 

ی و معنوی خود به اين حديث 
ّ
��ف از بعد از آن، برای رفع �ش�ت ماد

  . توصيه نموده امن� متوّسل شده و به ديگر �ؤمن� و �ؤمنات 

  .وا�مد هللا رب العا��



   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٨(

:  حوزه معارف ال�-  رضا حس�نيه ح�ت امام - هشتم آ�وزشكده :منبع

  .اب امام هشتم ب  فراتل�مد بن اجناب 

برطرف شدن خطر در �س� جاده و �سافرت، رسيدن به مقصد،  :عنوان واقعه

 توسل به ه بر�ت ب مطلوب،و بازگشت از سفر با سالم� و به �و �ورد نظر و

  .حديث قد� كساء

، و تا كنون از بر�ت  معارف ال� استشجو�انا�داز ) آ.ل(خانم  :�ح واقعه

  :توسل به حديث كساء بهره مند بوده، واقعه فوق را اين چن� نقل � كند

در يک روز تعطي� قرار شد كه با خانواده هم�م به خانه ي�ى از اقوا�ان در 

  .  برو�مشهرستان

فصل ز�ستان بود؛ و وضعيت جوی آب و هوا �شدت متغ� و �ايط جاده 

مناسب نبود، هنوز به صد كيلوم�ی آن شهرستان هم نرسيده بوديم كه ناگهان 

جاده مه غليظى گرفت؛ طوری كه ح� يک سان� م�ي جلوي ماش� در جاده 

�م �سيار سخت ديده ن� شد، و رانند� با اين �ايط خطرناك و برای هم

شد، وضعيت بدي هوا هم طوري شديد بود كه به نظر ن� آمد به اين زودي 

تغي� نمايد، جاي مناس� و مطمئ� هم براى توقف نبود، خصوصا اينكه افراد 

ديگر خانواده ن� با ما بودند و سالم� آنها هم در ميان بود، همه ما دچار ترس 

  .و وحشت شديم

با بر�ت حديث ��ف كساء در �ا�س درسهای معارف به خاطر اينكه بنده 

ال� آشنا شده بودم، در اين �ايط هم راه حل ب�ون آمدن از اين وضعيت را 



بارقة ا�سماء  از طر�ق تالوت حديث كساء ديدم، كتاب توسل به اهل بيت 

 را از كيفم ب�ون آوردم، و �وع به تالوت اين واقعة ا�كساءحوادث � �ح 

 نورا� نمودم، و نيت كردم كه اين �س� را به خو� �شت � بگذار�م و حديث

  .برای برگش� هم آب و هوا و �س� مناسب باشد

! هنوز تالوت حديث كساء تمام �شده بود؛ كه ناگهان ِمه غليظ برطرف شد

و جاده به قدری صاف شد مثل اينكه !! بلكه خورشيد هم در آسمان نمايان شد

 
ً
در هن�م برگش� از �سافرت هم �مد اهللا هوا !!! د نداشته است ِم� وجواصال

   .صاف و آفتا� بود، و با راح� و آسا�ش و سالم� به شهر و م��ان بازگش�يم

هم� ما كه در اين واقعه حضور داش�يم؛ از اين اتفاق غ� معمول و ناگها� كه 

  . شديم رخ داده بود خوشحال و ��وربه بر�ت عنايت اهل بيت 

  

  وا�مدهللا رب العا��



  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٩(

:  حوزه معـارف الـ�– جواد  حس�نيه ح�ت امام - نهم آ�وزشكده :منبع

  .اب امام نهم ب  عمر بن الفرات جناب 

 زند� با خطر جدا� دربرطرف شدن گشا�ش براى زندا� و  :عنوان واقعه

  . كساءتوسل به حديث آسما�

  :واقعه فوق را اينگونه بيان � كنند) ن.ف(خانم  :�ح واقعه

 ماه است كه حديث ��ف كساء به صورت هفت� ١٤به حول و قوه ال� مدت 

  . در م��ان برگزار � شود، و اين جای �� شكر فراوان دارد

غياث در هر جلسه قبل از �وع د� برای افراد ��ت كننده ي�ى از وقايع 

 خوانده � شود و از مناقب و آثار اين حديث الو�اء � ا�وسل �ديث ا�كساءا

با عظمت گفته � شود، و اينكه با توسل به پنج نور مقدس � توان بر �ش�ت 

  .فائق آمد

يک روز بعد از اتمام جلسه، ي�ى از خانمهای اهل �لس به نزد بنده آمد و 

 ندارم كه از روی م� حديث گفت كه من �ش� بزرگي دارم و� سوادی

كساء �وانم، و دوست دارم به صورت صحيح تالوت شود؛ به خاطر هم� از 

شما � خواستم كه به نيت حاجت بنده با يك ختم چهل روزه اين حديث 

  .��ف را تالوت نماييد

برای ) به صورت چهل روز(از ابتدای ماه ذيقعده ختم اين حديث نورا� را 

م و هنوز به ختم اتمام نرسيده بود كه ا�شان به نزد بنده آمد و ا�شان �وع كرد



خ� از برطرف شدن �ش� داد؛ وق� از او جو�ا شدم او برايم تعر�ف كرد كه 

  :ماجرا از اين قرار بوده است

مد� پ�ش دامادم در اثر �ش� �ری كه برا�ش پ�ش آمده بود، و بدون اينكه 

بعد از ح�م داد�ه .  را� زندان شد�رت�ب خطا� شده باشد، متاسفانه

 سال داده شده بود، طوال� بودن اين مدت و دور�ش از ١٥مدت زمان ح�س 

  . خانواده؛ به �روز زمان باعث �د شدن زند� �ش��ش با دخ�م � شد

ما به روشهای �تلف از �له گذاش� سند م�ل؛ عل�غم گرف� و�يل و دادن 

س� كرديم كه الاقل بتوانيم برای او �رخ� بگ��م، هز�نه های گزاف داد�ه، 

كه چند روزی برای ديدار به نزد خانواده اش بيايد و� به هيچ رو� اين ا�ر 

مهيا ن� شد، ادامه اين روند باعث شده بود كه دخ�م ديگر حا� به ادامه 

  .زند� با او نباشد

به هم ر�ته بود؛ چون من كه در اين ميان �ستاصل شده بودم و حال رو� ام 

� دا�ستم طالق، عواقب خو� در آينده برای او ندارد؛ خصوصا اينكه آنها 

صاحب يک فرزند كوچک بودند، و اثرات اين جدا� بر فرزند دو چندان 

خواهد بود؛  با ش�يدن وقاي� كه افرادی با داش� �ش�ت بزرگ، بوسيله 

 شده است، تصميم گرفتم توسل به حديث ��ف كساء �ش��شان برطرف

برای اين �ش�م كه همه زند� مان را درگ� خود كرده بود به اين حديث 

  . نورا� متوسل شوم؛ و از شما هم خواستم كه برايم آنرا تالوت كنيد

هنوز ختم شما به پايان نرسيده بود، كه به صورت غ� قابل باوری؛ از طرف 

هر پنج ش�به و �عه به نزد خانواده اش كه ! داد�ه؛ به او اجازه �رخ� دادند

و اين ا�ر در صور� اتفاق افتاد، كه ما قبل از آن تالشهای ز�ادی ا�ام !! برود



و ح� خواسته بوديم هر چند ماه ي�بار �رخ� بيابد، و� با اين !!! داده بوديم

 و تالوت و اآلن به بر�ت توسل به اهل بيت !!!!! �وضوع �وافقت �شده بود

يث كساء؛ طوری شده كه هر هفته به نزد خانواده اش � آيد، و دو روز آخر حد

 . هفته را با آنهاست

را به خاطر اين لطف بزرگ شكر � كنم كه ح�ت �وال صاحب األ�ر 

  . با هداي�شان به اين راه نورا�؛ زند� ما را از آن وضعيت خط� �ات داد

  و ا�مدهللا رب العا��



  لياء يف التوسل حبديث الكساء غياث األو)١٠(

:  حوزه معارف ال�–  هاديحس�نيه ح�ت امام  - دهم آ�وزشكده :منبع

  . از اصحاب امام دهم جناب ابوهاشم جعفري 

 با توسل بـه �ری مطلوب �ايط فراهم شدن و  شغل؛رس� شدن :عنوان واقعه

   .حديث قد� كساء

در �ـورد �ايـط شـغ� همـ�شان كـه واقعه فـوق را ) آ.ف(خانم  :�ح واقعه

  :گونه بيان � كنند ايناست 

كرده بودم؛ هم�م در �رخانه ای به صورت پيما� د قكه ع ماه بود پنج حدود

 �شغول به �ر بود، و� �ايط �ری ا�شان به گونه ای بود كه به صورت متوا�

حت اس�اهم  شبها، و ح� در ب�ش� اوقات، م�فت �ر �به سه شيفت 

اين �ايط  و� �م �م ، بود گذرانديمبا هر �ايطى را وق� چند. نداشت

خود ا�شان سخت، داشت تبديل به �ش� در زند� و رابطه مان � شد، و ح�  

تنها راه ح� كه � توا�ست ا�شان را از اين .  اين �ايط �ری را� نبودهم از 

و قراردادی ارتقا يافته و به وضعيت �ات دهد؛ اين بود كه از حالت پيما� 

صورت رس� �شغول به �ر شوند؛ و اين ارتقاء وضعيت شغ� فقط �صوص 

افرادی بود كه سابقه �ری چندين سا� دارند، و با سابقه �ری چند ماهه 

  .ا�شان ا���ش به هيچ وجه نبود

زه های بنده مد� بود كه به �سهای معارف ال� راه پيدا كرده بودم، و با آ�و

 آشنا شده بودم؛ در اين مدت ياد گرفته بودم كه برای حل ناب اهل بيت 



 توسل جست، چرا كه همه �ش�ت بايد به ح�ات ائمه معصوم� 

عوا�م و �لوقات و �ئنات هس�؛ بواسطه اين ذوات مقدسه؛ هس� يافته اند، و 

هم چن� در . و� داردرا� جز اين �س� نورا� به ب�اهه رفته و �ا�ام نامعل

هر جلسه برای ما از كرامات و بر�ت توسل به اين حديث نورا� و با عظمت 

به خاطر اين آشنا� عميق و معرف� كه �سبت به اين حديث . صحبت � كردند

نورا� پيدا كردم؛ به هم�م پ�شنهاد كردم كه برای حل اين �ش�، دو نفرمان 

  . را بردار�مبه نيت چهل روز، ختم اين حديث

در روز مقرری هر دو تالوت حديث ��ف كساء را �وع كرديم، در كمال 

شگف� بالفاصله بعد از �وع ختم؛ پ�شنهادهای �تل� به هم�م � شد كه 

� خواهند ا�شان را به �ش های باالتر منتقل كنند، و� باز همان نداش� 

  . ا و ارتقاء شغ� � شدسابقه �ری ا�شان؛ مانع از �قق اين پ�شنهاده

ما ن� از ادامه و ا�ام نذری كه داش�يم مايوس �شديم و همچنان به تالوت اين 

تا اينكه يک روز كه هم�م به ��ر رفت، . حديث ��ف ادامه � داديم

رئ�س �رخانه؛ ا�شان را خواسته بود، و به صورت غ� قابل باوری؛ با رس� 

 بود، و به ا�شان گفته بود كه از هفته ديگر شيفت شدن �ر ا�شان �وافقت كرده

�ری شان به صورت يک نو�ت � شود، اين در حا� بود كه برای رس� شدن، 

افراد �سياري با �ايط سوابق �ری به� از ا�شان؛ در نو�ت بودند و� هم�م 

  ! عل�غم �م بودن سابقه �ری �شمول اين امتياز شد

ز لطف و عنايت اين خاندان صاحب كرم بر ما و اين تنها گوشه چش� ا

  .بند�ن �تاج در�هشان است

  و ا�مدهللا رب العا��



   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١١(

، حوزه معارف  آ�وزشكده يازدهم، حس�نيه ح�ت امام حسن عسكري :منبع

  از اصحاب امام يازدهم جناب ا�د بن اسحاق ق� : ال�

در فرزند  وقتل  توفيق خواندن نماز اوّ  رفتار؛ وده واصالح عقي :واقعهعنوان 

  .نوجوان با توسل به حديث قد� كساء

  :واقعه فوق را در�اره فرزندشان اينگونه نقل � كنند) آ.ز(خانم  :�ح واقعه

 نزديک دوسال است كه در م��ان �لس ت با هدايت و نظر توجه اهل بي

  .ء را به همراه دروس معارف ال� برگزار كرده ايمتالوت حديث ��ف كسا

از ابتدای زمان برگزاری اين �ا�س و برنامه ها ، زند� ما دچار �والت بزر� 

اين . شد و �ش�ت �تل� كه داش�يم به طور غ�قابل باوری برطرف � شد

 �ول ح� در �وه رفتار و كردار اعضای خانواده و فرزندانم به وضوح قابل

  .�شاهده بود

؛ هر چه بنده و مدت زما� بود كه ��م در خواندن نمازش سهل ان�ری � كرد

پدرش به او تذكر � داديم و� اعتنا� ن� كرد و يا بهانه � آورد، ح� �� 

با خودمان � گفتيم شايد به خاطر سن بلوغ باشد كه ! اوقات آن را ن� خواند

 اين �وضوع خي� ناراحت بودم چون � ترسيدم تازه وارد آن شده است، و� از

  . در ادامه جوا� و بزرگسا� ن� هم� طور با� بماند

از طر� �س از آشنا� با آ�وزه های ناب معارف ال�؛ با اهميت نماز اول وقت؛ 

و اينكه بايد به صورت صحيح و دقيق و ��ل خوانده شود؛ آشنا شده بودم، و 



تَنا  : در ذهنم �رور � شد كهم صادق مدام اين حديث از اما
َ
فا�

َ
 ش

ُ
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�

 بِا�ص
�

ف
َ
شفاعت ما دست �واهد ه هر�س نماز را سبک �شمارد، ب :َمن استَخ

   .يافت

ف�ا چون چن� شناخ� داشتم؛ اين �ش� فرزندم ب�ش� �را آرزده خاطر � 

  . كرد، و خي� نگرا�ش بودم

� شد، برای ��ت كنند�ن ي�ى از وقايع هر بار كه �س معارف برگزار 

 را � خواندم و آنها را با كرامات و غياث االو�اء � ا�وسل �ديث ا�كساء

  .معجزات اين حديث نورا� ب�ش از پ�ش آشنا � كردم

تا اينكه يک روز توفيق شد و تصميم گرفتم برای اين �ش� فرزندم ختم 

 و هر روز بعد از نماز صبح آن را تالوت ار�ع� اين حديث با عظمت را بردارم؛

  .� كردم

تقر�با سه هفته از ا�ام نذرم نگذشته بود؛ كه آثار نورا� اين حديث بر فرزندم 

نمودار شد، و ما با كمال تعجب ديديم كه بدون اينكه به او تذكری داده باشيم؛ 

  آن هم خودش �وع به خواندن نمازها�ش كرد،��م و يا صحب� كرده باشيم؛ 

  !در اول وقت

بلكه توجهش �سبت به نماز چنان شد كه بر هر گونه �ه� �سبت به نماز 

حساس شده بود، بطوری كه �سبت به نمازهای خواهر كوچك�ش هم ديديم 

  . �راقبت � كند، كه او هم در اول وقت �واند

ه� نماز و آثار نورا� اين �م قد� و آسما� بر فرزندم فراتر از رفع �ش� �

تبديل به توجه و اهميت به نماز ظاهر گرديد، بلكه ح� در خلق و خوی او ن� 

  .تاث� مثبت گذاشت، و رفتار و كردارش �سيار به� و �سنديده تر از قبل شد



بعد از اين واقعه شگفت؛ هر وقت برای ما �ش� پ�ش بيايد؛ به اين حديث با 

 همه اهمي�ش تنها نمونه ای �سيار عظمت متوسل � شو�م، و اين واقعه با

  .  بر ما بودكوچک از لطف و نظر خاص اهل بيت 

ان شاءاهللا كه بتوانيم هر چه ب�ش� به كسب معارف ا�يه ب�داز�م و توفيق 

  .خدمتگذاری اين آستان مقدس را داشته باشيم

  

   العا��و ا�مدهللا رّب 

  



   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٢(

 حـوزه ، �ّمـد مهـدي حـس�نيه حـ�ت امـام - دوازدهـم آ�وزشكده :نبعم

  .از و�ي امام دوازدهم  عثمان بن سعيد جناب : معارف ال�

بهبودی عالئم بيماری و برطرف شدن زمينه وخـيم شـدن �ـش�  :عنوان واقعه

  .قل� با توسل به حديث قد� كساء

اره بيمـاری خواهرشـان بـوده واقعه فـوق را كـه در�ـ) ط.ش (خانم :�ح واقعه

  :اينگونه تعر�ف � كنند

خواهرم به د�ل ناراح� قل� كه از دوران كود� داشت �بور شد كه برای 

بعد از عمل، جراح و پرسنل �ش . درمان، عمل جرا� باز قلب را ا�ام بدهد

� � يو خي� تاكيد داش�ند كه بايد �واظب باشد كه �ماخورد� پيدا 

ز�را طبق گفته آنها با �ايط ا�شان اگر و�روسهای �ماخورد� روی ن�ند؛ 

قلب بيايد، يک �و درد چر� � تواند تبديل به آنژين صدری شود و �ايط 

  .ا�شان را وخيم تر كند

بعد از ا�ام عمل از قسمت � � يو به اتاق ايزو� منتقل شد و �ايط 

كه ا�شان را به م�ل برديم �راقبت �القات هم برا�ش �دود شد؛ ح� وق� هم 

� كرديم كه با همه افراد در تماس نباشد، و خصوصا كه فصل �ما بود؛ و 

  . ب�ش� افراد در اين فصل دچار �ماخورد� شده بودند

بعد از آن؛ عل�غم تمام �راقبتها و ب�ار �س� توصيه هاي ط� و ر�يت 

ه او ا�ام داديم؛ اما شوهر خواهرم ن�ات بهداش� كه براى بيمار و همه خانواد



و به دنبال آن يک روز خواهرم تماس گرفت و . دچار �ماخورد� شده بود

از د�شب تا حاال دارم �فه � كنم و �و�م : ديدم كه ناراحت است وگفت كه

درد � كند و تب هم دارم و � ترسم كه �و�م چر� �شود و زمينه �ش� قل� 

  !ام �شديد شود

او د�اری دادم كه نگران نباشد، و با توجه به آ�وزه ها� كه به بر�ت ��ت به 

در درسهای معارف ال�؛ و همچن� آ�وزشهاي ط� كه در اردوهای سالمت 

آ�وخته بودم؛ آن روشها� كه در طب جامع �ر�وط به كن�ل تب و ز�م و 

ه ا�شان گفتم كه از حا�های آبر�زش بود؛ را به ا�شان توصيه كردم، و در ادامه ب

هم� االن �وع �ن به خواندن حديث ��ف كساء، ابتدا به نيت سالم� 

و بعد هم برای ) منه ا�سالم(قطب ��م ا��ن ح�ت �وال صاحب اال�ر 

  .سالم� خودت كه ان شاءاهللا به � همه عالئم بيماری برطرف شود

، ديدم كه خي� روز بعد با خواهرم تماس گرفتم كه جو�ای احوا�ش �شوم

از همان د�شب اول� حديث : خوشحال است، و با ذوق و شوق خا� گفت كه

كساء را خواندم، و ا�روز صبح هم بعد از نماز صبح به خواندن آن ادامه دادم، 

و بعد از آن احساس كردم كه خي� حا�م �سبت به روز قبل به� شده، كه اصال 

  !ئم به � دارد از ب� � رودباورم ن� شود به اين �عت همه آن عال

تا روز بعد كه �ددا با خواهرم تماس � گرفتم، حا�ش �سبت به روز قبل خي� 

با اينكه از نظر سالم� (به� شده بود، و همان �ماخورد� كه هم�ش را 

كه بيمار قل� خط� (تا ده روز درگ� كرده بود و بايد خودش را ) �ش� نداشت

و� به بر�ت حديث ) الاقل ب�ش� درگ� � كرد) ا� بودو حساس بعد جر

) با آن �ايط بيماری كه ضعيف هم شده بود(��ف كساء؛ برای خواهرم 



باعث شد كه فقط دو روز طول ب�شد و به بر�ت توسل به پنج تن آل عبا 

  . و هيچ �رضه و �ش� هم برا�ش پ�ش نيايد

ه �ش� و گرفتاری در هر زمينه بعد از اين واقعه؛ خواهرم به هر ك� ك

  .برا�ش پ�ش � آيد تالوت حديث كساء را به آنها توصيه � كند

  

  وا�مدهللا رب العا��



  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٣(

:  حـوزه معـارف الـ�–  ع� ح�ت امام  حس�نيه- اّول آ�وزشكده :منبع

  . امام اول  ا�ار از اصحاب مقدادجناب 

�ات زندا� و گشا�ش در �ـش�ت مـا� بـا توسـل بـه حـديث  :عنوان واقعه

  .قد� كساء

ماجرای فوق را كه در�ـاره �ـش�ت زنـد� ي�ـي از ) آ. ز(خانم  :�ح واقعه

  :خواهران حوزه شان بوده است را اينگونه تعر�ف � كنند

 نزديک دو سال است كه در �له مان جلسه توسل به حديث قد� كساء و

از زمان �شكيل آن و �س از . حوزه آ�وزش دروس معارف ال� را برپاكرده ايم

تا به حال عنايات  و توفيق عمل به آنها آشنا� با آ�وزهای ناب اهل بيت 

كه در �ا�س و درسها (و�ژه ای شا�ل حال بنده و خانواده ام و دا�شجو�ا� 

 است كه �ر�وط به شده است، از �له اين عنايات ماجرا�) ��ت � كنند

ي�ي از خواهران حوزه ماست كه مد� پ�ش ا�شان دچار �ش� ما� در 

با توجه به �ر�ه عي� (زند� اش شد كه بعد از اينكه با بنده در ميان گذاشت، 

كه از توسل به حديث با عظمت كساء داشتم و همچن� � ديدم ديگر 

ه اين حديث نورا� متوسل � دا�شجو�ان برای ا�ور ر�ز و درشت زند� شان ب

، به ا�شان هم پ�شنهاد دادم كه برای اين �ش� )شوند و حاجا�شان را � گ�ند

 �واهد كه هم به اين حديث آسما� متوسل شده و از پنج تن آل عبا 



ماجرای اين توسل را از ز�ان ا�شان نقل . �ش��ش به �و مطلوب برطرف شود

  :� كنم

  هم�م �ش� ما� برای  كه ناگهانازدواج  كرده بودمحدود هشت ماه بود 

    .يمن را نداش�آتوان پرداخت  ما مد كه خي� سنگ� بود وآپ�ش 

از هيچ طر�� نتوا�س�يم آن  يم؛ و� تا بد� را پرداخت كنيم داش�مهلته دو ما

  داد�ه�ه های و اخطاريهابالغكه منجر به ش�يت طلب�ر شده و . را تهيه كنيم

تا اينكه با .  از زند�  نا اميدمان كرده بودي�ى بعد از ديگری � آمد و ما را

 وق� ؛بده�ری  را� زندان شداين  به خاطر فراهم �شدن وجه بد� هم�م

 ندرا برد  او؛خر رسيده بودآاو را با دس�بند � بردند ان�ر همه  دنيا برای من  به 

  . و �ارج روز�ره زند�یبده�رو  و يک دنيا قرض م من ماندو

ن� چون�ه اين ازدواج دوم من بود؛ و در ازدواج قب� شكست خورده بودم، 

 حرف د�م را به ك� خواستم ك� از اين �ش� مطلع شود، ف�ا ن� توا�ستم

پدر و مادرم؛ و فقط اميدم به ر�ت خداوند و عنايت �وال صاحب ح� ، بزنم

 را فقط با ي�ى از خواهران حوزه در ميان ماجرا. بود) منه ا�سالم(اال�ر 

گذاشتم كه ا�شان به من پ�شنهاد داد برای حل �ش�م به حديث قد� كساء 

متوسل شوم و به من اطمينان داد كه اگر توسل پيدا كنم حتما به حاجتم � 

  .رسم

شبها تا دير وقت از طر� برای تام� هز�نه های جاري زند� ن� �بور بودم 

�ه گر�ه ام آدوناخ  صبح را � خواندمفر�ضهوق� دهم، و دس� ا�ام �رهای 

 � خواستم كه دستم را از ح�ت �وال صاحب ا�زمان � گرفت و فقط 

  . بگ�ند و تنهايم نگذارند



تا اينكه يک روز بعد از خواندن نماز صبح احساس كردم ك� در درونم فر�اد 

ن و در همان �ظه توصيه آن � زند كه �وع به تالوت حديث كساء �

خواهر مب� بر توسل به حديث كساء در ذهنم آمد؛ همان وقت نيت ختم 

 با همه �ش��. ار�ع� آن را كردم، و �وع به تالوت اين حديث نورا� نمودم

  .روزی همه آنها برطرف خواهد شد اميدوار بودم كه كه داشتم و� ��ال

 ليوني بود و بايد حدود دو من� تمام شده  مانخانهاجاره داد در هم� ح� قرار

 خانه و طرف خرج از يک جهت تمديد قرارداد تهيه � كردم؛ همچن� تومان

 و من در اين مدت رسيده بودن� زمان پرداخ�ش  � كه داش�يموامهااقساط 

   .همچنان به توسلم ادامه � دادم

 به اسم ا�سنه فامي� خواندم وام قرض راوق� كه حدود  ب�ست حديث كساء 

 چون ، خي� خوشحال بودم؛ شدفراهم قرار داد خانه تمديد من درآمد، و هز�نه

و خدا را شكر � كردم و به خواندن حديث  ي�ى از �ش�تم �م شده بود

    .كساء ادامه دادم

 برای زنداناداره  شد از طرف كه) حديث كساء(توسل � و پنج� نزديک 

ران ما�؛ قرعه ك� ا�ام دادند كه با خانواده ها�شان را� زندانيان بند بده�

�شهد مقدس �شوند، و خوشبختانه اسم شوهرم برای ز�ارت درآمد ف�ا با هم 

�سيار .  ��ف شديمبه پابو� امام رؤوف ح�ت � بن �و� ا�رضا 

 � خوشحال بودم كه بعد از پنج ماه دوری از هم�م؛ با او را� اين سفر ز�ار�

آ�ا ن� از �واليم خواستم كه �ش�ت زند� مان برطرف شود، و هم�م . شوم

  .به زند� برگردد، و ما از اين سفر نورا� دست خا� برنگرديم

 ب�ست و چهار ساعت ن�شيد كهبه اتمام رسيد؛ به هل حديث كساء چق� و



 و �ش� ، شد�شكيل داد�ه سوم شوهرم به صورت فوری، به طور معجزه آسا�؛

زاد آ او را �ا و كه پرداخت كند  قبول كردندبه صورت اقسا�ما� او را 

  .كردند

وق� كه هم�م با من تماس گرفت و گفت كه ب�ون از زندان است در همان 

 و اهل بيت عصمت �ظه سجده شكر خداوند به جا آوردم و از امام زمان 

 را گرفتند و نظر لطف و  �شكر كردم كه دست اين بنده گنه�رو طهارت 

  .توجه شان را �ظه ای از زند� ام برنداش�ند

  

  وا�مدهللا رب العا��



   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٤( 

حوزه معارف   حس�نيه ح�ت امام حسن �ت� آ�وزشكده دوم،:منبع

  . دومجناب ق�س بن ورقة معروف به سفينه؛ باب امام : ال�

با توسل به  و �ش� شغ�  سا� �س�ن۱۳برطرف شدن �ش�  :هعنوان واقع

  .حديث آسما� كساء

  :واقعه فوق را اينگونه تعر�ف � كنند) ر.ع(خانم  :�ح واقعه

 و� به د�ل ، سال پ�ش م�� را در شهرستان خر�داری كرديم١٣تقر�با 

م راننده هم�: ، از �له اينكه�ش�� كه داش�يم نتوا�ستم به آ�ا برو�م

ماش�نهای بار�ری بود؛ و چون روی ماش�نهای سنگ� در بيايان �ر � كرد؛ اگر 

به شهرستان � رفتيم �رش را از دست � داد، به خاطر هم� �بور شديم در 

  . م�ل اس�يجاری زند� كنيم

تا اينكه تدر�ا در اين چند سال �ش�ت زندگيمان ب�ش� شد؛ باال رف� 

جاره و ناتوا� ما در پرداخت آنها، هم چن� مد� بعد از آن دخ�م هز�نه های ا

برای ادامه �صيل در دا�ش�ه همان شهر قبول شد، و بعد هم هم� مناس� از 

هما�ا برای او پيدا شد، و در همان شهر ازدواج كرد، تنها� دخ�م در شهر 

نتوا�ستم آ�ا غر�ت؛ و همچن� در �واق� كه الزم بود در كنارش باشم و 

  . حضور پيدا كنم؛ بر �ش�ت اضافه كرد

به دنبال همه اين �وانع، از �اظ رو� دچار اف�د� شده بودم و� �ری هم از 

  !به هيچ وجه �ايط ما برای رف� مهيا ن� شد! دستم ساخته نبود



در اين چند سال از ادعيه و توسالت هرچه كه � دا�ستم و ديگران پ�شنهاد � 

  !كردند ا�ام � دادم و� ن�يجه ای ن� گرفتم

تا اينكه با درسهای معارف ال� و جلسات توسل به حديث ��ف كساء آشنا 

شدم؛ بعد از آشنا� با آ�وزه های ناب �كتب و�؛ يافتم آ�ه را كه سا�ا به 

عمق مطالب معرف� و سطح عل� دروس و به حدی باال بود كه . دنبا�ش بودم

عاد زند� ام را �ت تاث� خود قرار داد؛ و همراه آن زند� ام را دچار تمام اب

�والت اسا� كرد، و �ش�ت كوچک و بزرگ آن به طور غ�قابل باوری 

  .برطرف � شد

هر بار كه در �لس درس حا� � شدم؛ قبل از تالوت حديث ��ف كساء، 

ظمت �ش�ت كوچک و واقعه ها� از افرادی كه با توسل به اين حديث با ع

بزرگ و زند� شان برطرف شده بود خوانده � شد، كه حا� از �ارب �وفق 

توسل به اين حديث آسما� در حوائج گوناگون بود، از اينجا تصميم گرفتم كه 

  . روزه اين حديث با عظمت را بردارم٤٠برای �ش�م ختم 

 روز آن ٤٠ به مدت ختم را �وع كردم؛ هر روز صبح قبل از ادای فر�ضه صبح

  .  توسل داشتمحديث نورا� را تالوت كرده؛ و به پنج نور مقدس 

بعد از اتمام اين ختم؛ به طور غ�قابل باوری، در�هاي ر�ت ال� به رو�مان 

و به راح� و ! شغ� مناسب برای هم�م در آن شهرستان پيدا شد: باز گرديد

همچن� به بر�ت مداومت ! � كنيمبدون �ش� توا�س�يم به م��ان اسباب ك

به تالوت اين حديث نورا�؛ حا�م از �اظ رو� به� شده و �ش�تم برطرف 

  .گرديد



 و هدايت آنها به اين �س� نورا� از اينكه �ورد توجه و عنايت اهل بيت 

قرار گرفتم �سيار خوشحا�م؛ و بعد از اين واقعه برای همه نيازهاي زندگيم به 

ف كساء متوسل � شوم، و ا�� وصف ناپذير با اين حديث نورا� حديث ��

  .پيدا كرده ام

  

  وا�مدهللا رب العا��



   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٥(

شـهيد  حوزه جنـاب - حس�نيه ح�ت امام حس� ،آ�وزشكده سوم :منبع

   .)از اصحاب امام سوم ( عوسجه�سلم ابن 

حـديث �لـس  به بر�ت )ما رفته بودوبيماری كه در ك(�  شفا ياف:عنوان واقعه

  .  و توسل به ح�ات معصوم� ءكسا

ز �ر�يان ورز� مدارس آ�وزش پـرورش؛ در مدرسـه ا )ع.ر( آقای :�ح واقعه

داء بطـور ابتـ�ل خدمت خود؛ براى دا�ش آ�ـوزان؛ �لـس حـديث كـساء را 

�لـس بـر دا�ـش آ�ـوزان؛ و  � نمايد، با تأث�ات مثبت معنـوي برگزار�ت� 

 ؛فرهنگيى تر��� و اين برنامه به عنوان ي�ى از فعا�تهااستقبال عمو� آنها؛ 

لـس را در سـطح �ا ا�ـشان نـ� ايـن  ف��د،گ�  قرار �ورد نظر او�ای مدرسه

دا�ـش وسـيع دامه داده؛ و �مداهللا تـاكنون بطـور �رتـب و بـا حـضور عمو� ا

) هارصـدنفرچنفر ؛و در ايـام مناسـ�تهاى ديـ� تـا هرهفته حدود صد (آ�وزان 

، در آخر �لس هم اطعـام �تـ�ي � شـود، ايـن �لـس ادامه پيدا كرده است

 را اينآن بر�ت فراوا� داشته است، از �له آنها اين واقعه شفاء است؛ كه ا�شان

  :گونه نقل � كند

تهيـه ( پذيرا� تصدی �ر اطعام ومدرسه ي�ى از دا�ش آ�وزان كه مروزی در 

 بـرای :كـه  و به او گفتم؛ بود را ديدمءدر �لس حديث كسا) نان و تقسيم غذا

 : باشـد، بعـد در ادامـه گفـت كـه: گفـت،نان فرا�وش �شودتهيه دو روز ديگر 

حـاج� ) ءاز �لس حديث كسا(شما تا به حال : گفت! گو ب:ا� دارم؟ گفتمؤس



ايـن اجـازه برگـزاری )  حـ�ات( خود اين كـه : به او گفتم؟هم گرفته ايد

  . خودش برآورده شدن حاجت استاين  ؛� دهندبا توفيق آن �راسم را 

 از معارف الـ�  ديگر  و �ث به مطال�؛هم� جا تمام شددر اين باره صحبت 

 ، رسـيدء�لـس حـديث كـساتا اين كه روز برگزاری  ؛اين گذشت ،كشيده شد

 و رفت داخل ��� كه بايد غذا را آمـاده ؛دديدم همان دا�ش آ�وز نان ها را آور

 روز اسـت رفتـه چهـاري�ى از اقـوام مـا :  در ح� رف� گفت؛پذيرا� � كرد

 د� كنيـد كـه خداونـد شـفا�ش �لـس اگر � شود ا�ـروز انتهـای ،ماوتوی ك

  . بدهد

حـديث بواسـطه توسل به ح�ات مقدسه معصوم�  و ؛�لس �وع شد

مطـال� پ�ا�ـون �افـت و كرامـت ذوات  سـ�س ،ار شـدبرگـز��ف كساء 

حـ� قبـل ( انوار ال�اين وجودی ت  و بر�؛ كساءاصحاب مقدسه پنج تن 

:  و در�ـاره اينكـه،بيـان شـد ) به ايـن دنيـا بياينـدیظاهرصورت از اين كه به 

و بقيـه ی پيـام�ان و ابـراهيم  پيام�ان گذشته مثل ح�ات آدم و نوحچگونه 

 و .متوسـل شـده انـددر زمان خودشان به پنج تن مقدس  ) وعليهم ا�سالم� ن�ينا وآ�(

 نـوح كش� حـ�ت قرارگرف��صادف بود با ) از نظر تقو�م ال�( چون آنروز

ماننـد چنـ� روزی حـ�ت نـوح : اين صحبت ن� شد كه ؛بر كوه جودی

 و ،قـسم داد خداونـد را بـه حـق پـنج تـن ؛وق� از غرق شدن ترسيد

 و در ؛را بـر چـو� حـک كـردقبل از حر�ت نام اين پنج بزرگوار همچن� 

چن� اشاره شد كه قطعـات يافـت شـده از كـش� هم. كش� نصب نمودجلوی 

زما� كـه فرصت و با توجه به  ،حقايق � باشداين ر بن� گواه ح�ت نوح 

   .صحبتها� كرديم  ال�معارفاز مطالب نوع  پ�ا�ون اين ؛داش�يم



آن  يادم از ا�ماس د�ی ؛ آمدم صحبت را تمام كنم؛لب كه پايان يافتمطابيان 

 ي�ى از دوسـتان شـما بـه :كه گفتم، به دا�ش آ�وزان در ادامه آمد دا�ش آ�وز

 و ؛ا�مـاس د� دارد ؛مـا هـستوك وضـعيت خاطر ي�ى از �ـست��ش كـه در

  .د��ش كنيدبرای بيمارشان ته خواس

 به آن پـنج ؛ را قسم � دهيمتو خداوندا :شد  وقت هم به عنوان د� عرضدر آن

بـه  و ؛به آنها متوسل شده و حاجت گرفته انـد ء ال�ياصت� كه ان�ياء و او

كـه  )قـسم دادمقدس  ذوات را به آن كه تو (در اين روزتوسل ح�ت نوح 

  . در ادامه د�های ديگری هم شد،�ر�ض منظور نظر را شفا عنايت بفرما�

 ؛او را ديـدمجلسه ن� بعد .  �لس تمام شد؛ متوسل� حا�يرا� از آن با پذ�س

   .دا�ش آ�وز �شكر كردآن  ، را د� كرديمتان�ر�ض: گفتم

راس� از بيمارتـان :  گفتم؛ او را ديدم؛دو يا سه روز بعداينكه  تا ؛ماجرا گذشت

 همـان روز كـه : مگر چه شده؟ گفـت:گفتم!  آقا باور ن� كنيد:چه خ�؟ گفت

 و ؛ما ب�ون آمـده اسـتو از ك: گفتند؛ بعد از ظهر كه رفتم خانه؛�ش كرديدد�

 و در حال حا� از بيمارستان هم �رخص شده اسـت و ؛حا�ش خوب خوب شده

  .تعجب كرده اند) از اين شفای ��ع و ب�ون آمدن از كوما(همه 

 و ؛ و قـسم هـای بـزرگ؛حـديث ��ـف كـساء �لـس توسـل :خالصه اينكه

جوانا� كه شـايد اصـال نو و د�ای صاف ؛جلسهنوجوان خادم آن  خدمتگزاری

 و عنايـت ،) ديگـری � ب�ننـدن�هآنان را با و ��ا  او اك�ً ( دنبه حساب ن� آي

  . آن ن�يجه مهم را داد؛ االر�ابح�ت رّب  اجابت  و،وجود مقدس پنج 

  وا�مد هللا رب العا��



  الكساء غياث األولياء يف التوسل حبديث )١٦( 

 حـوزه معـارف –  سـجاد حس�نيه ح�ت امـام - چهارم آ�وزشكده :منبع

  .  فرزند و صحا� امام چهارمجناب ز�د شهيد : ال�

برطرف شدن �ش�ت ما� متعدد بـا توسـل بـه حـديث آسـما�  :عنوان واقعه

  كساء

  :واقعه فوق را اينگونه تعر�ف � كنند) خ.ف( خانم :�ح واقعه

 شم� بود كه از شدت �ش�ت ز�اد زند� آرام و قرار ١٣٩٠ز�ستان سال 

نداشتم؛ خرج و �ارج و �صيل دو فرزندم، و اجاره خانه كه شش ماه 

ن�داخته بوديم؛ و بده�ر�های هم�م كه مبلغ خي� ز�ادی بود؛ هم چن� 

بي�ری او كه حدود ي�سال بود شغ� نداشت؛ در هم� اوضاع هم صاحب 

اجاره عقب افتاده را � كرد و خانه را هم به شخص ديگری خانه تقاضای 

فروخته بود؛ همچن� مالک جديد خانه ن� ح�م �ليه خانه را گرفته بود، ما 

هم با �اطر � پو� و بده�ر�های ز�اد ديگر قادر نبوديم خانه جديد اجاره 

ند و كنيم، و طلب�رها هم �رتب تلفن � كردند، و يا به در خانه � آمد

  .تقاضای طل�شان را � كردند

�اطر هجوم اين �ش�ت من آرا�شم را از دست داده بودم و از خدا تقاضای 

كمک و راهنما� داشتم تا فر� شود، و همواره متوسل بودم، تا اينكه تدر�ا 

ص� را پ�شه خود كردم و باز هم به خداوند پناه برده و به ح�ات ائمه 

  .شدم متوسل � معصوم� 



 به ي�ى از دوستانم برخورد كردم و ا�شان گفتند به ١٣٩١اوايل بهار 

 ي�ى از دوستا�شان هفته ای يک �رتبه جلسه ختم خانهتاز� در 

حديث ��ف كساء برگزار � شود، و در كنار آن آ�وزش تالوت و 

  .آشنا� با معارف ال� ن� در اين �لس برقرار � باشد

ن�ات ظر�ف و مه� و گنجينه های معرف� در خي� :  ا�شان � گفت

اين حديث ��ف نهفته است كه ا�سان با ��ت در اين جلسات به� 

ختم حديث : او ن� گفت كه. � تواند به اين ن�ات ارزشمند � ب�د

كساء برای همه كسانيكه ��ت داشته اند تا به حال بر�ت ز�ادی 

انم يک جلسه ��ت كنم اگر � تو: ا�شان به من گفت كه. داشته است

  . عالقمند شدم، ادامه دهم

كه آن �لس (من هم �شتاقانه پذيرفتم؛ آدرس را گرفتم و تا روز �وعد 

  . روز شماری � كردم) �شكيل � شد

چند هفته قبل از آشنا� من با اين �لس و �وع ��ت من در اين 

دا راه صحيح كه جلسه؛ �رتبا چند روز �ظه به �ظه د� � كردم كه خ

را �شانم بدهد تا به خو� امام همان شاهراه هدايت ائمه معصوم� 

زمانم را �شناسم و به �رگ جاهليت نم�م؛ و تا زنده هستم با نور اهل 

آشنا �شوم تا بتوانم به� از زند� دنيوی ام استفاده كنم و  بيت 

ه شدم و از عمرم را بيهوده � ن�نم، وق� �وفق به حضور در آن جلس

فضاي �لس و �تواي برنامه هاي آن مطلع گرديدم �سيار خوشحال 

  . شدم و خدارا شكر كردم كه من را به اين آرزو�م هم رسانده بود



 ٤٤

چند جلسه ديگر ن� ��ت كردم و به تدر�ج با معرفت احوال ظاهره 

و بر� معارف ناب ال� شناخت ب�ش�ی پيدا كردم، ان�ياء و ائمه 

 در زمينه تار�خ اسالم و معارف دي� اطال�ت ز�ادی در هر چند

دب�ستان و دا�ش�ه به دست آورده بودم؛ و� مطالب اين �س ژرف و 

عميق و وسعت و جاذبه ب�ش�ی داشت، و به هيچ وجه با آ�وخته های 

  .خودم قابل مقا�سه نبود

در � هم� جلسات بود كه هر بار ب�ش از پ�ش با حديث ��ف 

ء آشنا شدم، و تدر�ا مطلع گرديدم افرادی �سياری كه در اين كسا

�لس ��ت � كردند؛ با توسل به اين حديث نورا� به حاجا�شان 

رسيده بودند؛ به خاطر هم� تصميم گرفتم كه برای حل �ش�ت متعدد 

  .زند� ام ختم چهل روزه اين حديث با عظمت را بردارم

 كساء را برگزار كردم، بعد از اتمام ختم چهل روزه تالوت حديث ��ف

ختم، در�هاي ر�ت حق ب�ش� به رو�م گشوده شد، و از راهها� كه 

اصال گمان ن� كردم �ش�ت خانواد� و مادی ام ي�ي ي�ي برطرف 

  . شد

هم�م به � �ر برگشت، و �ايط تم�ن ما� براى ما طوری فراهم 

و �م �م بد� هايمان را شد كه توا�س�يم خانه جديد اجاره كنيم؛ 

پرداخت كرديم، و روحيه ام هم به� شد، و ا�مدهللا از نظر درک و فهم 

  .معارف ناب ال� ن� پ��فت ز�ادی نصيبم شد



 ٤٥

 را شاكرم كه من را با اين جلسات ح�ت �وال  صاحب األ�ر 

با  �لكو� و نورا� آشنا كرد و ح�ات �سه طيبه اصحاب كساء 

  . نهاي�شان �ش�تم را حل كردندلطف و كرم �

هم چن� از افرادی كه �را براى راه ياف� به اين �ا�س داللت كرده و 

زمينه �شكيل اين درسها را برای ما فراهم نموده و آنها� كه با �م 

روحا� و دل�ش� راه هدايت را به ما �شان دادند �شكر � كنم، از 

نيا و آخرت نصي�شان شده و همواره خداوند � خواهم كه خ� كث� در د

  .در �فيت و سالم� باشند

  و ا�مدهللا رب العا��



 ٤٦

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٧(

 حوزه -  �ّمد باقر حس�نيه ح�ت امام - پنجم آ�وزشكده :منبع

  . اب امام پنجمب جناب جابر جع� : معارف ال�

 به رت و عنايات در سفر عتبات ��ات�س� ز�اباز شدن  :عنوان واقعه

  .بر�ت تالوت حديث آسما� كساء

  :واقعه فوق را اينگونه تعر�ف � كنند) ت.م(آقای  :�ح واقعه

به اتفاق خانواده و دوستان توفيق ) ١٤٣٤(در ماه شعبان ا�عظم ا�سال 

 پيدا كرديم كه به ز�ارت عتبات ��ات و ح�ات مقدسه معصوم�

 روز ششم  طبق برنامه ر�زی كه ا�ام داده بوديم؛��ف شو�م 

صبح روز هفتم و نصيبمان شد  �ظم� �شعبان توفيق ز�ارت حرم

در حا�كه قبل از رف�  . به ز�ارت سا�رای غر�ب ��ف شديمشعبان

همه � گفتند كه سا�را امنيت ندارد، و ح� خي� از افراد � گفتند 

س�يد برو�د خانواده همراه خود ن��د؛ �ا ما سا�را نرو�د يا الاقل اگر خوا

به اتفاق خانواده و دوستان با تو� به ح�ات مقدسه معصوم� 

همراه به سا�را رفتيم و با كمال آرا�ش و امنيت دو روز آ�ا بوديم و شب 

 توفيق ز�ات )منه ا�سالم(م شعبان والدت ح�ت صاحب اال�ر و روز هشت

 كرديم؛ و واقعا كه حرم و ��ن مظلوم و غر�� آن بار�ه نورا� را پيدا

در اثر تبليغات ز�ادی كه برای ناامن جلو دادن اين �س� و اين ��ن . بود

  .مقدس � كنند زائری ندارد و در كمال مظلوميت و غر�ت است



 ٤٧

 عز�مت به كر�الی  روز يازدهم شعبان قصد؛�س از برگشت به �ظم�

شعبان اها� �ظم� � گفتند اگر � از روز نهم و  را داش�يم مع�

 چون�ه ؛ كر�ال برو�د هم� ا�روز برو�د به� از فردا است بهخواهيد

 � سمت كر�ال عراق به مناطق از همه زائر�نز�ارت شعبانيه است و 

 صبح روز و راهنما� ها� كه شده بوديم، ما طبق برنامه ر�زی  و�آيند

  . كر�ال شديماتومبيل ون را��ه يازدهم �س از نماز صبح با يک دست

 ب� راه كه � رفتيم �و�ايل راننده زنگ خورد و ي�ى از هم�را�ش كه 

  هم به ما راننده؛� گشت به او گفت كه راه �سته است از آن �س� بر

 گفتيم ؛ � گو�د راه �سته است و ن� شود كر�ال برو�م هم�رمگفت كه

 هم� طور كه در تو� به خدا كرديم ان شاءاهللا �ش� پ�ش ن� آيد و

 با  را � ديديم كه بر� هم پيادهزائران ب� راه �س� حر�ت � كرديم در

  . بودند�زم حرم حس�� پای برهنه 

گفتند از  و كيلوم�ی كر�ال كه رسيديم ا�ست�ه ا�ست بازر� بود٤٠

ا با ماش�  يا بايد پياده برو�د و ي؛اينجا به بعد ن� شود با ماش� رفت

 اجازه عبور هيچ  است؛ وها� كه برای جا�ا� زوار گذاشته شده

  .خودرو� غ� از خودروهای �از را ن� دادند

 كم�� بود، ي�ى از اين كم�� ها كه � كه گذاشته بودندماش� ها

 ما هم  � برد وبه طرف آن هجوم � آمد �عيت ز�ادی برای سوار شدن

  . شو�م آنهاه اصال ا��ن نداشت بتوانيم سواربا وسايل و زن و �

هر چقدر با ما�ور�ن صحبت كرديم و به آنها ا�ار كرديم فايده ای 



 ٤٨

باالخره نا اميد شديم و وسايل را از روی سقف ماش� پيدا ! نداشت

كرديم؛ چون هوا به شدت گرم بود؛ گفتيم افراد پياده �شوند تا وسايل را 

 بياورند و بعد كه ت�ليفمان �شخص شد پياده چند نفر جوان�ها  پاي�

  .شوند

 �وع به تالوت حديث  بياييدي�ى از همراهان گفت كهدر هم� ح� 

 �س  تا به بر�ت آن راه و �س� برايمان باز شود؛��ف كساء نماييم

  . ز�زمه كردند با او ما ب� همكساء كرد وحديث �وع به تالوت 

بود با ي�ى از همراهان رفت و با در هم� ح� راننده كه عرا� 

 برو�د با �سئو�ان :، او گفت صحبت كرد ا�ست و بازر�ما�ور�ن

، با �سئو�شان كه فردی نظا� بود وق�  ب�ي�يد چه � گو�دصحبت كنيد

 به طور غ� قابل باوری قبول كرد و اين در حا� بود كه تا صحبت شد

 يک برگه كوچک نوشت چند دقيقه قبلش به هيچ وج� را� ن� شد و

  .و به راننده داد و گفت برو�د

 راهها  وبه هر ا�ست بازر� كه � رسيديم برگه را �شان � داديم

 �ش� جهت عبور نداش�يم و با اح�ام عبور 
ً
برايمان باز � شد و اصال

از آ�ا وسايل را به و  تا نزدي�ى ب� ا�رم� با ماش� رفتيم ؛� كرديم

  .نيم خانواده ها آ�ا �شس�ند تا هت� پيدا ك وبرديمب� ا�رم� 

 ب� راه با ي�ى از �سئول� �روانها كه ايرا� بود تماس ،برای هتل هم

گرفتيم ا�شان � گفتند �عيت ز�ادی كر�ال هست و ا��ن پيدا كردن 

 و� ما به لطف و عنايت ح�ات ؛هتل نزديک حرم غ� ��ن است



 ٤٩

زديک پيدا كرديم و پنج شب هم توفيق هت� نمقدسه معصوم� 

شان گرا�  اصحابو  ح�ت اباعبداهللا ا�س� و ز�ارت �اورت

  .را پيدا كرديم

 و نبود؛�عيت ايام شعبانيه �صوص شب و روز نيمه شعبان قابل وصف 

در هر �ايطى كه داش�ند از همه شهرهای عراق برای  كه زائر��

�شان از نظر ما� وضعيت خو�  ح� خي� هاز�ارت آمده بودند و

 از زائر�ن و عالقهب� راه و در خود كر�ال با عشق در  و� ؛نداش�ند

  .پذيرا� � كردند

 تمام راح� و آسا�ش اين سفر روحا� در آن �ايط زما� چ�ی نبود جز

و عنايت  بر�ت توسل پيدا كردن به ح�ات مقدسه معصوم� به

  .خود ا�شان به زائر��شان

اوند ز�ارت ا�شان را با معرفت نصيب و روزی همه �شقان بفرمايد خد

 و و به فرزند ا�شان كه ما را با اين �س� نورا� آشنا كردند و د�ها

�ش پ ز در همه �راحل سفر �ش�بان ما بود توفيق ب�ش ارهنمودها�شان

  .عنايت فرمايد

  

  وا�مدهللا رب العا��

  



 ٥٠

  ديث الكساء غياث األولياء يف التوسل حب)١٨(

 حوزه ، صادق حس�نيه ح�ت امام - ششم آ�وزشكده :منبع

  . امام ششم ا�اراز اصحاب أبوالطيبات شهيد جناب : معارف ال�

برطرف شدن عوارض خطرناک داروهای شي� درما� و  :عنوان واقعه

  .بهبودی در بيماری پو� استخوان با توسل به حديث آسما� كساء

  :واقعه فوق را اينگونه تعر�ف � كنند) ر.الف(خانم  :�ح واقعه

اينجانب قبل از ��ت در �ا�س معارف ال� و جلسات توسل كه در 

م�ل ي�ي از هم�ران ��مه برگزار � شود در �ورد بر�ت حديث 

 و همچن� ح�ت فاطمة ه خاندان رسالت كساء و عنايات خاّص 

وانده � شود را ش�يده به �ا�� كه حديث كساء در آن خا�زهراء 

بودم و به آثار و بر�ت آن معتقد بودم؛ اما بعد از آن�ه در �ا�س دروس 

معارف ال� ��ت نمودم و اهتمام و توجه خاص همه را به قرائت اين 

حديث ��ف ديدم؛ تصميم گرفتم كه خودم هم برای كسب توفيقات 

 فرزندم؛ خواندن ب�ش�؛ و �ش�� كه در زند� داشتم؛ از �له شفای

  .اين حديث ��ف را �وع كنم

تو�ور (فرزندي دارم كه در سن كود� دچار بيماري سخ� شده بود، 

، و به مدت شش ماه از داروهاي شي� درما� )�طا� و �طان خون

استفاده كرده بود؛ ضمن آن�ه بيماري او به لطف پرورد�ر و عنايت 



 ٥١

ل از آن درمان گذشته سا ٩خوب شده  و مدت خاص اهل بيت 

است، اما آن داروها براي او عوار� داشته از �له الغري مفرط، كه 

  . خودش �سيار از آن رنج � برد

چندين �رتبه او را نزد پزشک و متخصص تغذيه برده بودم و طبق نظر آن 

متخصص و بر اساس شاخص توده بد� او بايد �سبت به قدش؛ او حدود 

 كيلو اضافه تر از اين ۲۰شته و وزن متعادل وي  كيلو ك�ي وزن دا۲۰

برنامه تغذيه او را طبق برنامه اي كه پزشک داده . وزن فع� بايد باشد

از كسا� همچن�  !بود تغي� دادم، اما فايده نداشت و �ش� حل �شد

  . كه در اين رابطه اطال�� داش�ند كمک گرفتم اما باز هم فايده نداشت

رفتم به هن�م �� غذاي ظهر، حديث كساء را قرائت تا اينكه تصميم گ

كنم و اين �ر را مد� ادامه دادم و به لطف پرورد�ر و عنايت خاصه 

  . آثار بهبودي و اضافه وزن را در فرزند ديدمپنج نور مقدس 

همچن� خود فرزندم هم هر وعده؛ به هن�م غذا خوردن سوره مبار�ه 

 � كند و به غذا � دمد و س�س آنرا ميل � را قرائت) وا�� وا�ز�تون(

مادر : كند، و اكنون طوری شده است كه هر روز با شادي تمام � گو�د

اين حديث و توسل جواب داده؛ و وضعيت جسما� ام به� از قبل شده 

  .است

از سوي ديگر من خودم هم چندين سال است مبتال به پو� استخوان 

�رهای روزانه با �ش�ت ز�ادی رو�رو بوده بوده ام، طوری كه در ا�ام 

اما در اثنای توسل . و شبها از شدت درد و ناراح� ن� توا�ستم �وابم
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برای شفای فرزندم، متوجه آثار شگفت اين حديث نورا� بر بيماری 

تا اينكه در ح� توسل حديث كساء برای بهبودي : خودم ن� گرديدم

م قد�، بعد از چند روز متوجه شدم كه فرزندم با قرائت روزانه اين �

ديدم كه وضعيت جسما� خودم ن� �سبت به قبل به� شده و از آن درد 

و ناراح� هاي سخت ديگر خ�ی ن�ست، و نه تنها بيماري ام كن�ل 

  .شده؛ بلكه پ��ف� هم در بهبودي و خوب شدن آن حاصل شده است

 انوار ر�ت ال� بر من و بعد از اين عنايات و كسب توفيقات و نزول

خانواده ام؛ تصميم گرفتم كه تالوت اين حديث با عظمت را جزء برنامه 

روزانه زند� ام قرار بدهم، و االن روزي دو �رتبه اين حديث ��ف را 

قرائت � كنم؛ ي�ي به هن�م ب� الطلوع� در صبح�ه و ديگري به 

  . اثر شفا �� آنهن�م تهيه ناهار و �� غذا براى استمرار 

اميدوارم اين توفيقات و عنايات ال� را بتوانم قدر بدانم و شاكر آنها 

باشم؛ گرچه من بنده �� پرورد�رم اما در هيچ �رحله اي از زندگي نا 

 دارم كه اميد نبوده و ن�ستم؛ ز�را دل در گرو چن� اهل ب�� 

  . دهندافرادي چون من معصيت �ر را هم �ورد لطف قرار �

 در پايان از همه خوانند�ن و شنوند�ن اين مطالب � خواهم كه قرائت 

اين حديث نورا� و با عظمت را فرا�وش ن�نند و براي رها� از 

�ش�ت خود به اين حديث ��ف پناه ب�ند كه جز توسل به انوار 

باألخص ح�ت صاحب مقدسه اهل بيت و ح�ات معصوم� 

  .را� ن�ست  األ�ر 
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بعد از نوش� اين واقعه ن� مطلع شدم كه در �ا�س اطعام بزر�ن 

معنوي؛ به توصيه ا�شان هن�م طبخ غذا توسل و اذ�ر ��فه اي ا�ام � 

شده، كه هم� ا�ر سبب بروز آثار شفا�� طعام و غذاي آن �ا�س � 

ز گرديده است، ف�ا با توجه به س�ه بزر�ن دي� و اين �ر�ه شخ� ا

: همه برگزار�نند�ن �ا�س توس� كه همراه با اطعام است، � خواهم كه

برنامه طبخ را در �ل برگزاري �ا�س اجرا كرده، و متصديان غذاي 

�ا�س؛ طبخ غذاي آنرا همراه با توسل و اذ�ر ��فه بعمل آورند، تا آثار 

  آم� رب العا��. و بر�ت اين �ا�س �ضاعف و دو چندان گردد

  

  وا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٩(

 حـوزه -  حـس�نيه حـ�ت امـام �ظـم - آ�وزشـكده هفـتم :منبع

  ).از اصحاب امام هفتم (� بن يقط� جناب : معارف ال�

در �ـصدوم ��ـه مغـزي يـك �ـرگ   �ح حال �ات از:عنوان واقعه

ء از بهبودي وي مأيوس بودند، و شـفاي وضعيت كوما؛ بعد از آن�ه اطبا

�لـس حـديث قـد� كـساء در مـ�ل  شدن برقرارنها� آن، به بر�ت 

 . شخص �صدوم

كه از اساتيد تعليم �و�د قرآن اسـت  )ه.ر.ع(مهندس   آقاي:�ح واقعه

از كتـاب   از درس قـرآن بر�ت حديث كساء را درك كرده و در �ـا�سو

 �ح ، نقـل � كنـد رات ايـن حـديثبـر�و آثار شكفت  ءديث كساح

   :ندك� تعر�ف چن�  واقعه را

 ،بـود  ي�ي از نزدي�ان،ي�ي از روزها در م�ل بودم كه تلفن زنگ زد

ــاراح�  ــا ن ــ� دادب ــ:خ ــام ه  دا� اش ب ــب ٤٠ )س. ع(ن ــه راك ــا� ك  س

اثر تصادف با خودرو پرايد در بو�ـوار �داران  �وتورسي�ت بوده است بر

 و هم اكنون حـدود ؛مغزي شده  ��ه١٤٣٢ صفر سال ٢٨ر�خ ش�از در تا

بيمارستان شهيد بهـش� شـ�از  ما و بيهو� عميق درو روز است در ك٢٠

 و پزشـ�ن ، و وضعش وخيم اسـت،در �ش آي � يو �س�ي شده است

عمل جرا� بر روي مغز وي ا�ام داده اند و اميدي بـه : اعالم كرده اند
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 و بـا نـا اميـدي ،نـ� تـوانيم ب�نـيم و مـا �ري ،بهبودي ا�شان ن�ست

 خـانواده اش ؛او پزش�ن از زنده ماندن �صدوم و حال وخيم رو به �ـوت

  .،نگران و ناالن هس�ند

آ�ـه كـه در بر حسب   اين حق�،وق� اين واقعه را در تلفن تعر�ف كرد

 : پ�شنهاد نمودم؛باب فضائل و بر�ت �ا�س حديث كساء درك كرده بودم

جلسه حديث ��ف كساء جهـت بهبـودي وي در مـ��ش برگـزار  كي

  .ندكناطعام ن� كرده و بعد �لس   و �ؤمن� و خو�شان را دعوت؛شده

خـادم جلـسه بـه   و بنده به عنوان؛ �وعد مقرر اين جلسه برگزار شددر

 ابتدا در جلسه راجع به فـضيلت و ،آن جلسه حديث كساء ��ف شدم

فـضايل و بـر�ت آن از �لـه �ـور بـودن ��ـف كـساء و  سند حديث

در ايـن ) سـالم اهللا عليهـا(ا�زهـراء  ح�ت عصمة اهللا ا�كـ�ى فاطمـة

همه بـه طفـي�  ؛ و اينكه ��م كون و ��ن و عوا�م هس�؛حديث ��ف

 و اينكـه معرفـت و ، �اس وجود پوشـيده انـد؛وجود ذوات مقدسه مطهره

، و مايه حيات ��ـم اسـت كه هدف �� ؛اين ذوات مقدسه هست �بت

كـه در و اين ؛ گفـتم قد� كساءديثح و از بر�ت ، عرض نمودممطال�

  و در آن �� از شيعيان و �بـ�؛�ل� كه اين حديث خوانده � شود

 ؛پراكنـده �ـشده انـداجتماع داشته و  تا زما� كه ؛هس�نداهل بيت 

 و ر�ـت الـ�  و �ـورد نـزول بـر�ت،گ�نـد �الئ�ه آنها را در بـر �

اندوهـشان را   و غـم و، و خداونـد حاجـت ا�ـشان را � دهـد،هـس�ند

ــد ــا� از ،برطــرف � كن ــورا�  و ن� ــ�س ،آن را �ح دادممــ� ن  و س



 ٥٦

 بعـد از آن نـ� چنـد دقيقـه ،كساء شديم �شغول قرائت حديث ��ف

 جلـسه ،قرائـت نمـوديم را...) يا من �ل به عقـد ا�ـ�ره(د�ي گره گشا 

   .ك ساعت و نيم طول كشيدد يوحد

خـانواده ؛ و � ا�جلـس شب �س از جلسه حديث ��ـف كـساء همان

 كـه ، شدند�صدوم�صدوم با بيمارستان تماس گرفته و جو�اي وضعيت 

ن از  ا�شان همـ� اآل:تعجب پرستار �ش آي � يو خ� داد كه با كمال

شـب از وم همـان د و �ص،متعجب بودند همه  و،ما ب�ون آمدهوحالت ك

   .�رگ �ات يافت

 بـه تـدر�جمطلع شـدم كـه  � روزهاي بعدوي، در ادامه روند بهبودي 

تواند راه   �١٣٩٠سطح هوشياري بيمار باال آمده و هم اكنون در فروردين 

   .برود

 و گفتـه ، اظهار تعجـب نمـوده؛وابهبودي و �رگ �ات وي از پزش�ن از 

  جز خداوند متعال بر اين �ر و ك�،معجزه است  اين �ورد ش�يه:بودند

  .ن�ست قادر

  وا�مد هللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٠( 

 حوزه معارف ،  رضا حس�نيه ح�ت امام -  هشتم آ�وزشكده :منبع

  . از اصحاب امام هشتم جناب يو�س بن عبد ا�ر�ان : ال�

وسل به حديث آسما� برطرف شدن �ش� �س�ن با ت :عنوان واقعه

  .كساء

  :واقعه فوق را اينگونه تعر�ف � كنند) م.الف(خانم  :�ح واقعه

�  ��ت هين�كساء در �ل حسآسما�  ثي كه در جلسات حد زما�از

  تا قبل از ان�شار � و، كردمداي پ� با عظمت آشناثيحداين كردم با 

بر�ت و به  ام �نا آش" ا�كساءثي ا�وسل �د �اء االو�اثيغ"كتاب 

اين كتاب تدر�ا  كه هن��اما .  �دود بود نورا�ثي حدني ااتيعنا

 دمي آشنا شده  و دش��ا كرامات آن بو ب ؛ و آنرا مطالعه كردم؛من�� شد

 ��ف ثي حدني داشته با توسل به ای كه �ش� و گرفتاریكه هر فرد

 حل �ش�ت یا گرفتم برمي تصم�اطر هم� ف�ا ،برطرف شده است

 هم انمي اطرافی و برا. متوسل باشم نورا�ثي حدني به اشه� ام همزند�

 كردم؛  �هي آن را به آنها توصبه كردم و توسل  �ف� را تعرعي وقانيا

 ثي حدني حل �ش��شان به ایباعث شد كه آنها هم براا�ر  �هم

ستقيما ي�ي از كرامات اعجازگونه اي كه خودم �.  متوسل شوندقد�

  :در جر�ا�ش بودم را در اينجا يادآور � شوم
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مد� پ�ش مادرم م��شان را فروختند و توا�س�ند م�ل ديگری خر�داری 

كنند؛ منت� اين م�ل جديد از آنها� بود كه �ساز بفروش آن را ساخته 

بود و به آنها قول داده بود كه در تار�خ مقرر خانه را �و�ل � دهد، هم 

ب� حرفها�ش � گفت كه زودتر از اين آماده � شود اما در چن� در 

  . قيد شده بود كه م�ل �و�ل داده شود١٣٩٢ ارديبهشت ماه ١٠قو�امه تا 

در اين مدت كه مادرم با خواهرهايم م�ل را فروخته بودند بايد به �ل 

جديدی برای سكونت � رفتند تا م�ل جديدشان آماده شود، و� 

صاحبخانه كه م�ل قدي� ما را خر�ده بود به آنها مهلت داد خوشبختانه 

كه تا آن زما� كه م�ل جديدشان آماده � شود � توانند در اينجا 

  .سكونت داشته باشند، و نياز به جا�ا� به �ل �وقت ن�ست

وق� �وعد مقرر برای �و�ل م�ل جديد فرا رسيد؛ آن �ساز بفروش 

د، و � خواست ز�ر تعهدش در قو�امه بزند و �وع به بهانه آوردن كر

 ميليون تومان به شما � دهم �١٠ گفت كه آن را فسخ � كنم، يا اينكه 

  .تا قو�امه را فسخ كنيد

 ارديبهشت ماه شده بود و� هنوز ٢١اين كشمكش ادامه يافت تا اينكه 

وز وي م�ل را �و�ل نداده بود؛ از طرف ديگر هم با توجه به تورم ر

افزون �س�ن؛ ديگر با اين پو� كه داش�ند ن� توا�س�ند جای ديگری 

در اين مدت هر چه با او صحبت � كردند؛ فايده ای  را خر�داری كنند؛

نداشت، و آنقدر همه مان را نگران كرده كه اعصاب همه مان به هم 

  .ر�ته بود، و اين ا�ر به �ش� بزر� برايمان تبديل شده بود
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من به خواهرم پ�شنهاد دادم كه برای رفع اين �ش� همگي به تا اينكه 

 حديث كساء را ٤٠حديث ��ف كساء متوسل �شو�م، و نيت كرديم كه 

و از همان روز  هم با خواهرم  توسل به پنج .  روز تالوت كنيم٤به مدت 

  .را �وع كرديمتن آل عبا 

رم تماس گرفتم فردای آن روز كه قرار شد پ�ش فروشنده بروند؛ با خواه

و گفتم كه چه خ�؟ و �ر به كجا رسيد؟ ديدم خواهرم خوشحال است، و 

  .ا�مدهللا م�ل را �و�ل گرفتيم و شب برايت � گو�م: گفت كه

شب هم� به م�ل ما آمدند، و ديديم كه خوشحال هس�ند و خواهرم با 

اين بار وق� �اغ : كمال تعجب و با ��ی تعر�ف � كرد كه

ز�فروش رفتيم رفتار وي ��ال عوض شده بود، و از آن �بازی كه تا �سا

كنون داشت؛ ديگر خ�ی نبود، بلكه در صحب�ش؛ �رتبا هم از ما 

من را حالل كنيد، و : معذرت خوا� � كرد، و به مادرم � گفت كه

  ! اصال رفتارش با روزهای قبل قابل مقا�سه نبود

ه ختم را به اتمام رسانديم، و اين معجزه در ادامه هم همراه با خواهرم بقي

ديگری بود كه به بر�ت حديث نورا� كساء؛ از عنايت و نظر خاص 

  . در زند� ام ديدمح�ات اهل بيت عصمت و طهارت 

  

   العا��وا�مدهللا رّب 
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  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٢١(

 حوزه معـارف – جواد  حس�نيه ح�ت امام - نهم آ�وزشكده :منبع

  . از اصحاب امام نهم جناب ع� بن مهز�ار : ال�

  .شفای بيمار با حال وخيم با توسل به حديث ��ف كساء :عنوان واقعه

واقعه فوق را در�اره بيماری پدرشان ) ط.ع.س(آقای  :�ح واقعه

  :اينگونه نقل � كنند

،  شده بودموخيپدرم سابقه بيماری ديابت دارد و چند روز بود كه حا�ش 

 ما ندادند كرديم، اما جواب �شخ� بهبه پزشک �راجعه هم و چند بار 

 وخيم ان�عه حا�شروز از ظهر   تا اينكه بعد،و به ن�يجه ای نرسيدند

 را  به اورژا�س بيمارستان ا�شان ؛شد و ح� به سخ� نفس � كشيد

ه  ا�شان سكت: پزش�ن اعالم كردند كهات؛رسانديم و �س از معاين

؛ به خاطر هم�  و هر دو �يه اش هم از �ر افتاده است،خفيف كرده

 صبح روز  و من شب تا صبح در كنار ا�شان بودم وديال� را ا�ام دادند

 ،قب� طبق برنامه ؛كه برای اس�احت به م�ل آمدم  بود١٠ش�به ساعت 

 �لس ��ت در  برای همراه با ي�ى از دوستانظهر آن روز � با�س�

 معارف ال� در ي�ى از حوزه ها به دروسو حديث ��ف كساء 

تم تا گش� بر به بيمارستان دو�ارههم شب   و؛ � رفتمشهرستان ديگری

كسالت  چون در جر�ان ماجرای دوست همسفر ما  .همراه بيمار باشم

�راقب پدرت  وبه اين سفر  نيا شما : كهبنده گفتپدرم قرار گرفت به 
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 برای ، اس�احت كنم در م�ل ت كردم  به جای اينكهبنده ني و� .باش

  حديث ��ف كساء به آ�ا بروم و �لسگزاریشفای پدرم جهت بر

را� سفر شديم و به �ل �ر�وطه  ف�ا .خدم� در اين �س� ا�ام بدهم

� بن جعفر رقد ي�ى از نواد�ن ح�ت امام �و�رسيديم، در آ�ا 

تيم و به ا�شان متوسل شدم و شفای ، به ز�ارت ا�شان رف� باشد

س�س به جلسه حديث ��ف كساء . پدرم را از اين بزرگوار خواستم

؛ در آ�ا ابتدا درسها� از معارف ال� گفته شد و آثار بر�ت توسل رفتيم

اين حديث هم ا� بيان شد و س�س در انتهای �لس ربه اين حديث نو

  .فای پدرم د� كردند��ف تالوت شد و حا��ن در �لس برای ش

 تا از احوال پدرم  به بيمارستان رفتمبازگشتمشهرستان  از �لس شب كه

  . نداده نموديال� را او را دو�اره ديدم كه  و مطلع شوم

ي از  �يه هامدهللا� اصبح روز بعد با ا�ام آزما�شات �شخص شد كه

 و !!برگشتهبه وضعيت �دی بلكه ! افتاده ا�روز ب�ار ؛�رافتاده ديروز

هيچگونه �رضه و ن� قلب او كه متوجه شدند  ن� با گرف� نوار قلب 

  .كردند از بيمارستان �رخص ا�شان را دو روز بعد هم  و !!!�ش� ندارد

 ا و به كرد هدايت به اين �س� نورا�بنده از آن بزرگوارا� كه ما را

در �لس كسا� كه ن�  و نمودند،اهميت حديث ��ف كساء آشنا 

بيمار د� نمودند �شكر � كنم و از اين برای شفای حديث كساء 

   . برا�شان �سئلت � نمايم را توفيقات ب�ش�)منه ا�سالم(ح�ت �وال 

  وا�مدهللا رب العا��



 ٦٢

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٢(

 حـوزه –  هـاديحـس�نيه حـ�ت امـام  - دهـم آ�وزشـكده :منبع

  . از اصحاب امام دهم جناب ابوهاشم جعفري : معارف ال�

�ات بيمار در آستانه ناب�نا� با توسل به حديث آسما�  :عنوان واقعه

  .كساء

  : واقعه فوق را اينگونه بيان � كنند)ر.ف(خانم  :�ح واقعه

در آ�ز �م �د و سپاس � گو�م خداوند ع� اال� را به سبب نعمت 

خدا را . ت كه ز�ان از عهده شكرش �جز استس�گ و واالي والي

، �وا�ان سپاس به خاطر وجود پر بر�ت ح�ات معصوم� 

بزرگوار و كر�مشان كه در همه حال دستگ� و ياري دهنده ما فق�ان 

 .در�هشان هس�ند

مد� است كه ) منه ا�سالم و إ�ه ال�سليم(به تفضل �وال صاحب األ�ر 

 قرار گرفته و از علوم و معارفشان بهره مند در �س� نورا� معرف�شان

� گردم و در اين �س� ب�ش� و جامع� به حديث ��ف كساء و 

اهميت و اثرات آن شناخت پيدا كردم و س� در خواندن هر روزه اين 

حديث نورا� داشتم و در زندگي خود و اطرافيانم �رتب شاهد بر�ت و 

 و قبو� توسالت بوسيله حديث تاث�ات معنوي و مادي و حاجت روا�

  .��ف كساء بوده ام



 ٦٣

  : رخ داد۱۳۹۲از �له اين توسالت واقعه اي بود كه در نوروز سال 

خي� .  به ديدنمان آمد۱۳۹۱ي�ي از دوستان خانوادگي مان اواخر سال 

پر�شان و ناراحت بود و عل�ش را برايمان توضيح داد؛ كه مد� � درد 

 كرد بطور��ه عمال او را از ا�ام �رها و هاي شديد او را رها ن�

وي هن�م �راجعه به پزشک و گرف� عكس . فعا�تها�ش باز داشته بود

MRI از �ش متوجه غده اي بزرگ �شت چشمش شده كه بايد هرچه 

��ع� عمل � شد، و اال با توجه به رشد ��ع اين غده، چشم وي از 

  .قط� بودحدقه اش ب�ون آمده و ناب�نا � اش 

نگرا� ب�ش� او از اين بود كه پزشک گفته بود �وفقيت اين عمل پنجاه 

پنجاه است و ��ن است ح� عمل ناب�نا� اش را از دست بدهد و در 

  !ع� حال چاره اي جز عمل ن�ست

�وقعيت ا�شان خي� بغرنج و حساس بود همينطور كه برايمان توضيح � 

 بود و � گفت آخر چرا من بايد داد اشک در چشما�شان حلقه زده

ز�را شغل وي حسابداري بود و همه �ور�ت �رش با ! اينطور شوم؟

چشمان او در ارتباط بود در ع� حال فرزند ارشد خانواده و �سؤول 

تأم� نيازهاي مادي ا�شان بود و از سا�ان قبل كه پدرشان را از دست 

�ش �راقبت � كرد و داده بودند، ا�شان از مادر و دو خواهر كوچك

  .�ايت ما� خانواده را به عهده داشت

از ش�يدن اين �وضوع خي� ناراحت شديم و به ا�شان توسل به حديث 

��ف كساء و امداد و استعانت جس� از ساحت مقدس �سه طيبه و 



 ٦٤

را پ�شنهاد كرديم تا خودشان عنايت و تفض� ح�ات معصوم� 

خودمان ن� براي حل �ش� . صل شودبفرمايند و براي او فر� حا

ا�شان �وع به تالوت پنج عدد حديث كساء به همراه ختم أمن �يب 

 متوسل شديم تا �ش� برای ا�شان كرديم و به پنج نور مقدس ... 

  .پ�ش نيايد

 بود كه ا�شان اطالع �۹۲رتب جو�اي احوال ا�شان بوديم؛ اوايل نوروز 

حديث ��ف كساء متوسل بوده اند و دادند كه در اين مدت �رتب به 

براي عمل جرا� به تيم پزش� كه در تهران به ا�شان معر� شده، براي 

ا�ور مقدما� را� تهران شدند و اين بار پزشک �س از و�ز�ت و 

معاينات و برر� آزما�شات ا�شان را دلگرم كرده و گفته بود ان شاءاهللا 

�شان قول عم� را داده بود كه تمام عمل با �وفقيت ا�ام � شود؛ و به ا

غده را كه به حجم يک گردوي درشت بود بدون ر�سک ناب�نا� از �شت 

  . چشم ا�شان خارج نمايد

منت� هز�نه عمل �سيار باال بود و� به فضل حق تعا� و عنايت 

مدير ��� كه در آ�ا �شغول به �ر بودند به ح�ات معصوم� 

�شان قول �ساعدت در تأم� هز�نه عمل را خاطر حسن ا�ام �ر ا

  .دادند

عمل ا�شان با �وفقيت ا�ام شد و ا�مدهللا جرا� غده بدون هيچگونه 

�رضه ا�ام شد و هم اكنون در سالم� ��ل به زندگي خود ادامه � 

  .دهند



 ٦٥

خداوند را شاكرم كه راه را به ما �شان داد و از نعمت واليت و �ايت 

از همه بزرگواران و . بهره مند ساختصوم� ح�ات مقدسه مع

اهتمام � ورزند نهايت عز�زا� كه در �� علوم ائمه معصوم� 

قدردا� و سپاس را دارم و سالم� و توفيقات روز افزو�شان را از 

  .خداوند متعال خواستارم

  

  وا�مدهللا رب العا��

  

  

  



 ٦٦

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٣(

، حوزه  آ�وزشكده يازدهم، حس�نيه ح�ت امام حسن عسكري :منبع

   از اصحاب امام يازدهم جناب ا�د بن اسحاق ق� : معارف ال�

پيدا شدن وسيله نقليه �قت شده با توسل به حديث  :عنوان واقعه

  .قد� كساء

  :واقعه فوق را اينگونه تعر�ف � كنند) خ.پ( خانم :�ح واقعه

است كه به بر�ت ��ت در �سهای معارف ال� با بنده چند سا� 

آثار و فوايد شگفت حديث كساء آشنا شده ام و شاهد وقايع متعددی در 

ب� خانواده و دوستانم بوده ام كه با توسل به اين حديث نورا� برطرف 

از �له آنها واقعه ای است كه برای برادرم پ�ش آمده بود و . شده است

سما� كساء و عنايت ثامن ا�جج ح�ت � بن با توسل به حديث آ

  : برطرف شد�و� ا�رضا 

به د�ل نبود بازار �ر مناسب و �ايط اقتصادی جامعه �بور برادرم 

شد كه برای شغ� كه مناسب با رشته �صي� اش بود از شهر 

شود؛ چند ما� آ�ا  �شغول به �ر آ�ا در سكون�شان �زم بوشهر شود و

اينكه يک روز بعد از اتمام �ر، برای اس�احت و �ديد قوا به بود تا 

اس�احت�ه رفته بود و وق� به �ل �ر برگشت متاسفانه اتومبيل ا�شان 

به همراه وساي� كه داخل آن بود دزديده شده بود؛ ا�شان هم بالفاصله  



 ٦٧

 اين �وضوع را با پل�س در ميان گذاشت و مد� هم در آ�ا ماند تا اگر

خ�ی شد در دس�س باشد؛ و� بعد از مد� كه گذشت و از پيدا شدن 

آن نا اميد شد و از طر� هم چون آنها وسايل و ابزار شغ� اش بودند و 

  .عمال بي�ر شده بود به شهرمان بازگشت

 در اين مدت خي� ناراحت و اف�ده شده بود چون قيمت باالی ماش� 

ا به او وارد كرده بود و اين باعث شده و وسايل داخل آن خسارت ز�ادی ر

  .  كه اوضاع خانواده ن� نا�ساعد شود و همه برای او نگران شو�م

 بنده و هم�م � خواس�يم برای شبهای قدر در ماه مبارک تا اينكه 

 بنده هم مادرم را دعوت كردم كه همراه ؛ر�ضان به �شهد مقدس برو�م

 م بياورد تا روحيه اش به� شود و ان گفتم برادرم را ها�شانما بيايد به 

  .شود� ماشي�ش هم پيدا شااهللا به بر�ت ز�ارت امام رضا 

 در �ظات آخر با ما همسفر برادرم ابتدا از آمدن امتناع � كرد و� بعد

 خودش  كه بوديم ك� روحيه اش به� شده بود و مقدس در �شهد.شد

ر بود كه ماشي�ش پيدا �  اميدواهم برای اين حاج�ش متوسل شده بود و

  .شود

 حديث كساء ،كه بوديم به مادرم گفتم برای پيدا شدن ماش�آ�ا  

 سه . متوسل شود و خصوصا امام رضا  و به اهل بيت �واند

روز بعد از اينكه مادرم خواندن حديث كساء را �وع كرده بود برادرم 

 �سيار  وش��� �ش � كنددر خواب ديد در حرم امام رضا 

  .خوشحال است



 ٦٨

  حديث كساء را �وع مقدس در �شهد كهمادرم همچنان از همان روز

 �س از تا اينكه   آن را به صورت �رتب و روزانه تالوت � نمود بودكرده

 و گذشت حدود يک ماه و نيم به برادرم تلفن شد كه ماشي�ش پيدا شده

ي�ش را كه پيدا  برادرم به بوشهر رفت و ماش.برود آن را �و�ل بگ�د

 و خدا را شكر به ماش� آسيب و خسار� وارد شده بود �و�ل گرفت

  . �شده بود

  متوجه در راه بازگشت به خانه از هر شهری كه عبور � كردا�شان

نند، و بعد  �ردم ش��� �ش � كو ديده بود بود  خيابانها شدهچرا��

 ا سعادت امام رضا به يادش آمده بود كه آن روز �صادف با ميالد ب

بوده است و باعث شد به ياد خوا� كه ديده بود بيفتد و به هم� خاطر 

 به  و خصوصا امام رضا آن روز  را به خاطر لطف اهل بيت 

  .ا�شان، اقدام به توز�ع ش��� در ب� �ردم و دوستان نمود

  

  وا�مدهللا رب العا��

 



 ٦٩

  كساء غياث األولياء يف التوسل حبديث ال)٢٤(

 حوزه ، �ّمد مهدي حس�نيه ح�ت امام - دوازدهم آ�وزشكده :منبع

  .از و�ي امام دوازدهم  جناب �مد بن عثمان : معارف ال�

با اصالح رفتار زوج� و برطرف شدن �شا� خانوادگي  :عنوان واقعه

  .توسل به حديث قد� كساء

�ى از اقوا�شان برطرف شدن �ش� خانواد� ي) آ.ز (خانم :�ح واقعه

   :را اين گونه نقل � كند

�نونم كه ) منه ا�سالم(در ابتدا خداوند را شكرگزارم و از ح�ت �وال 

بنده و خانواده ام را به �س� نورا� معارف ال� هدايت فر�ود، كه به 

 بر�ت آن هر روز در� از  مطالب ناب معرف� به روی ما باز � شود و

  . �ماز آن بهره مند � شو

بعد از اينكه با فضايل و بر�ت حديث قد� كساء آشنا شدم و 

معجزات ز�ادی را از توسل به اين حديث ��ف به عينه ديدم تالوت 

آن را به همه دوستان و اقوام توصيه � كردم؛ تا اينكه يک روز از خان� 

مطلع شدم كه �ش� در زند� دخ�شان وجود آمده و با هم�ش بر � 

 اختالف پيدا كرده اند، به خاطر هم� بالفاصله به ا�شان گفتم �سائ�

به ا�شان توصيه كنيد كه حديث ��ف كساء را تالوت كند و متوسل به 

  :اصل واقعه را از ز�ان ا�شان نقل � كنم.  شودپنج تن آل عبا 



 ٧٠

 خي� هم با كه گذشت � �ش��مان زند� از هفته يک هم�م و من

 با و ب�ينم را ام خانواده كه داد ن� من به اجازه �مهم ؛داش�يم �ش�

و  دعوا  در حالهم با �رتب ؛باشم داشته ای رابطه آشنايانم و دوستان

 ن� غصه دار ما شده بودند، هايمان خانواده  ب�اين در و �شاجره بوديم،

 �مجلو را� خواستم � خدا از و  از اين بابت خي� ناراحت بودم،من و

 يا ؛ يا اين �ش� به خو� حل شود؛ ودهم ا�ام �ری بتوانم تا بگذارد

 اين به اينكه ديگر�ّملچون  !بگ�م را وطالقم كنم تمام را زند� اينكه

  !!!نداشتم را دهم ادامه زند�

: كه گفت من به از ك� صحبت، بعدي و گرفتم تماس مادرم با روز يک

��ف  حديث بار چهل :كه �يدبگو او به گرفت تماس اگر :گفته فال�

  .�واند  راكساء

 اخالق توسل به حديث كساء � تواند كه بنده در ابتدا باورم ن� شد

و�ا اهمي� به . و همه اين �ش�ت برطرف شود كند عوض  راهم�م

  .اين توسل ندادم و در اين ارتباط؛ اقدا� هم ن�ردم

؛ هر روز و اختالفات ما و سخت گ�ی های هم�م ؛گذشت روزها

ب�ش� � شد، و روزها را به تنها� در خانه � گذراندم؛ بدون اينكه 

  .بتوانم با ك� در ارتباط باشم

وند خدا از  بعد از ادای فر�ضه نماز؛وتا اينكه يک روز د�م شكست 

 دفعه يک در هم� ح� كه در حال خودم بودم ،خواستم كمک �جزانه

 به كه طور هم�؛ كنم باز را �نان امفاتيح كتاب :كه گفت من به ح�



 ٧١

 حديث مبارک اسم به چشمم ، ناگهانكردم � ن�ه كتاب صفحات

  و توصيه اشمادرم حرف ياد به من كه بود آ�ا و ،افتاد كساء��ف 

ت به را كساء حديثتالوت  و نيت كردم ؛افتادم
ّ
  .بار�وانم چهل مد

 را چ�ی  گذشتبه مدت يک هفته كه از تالوت اين حديث نورا� � 

  !شد ن� باورم هم خودم حّ�  كه كردم احساس زندگيم در

اخالق و روحيات هم�م به � تغي� كرد، و به من اجازه داد كه با 

خانواده ام در ارتباط باشم، و سخت گ�ی های گذاشته را كنار گذاشت، 

ل ال� را به بر�ت توسل به ح�ات اه معجزه كه بود باری اّول� اين و

 ادامه همينطور به خواندن آن. كردم � احساس  در زند� امكساء 

، تا اينكه هر روز تغي�ات ب�ش� و به�ی در �وه رفتار او �شاهده دادم

  . � كردم، طوری كه ديگر اصال شباه� به آن فرد قب� نداشت

� ا�ته ناگفته نماند كه در ح� تغي� رفتار او؛ متوجه شدم كه اش�ال� ن

از طرف خودم و رفتارم ن� بوده كه اين �سئله را �شديد � كرده است، و 

  . اين معجزه دّوم اين توسل بود

 آن همه �ش�ت به خو� و االن با نظر لطف پنج تن آل عبا 

 اهل بيت و خداوند نظر توجه از را اينها همه منبرطرف شده است، و 

  . گ هستمو شاكر اين لطف بزر دارم عصمت و طهارت 

 ح�ات به توسل با خورم بر� �ش� به وقت هر همچن� از اين به بعد

  .رسم � خود حاجت به كساء ��ف حديث طر�ق از معصوم�

  و ا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٥( 

 حـوزه معـارف –  ع� ح�ت امام  حس�نيه- اّول آ�وزشكده :منبع

  . از اصحاب امام اول ناب ابوذر غفاري ج: ال�

برطرف شدن �ش�ت متعدد زند� با توسل به حديث  :عنوان واقعه

  .قد� كساء

  :واقعه فوق را اينگونه بيان �  كنند) خ.ح(خانم  :�ح واقعه

ده چند سا� است كه به همراه هم�م با �ا�س و دروس معارف ال� بن

 آ�وزه های ناب آن بهره های فراوان برده و آشنا شده ايم و تا به حال از

  .�وال را بر اين نعمت بزرگ شاكر�م

ز سه ش�به ای بود كه � خواستم به جلسه ز�ارت آل ياس� ��له در رو

حس�نيه �ل بروم؛ و اين در حا� بود كه چند روز قبل م�ل نبودم؛ و 

 تلنبار بود؛ خانه ام �شدت نا�رتب و به هم ر�ته شده و �رهايم روی هم

در حا�كه داشتم وارد �لس � شدم در قلبم اين �وا را با ح�ت 

داشتم؛ كه خودتان فردی را بعنوان كمک ) منه ا�سالم(صاحب اال�ر 

چرا (برايم بفرس�يد، در حا�كه من به هيچ كس رو نزنم و تقاضا ن�نم 

  ).كه ا�ام اين �ر برای بر� ��ن است گران تمام شود

لسه شدم و �لس هم �وع شد؛ بعد از جلسه ي�ى از دوستانم وارد ج

فردی است �سيار ��م و قابل اعتمادی : در آن جلسه به من گفت كه
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� باشد؛ كه به د�ل بر� از �ش��ش آماد� دارد كه در خانه آشناى 

�ورد اعتماد �رهاى خان� كند؛ اما ن� خواهد هم شخ� از اين 

يا شما برای �رهای م�ل نياز به چن� فردی �وضوع مطلع شود، آ

  ندار�د؟

 او كه از صحبت و نياز من ��ال � خ� بود؛ اين پ�شنهادش �را در 

بهت و ح�� �سيار فرو برد، و ح�ان مانده بودم كه چطور به اين 

  ! �عت ح�ت پاسخم را دادند

 هم خالصه اين فرد به م�ل ما آمد؛ در طول روز در صحب� كه با

داش�يم گفت  كه شوهرش بي�ر است؛ و به خاطر اينكه در �ل �ر برای 

شخ� ضامن شده؛ و �ش�� بوجود آمده ديگر به ��ر ن� رود، و 

تدر�ا به بطالت كشيده شده؛ و به تن پروری �دت كرده، و هر�ار از او 

 اگر ناراحت هس� طالقت را: � خواهم كه به � �ری برود � گو�د

  .بگ� و برو

بنده به اين خانم پ�شنهاد كردم كه برای رفع �ش�تت حديث كساء را 

او گفت كه � خوانم، به او گفتم جدی .  روز نيت �ن و �وان۴۰

  .�وانده ای؛ باورش �ن و اثرش را ب��

دفعه بعد كه آمد روحيه به�ی داشت؛ و گفت كه به صورت جدی 

ست، و هم� ا�ر باعث شده كه �وع به تالوت حديث كساء كرده ا

�م �م فرصتهاى شغ� مناس� در خانه ها برا�ش فراهم پيدا شود و 

  .گشا�ش ب�ش�ی در �رها�ش حاصل شده است
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بر اثر اعتمادی كه به او شده بود؛ �رش گس�ده شده؛ تا اينكه من ا�شان 

از را به خانه ي�ى از اقوام معر� كردم؛ كه ا�شان مادر پ�ی داشت، و 

اين خانم خواسته بود كه از مادر سا�ند او نگهداری كند و او هم قبول 

  .� كند

در � صحب� كه با خو�شاوند ما داشته؛ متوجه � شود كه برادر اين 

وى برای رف� به م�ل اين . خانم رئ�س �ل �ر قب� هم�ش است

  . سا�ند شک و ترديد پيدا كرد

 اين سا�ند باور داشتم؛ به او گفتم كه من كه شخصا به ايمان و اعتقاد

در خانواده ما هر�ه حاج� داشته باشند، ابتدا برای سالم� ح�ت 

و بعد اين خانم سيده نذر كرده؛ و �س از رفع ) منه ا�سالم(صاحب اال�ر 

حاجت، هز�نه در نظر گرفته را به فق� � دهند؛ و شما هم برای بر�ت 

. اع� خدمت اين پ� سا�ورده را ب�نزند� ات  هم كه شده؛ چند س

خالصه اين خانم با ا�ار بنده قبول كرد كه براى نگهداری آن خانم 

  .سيده سا�ند برود

او از هن�ميكه كه به خانه خانم سيده � رود؛ خانواده اين خانم به او � 

گو�ند كه طبقه باالی اين خانه دو اتاق خا� دارد، و � توا� در آ�ا 

 شوی بدون اينكه �وا� پو� ب�دازی، و در عوض از اين سا�ن

  . سا�ند ما هم نگهداری كنيد
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اين خانم خدمت�ر هم در كنار �ش�� كه در زند� اش داشت مدتها 

بود كه اجاره خانه اش عقب افتاده بود؛ با ش�يدن اين پ�شنهاد شاد � 

  .شود؛ و روزنه اميدی در د�ش باز � شود

 كه او بر� �ش�ت �ری هم�ش با او �ث داشت؛ و از در اين مدت

او � خواسته كه به ��ری برود؛ و� قبول ن� كرده است، و با تهديد 

خانم به جدا� ا�شان را وادار به سكوت و سازش � كرده است؛ و خانم 

هم در اين مدت با تالوت حديث ��ف كساء و ايمان اعتقادی كه به 

د همچنان توسال�ش را ادامه � دهد، تا اينكه روزی در آن پيدا كرده بو

هم�ش �و� رخ � دهد؛ و از �وضع تهديد خانواده؛ به حا� � رسد 

كه خودش را در تهديد � ب�ند؛ و اينكه با ادامه اين وضع ��ن است 

هم� و فرزندش را از دست بدهد؛ ف�ا تصميم � گ�د كه به � �رش 

  .بر گردد

دی كه اين خانم را ديدم و از از احوال او جو�ا شدم �سيار شاد و دفعه بع

خوشحال بود؛ كه به بر�ت توسل به حديث با عظمت كساء؛ هم �ر 

خودش توسعه پيدا كرده و درآمدی دارد؛ و هم هم�ش ديگر بي�ر 

ن�ست، ضمن اينكه �ش� �سك�شان هم بدون پرداخت اجاره برطرف 

مديون توسل به ح�ا اهل بيت عصمت و شده است؛ و همه اينها را 

  . داند �طهارت 

  

  و ا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٦(

حـوزه حس�نيه ح�ت امـام حـسن �تـ�  - مآ�وزشكده دو :منبع

   مدو باب امام ؛سفينهق�س بن ورقة معروف به جناب 

توسل به حديث آسما� بهبودی زخم صورت كودک با  :عنوان واقعه

  .كساء

  :واقعه فوق را اينگونه نقل � كنند) خ.ح(خانم  :�ح واقعه

بنده چند سا� است كه در �ا�س درسهای معارف ال� ��ت � كنم 

قبل از ورود . و در هر جلسه مطالب مفيد و پر�اری برايمان بيان � شود

شنا بودم و به درسهای معارف ال�؛ ا�اال با حديث ��ف كساء آ

بع� اوقات هم آن را تالوت � نمودم، و� االن با آشنا� كه با فضايل و 

بر�ت اين حديث با عظمت پيدا كرده ام؛ با شناخ� ب�ش� آن را تالوت 

� كنم، و هم�شه تالوت آن را به اطرافيانم ن� توصيه � كنم، تا آنها ن� 

ی كه در ارتباط با فرزندم پ�ش و اما واقعه ا. از بر�ت آن بهره مند شوند

  :آمد

روزی دخ� خردسا�م در حال بازی كردن با �ه ها بود؛ كه در ح� 

بازی؛ ي�ى از كود�ن با دس�ش پنجه ای به صورت او در كنار لب وى 

كشيد و خون آمد؛ اين خراش خي� كوچک بود؛ و ك� از پوست صورت 



 ٧٧

اشت، با ك� د�و�؛ او او جدا شد كه نيازی هم به �راجعه به پزشک ند

  . آرام شد و در ظاهر �ش� برطرف شد

انتظار � رفت بهبودی ��ل حاصل شود و زخم خوب شود؛ و� به همان 

اندازه در همان قسمت گوشت اضافه آورد، ديدن اين �وضوع خي� برايم 

سخت بود؛ چون اتفاق خا� نيافتاده بود؛ اما حاال به اين ش� در 

  !شدصورت او ظاهر 

 چون فرزندم دخ� بود ب�ش� روی آن حساس و ناراحت بودم؛ و آنقدر 

به اين گوشت اضافه ن�ه � كردم؛ كه او خودش هم حساس شده بود؛ و 

  !� گفت مگر اتفا� در صورت من افتاده است؛ كه اينقدر ن�ه � كنيد؟

تا اينكه يک شب خي� �فه شدم و تصميم گرفتم كه به ح�ت فاطمه 

 متوسل شوم؛ برای هم� ابتدا غسل ا�ام دادم، و بعد نيت هراء ز

و آن . كردم كه پنج عدد حديث كساء را در مدت پنج روز تالوت كنم

  . نذر را ا�ام دادم

بعد از اين پنج روز در حا�كه باورم ن� شد؛ ديدم گوشت اضافه كنار 

  . ب� رفتلب؛ بطور غ� قابل باوری؛ خود�ود جدا شد، و ��ال از 

ديگر زخم صاف شده بود، و� رنگ اين قسمت از پوست؛ با بقيه 

متفاوت شده بود؛ بنده كه اعتقادم به اين حديث ��ف �كم� شده 

بود؛ دو�اره نذر كردم كه پنج حديث كساء ديگر برای اين �ورد هم 

�وانم؛ تا اين قسمت پوست صورت او هم سا�م شود، اين نذر را ن� ا�ام 
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م، و بعد از اتمام اين حديث آسما�؛ ديدم كه رنگ اين قسمت پوست داد

هم مثل ديگر قسمتهای صور�ش شد؛ به گونه ای كه ديگر هيچ آثاری از 

جراحت روی صورت او �شاهده ن� شد، و همه اينها به بر�ت توسل به 

  . و نظر و لطف شان بر بنده و خانواده ام � باشداصحاب كساء 

  

   العا��وا�مدهللا رب
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٧(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� -آ�وزشكده سـوم  :منبع

  )از اصحاب امام سوم ( -أزدی عمار شهيد جناب : معارف ال�

  . �ات يک زند� در آستانه فروپا� :عنوان واقعه

توسله به كه از دا�شجو�ان معتقده و م) ص.س( خانم :�ح واقعه

در ي�ى از و  ،است) منه ا�سالم(ساحت مقدس ح�ت صاحب اال�ر

 �شاوره روا�شنا� حقو� داور�های طالق ؛�ي�يک های بهز�س�

  : ماجرا را اينگونه نقل � كنند،خدما� را ارائه � دهند

 مد� بود كه �ورد �شاوره ای داشتم كه در دادن راه حل به ا�شان 

 به زند� و شوهرش عشق � ورز�د، خان�. درمانده بودم 
ً
 با اينكه ��ال

از �س �ورد �دی و � تفاو� قرار گرفته بود توان ) بنا به اظهار خانم(

توصيه هاي به ص� و مدارا  ،جس� و رو� اش را از دست داده بود

ادامه اين راه و ص� از او براى و خواس� �ش� را حل ن�رده بود، 

 در مقابل � دا�ستم جدا� ن� به ، ا�شان بودباعث صدمات جدی به

   .رو� ا�شان � شود � نو� ديگر باعث �ر�ب 

وق� با شوهر ا�شان �شاوره داشتم حقيقت بر من آش�ر شد و فهميدم 

ه جا� ديگر پيدا بوا�ست� ) در فضاي �ش� با هم�ش(كه ا�شان 
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ش گرديده بود، اما اين سبب �دي ب�ش� ب� او و هم� و ،كرده بودند

 نه اينكه ،جدا� كه ا�اد شده بود �سيار اف�ده استديدم كه شوهر از 

 ن� از توا�ش ب�ون مدير�ت اين وضع و� ؛�واهد زند� اش را نگه دارد

  .شده بود 

اگرچه جلسات �شاوره در منع پ��فت �ش� آنها مفيد بود، اما حل 

 از  آرا� او�ه طرف� برگرداند؛نها� آن بطوري كه وضع را به گر� و

در هر دوی چون اما  . و را� پيدا ن� كردم ،دست و قدرت ما ب�ون بود

� توان به كمك  كه �شان � داد ؛آنها ر�شه های اعتقادی ديده � شد

  .؛ اميدوار بودماين زند� را �ات دادآن 

يث در �ورد عظمت اين حدال�  معارف �ا�س دروسيک روز كه در 

 و از ؛نورا� صحبت شد؛ ي�ى از دا�شجو�ان كه آ�ا حضور داشت

توسل به حديث كرد كه  به من پ�شنهاد ؛ آ�ه بودي اين زوج�ماجرا

 و من هما�ا نيت كردم كه توصيه كنم،اين خانواده ه ��ف كساء را ب

از طر�ق ختم چهل (ا�شان را به توسل جس� به حديث ��ف كساء 

  .كنمراهنما�   )روز

از آ�ا كه اضطراب آن خانم �ور اين �ش� بود، و كن�ل و حل آن را 

�ش�� � كرد؛ �ا ا�ام اين ختم به روش مذكور را به آن خانم دادم، و 

  .او ن� قبول كرده و �شغول ا�ام آن شد

خانم با من تماس گرفت و خ� آن هنوز اين ختم به نيمه نرسيده بود كه 
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 و اينقدر د�ش آرام ؛ و اطمينان خا� رسيده است به آرا�ش:داد كه

.  و همه چ� را به خداوند متعال �سپارد ،شده كه تصميم گرفته تو� كند

خ�ها� كه � رسيد �شان از پيدا شدن اميد � داد،  تا آ�ا كه در ادامه 

. آثار آرا�ش و رضايت در صور�ش هو�دا بود . روزی خانم به ديدنم آمد 

با از اينكه . عجي� كه در زند� شان پ�ش آمده صحبت كرد از تغي� 

شوهرش از اف�د� �ات پيدا آرا�ش و پذيرش و همد� وي چگونه 

 و� چ�ی كه ، و زند� شان خي� به� از آ�ه انتظار داشت شده؛كرده

 و جوا� كه از توسل ،او را شاد � كرد قدرت تو� بود كه پيدا كرده بود

 او�ای به بر�ت و از اينكه خداوند ،�ف كساء گرفته بودبه حديث �

 و من ، اورا �ورد ر�ت و عنايت قرار داده بودند شكرگزار بود ال�

 خداوند چن� :ال� سجده شكر كردم كه�ه ره دباز او؛ شكرگزارتر 

، و هم اينكه به بر�ت بابها� را برای �ات ا�سانها باز گذاشته است

ماوراي دا�ش و ذهن�تهاى رايج   اين �شاوره امهدايت �كتب و�؛

 در آستانه زند�ن�يجه �سيار �وفق داشت، و سبب شد نه تنها يك 

 زند�فروپا� �ات پيدا كند؛ بلكه اين زوج� با رو��ردي به� به 

  . ادامه دهند

 از مــا بنــد�ن بـه اميــد رضـايت خداونــد و حــ�ات معـصوم� 

 و )�ـه ال�ـسليممنـه ا�ـسالم و إ(ام زمان در�هشان و فرج و سالم� ام

  . توفيق بند� و خدمت گذاری در راهشان 

 وا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٨(

 حـوزه –  سـجاد حـس�نيه حـ�ت امـام -چهارم  آ�وزشكده :منبع

  .  فرزند و صحا� امام چهارمجناب ز�د شهيد : معارف ال�

 عضال� با  شديد ماهه مبتال به اسپاسم٩شفای كودک  :واقعهعنوان 

  .توسل به حديث قد� كساء

  :واقعه فوق را اينگونه بيان � كنند) ن.م(خانم  :�ح واقعه

  در م�ل ي�ى از دا�شجو�ان معارف ال� سال است كهدونزديک به 

اين  و در  كنيم، برگزار � ��له را ز�ارت آل �س �لسروزهای دوش�به

معارف ال�  و همچن� حديث ��ف كساء و آثار و ب� افراد را با 

 و توسالت ز�ادی به ،ثر بودهؤ خي� �ا�مدهللا و ، آن آشنا كرده امبر�ت

  . نتايج خو� گرفته اند، و داشته اند �سه طيبه

 ؛ �ضطر وارد جلسه شد با حال� كه خان�؛يک روز در آخر ز�ارت بوديم

 ا�شان در همساي� م�ل مذكور ؛� كوچ� به بغل داشتدر حا�كه دخ

 اطال� ؛نده و كم� در �ل حضور داش� و چون شاغل بود؛قرار داش�ند

، بعد از اينكه �لس توجه؛ به پايان رسيد،  نداش�ند�لس توسلاز اين 

�ش� فرزندش را برای بنده عنوان نمود، و از ما خواست كه جلسه ای 

  : برگزار كنيم، كه ماجرا را از ز�ان ا�شان نقل � كنمرا در م�ل ا�شان

 به اسپاسم بود كه مدت يک ماه  ماهه است، و٩  به نام فاطمهم دخ�



 ٨٣

 و چون  بود،مبتال شده) ش�يه فلج؛ �ا� شدن عضو(شديد عضال� 

 تا ،دمش�مطلع بيماری �وع  از ؛شاغل بودم و صبح ها م�ل نبودم

 و در اين مدت خي� ،كه متوجه اين �ورد شدم ؛اينكه االن يک ماه هست

  خصوصا ح�ت زهرا و ائمه معصوم�  و از خداوند؛� تا� كردم

 در طرف چپ دچار م دخ�؛ تقاضای شفای بيماری فرزندم را كردم

برای حل اين �ش� او را به �ر�ز  ؛بود) �ا� شدن عضو(اسپاسم شديد 

ر اين يک ماه �ت نظر آنها �ص� درمان اين نوع �ش� بردم؛ و د

و برنامه های درما� را اجرا � كردم؛ و� عمال ن�يجه ای نگرفته بودم؛ 

 دست چپ او به صورت �شت ��م �سته }هم�شه در طول اين مدت

 � ؛ به د�ل اين �ش�؛گذاشتم  �ُرْوُرَوک و وق� هم كه او را در ،بود

با پزشک ، و طبق نظر ردخو  و ت�ان ن�؛ به همان سمت چپ خم بوداو

 در اين وسيله  � توا�ستبايدا�ام تمر�نا� كه در�افت كرده بود؛ 

 و توانا� ؛ اين طور نبوداو كه ، و دست چ�ش را باز كند؛حر�ت كند

  .داشتنا�ستادن و راه رف� در اين وسيله را 

 ن�هم به ،دك� بودمطب  يک روز كه همزمان با برگش� من از تا اينكه

 و به پايان ، با دل شكسته وارد اين م�ل شدمو ؛چم خانه همسايه افتادپر

؛ در آ�ا احساس آرا�ش خا� به من دست داد؛ �ش� د� رسيدم

 جلسه در ميان گذاشتم؛ و از ا�شان خواستم كه �را م��انفرزندم را با 

نيت كنم و برای شفای فرزندم : ا�شان به بنده گفتند كه. راهنما� كنند

  .يث ��ف كساء را تالوت كنمحد
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 و حديث ؟ ع� به م�ل ما بياييدا�روزشود   به ا�شان ��ع گفتم �

  د؟ �وانيفرزندم هزار صلوات را برای شفای ١٤ و ختم ء��ف كسا

جلسه با . ا�شان قبول كردند و با تعدادی از همساي�ن به م�ل ما آمدند

 و ،از اين حديث بيان شد معجزا� ی آنابتداآداب آن �وع شد؛ و در 

، و بعد ختم صلوات  را تالوت كردند كساءم� حديث آسما�بعد از آن 

  .را برگزار كردند

؛ و دخ� كوچک من ن� د� كردند؛ در پايان برای شفای همه �ر�ض ها

  .جلسه به پايان رسيد، و من نور اميدی را در د�م احساس كردم

 :ه ای بزرگ را ديدم، و آن اينكه؛ با چشمانم معجزاما فردای همان روز

 فرزندم ؛ �وع شده بود كساءحديثروز گذشته � همان ساعت كه 

،  را باز كردش و �شت دست چ�، خود �وع به راه رف� كردُرْوُرَوکدر 

 بدون اينكه �ش� در حر�ت داشته باشد؛ االن وضعيت او روز به روز 

  .ستادر حال به� شدن 

م و مقيد به � بنده هر روز �لعجزه بزرگ را ديدم؛بعد از اينكه اين م 

و نظر توجه  ؛ و اين را ن�يجه توسل،كسا شده ام ��ف خواندن حديث 

  .دانم � ح�ت زهرا و عنايت

  

  وا�مدهللا رب العا��

  



 ٨٥

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٩(

وزه  حـ، �ّمـد بـاقر حس�نيه حـ�ت امـام پنجم، آ�وزشكده :منبع

  .  باب امام پنجمجناب جابر جع� : معارف ال�

شفای بيمار مبتال به ك�ست س�نه با توسل به حديث  :عنوان واقعه

  .آسما� كساء

  :كند را اين گونه نقل �فوق  واقعه )ک.ز(خانم  :�ح واقعه

  ��له آل �س�ا�س توسل ز�ارت حدود يک سال هست كه در بنده

؛ هر بار با ي�ى از بر�ت توسل به حديث اتجلساين در كنم  ��ت �

، و �ر�ه های �تلف و نتايج �وفق و مدشقد� كساء ن� آشنا � 

بعد از و . مدي�شباورن�رد� توسل افراد در �ش�ت �تلف را � 

و خودم  آشنا� با اين �م نورا�؛ بر�ت ز�ادی از آن شا�ل حا�م شده؛

توسل بنده به حديث قد� كساء اين هم ن�يجه گرفته ام، �ح واقعه 

  : چن� � باشد

 ك�ست ساز شده بود و چند ماه يک بار بايد به  ام س�نهمد� بود كه

 و  اين �ر با درد؛پزشک �راجعه كرده و آب س�نه ام را � كشيدم

ناراح� ز�ادی همراه بود، و در طب رايج هم براى اين �ش� درما� 

م در نزدي�ى م�ل ما جلسه توسل ز�ارت نداش�ند؛ تا اينكه مطلع شد

 نآدر  آل ياس� ��له برقرار شده؛ �شتاق ��ت در آن جلسه شدم؛

 حديث تالوت از آثار و بر�ت ؛ بعد از تالوت اين ز�ارت ��فجلسه
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   . و بهره مند شدممطلع افراد �تلف برآورده شدن حاجات و ءكسا

  و �سيار سفت  و درد ناکمتورم و قر�زيک روز س�نه ام در هم� ايام 

 ؛ به پزشک معا�م زنگ زدم كه نو�ت  بگ�مپر�شا� ��ع با حالت شد؛

 به خارج از كشور رفته و تا يک ماه ديگر هم  كه دك�م�� ا�شان گفت

  !بر ن� گردند

 حديث تالوتحالت ناراح� يادم به همان در   �سيار ناراحت شدم و

  يا صاحب ا�زمان�والی من: گفتم حال� د�شكستهو با   افتادءكسا

 با  � خواهم من هم به چشم خودم معجزه اين حديث)منه ا�سالم(

  ! را ب�ينمعظمت

ء  كسا ��ف حديث�رتبه پنج ،با حالت پر�شا� وضو گرفته و رو قبله

 زهرا  فاطمه از ح�ت؛ و با حالت گر�ه و استغفارتالوت كردم را

الت طبي� خارج شده و ن� دانم  از ح؛ بعد از آنحاجتم را خواستم

 بعد كه از � جانماز بلند ،)حدود سه ساعت(چقدر � جانماز بودم 

 تمام تورم و م و ديد؛ دست به روی س�نه ام گذاشتمناخودآ�ه شدم

قر�زی و سف� و درد آن خوابيده است و اصال ديگر هيچ از آن دانه 

  !های قر�ز و تورم خ�ی نبود

ست كه از اين ماجرا � گذرد، و س�نه ام نه درد پيدا  ماه ه۸االن حدود 

كرده و نه دچار ك�ست شده است، و من اين معجزه بزرگ را مديون اين 

                                 .؛ � دانم عصمت و طهارتحديث آسما� و عنايت ح�ات اهل بيت 

  وا�مدهللا رب العا��
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  حبديث الكساءغياث األولياء يف التوسل ) ٣٠( 

حوزه  -جعفرصادق امام  حس�نيه ح�ت - آ�وزشكده ششم:منبع

  .امام ششم ا�ار از اصحاب أبوالطيبات شهيد جناب 

برطرف شدن �ش� �س�ن با توسل به حديث قد�  :عنوان واقعه

  .كساء

  :كند را اين گونه نقل �فوق  واقعه )م.ف(خانم  :�ح واقعه

اجر هستم و به د�ل �ش�ت ما� كه  �ستبنده چندين سال است كه

�ش� ز�ادی داش�يم و به خانه برای هم�م اتفاق افتاده بود برای اجاره 

د�ل اينكه هم�م بي�ر شد و ديگر نتوا�ست كرايه بدهد صاحب خانه 

 تا اينكه مهلت ما تمام شد و از ،از پول پ�ش ما كرايه را برداشت � كرد

 شما بايد از : صاحب خانه هم به ما گفتپول پ�ش چ�ی نمانده بود و

اين خانه برو�د و ما خانه را برای فروش گذاشته ايم و ديگر قصد اينكه 

  !�ستاجر بياور�م را ندار�م

�م �م �وع كرديم به �ع و  ؛من خي� ناراحت و �ستاصل شدم

  .اسباب ك�آوری �رتن برای 

حب خانه �ش�ک بود  من و صا كه ب� يک روز در ا�ست�ه پلهتا اينكه

ع� همان روز برای اما  م، من شاخه ای از اين � را كند؛�دان � بود

  كه گفتند�ددا ؛ ا�شاناينكه مديون نباشم از ا�شان حال�ت خواستم

  .فكر م�ل جديد باشيد و ما خانه را برای فروش گذاشته ايم
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 از  و�ا�س معارف ال� ��ت � كردمدر همچن� بنده مد� بود 

برطرف شدن  وقايع " � ا�وسل �ديث ا�كساءغياث االو�اء"كتاب 

اينكه  و آشنا شدم، با خواندن حديث نورا� كساء را  �تلف�ش�ت

 حديث را اين  اگرخا�صانهصورت ه ب و ؛با انقطاع ��ل از ديگران

  .م �واهي حاجات خود را از اهلبيت  وم كنيتالوت

 بهره مندی از در�افت علوم و معارف ال�طه چند وق� بود كه به واس

  اين آن روز نيت كردم بعد از نافله صبح؛توفيق خواندن نوافل را داشتم

 ��ف  حديث.حديث نورا� را به نيت حل �ش� �س�ن �وانم

وای أ و مأ را با خلوص ��ل و دل��د� از خلق و پناه به �لجكساء

  . خواندم)منه ا�سالم( �وال صاحب اال�ر حقي�

ع� همان روز در حا�كه داشتم وسايل را �ع آوری � كردم تلفن ما 

 به م�ل ا�شان ؛ به م�ل ما بياييد:به صدا در آمد و صاحبخانه بود گفت

رفتم و گفتند ما از فروش خانه �ف نظر كرديم و دوست دار�م شما 

نبال  ما د!هم� جا بمانيد و اصال كرايه و پول پ�ش هم ن� خواهيم

 شما به خاطر يک � از ؛فردی �ومن و ك� كه حالل و حرام كند بوديم

 هس�يد و فعال در اين خانه اما حال�ت گرفتيد �س �ط الزم را دار

  .تا وق� كه قصد فروش كنيم باشيد

 مع�  را شكر كردم و �وال كه اشک از چشمانم �از�ر شد در حا�

ماسوی   از بار با انقطاع ��لاين سخن را درک كردم كه اگر ح� يک

  بيت  را �وانيم و از اهل با عظمتحديثاين  خلوص نيت  باواهللا 



 ٨٩

 و من به عينه در زند� خودم اين ،شود  حل �ت بگ��م �ش�استمداد

) من يتق اهللا �عل � �رجا(و �ر�ه و تصديق آيه ��فه  معجزه بزرگ

 برا�ش راه برون رفت از �ش� هر ك� خدا را پروا كند؛ خداوند(يع� 

ر�يت فرمان خداوند در حق ا�اس چطور :  كهرا ديدم) را قرار � دهد

د تا خداوند راه �ا� از �ش� وش� ؛ سبب )و�و يك شاخه � معمو�(

  . برايمان باز كند) � �پنا�(

  وا�مدهللا رب العا��

  



 ٩٠

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣١(

 حوزه جنـاب - حس�نيه ح�ت امام �ظم -  آ�وزشكده هفتم:منبع

  ).هفتم  از اصحاب امام(صفوان بن �� 

 ء روزه حديث كـسا٤٠با ختم   كه  �ر�ه و �ح حال خان�:عنوان واقعه

  .دوش� ش نائل  جوا���وضعيت در �ورد و فرزندش حاجت خود دو به 

هم�ـشه � : يـان � كنـداهل شـ�از اينطـور ب) س.م(خانم  :�ح واقعه

در ا�ور اعتماد به نفسم   و؛خواستم تصحي� در حاالت خودم ا�ام دهم

   .باال رودزندگي 

همـساي�ن   در خانـه ي�ـي از؛مطلع شـدم قمري ١٤٣١در سال تا اينكه 

 . به اين �لس رفـتم، برقرار شدهءروزهاي ي�ش�به �لس حديث كسا

نداشـتم و روخـوا� آن را نـ� �ف �تا قبل آن هيچ آشنا� با اين حديث 

 حديث كـساء آثار و بر�تابتدا از ديدم رفتم  �لس كهآن  به ،ب� نبودم

  ..بودنورا� حديث م� اين  د و بعد قرائتشح�ي� نقل � 

ايـن  و آشـنا� بـا ؛ش�يدن مطالب در �ورد معجـزات و بـر�ت آناز بعد 

ن عالقمنـد شـدم و  به شدت به خوانـدن آ؛�ا�س در اينقد� حديث 

، كـه ايـن ا�ـر بـر�ت �س را �ـستمرا ادامـه دادما�ـاين نوع ��ت در 

   .�سياري داشت



 ٩١

 اين بـود كـه اعتمـاد بـه ءبر�ت استمرار بر �لس حديث كسا �له و از

رفته و حالت ضع� كه داشتم خي� بهـ�  نفسم را احساس � كردم باال

  .  و همه را از عنايات اين �لس � دانم؛شد

 ��م در ��ـازي ؛ �� دارم كه به شدت به آنها وا�سته ام٢همچن� من 

 و ��م هم عالقـه ، براي من و او سخت بود ، و دوري اوبه زاهدان افتاد

   .به �ر دف�ي در ��ازي داشت

 روز خـتم ٤٠ ،بر�� كه از اين حديث ديده و شـ�يده بـودم  با توجه بهف�ا

 همـان باشـد كـه � ؛��ـازي در ه �رش كـ، را نذر كردمءحديث كسا

  . و هم اينكه به شهرمان منتقل شودهد،خوا

 روز ٤٠بعـد اما  ،�ر سخ� است��از به زاد�ه خودش؛  با اينكه انتقا�

تمـاس فرزنـدم  مدت كوتا� نگذشـته بـود كـه ء؛خواندن حديث كسا

آن از  و ك� بعـد ،�ري دف�ي در ��ازي نصي�ش شده: گرفت و گفت

بـه ا�مـد هللا شـ�از � شـود و  خ� داد كه منتقـل بـه �ـل سـكونتمان

حـاجتم در �ـورد ء؛ دو  و بـه بر�ـت حـديث كـسا،شهرمان منتقـل شـد

  .برآورده شد فرزندم

  وا�مد هللا رب العا��

  



 ٩٢

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٣٢(

رف  حوزه معا،  رضا حس�نيه ح�ت امام -  هشتم آ�وزشكده :منبع

  . از اصحاب امام هشتم جناب يو�س بن عبد ا�ر�ان : ال�

  .در �ايط سخت و از راه غ� منتظرهاخت بد� دپر :عنوان واقعه

  :كند را اين گونه نقل �فوق  واقعه )م.ا(خانم  :�ح واقعه

چند ما� است كه به همت ي�ى از دوستانم با �ا�س و دروس معارف 

ق خواندن حديث كساء را پيدا كرده ام و از ال� آشنا شده ام و توفي

خداوند به خاطر اين لطف بزرگ سپاسگزارم؛ با توسل به اين حديث 

نورا� اتفاقا� در زند� ام رخ داد كه متح�م كرده است و ي�ى از آنها 

  :اين چن� است

چند ما� بود كه مقداری پول به ك� بده�ر بوديم و به هر دری � 

و  �ورد نظر را تهيه كرده و به صاح�ش باز گردانيم ن� شدزديم كه مبلغ 

  !�سيار از اين �وضوع ناراحت بودم

تا اينكه يک روز به گوشم رسيد كه فردی كه از او قرض گرفتيم خانواده 

  .اش از اين �وضوع ناراحت شده؛ و خانواده ام را نفر�ن كرده اند

ار ز�ادی به ا�شان با اينكه در هن�م در�افت آن مبلغ، صحبتهای �سي

كرده بوديم كه با خانواده اش در ميان نگذارد، انتظار اين حر�ت و رفتار 

بعد از ش�يدن اين خ� �سيار د�م شكست و در جلسه حديث . را نداشتم



 ٩٣

منه (كساء از صميم قلب و با ت�ع و ا�ماس به ح�ت صاحب اال�ر 

ش� از اين حق� خواستم كه �را از اين خواری �ات دهد و ب�) ا�سالم

  .�شوم

تا اينكه فردای آن روز اتفا� افتاد كه من آنرا معجزه ال� ب�ش ن� 

  :دانم

:  فردی به هم�م �راجعه كرده بود و برای �ری و به او گفته بود

احتياج به پول نداری؟ و هم�م �ح قضيه را برای او گفته بود؛ آن 

  !شخص نصف مبلغ را به صورت وام به ما داد

مچن� ع� همان روز ي�ى ديگر از دوستانمان كه پ�ز� تنهاست ه

نصف ) كه هم�م بع� وقتها در اداره �رها�ش او را كمک � كند(

بدون اينكه از قضيه بد� ! ديگر مبلغ را به عنوان هديه به هم�م داد

  !!ما اطالع داشته باشد

� را بدهيم و با اين عنايت بزرگ ما توا�س�يم بدون هيچگونه ز�� بد

  .از ز�ر بار اين قرض ب�ون بياييم

آنقدر از عظمت و بر�ت حديث كساء در زند� ام ديده ام كه همه 

  . دوستان و فاميل را با خواهش �شو�ق به خواندن آن � كنم

 به زند� همه اميدوارم كه خداوند متعال به بر�ت پنج تن آل عبا 

عمر خادمان آن پنج نور مقدس ما پا� و نورانيت ببخشد كه تا آخر 

  .باشيم

  وا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٣(

 حوزه معـارف – جواد  حس�نيه ح�ت امام - نهم آ�وزشكده :منبع

  . از اصحاب امام نهم جناب ع� بن مهز�ار : ال�

ر�ت تالوت خانواد� به باختالفات دير�نه برطرف شدن  :عنوان واقعه

  .حديث قد� كساء

 )س.ش(  به نامي�ى از متوسل� به خاندان نبوت  :�ح واقعه

  :� كنندواقعه را اين گونه بيان 

 سال است كه هم�م با خواهرش دچار اختالف شديد ۶ن حدود اآل

 در � ، نبودندو �صا�ه و به هيچ عنوان حا� به آش� ؛ستاخانواد� 

 ؛ و اصال به منازل هم ن� رفتيم؛ و آمد نداش�يماين سا�ا ما اصال رفت

   . ا�سال زمينه توفيق ��ف به حج براى ما فراهم شدتا اينكه

طبق رسم خداحافظي و حال�ت طل� از آشنايان؛ كه قبل از سفر حج 

 معمول است، برنامه آنرا با فاميل و آشنايان �وع كرديم، هرچه با 

ها هم خداحافظى نموده و حال�ت  صحبت كردم كه برو�م با آنهم�م

 با روحا� �روان اين �سئله را اما قبول ن� كرد، بعد از آن بطلبيم؛

 صحبت كنند؛ اما هيچ ن�يجه  و خواستم ا�شان با هم�م؛مطرح كردم

 به بزر�ن و ر�ش سفيدان فاميل �راجعه كردم برای حل اين !ای نداشت

ه مثل يک �ف � در گم و  و تاز، نداشت� آن هم ن�يجه ای و�ش�؛

  !شد  ب�ش� شد و اوضاع بدتر �حرفها ؛پيچيده
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ا�ام دادم؛  �سياری ختم و نذرهای ؛بردم من كه از اين اوضاع رنج �

   . افتادمتا اينكه به ياد راه ح� ، �وثر نبودو�

� سا در همساي� ما جلسات ز�ارت آل ي كهدر حدود يک سال بود

 �ا�س و بنده در اين ؛�شكيل شده بود ال� و دروس معارف ��له؛

 مديردر مقدمه درسها توس� بود و  هر جلسه در اول ؛كردم ��ت �

 "غياث االو�اء � ا�وسل �ديث ا�كساء"وقايع �موعه  حوزه؛ ي�ي از

 اين حديث قد� تالوتآثار و بر�ت از  و را برای ما � خواندند،

 كه با توسل به اين حديثافرادی  وقايع  �ح و،كردند برايمان بيان �

  .به حوا�شان دست پيدا كرده بودند

 برای  با عظمتتصميم گرفتم كه من هم �وع به خواندن اين حديث

نيت   �س اول برای سالم� �وال ؛كنمخانواد� رفع اين �ش� 

 روز اين حديث را بعد از ۴۰  كه تا و برای حل �ش� نذر كردم؛كرده

  . كنمتالوتنماز صبح 

 اين وقت همزمان با �راسم  و؛ را خواندم آسما� روز اين حديث۲۶حدود 

عقد ��م بود؛ كه ناگهان بدون مقدمه و اسباب ظاهرى؛ به طور معجزه 

 )كه ح� حا� به خداحافظى با آنها براى سفر حج نبود(آسا�؛ هم�م 

 . كنيمي�باره �وافقت كرد كه خواهرش را هم برای �راسم جشن دعوت

 �راسم عقد برای ؛ و آنها را بدون مقدمه قب�م؛ تماس گرفتآنها م�ل اب

 و ه؛پذيرفتو بدون هيچ حر�  ؛ هم در كمال ناباوریآنها و ،دعوت كردم
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 اينكهبدون ند،  و با هم�م آش� كرده؛به م�ل ما آمدهم همان شب 

   . مطرح شودحرف و ��

نورا�  خواندن اين حديث را مديونحل و گشا�ش اعجازگونه اين 

 اين يم؛ بودش گر�با�هكه چندين سال بود دست برا  كه �ش� ؛هستم

 رفع )منه ا�سالم (�والح�ت به مدد و سهولت؛ و تنها گونه به �عت 

   .شد

  

  وا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٤(

 حـوزه –  هـاديحـس�نيه حـ�ت امـام  - دهـم آ�وزشـكده :منبع

  . از اصحاب امام دهم جناب ابوهاشم جعفري : معارف ال�

سفر ز�ارت پياده و پيدا شدن وسيله امان� مهيا شدن  :عنوان واقعه

  .گمشده در سفر با توسل به حديث قد� كساء

 به نام ي�ى از زائران ��ف پياده ار�ع� حس��  :�ح واقعه

  : بيان � كند را اينگونه�ز�ورواقعه ) پ.ص(

در اثر روشنگر�ها� كه ا�ام  )١٤٣٦(ا�سال در نزدي�ي ايام ار�ع� 

را ب�ش�  ��ف پياده ز�ارت ار�ع� حس�� شد؛ و اهميت و ارزش 

 پاى پياده و ��ف با شور و اش�يا� در ب� دوستان براي ز�ارتدا�س�يم؛ 

هللا ا�س� ح�ت اباعبداز�ارت  و بر� از دوستان براى ،مدآبوجود 

 ؛خودم هم از طر� اش�ياق به رف� و ز�ارت داشتم؛ نام نو�� كردند 

� و �شغول كرده گو از طر� بر� �دوديتها و �شغو�تها ذهنم را در

دهه اول ماه صفر رو به اتمام بود كه �ث ز�ارت و سفر به اوج خود . بود

ه بود؛ اين �وسم شد بردن از ه كه به بهرتوصيه ها�سفارش و و با  ،رسيد

  . ر هم عزم سفر كردندگدر ابتداى دهه دوم بر� دوستان دي

و توسل به آستان   ح�ات مقدسه  خداوند و استمداد ازبا تو� به

 د� كردم كه اسباب سفر ؛حديث ��ف كساءوسيله تالوت ا�شان ب
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به بر�ت توسل به اهل بيت  روز ٣ تا ٢ذشت گبعد از ؛ مهيا شودبرايم 

�ي گيپاقدام به بعد از آن ؛ شداسباب سفر مهيا انع برطرف و �و

كه در شب �ورد نظر از طر�ق رسانه اعالم شد . براى اخذ و�زا كرديم

 را كشور عراق حذف كردهو بعد اصل �زوم و�زا داش� و�زا هز�نه كه 

  .است، دغدغه اين �وضوع هم برطرف شد

وستان و غ�ه كه در راه �ي ها و برر� به واسطه زاير�ن از دگيپبا 

براى عز�مت به �رز از آ�ا و رف� به  بودند �وفق به برنامه ر�زي

 نفر از دوستان آماده ١١يم و با فترگمي� بو� را در�ست  .ز�ارت شديم

 س به �رز� ساعت در راه بوديم تا به اهواز و س١٢حدود  . رف� شديم

وق�  عراق راي�ن است، ديديم �رز عراق باز و ورود به .چزابه رسيديم

از درب �رز�ا� وارد بر خاك عراق شديم با سي� از �عيت و ماش�نهاى 

، كه همه ت�� آماده رساندن زوار بطور سوارى و بارى ووو �واجه شديم

  .�ا� بودند

رسيدند كه پند جوان عرا� جلو آمدند و با ز�ان عر� در هم� ح� چ

� چل اس�احت و �ام ووو همه �و ند نفر هس�يم و م�ل و غذا چ

آماده است و خواهش كردند با آنها برو�م شهر العماره و فردا صبح هم 

ا با ماش� برو�م آ�راژ كه از �برند  �ما را  صبح خودشان ٣ساعت 

  .�ف

 ساعت در راه بود تا رسيديم به شهر ٣ تا ٢ماش� راه افتاد و حدود 

ندبار ديدم كه ماش� براى دقاي� ا�ستاد و چ رفتيم در راه كه �. العماره
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س از �ما كه در عقب تر�لر بوديم ن� ديديم، . بعد �دد حر�ت كرد

ند بار جلو چدر راه : فتگرسيدم پرسيدن از علت توقف هاى در راه كه 

فتند يا گرفتند و افرادى جلوى ماش� روى زم� خوابيدند و گماش� را 

 ؛ب��م خانه مانبراى پذيرا�  بدهيد به ما تا بايد نصف زائران ماش� را

  !شو�م يا از جلو ماش� بلند ن�

 ؛را جوان نازن�� با نام ز�باى عباس به م�ل خودشان بردما در نهايت 

با اسقبال ابوعباس و مادر و برادران او وارد م�ل شديم و وسايلمان را 

از ما پذيرا� ... ها وو شس� �اس  شامتدارک با  آنها وذاش�يمگدر اتاق 

ا�ا را� �ف  �ف صبحانه از  از فردا صبح بعد و مفص� ا�ام دادند

  .شديم

ياده رفتيم و نزديك شارع پرا مقداری از راه  ؛به شهر �ف رسيديم

فتند نماز ظهر شده و �ديد وضو كنيم گ كه رسيديم دوستان  ا�رسول

تما� خانه ها به روى زائران ه كه كرديم ديديم درب �ن. و نماز �وانيم

  .شود باز است و هر�س وارد هر خانه اى كه �واهد �

اين رو��رد �فيها در عراق و �ف برخالف رو� است كه در ايران 

معمول است كه با سوء استفاده از �عيت زوار و زمان شلو� و خانه را 

ال� را كه از اين روش و سجيه كر�مانه اخ! به دهها برابر كرايه � دهند

�فيها � ديدم عمل به تعا�م �كتب و� بود كه به ساكنان شهرهاى 

مده آز�ار� مانند اهل �كه توصيه شده است و در احاديث ��فه هم 

است كه حق ندارند در ايام حج درب خانه هاشان را ب�ندند، و�ا در 
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ف هم قديم اين رو�ه هم توسط اهل �كه اجرا � شده است، اينجا در �

 خودشان �خودجوش و از روي معرفت و علوي بودن و سخاوت طبع عر

ما هم درب خانه اى را كه باز بود دق ا�اب ؛ اين �ر را ا�ام داده بودند

رسيديم پ.  نا�ش سيد �صط� بود؛فتگمد و خوش آمد آ جوا� ؛كرديم

 خانمها به قسمت . تعارف كرد و وارد م��شان شديم؟براى �ديد وضو

 و از ما پذيرا� مفص� به جا اندرو� و آقايان به اتا� كه اول م�ل بود

وق� به حرم رسيديم ديديم بعد از اس�احت را� ز�ارت شديم . وردندآ

  ! ند ز�ارته اه اقيانوس عظي� از زائران آمدچكه 

وقت نماز مغرب بود در شلو� ب�ون از حرم به ز�ت توا�س�يم جا� را 

قايان در روى آن و كنار آ�ا آه اى را پهن كرديم و خانمها و يدا و چفيپ

الس�يك وساي� كه با پخودم وق� نماز خواندم ديدم كه . نماز خواندند

ذاشته بودم به اميد گند كنار دوستان  چ هر؛خود آورده بودم مفقود شده

ون�ه امان� چ !و� مفقود شده بود اينكه آنها �راقب آن هس�ند

 پنج باريدا شود پر گر آن بود ناراحت شدم و نذر كردم كه ا ديارزشمند

.  �وانمتن آل عباء  ح�ات پنجحديث ��ف كساء به نيت 

يدا پ ديدم كه مادرم كه در سفر همراهم بود صدا زد كه وسايلت ناگهان

شده و يك جوان ايرا� آنها را اش�باها به جاى وسايل خودش برده بود و 

خدا را شكر  . شده بود آنرا ��عت �س آورده بودوق� متوجه اش�باهش

ين كرامت حديث ��ف كساء �سيار خوشنود  افتم �اطر لطفش و ازگ

  .شدم
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 را� ز�ارت ؛يمنائل شد ح�ت �وال � ز�ارت به بعد از اينكه 

ذش�يم تا وارد خيابان اص� كه گاز خيابان ها و اطراف حرم . ياده شديمپ

رفتند همينطور  ياده �پزائر�� كه داش�ند . ديمبه سمت كر�ال بود رسي

؛ شدند و با وجودى كه شب بود اما �س� در حال شلوغ شدن بود ز�اد �

كرديم و هر �ظه به شور و اش�ياق  همينطور در راه ستون ها را � �

در كنار �و��  زائر�ن و بر تعداد و ك�ت �عيت آنها افزوده م�شد

 نوجوا� پارچ آب در دس�ش هست و دارد تند  ديدم كه دخ�مذشتگمي

كند كه زائر�ن در �س� حر�ت بردارند و  ر �پو تند �وان هاى آب را 

و تمام �و�ب داران و افراد ؛ بنوشند به ياد لب هاى �شنه امام حس� 

هال بزوار "زدند   صدا ��الت�شغول در آن مدام زائر�ن را با اين 

 هال بزوار"ر مثل گ و بر� �الت ديمات �و مدام اين "ا�س� 

زائران را  و  را ت�رار...ووو" زوار ا�كرام�هال با"، " ابوا�سجاد

   .كردند داش�ند �تقديم � ه كه دعوت به خوردن آ�

ذش�يم تا به شارع قبله گه هاى شهر ي�ي ي�ي چاز خيابان ها و كو

اين . مايان شدن ديم و حرم �والو سيدمان ابا عبداهللا ا�س� يرس

و ز�زمه ز�انمان  ه آرا�ش و حال عجي� در د�ايمان ا�اد كردچصحنه 

  : هم هم� شد

  ، ، روح و روانم  حس�،، آرام جانم حس�

  با عبد اهللا ا�س� أص� اهللا عليك يا 
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ه اقيانوس چ�قبت انتظار به � آمد و ما به م�ل مقصود خود رسيديم و 

و ح�ت  از زائر�ن در كنار حرم امام حس� عظيم و سيل خروشا� 

 بودند كه اين شور و اش�ياق و عشق به �واليمان امام   لفضل اابا

به (در اينجا بود . قابل وصف و �ر�ر ن�ست و �واهد بود حس� 

) ��ف پياده براى ز�ارت(كه به حاجتم ) بر�ت توسل به حديث كساء

  . رسيدم

را  ه �وال امام حس� �ق و راس�� درخداوند همه اين خادم� صاد

ياده در �وسم ار�ع� پز�ارت ��ف  و توفيق ،اجر عظيم عنايت فرمايد

  .ان شاء اهللا تعا�. را در هر سال به همه ما عنايت فرمايد حس�� 

  

  وا�مدهللا رب العا��



 ١٠٣

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٥(

 –يه ح�ت امام حسن عسكري  آ�وزشكده يازدهم، حس�ن:منبع

 از اصحاب امام جناب ا�د بن اسحاق ق� : حوزه معارف ال�

 يازدهم 

  .�ات از بيماری مهلك با تالوت حديث آسما� كساء :عنوان واقعه

 را  فوق  واقعه)م.ف( ي�ى از دا�شجو�ان معارف ال�؛ بنام :�ح واقعه

  : � كنداين گونه بيان 

�وع  )منه ا�سالم(، ح�ت صاحب اال�ر  ا��نرهيدا قطب ميبنام �وال 

 معجزه از کيگزارش  نوشته عالوه بر ني ا؛كنم  ماجرا �نيبه گف� ا

 بر�ت ��ت در �ا�س از ی اهمچن� شمه ء، كساف� �ثيحد

  : استمعرف��س�  ني و پا گذاش� به امعارف ال�

 همان هي ش�؛ گرفتى خط� سا� ام آنفوالنزا۲۴ �� ۱۳۹۴ ماه سال ی د

 ني و ا؛ جان چند نفر از افراد را گرفته استد گفتن كه ��آنفوالنزاها

   . كردتي ��م �اهي و �ه� به ریماريب

 یاد� ز ماه دوند�ني كه چندمي بود وا��گيپ ؛یماري بليدر همان اوا

 تا مي هفته فرصت داش�کي و ، تا فرم آن را به ما داده بودندميكرده بود

 دست تنها همه �رها !م حاال مانده بودم چه كن.مي آن را ا�ام دهیرها�

 ض� �ه �رکي سو و کي از آن ی ها و دوند�ون� بی �رها؛با خودم بود

   ! از طرف ديگرو ناتوان



 ١٠٤

هنوز تب شديد  ��م ه بود،دي روز طول كش۲۲ خطرناک یماري بنيا

 و من در ،مي بردیاد� زیهاو ما او را به دك�داشت و �رتبا �شنج � كرد، 

  و وق�،ميافت حر�ت و مثل �رده  � بد� با بار ��م را۳  ، روز۲۲ ني ا�

 و او ،ك�  �یاد� تو فكر ز: گفت �، گفتمبه هم�م �اين �وضوع را 

   !شود  �نطوري كه اكند ضعف �

 مد� بود كه با �ا�س معارف ال� آشنا شده بودم، در آ�ا ضمن �صيل

هم داش�يم، و )  كساءثيحدبوسيله (درسهاى معرفت دي�؛ برنامه توسل 

با آ ن �ا�س مانوس بودم، بطور��ه در اين �ايط سخت؛ �شت گر� 

من بود، و�ا �اطر اين �ش�ت؛ ��ت در آن �ا�س را ترك ن� كردم، 

و �رها و �سؤو�تهايم را طورى مدير�ت � كردم، كه از آن توفيق باز 

  . انمنم

  ح�ت سالم�تي به ن؛رفتم �ال�  ارف مع�ا�س هم كه به �روزها

�ش� پ�ش ) در نبود من( فرزندم  براینكهيو ا )منه ا�سالم(صاحب اال�ر 

، و او را به مميد د���م بدن  ر ب؛ وخواندم  كساء �ثي حدکي نيايد؛

؛ � س�دم، تا به شفاعت و عنايت ح�ات اصحاب كساء  خداوند

 اد�سابقه �شنج زوى  چون ، او �شنج ن�ند؛گردم  و بر�روم تا من �

  . شده بودادتر� زیماري بني و با بروز ا،داشت

 تب ��م بند ؛ رفتم �ون�من از خانه باينكه  تا : هم�مزارش گطبق 

 دو�اره تب ؛گشتم  من بر � و وق�! گرفت آرام �ش� و � جا! آمد�

 در خانه و در مدت  كساءثيحد� بعد خواندن يع(، رفت او باال �



 ١٠٥

 و ما متعجب از ،) حا�ش خوب � شد كساءثيحدحضور من در �لس 

 � كساثياثر حداين بهبودى در  كه دا�ستم  اما من �!مي روند بودنيا

   . كساءثيحد به �لس روم  و �خوانم است كه هر روز صبح به او �

 ثي قبل از رف� حد؛رفتم رادرم � به خانه بدي �عه كه با�روزيتا 

 م برگشت وق�؛ رفتمون� را به ��م خواندم و از خانه ب كساءآسما�

 �ي و خ، ندارد و اصال حالت خو�؛ده� شوهرم پری رنگ و رودميد

 گف�  كه � همان حال�قاي دق: گفت،دمي از او علت را پرس؛ناراحت بود

و حاال حرف تو را ! رده  شده بود �کي و مثل برای ��مان اتفاق افتاد،

  .م� ب�مارستاني آماده شو تا او را به بع� و �،باور كردم

 و تا غذا را آماده كردم ؛م� و بعد برو،م� عجله ن�ن اول غذا �ور:گفتم

آمپول حالت سخت داش� و  روز ۲۲ ��م بعد از ،و سفره را پهن كردم

؛ خورد  قاشق غذا �۲ور به زدر اين روزها  كه  وصل بودن،زدن و �م

، و با اشتهاى غذاى  گرسنه هستم�ي من خ: � سفره آمد و گفتناگهان

، بلكه هيچ آثاری  تب ن�ردگري د؛ و از آن ساعت به بعدمفصل خورد،

  . از آن بيماری خط� در او با� نماند، و ��ال خوب شد

 ا عظمت بثي حدني بود كه با خواندن ای معجزه اکي هيش�واقعه  نيو ا

 همان وقت � به ف�ا تا ديدم شفا يافته؛ ، كردمداي به آن دست پ؛هر روز

 مد� پ�ش  افتادم كهرو�ا� ادي و به ،شكر كردمخدا را سجده گذاشتم و 

 در �ا�س معارف ال� ��ت ك� اگر : به من گفت ك�ديده بودم كه

  ! نباش� چچي نگران هگريد



 ١٠٦

 و  ��ف كساءثي حد نتايج تالوت ازهتوفيق بند  نمونه اى از همني ا

چن� ��ت در �ا�س معارف ال� و آشنا� با مطالب معرفت حقه هم

  �ح�ات معصوماز و را شاكرم  متعال خداوند است، و

سپاسگزارم كه �را با اين �س� نورا� آشنا فر�ودند، و توفيق بهره مندی 

  .از مطالب ناب آن را نصيب بنده حق� كردند

  

  �مدهللا رب العا��وا



 ١٠٧

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٦(

 حوزه ، �ّمد مهدي حس�نيه ح�ت امام - دوازدهم آ�وزشكده :منبع

  .از و�ي امام دوازدهم  جناب حس� بن روح : معارف ال�

شفا ياف� از بيماری �طان با تالوت و توسل به حديث  :عنوان واقعه

  .آسما� كساء

 را  فوق واقعه)�.ج( ي�ى از دا�شجو�ان معارف ال�؛ بنام :ح واقعه�

  :� كنداين گونه بيان 

 باشد كه دچار �ايام ازدواجش  کي دارم كه نزد دخ� جوا�نجانبيا

 ناراحت بود كه شب و روز ی به حد؛ شدش� هانه� در سی�ش� حاد

 شات�آزماا�ام  �س از  ومي �راجعه نمودبه پزش�  ناچارا؛آرام نداشت

 و  است شده درد �زم�مبتال به:  بود كهني اآزما�ش جواب ؛متعدد

 فهم
ً
دك� به ما در ابتدای ا�ر هم  بود، نه� �طان سميديآنطور كه بعدا

 نه� سن �م �م متوجه شدم كه دخ�م دچار �طانكهي تا ا؛ گفتن�

ز  ناراحت شدم كه شب و روی كه متوجه شدم به حد، وق�استشده 

   ! دا�ستم چه كنم بود و ن�ه��ر من گر

 ف� �ثي و جلسه حد معارف ال��ا�س چند جلسه در نكهيتا ا

 از �وع ش� اول هر جلسه و پر جلسه ددير م؛كساء ��ت نمودم

  كرد و تذكر � �اني ب مطال�ثي كساء از بر�ت آن حدف� �ثيحد



 ١٠٨

تالوت  با  بيت ح�ات اهل به د� دار در زند�داد كه اگر �ش�

  . د�شومتوسل  ف� �ثي حدنيا

  كساءف� �ثي گرفتم كه در جلسات حدمي نزد خود تصمنجانبي ا�ا

 تا حاجتم  متوسل �شومو برای اين �ش� ،مي ��ت نمابصورت �رتب

   .برآورده شود

 فردا صبح دخ�م ، را گرفتممي تصمني كه اش�همان  به لطف ال�،

توسل كه ��ت � كردم و مهر جلسه  و !ه ام �م شدنه�گفت درد س

 گري كه از آن درد ددي ن�شطو� !! حال دخ�م به� � شد؛� شدم

   !!! نبودیخ�

 خاطر به پزشک معالج ناني اطمی برا و،ميخوشحال شدخانواده همه 

 چه : گفت�ي دك� با حالت عج،ش�آزماا�ام  �س از ؛مي�راجعه نمود

 داي پیماري از بی اثر: گفت!؟ مگر چه شده:گفتم !؟دي كجا رفت!؟ديكرد

 با تعجب پزشک معالج .مي به دك� دك�ها �راجعه كرد: گفتم!!!!ست�ن

 ، كساء رفتمف� �ثيحدتوسل لس � به : گفتم! كدام دك�؟:ال كردؤس

 به وسل ا�مدهللا كه با ت: دك� گفت. شدممتوسل به پنج تن آل عبا و 

  . دخ� شما عالج شد درد العالجنورا�؛ ثيآن حد

 �معصومح�ات  خاصه اتينظر لطف و عنادر اثر را ن�يجه  نيا

شاكر همواره  و ،ما را از آن �ايط �را� �ات دادندهمه  كه ، دانم�

  .اين نعمت ال� هستم

  وا�مدهللا رب العا��



 ١٠٩

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٩(

 حوزه جناب -ت امام حس�  حس�نيه ح�-آ�وزشكده سوم :منبع

  ) از اصحاب امام سوم(حبيب ابن مظاهر شهيد 

�ر جو�اي براي جوان به �و مطلوب ل اغتشا حل �ش� :عنوان واقعه

   . توسل به حديث ��ف كساءعد ازب

 سال و نيم است كه در م��شان ١ كه حدود )و. ز ( خانم :�ح واقعه

در �ورد حل شدن �ش� . ه اندجلسه معارف و حديث كساء �شكيل داد

  :ونه نقل � كنندگ�شان واقعه را اين��ر 

ايان رسيد حدود يك سال پس از اين كه خدمت ��ازي اش به �فرزندم 

نـ� چو هـم ... ه �به دنبال شغل بود و همه اداره هاي دول� از �له نـ�و

سفانه بـه  و� متأ؛�راجعه � كردرا ساير �راكزي كه به ذهنمان � رسيد 

 حـ� بـه ��ـت ، با جواب من� رو�رو � شد؛هر كدام �راجعه � كرد

 بـراي شـغل ؛ن� بر� از �راكز كه آشـنا داشـ�يمچ و هم؛هاي خصو�

 و از همـه جـا مـأيوس ، و� باز هم جواب من� � شـ�يد؛�راجعه � كرد

ن  خـود نـ� از ايـ؛� كه ناراح� فرزندم را � ديـدم� و من هن،شده بود

 به حدي كه س�ستم اعـصاب و غـدد ،واقعه ب�ش� از او ناراحت � شدم

   .ار �ش� شدچمن د
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ا�تـه  (؟ه �ر بايد ا�ـام دهـمچ و ن� دا�ستم ،� شده بودمگار �درچد

 تـا ايـن كـه ،)رفته بودمگري هم ا�ام داده بودم اما جوا� نگختومات دي

ت �رتـب حـديث نج �عـه بـه صـورپ :فت كهگان به من دوستي�ي از 

  .ن تا إن شاء اهللا به حاجتت بر����ف كساء را نذر 

 نج �عه به صـورت �رتـب حـديث ��ـف كـساء راپمن نذر كردم كه 

تالوت كنم؛ و �وع به ا�ام آن ن� نمودم؛ و از اين طر�ق متوسل به اهـل 

  . شدمبيت 

ي �تل� از طرف ��ـت  تماس ها؛حديث كساءتالوت از �وع اول� 

 كه �س از آن در � مدت كوتا� به  ،به شغ� �وع شدا براي �صاحه

در ي�ى از ادارات دول� اسـتخدام زندم فربر�ت حديث ��ف كساء 

 فرزنـدم بـه � ؛حـديث كـساءبار هارم� چكه �صادف با بطوري  ،شد

� خوانـديم كـه فرزنـدم در �نجم را هنپهارم و چ و ما نذر ،�ر رفته بود

جلـسه  و ما آن را در مـ�ل بـه صـورت ،ستخدام شده بودشغل مناس� ا

   .خوانديمآنرا دسته �� 

از آن بـه بعـد نـذر كـردم كـه در : نان بود كهچانوار و بر�ت اين �لس 

ء را به همراه تهيه اطعـام بـراي لس حديث كسا�م��م روزهاي دوش�به 

   .من� تدارك ب�ينم�ؤ

است كـه خداونـد توفيـق �ـشكيل ن حدود يك سال و نيم �مد اهللا اآلو 

  .  اين جلسه نورا� را به من و خانواده ام داده است

 وا�مد هللا ربّ العا��



 ١١١

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٤٣(

 حوزه جناب -�ظم   حس�نيه ح�ت امام-  آ�وزشكده هفتم :منبع

  ). از اصحاب امام هفتم (صفوان بن �� 

جلـسه چهـل با نـذر برقـراري ، كه )ح.م(حال خانم  �ح :عنوان واقعه

  . دوش� نائل  مهمش به حاجت خود  در م�لءهفتگي حديث كسا

  :  استاد تعليم قرآن از صاحب واقعه نقل � كنند)م(خانم  :�ح واقعه

نـصيبمان نـ� شـد و  يها بود � خواستم فرزند دار شوم و� فرزنددتم

  .وداين باعث اضطراب و نگرانيم شده ب

 ب مـ�ل مـان را خان� در؛ هجري قمري١٤٣١ سال ياز روزها در ي�ي

 زد و گفت از اين به بعد در خانه ي�ي از همساي�ن هفتـه اي يـك روز

  . شما هم بياييد،�لس حديث كساء و �س قرآن است

 و ءحديث كـساتالوت لس با �كه   و ديدم،ن با اش�ياق به �لس رفتمم

 ؛حديث را شـ�يدم  بر�ت، بر�ت آن �وع شدبازگو� بر� معجزات و

   .گوش كردمن� و به تالوت آن 

مايه دلگر� مـن  تا فرزندي نصيبمان كند وندمن كه دوست داشتم خدا

 هفتـه �لـس حـديث ٤٠ در همان �لس نذر كـردم كـه ،و هم�م باشد

جلـسه برگزار�ننـده آن  و بـه ،را در مـ�ل خودمـان برقـرار كـنم ءكسا

قبـول كـرد ا�ـشان  ،با درخواست و خواهشمخالصه  و ،گفتم تصميمم را
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را بـه خانـه مـا حديث نورا� كـساء و درس تعلـيم قـرآن �لس هفت� 

   .دنمنتقل ك

تـن   بـه بر�ـت و شـفاعت انـوار پـنج هفته نگذشته بود كـهپنجب�ش از 

اين �لـس  و اين را به بر�ت برقراري ،باردار شدم مقدس آل عباء 

 در م��ـان � ءكـسا��ف حديث  و استماع و توسل به نورا� و تالوت

در زنـدگيم را بـر�ت ب�ـش�ي �ـس از آن  ايـن �وهبـت، عالوه بر ،دانم

   .احساس � كنم

ال� نهفته در �ـضام� ايـن   اي از معارف ن�ته؛�ا�س هفتگياين در 

 نقـل "حديث كساء و آثار شگفت" ح�ي� از كتابن� و حديث نورا�؛ 

 و ؛ بوديابكمتمام شده؛ و �سخه ها�ش كتاب هم چا�ش آن وقت  ،دش� 

ن براي مطالعه �د�ت كنن و �،داشت رايك ج� از آنبرگزار�ننده فقط 

  وء جلــسات حــديث كــسا، بعــد از آن � خواســ�ندويآن كتــاب را از 

شخـ�  ، و پذيرا� ن� ا�ام � داديم، در م��ان ادامه دادم ال�معارف

 گفـت ء را � خواند، براى ادامه �لـس در مـ�ل مـا �كه حديث كسا

 و خـودم رم،ادون نـذرم چـ ، خـ�: گفـتمبـه او ،� افتيـد  به ز�ـت:كه

 هفته هلچ، آن � كنم ن را پذيرا��ااو با شوق و اح�ام ح ؛خواسته ام

حديث كساء همچنان �لس اما �اطر نتايج و بر�ت آن؛  ،تمام شدنذرم 

راهيـا� بـه ه بر�ـت در م��ـان را ادامـه داده ام و بـن تعليم قرآو درس 

 ن�  ال�ي معارف و رشته ها به �صيل ساير درسهاء؛حديث كسا�لس 

  . و در سالم� ��ل استه بوده، ماه سه  و اكنون فرزندم،شدم�وفق 



 ١١٣

اكنـون خـواهرم   و، آشـنا شـدءخواهرم ن� در اين �ا�س با حديث كسا

 هفته �لس حـديث ٤٠ده كه  به حوائج خو�ش نموبراى نيلهم� نذر را 

 ١٤٣٢ االن در سـال  عمل به نذرش راو ، در خانه ا�شان برگزار شودءكسا

  .�وع كرده است

  وا�مد هللا رب العا��



 ١١٤

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٥١(

 حوزه جناب - حس�نيه ح�ت امام حس� - آ�وزشكده سوم :منبع

  ی رشيد هجرشهيد 

  شفای بيمار �طا� با توسل به حديث ��ف كساء :عنوان واقعه

ــه ــانم  :�ح واقع ــى از )م . م(خ ــرور� ي� ــوز� و پ ــاون آ� ــه مع  ك

 � باشد حدود يک سال اسـت كـه در �ـيط مدرسـه كشوره�ستانهای 

برای دا�ش آ�وزان جلسه حديث كساء برپا نمـوده اسـت ا�ـشان واقعـه 

  :را اينگونه نقل � كنندشفای ي�ى از هم�را�شان 

چند وقت پ�ش مطلع شدم كه ي�ى از هم�رانمان كه �شاور ه�سـتان 

است دچار �طان و وجود غده از ناحيـه پـرده گـوش و �ـشت � شـده 

است به حدی كه ا�شان از ت�لم و ح� بـ�ون آمـدن از مـ�ل �ـروم 

نـه گرديده بود و با هيچ كس تا شش ماه نه � توا�ـست صـحبت كنـد و 

  . ديداری داشته باشد

بعد از آن با توجه به اينكه هر سه ش�به �لس حديث كساء را بـا دا�ـش 

آ�وزان و هم�ران برگزار � كرديم در همان هفته تصميم گرفتيم كه اين 

در همـان . حديث كساء را به نيت شفای �جل اين بيمـار برگـزار كنـيم

 از همه حا��ن خواسته هفته �لس برقرار گرديد و �س از پايان �راسم

  . شد كه برای شفای ا�شان د� نمايند



 ١١٥

بعد از اينكه جلسه تمام شد چند روز بعد ا�شان خودشان تماس گرفتند 

و اذ�ن داش�ند كه به صورت ناگها� و معجزه آسـا تغيـ�ات اسـا� در 

ت�لم و حر�ت ا�شان ا�اد شده است كه به �ـد الـ� هـشتاد درصـد 

ه است و ح� �س از مد� ا�شان به حالت او�ه خـود بهبودی حاصل شد

و اين از بر�ت توسـل بـه . برگش�ند و سالم� ��ل خود را بدست آوردند

   .� باشد  اهل بيت عصمت و طهارت و ح�ات معصوم�

  و ا�مدهللا رب العا��

  



 ١١٦

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٥٥(

  حوزه جناب- ح�ت امام �ظم  حس�نيه -آ�وزشكده هفتم  :منبع

  ). اصحاب امام هفتم  از(صفوان بن ��

از شاگردان آن حـوزه كـه )  ك.ف( �ر�ه و �ح حال خانم :عنوان واقعه

بـه �لـس حـديث  و درخواست دستگ�يبا توسل به ح�ت زهرا 

  .كساء و �سهاي معارف راه يافت

ت در �ـا�س و �سـهاي اي براي ��  بنده در ابتدا زمينه:�ح واقعه

 ،ن� ��ـت نداشـتم  و� در اين برنامه ها؛ � اعتقاد نبودم،قرآن نداشتم

را   برنامـه عـزاداري ي�شب؛ هجري١٤٣١تا اينكه در ايام فاطميه سال 

 و هما�ا متوسـل شـدم و از صـميم ؛تماشا � كردم و توجهم را جلب كرد

  . و هدايتم كندخواستم تا دستم را بگ�دح�ت زهراء  قلب از

ت كه به همـراهش بـه از من خواس و ؛همساي�ن آمد فرداي آن ي�ي از

 آن جلـسه وق� بـه ،شده بود بروم  قرآ� كه در �ل برقرار�لس تالوت

 و ،شـدندء  �شغول به خوانـدن حـديث كـساا�رآمديم ديدم كه ابتداي 

نقل  حديث كساء را و آثار شگفتنتايج  از م�او كرح�يت علم قرآن م

بـه اصـحاب كـساء و بـر�ت توسـل در�ـاره  همچن� ،توضيح دادنموده و 

   . گفتدر اثر توسل به وسيله ا�شان سخ�برآورده شدن حاجات 



 ١١٧

فضاي اين �لس و برنامه ها و اين سخنان طوري در من تأث� داشت كه 

بـدون (پيـدا كـردن  و راهالـ�؛ ن�ات معـارف آن مطالب و با ش�يدن 

 هما�ـا فهميـدم كـه ؛بـه جلـسه حـديث كـساء) ه قـب�تصميم و برنام

حاجـت روا  �ـرا نـ�ح�ت زهـرا خواسته قل� من برآورده شده و 

  . اندداشته و هدايتم نموده 

 .قـرآنتـالوت كساء و   شدم به رف� به �لس حديثل�ماز آن به بعد �

بـار شـكر �  و از اينكه ح�ت گوشه نظري به من داش�ند خدا را هزار

قـرآن و معـارف الـ� درس جلـسات  با راهيا� بـه ايـن �لـس و .كنم

 خانوادگي جلسات  و از آن به بعد هر جا در،شدروشن و ��م عقايدم 

 گوبـاز را كه يـاد گرفتـه ام  ال� مطالب معارف،و يا نزد دوستانم � روم

 تبليـغ � ءحـديث كـسادر�اره بر�ت   و دهيم،�ران ياد يگنموده و به د

   .كنم

بنـده و و رابطـه ميـان ز�ـادي در زنـدگي مثبـت ز آن به بعد تغيـ�ات ا

 او هم عالقمنـد بـه ؛با ديدن اين تغي�اتبطور��ه  ؛ شدحاصل شوهرم

 ؛اسـتبرقـرار �لـس  ايـن  كـهي و هـر روز؛ شـدهء�لس حديث كسا

ن يك سال است كه بـه  و اآل،خودش يادآوري � كند كه من ��ت كنم

 را هـر هفتـه ء�لس حديث كسازهرا دستگ�ي ح�ت  هدايت و

  .كنم ��ت �

  وا�مد هللا رب العا��



 ١١٨

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٦٣(

 حوزه ،  حس� حس�نيه ح�ت امام و سوم آ�وزشكده :منبع

  . از اصحاب امام سوم جناب بر�ر بن خض� : معارف ال�

سل به حديث ��ف پيدا شدن �ورد گمشده ای با تو :عنوان واقعه

  .كساء

كه حاوی (واقعه پيدا شدن كيف هم�شان ) ح.م(خانم  :�ح واقعه

  :  اينگونه نقل � كنند)مدارک مهم بود

 ماش� ما به علت نقص ف� در تعم��ه ،ي�ى از روزهای تا�ستان بود

بود من و هم� و �ه ها برای ديدن پدر و مادرم � خواس�يم به 

ن ماش� خراب بود ما �بور شديم با ماش� كرايه  چو،شهرستان برو�م

 يک ،سوار مي� بوس شديم  به خاطر هم� به ترمينال رفتيم و،سفر كنيم

  و بعد از يک،ساع� توی راه بوديم تا به شهرستان �ورد نظر رسيديم

 ، گذشته بودچند ساع� ،مقدار پياده روی به خانه پدر ومادرم رسيديم

 شد كه كيف دس� اش را كه شا�ل چند فقره ناگهان هم�م متوجه

 مدارک خي� مهم بود در ترمينال گم تعدادیو  �رت شناسا�، چک

  ، او با عجله خود را به ترمينال رسانيد،كرده است

 و من هم كه خي� ناراحت بودم همان �ظه به سوی مفاتي� كه كنارم 

 و ، آمد آنرا �وانمبود دست دراز كردم و با خودم نيت كردم كه هر د��



 ١١٩

 ديدم حديث ��ف ،مفاتيح را باز كردم  ومتوسل شدم به اهل بيت

  ، با گر�ه �وع به خواندن كردم،كساء آمد

 در ح� خواندن هم�م آمد و گفت ديگر كجا پيدا � شود اين همه 

  !؟مدارک در اين ترمينال به اين شلو�

اينكه به آخر د� رسيدم من هم� طور به خواندن د� ادامه دادم تا  و

 من مدارک شما را : و يک �رد �شت تلفن گفت؛ي�دفعه تلفن زنگ زد

  !پيدا كردم و � خواهم به شما �و�ل بدهم

 حاال هر وقت ، آری من با توسل به حديث كساء حاجت خود را گرفتم

 از طر�ق  با توسل به ح�ات معصوم� بر � خورم �به �ش

  .اجت خود نائل � شومحديث ��ف كساء به ح

  

  وا�مدهللا رب العا��

  



 ١٢٠

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٦٧(

 حوزه جنـاب -امام �ظم   حس�نيه ح�ت- آ�وزشكده هفتم :منبع

  ). از اصحاب امام هفتم (صفوان بن �� 

 كه بـا توسـل در �لـس )ك.زهره ( �ر�ه و �ح حال خانم :عنوان واقعه

  . در همان �لس به شفاي بيمار�ش نائل شد ءحديث كسا

 قمـري مطلــع شـدم كــه در مـ�ل ي�ــي از ١٤٣١ در ســال :واقعـه �ح

   .برگزار � شود و در آن ��ت كردم همساي�ن �لس حديث كساء

 توضـيح بتـداا از معارف ال�؛ براى توسـل بعد از در��لس آن ري �

 از بـر� �ر�يـات در ، و گـزار�چه كراما� دارداين حديث دادند كه 

  . اين زمينه را بيان كردند 

 بـا �فـه و درد ؛�ما خوردگي كهنه اي داشتمبود كه طوال�  بنده مد�

 بـا شـ�يدن بـر�ت و آثـار ،داد شديد س�نه و خـوب نـ� شـد و آزارم �

خواسـتم و از حـ�ات  در همان �لس متوسل شـدم ءحديث كسا

  . يمار�م خوب شودكساء اين ب كه به بر�ت اين حديث

 �س از تالوت حـديث كـساء و توسـل بـه آن؛ ؛حديث كساء خوانده شد

 �لـس آخـر آنحا�م به� شده و  بنده در همان �لس احساس كردم كه

��ال برطـرف شـده و   و بيمار�م،ديدم كه ��ال درد س�نه ام از ب� رفت

   .رفتم سا�م بودم از �لس كه به خانه �، شفا گرفتم



 ١٢١

�لس حـديث كـساء را در اولـ� جلـسه آن ديـدم و  ين كرامتوق� ا

لـس و برنامـه  � خي� �شتاق اين؛ ش�يدماآ�ال� را در مطالب معارف 

 و سـاير جلـسات ه و دعوت كردم كه اين جلس،هاي �س معارف شدم

 و توفيق شد كـه از ، در م�ل بنده برگزار شودي �تلفمناس�تها دردي� 

   .آنها ��ت كنم  و برقراريآن به بعد در اطعام

  .وا�مد هللا رب العا��



 ١٢٢

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٧٥(

 حـوزه معـارف – حس�نيه ح�ت امام حس� - آ�وزشكده سوم  :منبع

  شهيد سعيد بن عبداهللا حن� از اصحاب امام سوم جناب : ال�

 بـا توسـل بـه كر�الی معـ�سفر پيدا شدن فرد گمشده در  :عنوان واقعه

  .حديث قد� كساء

در سفری كه به عتبات ��ـات �ـ�ف شـده ) س.م(خانم  :�ح واقعه

  :گونه نقل � كنند بودند واقعه گم شدن خود را اين

 توفي� نصيب بنده حق� و خانواده ام گرديد كه با چند نفـر ۱۴۳۰در سال 

 آ�ـا چنـد روزی در. از دوستان به ز�ارت عتبات ��ات �ـ�ف شـديم

اقامت داش�يم تا اينكه شب آخر هن�� كه � خواسـ�يم بـه �ـل سـوار 

شدن ماش� ها بازگرديم به د�ل اينكه هم�م در سفر بيمار شده بودند؛ 

بـه طـرف قـبال ما از دوستان ك� ديرتر راه افتاديم و فرزندانم هم با آنها 

�ند وسـيله ای چون هم�م توان راه رف� نداش. �ل �ورد نظر رفته بودند

در . برای ا�شان گرفتيم و با ي�ديگر به طرف �ـ�ن �ـورد نظـر رفتـيم

ميانه راه من ك� جلوتر رفتم كه ب�ينم آيا دوستان را � ب�ـنم و� بعـد از 

چند دقيقه به �شت �م كه ن�ه كردم هم�م را نديدم و هر چه اطـراف 

�ـس� و �ـل مـان مـن از  ،برايم نا آشنا بـودآن منطقه را �شاهده كردم 

بــه ناگهــان تــرس و وحــش� �ا� وجــودم را �ــسيار دور شــده بــودم، 

  . تار��ى آن شب و غر�ت من در آ�ا بر ترسم � افزود . فراگرفت



 ١٢٣

ن� دا�ستم كه چه �ر بايد ا�ام دهم و فقط نام ز�بای �ـواليم صـاحب 

.  كردمرا بر ز�ان � آوردم و از ا�شان طلب كمک �) منه ا�سالم(ا�زمان 

بعد از چند دقيقه به خودم آمدم و ديدم مقابل مقام قطـب دايـره ا�ـ�ن، 

) منه ا�سالم و ا�ـه ال�ـسليم(فر�اد رس فر�ادخواهان �وال صاحب اال�ر 

   .هستم) در كر�المقام مهدي (

در همان �ظه به ياد جلـسات حـديث ��ـف كـساء كـه در حـس�نيه 

 چقدر از عظمـت و �افـت ايـن  و اينكه،برگزار � شد افتادمشهرمان 

ر گـادر آن �وقع با خود عهد كردم كـه . حديث برايمان صحبت شده بود

هن�� كه بـه كـشورم بازگـشتم به سالمت راه و همراهان را پيدا كردم؛ 

  . هز�نه برگزاری و اطعام �ومن� اين �لس را تقبل نمايم

دا شـد و � پيبالفاصله بعد از گف� اين عهد معنوی، يک شخص عرا� 

 و شـماره ،به من پ�شنهاد داد كه � توانم بـا ايـران تمـاس بگـ�ممقدمه 

 و بـا ، و بعـد گـو� تلفـ�ش را بـه مـن داد،دوستانمان را از آنها بگـ�م

 و عنايـت و نظـر ،تما� كه گرفتم هم� و ديگر دوستانمان را پيدا كنم

  . ادلطف پنج نور مقدس آل عبا من را از آن �ايط سخت �ات د

 و خداوند متعـال را مدكربعد از بازگشت به كشورم ن� به عهد خود وفا 

 شـكر به خاطر نعمت بزرگ هدايت به سوی معارف ناب اهل بيت 

  . �شكر نمودم ائمه معصوم�، و از �� نمودم

  

  وا�مدهللا رب العا��



 ١٢٤

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٧٩(

 حوزه جناب - حس�نيه ح�ت امام �ظم  - آ�وزشكده هفتم :منبع

  .)از اوالد امام هفتم  (�مد بن �و� 

كه با توسل به حديث ) پ. ص(�ر�ه و �ح حال آقاي  :عنوان واقعه

  .  ��ف كساء �ش� �س�ن ا�شان برطرف شد

 با هدايت و بر�ت برنامه هاي �ا�س معارف ١٤٣٠ در سال :�ح واقعه

آشنا شدم، و با مطالعه " فت حديث كساءگار شآث"ال� با كتاب ��ف 

آن كتاب؛ آثار و بر�ت اين حديث ��ف را در حل �ش�ت �سيارى 

در �ا�س �تلف ن� معارف �ر�وط به مقام . از �ردم مطالعه كردم

 و آثار و بر�� كه بواسطه ا�شان در اين حديث � ح�ت زهرا 

اين گذشت تا .  و مطلع شديمباشد را از طر�ق �ا�س حس�نيه �ل آشنا

مد� بعد كه مدت اجاره خانه مان داشت به اتمام � رسيد، و ي�باره 

 خانه خو�ش را فروخته و ما به فكر :صاحب خانه به ما اعالم كرد كه

با اين اعالم .  كه در �وعد مقرر بايد خانه را �ليه كنيد؛خانه باشيم

يه م�ل فرصت داش�يم و� تا زمان �لند ماه چ اينكه اب ؛صاحب خانه

 اما با توجه به ،�وع به جستجو براى خانه رهن و اجاره كرديمفورا 

 هر كجا كه �راجعه � كرديم ؛ول ما براى رهن و اجاره �م بودپاينكه 

با اين مقدار : فتندگ و � ،ول خانه اى براى شما ندار�مپفتند با اين گ� 



 ١٢٥

. تلف را رفتيم و� فايده نداشت�تان ن� آيد، �له های �گول خانه پ

 اضطراب و  م�ل؛�ش از نزديك شدن �وعد �ليهپاز حدود يك ماه 

 در �ا�س حس�نيه و ز�ارتها كه � ،اس�س من و خانواده ام ب�ش� شد

 و جستجو � ،شا�ش و حل �ش� �سكنمان د� � كرديمگرفتيم براى 

�وعد �ليه در از هفته قبل  تا اينكه در دو ،كرديم و� ن�يجه ن� گرفتيم

و از از نواد�ن ح�ت امام �ظم  (ز�ارت ح�ت � بن �زه 

به ) او�اء ال� صاحب كرامت كه �زار منورشان در ش�از � باشد

ساحت مقدس ا�شان متوسل شدم و در آ�ا براى حل �ش�مان حديث 

 روى  و در هفته بعد از آن در ساع� كه از،��ف كساء را خواندم

تقو�م اختيارات �و� ن�ه كرديم و براى استجابت د� سعد خاص بود 

رفته براى حل اين ) از امام زاد�ن ش�از(به ز�ارت ح�ت عبداهللا 

در تقو�م اختيارات �و� ن�  و فردا�ش ،�ش� به ا�شان متوسل شديم

  بعد از خواندن نماز ع�؛براى استجابت د� از اوقات سعد �س� بود

با حال اضطرار و انقطاع از همه جا متوسل به حديث ��ف كساء 

 و آنرا به همراه نواي دل�ش� �رحوم آيت اهللا شيخ عبد ا�س� ،شديم

 �وع به ؛كه حديث كساء را قرائت فر�وده بودندواعظ خراسا� 

) منه ا�سالم(خواندن و ز�زمه كرديم و از ح�ت �وال صاحب ا�زمان

 و خانه اى ،شا�� در �ش� �س�ن ما بنمايندگ خواس�يم كه فرج و

ول ما هم متناسب پ كه با مقدار ،در �له �ورد نظرمان نصيب فرمايد

ه �خواندن اين حديث ��ف با بنفراغت از س از �ند دقيقه چ. باشد



 ١٢٦

رفتم و گمعا�الت �س�ن در همان �له و خيابان �ورد نظرمان تماس 

ى از دوستان او كه از شهر ما به  هم� ا�روز ي�:فت كهگ�سئول آن 

ذاشته گ و خانه خود را براى اجاره نزد او ؛ر نقل ��ن كردهگشهرى دي

س خانه او را با �ول الزم دارد پفته است كه مقدارى گرفته و گتماس 

س �س من هم بالفاصله نزد او رفتم و � برا�ش اجاره بدهند، كم�قيم� 

را در همان �ل �ورد نظر با همان آن خانه وي  ما�ك خانه؛از صحبت با 

 و با توسل به حديث ��ف كساء و ،و� كه داشتم اجاره دادپمقدار 

ناهنده شدن به ساحت مقدس ح�ت و� ع� �والنا صاحب پ

�ش� �سكنمان در چند روز آخر مهلت �ليه به ) منه ا�سالم(ا�زمان

 و سالم� توفيقه ال� �اس به درپبا شكر و س. �و خو� برطرف شد

دروس معارف ال� كه ما را به بهرمندى از آثار �ؤسس اين �ا�س براى 

 را از خداوند متعال و بر�ت اين حديث ��ف رهنمون شدند

  .خواستار�م

 .و ا�مد هللا رب العا��

  



 ١٢٧

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٨٧(

ه  حوز–  حس�نيه ح�ت امام حس� – آ�وزشكده سوم :منبع

  . سوم از اصحاب امام ها� ابن عروه شهيد جناب : معارف ال�

 با توسل به  در�افت و فهم معارف ناب اهل بيت :عنوان واقعه

  .حديث قد� كساء

 توسل ،)ع.م(ي�ى از دا�شجو�ان دروس معارف ال� خانم  :�ح واقعه

   :خود به حديث ��ف كساء را اينگونه نقل � كند

 عالقه اي كه �سبت به �صيل و كسب علوم و معارف رغم تالش و �

نها آ و به ��نهای ز�ادی �راجعه كرده بودم و يا ح� درال� داشتم 

وي گآن برنامه ها جواب  � ديدمو�،  مدت زما� حضور پيدا كرده بودم

 فضاي حا�م �س های رايج دي� ديده و ش�يده ه ازآ� نيازهايم نبود؛ 

ون قلبا به آنها مطم� ن� چ و ؛يدا ن�ردهپ ادامه آنها  و رغب� به؛بودم

شدم ف�ا ادامه ن� يافت، از طر� عالقه ام به اصل �وضوع فراگ�ي 

وي نيازهايم گمعارف ال� برقرار بود؛ اما از اينكه به �ر�زي كه جواب

  . ناراحت بودم و د�م را به آ�وخته ها�ش مطم� سازد ن� يافتم؛باشد

رفت و خ� از وجود گخره يک روز دوس� با من تماس ألباتا اينكه 

آ�وزش صحيح خوا� اذان و نماز و تالوت : �ا�� داد كه برنامه آنها

 و �ور �لس توسل با ز�ارت آل ياس� است،قرآن و ساير معارف ال� 



 ١٢٨

ن شاء إفتم گ��له � باشد، خي� خوشحال و اميدوار شدم و با خودم 

  .داوند د� و نمازهايم را �ورد اجابت قرار داداهللا كه اين بار خ

در آن �ا�س در� به �وقع و �رتب با شور و اش�ياق حا� شدم با 

ذشت گ اما بعد از ، ن�ته برداري � كردموش � دادم ح�گدقت تمام 

يك ماه احساس كردم فقط � شنوم و � خوانم اما ن� توانم با حقيقت 

�ي كه د�م � خواست و دوست چن�يجه آن درسها ارتباط برقرار كنم، 

  .   نبود)با حس و در�افت معنوي و معرف� باشد(داشتم 

در آن جلسات از م�لت و �افت حديث ��ف كساء �سيار صحبت 

 :فكر � كردم كه) بر اساس ذهنيت اش�باه خود( و من قبال ،� شد

حوائج  خواندن اين حديث فقط برای ا�ور ظاهری و شفای بيماران و

 اما هيچ �ه ن� دا�ستم كه برای ا�ور معنوی و معرف� هم ، استدنيوي

  . � شود به تالوت اين حديث ��ف متوسل شد

با آ�� از اين ن�ته؛ براى رسيدن به ارتباط قل� با اين آ�وزشها 

دن نماز ظهر برای اين حاجتم نمتوسل شدم، يک روز ظهر �س از خوا

منه ( �ر و �وال صاحب األ مقدس آل عباء و به پنج نور؛نيت كردم

  .متوسل شدم) ا�سالم

هار چاز روزی كه متوسل شده بودم احساس خا� در د�م به وجود آمد، 

 درس از �ت درقبل از �. روز مانده بود تا �وعد درس بعدي �وع شود

  . روی تقر�رهايم مطالعه ای كردم؛ تا با آماد� به�ی در درس حا� شوم

لس فرا رسيد، و وق� خواستم بروم دو�اره خي� د� كردم كه روز آن �



 ١٢٩

�ي مطالب اين دروس و عل� كه هم�شه گخدايا معرفت و درك و ياد

  .آروز�ش را داشتم به من عطا �ن و به �لس درس رفتم

ايان پوق� . �مگوش كنم و ياد بگآ�ا س� � كردم با دقت به مطالب  

ذاشتم ي�باره گسايلم را داشتم � شتم، كتاب و وگ شد و بردرس

احساس ارتباط عميق و عجي� به من دست داد، ا�س و آشنا� و ارتباط 

ها و مطال� كه تا آن روز فراگرفته بودم در من به وجود � كتابعمي� با 

  . آمده بود

خالصه يك دفعه به خودم آمدم و متوجه شدم آثار حديث ��ف كساء 

حاصل شده است كه اين حس در من ا�اد ) ندمبا ن�� كه كردم و خوا(

 �س از آن �م �م احساس كردم كه در�چه ای از نور و. شده است

�م و� و  و فهم به�ی �سبت به در�افتمعرفت به رو�م گشوده شد و 

 ،به � حا�م با قبل فرق كرد  و،مدآبرايم بوجود  �م خازنان و� 

ارادت و   حال �د و ستا�ش وتمام سلو�ای بدنم درديدم ��ه روبط

  شايد نتوانم به، است بند� �سبت به ح�ات مقدسه معصوم�

 و� اين تغي� بزرگ برای بنده ؛طور ��ل احساسم را بر ز�ان بياورم

  . و�شهود بود �سيار �سوس

ن�ته مهم اين بود كه اين اثر بدون اينكه ك� �سبت به آن تالش يا 

ود، اصال ك� از حال و اندرون من مطلع دخال� ب�ند حاصل شده ب

  . نبود، بلكه رفتار من رفتار يك شخص فعال و جدي بود

خي� خوشحال شدم و خدا را با شادي تمام از �وفق شدن اين توسل 



 ١٣٠

ه احساس عجي� داشتم،  چشكر كردم، و شايد قابل باور نباشد كه من 

  . با تمام وجود د�م � خواست احساسم را فر�اد كنم

خي� خي� خوشحا�م و احساس � كنم از همه نظر به لطف خداي منان 

ار  و بر�ت اين درسها از �اظ معرف� �سيو عنايت ائمه معصوم� 

هم�شه س� � كنم  به �وقع ) خدا را شكر(ن و اآل. پ��فت داشته ام

� درسهاى معارف ال� حا� شوم و آنرا بر �رهای ديگرم ترجيح � 

 هم هم�شه در �س� توسل و نذر و نياز و عرض با ا. دهم
ً
ينكه قبال

 ه توسالتم و د� و نيا�ش بودم، اما ا�روزحاجت به ائمه معصوم� 

خي� فرق � كند شايد نتوانم احساسم را به �له در آورم و انتقال دهم 

اما اشخا� كه به اين ارتباط با حقايق معارف ال� رسيده اند و �ر�ه 

 � توانند احساس �را درك كنندونه گاين 
ً
  .معجزات را دارند ��ال

بر�ت حاصله از اين توسل؛ زمينه اي شد كه بتوانم درک و يادگ�ی 

ب�ش� و به�ی از دروس معارف ال� داشته باشم، و ارتباطم با حقيقت 

هللا   ا�مد،اين معرفت برقرار شده، و �سيار �سبت به گذشته فرق كرده ام

  . رب العا��

) منه ا�سالم(ايان آرزوي فرج �وال و ار�ابمان ح�ت صاحب اال�رپدر 

اس و �د ايزد منان را دارم و اميدوارم همه كسا� كه طالب و پو س

ونه توفيقات و بر�ت شا�ل گ اين ؛ معارف ال� هس�ندعلوم وخواستار 

 ،، استوارر� ماند؛ و اين عناي� هم كه شا�ل حال بنده شد، �شودشانحا�

  و ا�مد هللا رب العا��.           و  روز افزون باشد



 ١٣١

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٩١(

 جناب حوزه -  ح�ت امام �ظم  حس�نيه- آ�وزشكده هفتم :منبع

 ) هفتم امام اصحاب از (�اد بن ع��

 با كه حوزه آن شاگردان از) ج.ط( سيده خانم حال �ح :واقعه عنوان

و  خود سا� ٣ دردناك بيماري شفاي به كساء حديث روز ٤٠ ختم

  .شد نائلبازگشت به سالم� 

 دچارسخت  اخ� سال چند در زندگيم �ايط خاطر به :واقعه �ح

 جسمم بر مدت طوال� در ؛يراميار برماست، بودم شده يشديد يبيمار

 ز�ر از شديدي دردو دردها افزوده شده بود خصوصا  بود كرده اثرطوري 

ر�يت  وجود با. شدم � خود � خود از و گرفت � فرا �را س�نه تا �و

 تنظيم و�  سا�م متناسب با �ايطم؛غذا� رژيمو ر�يت  ي الزمپره�ها

 اين سابقه بدون ؛بودم هشد خون قندمبتال به  ،بود خورده هم به  ن�خونم

 اين و ،شد � افزون �رتب داشت جسميم ش�ت� ،خانواده در بيماري

وق� درد �وع � شد  و ،داشتم سال ٣ س�نه تا �و در را شديد درد

  و حر�ت�ر ا�ام به قادر و رفتم � حال از كه بود شديدي درد چنان

و  ،بود شده اضافه آن بههم  خون قند كه بود سال يك از ب�ش ، ونبودم

  .كنم چه دا�ستم ن� را اس�سهاو  شدم � شكسته اشتمد

هم نه به �شخي� دقيق و روش� رسيدند و نه درما�  در بررسيهاى ط�



 ١٣٢

 :بود گفته پزشك�وفق ارائه كردند، فقط براى اينكه � جواب نگذارند؛ 

، اما معا�ا�شان در اين زمينه عمال است اس�س خاطر به اينها همه

   !نا�وفق بود

 ساءك حديث �ا�س در كساء حديث بر�ت و فضائل با آشنا� با

 ١٤٣١ (گذشته سال؛ كساء حديث شگفت آثار مطالعه و  �ل ما؛حس�نيه

 به و گرفتم كساء ��ف حديث روزه ٤٠ ختميک  به تصميم) قمري

   .شدم �شغول كساء ��ف حديث خواندن

 داشتم �واظبت و ،كردم تالوت را آن الطلوع� ب� در اك�ا روز ٤٠ تا و

 الطلوعينم ب� در بيداري و شب ازنم و ؛باشم سحرخ� روز ٤٠ اين در كه

  .؛ و آداب را ر�يت كنم�شود ترك

تأث�ش ) تهجد و بيداري ب� الطلوع� و حديث كساء(آنقدر اين برنامه 

 و قبل از پايان ختم اين ا�ام ح� در( بالفاصلهقط� بود كه  وفوري 

 و ،بازگشت سالمتيم و ؛رفت ب� از داشتم�تد  سال ٣ كه دردي )آن

، و �شاطم بازگشته ن�ست توصيف قابل كه رسيدم آرا�� به انچن

   .است

  . �نون و م�شكرم كه چن� تفض� فر�ودنداز ح�ات �سه طيبه 

 � آزارم سال ٣ هبيماري دردناك ك آن و� گذرد � ختم آن از مدتها ناآل

را كه ) منه ا�سالم( و به در�ه �وال صاحب اال�ر است شده برطرف داد

به اين �ا�س و معارف نورا� و بر�ت رهنمون فر�ودند شكر � �را 

 العا�� رب هللا ا�مدو                             . كنم



 ١٣٣

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٩٩(

حوزه  -  حس�نيه ح�ت امام حس� – آ�وزشكده سوم :منبع

   وم از اصحاب امام س��ح�� شهيد جناب  :معارف ال�

و فراهم شدن �ورد مطلوب و گشا�ش در ا�ر ازدواج  :عنوان واقعه

  .با توسل به حديث آسما� كساءمناسب 

واقعه ازدواج دخ�شان را با توسل به حديث ) پ . ن(خانم  :�ح واقعه

  :��ف كساء اينگونه نقل � كنند

چند ما� بود كه در �س های معارف ال� در �ورد معجزات حديث 

 و حاجا� كه اشخاص �تلف از اين حديث ��ف گرفته اند، كساء

  . صحبت � شد

با توجه به اينكه حاجت های به ظاهر خي� دشوار و ! �سيار عجيب بود

حل ناشد�، كه توسط حديث كساء حل شده بود را � ش�يدم، و� 

در�اره حاجت ما آنقدر �وان� اتفاق افتاده بود و �ش�� را � ديديم 

كه فكر � كردم )  ر�ي خواستگ�له عدم سنخيت رو� و خانواد از(

ال است
َ

  .در اين �ورد حاجت من رواشد�ش �

 بود، كه حوزه جديدی از معارف ١٤٣٢ش�به س�دهم ماه مبارک ر�ضان 

ال� � خواست �ر خود را �وع نمايد كه اتفاقا دخ�م ي�ى از 

  . دا�شجو�ان آن حوزه بود

�ور�ت �لس درس شما با : ه رسيدم به دخ�م گفتمزما� كه به خان



 ١٣٤

، حديث ��ف �لسروزی كه در . توسل به حديث ��ف كساء است

�وال ح�ت كساء را قرائت � كنند، نيت �ن ابتدا برای فرج 

 هو بعد از آن خوشبخ� و سالم� هم) منه ا�سالم(صاحب اال�ر 

  . الم� برا�ش كردممن هم در د�م نيت ازدواج و س. دخ�ها و ��ها

 بود كه  ماه مبارک ر�ضان، سا�روز تو� امام حسن �ت� هنيم

ا�شان هم نذر چهل روزه  .�وع  به خواندن حديث ��ف كساء كردند

منه (�وال صاحب ا�زمان ح�ت  تنها با نيت فرج و سالم� ،كرد

  . و �وع به خواندن اين حديث ��ف نمود) ا�سالم

ود كه شخ� توسط ي�ى از �ست�ن خودمان سؤال حدود �ا� قدر ب

 دخ�ی � خواهيم كه متدين و مذه� باشد و ا�شان هم شماره ؛كرده بود

  . تلفن ما را داده بودند

ك� را كه �ورد تأييد خداوند متعال فقط آن از خداوند خواسته بوديم 

را � راهمان قرار دهد و در اين صورت است ) منه ا�سالم(و �وال 

ه گف� ب�نددد
َ
  .هانمان را برای ن

برای ا�ر خ� : بعد از ماه مبارک، خواهر داماد تماس گرفتند و گفتند

 و �ايط ما را هم سؤال ؛ و �ايط برادرشان را گفتند،�زاحم شدم

 اگر خدا �واهد و دخ� شما قسمت ما �شود، دخ� شما : و گفتند؛كردند

 م�سيدد چون پدر ما � شو فاطمه زهرا ح�ت در واقع عروس 

  .سيد �وسوی هس�ندهم و مادرمان ) پدر و مادر سيد( هس�ند

قرار گذاش�ند و برای خواست�ری آمدند و فردای آن روز تماس گرفتند 



 ١٣٥

زما� كه از م�ل شما رفتيم هرچه در �ورد شما فكر كرديم، : و گفتند

د، ما ديديم خصوصيات اخالقيمان �سيار ش�يه هم است اگر اجازه بدهي

  .بار ديگر به م�ل شما بياييم كه اين دو نفر با هم صحبت كنند

چرا برای �قيق : مادرشان گفتند آمدند مان م�ل به كه دو� جلسه

  !!؟؟ته ايم كه �قيق نرفته ايد ن�ند �ورد قبول شما قرار نگرف؟نيامديد

  .اما ن� دا�س�ند كه خداوند دل ما را در �ورد ا�شان ��م كرده است

اگر اجازه دهيد دو : دخ� و �� با هم صحبت كردند و بعد گفتند

ما هم قبول  .جلسه ديگر هم يا در م�ل يا ب�ون با هم صحبت كنند

  . كرديم و� در تماس بعدی از ما دعوت كردند بازديدشان برو�م

در �ورد ا�شان �قيق كرديم، همه از ايمان و اخالق ا�شان �سيار � 

 حديث همعجز و خداوند متعال ياری به .ول كرديمگفتند ما هم قب

  .در ساعت �و� مناس� خطبه عقد جاری شد كساء، ��ف

حال كه زند� خود را �وع كرده اند ب�ش از پ�ش به شباهت های 

خصوصيا� كه � توا�س�ند در جلسه . اخال� و رفتاری خود � برده اند

 .بت ها پيدا �شده بودهای معارفه از هم ب�سند و� فرصت اين صح

يع� آ�ه در �قيقها و معرفيها و جلسات خواست�ري و آشنا� و 

�القاتها س� � شود بدست آيد، در اينجا به بر�ت توسل و تو� حاصل 

  .شده بود

 وا�مدهللا رب العا��



 ١٣٦

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٠٣(

حوزه جناب  – �ظم ماما ح�ت  حس�نيه-  هفتم آ�وزشكده :منبع

  ). هفتم امام اصحاب از (جندب بن اهللا عبد

 حوزه آن شاگردان از )ج.ف( سيده خانم حال �ح و �ر�ه :واقعه عنوان

 توفيق به بارداري دوران در كساء قدسيه حديث قرائت بر استمرار با كه

  .شد نائل آن بر�ت ساير و شب نماز و سحرخ�ي

تالوت و توسل به  �ا�س وال�  معارف س�ا�س درو در :�ح واقعه

 بر�ت با ،كساء حديث آثار كتاب خواندن و حس�نيه در كساء حديث

  .آشنا شدم ءكسا حديث

 گرفتم تصميم ءكسا ��ف حديث بر�ت به نيل براي بارداري دوران در

 هرروز �ستمر طور به بارداري آخر ماه سه در كه طوري به ،�وانم راآن

   .خواندم � را آن الطلوع� ب�

 هاي �ا�سنوار ازدر مناس�تها و �لس حديث كساء  حس�نيه �ا�س در

 از ا�شان (شد � استفاده ن� خراسا� ا�س� عبد شيخ اهللا آيت �رحوم

 زمينه در ال� ذخائر از كه بودند سدمق �شهد و ا�ف �ف علماي

 از سياري� خوان روضه و باشند � و الگو  بيت اهل �رثيه و مدح

 شخصيت اين با آشنا� با )بودند ا�ف �فدر  علماء و بزر�ن �ا�س

ه همراه نوار �لس حديث كساء ب را ءكسا حديث خواندن؛ بزرگوار



 ١٣٧

 نواي از و دادم � ا�ام گرم و دل�ش� ا�شان صداي و با�رحوم خراسا� 

اين بود ، و حاجتم بردم�  ز�ادي آرا�ش و استفاده ا�شان دل�ش�مت� و 

كه در دوران بارداري فرزندم كه مهم��ن مقطع زندگي اوست؛ ضعف و 

سس� سبب � توفي� من �شود بلكه همواره توفيقات معنوي داشته 

  . فضا  و �ايط معنوي � شود باشم، تا اين دوره با به��ن

با مداومت بر حديث ��ف كساء؛ بر�ت معنوي �سياري در دوران 

  .نصيبم شد، كه آثارش در فرزندم هم ظاهر شده استبارداري فرزندم 

 هر روز  حديث كساء؛تالوت ماهسه  مدتدر اين  از بر��ش اين بود كه

حاصل � شد، و بدون ز��  راحتشب و تهجد بطور  بيداري وفيقت

   .مشد � بيدار شب نماز خواندن برايبه آسا� 

 و فيوضات اين ؛والدت فرزندم از بعدحديث كساء؛  خواندن قطع با

 به ، از �له اينكهداشت ادامه بارداري دوران از بعد ماه سه تا بر�ت

 نماز �وقع كه ساع� همان سأر �هآناخود ي�جع و راحت خي� طور

  . شدم � بيدار بود شب

روي جن� من طوري بود كه ا�س جن� با  ءكسا ��ف حديثاثر 

با �وع من به تالوت  بارداري دوران در�شهود بود، و  ءكسا حديث

، و اين شد � بيدار داد � ا�ام كه حر�� با جن� ءكسا ��ف حديث

 فرزندمهم كه  ناآلادامه داشت، بلكه  بارداري دورانواك�ش تا آخر 



 ١٣٨

 رأس اوقات ب�ش� درو  ،دارد ادامه كنون تا روند اين ؛است ش�خوار

  . گردد � هم من بيداري باعث و شود � بيدار) تهجد( ساعت همان

 حر��مد�  فرزندم بارداري هن�م در وقت هر اينكه آن بر�ت ديگر از

 ��ف حديث خواندن �ض به ؛شد � بنده نگرا� باعث و كرد ن�

. شد � اينجانب خاطري آسوده باعث و ،داد � �شان انع�س فورا ءكسا

 فورا فرزندم دمخوان � را آن �ددا كه اوقات �� ن� ا�شان تو� از بعد

 به به ن� اوا�مد هللا  ورا �شان � داد،   خودش توجه خودشصدايبا 

 .است گرفته ا�س قد� حديث اين

 .و ا�مد هللا رب العا��

  



 ١٣٩

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١١١(

 حـوزه -  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� -آ�وزشكده سـوم  :منبع

  مام سوم باب ا رشيد هجری شهيد جناب 

  .شفای بيمار �طا� با توسل به حديث ��ف كساء :عنوان واقعه

  :واقعه را اينگونه نقل � كنند) ن.ز(خانم  :�ح واقعه

 امـا ايـن ، هم�شه در زندگيم راهگشا بوده اسـتبيت  توسل به اهل

  .�شاهده كردماز آستان مقدسشان بار معجزه ای بزرگ را 

 شده و مـدت  سخت كه دچار يک بيماری ماه بود۸خواهر شوهرم حدود 

   .زمان ز�ادی بود كه در بيمارستان �س�ی شده بودند

ی  و روشـهاپزش�ن از �ـشخيص بيمـاری ا�ـشان �جـز بودنـد و داروهـا

   .؛ و ن�يجه نداد�تل� را روی ا�شان امتحان كردند

 پزشـک ؛تا اينكه بيماری ا�شان خي� وخيم شد و بعد از آزما�شهای ز�ـاد

شان اينطور �شخيص داد كه �اطر داروها� كـه ا�ـشان �ـ�ف كـرده ا�

 و ،  و نيـاز بـه شـي� درمـا� دارد،خون ا�شان �ش� شديدی پيدا كرده

  . د به �ر�ز پزش� هسته ای منتقل كننبايد هرچه ��ع� ا�شان را

�ر�ـز پزشـ� (روز ي�ش�به بود كه ا�شان را به بيمارستان سيد ا�شهداء 

  .منتقل كردند تا شي� درما� را �وع كنند هرمان ش) هسته ای

 بـا�  خودمـان، ما �لاز اتفاق روز دوش�به همان هفته در ��ن حس�نيه



 ١٤٠

 ما هم ، كه غذای جلسه حديث كساء را تهيه كنيم؛برای طبخ غذا بوديم

 و غذا را طـبخ نمـوديم و در جلـسه حـديث ،شفای ا�شان را نيت كرديم

ه �س از ذكر بـر�ت و انـوار ايـن  درآن جلس،��ف كساء ��ت كرديم

حديث قد� و �م آسما�؛ م� آن هم تالوت شد و به ح�ات �ـسه 

 توسل عرض شد، همه اهل �لس ن� برای شـفای ا�ـشان د� طيبه 

  .كردند

 و ،فردای همان روز برای �وع شي� درما� از ا�شان آزمـا�ش گرفتنـد

 و نيـاز !رف شـد�ش� خون ا�شان برط :با كمال تعجب اعالم كردند كه

بيمارستان (به ماندن در اين بيمارستان  نيازح�  و !به شي� درما� ندارد

باز ا�ـشان را بـه بيمارسـتان قـب� ف�ا  !ن�ست) �صوص بيماران �طا�

  .منتقل كردند و ا�مدهللا وضعيت ا�شان رو به بهبودی است 

  وا�مدهللا رب العا��



 ١٤١

  ولياء يف التوسل حبديث الكساءغياث األ) ١١٥(

 حوزه -  ه ح�ت امام �ظم ين�حس -  آ�وزشكده هفتم :منبع

 ) هفتم امام اصحاب از (�اد بن ع�� جناب: معارف ال�

 كه با از شاگردان آن حوزه) ك. م ( ى�ر�ه و �ح حال آقا :عنوان واقعه

   . دبد� چندسا� ا�شان برطرف ش�ش�  كساء  ��فيثدتوسل به ح

 سال � گذشت و در اين مدت به د�ل ٩از ازدواجم حدود  :�ح واقعه

 بگ�م و �قرض هادن و �ش�ت زند� �بور شدم وامها و جر بو�ستأ

  . اين اواخر ديگر از قرض ها خسته شده بودم

برنامه ر�زى براى اداى قرضها ن� � كردم و� باز �ش� ديگر به وجود 

  . � ماند و يا اضافه تر � شد� آمد و قرضها با�

با ��ت در �ا�س دروس معارف ال� و حديث كساء و آشنا� با 

تصميم گرفتيم كه بر�ت اين حديث ��ف و فضائل آن؛ با هم�م 

 مقدسه اهل بيت متوسل به ح�ات كساء بوسيله حديث ��ف 

برديم  � ن رنج بد� كه سا�ا از آ�ش�بود كه  اين �شو�م و حاجتمان

  . برطرف شود

و    و در ب� الطلوع� صبحز بعد از نمابا اين نيت �وع كرديم هر روز

و براى خوانديم را � حديث ��ف كساء �� بعد از نماز مغرب 

يت اهللا آ �رحوم تالوت اين حديث مبارك از نوار �لس حديث كساء



 ١٤٢

ن استفاده استفاده � كرديم و از نواى ا�شا خراسا�عبد ا�س� شيخ 

  .ز�ادى برديم

 بعد از حدود پنج ماه مداومت بر خواندن حديث كساء؛ و به بر�ت 

تالوت و توسل به اين حديث آسما�؛ راهها� پ�ش رو�مان براى اداى 

بد� باز � شد و برنامه ر�زى برای اداى آنها عم� شد، و همه قرضهاى 

مد و حقوقم ن� درآو چندسا� ام كه مبلغش هم ز�اد بود؛ ادا شد، 

 ها� كه داش�يم به بر�ت توسل به پنج تن االن همه قرض. افزا�ش يافت

   .ه است ادا شد بوسيله اين حديث قد� ل عباآ

 .و ا�مد هللا رب العا��



 ١٤٣

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٢٣(

 حـوزه -  حس�نيه ح�ت امـام حـس� -آ�وزشكده سوم  :منبع

  )از اصحاب امام سوم ( يصائدا�وثمامه أبشهيد جناب 

حالل از طرق توسـل بـه حـديث   فراهم شدن رزق و روزي:عنوان واقعه

  .كساءآسما� 

واقعه زندگي خـود را كـه همـراه بـا �ـش�ت ) خ.ح(خانم  :�ح واقعه

سهای درن اين �ش�ت �س از آشنا� با �سياري بوده است و برطرف شد

  :ست اينگونه نقل � كنندو حديث كساء اال� معارف 

سـهای �ـا�س دراگر �واهم داستان زنـدگي خـود را قبـل از آشـنا� بـا 

 و� همـ� قـدر � ،بيان كنم خود كتـا� �ـستقل � طلبـدال� معارف 

   :گو�م كه

�س از اينكه هم�م فوت شد، روز به روز فـشار زنـدگي بـر مـن و �ـه 

يک حقوق ماهيانـه بـرای هايم ب�ش� � شد به حدي كه از هم�م ح� 

  . ما نمانده بود و زند� به سخ� س�ی � شد

هم چن� بيماري هاي متعددي هر روز بـدنم را فـرا � گرفـت و همـ� 

   .�وضوع روي اخالق و رفتارم ن� تاث� نامطلو� گذاشته بود

كـه االن �ـسئول (تا اينكه روزي ي�ـي از دوسـتانم و اين �ش�ت بود 

را الـ� سهاي معارف درپ�شنهاد آمدن به  به بنده )س�ندما هدر� حوزه 

  . دادند؛ تصميم گرفتم كه با همه �ش�تم دست و پنجه نرم كنم



 ١٤٤

 شـدم ايـن درسـهااز وقـ� كـه وارد در اين �ا�س در� ��ت نمـودم، 

 �رتب در �ا�س ز�ارت آل ياس� ��له و ، ف�اآرا�ش عجي� پيدا كردم

   .ف كساء ��ت � كردمحديث ���ا�س هم چن� 

و با تغيـ�ي كـه در رژيـم غـذا� خـود در اثر آشنا� با آ�وخته هاي ط� 

دادم توا�ستم بر بيماری هاي خود فائق بيايم و هم� �وضوع باعـث شـد 

  . كه اخالق و رفتارم ن� به � عوض شود

االن حدود چهارسال است كه در اين جلسات و �سها ��ت � كنم و 

  . �وانمآن  وقت �نه را در اول از همه اينكه توا�ستم نمازهايم پنجمهم تر

  ):اما حاجت خاص و ن�يجه گرف� به بر�ت حديث قد� كساء(

قبل از آن به مدت هشت سال به دنبال �ر بيمه ام رفتـه بـودم كـه شـايد 

بتوانم از آن طر�ق �ري ا�ام دهم و� �س از اينكـه ن�يجـه اي نگـرفتم 

  . كرده و به دست تقدير س�دمآن را رها

تا اينكه يک روز در �لس حديث ��ف كساء د�م شكست و بـه امـام 

متوسل شدم و از ا�شان خواستم همانگونه كـه �ـرا از ) منه ا�سالم(زمان 

 اخال� و بيماري ها �ات دادنـد؛ رزق و روزي حـالل ضعفهايآن همه 

  . ن� نصيبم كنند

مدت چهـل شـب در ه ب حل اين �ش�؛ براىدر آن جلسه نيت كردم كه 

  . م��م ختم حديث ��ف كساء را ا�ام دهم

خـتم را ) علـيهم ا�ـسالم(با تو� به خدا و توسل به ح�ات معـصوم� 

 �س از اينكه چهل شب به اتمام رسيد به طور معجزه آسـا�. �وع كردم



 ١٤٥

  با را� باز شد؛ كهدر همان �لس با كمک و پ�شنهاد ي�ي از دوستانم  

  . حقو� در�افت كنم�ستمري و  توا�ستم آنپيگ�ي 

  .در همان �ظه به سجده رفتم و خداوند متعال را شكر نمودم

 ؛ ومعـارف الـ�در راهيا� مـا بـه درسـهاى كه ن�ه اهمه آندر پايان از 

منـه (صـميمانه �ـشكر � كـنم و از �ـوال ما سهيم بوده و هـس�ند تعليم 

  .شان خواستارم همه ا� را برایتوفيقات روزافزون) ا�سالم

 .و ا�مد هللا رب العا��



 ١٤٦

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٢٧(

 حوزه -   حس�نيه ح�ت امام �ظم -  آ�وزشكده هفتم :منبع

 ) هفتم امام اصحاب از (ا�د بزنطي جناب: معارف ال�

رف ال� هاي معا حوزه شاگردان از) ت.ا( خانم حال �ح :واقعه عنوان

 خودوخيم  بيماري شفاي به كساء  آسما�حديث توسل از طر�ق با كه

  .شد نائل

 سال است كه دچار يك بيماري ١٥اين بنده حق� حدود  :�ح واقعه

خاص غده اي در استخوانهايم شده ام، و در سا�اي اول بيماري؛ در اثر 

 رو با از�ن. آن به مدت يك سال ن� فلج شدم، و خي� حا�م سخت بود

كه اين متوسل شدم؛ تا ت�ع و زاري به �واليم ح�ت امام رضا 

امام  و بعد از آن تصميم به ز�ارت ح�ت ،به خوابم آمدح��ش ش� 

 كه داشتم خانواده ام هر طور بود  و با حال رنج و فل�،گرفتمرضا 

  و ��ف به حرم ح�ت رضا ؛�را به ز�ارت �شهد مقدس بردند

 كه يك سال ا�ا به عنايت �واليم از آن حال وخيم و فل� و در هم،شدم

  . داشتم خارج شدم و شفا يافتم و �واليم را شكر � كنم

آن براي رفع بيماري استخوانم؛ از بعد اما بيماري استخوان با� بود، 

پزش�ن داروها� شيميا� �و�ز � كردند كه �رتب بايد ��ف � كردم 

 حا�م خي� بد � شد و حر�ت برايم �ش� ،كردمو اگر دارو را قطع � 
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بر اثر ��ف مداوم آنها در اين چند سال؛ به �رور زمان . � شد

ا�اد گرديد و ) غده( و در س�نه ام ك�ست ،عوارضش در بدنم آش�ر شد

 عد از هم ب معالج و دك�، و خي� هم دردناك بود،�رتب حا�م بدتر � شد

 از عوارض داروهاي شيميا� هاات گفت كه اينا�ام سونوگرا� و آزما�ش

 و بايد جرا� شوي و ؛ر�شه دوانيدهدر س�نه ات  و اين ك�ست ،است

 و ديگر را� ن�ست و ،شود� قطع هم ك�ست را در�ياور�م و س�نه ات 

  . خي� ناراحت و �ضطرب و نگران شدم. با دارو هم درمان ن� شود

 قبل سال ٣حدود ) منه ا�سالم(به فضل و عنايت ح�ت صاحب ا�زمان 

  . كردم��ت آشنا شده و در آن  �ا�س و درسهاي معارف ال� با

 با فضائل و بر�ت حديث ؛با حضور در �ا�س و دروس معارف ال�

 و در دو جلسه هفتگي تالوت قرآن و دروس ،ميدا كردكساء آشنا� پ

حديث كساء  دقيقه ١٥ تا ١٠كه داش�يم اول هر جلسه حدود ال� معارف 

ر جلسه ن� از دياينگونه آ�ز � شد و مدر�  و جلسات ،تالوت � شد

و در اين . دبيان � كرفضائل و كرامات اين حديث ��ف توضيحا� 

 وي اين كتاباز معر� نمود، را " حديث كساء و آثار شگفت"كتاب باره 

 ؛ديث قد�با آشنا� با بر�ت و فضائل اين ح . م و مطالعه نمودمرفتگرا 

نيت كردم براي شفاي بيمار�م از طر�ق ختم اين حديث ��ف؛ متوسل 

  . تالوت آن�واظبت بر  شوم و �وع كردم به به ح�ات اهل بيت 

 و هن�م ؛ بار تالوت � نمودم يك بار صبح و يك بار بعد از ظهر٢روزي 

 و دست بر روي �وضع درد � گذاشتم و با ،تالوت آن گر�ان � شدم
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ال گر�ه و ت�ع تالوت � نمودم و اميد داشتم كه به بر�ت اين ح

  . براي جرا� نرفتم�ا و،حديث قد� بهبودي � يابم

 گذشته بود،نمودم كم� از يك ماه حديث كساء كه �  تالوت از اين

  .  و درد شديدي كه داشتم از ب� رفت،احساس كردم كه بهبودي يافتم

 و سونوگرا� و آزما�شات ومعاينات را ا�ام �راجعه كردممعا�م به دك� 

 هيچ اثري از ك�ست وجود ندارد و ��ال :داد؛ با تعجب دك� گفت كه

  .برطرف شده است

از �ر�ز آ�وزش شهرمان با درك اين تفضل �واليم؛ به شكرانه آن 

و حديث كساء در ال�  كردم كه جلسات درسهاي معارف درخواست

ت كه اين جلسات  سال اس٢االن حدود دهللا ا�م .م��ان برگزار شود

 برگزار � شود و در ماه مبارك ر�ضان ن� ختم قرآن نورا� در م�ل ما

  .برگزار � كنيم و هر روزه ابتداي آنها ن� تالوت حديث كساء دار�م

اين بنده حق� از اينكه در اين �ا�س دروس معارف ال� راه پيدا كردم 

 توفيق ��ت در  ورپا� �لس حديث كساء ب�اطرخي� خوشحا�م و 

و و ح�ات اهل بيت  . و اين تفضل ال� �سيار خوشحا�م،آن

را به خاطر اين ) منه ا�سالم(�والي ع� خود ح�ت صاحب األ�ر 

 كه از پدر مهر�ان� است امام زمانهمه عنايا�شان شكر � كنم و از 

   .� باشمخواهان شفاي �ؤمن� و شيعيان و شفاي ��ل خود 

  وا�مد هللا رب العا��
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  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٣٥(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� -آ�وزشكده سـوم  :منبع

  )از اصحاب امام سوم  (-زه� بن ق� شهيد جناب : معارف ال�

حل شدن �ش� در� فرزند ي�ى از بـانوان معتقـده بـه  :عنوان واقعه

بواسـطه خـتم ايـن ) عجل اهللا تعـا� فرجـه ا�ـ��ف( ع�ساحت امام

  .حديث نورا�

  :واقعه را اينگونه تعر�ف � كند) س.م(خانم  :�ح واقعه

و بـه ) منه ا�ـسالم و ا�ـه ال�ـسليم(با نظر و توجهات �وال صاحب اال�ر 

حدود ي�سال و نيم است كه اين توفيـق بـه مـن و بر�ت اهل بيت 

ست كه در م��م جلسه حديث قد� كـساء را بـه خانواده ام داده شده ا

  . همراه �سهاي معارف ال� برگزار نمايم

از �وقع برگزاري �سها و �لس توسل بر�ت و عنايـات ز�ـادي شـا�ل 

  . من و خانواده ام شده است

در ابتـداي . فرزند هفت سا� اي دارم كه ا�سال به �س اول رفته است

فرزنـد :  مدرسه او � رفتم معلم او � گفـتسال �صي� هر �وقع كه به

ا�ا را ن� دهد و سكوت � كند ؤشما اصال هم�ري ن� كند و جواب س

و ت�ا�فش را ا�ام ن� دهد و به خاطر هم� بايد اين پايـه �ـصي� را 

  . ي�بار ديگر � كند
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من كه از اين �وضوع �سيار نگران شدم و ن� خواسـتم كـه ايـن اتفـاق 

ث� نـامطلو� خواهـد أ تـم ز�ـرا � دا�ـستم كـه در روحيـه فرزنـدتدافبي

 به خاطر هم� س� كردم تا به راههـای �تلـف ايـن �ـش� را ،گذاشت

 :اقـدامات �ـشو��ي �ـشاور�ن و ، از �له عمل به توصيه هـاحل نمايم

چندين بار برای او جايزه � خر�ـدم و بـه معلمـش � دادم تـا از طـرف 

  !  و� اثری نداشت،و فرزندم عالقمند به درس شود ؛خودش به او بدهد

 متوسل شـوم و از تا اينكه يک روز تصميم گرفتم به پنج نور آل عبا 

 �واهم كه ا�ـشان شـفاعت ايـن حقـ� را در پ�ـش�ه ح�ت زهرا 

  . ب�نند) عجل اهللا تعا� فرجه ا���ف(خداوند متعال و امام زمان 

روز �ـشت � هـم بـر خوانـدن ايـن به خاطر هم� نذر كردم كه چهـل 

  .  تا اين �ش� فرزندم برطرف شودحديث قد� مداومت نمايم

هنوز ختم به پايان نرسيده بـود كـه ديـدم فرزنـدم �وع بـه خوانـدن و 

 و �ـس از اينكـه ابراز نمـود، و هم�ری های او�ه را با معلم ،نوش� كرد

 � توا�ـست از روی  ديگر فرزندم به راح�؛ختم چهل روز به اتمام رسيد

  . درسها�ش �واند و آنها را بنو�سد

 را شـاكرم كـه ايـن خداوند متعال و اهل بيت عـصمت و طهـارت 

  .لطف بزرگ را در حق من و خانواده ام مبذول داش�ند

 

 و ا�مد هللا رب العا��
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  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٣٩(

 حـوزه -  امـام �ظـم  حـس�نيه حـ�ت- آ�وزشـكده هفـتم :منبع

  ). از اصحاب امام هفتم  (فضالة بن ايوب ازدیجناب : معارف ال�

 و سـابقه ،حـوزهآن ردان گاز شـا) لفا. ر(�ح حال خانم  :عنوان واقعه

 تـو� جن� متوا�، كه به بر�ت حديث قد� كـساء بـه  بار سقطهفت

   .نائل شده استفرزند سا�م 

 سـال ٢٠ حـدود مخاناين :  قل � كند كه ن)ن(آقاي مهندس  :�ح واقعه

  به ساحت ح�ت واليـتهمتوسله و �ؤمنبانوان  از ه؛ وپ�ش ازدواج كرد

است، �ر�ه خود را از بر�ت حديث آسما� كساء چنـ�  )منه ا�سالم(ك�ى 

  : نوشته است

 هـشت � ايـن و ،ازدواج صاحب فرزند نـ� شـدم  سال او�ه هشتدر

مدت آزما�شات ��ل   ا�ته در � اين،داشتمجن�  بار سقط شش ؛سال

  و� پزش�ن علت سقط را نـ�؛�داری ا�ام دادمسدر همه زمينه و عك

سقط شدن فرزند بعـدي اسـ�س و از  ترس �اطر و بعد از آن ،دا�س�ند

  .اضطراب داشتم

 كه باردار شدم، )منه ا�سالم(ح�ت صاحب اال�ر   بعد از آن با توسل بهاما

 ؛ عمل جرا� شدم و در طول � دوران بارداری؛ماندن فرزند با�جهت 

، تـا اينكـه اس�احت مطلق و روزانه چندين آمپول تزر�ق � كـردم  بايد



 ١٥٢

 ؛فرزنـد اولبدنيا آمدن بعد از با بارداري �دد  ، شدماو�م صاحب فرزند 

  و ايـن هفتمـ� سـقط بـود كـه بعـد از ده سـال،ماشتسقط د يک بار هم

 ادامـه  و همان آزما�ـشاتنباز �راجعه به پزش�  اين مدت در �داشتم،

 و از ترس سقط ، و� از فهميدن علت سقط و درمان ناتوان بودندداشت،

 )كه دك�ها ن� علـ�ش را نـ� فهميدنـد( رن� كه برايم داشت �اطر و

  .  و از حرفهاي ديگران هم در آزار بودم،باردار شوم�ددا  ن� خواستم

 ، و �ـشغول بـه �ـصيل شـدمه؛ال� آشنا شد  درسهاي معارفتا اينكه با

 اول ؛هفتگـي كـه داشـ�يم در دو جلسهال� استاد تعليم قرآن و معارف 

 و از فضائل و بر�ت حديث ؛ را قرائت � نمودندءهر جلسه حديث كسا

� نقـل ايـن بـاره را  در ح�يـا�فت آن صحبت كرده و گو آثار شكساء 

شـاگردان �ـسلط   ي�ي ازيااستاد سم اين بود كه در آن �لس ر ،دندكر

 دقيقه تا يـك ١٠ در حدود ،را � خواندند��ف كساء حديث به تالوت؛ 

درس تعليم قـرآن به  و بعد ؛بودبرنامه  اول هر جلسه ايندر  ؛ر�ع ساعت

ز�ارت قبـور  توسل و بر�تضمن صحبت  در ،نداختردپ ال� �معارف و 

تصميم گرفتم كه متوسل بـه سـاحت از شده بود، ش�او�اء و اما�زاد�ن 

ا�شان نوه ح�ت امام �و� ( باردار شوم تاشوم   ع� بن �زه جناب

اما�زاد�ن جليل القدر و صاحب كرامت در شـ�از  و ازبن جعفر 

   . رفتم و متوسل شدما�شان به حرم ،)� باشند

بـه خـاطر (اردارم هن�� كه متوجه شدم ب  و،هللا �ددا باردار شدم ا�مد

تزر�قات �كرر روزانـه  فرزند قب� كه آسيب و ر�هاي �تلف جرا� و
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سـقط از   فرزنـدم كـه در٧ ياد اينها و يـاد )و ناتوا� پزش�ن را ديده بودم

ب� رفته بودند و آزار حرفهاي ديگران س�نه ام را تنگ كـرد و منقلـب و 

  .شدم گر�ان

كـه اد؛ د�س�  به من ا�شان ،اشتمذان گدر مي قرآن با استادرا م رانيهايگن

، حديث قد� كـساء �ـشوم حاال كه باردار شده ام تو� كنم و متوسل به

اينكـه و �ر�ه اى از خودش را براى شفاي بيماري سخت بيـان كـرد، و 

آثـار و بـر�ت آن را ديـده و كساء  روز قرائت حديث ٤٠ خودش با چطور

متوسـل بـه و كنم به خدا  م كه تو� بنده هم تصميم گرفت .شفا گرفته بود

در دوران ( جنـ�جهـت حفـظ از ايـن رو  ،حديث ��ـف كـساء شـوم

و به نيابت ح�ت  را �وع كردمكساء توسل و قرائت حديث ) بارداري

  �وع بـه؛ از همان ابتداي اطـالع از بـارداري)منه ا�سالم(صاحب اال�ر 

هـر روز صـبح  و ،خواندن حديث ��ف كساء تـا آخـر بـارداری كـردم

  .بارداري تالوت � نمودم حديث كساء را در مدت

بـه بر�ـت اول� اثر فوري تالوت حـديث ��ـف كـساء  ايـن بـود كـه 

�عد  و،برطرف شد و آرا�ش يافتم نگرا� ها و تنگي س�نه ام: آنخواندن 

� بـدون اسـ�س دوران بـارداري را  از آن اين آرا�ـش ادامـه يافـت و

 ٧بـا وجـود سـابقه كـه (بر عكس صحبت دك�ها ا و نمودم، باالتر از آنه

؛ بايـد �ايـط ر�يـت اسـ�احت و ظرف چنـد سـال گذشـته سقط در

 بدون نياز به اس�احت مطلـق در مـدت ،)تزر�قات را ب�ش� �ل�م باشم

�ر و رفت و آمد بر پله هـا رف� به �ل   ا�ام فعا�ت ولكه با ب؛بارداري
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جنـ� و راندم گذدوران بارداري را  ز�تها؛و بدون آن ر�هاي تزر�قها و 

روز هفـتم تـو� بـراي او  .شـد  سالمت متو�هفرزندم بو  ؛سقط نگرديد

  الـ� معـارفقـرآن وسهاي در�لس  را در  و عقيقه؛عقيقه ذبح كرديم

 بـراي هـم شـاگرديان اطعـام )كه بوسيله آن با حديث كساء آشنا شـدم(

 را  فرزنـدم نامت ع� بن �زه و به خاطر توسل او�ه به ح� .كرديم

من )  شم�١٣٩٠فروردين ( و اكنون .برگرفته از نام ا�شان نهادم عل�ضا

  .ش�خوارم هر دو در سالم� ��ل هس�يم و فرزند

  .العا�� وا�مد هللا رب
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  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٤٧(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� -آ�وزشكده سـوم  :منبع

  .)از اصحاب امام سوم (  زه� بن ق�شهيد جناب : معارف ال�

شغل به بر�ـت توسـل بـه فقدان كسب و  حل شدن �ش� :عنوان واقعه

  .ء كساحديث قد�

از  و الــ�كــه ي�ــى از دا�ــشجو�ان معــارف ) آ .ز( خــانم :�ح واقعــه

منـه ا�ـسالم و ا�ـه ( به سـاحت مقـدس �ـوال صـاحب اال�ـر �متوسل

�ش� كه در رابطـه بـا شـغل برطرف شدن  ماجرای ؛� باشند) سليمال�

  :هم�شان پ�ش آمده بود را اينگونه نقل � كنند

الـ� سـهای قـرآن و معـارف �ـا�س درمد� بود كه به دنبال پيدا كردن 

هـيچ سطح  و به ��نهای ز�ادی برای اين �ر �راجعه كرده بودم و� ،بودم

ى از  تـا اينكـه روزی ي�ـ،را را� كنـد كـه مـن نبـودكدام آن چ�ی 

جنـاب : حوزه معارف الـ�و سهای حس�نيه دوستانم پ�شنهاد آمدن به در

را به من دادند و اين عنايت شا�ل حا�م شد كه بتوانم در  زه� بن ق�

 اهل بيـت ال� ناب  معارف ازاز زما� كه . سها ��ت نمايمدراين 

خصوصا با ��ـت . د� ام بوجود آمدشدم تغي�ات ز�ادی در زنبهره مند 

  .در �ا�س توسل اين تغي�ات بر روی ��م �سيار �سوس بود

هم�م چند سا� در �� : داشتمبه حديث ��ف كساء و اما توس� كه 

 ، �وازم و ابزار ماش� سنگ� � فروختنـدت؛كابا چند نفر به صورت �
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اسـم بـه ��ء نكـه يـک روز  تـا اي،و ما از اين راه ا�رار معاش � كرديم

آنـرا " �ر�فه و درآمد در آن بود و ن�ايط اقتصادی �وجود در جامعه "

 بـه دنبـال �ری كـ�  و هر، و همه ��ء از هم جدا شدندتعطيل كرده،

  .  و هم�م بي�ر شد؛برای خودش رفت

 و� خودش عالقـه ؛برای دوری از بي�ری �وع به �سافر�� كردوي 

�ر قب� هم كـه مـدتها �ر�ـه در آن داشـت  ،ه اين �ر نداشتو رغب� ب

�سته شده بود، و به تنها� توان راه اندازي �دد و �ـستقل آنـرا نداشـت، 

  . نياز به داش� �ل كسب و �مايه داشت، كه هر دو براى او فراهم نبود

 كـه در  ال�سهای معارفدرتا اينكه يک روز در اين �ش� ادامه داشت 

 و از عظمت ايـن ،حديث كساء هر هفته برگزار � شدتالوت لس آن �

حديث نورا� سخن به ميان � آمد، تصميم گرفتم كه با خوانـدن چهـل 

) منـه ا�ـسالم(�رتبه حديث قد� كساء به در�ه �وال صـاحب ا�زمـان 

  .متوسل شوم تا حاجت خود را بگ�م

وت ايـن حـديث با اين تصميم؛ �وع به ا�ام ايـن عهـد معنـوي و تـال

به بر�ـت پـنج وجـود دقيقا �صادف با اتمام چهلم� توسل، قد� نمودم؛ 

 و ،باز كند�ستقال هم�م توا�ست مغازه ای  نورا� اصحاب كساء 

 و حـ� بـا �ايـط ؛��ءداشـ�  اين بار بـدون ؛همان شغل قب� خود را

حـال شا�ل  بار ديگر نظر و توجه اهل بيت ، و �ری به� ادامه دهد

  .من و خانواده ام گرديد

  و ا�مد هللا رب العا��



 ١٥٧

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٥١(

معارف  حوزه ، ح�ت امام �ظم  حس�نيه- آ�وزشكده هفتم :منبع

 ) هفتم امام اصحاب از( �مد بن اسماعيل بن بز�ع جناب: ال�

  حديث آسما� كساءا بشفاي بيمار�طا� به بر�ت توسل  :واقعه عنوان

از ان حوزه هاي معارف ال� و �شجو� از د) ت.ر(خانم  :�ح واقعه

 واقعه بانوان معتقده و متوسل به ساحت مقدس ح�ات اهل بيت 

  : را چن� تعر�ف � كند

 سال ٢حدود ) منه ا�سالم(به فضل و عنايت ح�ت صاحب ا�زمان 

 با حضور در ، كنماست كه در �ا�س و درسهاي معارف ال� ��ت �

�ا�س و دروس معارف ال� با فضائل و بر�ت حديث كساء آشنا� پيدا 

ال� تالوت قرآن و دروس معارف آ�وزش كردم و در دو جلسه هفتگي 

 و مدير جلسه از ،كه داش�يم اول هر جلسه حديث كساء تالوت � شد

اش�يم  و در جلسات اطعام هم د،فضائل و بر�ت آن توضيحا� � دادند

كه از آنها براي ت�ك و شفا � برديم و  بر�ت �سياري از اين جلسات 

  :نصيبمان شده است از �له اينكه

 ي داخ�يك سال بود كه برادرم به �طان معده مبتال شده بود و دك�ها

 ن�ست و مفيدعمل جرا� ديگر او را جواب كرده بودند و گفته بودند 



 ١٥٨

ي او اثر نداشت و برادرم هم داروها را داروهاي شيميا� ن� ديگر رو

   .قطع كرده بود

 به فكر افتاد كه با مطرح شدن حرف پيگ�ي درمان در خارجه برادرم

 �� عمو�م در ان�ستان سا�ن از كشور برود،براي درمان به خارج 

 ،و آزما�شات و پرونده پزش� برادرم را براي او ارسال كرديمما هم  ،بود

 پزش�ن متخصص ، �شان داده بودي آ�اا به دك�هاجواب آزما�شات ر

 تضم� هم ، اقداما� � كنيم و��ورد �راجعه در ان�ستان گفته بودند

ميليون تومان برآورد  ١٠٠و هز�نه درمان را حدود ، ن� كنيم كه بهبود يابد

  .كرده بودند

چند كه �وضوع درمان را در داخل كشور پيگ� بوديم در اين يك سال 

 و همچن� برادرم به �سائل �� ،لس توسل در م�ل گرفته بوديم�

پاي�ند بود و در �س� زندگ�ش براي صدقات و كمك به فقرا فعا�تهاي 

ند و خانواده شان ن� ش� داارا �رتبو انفاقا� ز�ادي كرده بود و صدقات 

نذر و توسل � كردند و من خي� نگران ا�شان بودم و در اواخر حال 

درم وخيم شده بود به حدي كه ن� توا�ست � بر با�ش بگزارد و برا

  .�وابد و احساس خفگي داشت و �شسته � خوابيد

 در �ا�س و دروس معارف ال� ءبا توجه به فضائ� كه از حديث كسا

كنم براى تالوت آ�وخته بودم؛ تصميم گرفتم براي شفاي برادرم نذر 

را به ��ف هر روز حديث ردم و �وع به ا�ام نذر ك و ،حديث كساء

 و از غذاهاي �ا�س ،نيابت ا�شان تالوت � نمودم تا مدت يك ماه



 ١٥٩

به عنوان ت�� و به نيت شفا براي او � توسل با حديث كساء هفتگي 

  .بردم

منه ا�سالم و ا�ه (به لطف و عنايت �واليمان ح�ت صاحب ا�زمان 

م� مدت تالوت حديث كساء  در ه،و توسل به مادر گرام�شان) ال�سليم

 كهبهبودي يافت به� شد تا حدي حال برادرم �سيار تغي� كرد و 

و به ��ر به قدري خوب شد كه توا�ست  و بعد هم ،توا�ست غذا �ورد

ب�ش� و باز�ا� او تغي� روحيه حصول اين بهبوديها و با شغل خود برود، 

  .ودرب به دا�ش�ه مه �صيل ن�ابراي اددر ادامه توا�ست سالم� 

را ادامه دادم و �وال را آسما� حديث اين براي شفاي ��ل او تالوت من 

از حدود يك شكرخدا و  .به خاطر اين لطف و بر��شان شكر � كنم

ب�ش� سال پ�ش با برپا� �لس حديث كساء؛ توفيق ��ت در آن را 

  .دارم

  وا�مد هللا رب العا��

 



 ١٦٠

   التوسل حبديث الكساءغياث األولياء يف) ١٥٩(

حوزه معارف ،  حس�نيه ح�ت امام حس� ،آ�وزشكده سوم :منبع

  )از شهداي كر�ال (شهيدة زوجة وهب بن عبداهللا جناب : ال�

  .ی بيمار با توسل به حديث قد� كساءبهبود :عنوان واقعه

ي�ى ماجرای  ؛ كه تازه از دنيا رفته)خ.م( وا�ين �رحومه :�ح واقعه

  :گونه نقل � كنند شان را اينفرزند نوجوا�سالت از تو

غياث األو�اء از وق� وقايع  بود، بيت  �ب اهلدخ� ما �رحومه 

�رتب ا�ار  هر هفته من�� � شود؛ او � ا�وسل �ديث ا�كساء

را ارسال كنيم ) اين واقعه توس� كه شاهدش بوديم(اين مطلب كه داشت 

 تا اين كه بالفاصله بعد از مانع شد، ما �ه� و سس�تا من�� شود، 

خواسته او عم� شده باشد؛ گفتيم اين مطلب را بيان كنيم كه هم  شفو�

ان در دخ�م و هم ،ا�ام وظيفه كرده باشيم در باب احياء ا�ر آل اهللاهم 

  .آن دنيا از بر��ش بهره مند گردد

 ت��ک به  برای عرضمابه همراه او  ؛ان دخ�مچند ماه قبل از فوت

به م�ل ) ميالد با سعادت ح�ت زهرا به مناسبت (مادر�زرگش 

 مادر�زرگ داخل �سجد فشاررفتيم، آ�ا بوديم كه مطلع شديم ا�شان 

 ي�ى ،و �ت درمان هس�ند هدرب به بيمارستان  رفته و او راباالخو�ش 

كه د داخ� مد� بعد كه او را بياورد، از ��ان ا�شان به بيمارستان رفت 



 ١٦١

 ياشهور باال است و هر �ری � كنند با قرص و وزن هش خو�فشار

  . ديگر ن� توانند فشار ا�شان را پاي� بياورند

س�ت و �شق اهل  نهاد و خوش پاکنوجوان اين (�رحومه دخ� ما 

فتم  گخواست،كساء را ��ف  كتاب حديث )پدرش(من  از ) بيت

اين يث كساء را �وانم تا � خواهم حد: فتبرای چه � خوا�؟ گ

 رو به قبله در حال� و س�س.  شودبرطرفمادر�زرگ  لوضعيت خط� حا

 آهسته ؛ جلب توج�و ياد صدا بلند كنكه �شسته بود بدون اين كه 

   .درآهسته �وع به خواندن حديث ��ف كساء ك

حاجيه بطور ناگها�  : تمام شد خ� رسيدآن �رحومه  كهد�ی تالوت و 

دك�ها گفته اند اگر حال و فشارش به هم�   فشارش پاي� آمده و خانم

و همينطور  .دب��به م�ل او را تا ساع� ديگر �و ثابت ماند؛ � توانيد 

  .شد و حا�ش �ستقر ماند، و ساع� بعد او را به خانه آوردند

  در �ش�ت و شدائدی كه برای�رحومه دخ�ماالزم به ذكر است كه 

 ��عا كتاب حديث كساء را � گرفت و ،پ�ش � آمدش شخص خود

  .ز�زمه � كردآنرا با خودش بدون � و صدا �شغول توسل شده و 

 به و�ژه ح�ت زهرا ان شاء اهللا ح�ات مقدسه معصوم� 

دستگ�ی از همه، خصوصا ا�وات و گذشت�ن و باالخص اين عز�ز از 

 العا��و ا�مد هللا رب       .  دست رفته بنمايند



 ١٦٢

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٦٣(

 حوزه -   ح�ت امام �ظم  حس�نيه-  آ�وزشكده هفتم :منبع

 .) هفتم امام اصحاب از (ن� بن سو�د  جناب: معارف ال�

حل �ش� ما� و ازدواج به بر�ت توسل با حديث آسما�  :واقعه عنوان

  .كساء

�شجو�ان حوزه هاي معارف ال� و بانوان از دا) ف.آ(خانم  :�ح واقعه

 واقعه را معتقده و متوسل به ساحت مقدس ح�ات اهل بيت 

  : چن� تعر�ف � كند

 ماه است كه با ٦حدود ) منه ا�سالم(به عنايت ح�ت صاحب ا�زمان 

�ا�س و درسهاي معارف ال� آشنا شده ام و توفيق ��ت در �ا�س 

  . روس معارف ال� را پيدا نمودمحديث كساء و تالوت قرآن و د

در اين جلسات ابتداي جلسه حديث كساء تالوت � شد و با 

توضيحات معلم درس؛ با فضائل و بر�ت حديث آسما� كساء آشنا� 

پيدا كردم و از بر�ت �سياري كه با حضور در اين درسها و �ا�س 

  :نصيبم شد اين واقعه است

 به د�ل �ش�ت ما� شوهر و سه سال بود كه عقد كرده بودم و�

خانواده ام نتوا�سته بوديم �ستقل شو�م و زندگي �ش��مان را آ�ز كنيم 

  .و از اين �وضوع �سيار رنج � بردم



 ١٦٣

با ��ت در �ا�س هفتگي حديث كساء و دروس معارف و آشنا� با 

اين حديث نورا�؛ تصميم گرفتم كه براي رفع �ش� ازدوا�ان به 

 از طر�ق حديث قد� كساء متوسل سه اهل بيت ح�ات مقد

شوم و با اين نيت؛ �وع كردم به تالوت آن و روزي يك بار اين حديث 

  . را تالوت � نمودم

تنها �س از گذشت دو هفته از �وع تالوت اين حديث آسما�، 

�ش�� كه در اين سه سا� ما را رنج � داد؛ به عنايت �وال برطرف 

الزم و م�ل فراهم گرديد؛ و زندگي �ش�ك را به عنايت و شد، و هز�نه 

  . لطف �وال و به بر�ت اين حديث قد� آ�ز نموديم

  .�وال را به خاطر اين لطف و ساير بر��شان شكر � كنم

  

  

 .و ا�مد هللا رب العا��



 ١٦٤

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٧١(

حـوزه  – مـام حـس� حـس�نيه حـ�ت ا – آ�وزشكده سـوم :منبع

    از اصحاب امام سوم لي�سلم بن عق شهيدجناب : معارف ال�

   با توسل به حديث قد� كساءماري شفا ياف� ب: واقعهعنوان

 نگونـهي مادرشـان را امـاريي باف�يـواقعه شفا ) ع.م( خانم : واقعه�ح

  : كنندنقل �

 ا�شان پ�شنهاد  بود كه د�سك كمر داش�ند و بارها دك� به مد�مادرم

  .تر �شدن حال ا�شان را داده بودند  وخيمیجرا� برا

ي   درد شديد و � حس شدن پا و انگشتان و عدم �رك از ناحيهباالخره

كمر براي مادرم ا�اد شد و با كم�سيون پزش� و نظر خود پزشك 

متخصص تصو�ب شد كه با رضايت ��ل از جانب پدر و فرزندان و با 

آن  ا�شان را عمل جرا� كنند، چون ؛ی پنجاه درصدیداحتمال بهبو

  . مادرم بودبرايوضعيت غ� قابل �مل 

اي   عده؟. را ب�نند يا نهجرا� نگران و �ضطرب و �ضطر كه اين همه

  .  كه ي�ي از �الف� هم من بودم،اي هم �الف  و عده،�وافق

 از �رگ صادقانه بگو�م ترس از فلج شدن مادرم در من ب�ش� از ترس

 و به هم� خاطر هم وق� اين ن�يجه را ش�يدم با عصبانيت و ؛ا�شان بود

 رفتم و گفتم با �سؤو�ت خودم ا�شان را �رخص ستانناراح� به بيمار



 ١٦٥

  .كنيد، پرسنل قبول ن�ردند و مادرم هم �اطر درد قبول ن�رد

 حرف د�م را گفتم و با وجود اينكه ترس ز�ادي داشتم، اما ته دل من

 متوجه شدم حساس آرا�ش و يك نور اما
ً
  ..يدي داشتم كه بعدا

 صبح كه پزش�ن آمدند، بيائيد، هر چند غ� ��ن است كه تيم گفتند

ي عمل جرا� هس�ند، رضايت دهند و بگذارند كه  پزش� كه آماده

  .بيمار را �رخص كنيد

 شب تا صبح، شب وحش�نا� بر من گذشت، چون ترسم هزار برابر آن

شود و خودم را  بود كه ح� اگر مادرم عمل هم ن�ند، فلج �شده 

 اگر بعد از ؟ اين چه حر� بود؟كردم كه چرا اين�ر را كردم �ز�ش �

ديدند، حاال   كه رضايت داده بودند، �عمل همه از چشم پزشك يا ��

د� ز�اد دانم كه چقدر  ب�نند، فقط � فتد از چشم من �ا بيههر اتفا� ك

  !يا�ش و ا�ماس به در�ه خداوند متعال كردم، كه چه كنم؟و ن

خواهيم   هم را� بيمارستان شديم و گفتيم من�ف شده و ن�صبح

از قضا با اينكه ما شب گذشته گفته بوديم و شيفت (ا�شان عمل شوند 

 )ي عمل كرده بودند شب در جر�ان بودند، صبح اول� نفر مادرم را آماده

رفتار  ناراحت شدند و عصبا� و با جرا� تيماف ما؛ با اطالع از ان�

اش خطاب   و پزشك جراح مادرم، آخر�ن �له،تندي با ما برخورد كردند

تواند اين  دانيد كه جز من هيچ كس ديگر ن�  �:به مادر و ما اين بود كه

 و من از اين �ظه ديگر شما را ، و شما را معا�ه كند؛عمل را ا�ام دهد

  .كنم �پذيرش ن



 ١٦٦

 من هم ؛هاي نگران و بهت زده به سمت من معطوف شد  چشمي همه

تواند مادرم را معا�ه   آقاي دك�؛ يك نفر ديگر هست كه �!چرا: گفتم

 و اگر شما پنجاه درصد به �ر خودتان ايمان دار�د، من صددرصد ؛كند

 ي پ�ش به سمت به �ر او ايمان دارم، تمام تعجب و به� كه چند �ظه

 و او هم با �ن تمسخر و هم با عصبانيت ، پزشك رفتجانب به ؛من بود

". خدا "گفتم اونم صددرصد؟!  اون كيه كه اينقدر ازش مطمئ�يد؟:پرسيد

ي ان�اف  دك� برگه. اي سكوت سنگي� حا�م بر فضا شد چند �ظه

م را !"به اميد خدا"ء كرد و گفت برو�د از عمل را ا�ضا از دست  ِ�ُ

 و به ز�ت ،كشيد و ما هم �اسهاي ا�شان را عوض كرديمب�ون مادرم 

  .ا�شان را به م�ل آورديم

 آن روز دوستان و آشنايا� كه براي احوال�� به مادرم زنگ فرداي

گفتند و تلفن را قطع   و هر كدام چ�ي �؛زدنند، همه تعجب كرده �

  .كردند �

 از اني دوستان و آشناانير م كه د از آن بواسطه كرامتها و معجزا�بعد

 كه مي گرفتمي تصممي بودم با خواهرهادهي كساء ش� قد�ثيتوسل به حد

 و م� متوسل شو  به پنج نور آل عباشان� ای مادر و بهبودی شفایبرا

  .مي كرد را تالوت �ف� �ثي حدني �رتبه اني چندیروز

 و دو�اره  از يك ماه بطور معجزه آسا� مادرم از �ت پاي� آمدبعد

 و به لطف ايزد متعال و ،اش را �وع كرد فعا�ت و �رهاي روز�ره

 و تأث�ات اين حديث ��ف تا به ا�روز با   عنايت ائمه معصوم�



 ١٦٧

ا�ته . هيچ گونه �ش� از ناحيه كمر و دردي كه داشت �واجه �شد

  .�وع به �شانه دادن شدندتوسل  روز اول ١٠ همان تأث�ات

 كه جرا�ند كه �س از ي�سال كه مادرم �زده به مطب  نماناگفته

 هر چند دارم :گفته بودتعجب كرده و  وقرار بود عملشان كند، رفتند، ا

و با پاي خودتان آمديد، اما در باورم ؛ ايد ب�نم كه رو�روي من ا�ستاده �

  !!! آيا در اين دوره هنوز معجزه هست؟:گنجد كه ن�

 به ا�شان پ�شنهاد توسل ؛هر كس �ش� داشته آن به بعد اينجانب به از

 با خواندن حديث ��ف كساء را    عصمت و طهارتتيبه اهل ب

  .حاجا�شان برآورده شده است) منه ا�سالم(  و همه به لطف �وال، دهم�

  

  .و ا�مد هللا رب العا��



 ١٦٨

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٧٥(

 حوزه معارف –ه ح�ت امام �ظم  آ�وزشكده هفتم، حس�ني:منبع

 از اوالد امام هفتم  جناب عالء ا�ين حس� : ال�

ا��ن باردار شدن بدون سقط؛ و رفع خطر از مادر �اطر  :عنوان واقعه

 وسيله با توسل ببارداري، و سالم� جن� در مدت �ل، تو� فرزند

  حديث قد� كساء

 حوزه هاي معارف ال� اين از آ�وزشياران) ج.م( خانم :�ح واقعه

  :ن� �ح � دهدچواقعه را اين 

كه از متوسل� ) ج.ع(ي�ي از دا�شجو�ان حوزه هاى معارف ال� خانم 

� باشند در باره حل ديگر �ش�ت به ساحت ح�ات اهل بيت 

  :فرزند جوا�ش به بر�ت حديث كساء گفت كه

گشا�ش در خانواده ��م �ش�ت ما� و شغ� داش�ند كه جهت 

زه صحبت كردم و حديث كساء را توصيه نمودند ا�ورشان با �سؤول حو

با تالوت آن توسط عروسم و به بر�ت توسل به حديث كساء �ش�ت و 

  .شديد آنها برطرف شد

از  سال ٢كه حدود  بود  اين اين زن و شوهر جوانرگاز �ش�ت دي

فرزندشان   و يك بارنده دار هم ن� شدشت و �گذ� ازدواجشان 

 .حا�له نبايد �شودر گديفته بود گ  متخصص هم دك�بود وسقط شده 



 ١٦٩

خانمش وق�  دوست دارد،ه خي�  � اين خانم بودشوهرفرزندم كه 

ديدكه پزش� رايج �جز از درمان است، و از راههاى ظاهري او را 

 كه در توسل به حديث آسما� كساء كرام�توجه به با مأيوس كرده اند، 

 فراهم شدن شغل شوهرش ديده بود، هر دو تصميم به توسل به اهل در

از  ء كسا ��فتوسل به حديثاز راه  باز هم  گرفتند، وبيت 

، و به نيت شدندخداوند رفع اين مانع و برطرف شدن �ش� را خواستار 

 ٤٠ باردار شدن خانم و سالمت جن� و سقط �شدن آن تصميم گرفتند تا

تالوت نمايند، و اين نيت را عم� ساختند، و ا�مد حديث كساء را روز 

هللا عروسم باردار شد و حا�ش هم در ايام بارداري خوب بود و برخالف 

حرف دك� متخصص كه منع بارداري كرده بود؛ هيچ �ش� هم پ�ش 

نيامد و در طول دوران بارداري ن� مداومت بر تالوت حديث كساء 

  .نمودند

 � � كردندزش�� كه او را معاينه پ  وند بود�ش� ديگر در تو� فرز

 و از قبل آن هم در بيمارستان �س�ي و �ت ؛فتند بايد �ار�ن شودگ

 .هز�نه ز�ادي ن� داشتها و اين �راقبت بايد قرار بگ�د،  هژ و��راقبت

 و بر� � خواس�ند،بيمارستان هاي خصو� رفتيم هز�نه ز�ادي 

 ، دار�مگفتند كمبود ا��نات ، ن�ردنديرشذپبيمارستانهاي دول� هم 

حال خانم و  ، و به بر�ت پنج تن پاكتوسل به حديث كساء را ادامه دادند

  طبي�زايماندر بيمارستان و بدون �س�ي شدن جني�ش هم خوب بود 



 ١٧٠

از نظر شنوا� و ن� فرزند  و در معاينات ، و فرزند سا�م به دنيا آمد،نمود

  . و هز�نه زايمان آن هم اندك شدا�م بودب�نا� و اعضاء بدن س

ي گ از بعد آن ن� در زمان ش�خوار؛ن همه بر�تاين زوج با ديدن اي

 را ادامه � دهند و جزو برنامه ءحديث كساهر روز تالوت نوزاد �رتب 

  .�شان شده استگروزانه زند

 عقايد ا�شانروي و بر�ت از توسل به وسيله حديث كساء  اين نتايج

حديث تالوت  مداومت بر بطوري كه عالوه بر ،اشتز�ادي گذ ث�أت

نمودند و توسالت و معنو�ات ا�ام  و  در دوران بارداري ختم قرآنء؛كسا

ي گبه بر�ت آشنا شدن با اين حديث نورا�؛ جهات معنوي و مادي زند

  . اصالح و تقو�ت شد��مخانواده 

  وا�مد هللا رب العا��

  



 ١٧١

   التوسل حبديث الكساءغياث األولياء يف) ١٨٣(

 حوزه معارف – حس�نيه ح�ت امام حس� – آ�وزشكده سوم :منبع

   از اصحاب امام سوم شهيد عمارة بن ا� سالمة جناب : ال�

  با توسل به حديث قد� كساءبهبودی وضعيت شغ� :عنوان واقعه

 از �راحل �ش�ت و �وانعواقعه رفع ) م.ف(خانم  :�ح واقعه

  : هم�شان را اينگونه نقل � كننداستخدام

 سال است به اتفاق هم�م در �سها و جلسات معارف ��ت دهحدود 

كنيم و اين توفيق ن� از بر�ت و نعمتهاي �واليمان ح�ت ع� بن  �

 است كه ما بر � اين سفره ال� و معنوي دعوت �و� ا�رضا 

  .شديم

�ت آن ن�، بر من و هم�م از همان ورود به اين �سها و جلسات بر

�شهود بود، چه در كسب و �ر و چه در زندگي و چه در �سائل ديگر، 

لق و خو�مان ن� به بر�ت اين �سها �سيار تغي� پيدا �
ُ
كرد و  ح� خ

كرديم، با توسل و به بر�ت امام  ح� در هر زمان كه به �ش� برخورد �

  .شد  �، آن �ش� برطرف)هارواحناء فدا(زمان 

 به بنده )منه ا�سالم(�وال صاحب اال�ر  سا� است كه دواالن هم حدود 

��ف آل ياس� ��له و �لس �م توجه و ز�ارت توفيق برگزاري 

به افراد در آن  صحيح و فصيح آ�وزش تالوت و اذان و نمازدرسهاى 



 ١٧٢

كران الطاف  عطا نموده است كه اين خود ي�ي از آن در�اي �را جلسه 

  .است �ات مقدسه معصوم� ح

  :اي كه از بر�ت اين جلسات و �سهاي معارف بود، اين است كه واقعه

به  پيمان�اري هم�م سا�ا اميد ارتقاي وضعيت شغ� خود از

 سال پ�ش بدون اينكه انتظار سهحدود استخدا� رس� بود، تا اينكه 

 هم�م در آن جا اي از تهران به منطقه عمليا� كه داشته باشيم، نامه

 نفري كه به صورت ١٥٠٠ نفر از حدود پنج�شغول به �ر بود، آمد كه اسم 

نفر به پنج كردند، در آن بود، و ي�ي از آن  ن�وهاي پيمان�اري �ر �

 اسم هم�م، )منه ا�سالم و ا�ه ال�سليم(بر�ت �وال صاحب ا�زمان 

ين فرصت فراهم  عل�غم ا. بود)رس� شدن( شغ�  وضعيتارتقايبراي 

 هفتشده و� �وان� پ�ش آمد كه پروسه استخدام را كند بطور��ه 

ماه بعد از اين نامه هم�م را جهت �صاحبه ف� به تهران دعوت كردند 

 سال به طول ا�اميد، �وانع و سنگ سهو بعد از �صاحبه كه حدود 

انداز�هاي ز�ادي از افراد �شاهده كرديم و ش�يديم، كه هم صحيح 

و� به طور خالصه با ، .گنجد باشد گف� آنها و هم در اين مقال ن� �ن

تمام حسن ظن كه به اين افراد داش�يم، و� خواسته يا ناخواسته در 

گفتار و كردارشان، تنگ نظري و �ل و حسادت و سهل ان�ري به 

كه حا� از توقف س� استخدام رس� شد،  هاي �تلف ديده � گونه

 از اين  طوري شده بود كه داشت، �ايط
ً
وضعيت ديگر ما را تقر�با

  . ا�ته نه اينكه از ر�ت خداوند متعال نااميد شو�م نااميد كرده بود،



 ١٧٣

 بود كه قصد و ١٤٣٢ روز مانده به ماه مبارك ر�ضان پنجتا اين كه حدود 

چهل نذر كرديم كه براي گره گشا� و رفع �وانع و �سهيل در روند ا�ر، 

 �وانيم و متوسل به ساحت مقدس و مبارك را��ف كساء  حديث روز

  .�موش    تن آل عباءپنج

، عباء آل  و پنج نور )هارواحناء فدا(به بر�ت �وال صاحب ا�زمان 

بود كه حديث ��ف كساء � خوانديم كه ختم ب�ست و هشتم� روز 

با  از تهران ، ناگهان بود١٤٣٢ ماه مبارك ر�ضان �٢٣صادف با روز 

تماس گرفتند كه براي ت�ميل مدارك و گرف� ح�م رس�، به م�م ه

وضعيت �ری كه  و خدا را شكر ، و �ش� حل شده بود،يديتهران بيا

   . ندشدو استخدام رس� ا�شان به� 

 است و إن  مقدس تن ي�ي از بر�ت توسل به آن پنج واقعهاين 

ا� آن ح�ات �س� نورشاء اهللا خداوند متعال توفيق خدمت گذاري 

  آم� يا رب العا��. به همه ما عنايت بفرمايدرا 

 

  .و ا�مد هللا رب العا��



 ١٧٤

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٨٧( 

 حوزه معـارف – آ�وزشكده هفتم، حس�نيه ح�ت امام �ظم :منبع

  از اصحاب امام هفتم جناب يو�س بن عبد ا�ر�ان : ال�

 حديث قد� وسيلهفا ياف� بيماري �زمن �يه با توسل بش :عنوان واقعه

  كساء

از دا�شجو�ان حوزه معارف ال� واقعه خود را ) د.م( خانم :�ح واقعه

  :ن� �ح � دهدچاين 

ي�سا� است كه توفيق ��ت در جلسات و دروس معارف ال� 

در هر جلسه ابتداي جلسه اين حديث را تالوت �  .نصيبم شده است

بنده با اين حديث با . ند و �سؤول حوزه از بر�ت آن صحبت � كردنمود

عظمت؛ در جلسات درس حوزه مان آشنا شدم؛ و تا كنون بر�ت �سياري 

از حديث كساء ديده ام، از بر�� كه از اين حديث ��ف در�افت 

  . سا� �يه هايم بود١٤نمودم شفاي بيماري �زمن 

فتند نا� از گزش�ن � پتم كه بر�  سال �رضه �يه داش١٤من حدود 

سنگ �يه است، و بر� � گفتند �يه هايت عفونت دارد، داروها� هم 

�و�ز � كردند، و� با داروها درمان قط� ن� شد، و بعد مد� دو�اره 

درد �يه داشتم، و در هر سال شايد دو يا سه ماه راحت بودم؛ بقيه ايام با 

ه بود، تا اينكه در اين سال اخ� با �ماخوردگي درد پهلو و �يه همرا

هفت ماه به شدت حا�م بد شد، بطوري كه اگر �يه بند را ن� �ستم ن� 



 ١٧٥

اگر به جلسه درس � رفتم ن� توا�ستم . توا�ستم خود را نگه دارم

ه حدي كه يك ماه ب�ش�نم و به پهلو � خوابيدم، بعد از آن حا�م بد شد ب

   .روم را بدرس حوزهات نتوا�ستم جلساصال 

نزد پزش�ن متعددي رفته بودم، فرزندانم از دخ� و �� نو�تهاي و�ز�ت 

متخصص� �تل� را برايم گرفته بودند و اين پزش�ن متخصص 

را متعدد و آزما�شات داروهاي �تل� را روي من امتحان كرده بودند 

پا به سن گذاشته . از سونوگرا� و انواع آزما�شات ديگر� دادم ا�ام 

و گر�ه � كردم و � . بودم و � ديدم وضعيتم �رتب خطرناك� � شود

گفتم اين چه نوع بيماري است كه به آن دچار شدم و اين همه داروها و 

معا�ات بزش�ن هم عالج آن را ن� كند، و � گفتم من ديگر خوب 

  .ن� شوم

ا بروم؛ �سؤول حوزه ر نتوا�ستم جلسات رگدي) به علت بيماري( وق� 

به ديدنم آمد و همان روز هم جلسه حديث كساء در حوزه بود و به من 

طاقت بياورم به جلسه توسل بيايم و براي روحيه ام هم خوب : فتگ

آن روز حا�م بد بود و ديرتر رفتم وق� رسيدم جلسه تمام شده بود . است

 و بدان ت�ك و از آ� كه در �لس حديث كساء با تالوت بر آن دميده

كرده بودند؛ به من دادند و خوردم، و به توصيه ا�شان نيت كردم كه براي 

شفاي بيمار�م نذر حديث كساء كنم و من هم نيت كردم يك ار�ع� 

  . حديث كساء را به قصد باز�اف� سالم� ام تالوت كنم



 ١٧٦

  از آن بعدآن را خواندم؛ شب ٤٠تالوت حديث كساء را �وع نمودم و 

 �رضه چ مانند ك� كه هي!ناراح� �يه ام ��ال برطرف شد  شب٤٠

  !! �يه نداشته است

ديدم حا�م ��ال خوب شده، به متخصص� �راجعه كردم، معاينه كردند، 

آزما�شا� نوش�ند؛ آن آزما�شات را هم ا�ام دادم، و ن�يجه را براى 

 �يه تان �ش� را در چهين�يجه آزما�شات : فتندگزش�ن بردم آنها پ

  ! �شان ن� دهد و عفون� هم در �ر ن�ست

و به ي�باره برطرف ��ال  سا� ام ١٤و به بر�ت حديث كساء بيماري 

  .شد

با توسل بوسيله حديث كساء هر  دارم و ءخي� عقيده به حديث كسا

  .رفته ام كوچك يا بزرگ باشد، برطرف شده و حاجت گ�ش�

بانيا� كه من را با اين حديث ��ف �وال را شاكرم و خدا خ� دهد به 

  .و معارف ال� آشنا كردند و د��شان � كنم

  

  وا�مد هللا رب العا��

  



 ١٧٧

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٩٥(

 حـوزه –  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- سـوم آ�وزشكده :منبع

  . از اصحاب امام سوم زدی أجناب عمار : معارف ال�

فراهم شدن ا��ن خر�ـد �ـس�ن مناسـب بـا توسـل بـه  :هعنوان واقع

  .حديث قد� كساء

 معـارف �ـا�س دروسكه چند سا� است در ) ت.ف(خانم  :�ح واقعه

چنـ� را  كـساء آسـما� حـديث بوسيلهال� ��ت � كنند توسل خود 

  :نقل � كنند

�ـا�س و بـا حدود پنج سال است كه با هدايت ح�ات معصوم� 

به بر�ت آشنا� بـا ايـن مطالـب نـاب و . ف ال� آشنا شده امدروس معار

توفيق عمل به آ�وزه های آن تا �ال تغي�ات ز�ادی در زند� ام �ـشاهده 

ــه  ــو� و ب ــته ام � ــه داش ــزر� ك ــک و ب ــش�ت كوچ ــرده ام و � ك

  . طرز�اورن�رد� برطرف شده است

تم و بـه آن قبل از ورود به اين درسها؛ من بـا حـديث كـساء آشـنا� داشـ

معتقد بودم و� وق� كـه وارد �ـا�س معـارف الـ� شـدم فهميـدم كـه 

عظمت و �افت و جاي�ه اين حديث نورا� فـوق آن شـناخ� بـوده كـه 

من تا كنون داشته ام؛ آن قدر با عظمت؛ كه همه آسمانها و زم�؛ و تمـام 

�ئنات و �وجودات؛ همه از بر�ت وجود حـ�ات اهـل بيـت عـصمت و 

 هس� يافتـه انـد و مهمـ� از همـه جـاي�ه واالی حـ�ت رت طها
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واقعـه .  كه عظمت اين حديث را دوچندان كرده استصديقه زهرا 

  :توس� كه داشتم اين بود كه

دخ�م دارای سه فرزند اسـت و در مـ�� كـه زنـد� � كردنـد �ـسيار 

 و كوچک بود، به حدی كه اندازه آن برای تنهـا دو نفـر كفايـت � كـرد

هم� كمبود جا و بزرگ شدن �ه ها باعث شده بود كه بر روی اعـصاب 

همچنـ� بـرای . دخ�م ن� اثر بگذارد؛ و دچـار نـاراح� اعـصاب شـود

فروش اين م�ل و خر�د م�ل مناسب ديگر ن� �ايـط مـا� آن از نظـر 

  . تورم روزافزون جامعه فراهم ن� شد

 پناهنـده  دامان اهل بيت به هم� خاطر اين �ش� باعث شد كه به

شوم، و نذر كردم كه پنج �رتبه حديث ��ف كساء را تـالوت كـنم، تـا 

  . ا��ن فروش اين م�ل و خر�د م�� بزرگ تر برای دخ�م فراهم شود

ختم تالوت اين حديث ��ف را �وع كردم، بعد از تمام شـدن �رتبـه 

ی م��ـشان فـروش پنجم از نذری كه كرده بودم؛ به طور غ�قابـل بـاور

رفت، و با اينكه از نظر ما� ن� برای خر�ـد مـ�ل ديگر�ـش� داشـ�ند 

  .و� �مداهللا توا�س�ند م�� بزرگ� خر�داری كنند

بعد از اين واقعه هر �وقع در زند� با �ش� برخورد � كنـيم بالفاصـله 

را شاكرم كه �را بـا �وال . �وع به خواندن حديث كساء � نماييم

ين �س� نورا� آشنا نمود و توفيق تالوت و بهره مندی اين حديث نورا� ا

  .               را به بنده داد

  وا�مدهللا رب العا��



 ١٧٩

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ١٩٩( 

 حوزه معارف – آ�وزشكده هفتم، حس�نيه ح�ت امام �ظم :منبع

 د امام هفتم از اوال جناب عالء ا�ين حس� : ال�

   حديث قد� كساءوسيلهبا توسل بشغل؛  فراهم شدن :عنوان واقعه

از آ�وزشياران حوزه هاي معارف ال� اين ) ج.م( خانم :�ح واقعه

  :ن� �ح � دهدچواقعه را اين 

كه از متوسل� ) ج.ع(ي�ي از دا�شجو�ان حوزه هاى معارف ال� خانم 

 در تما� برايم از �ش�ت � باشندبه ساحت ح�ات اهل بيت 

��ش قبل ازدواج در تاك� تلف� �ر � كرد، بعد : فرزندش گفت كه

ازدواج �رش را از دست داد و بي�ر شد، و �رهاي گذرا ا�ام � داد 

و� شغ� كه كفايت زندگ�ش را ب�ند نداشت؛ مدرك ��م ديپلم بود و 

ر � رود؛ و� �ر يگ�ي كرده است و دنبال �پندين جا چ� گفت 

 سال ٢) عدم ثبات شغ�(�ستمر و دائ� جور ن� شود، و اين وضعيت 

طول كشيد؛ وي كرايه �ش� ن� بود و  پدرش خر� او را � داد و اقال� 

مانند گوشت و برنج را ن� پدرش كمك � كرد؛ به خاطر فراهم �شدن 

شده بود، به �رور با شغل ثابت، �� هم در خانه � ماند؛ و كج خلق ن� 

هم�ش دعوا�شان شده؛ به حدي اين �وضوع حاد شده بود كه عروسم 

  .� خواست  از او جدا شود
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آيا د�� ب�يد كه با آن : اين خانم بعد از �ح �ش� فرزندش گفت

  . متوسل شوم؟ برايم بگو�يد

دم من با توجه به بر�� كه از حديث آسما� كساء و �ا�س آن در�افته بو

مثال به نيت : به ا�شان گفتم كه عروست مداومت بر حديث كساء كند

  .  روز و آن را هر روز به اين نيت تالوت نمايد١٤ معصوم ١٤

 شب حديث كساء را �واند و از ٢٠او هم به عروسش توصيه كرده بود 

  . فراهم شدن �ر و رفع �ش� را �واهدپنج تن آل عبا 

 كرده بود و هر روز تالوت حديث كساء را عروسش اين برنامه را �وع

ا�ام داده بود تا اينكه در روز نوزدهم ا�ام ختم حديث كساء براي 

شوهرش �ر دائ� پيدا شد؛ و در شهرداري به عنوان راننده استخدام 

گرديد، و �ش�ت مال�شان برطرف گرديد و همچن� اختالفات و 

  .روابطشان ن� اصالح شد

  

  العا��وا�مدهللا رب 

  



 ١٨١

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٢٠٧( 

 حـوزه –  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- سـوم آ�وزشكده :منبع

  جناب سكينه بنت ا�س� : معارف ال�

برطرف شدن حالت ترس و اضطراب با توسـل بـه حـديث  :عنوان واقعه

   .قد� كساء

 خـانم  الـ�توسـل ي�ـى از دا�ـشجو�ان نوجـوان معـارف :�ح واقعه

  : را از ز�ان خودشان بيان � كنيم)س.م(

كه از �اظ معرف� در سطح (مد با افرادی آمد� بود كه در اثر رفت و 

؛ به تدر�ج از نظر فكر و ارده ضعيف شده نهاآ و صحبت با )پاي�� بودند

كه بطوري  ،مده بودآ در من بوجود  و اضطرا� احساس ترسبودم بلكه

به حدی كه شبها .  ادامه فعا�ت های روزانه ام � شدمانع ازا�ر ين ا

بايد در كنار مادرم � خوابيدم و اگر در اتاقم تنها بودم از شدت ترس 

، اين ا�ر روي وضع �صي� من  و تا صبح بيدار � ماندم؛خوابم ن� برد

   .ن� تأث� سوء گذاشته بود

تا .  تبديل شده بودخودش برای من و خانواده ام به �ش� بزرگا�ر اين 

 و من تصميم راه يافتم جناب سكينه بنت ا�س� به �لس اينكه 

استفاده . از �ر�يا�شانجلسه مطرح كنم تا اين گرفتم كه �ش�م را در 

  .كنم
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 ، دوستان آ�ا كم�م نمودند وبعد از اينكه در جلسه آن را مطرح كردم

ند كه تا چهل روز حديث  به من پ�شنهاد داد؛به همراه ارائه راه�رها�

   .��ف كساء را به صورت �رتب تالوت كنم

برای گشا�ش در حل حا�ان �لس  هم� ؛ جلسه هم آنپايان در

 من هم از وع به تالوت حديث ��ف كساء كردند،�ش�ت �

همانوقت نيت كردم كه تا برطرف شدن �ش�م آن را به صورت روزانه 

   .تالوت كنم

 را �وع كردم تقر�با دو هفته ای از آن گذشته بود بعد از اينكه نذرم

كه به وضوح �شاهده كردم كه حالت ترس و اضطرابم برطرف شده بود 

شبها به و االن به بر�ت توسل به اهل بيت عصمت و طهارت 

راح� � خوابم و اگر هم در م�ل تنها باشم و خواهرم هم در كنارم 

 و درسهايم را ن� به خو� و نباشد هيچگونه ترس و اضطرا� ندارم

  .بدون هيچ �ش� مطالعه � كنم

  

  وا�مدهللا رب العا��
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  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٢١١( 

 حوزه معارف – آ�وزشكده هفتم، حس�نيه ح�ت امام �ظم :منبع

  از اصحاب امام هفتم جناب يو�س بن عبد ا�ر�ان : ال�

رفتار فرزند جوان توفيق ال�ام و اصالح عقيده و تصحيح  :عنوان واقعه

   حديث قد� كساءوسيلهبا توسل ب

از دا�شجو�ان حوزه معارف ال� واقعه خود را ) ر.س( خانم :�ح واقعه

  :ن� �ح � دهدچ اين

حديث م و با ه ا راه يافت� معارف ال�سا�حدود ي�سال � شود كه به 

 در ابتداي هر جلسه. شدمرا� آشنا  آن در اين جلسه نو بر�تكساء و 

�سؤول حوزه از بر�ت آن س�س و كرده  اين حديث را تالوت حوزه

   .� نمودصحبت 

خودم ن� گرفتار�ها و �ش�� داشتم كه به بر�ت توسل به اين �م 

از بر�� كه از اين حديث ��ف در�افت نمودم؛ حل آسما� رفع شد، 

  :نم است كه يك �ورد آن چن� � باشددر �ورد فرزنداسخت �ش�� 

از  �م�با اينكه :  اين بود كه در �ورد ��م داشتم مه� كه�ش�يك 

نماز  عقيده اش ضعيف بود و  و�؛جوان ��� بودنظر سن و سالمت 

مطالب دي� هم كه به او گفته � شد � اعتنا� � كرد، ، ن� خواند

در به حدي كه  ! � كرد ن�ارتجس بلكه ؛�ا�س دي� را قبول نداشت

    .ر�ه � كردمگ  به خاطر آنخي� ناراحت بودم و، خانه به ستوه آمده بودم
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هم به و �ل�م دستورات دي� هستم در خانه با اينكه هم � ديدم 

�شان � جلسات دي� � روم و ال�ام خودم را �سبت به اهل بيت 

رورش پز عقايد صحيح؛ فرزندم  و� در خانه خودم اينطور به دور ا؛دهم

سخت  و اين برايم خي� ، �الفت هم با عقايد دي� � كندبلكه� يابد 

روي اين �وضوع دائما  و ،��ن �ش� زندگيم شده بودگ بزربود، بلكه

�ؤذن هم ا�سان متدين و شوهرم . دينداري فرزندم غصه � خوردمعدم 

در �ورد اين �ش� � ما  و ، و �واظبت بر حالل و حرام � كرد؛�سجد

س چرا � ما كه بر حالل و حرام و ا�ام مطالب دي� �واظبيم :گفتيم

  .ناراحت بوديمهر دو يمان ��مان اينطور شده است؟ و 

رف� حاجت گه ذكر و يا توسالت براي چ هر ؛توسالت �تل� كرده بودم

حاجت رف� گفتند براي گهر د�� كه � يا � ش�يدم؛ و  و مبودب� 

و د�هاي توسل و ادعيه انواع  مثال ، ا�ام داده بودم؛ همه راخوب است

 و به نيت اين �وضوع در �ا�س توسل و روضه � رفتم ، ديگرتوسالت

  .و� ن�يجه ن� گرفتم

 و ءدر �ورد حديث كسامعارف ال�  جلسه حوزهدر از آن�ه بعد 

؛ ت آن آشنا شدم و با بر� ش�يدممطال�  از آنرف�گحاجت بر��ش و 

 براى برآورده شدن اين حاجت مهم و هدايت و اصالح نيت كردم كه

  .  شب آن را تالوت كنم٤٠ جوانم 

 مانند اينكه  شب٤٠ از بعد آن را خواندم؛ شب ٤٠  وختم را �وع كردم

ان حال �م�بدون هيچ �ث و حر� ديديم كه ي�باره شد و اي معجزه 
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�رتب �وع كرد به پيگ�ي خودش بدون هيچ  !و رفتارش عوض شد

 اول وقت  بود كهاول� نفر در م�ل طوري كهآن هم ب !نماز خواندن

و ديگر از آن � اصالح شد هم  عقايدش !براي نماز حا� � شد

اهل ح�ات  �سبت به  اشعقيدهبه حدي اعتقادي ب�ون آمده؛ بلكه 

ات ح� اسم كه تا و ايمان آورده است ��م و خوب شدهبيت 

 ، با اح�ام رفتار � كند  و، رفتارش عوض � شود؛� آيد  اهل بيت

 به �ا�س دي� . دعوت � كنداهل بيت سوي به ن� و ديگران را 

��ت � كند و ديگران را هم به �ا�س دي� �رتبا ن� عالقمند شده و 

به  و فرزندم ؛ ناراحتيهايم برطرف شد، با اين ن�يجه اعجازآم�� آورد

�واليم را به خاطر راهيا� به اين . بر�ت اين حديث آسما� �ات يافت

  .�ا�س نورا� و درك اين بر�ت شكر � كنم

  

  وا�مد هللا رب العا��
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  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٢١٩( 

 حـوزه –  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- آ�وزشكده سـوم :منبع

  . از اصحاب امام سوم  فه� جناب شهيد سوار: معارف ال�

 ازدواج با توسل بـه حـديث آسـما� تبرطرف شدن �ش� :عنوان واقعه

 .كساء

 بـا كـه(ازدواج برادرشـان �ش�   رابطه بادر) م.الف(خانم  :�ح واقعه

چنـ� اين  واقعه را كه، اين  برطرف گرديد)توسل به حديث آسما� كساء

  :نقل � كنند

وی دخ�ی نظر داشت كه به هيچ وجـه آن دخـ� و برادرم برای ازدواج ر

  . خانواده اش با ما و ارزشهای خانواده ما مطابقت نداش�ند

وق� عنوان كرد كه قصد دارد كه با چه ك� ازدواج كند مـادرم �ـسيار 

هـم چنـ� . از اين انتخاب ناراحت شد و نارضاي� خودش را اعالم نمود

انتخاب شديم به ا�شان گفتـيم كـه من و خواهرهايم هم وق� متوجه اين 

  . اين انتخاب صحيح ن�ست  بايد ك� �قالنه تر تصميم بگ�د

و روز بـه روز نـ� در � اين �الفتها �ش�ت در خانواده ما �وع شد؛ 

برادرم طوری شده بود كه فقط خانواده آن دخ� برا�ش افزا�ش � يافت، 

� وش بـا او صـحبت � كـرد  و وق� هم كه مادرم با ز�ان خ،مهم بودند

وق� هم كه ما با او صـحبت � تأ�ل روي خواسته اش پافشاري � كرد، 

حـ� �� براى من�ف كردن ما  ،كرديم تازه �الفت او شديدتر � شد
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 ايـن �الفتهـا و  .از اتاقش ب�ون ن� آمـدمدتها اوقات غذا ن� خورد و 

اينكه يک روز برادرم با بنـده اوضاع نا�سمان در م�ل ما ادامه داشت تا 

حاال كه شما به خواسته و انتخاب من اهميت نـ� : تماس گرفت و گفت

دهيد من هم يک �ری دست خودم � دهم و ما را بـه خودكـ� تهديـد 

  .كرد

وق� اين �له را از او ش�يدم مثل اينكه دنيا بر روی �م خـراب شـد و 

را صـدا � ) منه ا�سالم(�ر �وع به گر�ه كردن كردم و �وال صاحب اال

كردم در هم� ح� به د�م افتاد كه برای برطرف شدن �ـش� �وع بـه 

خواندن حديث ��ف كساء كـنم و همـان وقـت بـا همـان حالـت دل 

متوسـل شـدم و از ايـن ذوات شكست� و تـ�ع بـه �ـسه طيبـه 

  .مقدسه خواستم كه اين �ش� �و� برطرف شود

ره ناچار شديم كه قرار خواسـت�ری بگـذار�م و باالخو� از نظر ظاهري 

با وجـود اينكـه مـدتها آرزوی ازدواج تنهـا . به م�ل خانواده دخ� رفتيم

بعد . برادرم را داشتم و� برای رف� به خواست�ری اصال خوشحال نبودم

از جلسه خواست�ری هم هر چقدر با برادرم صـحبت كـرديم فايـده ای 

  . ر � شدنداشت و وخامت اوضاع بدت

 ١٤من كه � ديدم مادرم هر روز ناراحت و گر�ان است و بعـد از اينكـه 

سال از فوت پدرم � گذرد چقدر برای ما ز�ت كشيد تا بزرگ شـو�م و 

  .حاال كه بايد ن�يجه ز�ا�ش را ب�يند همه چ� برعكس شده است

شـب در من به توسل خود به حديث ��ف كساء ادامـه دادم تـا اينكـه 
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�راسـم   حـس�امـام در حـس�نيه كـه  دت ح�ت زهـرا شها

 بـا نيـت وارد �لـس شـدم و در هـن�م ،شد� برگزار اداري و توسل عز

 را صـدا زدم و ا�ـشان را بـه عزاداری د�م شكست و ح�ت زهـرا 

پهلوی شكسته شان قسم دادم كه اين مـاجرا بـه خـو� و دل خـوش بـه 

  .پايان برسد

 از ما خواس�ند كه برای آشـنا� دو خـانواده بـه روز بعد آن خانوداه دخ�

   . برو�م ما هم قبول كرديمسفرگردش دسته �� 

بعد از بازگشت از سفر برادرم همه ما را صدا كرد و به طـور غـ� قابـل 

 و وق� كـه � ديـدم شـما !باوری گفت كه من در انتخابم اش�باه كرده ام

د و از طر� عالقـه ام بـه آن انقدر برای آينده و زند� من ناراحت هس�ي

دخ� و خانواده اش را � ديدم در �ر خودم �گردان شده بودم و تصميم 

 و ،گرفتم كه به حديث قد� كساء متوسل شوم تا گـره از �رم بـاز شـود

 و االن � ب�ـنم ،خودشان راه درست را به من �شان دهنـداهل بيت 

هميدم كه انتخـاب صـحي�  و ف!كه هيچ عالقه ای از آنها در د�م ن�ست

   .نداشته ام

ماجرا خـتم بـه خـ� شـد و و خالصه به بر�ت حديث نورا� كساء اين 

  .بدون هيچ �ش� برادرم و خانواده از اين بال �ات يافتند

  

  و ا�مدهللا رب العا��

  



 ١٨٩

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٢٢٣(

حوزه معارف  –�ظم  ح�ت امام  حس�نيه- آ�وزشكده هفتم :منبع

  ح�ت معصومه : ال�

حل  شدن ازدواج و شغل با �ايط مناسب و  فراهم:عنوان واقعه

  . بر�ت توسل با حديث آسما� كساء به ما�ت�ش�

د از درك بر�ت توسل بوسيله حديث �ر�ه خو)  ش.م(خانم  :�ح واقعه

  :اينطور تعر�ف � كنندكساء را 

 مادرم ن� سكته ـده بود فوت كرپدرمتم؛ ده �ش�ت متعددي داشبن

 به علت �ش�ت ما� �بور بودم كه در كنار درس  و،مغزي كرده بود

 خانه �ل� . ادامه � دادمو �صيالت دا�ش�هم را ن� ؛�ر كنم خواندن

 به علت پيدا ن�ردن ؛بعد از مد� اجاره �ش���قبت  و ؛اش�يمدهم ن

به همراه   و؛ به خانه پدر�زرگم رفتيم؛بمناسبهاى خانه ای با اجاره 

 و ، زند� � كرديم�ل و يك مسه خانواده در ي�جاهر  ؛م اخانواده دا�

  .بودديگر  �ش�ا�ر خود اين 

م باشد پيدا  ا �ری كه �ر�وط به رشته �صي�؛بعد از اتمام دوره دا�ش�ه

  .هم درگ� بودمخانه اداره ا�ور از طر� با �ش�ت ما� در   و؛ن� كردم

 آشنا� با دروس و ؛ كه نصيبم شده بودخداوند ز توفيقات و عناياتا 

كه �شغول به ( دوستم ز طر�قا كه ،مطالب حوزه هاي معارف ال� بود

 )در�س ن� � كردتهمزمان  و  معارف ال� بودزهحوي�ي از �صيل در 
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درسها و  و ،تمارتباط داشبا آن حوزه  و �رتبا ،آنها را در�افت � نمودم

  و، ا�شان آ�وختمطر�ق مطالب �سياری را در زمينه های �تلف از

 اما �وقت ؛ پيدا كردند �صيليم در ارتباط با رشته ن�ا�شان برايم �ری

  .بودنان با� چ و �ش�تم هم؛بود

حديث بر�ت  ؛حوزه معارف ال� ياد گرفتمطر�ق اين از مطال� كه از 

،  قد� بود اين حديثهطساه وبمعنوي سل تو فوايد ��ف كساء و

 در درك عظمت اين  و علماي دي�ن�توصيه ها� كه از بزر همچن�

حديث " از �له در كتاب ،حديث آسما� و �وه توسل بدان رسيده بود

در  ،طلع شدم را م آيت اهللا بهجت �رحومتوصيه" فتگو آثار شكساء 

اين خواست�ر�ها ا به دالي�  ام،دخ�ا� كه خواست�را� دارند�ورد 

و فراهم شدن زوج  انعو كه براي رفع �،منجر به ازدواج ن� شود

پنج شب �عه عبا روی � دخ� مناسب؛ توصيه نموده بودند كه 

  .حديث كساء را �وانند ندازند وابي

 ؛ اين ختم رابنده هم از ساع� مناسب برای استجابت د� در شب �عه

ا كه در خانه داش�يم به �م � انداختم و اين �وع كردم عبا� ر

  ح�ت زهرا وبه ائمه اطهار  و ،حديث ��ف را � خواندم

چند بار ب� آن فرا�وش در ميان ختم و هفته ها؛ ا�ته متوسل � شدم، 

  .� خواندم �وع كرده و آنرا دو�اره از اول �  و،� كردم

سوم� هفته از  در ؛مهم د�ا�رتب ااين ختم را توا�ستم كه وق� 

نظرم   كه �ايطى كه مدآمد خواست�ری برايم ؛خواندن حديث كساء
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�ری هم در در پي آن ن�  و ،فراهم شدمناسب واج زد اورا بود، بود را دا

االن چند ا�مدهللا  و .همان شهری كه ا�شان �ر � كنند برايم پيدا شد

ن�  هم�م و �وقعيت ما� ،م��ال را� هست ماه از ازدواجم � گذرد و

از انم � توتأم� �ارج زندگيمان را نموده، و من طوری است كه 

  . كمک كنمن�به مادر و خواهرم درآمدم 

را� گنو توسل بوسيله آن؛ ديث آسما� به بر�ت اين حخالصه اينكه و 

 .و �ش�تم برطرف شدها 

  ا�مدهللا رّب العا��و
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   التوسل حبديث الكساءغياث األولياء يف) ٢٣١( 

  حـوزه–  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- آ�وزشكده سـوم :منبع

  . از اصحاب امام سوم جناب زه� بن ق� : معارف ال�

 مناسب با شغلحل �ش�ت خر�د �س�ن و فراهم شدن  :عنوان واقعه

   .توسل به حديث قد� كساء

 همراه بـوده ش�� شان را كه با �واقعه زند�) ع.ف(خانم  :�ح واقعه

 كـساء برطـرف شـده  قـد�ثياست و به بر�ت مداومت برتالوت حد

   كنند �اني ب� چننياست را ا

نهـا آ كه گرفتاری های �سياری برايمان بوجود آمده بود از �لـه مد� بود

 برای ادای بده�ری ها� كه داش�يم قصد كـرديم كـه مـ�ل :اين بود كه

طبقه از آن را بفروشيم تا بتوانيم هم بده�ری مان كه سه طبقه بود را دو 

  . هايمان را بدهيم و بعد با با� مانده پول آن م�ل ديگری تهيه كنيم

غيـاث االو�ـاء � ا�وسـل يک روز در �س معارف الـ� وقـ� وقـايع 

برايمان خوانده شد و از عظمت و بـزر� و �افـت ايـن  �ديث ا�كساء

 و اينكه چـه اتفاقـات و وقـاي� در آن دحديث ��ف سخن به ميان آم

روز افتاده است كه اين حديث دارای اين عظمت شده تصميم گرفتم كـه 

 متوسل شوم و با پناهنده شـدن برای حل �ش�تم به پنج تن آل عبا 

  .به ساحت مقدس آنها به حاجتم نائل شوم

از فردای آن روز �وع بـه تـالوت ايـن حـديث نـورا� كـردم در حـ� 
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اندن آن در فاصله كوتا� هر دو طبقه از م��ان بـه فـروش رسـيد و خو

من هم در اين مدت به خواندن آن ادامه � دادم تا اينكه اسـباب خر�ـد 

  .يک م�ل مناسب هم برايمان فراهم شد

هم چن� به د�ل اينكه در م�ل �ر � كردم با فـروش و جا�ـا� مـ�ل 

ه خداونـد متعـال نـا اميـد �ـشدم و دو شغلم را از دست دادم و� از در�

�رتبه روزانه به خواندن اين حديث ��ف ادامـه دادم تـا اينكـه بطـور 

با توجه بـه جا�ـا� مـ�ل و نبـود بـازار �ر در منطقـه (غ� قابل باوری 

توا�ستم �ر جديـدی را در مـ�ل �وع كـنم و همـه اينهـا را از ) جديد

 و از آن روز بـه ،د� ام � دانـم بر زنـعنايات و نظر توجه اهل بيت 

بعد خواندن حديث ��ف كساء را روزانه به همراه تالوت قـرآنم ا�ـام 

  و در همه �سائل و �شالت زنـد� ام بـه پـنج تـن آل عبـا ،� دهم

  .متوسل � شوم

  

  و ا�مدهللا رب العا��



 ١٩٤

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٢٣٥( 

 حوزه معارف ،حس�نيه ح�ت امام �ظم  آ�وزشكده هفتم، :منبع

  از اصحاب امام هفتم جناب عبد اهللا بن جندب : ال�

 نذر برقراري �لسبا  �زمن و دردناك شفاي بيماري :عنوان واقعه

  حديث قد� كساء

از دا�شجو�ان معارف ال� واقعه خود را از درك ) ا.ا( خانم :�ح واقعه

  :�ح � دهدن� چبر�ت �لس حديث كساء اين

 صاحب زن و �ه � ��ی دارم كه چند سا� هست كه ازدواج كرده و

 ماه قبل به علت پادردی كه داشت به دك� �راجعه ١١حدودا از . باشد

 . گفتند كه هيچ �ش� نداری، و از پاهای او عكس برداری كردند؛كرد

�ست شد طوری كه اصال از درد ن� توا اما حا�ش روز به روز بدتر �

به . و در م�ل �س�ي شده بود، و �ر هم ن� توا�ست برود ؛راه برود

 و انواع آزما�شات و سونوگرا� ها را ،�سياری از دك�ها �راجعه كرديم

 اما ز آن است،پا�ش هم ا و درد  تا فهميدند كه شن �يه دارد،ا�ام داد

 شده طوریحا�ش سخت شد، .  هيچ كدام جواب ندادن� آنها هايدرمان

 و از ترس اين ،بود كه ح� برای قضای حاجت خود �ش� پيدا كرده بود

بطور��ه  حا�ش بدتر شد، آخر ماه ٣ حدودا .�وضوع غذا ن� خورد

  . فقط � خوابيد
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شده نقدر در اين مدت متوسل به هر كدام از ح�ات معصوم� آ

كه در تا اين  ،بزنم صدارا بودم كه ديگر رو� نداشتم ك� از ا�شان 

نزدي�ى م��ان روز حوزه معارف ال� كه در (�لس حديث كسا� 

در آ�ا با معارف  ، حا� شدم)شد ار �زظهرها برگز ا سه ش�به بعد

هما�ا متوسل به ال� از �له بر�ت حديث آسما� كساء آشنا شدم، و 

تا �لس ؛  گفتم خدايا به حق اين پنج بزرگوار،شدم  ءاصحاب كسا

 و نذر كردم هفته بعد �لس ،كنم ��م خوب شود ه ��ت �بعدی ك

بعد از اين د�   و،ار كنمز را در م�ل خودش برگءحديث ��ف كسا

  . سه صلوات فرستادم

 ��م حا�ش بدتر شد �س از ،برگشتم خانهاز �لس توسل هما�شب كه 

روز بعد حا�ش به � خوب  و،  �يه ای كه داشت دفع شدهايساع� شن

گ� بود؛ بهبود طوري كه بعد از اين همه مدت كه �س�ي و زمين ،شد

خوب حا�ش  ساعت هم ن�شيد كه ٢٤ به ؛به �رش بازگشتيافته و 

ار ز را در م�ل ��م برگءهفته بعد �لس حديث ��ف كسا. شد

 و ، و از ب�ش� همسايه ها دعوت كرديم، و شور و شوق خا� بود،كرديم

 اول� نفر ؛باعث شد كه از آن به بعدين واقعه ا و ،خي� خوشحال بودم

آن  و تقر�با آخر�ن نفر از ، شومء �حديث كسا وارد �لسباشم كه 

حديث كساء ي گهفتجلسات به بر�ت اين عنايت؛  و ،ردمگ�لس بر

  . قو�� گشت، و اعتقاد به اصحاب كساء هم شلوغ� شد

  لعا��اوا�مداهللا رب 



 ١٩٦

   التوسل حبديث الكساءغياث األولياء يف) ٢٤٣( 

 حـوزه –  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- آ�وزشكده سـوم :منبع

 از اصـحاب امـام جناب شهيده زوجة وهب بن عبداهللا : معارف ال�

  .سوم 

  .از ب� رف� بيماري بدخيم با توسل به حديث قد� كساء :عنوان واقعه

  :بيان � كنندونه گ واقعه بهبودي خود را اين) ن.م(خانم  :�ح واقعه

 كه دردهاي شديدي در ناحيه ز�ـر شـ�م داشـتم و علـ�ش را دمد� بو

 ،ن به پزشك �راجعـه كـردمآمتوجه ن� شدم �اطر هم� براي �شخيص 

وق� معاينه توسط پزشک ا�ام شد پ�شنهاد سونوگرا� داد، بعـد از چنـد 

 پزشـک روز برای ا�ام سونوگرا� كه رفتم بعد از ا�ام معاينه و عكس،

تـوده ! تا به حال توده ای به اين شـ� نديـده ام: با كمال تعجب گفت كه

ای بزرگ همه رحم شما را فرا گرفته است و آ�ه در سونوگرا� ديده شد 

  . از نوع بدخيم آن است

من كه با ش�يدن اين حرف تمام وجودم را اضطراب و نگرا� فـرا گرفتـه 

دو راه : ر كـنم؟ پزشـک گفـت كـهبود از پزشک پرسيدم كه حاال بايد چ�

يا برداش� آن و يا ا�ام عمل شي� : برای از ب� بردن اين توده وجود دارد

درما�؛ كه راه�ر اول جواب خو� ن� دهـد و بهـ��ن آن ا�ـام شـي� 

  . درما� است

همچن� از توصيه های پزشک اين بـود كـه ايـن دو هفتـه نبايـد حـر�� 



 ١٩٧

  .در بدن �ش � شود و همه بدن را گرفتار � كندداشته باشم و اال توده 

با ش�يدن اين �الت مثل اينكه همـه دنيـا بـر روی �م خـراب شـد و 

قدرت ت�لم و حر�ت از من گرفته شد و ن� دا�ـستم كـه حـاال چـ�ر 

من كه در س�� جوا� به � � برم با يک فرزنـد كوچـک ! بايد ب�نم؟

  !به كجا پناه ب�م؟

اينها را �ـ�ف كنيـد و دو : شک ي��ی دارو داد و گفتبعد از آن پز

  .هفته ديگر برای معاينه �دد و ا�ام شي� درما� آماده شو�د

هر طوری شد خودم را به م�ل  رساندم و به اهل مـ�ل هـم در ايـن بـاره 

  . صحب� ن�ردم

من كه � دا�ستم درمانهای طب رايج برای درمان اينگونه �وارد بـه بـن 

 هد� جر بيمار نگه داش� شخص ندارد، سـ� �عضايده است و�ست رس

 اما نگرا� حاصـله از معاينـه و .كردم � اعتنا به صحبتهای پزشک شوم

نظر ��م آن پزشک �را رها ن� كرد، و� ناگهان �شانه ها� از اميد در 

د�م احساس كردم و به خاطر آوردم كه اين چنـد سـا� كـه توفيـق بهـره 

س و �ا�س معارف ال� را داشـته ام يادگرفتـه ام كـه هـر مندی از درو

ائمـه حـ�ات و ) منه ا�سالم(وقت �ش� داش�يم به �وال صاحب اال�ر 

 پناهنده شو�م و از آنهـا بـرای برطـرف شـدن �ـش�ت معصوم� 

استعانت �و�يم ز�را كه آنها وجه اهللا متعال هس�ند و همـه عـوا�م وجـود 

  . ه استاز هس� آنها هس� يافت

و حديث قد� كـساء به توسل؛ به خاطر هم� از همان روز �وع كردم 



 ١٩٨

 و از پـنج ،را چندين بار در روز با حالت حزن و ب�اء تـالوت � كـردم

  .نور مقدس � خواستم كه خودشان از من حق� دستگ�ی كنند

بعد از اينكه دو هفته گذشت طبق �وعد قب� برای ا�ام معاينـه بـه نـزد 

�ددا سونوگرا� را ا�ـام داد؛ و بـا عكـس دو پزشک رفتم، وق� پزشک 

باورم ن� شود شما همان شخ� باشيد كه : هفته قبل مقا�سه كرد، گفت

دو هفته پ�ش توده ای به اين بـزر� و وخامـت در ر�تـان بـوده اسـت و 

  !حاال هيچ اثری از آن نباشد

 �ـواليم را بـرای من كه �سيار از اين خ� خوشحال شدم در همان �ظـه

اينكه بار ديگر نظر لطف و عنايت آنها شـا�ل حـا�م شـده اسـت شـكر 

  .گفتم

  و ا�مدهللا رّب العا��



 ١٩٩

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٢٤٧( 

 حوزه معارف ، آ�وزشكده هفتم، حس�نيه ح�ت امام �ظم :منبع

  از اصحاب امام هفتم ع� بن يقط�  : ال�

غي� ��ن و نوع ند سا� شغ� و تچبرطرف شدن �ش�  :قعهعنوان وا

  شغل به بر�ت حديث ��ف و قد� و آسما� كساء

واقعه خود  ،از اساتيد تعليم �و�د قرآن است) ه. ر. ع( آقاي :�ح واقعه

  :ن� �ح � دهدچرا اين

 �ری و  و �ايط و يا تغي� �ل�دنبال باز�شسته  بود كه بچند سا�

 از راهها و با روشهاي �تل� ن� براى �قق آن اقدام  و، بودم خودشغ�

   .كرده بودم و� با آن �وافقت ن� شد

 تا اينكه ،از اينكه اين �وضوع تاكنون عم� �شده بود خي� ناراحت بودم

 و �س از عتبه ،��ف شدهبه ذهنم رسيد به ارض اقدس رضوی 

 در هر نو�ت )صلوات اهللا عليه(م بو� و ز�ارت و �ديد بيعت با �والي

 در �ل �شت � مبارك حديث ��ف ،كه اجازه ��ف عنايت فرمايند

و آسما� كساء را به نيت گره گشا� تالوت نموده و ثوا�ش را به �� 

 �ا �س از ،مود اهدا نممقدس �واليم ح�ت � بن �و� ا�رضا 

مات ��ف از ناحيه اعطای توفيق و صدور اجازه و فراهم نمودن مقد

 نيت كردم و عرض كردم كه بنده و عبد )صلوات اهللا عليه(�واليم 



 ٢٠٠

به صالح است م�� وضعي�  منت بگذار�د تا هر كدام ؛هيچ�ره است

به��ن گز�نه  همان ؛ چرا كه هرچه �وال �واهد براي بنده خودش،رددگ

بِ إطو�  :هك. و اعالست براي او
َ
تُمو�ن ق

ْ
بْدل

َ
راين مطابق نيت در بناب. ا �

  .ايام ��ف �شغول تالوت آن حديث ��ف و مبارک و آسما� شدم

 ؛شت از عتبه بو� و �راجعت به شهر خودگبعد از اخذ رخصت و باز

و �ايط و ؛ مانع چند سا� آن برطرف گشت تنها �س از چند روز

 شغل و �ل �ری با معادالت ال� ح�ت وجه �ايطا��نات تغي� 

�وضوع و  ؛فراهم شدهو به �وي شا�سته  به سهولت )منه ا�سالم( ا�ل�

  .به طر�� سهل و آسان ��ن و عم� شد

 لطف و يم؛اسيها و نمك �شناسيهاپ همه خطاها و ناس�وال را شاكرم كه با

  .دفرمايا تقص� خود در�غ ن� پ را از بنده �اش�بت و توجه

ند عالمه شهيد  ب١٢ ز ترجيعا�� در پايان ت�ك و تيمن � جو�م به 

 كه  حديث قد� كساءدر �ح فار� منظوم   سيد اسماعيل بل�

با �قيق و تصحيح توسط " كساءا��ار حديث  � أنوار ا�سماءأ"با نام 

 و اين �ح منظوم حاوي ن�ات و ب�ياد حيات ا� من�� شده است

 :ا�ار مه� از حديث كساء � باشد

 بوابنا يا مفتح األ ر�ّ =ّواب يا ا� ا�هيمن ا�ّ 

 
ُ
نَت كه� ب�

َ
 حاِدثةٍ أ

�
 ر�ابنا ِمن األنا ر��  حس�ُ = ل

ر به انتظار جواب=اى خدا ما همه گداى توايم 
َ
  حلقه بر د

  كش�ار عمل شده است خراب=ن�ند َعفوت از تدارك ما 
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َرَمت 
َ
 نابأ�ه إ فارحم العبد من =ون كه هست عذر پذير چك

 ت كنون چه شيخ وچه شابنابَ  بر جَ =ما غر�بان را عرض حا� است 

  هديه؛ تا كنيم كسب ثواب=اليق درگه غنای تو ن�ست 

 كز كساء بر جب� گرفته نقاب =  جز ِوال و �بت اين پنج

 =� دهيمت قسم به دندا� 
ُ
 د شد به سنگ كينه �صابحُ  در ا

 ��ن بود خطى ز كتابإ نقش =يا به آن َمعجری كه در وصفش 

  دامن ذوا�الل در �راب=ّق فر� كه شد ز خو�ش �خ ح

  كه شد از شعله هاى زهر كباب=حرمت ك� راز قلب حسن 

ون 
َ
  سوى توحيد كرد پا به ر�ب=به حس� كه شد برون از ك

  مات و �رزان بماند همچو حباب=�ر وحدت ز �ر حلقو�ش 

تك ا�ّ 
َ

 َصال
ّ

َص�
ُ
ن ت

َ
 ا�ّ =ائم أ

َ
 األطياب َو آ� �ّ  �

  حّق كش� �مع االقطاب=بعد از اين ذكر خاص عرض د�ست 

  از غم و �وج فتنه ها در�اب=�له دوستان و بل� را 

  �س ظفر ِده بر �له احزاب=ساْز ما را ز خيل حزب اهللا 

  در دم �رگ و ق� و روز حساب=پنج تن را سه وقت حا� �ن 

  ر و جنت و اعناب زاهد و حو=ما و ديدار دوست در همه حال 

توفيقات آن سيد بزرگوار و كـر�م كـه حقـ� را  )منه ا�سالم(ح�ت �وال 

رهنمـون نمـود هـر به توسل و معرفت آن ذوات مقدسه و انوار ا�يه 

  .مايدفرعطا ب�ش� �ظه افزون فر�وده و به ا�شان �فيت و نورانيت 

   آم� يا رب العا��

 وا�مدهللا رب العا��



 ٢٠٢

   األولياء يف التوسل حبديث الكساءغياث) ٢٥٥(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� – آ�وزشكده سـوم :منبع

   از اصحاب امام سوم   عمار ازدیجناب: معارف ال�

 بـا توسـل بـه حـديث برطرف شدن �ش� تهيـه �ـس�ن :عنوان واقعه

 .قد� كساء

 اسـت كه از دا�شجو�ان حوزه معارف ال�) م.ز ( سيدهخانم :�ح واقعه

 با توسل به پـنج �س�ن ي�ى از اقوا�شان راواقعه برطرف شدن �ش� 

  :اينگونه بيان � كنند نور مقدس 

روزی به م�ل ي�ى از اقوام نزديک رفـتم ديـدم كـه ا�ـشان ناراحـت و 

  : پر�شان هس�ند؛ وق� علت را جو�ا شدم گفت كه

 ظرف مـدت بايد م�ل را: دو روز است كه صاحبخانه به ا�شان گفته كه

سه روز �ليه كنند؛ در حا�كه سه ماه ديگر هنوز تـا پايـان قراردادشـان 

وقت با� است، و االن با توجه به اينكه در فصل ز�ـستان هـس�يم؛ نـ� 

  . دانيم كه كجا بايد برو�م

در �تمع �سكو� خودشان هم �اغ گرفته ايم؛ و� همـه بـرای فـروش 

  . گذاشته اند و ك� اجاره ن� دهد

از طر� اين چند روزه هر جاي ديگر كه �اغ خانه گرفته ايم؛ اجاره هـا 

  .�سيار باال بوده، و توان پرداخت آن را نداشته ايم

وق� حالت پر�شان و ناراحت ا�شان را ديدم با توجه به اينكه چند سـا� 



 ٢٠٣

است در �ا�س دروس معارف ال� ��ت � كـنم و �رتـب از عظمـت 

ن به ميان � آيد، و به عينه خودم شاهد بوده ام كه اين حديث نورا� سخ

افراد �سياری با توسل به حديث ��ف كساء بـه حاجـات خـود رسـيده 

  : اند؛ از�ن رو بالفاصله به ا�شان پ�شنهاد دادم كه

تا پيدا شدن �ورد مناسب برای سكونت، �وع به خواندن ايـن حـديث 

  .��ف و با عظمت كند

شان تماس گرفتم؛ ديدم كه �سيار خوشـحال بـود؛ و دو روز بعد وق� با ا�

از همان شب كه شما به من سفارش اين نوع توسـل را نمـودي؛ : گفت كه

مـن نيـت كـردم و �وع بـه خوانـدن حـديث ��ـف كـساء كـردم؛ و 

بالفاصله؛ بـه طـور غ�قابـل بـاور؛ در همـان �تمـع خودمـان كـه االن 

 در واحـدی ديگـر؛ يـک سكونت دار�م؛ در همان طبقه كه م�ل ماست؛

  .م�ل مناسب برای اجاره پيدا كرديم

. اآلن حدود دو هفته است كه آنها به م�ل جديد اسباب ك� كـرده انـد

قبال شناخت ��� از اين : ا�شان در ميان صحبت ها�ش بيان � كرد كه

توا�ـسته   حديث نورا� نداشته؛ و االن �مداهللا با عنايت اهل بيت

به اين حديث ��ف پيدا نموده، و هم به صورت �رتـب معرفت ب�ش�ی 

  .آنرا تالوت كند

  

  وا�مدهللا رب العا��

 
  



 ٢٠٤

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٢٦٧( 

 حـوزه –  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- آ�وزشكده سـوم :منبع

  . از اصحاب امام سوم جناب شهيد سوار فه� : معارف ال�

ف شدن �ش� �س�ن با توسـل بـه حـديث قـد� طربر :عنوان واقعه

  .كساء

  :واقعه فوق را اينگونه بيان � كنند) ن.ف(خانم  :�ح واقعه

به حول و قوه ال� چند ما� است كه هر هفته حديث ��ف كـساء در 

م��ان برگزار شده است و از اين بابت خداوند متعال را شاكرم و اقـرار 

ر نعمتهاي ديگر را �ا بياورم اما شـكر � كنم، كه اگر روزي بتوانم شك

اين يک نعمت را ن� توانم به جا بياورم، و اگر تمام روز و شب را سـجده 

واقعه فوق در�اره حل �ش� ي�ـى . كنم ن� توانم حق مطلب را ادا كنم

  :از همساي�نمان ماست، ماجرا از اين قرار بود كه

او�ـاء �ر�يـان مدرسـه روزی به اتفاق خانم همسايه برای جلسه ا�من 

��انمان قرار شد كه با هم مدرسـه شـان بـرو�م، در راه برگـشت خـانم 

وقت اجاره خانمـان تمـام شـده : همسايه با من درد و دل كرد، و گفت كه

است و با اين مبل� كه االن كرايه � دهيم؛ ديگر جای ديگری برايمـان 

مغازه اسـ�يجاری �ر پيدا ن� شود، و هم�م دارای شغل آزاد است؛ و با 

آش�ی ا�ام � دهد، و درآمد ما همه اش برای اجاره م�ل و يا مغـازه � 

رود؛ و چ�ی برای �ارج ديگر ن� ماند، چه برسد به افزودن اجاره بهـا، 



 ٢٠٥

عالوه بر اينها با سه فرزند ��ی كه دارم به هر جا كـه �راجعـه � كـنم 

  .اش را اجاره بدهدصاحبخانه قبول ن� كند كه به ما خانه 

وق� كه ديدم ا�شان نقدر �ضطرب و ناراحت است؛ به او پ�ـشنهاد دادم 

 كه بوسيله حديث ��ف كـساء بـه حـ�ات مقدسـه معـصوم� 

غياث االو�ـاء � ا�وسـل �ـديث "متوسل شود و �واردی را كه در كتاب 

آمده بود؛ و �ح احـوال افـرادي كـه حاجـت گرفتـه بودنـد را " ا�كساء

را�ش تعر�ف كردم، و گفتم از ا�شب شما برای اين �ش�تان با تـالوت ب

  .حديث كساء متوسل شو�د

برا�ش جای تعجب داشت كه اين افراد با چن� �ـش�� بـا توسـ� كـه 

و� با ديدن اطمينان مـن و شـ�يدن . داشته اند به حاجات خود رسيده اند

ت كـه ان شـاءاهللا از آن �وارد از �ارب؛ باألخره ا�شان قبـول كـرد و گفـ

  . ا�شب ختم را بر � دارم

چند روز بعد ا�شان با من تماس گرفت و ديـدم كـه خوشـحال اسـت، و 

همان ش� كه ختم حديث كساء را برداشتم فردا�ش بـه بـن�ه : گفت كه

بدون نيـاز بـه (�س�ن �راجعه كردم و يک م�ل مناسب با اجاره پاي� 

و صاحب خانه هم بـا تعـداد فرزنـدانم برايمان فراهم شد، ) اجاره ب�ش�

�ش� نداشت، و خدا را شكر چند روز ديگر به آن �ل اسباب ك� � 

  .كنيم

  لعا��اوا�مداهللا رب 



 ٢٠٦

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٢٧٩(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� – آ�وزشكده سـوم :منبع

   اصحاب امام سوم از  شهيد بر�ر�ن خض�جناب: معارف ال�

ه نقليـه از بر�ـت ليوسراى تهيه  بفراهم شدن تم�ن ما� :عنوان واقعه

 . به حديث قد� كساءتوسل

تقر�با نزديک بـه  :گونه نقل � كنند واقعه را اين) آ.ل(خانم  :�ح واقعه

 )منه ا�ـسالم(دو سال است كه با دروس معارف ال� آشنا شده ام و �وال 

 و �اقت حضور در �ا�س ها اين �س� نورا� آشنا نمودرا شاكرم كه �را ب

  . را به بنده و خانواده ام عنايت فر�وده اندتوسلو درس 

 تغيـ�ات ز�ـادی را در بيـت  با معارف ناب اهلمن از زمان آشنا� 

  .زند� ام �شاهده � كردم كه هيچ �ه در باورم ن� گنجيد

�لس توسل در �ل حـس�نيه همراه هم� و فرزند كوچ�م هر هفته در 

از آ�ـا كـه مـا در  و� ،��ت � كرديم و �سيار به آنها عالقمنـد بـوديم

�ـسافت ز�ـادی را بايـد � � فـ�ا  ؛شهرستا� ديگر سـكونت داشـ�يم

خـصوصا در ( و � ايـن �ـسافت بـا �وتـور ،كرديم تا به حس�نيه برسيم

توفيـق دي هـوا به سبب � و ؛ برای ما �ش� ساز � شد)فصل ز�ستان

  . حضور و بهره مندی از مطالب از ما گرفته � شد

هر چه تالش � كرديم تا اسباب خر�د يک وسيله نقليه فـراهم شـود و� 

تهيه خودرو  و در �ر ،ن از �اظ هز�نه برای ما مقدور نبودآا��ن خر�د 



 ٢٠٧

، كه ما را از فراهم شـد�ش منقطـع � با �ش�ت ز�ادی رو�رو � شديم

  .كرد

و خوانـدن  "وسل �ديث ا�كساءا�غياث االو�اء � "�رسوالت با ان�شار 

 با توسل بـه ايـن ي� ديدم كه افراد �سيار�ا�س در ن� آ�ه خودم و آنها 

همـواره  و ،حديث نورا� به حاجات مادی و معنوی خود نائل شده بودنـد

  صـحبت ��ـا�س توسـل؛در و بـر�ت آن از عظمت اين حديث نورا� 

، نور اميدخا� احساس كردم؛ و به فكـر عـرض حاجـت خـود بـه شد

  .گرفتم  حر�م نورا� اهل كساء

يث  تصميم گرفتم كه بـه صـورت مـداوم چهـل روز ايـن حـداز اين رو 

  . متوسل شوم ��ف و با عظمت را تالوت كنم و به اصحاب كساء 

ن هنـوز چهـل روز خـتم بـه پايـا�شغول اين ختم و توسل ��ف شـدم؛ 

 اسباب خر�د يک  با عنايت ح�ات پنج تن آل عباءنرسيده بود كه 

  . توا�س�يم وسيله ای تهيه كنيم و؛وسيله نقليه فراهم شد

منـه ا�ـسالم و ا�ـه (با د� براى سالم� حـ�ت �ـوال صـاحب اال�ـر 

 بـرای همـه  و توفيق بهره مندی از معارف ناب اهل بيـت) ال�سليم

   شاءاهللان. پو�ند�ن طر�ق حقيقت

  

  وا�مدهللا رب العا��

  

  



 ٢٠٨

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٢٩١(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� – آ�وزشكده سـوم :منبع

   از اصحاب امام سوم   شهيد نعيم بن عجالنجناب: معارف ال�

فراهم شدن ��ن اقامت در سفر ز�ارت؛ در وق� كه نيافته  :عنوان واقعه

 .يمبود

  :واقعه فوق را اينگونه نقل � كنند) م.ا(خانم  :�ح واقعه

مد� قبل با تعدادی از دوستان خانواد� مان تصميم گرفتيم كه به بـرای 

  . ��ف شو�مز�ارت به پابوس ثامن ا�جج � بن �و� ا�رضا

قبل از سفر برای تهيه ��ن مناسب، به زائر�اهـا و هتـل هـای ز�ـادی 

به د�ل افـزا�ش تعـداد زائـران و شـلو� ايـن �ـ�ن (و� تماس گرفتيم 

  . نتوا�س�يم ��ن مناس� تهيه كنيم) مقدس

.  به راه افتـاديمبا تو� به خداوند و استعانت از ح�ات معصوم� 

بعد از � �س� و رسيدن به �شهد مقدس توا�س�يم يک اتاق كوچک بـه 

مان ز�اد بود بايد باز هم به طور �وقت پيدا كنيم و� به د�ل اينكه تعداد

  . دنبال ��ن مناسب � گش�يم

هم�انمان برای تهيه م�ل به ب�ون رفتند و ما در م�ل �ـوق� مانـديم 

تاظهر آن روز هرچه با آنها تماس � گرفتيم نتوا�ـسته بودنـد كـه �ـ�ن 

  . مناس� برای اقامت پيدا كنند

مـ� �وع بـه خوانـدن در هم� ح� ناگهان به ذهنم خطور كرد كـه ه



 ٢٠٩

  . متوسل شو�محديث ��ف كساء كنيم و به پنج تن آل عبا 

هم� �وع به خواندن  اين حديث با عظمت كرديم؛ بالفاصـله �ـس از 

اينكه تالوت اين حديث به پايان رسيد هم�م تماس گرفت و گفت كـه 

  . توا�سته اند ��ن مناس� برای اقامت پيدا كنند

بالفاصله بعد از تمـام شـدن تـالوت حـديث ��ـف هم� ما از اينكه 

كساء �ش�مان برطرف شد؛ متعجب شديم، و خداوند متعال و ح�ات 

 را به خـاطر  خصوصا �واليمان � بن �و� ا�رضا معصوم� 

  .اين لطف بزرگ شكر گزارديم

  

  وا�مدهللا رب العا��



 ٢١٠

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٣٠٣(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� –زشكده سـوم  آ�و:منبع

   از اصحاب امام سوم   شهيد �� ح��جناب: معارف ال�

برطرف شدن اختالف زناشو� با توسل به حـديث قـد�  :عنوان واقعه

 .كساء

واقعه �ش� زند� �ـ�شان را اينگونـه نقـل � ) م.م(خانم  :�ح واقعه

  :كنند

سـال از   ازدواج كرد و بعد از گذشـت يـکدو سال پ�ش ��م با دخ�ی

 و ،بـوديمزوج يـان آن دو م هـر روز شـاهد اخـتالف ؛زند� �ش��شان

 كـه � كـرد و خواسـته هـای نـامعقو� كـه  هـا�عروسم با بهانه جـو�

آخر هم به مـ�ل پـدرش رفتـه  و ، ��م را �ت فشار گذاشته بود؛داشت

 وضـع شـدت پيـدا كـرد؛ و سـ�س. بود و اظهار به تقاضاي جدا� � كرد

  .رسما تقاضاي طالق و �وضوع جنبه قضا� پيدا كرد

ما در اين مدت در داد�ه خانواده �شغول به گرفتاری های ز�ـادی شـده 

  . بوديم، و هم� دچار ناراح� رو� شديدی شده بوديم

از طر� هم مبلغ مهر�ـه �ـسيار بـاال بـود؛ و �ـ�م تـوان پرداخـت آن را 

  .نداشت

تازه به �سهای معارف ال� راه يافته بودم، و در آ�ا شـاهد بـودم آنوقت 

كه در ابتدای هر جلسه حديث با عظمت كـساء تـالوت � شـد، همـ� 



 ٢١١

اينكه ناظر بودم كه افراد �سياری بـا توسـل بـه ايـن حـديث نـورا� بـه 

  . حاجات مادی و معنوی خود نائل شده و نقل �ارب خود � كردند

زه معـارف رای �وع تالوت حديث كساء �سؤول حـودر اول� جلسه ب

از هم� جلسه اول نيت كنيد ابتدا برای فرج �واليمـان : ال� گفتند كه

و بعد حاجـات خودتـان، ان شـاءاهللا ) منه ا�سالم(ح�ت صاحب اال�ر

 بـرآورده كه به بر�ت اين حديث نورا� و با توسل به پنج تن آل عبا 

  . به خ� � شود

مان جلسه نيت خواندن چهل روزه اين حديث را كـردم كـه من هم در ه

 �ش� فرزنـدم برطـرف با استعانت از اهل بيت عصمت و طهارت 

  .شود

به طور معجزه آسا� ) در كمال ناباوري همه(دقيقا بعد از پايان چهل روز 

شاهد بوديم كه عروسم خـودش بـه مـ�ل �راجعـت نمـود، و اظهـار بـه 

 گفت كه ديگر هيچ مهر�ه ای ن� خـواهم و � ندامت و �شيما� كرد، و

  . خواهم كه به زند� �ش��مان ادامه دهم

حـ�ات . و ن�يجه اين توسل برای من و خانواده ام معجزه ای بزرگ بـود

  . را شاكرم كه �را به اين �س� نورا� دعوت نمودندمعصوم� 

  

  وا�مدهللا رب العا��



 ٢١٢

  ديث الكساءغياث األولياء يف التوسل حب) ٣١٥(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� – آ�وزشكده سـوم :منبع

  از اصحاب امام سوم   شهيد سوار فه�جناب: معارف ال�

�ـس�ن بـا توسـل بـه حـديث تهيـه برطرف شدن �ش�  :عنوان واقعه

 .قد� كساء

كه چند سا� است با دروس معارف ال� آشنا ) ن.ز(خانم  :�ح واقعه

رطرف شده  را كه با توسل به حديث با عظمت كساء ب �ش� خود،شده

 :داست اين چن� نقل � كن

و آثـار و  حديث ��ف كساء عظمت �ا�س دي� با  ��ت دربر�تاز 

پـنج نـور مقـدس و ��ـت در بـه و به بر�ت توسل ، آشنا شدمبر�ت آن 

زندگيم متعددي در  �وانع و �ش�ت ؛�ا�س قرائت  اين حديث ��ف

  :از �له آنها اين واقعه است. شده استبرطرف 

 
ً
 برايمان پ�ش آمده بود �ش� �س�ن بود، به خاطر ايـن �ش� كه اخ�ا

 در مـ�ل اجـاره ای زنـد� � 
ً
كه م��ان در دست ساخت اسـت و فعـال

كنيم، صاحبخانه ما با تمديد قرارداد اجاره �وافق بود تا اين كه تصميم به 

د قرارداد اجاره � باز زد، و از مـا خواسـت فروش م�ل گرفت و از تمدي

كه در �وقع مقرر قب� خانه را �ليه كنيم، با توجه به اينكـه يـک مـاه تـا 

 و از طر� چون ا��ن ؛پايان قرداد مانده بود و م�ل خودمان هم آماده نبود

  .جا�ا� به �ل ديگر را ن� نداش�يم، در يك وضعيت �را� قرار گرفتيم



 ٢١٣

، به فكر بهره مند شدن خي� ناراحت بودم� �ش� پ�ش آمده؛ �اطر هم

در آ�وخته هاى معـرف�  از تعا�م در�اف� در �ا�س معارف ال� افتادم،

ياد گرفته بودم كه وظيفه ما همه بند�ن تنها بندگي است، اما اداره ا�ـور 

  . بند�ن و تأم� نيازها و رفع �ش��شان به عهده �والست

اده ام در �ش� قرار گرفته بوديم و بايد به �واليم پناه � بردم، من و خانو

  متوسـل شـدم و)منـه ا�ـسالم(صاحب اال�ر�وال همان �وقع به ح�ت 

��ـف تصميم گرفتم برای برطرف شدن اين �ش� تا چهل روز حديث 

   .كساء را �وانم

 كردم و هر روز حديث ��ف كـساءبه ا�ام نذرم همان �وقع  �وع از 

  ،را خواندم
ً
 يک هفته بعد م�� كه در آن سا�ن هـس�يم فروختـه تقر�با

 و بـه چـون بـه عنايـت �ـوال  !، اما �بور به �ليه م�ل �ـشديمشد

بـه كـه تـصميم فروختـه شـده بـود بـه فـردی بر�ت حديث كساء؛ خانه 

داد ارمـا خواسـت كـه قـرخـود  از بلكه ه؛ را نداشتم�ل در اين تنوسك

   .شان تمديد كنيمرا با ا�اجاره 

و پناهنده شدن به آن ح�ات �ش� �س�ن  بيت  با توسل به اهل

از �اطر اين همه لطف و عنايت كـه .   برطرف شد ما به �و خي� خو�

  .  را شاكرم �وال ؛ هم�شه در زندگيمان احساس � كنيمناحيه او 

  

  وا�مدهللا رب العا��

  



 ٢١٤

  يث الكساءغياث األولياء يف التوسل حبد) ٣٢٧(

 حوزه معارف –  حس�نيه ح�ت امام حس� ، آ�وزشكده سوم:منبع

  از اصحاب امام سوم  عمرو بن عبداهللا جند� جناب: ال�

فراهم شدن هم� با اوصـاف �ـورد نظـر بـرای ازدواج بـا  :عنوان واقعه

 .توسل به حديث قد� كساء

از دوستا�شان واقعه فوق را كه در �ورد ي�ى ) س.ف(خانم  :�ح واقعه

  :است اينگونه بيان � كند

 با حـديث كـساء ، معارف ال� راه پيدا كردمّ �ا�س دروسهن�� كه به 

   .و بر�ت و فضايل آن آشنا شدم

 آ�وخته بودم كه ما ا�سانها در ايـن  ال�معارف�ا�س دروس همچن� در 

 اسـت پر از �ش�ت و خطرات؛ تنها با توسل بـه معـصوم� دنيای 

و در راه خدا ثابت قدم مانـده و  ه � توانيم از آنها جان سا�م به در بردهك

  .از �س� هدايت خارج �شو�م

اين آ�وخته ها نتايج عي� و �ر�ه هاى عم� بـراى خـودم و آنان�ـه � 

 توسل به اهل بيت عـصمت و طهـارت شناختم داشت، از �له آنها 

توا�ـستم همـ� ايـده آ�  بود كه بوسيله آناز طر�ق حديث قد� كساء 

اين توفيقات ال� و نتـايج روشـن و ��ـع  .برای زند� آينده ام پيدا كنم

  . آن؛ �را به �� اين معارف ال� و نقل اين �ارب معنوي �شو�ق نمود

تصميم گرفتم كه �وضوع توسل به حديث ��ف كـساء را بـا تعـدای از 



 ٢١٥

در بـاورش ) الف.م( خانم ي�ى از دوستان بنام. دوستانم در ميان بگذارم

ن� گنجيد كه بتواند با توسل به حديث كساء به حاجـات �ـسيار مهـم و 

دست نيافت�ش نائل شود، و� با ش�يدن �ارب يقي� من �صم شـده و بـه 

  .من گفت كه �وع به خواندن آن � كند

بعد از مد� با او تماس گرفتم ديدم كه �سيار خوشـحال اسـت؛ در ميـان 

بعد از اينكه با من �وضوع توسل به حديث كـساء را : گفتصحبتها�ش 

در ميان گذاش� �وع به خواندن آن كردم،  و نذر كردم كـه از اول مـاه 

 چهل روز � در � آن را �وانم تا به حـاجتم �رم تا ار�ع� حس�� 

  . به حاجتم رسيدمبرسم و االن خدا را شكر با عنايت اهل بيت 

بـرای ادامـه زنـد� : ش پرسيدم اينگونه بيان كرد كـهاز او در�اره حاج�

هم�شه به دنبال �ردی بودم كه از �اظ ايمان و اعتقاد مـذه� از خـودم 

برتر باشد و هم چن� عالقمند بودم كه شغل هم� آينده ام معل� باشـد 

) منـه ا�ـسالم( است تا بتوانيم در �س� �وال كه همانند شغل ان�ياء 

امـا آ�ـه از خواسـت�ران مطـرح � شـد، بـا ايـن . يمثابت قدم تر باشـ

توصيفات مطابقت ن� كرد بطور��ه اين حاجـت را بـراى مـن دسـت 

نيافت� كرده بود، وق� تو بر�ت اين حديث آسما� را بـرايم �ح دادي و 

�ر�يات خودت و ديگران را برايم گف� �را به توسل بـراى ايـن حاجـت 

ر�ع� توسل ن�يجه �مـداهللا حاصـل شـد و و بعد از يك ا. �صمم نمودي

االن من با �ردی ازدواج كرده ام كه از �اظ ايمان و اعتقاد دقيقا مطـابق 

  وا�مدهللا رب العا��. �الكهای انتخا� من بوده است و معلم ن� � باشد



 ٢١٦

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٣٣٩(

 حـوزه – حـس�  حـس�نيه حـ�ت امـام – آ�وزشكده سـوم :منبع

   از اصحاب امام سوم عبداال� شهيد جناب : معارف ال�

 بـا توسـل بـه كودك رفتاري و برطرف شدن �ش� �صي� :عنوان واقعه

 .حديث قد� كساء

كه از دا�ـشجو�ان حـوزه معـارف الـ� اسـت ) ق.ط (خانم  :�ح واقعه

 بـه پـنج  فرزندشان با توسل و رفتاريواقعه برطرف شدن �ش� �صي�

  :اينگونه بيان � كنند را نور مقدس 

از وقـ� كـه . فرزندی دارم كه در مقطع د�ستان در حال �صيل � باشد

وارد مدرسه شد هيچ گونه عالقـه ای بـه خوانـدن درسـها�ش نداشـت و 

هم برای او اصال اهمي� نداشت مدرسه درس خواندن و ا�ام ت�ا�ف 

 �صي� ز�ادی رو�رو شد بـه حـدی از همان ابتدای ورودش با �ش�ت

 فرزنـد شـما بايـد �ـددا ايـن مقطـع :كه معلم �س اول � گفت كـه

  . �صي� را �واند

عالوه بر �ش�ت �صي� او كه فكر و ذهن �را به خود درگ� كرده بـود؛ 

رتب در حـال � و ،اخالق و رفتار او ن� برای خانواده �ش� ساز شده بود

 چ�ی را � خواست و به او ن� داديـم شـايد سـاعتها  و اگر،�بازی بود

  . گر�ه � كرد

آنهـا برای حل اين �ش�ت به �راكز �شاوره ز�ادی �راجعـه كـردم و� 



 ٢١٧

  . ن�يجه ای از �ر آنها نگرفتمعل�غم تالشها�شان �وفق نبوده و من 

تا اينكه �س از آشنا� با فضائل و بـر�ت نـورا� حـديث كـساء تـصميم 

 و نذر كردم كه چهـل روز ؛ متوسل شومكه به پنج نور آل عبا گرفتم 

  و از اهلبيـت ،به صورت مداوم اين حديث نـورا� را قرائـت كـنم

  .�واهم كه �ش�ت فرزندم با نظر توجه خودشان به زودی برطرف شود

در همان حـ� خوانـدن ايـن حـديث بـا با �وع به خيتم حديث كساء 

سيار آرام تر شده، كمـ� �بـازی � رزندم �؛ به وضوح ديدم كه فعظمت

خـودش بـا تعجـب ديـدم همچنـ� . كند و گر�ه ها�ش كم� شده اسـت

و از من � خواست تا بـه و � �ش�ند كه ا�ام دهد ت�ا�فش را � آورد 

 ديـدم كـه نمـرا�ش در مدرسـه وضـوحبـه از آن بـه بعـد . او كمک كنم

  . مند شده استپ��فت خو� داشته و به درس خواندن عالق

خداوند متعال و اهل بيت عصمت و طهارت را شاكرم كه �را با معـارف 

  آشنا نمودند تا بتوانم شناخت ب�ش� و بهـ�ی از ايـن  ناب اهلبيت

  . حديث ��ف داشته باشم

كرامات ؛ همچن� تا كنون �ش�ت فرزندم برطرف شداز آن به بعد كه 

 ه، و�انـده و خـانوده ام گرديـدز�ادی از اين حديث قد� شـا�ل حـال ب

پ�ـ�فت  و )منـه ا�ـسالم (هنوز هم برای سالم� �ـوال صـاحب اال�ـر

  .بر خواندن اين حديث با عظمت مداوت دارمدر �صيل فرزندم  ��شب

  

  هللا رب العا�� و ا�مد



 ٢١٨

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٣٥١( 

 حوزه معـارف ،س�  ح�ت امام ح حس�نيه- آ�وزشكده سوم :منبع

  . از اصحاب امام سوم  جناب ق�س بن �سهر صيداوی: ال�

فراهم شدن ا�ـ�ن ز�ـارت سـا�رای غر�ـب بـا توسـل بـه  :عنوان واقعه

  .حديث ��ف كساء

توس� از مادرشان را برای باز شدن جـاده ) م.س ( سيدهخانم :�ح واقعه

  : بيان � كنندشهر سا�راء برا�شان در سفر عتبات ��ات اينگونه

را� سـفر  حـ�ات معـصوم� مد� پـ�ش مـادرم بـرای ز�ـارت 

در روزی كـه �روان برنامـه ر�ـزی كـرده تـا بـه . عتبات ��ات شـدند

وند، وق� كه به چنـد  ��ف شز�ارت حرم� عسكري و مهدوی 

كيلوم�ی شهر سا�را � رسند با �سته بودن جـاده و ترافيـک عظـي� از 

واجه � گردند، بـا بـرر� �وضـوع مطلـع � شـوند كـه وسايل نقليه �

ن�وهای آ�ر��ا� برای اذيت كردن �روانهای ايـرا� ايـن �ر را ا�ـام 

داده و �روانهای ز�ادی قبل از آنها رسيده چنـدين سـاعت اسـت كـه در 

و مأ�ور�� كه راه را �سته اند قصد دارند با معطـل . اينجا معطل هس�ند

دود باز بودن ورود به منطقه حرم ��ف بـه �آمـده كردن زوار وقت �

  .تا آنها را ز�ارت ��ف �شده برگردانند

اگـر ايـن ترافيـک : بعد از مقداری معط� مدير �روان اعالم � كند كه

به هم� صورت ادامه داشته باشـد �بـور�م كـه از راه آمـده برگـرديم و 



 ٢١٩

  .ئل شو�ممتاسفانه نتوانيم كه به ز�ارت اين ��ن مقدس نا

بعد از گفته مدير �روان همه �ـسافران بـا ديـدن �ايـط در آن �ظـه 

ناراحت شده و به فكر برداش� ختم ها و توسالت � افتند تـا هرطـوری 

شده رفع مانع شده و راه باز گشته و بتوانند اين �ـ�ن مقـدس را ز�ـارت 

ا�ش اين در اين ب� ناگهان مادرم در خاطرشان � آيد كه برای گش. كنند

حـديث ��ـف توسل شده و  م�سئله به دامان �سه طيبه آل عبا 

كساء را هم� �سافران تالوت كنند، ف�ا از مدير �روان � خواهد كـه 

  .وي به صداي بلند اين حديث با عظمت را تالوت كند و او � پذيرد

هن�� كه تالوت حديث كساء �وع � شود همگي �ـشاهده � كننـد 

اه باز و �م �م از حجم ترافيـک �ـشت �ـل �ـس� جـاده و ي�باره ر

ا�ست بازر� �سته شده و اتو�وسها از حالت توقف چند سـاعته بـ�ون 

� آيند، و غ�قابل باور اينكه وق� تالوت به نيمـه � رسـد، اتو�ـوس در 

جاده با چنان �ع� حر�ت � كرده كه برای همه �سافر�ن و خود مدير 

و اين اتفاق �سيار عجيب و دور از ذهن بوده و ايـن ا�ـر �روان آن �ظه 

و �ا�ام توا�س�يم . تنها � تواند معجزه اى از بر�ت حديث كساء باشد

  .كه به خو� اين ��ن با عظمت را ز�ارت نمائيم

اين واقعه تنها گوشـه چـش� از لطـف و عنايـت ايـن خانـدان گـرا� و 

  . �ه آنها � باشدصاحب كرم؛ بر ما بند�ن �تاج به در

  

  وا�مدهللا رب العا��



 ٢٢٠

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٣٦٣( 

 حـوزه –  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- آ�وزشكده سـوم :منبع

  . از اصحاب امام سوم جناب ابو ثمامه صائدی : معارف ال�

 .�ات فرد بازداشت شده به بر�ت حديث آسما� كساء :عنوان واقعه

واقعه فوق را كه در �ورد ي�ى از �ست��ـشان ) ط.ش(خانم  :ح واقعه�

ن حاصـل آاتفاق افتاده بود و به بر�ت حديث قد� كـساء گـشا�ش در 

  :شده است را اينگونه نقل � كنند

. مهما� دوره ای فامي� ماهيانه بود و اين ماه نو�ت ما بـرای پـذيرا� بـود

ن ي�ى ي�ى از راه � رسـيدند و مهمانا.  نفر دعوت شده بودند۶۰حدود 

هنوز خانواده ای دو نفـره از مهمانـان شـا�ل زن و شـوهر جـوان نيامـده 

  .بودند

 كه دير كرده جوانبعد از مدت زما� ديديم كه خواهر ي�ي از آن زوج 

بودند، �سيار �ضطرب و نگران از اين طرف به آن طرف � رود و �ها به 

  .ك� زنگ � زند

به اين �ط كه هيچ يـک از مهمانـان ديگـر (جو�ا شدم علت نگرا� را 

برادرش كه دب� آ�ـوزش و پـرورش : برايم تعر�ف كرد كه) متوجه �شوند

است و دس� هم در نوش� كتـاب دارد را بازداشـت كـرده انـد بـه جـرم 

اينكه در سطح شهر بصورت كتابفروش سيار، در حال فـروش آثـار خـود 

�ش هم كه برای پيگـ�ی مـاجرا و آزاد هم چن� برادر بزرگ. بوده است



 ٢٢١

كردن برادر كوچك� به �ن�ی �راجعه كرده نتوا�سته �ری ا�ام دهـد 

ؤول� پاس�ه �ن�ی گفته انـد كـه حتمـا بايـد ا�ـشان ا�ـشب در و �س

  .بازداشت بماند تا فردا ت�ليفش �شخص گردد

نـا اميـد ؤول� �ن�ی را � شـنود، از همـه جـا �سبرادرم وق� جواب 

شده، و نگرا� ديگري هم داشته كه چون شب �عه اين اتفـاق افتـاده و 

فردا�ش �عه و تعطيل است احتمال ز�ـاد دارد كـه بـه �ر آنهـا رسـيد� 

  ! �شود و برر� اين وضعيت به ش�به �و�ول شود

من وق� نگرا� زايد ا�وصف ا�شان و هـم چنـ� برادرشـان را ديـدم بـه 

م كه بدون اينكه به ديگر مهمانان جر�ـان را بگـو�يم ا�شان پ�شنهاد داد

چون هم� در يک �لس �ع شـده ايـم خـوب : اينگونه عنوان كنيم كه

است كه توس� به حديث ��ف كساء داشته باشيم و بـرای گـشا�ش در 

  .�رها، هم چن� از فضائل و بر�ت اين حديث قد� ن� بهره مند شو�م

م� �وع به تالوت اين حديث نورا� كـرديم بعد از دادن اين پ�شنهاد ه

در حال خواندن بوديم و تقر�با به اواخـر آن نزديـک � شـديم و حـديث 

هنوز بطور ��ل به اتمام نرسيده بود كه ناگهان تلفن همـراه خـواهر فـرد 

بازداشت شده �وع به زنگ زدن كرد و ديدم كه آثار خوشحا� در چهره 

برادرشان �شت تلفن گفتند كه �ش� برطرف ا�شان نمايان شد؛ و اينكه 

  .شده و االن هم� در حال حر�ت به طرف م�ل ما هس�ند

بعد از اينكه به م�ل رسيدند از آنها پرسيديم كه �س چطور شد؟ شما كه 

بلـه؛ : گفتنـد! گفتيد آنها به هيچ وجه را� به آزاد كـردن نـ� شـدند؟



 ٢٢٢

ميـد � شـدم و قـصد هم� طور بود و خودم هم داشـتم �ـم �ـم نـا ا

بازگشت داشـتم كـه ي�بـاره در آن �وقـع شـب بطـور ناگهـا� رئـ�س 

به پاس�ه آمـد كـه حـ� خـود ) بطور غ� معمول(�ن�ی برای ��� 

پرسنل آ�ا هم تعجب كرده بودند كه ا�شان در ان وقت شب برای چه بـه 

  !آ�ا آمده است؟

 بـا ا�ـشان صـحبت وق� فهميدم كه ا�شان رئ�س �ن�ی است رفـتم و

كردم و جر�ان �ر برادرم را گفتم، و خدا را شـكر ا�ـشان بـه �� كـه 

كتابها بماند تا استعالم بگ�ندـ و فقط با يک �رت شناسـا� بـرادرم را 

  .آزاد نمودند

ما هم به ا�شان گفتيم كه اين آزادی به خاطر معجزه حديث كساء و نظر 

همـ� در آن وقـت بـا ايـن بوده است كـه مـا لطف پنج تن آل عبا 

 متوسـل شـديم و حديث با عظمت به اهل بيت عصمت و طهـارت 

  .برای آزدای و �ات ا�شان د� كرديم

  

  و ا�مدهللا رب العا��



 ٢٢٣

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٣٧٥( 

 حـوزه –  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- آ�وزشكده سـوم :منبع

  . از اصحاب امام سوم  شيد هجریرُ جناب : معارف ال�

 بـا توسـل بـه  در دوران بـارداری جنـ�حفـظسـالم� و  :عنوان واقعه

 . كساءآسما�حديث 

 � بيـانگونه  واقعه فوق را در�اره فرزندشان اين) م.ز(خانم  :�ح واقعه

  :كنند

به بر�ت ��ت در �ا�س و دروس ناب معـارف الـ� و بهـره منـدی از 

منـه ( است كه با عنايت ح�ت صاحب اال�ـر علوم آل اهللا، چند ما�

صاحب فرزندی شده ايـم كـه خداونـد متعـال را از ايـن بابـت ) ا�سالم

  :واقعه ای كه در دوران بارداری ام افتاد اين بود كه. شاكرم

هن�� كه در ماه پنجم بارداری بودم وقـ� بـه پزشـک معـا�م �راجعـه 

وضعيت و سـالم� جنـ� را كردم �س از ا�ام سونوگرا� و برر� ط�؛ 

در مغز جن� شما ك�ست هـا� �ـشاهده � شـود : اين گونه بيان كرد كه

كه بايد ��عا سونوگرا� سه بعدی ا�ام داده شود؛ تا �سبت به �ـشخيص 

  . و درمان آن اقدام الزم را ا�ام دهيم

�س از بيان اين �وضوع از طرف پزشک معـالج؛ بـرای سـالم� فرزنـدم 

ان شدم، و �اطر عدم �وفقيت درمانها و يا عوارض داروهـا و �سيار نگر

  .يا هر اقدا� كه بنا داش�ند ب�ار گ�ند در اضطراب افتادم



 ٢٢٤

به خداوند متعال پناه بردم و با تو� بر او؛ �بو�ان ال� حـ�ات �ـسه 

 را شــفيع قــرار دادم، و تــصميم گــرفتم كــه تــا پايــان دوران طيبــه 

ه صورت مداوم؛ حـديث ��ـف كـساء را تـالوت بارداری؛ هر روزه و ب

 خـصوصا حـ�ت فاطمـه نمايم، و با توسل به اين پنج نور مقـدس 

؛ از ا�شان �واهم كـه جنـ� مـن را از ايـن عـوارض �فيـت زهراء 

�شيده؛ و �را از اين درمانها � نيـاز فر�ـوده، و فرزنـدم در هـن�م تـو� 

  . سا�م و بدون هيچ �ش� بدنيا بيايد

حـ�ات اهـل بيـت عـصمت و (با اين تو� ال� و توسل به او�اي ال� 

كه ا�ام دادم، نور اميدی در د�م احساس كـردم، بطـوري ) طهارت 

كه ديگر يق� داشتم كه با خوانـدن ايـن حـديث نـورا�؛ �ـش� جنـ� 

برطرف خواهد شد، ف�ا از ادامه پيگ�ي ط� �ف نظـر كـرده؛ و حـ� 

  . بعدی و بقيه بررسيها ن� نرفتمبه سونوگرا� سه 

هر روز تالوت اين حديث ��ف را ا�ام � دادم تـا اينكـه در مـاه نهـم 

بارداری؛ هن�� كه �ددا برای معاينه به نزد پزش�م رفتم، �س از ا�ـام 

ديگر اثري از آن ك�ـستها� كـه در : معاينات سونوگرا� ا�شان گفت كه

هده كرده نبـوده، و جنـ� شـما در كمـال در معاينات سونوگرا� قب� �شا

  .صحت و سالم� است و �ش� قب� � از ب� رفته است

  

  و ا�مد هللا رب العا��



 ٢٢٥

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٣٨٧( 

 حـوزه –  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- آ�وزشكده سـوم :منبع

  . سوم  از اصحاب امامجناب شهيد ها� بن عروة : معارف ال�

فــراهم شــدن ا�ــ�ن خر�ــد جه��ــه ازدواج در �ايــط  :عنــوان واقعــه

  .غ���ن؛ با توسل به حديث قد� كساء

  :دواقعه فوق را اينگونه بيان � كن) ن.ف(خانم  :�ح واقعه

حـديث كـساء در م��ـان بـود زما� كه ابتداي �وع �لس توسل بـه 

ادند و با �عيت حـداك�ی همساي�نمان ا�مدهللا استقبال خو� �شان د

�لس را برقرار � كرديم، ي�ى از آنها كه حضور �ستمری در جلسات 

  :داشت يک روز برايم تعر�ف كرد كه

اوايل ��ت من در جلسه حديث كساء بود، دخـ�م عقـد ازدواج كـرده 

بود، و ما در تالش براي تهيه و تدارک جه��ه او بوديم تا هر چـه زودتـر 

 شود، و� با توجه به �ش�� كه داش�يم؛ ا��ن تهيـه آن را� خانه �ت

برايمان فراهم ن� شد؛ از يک طرف چون هم�م دارای شـغل آزاد بـود؛ 

�ر و �س� او ن� گشت، هم چن� �ستأجر هـم بـوديم؛ و بايـد �مـاه 

كرايه خانه را به صاحبخانه پرداخت � كرديم، نرخ تورم هم كه روز بـه 

 شد؛ ف�ا برای ما هيچ ا��� برای تهيه وسـايل �ـورد نيـاز روز ز�ادتر �

  . دخ�مان فراهم ن� كرد



 ٢٢٦

تا اينكه من يک روز در جلسات حديث كساء برای اين �ر نيت كـردم، 

 خواسـتم كـه خودشـان اسـباب آن را و از ح�ات پنج تن آل عبـا 

  . برايمان فراهم كنند

كه هيچ وقـت تـصورش را نـ� (بعد از آن شاهد بودم كه از راه � گما� 

به رو� كه برای ما ا���ش نبود؛ توا�س�يم در ظرف مـدت زمـان ) كردم

ك� و به آسا�؛ جه��ه او را با كيفيت باال تهيه كنيم، و بطـور ناباورانـه 

  . دخ�م را را� خانه �ت كنيم

نظـر لطفـشان را شـا�ل از اينكه ديدم اهل بيت عصمت و طهارت 

  .را شاكرم كردند �وال حال بنده حق�

  

  لعا��اوا�مداهللا رب 

  



 ٢٢٧

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٣٩٩(

 حـوزه –  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- آ�وزشكده سـوم :منبع

 از اصـحاب امـام سـوم جناب شهيد حبيب بن مظـاهر : معارف ال�

.  

سـل بـه خـانواد� بـا توبرطرف شـدن نـزاع و اختالفـات  :عنوان واقعه

  .حديث آسما� كساء

  :ونه بيان � كندگ را اينفوقواقعه ) ف.ن(خانم  :�ح واقعه

�مد اهللا توفيق شد كه �لس حديث كساء را در م��ـان برقـرار كـنم، 

، تـار�خ و سـاعت �وع آن كنم�لس برگزار اين   � خواستمهن�� كه

.  سعد خاص بـودرا به گونه ای انتخاب كردم كه از �اظ �و� مطابق با

از اين بابت �سيار خوشحال بودم و از خداوند متعال طلـب ر�ـت الـ� 

كردم، كه از قضا با �وع �لس هـوا ابـری شـد؛ و بـاران ر�ـت الـ� 

�وع به بار�دن گرفت، و تا چندين روز ادامه داشت، و ايـن را بـه فـال 

 بـه ايـن نيک گرفتم، كه ان شاءاهللا اهل بيـت عـصمت و طهـارت 

  . لس نظر و عنايت خاص دارند�

چند روز بعد از �شكيل جلسه حديث كـساء ي�ـى از افـرادی كـه در 

�ر�ـه اى از بـر�ت ايـن �لس حضور داشت با بنـده تمـاس گرفـت و 

  : گفت�لس را برايم نقل كرد و 
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 بـر � �ـسائل كوچـک و بـزرگ زنـد� اخـتالف امن و هم�م �رتبـ

 � � برديم، از وق� كـه در جلـسه  و هم�شه در حالت نزاع به،داش�يم

حديث كساء م�ل شما ��ت كردم؛ و �سبت به توسـل بـه ايـن حـديث 

نورا� و با عظمت آ�ه شدم؛ تصميم گـرفتم كـه بـرای حـل �ـش�ت و 

اين درگ�ی هايمان به حديث كـساء و خـصوصا حـ�ت برطرف شدن 

  .  متوسل شوم تا حاجت خود را بگ�مزهرا 

د بودم كه چقدر اثر عجي� روی رفتارهايمان بوجـود آمـد بعد از آن شاه

  . و اختالفات و درگ�ی هايمان به حداقل رسيد

ح� ي�بار كه اين �ش� برايمان رخ داد؛ هم�م با حالت قهـر، خانـه 

را ترک كرد، و من در همان �ظه �وع به خواندن حديث كساء كـردم، 

را برطرف كنند، كـه  خواستم كه خودشان �ش� و از ح�ت زهرا 

 ديدم بعد از چند دقيقـه همـ�م بـه خانـه برگـشت؛ و رفتـار و ي�باره

  . كردارش به � تغي� كرده بود، و اثری از عصبانيت در او پيدا نبود

و از آن روز به بعد؛ ا�مدهللا زند� آرام و بدون �ش� را داشته ايـم كـه 

  . زند� ام � دانم برهمه اينها را مديون لطف و عنايت اهل بيت 

  

  وا�مدهللا رب العا��



 ٢٢٩

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٤١١( 

 حـوزه –  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- آ�وزشكده سـوم :منبع

 از اصـحاب امـام جناب شهيد حبيب بن مظاهر اسدي : معارف ال�

  .سوم 

�ت �لس قبو� در دا�ش�ه در مقطع فوق ل�سا�س به بر :عنوان واقعه

 .حديث كساء و توسل به ح�ات معصوم� 

 كه هم در حوزه معارف ال�از شاگردان ) م.ر(خانم  :�ح واقعه

د واقعه را نقرآن و هم در �س هاي معارف ��ت دارتالوت جلسات 

  : كهكننداين طور تعر�ف � 

 بعد از يك سال ، ��م براي ل�سا�س در دا�ش�ه �ران اهواز قبول شد

اهل بيت عصمت و در آن دا�ش�ه درس خواند با د� و توسل به كه 

ا��ن انتقا�ش به اصفهان  و ح�ات معصوم� طهارت 

 و سه سال ديگر ،در دا�ش�ه ما�ك اش� در اصفهان مهمان شدفراهم؛ و 

، و� براى فارغ ا�حصي� يك را در دا�ش�ه ما�ك اش� درس خواند

 �ش� اين بود كه با وجودي كه ��م ،�ش� اداري در اين وسط بود

 اهوازاز را هنوز نمرا�ش اما  ،فقط سال اول را در اهواز درس خوانده بود

 و براي آز�ون فوق ند،اده بودفرستبه دا�ش�ه ما�ك اش� اصفهان ن

 ز�را اگر معدل را بود،ل�سا�س هم داش� يك معدل دقيق خي� مهم 

  در مقطع ل�سا�س؛ امابعد از قبو� ��ن است  ح�؛اش�باه اعالم كنند
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 و ،دع فوق ل�سا�س �ورد قبول واقع �شودر مقطبراى پذيرش و ورود 

و اعالم كرده  از خودش معد� را �م� زده ؛��م كه نمرا�ش را نداشت

 و بعد از اين ؛ نگران هم� قضيه بود كه اش�باه �م� زده باشد� و،بود

 صدم باالتر �م� زده دوفهميد كه  ؛كه آز�ون را داد و نمرا�ش آمد

 او را ؛ چون باالتر گفته است؛ و ناراحت بود كه اگر هم قبول شود،است

   .رد كنند

 روز حديث ��ف كساء را ٤٠براي هم� خاطر من نذر كردم كه 

   . تا �ش� فرزندم حل شودم متوسل شو �وانم و به پنج نور مقدس

 به خاطر اين كه ؛به فرزندم آمد و وق� رت؛شدطور مدهللا هم� �و 

   . �ش� برا�ش به وجود نيامد؛معدل را باالتر گفته بود

براي ادامه  ؛ بود١٤٠٠ون رتبه او چرتبه فرزندم آمد كه و بعد از آن 

، ز�را برای قبو� در رشته به�؛ حدس � زد كه جا� قبول �شود�صيل 

   .بايد رتبه او باالتر از اين � شد

�وع كردم و گفتم هر روز حديث ��ف كساء را �  وزاز همان ر

   .خوانم تا به حاجتم برسم و فرزندم در دا�ش�ه خو� قبول شود

 فرزندم در همان دا�ش�ه ما�ك  به بر�ت توسل به پنج نور مقدس

و  ، براي مقطع فوق ل�سا�س قبول شد"قدرتبرق گرا�ش " در رشته ؛اش�

جود اين كه دوستا�ش كه رتبه ها�شان به� كه ح� با واين در حا� بود 

به بر�ت توسل به  و� ؛  نتوا�سته بودند قبول �شوند،از فرزند من بود

�ش� قبو� و پايان هم :  برآورده شدفرزندمچهار حاجت  حديث كساء؛
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مقطع ل�سا�س او حل شد، و هم �ش� پذيرش فوق ل�سا�س او برطرف 

  .شدپذيرش دا�ش�ه خو� در و هم ؛ قبول شدرشته خو� گرديد، و هم در 

 حديث با عظمت ديده ايما� كه از اين هبنده و خانواده معجزه 

 و به هر ك� �ش� داشته باشد توصيه  است،اعتقادمان را ب�ش� كرده

   .كساء متوسل شود��ف � كنيم كه به حديث 

                                         

  دهللا رب العا��موا�

  



 ٢٣٢

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٤٢٣( 

 حوزه معـارف ، ح�ت امام حس�  حس�نيه، آ�وزشكده سوم:منبع

  . از اصحاب امام سوم  ثمامة ا�صائدي جناب شهيد أبو: ال�

  .� كساءآسما سا� �س�ن با توسل به  حديث ١٥حل �ش�  :عنوان واقعه

 حوزه معارف ال� است شجو�اندا�از كه ) ع.م (خانم  :�ح واقعه

  : كهكنندواقعه را اين طور تعر�ف � 

 به ؛ و� سال پ�ش �وع به ساخ� م�ل �سكو� مان كرديم١٥حدودا  

د�ل اينكه براي ت�ميل كردن آن به هز�نه ب�ش�ي نياز داشت و با توجه 

نتوا�س�يم ساختمان را � و �ايط شغ� هم�م، به هز�نه باالي زند

  .ل كنيم و �بور شديم با همان �ايط نيمه �ره در آن سكونت كنيمت�مي

در اين مدت به د�ل اينكه م��ان ح� �ه�ات يك م�ل �سكو� 

  .، زند� بر ما �سيار سخت � گذشتساده را هم نداشت

راههای �تلف را امتحان كرده بوديم كه شايد بتوانيم با استفاده از آنها 

�ل ب�نيم و� همه راهها به رو�مان �سته � شد و اقدام به ت�ميل م

به هيچ وجه ن� توا�س�يم ح� حداقل هز�نه را برای �وارد جز� تهيه 

  .كنيم

تا اينكه يک روز، ي�ى از همساي�ن به درب م�ل ما آمدند و گفتند 

كه در م��شان جلسه تالوت قرآن و �لس حديث ��ف كساء است 

  . آن ��ت كنمو از من خواس�ند كه در
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وق� وارد �لس شدم؛ ديدم كه بعد از تالوت حديث ��ف كساء، از 

معجرات و آثار و بر�ت مداومت و توسل به اين حديث ��ف را در 

�س خواندند و در آ�ا ش�يدم كه افراد �سياری با �ش�� بزرگ� از 

د �ش� من به اين حديث ��ف توسل پيدا كرده اند و به حاجات خو

رسيده اند؛ در همان جا با خودم نيت كردم كه از فردا صبح به مدت 

  .چهل روز اين حديث ��ف را تالوت كنم

هر روز بعد از نماز صبح اين حديث با عظمت را تالوت � كردم و از 

 � خواستم كه خودشان نظر توج� كنند تا ح�ات اهل بيت 

  .�ش� ما برطرف شود

م بودم؛ كه به طور غ� قابل باور؛ و از جا� كه در ايام اواخر اتمام خت

اصال فكرش را ن� كرديم؛ هز�نه الزم جهت ت�ميل ساختمان فراهم 

شد، بدون اينكه �واهيم از ك� پو� قرض كنيم و يا وا� بگ��م؛ و 

  . توا�س�يم به �عت و در مدت كوتاه م��ان را �ساز�م

ن �لس �صيل معارف ال�  را شكر � كنم كه �را با ايو �وال 

آشنا كرد و از آن روز س� � كنم هر روز حداقل ي�بار اين حديث با 

عظمت را تالوت كنم؛ و با هر فردی هم كه صحبت � كنم و � ب�نم كه 

در زند� دارای �ش�ت هس�ند آنها را به خواندن حديث ��ف كساء 

  .�شو�ق � كنم

  

  وا�مدهللا رب العا��



 ٢٣٤

  ياث األولياء يف التوسل حبديث الكساءغ) ٤٣٥( 

 حـوزه –  حـ�ت امـام حـس�  حـس�نيه- آ�وزشكده سـوم :منبع

 از اصـحاب امـام جناب شهيده زوجة وهب بن عبداهللا : معارف ال�

  .سوم 

  . با توسل به حديث كساءمتعددبرطرف شدن �ش�ت  :عنوان واقعه

معارف ال� است اين  حوزه كه از آ�وزشياران) ن.م(خانم  :�ح واقعه

  :واقعه را اينگونه تعر�ف � كنند

 ي�ى از همساي�نمان كه در نزدي�ى ما سكونت دارند حدود سه سال 

پ�ش هم�شان را در حادثه ای از دست دادند و دارای دو فرزند بودند؛ 

 تا اينكه ديدم . ا�شان دچار حاالت اف�د� شده بود؛بعد از اين اتفاق

�ل ما آمدند و گفتند كه �سيار حا�شان آشفته است، يک روز به درب م

و چون مطلع بود كه بنده در ي�ى از حوزه های معارف ال� ��ت � 

 و در آ�ا در ابتدای �لس حديث ��ف كساء تالوت � شود؛ از ؛كنم

بنده خواست تا ا�شان را به آن �لس ب�م تا از اين طر�ق حال رو� 

  .شان به� شود

 روز با ا�شان هماهنگ كردم و با ي�ديگر به �لس توسل فردای آن

در ابتدای �لس ك� از معا� اين حديث ��ف برای افراد . رفتيم

گفتم و اينكه همه آسمانها و زم� و همه �ئنات به بر�ت وجود اين 

غياث خلق شده اند و بعد از آن هم ي�ى از وقايع ذوات مقدسه 
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 را برا�شان خواندم و اينكه افراد �كساءو�اء � ا�وسل �ديث ااأل

چک و بزرگ از طر�ق توسل به اين حديث با �سياري با �ش�ت كو

عظمت و نورا� توا�سته اند به حاجات مادی و معنوی خود نائل شوند؛ 

 از معارف ال� برا�شان بيان شد و ديگربعد از آن هم بر� مطالب 

  .جلسه به اتمام رسيد

 به نزد بنده آمد و گفت كه چقدر اين جلسه برا�ش ا�شان بعد از جلسه

خوب بوده است و احساس سب� و �شاط � كند، من هم از اين خ� 

  .را شكر نمودمخوشحال شدم و �وال 

 صبح زود بود كه ديدم ا�شان تماس گرفتند و �سيار ،فردای آن روز

 ديروز كه در �لس حديث كساء ��ت :خوشحال بودند و گفتند كه

؛ چون ا�سال بايد برای ورود به دب�ستان دم برای دخ�م نيت كردمكر

انتخاب رشته � كرد و ب� دو رشته دو دل شده بود، برای اين �ر 

استخاره ا�ام داديم و� جواب استخاره برای هر دو رشته خوب نبود و 

هم� طور �درگم مانده بوديم، تا اينكه ديروز در جلسه حديث كساء 

اين �ش� نيت كردم و ا�روز صبح به طور غ� قابل باور از برای حل 

طرف �ر�ز ت�هوشان تماس گرفتند و گفتند كه دخ� شما قبول شده 

است و ��عا بايد به �ر�ز آ�وز� تهران �راجعه كنيد تا �رهای ثبت 

  . نا�شان ا�ام شود

زانه بنده از ش�يدن اين خ� خوشحال شدم و به ا�شان گفتم كه تالوت رو

اين حديث را هم�شه ا�ام دهد تا ان شاءاهللا به بر�ت آن ديگر 



 ٢٣٦

  .�ش�ت هم برطرف شود؛ ا�شان هم قبول كرد

 و اين بار آثار رضايت در ه�ددا تماس گرفتاو تا اينكه مد� بعد ديدم 

 كه از آن روز به صورت روزانه تالوت :صدا�ش ب�ش� بود و گفت

بعد از اينكه برای ثبت نام را� حديث ��ف كساء را داشته ام و 

تهران شديم، چون در اواخر شهر�ور ماه بود و ثبت نامها �ش� بود؛ 

و  وق� آ�ا رفتيم �رهای ثبت نام به راح� و بدون هيچ �ش� ا�ام شد

من در تمام اين مدت تالوت حديث كساء را ترک ن�ردم و اعتقاد 

  . عجي� به آن پيدا كرده بودم

ي براى تهيه م�ل نزديك �ل �صيل دخ�م داش�يم، تا �ش� ديگر

اينكه از بر�ت مداومت به تالوت اين حديث نورا� در مدت زمان ك� 

  . توا�س�يم م�ل مناس� در نزدي�ى �ل �صيل دخ�م پيدا كنيم

مطلب ديگر آن�ه بعد از فوت هم�م زند� مان به سخ� اداره � 

ه طور غ� قابل باور؛ �ری در همان مدرسه شد؛ و از بر�ت اين توسل؛ ب

  . برايم پيدا شد، و در آ�ا �شغول به �ر شدم

و خالصه اينكه بنده بوسيله توسل و مداومت به اين حديث نورا� �و� 

عجيب و غ� قابل باوري را در زند� ام ديده ام، و همه �ش�ت زند� 

 مديون لطف و عنايت اهل ام به ي�باره به پايان رسيد، و همه اينها را

 بر زند� خودم و فرزندانم � دانم و از اين بيت عصمت و طهارت 

  .جهت به در�هشان سجده شكر به جای � آورم

  وا�مدهللا رب العا��



 ٢٣٧

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٤٤٧(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� - آ�وزشكده سـوم :منبع

  . از اصحاب امام سوم شيد هجری اب شهيد رُ جن: معارف ال�

 به راح� با توسل به حديث قد�  در سفرپيدا كردن راه :عنوان واقعه

  .كساء

واقعه فوق را در�اره ي�ى از دا�شجو�ا�شان ) ن.ف(خانم  :�ح واقعه

  :اينگونه نقل � كنند

 ي�ى ؛يک روز �س از اينكه �لس هفتگي حديث كساء به پايان رسيد

 افراد ��ت كننده به نزد بنده آمد، و واقعه ای كه با توسل به حديث از

  :��ف كساء به آن رسيده بود را برايم اينگونه نقل كرد

پدر و مادرم مد� است كه برای زند� به  ي�ى از �ن شهرهای 

كشور منتقل شده اند؛ و ما اين چند باری كه با وسيله نقليه مان � 

 دچار �ش� � شديم؛ ز�را با وارد ؛ هر�ار برو�مخواس�يم به ديد�شان

شدن اش�با� به يک اتو�ان �بور � شديم؛ تا انتهای آن را برو�م و بعد 

چندين ساعت در شهر �گردان شو�م؛ با اينكه از ورودی شهر از آن هم 

وق� از من اين �ش� طوري شده بود كه و ، تا م��شان �س� ز�ادی نبود

بود كه هم�م اين  ز�را ؛دم اس�س پيدا � كردمرسي� شهر آن نزديک 

ف�ا با ورود به در واقع �اطر من ساعتها رانند� كرده و خسته شده بود، 

 و  ناراحت � شد،؛ خستگ�ش �ضاعف شده و�گردا��وع شهر و 
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 و از ؛يک طرفكه تا برسيم به اين شهر  ساعت رانند� ۶-�۵ گقت اين 

به هم تا برسيم به م�ل كه �واهيم داخل شهر �شو�م به بعد هم اينجا 

  !يک طرف

شهر رسيديم به ياد �لس توسل حديث كساء آن اين بار وق� به نزديک 

 و اينكه در آ�ا برايمان از وقاي� كه با ؛كه در آن ��ت � كنم افتادم

توسل به اين حديث به حاجا�شان رسيده اند گفته شده بود؛ به هم� 

 به مقصد برسيم �شساده و با آرای اينكه در شهر �گردان �شخاطر ب

 و بعد از چند ،همان �وقع �وع به تالوت اين حديث نورا� كردم

 ظرف مدت چند ؛شهر �درگم شو�مآن دقيقه ديدم كه بدون اينكه در 

را لط� از جانب پنج نور آسودگي  و اين ، به مقصد رسيديمآسا�دقيقه با 

  .� دانممقدس 

  

  وا�مدهللا رب العا��

  

  



 ٢٣٩

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٤٥٩(

 حوزه معارف ، حس�نيه ح�ت امام حس� - آ�وزشكده سوم :منبع

  . از اصحاب امام سوم  ة بن أ� سالمةجناب شهيد عمار: ال�

  .سما� كساءآي با توسل به حديث گ سا� زند۱۳حل �ش�  :عنوان واقعه

 معارف ال� ��ت � سهايدر در اخ�اكه ) ب.ر(خانم  :ه�ح واقع

�ت كننده در � ي�ي از بانوان يگدر�اره زندكه كنند واقعه فوق را 

  :ونه تعر�ف � كندگاين �ا�س توسل؛

 سال ۱۳حل �ش� زندگي من ب�ش� به يك معجزه ش�يه است؛ حدود 

ه هم�م به  و از همان ابتداي زندگي متوجه شدم ك،پ�ش ازدواج كردم

وق� مطم� شدم كه اين �ش� را دارد، پيگ�ي . �واد �در اعتياد دارد

  .كردم و متوجه شدم اين بيماري به زمان قبل از ازدوا�ان بر� گردد

! هاي �تلف س� كردم كه �ش�ش را حل كنم و� ن�يجه اي ندادبا راه

و هر ! طرح كردننه مدارا �رساز بود؛ نه اع�اض؛ و نه با خانواده اش م

وق� تمام اين راهها  ،روز شاهد تباه شدن زند� خودم و فرزندم بودم

جواب نداد؛ مد� بعد احساس كردم كه قلبم دچار فشار شديد است به 

با اين �ش� سا�ا حدي كه نفس كشيدن را برايم سخت كرده است، 

 ن� او ديگر داشتم �م �م باور � كردم كه درگ� بودم، خانما�سوز 

تنها  و ،و تا زنده است مبتال بوده ،تواند از اين �صيبت �ات پيدا كرده

   .�رگ � تواند او را از ا�ام اين �ر منع كند
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، از بر�ت حديث درسهاي معارف ال�حوزه با  از طر�ق آشنا�تا اينكه 

در با مدير حوزه تصميم گرفتم كه �ش�م را مطلع گشتم، نورا� كساء 

 و ،م كه به حديث ��ف كساء متوسل شو:ه بود گفتوي ،رمميان بگذا

   .مآن را به صورت روزانه تالوت كن

پنج تن ح�ات  من هم از همان روز با اعتقاد ��ل به اينكه ك� جز

 �وع به ؛ ن� تواند �ش�م را حل كند و ائمه اطهار ل عبا آ

م كه سعه خواندن اين حديث با عظمت كردم، بعد از مد� احساس كرد

 به حدي كه �ش� كه باعث شده بود دچار فشار ؛صدر پيدا كرده ام

در اين  به توسلم ادامه دادم، .قلب شوم، برايم يك اتفاق ساده زند� شود

� ديدم تغي�ا� در فضاي مدت با �كرر خواندن حديث ��ف كساء 

در حال زندگي ما در حال وقوع است، و روحيات و رفتار شوهرم ن� 

بدون اينكه ك� از هم�م �واهد كه براي ترك به� شدن است، 

 و ،خودش براي اين �ر اقدام كردبا ناباوري ديدم اقدام كند، اعتياد 

 االن نزديك چهار ماه است كه �ش�ش 
ّ

برطرف شده است، و ب��

، و معتقدم كه همه  را به خاطر اين نعمت بزرگ شكر � گو�م�وال 

شان دچار �ش�� هس�ند، زما� كه يق� كنند كه �افرادي كه در زندگ

  هيچ چ� و هيچ ك�؛ اهل بيت و به شفاعتجز خداوند متعال 

مت و با اين عقيده به اين حديث با عظن� تواند �ش�شان را حل كند، 

 به حاجات خود � رسند؛ إن شاءاهللا
ً
  .و نورا� متوسل شوند، يقينا

  و ا�مدهللا رب العا��



 ٢٤١

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٤٦٠(

�مع �ر�ران فعال تاالرهاي سايت ب�ياد حيات ا�، و برگزار  :منبع

 .كنند�ن �لس توسل به حديث كساء

فراهم شدن سفر ز�ارت عتبات ��ات بدون هز�نه و با  :عنوان واقعه

  �ايط مطلوب با توسل بوسيله حديث قد� كساء

و �ر�ران فعال  معارف ال� عالقمنداناز ) ك.ر (ىآقا :�ح واقعه

  : دهدچن� �ح � واقعه خود را اينتاالرهاي سايت ب�ياد حيات ا�، 

" �ر�ات ا�"عنوان �� به " �أحيات رسانه "از آ�ز سايت 

كه در آن توسالت �ر�ه شده �ر�ران و  ،اختصاص داده شده است

كه خودشان �ستقيما شاهدش را   هل ا�يتأكرامات و معجزات 

بوده اند من�� � كنند، و نزديك به دوسال است كه هر هفته روزهاي 

غياث األو�اء � ا�وسل "دوش�به �رسو� اي �ستقل من�� � شود بنام 

كه حاوي �ارب �س�ند دا�شجو�ان آ�وزشكده هاي " �ديث ا�كساء

ا
ّ
و شوق مطال� شگفت  ب�ياد حيات ا� و ساير �ر�ران � باشد، و حق

از زمان و به بر�ت �ا�س �� معارف ال� و  . است ايو آ�وزندهانگ� 

بطور �وردی �ش�ت و �وانع مهم خودم  قد�؛آشناييم با اين حديث 

 �رتفع ) آسما� و اجابت فوری آن�مبا توسل آ� به اين (زندگيم را 

 هفته منتظر ان�شار هربا اين حال عل�غم �ارب شخصيم؛  ،شده ديده ام
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ار�ن به دامان آن ) منه ا�سالم(استغاثه های بند�ن در�ه �والنتايج 

 و �� ، و � باشم، و هستم،مه ابودخداوند ا� قد� و عرش ر�ّ ه حظ�

قدمهايم در برداش� اين با تأ�ل در آنها؛  و ،شگرف از مطالعه آنها � برم

  .�كم� از پ�ش � شودن� �س� 

 به ؛ ي�ى از وقاي� را كه با توسل به اين �وهبت آسما� نصيبم شدهحاال

جانهای بار�افت�ن به اين حرم اميدوارم كه  و آورده،رشته �ر�ر در 

  .و حر�م امن ال� را س�اب تر نمايمنورا� 

 با ي�ى از ) هجری قمری١٤٣٤قبل از ماه �رم ا�رام (دو ما� بود 

و  و �ش�ت ، ��فه صحبت � كرديمدوستان در�اره ز�ارت �شاهد

 :او تعر�ف � كرد ، از گذشته تا حال را �رور � كرديم؛��ف�وانع 

 ؛شخ� است �ؤمن و متم�ن كه هر سا� ماه �رم را به كر�ال ��ف

 
ّ
 رد،اد �ف حضور  �و � اين ماه را به حرم ح�ت قد� ثارا�ل

پاسپورت گرف� هم برايمان ا ما چه؟ هز�نه ح� يک امّ : بعد اضافه كرد

   !دازش بر � آي پول همه �ری ؛ب��:  و � گفت،�ش� است

من هم همدرد او بودم و آرزوي چن� توفيقا� داشتم، و� با حال و 

 حرف � اينهم جيبم خا�؛ و حاال از طر� رو��رد او �وافق نبودم، اما 

 (ر�ط 
ّ
�  و،رده كرده بودزآب�ش�   را خاطرم)ل �ش�ت استكه پول حال

م به خداوند  به لطف خدا بر اين فضاي يأس آور
ّ
غلبه كردم، و حسن ظن

خواهم من ثابت به هدايت و مدد ال�؛  :فتمگ دبا خورا از دست نداده، و 

ه ای قو و هيچ حول و ، است)منه ا�سالم(كرد كه همه ا�ور بدست �وال



 ٢٤٣

: دم كهز�زمه كرود با خ را ا� نورذكر و اين حق،ن�ست مگر به عنايت 

 
َ

 وْ حَ ال
َ

  وَ ل
َ

 ال
ُ
  إِ ةَ و�  ق

�
 . العّ� العظيماهللا بِ ال

� يك  و،��ف به كر�ال شده بودمهم ي�بار  دوسال و نيم پ�ش ا�ته

�ؤمن در بالد بعيده حداقل سا� چهار بار بايد ��ف شود؛ تا وظيفه 

ق �شده از آن سفر كه ديگر �وفبعد بندگي خود را �اي آورده باشد، ف�ا 

  .مهم اتفاق بيافتدوظيفه به دنبال را� بودم كه اين واره همبودم؛ 

 و ، اعالم پ�ش ثبت نام كرد؛عتبات ��ات�روانهاي ز�ار� سايت 

فاميل در ميان ، اعالم � كرد در قرعه ك�  رابرای ��ف ن�يجه نها�

قه مند  تا عده ای از اعضاء عال؛هم صندو� خانواد� راه انداخته بودند

 ) اختيار � گذاشتدربا وا� كه (را 
ّ

 به من ،دن اعزام كن به كر�الی مع�

 چون ،را داری بياحق عضو�ت كه شما هم اگر ماي� و هز�نه : هم گفتند

  .نبودمآن عضو هنوز من 

 
َ

به هر كه � رسيديم � گفتيم سايت عتبات برای ثبت نام : لص �م�

�س انداز ما براى  و ،م نزديک � شديم همچنان به ماه �ر� و،باز است

 و او�و�تهای آنها جهت ،هز�نه سفر هم �� نبود، قرعه ك� ا�ام شد

و خالصه اين راه ن� برايم �سته  ، ما �� نبود�ايط اما ،اعزام �� بود

  و از، و پولت �� بود،و كنايه ها كه اگر زودتر ثبت نام كرده بودیشد، 

   .؛ هم �ز�د بر علت بودنا اميد كنندهاين قبيل حرفهای 

ر خودم �سياچون و اما به فضل خداوند من با اين وقايع د��د �شدم، 

و اين ايام هم در راه  ،بودم �شورای حس��ايام راغب به ��ف در 
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جيب خا� و وقت هم �م، از طر�  �وبود، ف�ا ب�ش� در فكر بودم، 

 كس و �ر�م كه اينگونه بايد  يع� ما اينقدر �:پ�ش خودم گفتم

 �س به ح�م ، �ستأصل شو�م
ُ
 أ

ْ
 وِ� عُ د

َ
 ْب جِ تَ سْ  أ

َ
  ل

ُ
دستهايم به د� ؛ مْ �

 ،بلند و از � گذشت
ّ
هل ح�ات أم به تالوت حديث كسای  و �ها م�ن

  :  و دل اين نوا را نغمه گر بود،شد ا�يت 

  د رسای شه خو�ان تو به فر�ا= ما كه ندار�م به غ� از تو كس 

�لس حديث كساء را برای تعجيل در ا�ر فرج �والی به لطف حق 

با قرائت برپا كرديم، و  بن ا�سن العسكری �ّمد غر�بم ح�ت 

 ح�ت �وال صاحب لطف عنايت و  بهه مان؛ �ل از�ل�صحيح در 

 ال�همچنان به حول و قوه كه اين �لس (با� شدم ) منه ا�سالم( ا�زمان

� خواستم كه   از ح��ش، و در پايان تالوت آن در �لس،)ادامه دارد

   .�م كنندروز رامقامهای ��ف و آسما� �شاهد نورا� و آن ز�ارت 

منه ا�سالم ( عنايت و كرامت و اعجاز ح�ت واليت ك�یباالخره 

در كه ی  يك روز و صبح، �ر خود را كرد)و��ه ال�سليم و علينا سالمه

ا�د تم با ي�ى از رفقا ��ف شوم �� نورا�  � خواسو مم�ل بود

 و بعد آن خودش د،برادرم زنگ خوركه تلفن  شاهچراغ بن �و�

 زنگ زدند برای  فارساز ستاد بازسازي عتبات ��ات استان: گفت

به و من ،  جهت بازسازي حرم غر�ب عسكر�� ،سا�راءاعزام به 

 آنها به : گفتممانع است،تم و �ش�بيايم، گفته ام كه ن� توانم آنها 

 و خ�ش را بده؛ با دوستم ؟زنگ بزن و بگو آيا � شود جايگز�ن كرد
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تلفن كه در اين اثناء  ف شديم حرم ح�ت ا�د بن �و���ّ 

جايگز�ن ا���ش : خ� داد كه گفته اندو برادرم  ،هم زنگ خوردهمرا

ز� : گفتم خود و با بايد �ی به آ�ا بزنم، آدرس را گرفتم � و،هست

كه همانا خدمت ( و دل به مقصود خود ،توفيق كه بار به م�ل رسيد

  نائل آمد، در اين هن�م خجسته و)خا�صانه �� �وال منه ا�سالم بود

و صورت  ، شدم��ف منور ح�ت شاهچراغ �رقدبه سمت عد سَ 

 )منه ا�سالم( و شكر نمودم �واليم،گوشه اش نهادمچهاربند� بر ��ح 

   . ز�ارت نموديم؛دادن آن صاحب �الراه بقدر حال و �س  ،را

سالم و �س از ؛ ستاد بازسازيبعد از آن حر�ت كرديم به سمت 

ه با متصدي اعزام؛ از شيوه خدمت رسا� براى رفااحوال�� و مع

خدمت در آستانه مقدسه د سا�راء و مقص: او بيان كرد ،پرسيدم بازسازى

� هز�نه رفت و برگشت با ستاد ت، و  اسرم مطهر عسكر�� ح

ه وعده پذيرا� در شبانه روز هم در  و �ل �ر و اس�احت و سباشد،

، و اين نه تنها يد هس�حرمآستانه مقدسه  مهمان حرم عسكر�� 

   .برای شما؛ بلكه برای هر داوطلب به خدمت در آ�ا؛ فراهم است

�س� ��ف به عتبات و اين كه  �فل در�افتم تازه مِن اينجا بود كه 

كه بر �سان نورا� دارد، ناب اي ن�ته ز�ارت مفصل در سا�راء؛ خود 

 إِ (:  فر�وده اند كهجاری شدهخازنان و� ح�ات 
�
 غ� ا ن

َ
 �َ اسِ ن

 أل
ْ
 رِ �

ُ
شما را فرا�وش ن� ا�ور چ�ه  ما هي) وال مهمل� �را�ت�ممْ �

  .و در �پرس� شما اهمال ن� كنيمكنيم 



 ٢٤٦

 قب� سفردر :  اين داستانن �شنو�د ای دوستا؟ا اين را گفتمآخر چر

��ف به عتبات؛ �وان� پ�ش آمد، و �روان از رف� به سا�راء من�ف 

 سا�رای به ��ف را براى �روان �سئول� تا كردم تالش چه هرشد، و 

 آ�ا ز�ارتغصه فقدان  د�م به  و،�شد كه �شد ؛كنم متقاعد غر�ب

ن در آن تقالها از خداوند ز�ارت ح�ات مدفون� در ، و مبود مانده

حرم " را خي� خواسته بودم، و �اطر اينكه �شهد عسكر�� 

 در سا�راء ؛ غر����ن �شاهد ��فه در عسكر�� و حرم مهدوي 

اين زمان بوده، و در ن�يجه ز�ار�ش از ز�ارت ساير �شاهد ال� افضل 

ادا ز�ارتم در سا�راء؛ به مانند روش هم�شه ابا داشتم از اينكه مب" است

رايج �مه؛ عجله و دس�پاچه اى؛ ي�ي دوساعته يا نيم روزه باشد، و � 

  .خواستم توفي� نصيبم شود كه بتوانم آ�ا را به �و شا�سته ز�ارت نمايم 

 ت و دو قطعه عكسگذرنامه: گفتس�س نماينده ستاد بازسازي عتبات 

چه از اين ! به به:  گفتمدم و با خود كرخداحافظى�س ، بدستم برسان

 ،به�
ً
خداوندان  ؛ رــطهأرای ـجگر گوشه �ن ح�ت زه كه  حقا

زم� و در اين وقت و حال؛  ، خلق جهانند ال� بهو واسطه فيضكرم 

  :زمان با من هم ترانه بود

  در � اين نباش كه �ش�يد يا ش�يد= حافظ وظيفه تو د� گف� است و �س 

  ای �سا ع�ش كه با �ت خداداده ك�=  به كرم بازگذاری حافظ گر�ر خود 

 و ، ماه ذ�جة ا�رام بود،رساندمبه آنها را شده  مدارك خواستهروز بعد 

براى وقت اعزام  :گفت ستاد ، خواهم آ�ا باشم برای ماه �رم �:گفتم
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   .م�با شما تماس � گ�ما تعي� � كنيم، و هر وقت نو�ت شما شد 

ح�ت سلطان ��ر ارتضا؛ منور ��ف شديم �شهد بود،   حجّ ايام

بعد از ز�ارت   و،إلمام ع� بن �و� ا�رِ� ا�رت�  ا؛�وال و مقتدا

 بودم كه زنگ م�ر �ل  و،برگش�يم به ش�از با فضيلت حج رضوي 

   .ی عتبات بايد �شو آماده باش هفته ديگر �زم: و خ� دادند،زدند

 ، ش�از بودى از �شهد ا�دبعد از ظهر  ؛ات ��اتاعزام ما به عتب

  به وقت ��٨.٣٠و شب حدود ساعت  ،�رز مهران بوديمبعد صبح و 

   . رسيديمعسكري و مهدوي  � ��ف�حرمبه سا�راء و  عتبات؛

اين �شهد ال�؟ چقدر غر�ب است  ! مهدی �وال يا ... آه.. آه...و آه

! ص� و نزدي��؛ اما از همه مهجورتركه از همه اما�ن به شما �صو

  ). ا���فكعجل اهللا تعا� فرج(

 )اهل حق به تقو�م(ء  شب �شورا، روزی قبل از �شوراء بوددوچون 

كه داشتم به ح�ت قد� را و نذر ���  ،،��ف شديم كر�ال

در ش�يه شدن به �صائب ا�شان و �واسات با ح�ت  (ثارا�ل� 

 ،بودم��ف كر�ال هم  روزی  دو سهو شيدم،جامه عمل پو) ز�نب 

در سا�راء به همراهان بقيه خادمان مقيم ب�ش از يک ماه �س از آن و 

كه  (حرم مهدوي و  � حرم عسكر�شديم، و در سلك ��ران 

 قطب ��م ا��ن ح�ت مانآقا�ل تو� و خانه و �ل اقامت و عبادت 

ديم، و به��ن �ظات را در  بود، به خدمت �شغول ش)منه ا�سالم(مهدی

س�س در وقت بازگشت از سفر خدمت  آن حر�م انور ال� داشتم،
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 سهو  ��ف بوديم، �ظم� حرم ��ف  روز هم دو عتبات؛ ي�ي

 و به ز�ارت حرم �وال أم�ا�ؤمن� ع� روزی هم �ف ا�ف 

  . مقامات ا�يه در �سجدين ��ف� كوفه و سهله �وفق گش�يم

 از دهها و رت ار�ع� و ��ف پياده �ليونها زائر حس�� ايام ز�ا

صدها كيلوم� راه �سوي كر�ال بود، براي اينكه بهره اي برده باشم؛ 

 را همراه كرده، و خود را به قافله دهها كيلوم�ي زائران پياده گرو�

�لحق نموديم، و اين توفيق خودش عنايت �ستق� در كرامات حاصله از 

ابوالفضل  ح�ت ناحيهاز ث كساء بود، و ن� آ�ه كه توسل به حدي

   . عنايت شد عباسال

) كساء(آسما� � كه از اين حديث ��ف بگو�م از كراماه  ديگر چو

 قلم از كه ،وصف ناشد�و  توفيق در توفيق، عنايتهای مداوم ،نصيبم شد

   . استبيان آن �جزنوشت�ش قا�؛ و ز�ان از 

   :� گو�م  هر در راه مانده اي را كه � ب�نمها؛يتبه پاس اين عناو�ا 

  ، برو �اغ حديث كساءدنيا � خوا�

  �سب به حديث كساء،آخرت � خوا� 

  .؛ �لس حديث كساء بر پا �ن معرفت � خوا�: نيازها همهباالترو 

ٍر  زِ هر دو جهان؛   حاجِت خواهِش 
َ
  ستپنج تن آل عباد

  ستحديث كساه  توسل بدرو�اء أ غياث :هوه چه حق گفت

  

  و ا�مد هللا رّب العا��
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  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٤٦١(

 �مع �ر�ران فعال تاالرهای سايت ب�ياد حيات ا�، و برگزار :منبع

  .كنند�ن �لس توسل به حديث كساء

   شفاي بيماري عفو� �زمن با توسل به حديث قد� كساء:عنوان واقعه

از ��ت كنند�ن �لس حديث ��ف كساء ) ک.آ( خانم :�ح واقعه

  :چن� �ح � دهد واقعه شفای بيماری خود را اين

 ٩ و حدود ،حدود يک سال پ�ش بود كه به يک بيماری عفو� مبتال شدم

و با اينكه در ظاهر بيماری ساده ای بود و� صحت ؛ماه با آن درگ� بودم 

 و  به پزشكهاي �ر�وطهمتعدد و با وجود �راجعات ،حاصل ن� شد

��ف داروهاي �و�زي آنها، هنوز يک ما� از ��ف داروهای آنها 

 مطلو� حاصل ن� ،نگذشته بود كه بيماری بر � گشت
ٔ
 و باز هم ن�يجه

  . و اين روشهاي رايج فايده ن� كرد،شد

ما �لس حديث ��ف كساء برگزار � شد و من ه مد� بود كه در �ل

در ي�ى از جلسات كه رفته  .در آن �لس ��ت � كردمهم �� 

از . بودم كرام� از حديث كساء نقل شد كه نظرم را جلب كرد

غياث األو�اء � ا�وسل �ديث "كرامتهاي ثبت شده در �موعه 

كه در�اره گرف� حاجت بوسيله اين حديث از خداوند متعال " ا�كساء

ت شگف� كه در تالوت و ختم  بود و بر�بواسطه اهل بيت پيام� 
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در آ�ا با خودم  . عنايت � فرماينداين حديث ��ف اهل بيت 

چرا من ن� نذر تالوت اين حديث آسما� را ن�نم و از خداوند : گفتم

  !شفای خود را بواسطه آن �واهم ؟

�س نذر چهل روز تالوت حديث كساء را كردم و تالوت آن را �وع 

 و ، آثار بهبودی پديدار شدي ايام تالوت؛ از همان ابتدا و ا�مد هللا،نمودم

 ،هنوز چهل روز به پايان نرسيده بود كه بيمار�م بطور ��ل از ب� رفت

 و اآلن چند ماه است كه از آن ادای ،�س چهل روز را به اتمام رساندم

 و هيچ �ش� از ناحيه آن بيماری ندارم و وضعيت ،نذر � گذرد

  .��ل استجسمانيم در صحت 

برای هر ديگر م؛ يافت كه از اين حديث آسما�  اين كرام�ي پدرو 

 و ديگران را ؛ به اين حديث قد� پناه برده؛�ش� كه برايم رخ � دهد

  .ن� به اين حديث قد� سفارش � كنم

در پايان خداوند متعال را شاكرم كه لطفش را از من در�غ نداشت و با 

  .ت آشنا ساختاين حديث قد� با بر�

  

 العا��
ّ

  و ا�مد هللا رب

  

  



 ٢٥١

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء) ٤٦٢(

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

  . و از ��ت كنند�ن در �ا�س حديث كساء"ا�كساء

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

  خانواد� با توسل بوسيله حديث قد� كساءشخ� و د �ش�ت حا

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

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

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

  : كه كندنقل �ينگونه احديث قد� را اين 

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

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

  :اسفبارى رسيدمحاد و چطور؟ به �رحله 

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

 به خانه بر � )نج ش�به و �عهمعموال هر پ(بار ، و هفته ای ي�درك

 و ما هم فت،ش�به به شهرستان �ل �ر خود � رصبح  و دو�اره از شت،گ

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

  .دوبه دوش من با�ور داخ� خانه ه ر بار تر�يت و ادام؛غياب شوهر
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�اطر (نم چه شد؟ كه متاسفانه � اين سا�ای زند� �ش�ک؛ ن� دا

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

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

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

 كه متاسفانه در رسانه ها ؛ معمو�گرفت؛ و چون طبق �دت شايع زنان

دستورات دي� اسالم آيات قرآن و تمام آنرا �شديد � كنند؛ به همه 

ايمان نياورده بودم؛ كه اگر ايمان داشتم؛ � توا�ستم ) مثل تعدد زوجات(

خودم را �سك� بدهم؛ و با خود بگو�م برفرض كه او عيال ديگرى هم 

كنم؛ و طبق تعا�م اسالم آنرا دارا باشد، من نبايد زند� خودم را خراب 

بدون اينكه ح� واقعي� (بپذيرم، اما اين نقصان ايمان و آن خياالت 

شوهرم  وق�تدر�ا تبديل به حرف و گفتار هم شد، و ) داشته باشد

خسته و مانده از �ر و طول سفر � رسيد؛ من �اى اينكه پيوند ب� 

 روش اثبا� و سازنده؛ رابطه خودمان را با گر� و �بت تقو�ت كنم؛ و با

مان را آ�نان ��م كنم كه بر فرض زوجيت ديگرى هم در �ر باشد، 

نتواند تاث�ى در زند� ما بگذارد، اما �اطر ضعف ايما�؛ طبق �دت 

شايع و غلط؛ با روش من�؛ آن خياالت و اوهام را �سم �شيده و به 

ت�ش ب� خودمان دامن � عنوان واقعي� با شوهرم مطرح كرده؛ و به 

كه به خودی خود از (ی ما دعوا و جنگزدم؛ در اثر اين رو��رد غلط؛ 

گرم بود، با اين رو��رد من� من؛ و ) دوری و �ش�ت �ری شوهرم
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حرفها� كه پ�ش � كشيدم؛ اين �ش� هم �ز�د بر علت شد؛ و 

  . اختالفاتمان شدت گرفته و بدتر شد

رد غلط؛ و اينكه وسط دعوا هم كه حلوا خ� و خب با اين حال و رو��

ن� كنند، ف�ا باعث � شد كه ز�ات ي�ديگر را ز�ر سؤال ب��م، و 

 هر  همديگر بودن، به همديگر زخم ز�ان � زديم، و روحيهقدردان �ای 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دو�اره به  ، و�واهم ب�ش� خدا از بايد كردم � احساسپ�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 ، وخواستم � وجودم

  . كند حل را �ش�تم هم�شه مثل
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اما از طر� وق� كه شوهرم به خانه � آمد؛ دو�اره ن�ش و كنايه هاي من 

�وع � شد، و هر كدام با اش�باها� كه داش�يم؛ خانه � شد �ل جنگ 

 �رها�و دعوا؛ با رفتار من� و �دم او را در �وضع من� قرار � دادم، 

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

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

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

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

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

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

 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 � ربيدا صبح تا و برد ن� خوابم ها حرف اين

 م ديگر عز�م را جزم كردم؛ و با همبود 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

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

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

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� 

رسيده بود؛ كه ديگر ن� توا�ستم آن را پنهان كنم، و اطرافيان هم متوجه 
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رساينده؛ خسته شده بودند، و با اين حال ن� شده؛ و از اين روند ف

خواستم باور كنم؛ كه با اين همه ص�ی كه برای حفظ زندگيم از 

خو�ش �شان داده بودم؛ اما اين چن� � ن�يجه شده؛ و جوا� هم نگرفته 

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

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

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�

با ي�ى از اهل جلسه قرآن كه صحبت � كردم، تلف� . بوديم گرفته

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

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

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

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

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

 : و من به او گفتم كه ،بگ� ءكسا حديث
ً
 مخوانده ا را ءكسا حديث قبال

و جوا� نگرفته ام؛ و �ر ما ديگر از اين �سائل گذشته؛ و را� �ر 

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

بعد اين صحبتهاى من، ا�شان �وع !  برن� آيددست هيچ كس �ری

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

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



 ٢٥٦

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

د�ل   پناه خلق ��ند؛ از وأ و �لج،�شان فراتر از همه دستهاستدس

 �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

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

 در�افت اهل بيت مفصل توضيحا� در معرفت شا�سته به ح�ات 

 ن� با  � 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 ن� آشنا شدم،رسيده اند  خو�ش  مهمهاىحاجت

مان با ه بار اين من ديگر از همه چ� و همه جا بر�ده ام، و: گفتمخود 

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

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

  .بدهد به من كردن زند�

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

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

  . كردم ء را �وعكسا يثروز حد

 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!  كه ي�ى �س از ديگری كرامات حديث ��ف آش�ر شدبود

 �رش را تغي� داده؛ و به �ل سكونتمان �ل شد را�خودش  شوهرم
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و ا�ته اين را هم بگو�م قبال هم اين �ر را كرده بود اما ! (انتقال دهد

ن�يجه نگرفته بود، چون �رش تعم� �ر ماش�نهای سنگ� است و در 

اينجا چون هنوز جا نيفتاده بود؛ �ر كرده بود، و باز به همان ب�ون از 

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

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

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

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

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

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

 باعثگشا�شها  اين و -٧!!! كوتا� �ل �رش را هم خر�داری كرد

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

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

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

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

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

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

 ؛باشيم پ�ش هم اينكه ما ؛داشت وجود تر� هم آمدن شوهرم به شهر

! آيا دارم خواب � ب�نم! شد، و خدايا خواهد ب�ش� هم دعواهايمان حتما

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

كه فراتر از آ�ه فكر ( شده بود �يط خانه آن قدر آرام و دوست داش��
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و شديم مانند زوجها� ) � كردم از اين حديث پر�ر�ت بگ�م شده بود

كه تازه با هم ازدواج � كنند، نه تنها دعوا و �شاجره ای نبود؛ بلكه 

همانطور كه در ! احساس خوب زند� كردن را هم خداوند به ما داد

تار�خ تا به حال ب�ش از دو سال توسالت و د�هايم � خواستم؛ و از آن 

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

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

 و ايمان و احساسات غ�صحيح؛داد؛ چطور دامن زدن به توهمات  �شان

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

ناپ�استه و رايج عمل كردن؛ چطور سا�ا بدست خودم؛ خودم و خانوده 

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

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

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

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

همانطور كه گفتم؛ قبال هم حديث كساء را خوانده بودم، و� عقيده ام 

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

 غياث األو�اء � وقايعو  از مفصل از معرفت حقي� به اهل بيت 

؛ بهره مند شده؛ و به معارف نورا� اين حديث و وسل �ديث ا�كساءا�

م افزوده شد؛ و د�م يقين آشنا شده؛ و معرفت واال �سبت به اهل بيت 

با اين معرفت �كم� شده بود، و فهميدم كه اجرای همه ا�ور در گرو 

� باشد، در ن�يجه بعد مدتها اضطرار با اين عنايت اهل بيت 
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اين تم بوسيله اين حديث آسما� متوسل شوم؛ و تالوت معرفت توا�س

 با تالوتهای دفعات قبل تفاوت � كرد؛ و در همان مدت كوتاه ؛حديث

ختم حديث؛ كرامات و عجايب آن را فورا در زندگيم ديدم؛ و نتايج 

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

 همه در رأسيدم؛ و فهميدم كه را به عينه د اهل بيت ح�ات 

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

 در هفته هر خوشبختانهخالصه؛ ختم چهل روز را به اتمام رساندم، و 

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

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

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

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

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

 ؛ برخاسته از اقيانوس لطف و ر�ت اهل بيت به مانند �سيم خنکِ

  .كرد م را حل�ش�ت

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

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

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

  . راهنما� � كنم



 ٢٦٠

 تضم� فر�ودند كه ام� همانطور كه در حديث كساء؛ ح�ت پي

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

غم مغمومان در آن �ع را � زدايد، و حاجت خواستاران حاجت را 

 :  برآورده � فرمايد
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و را بر اين نعمات فراوان شاكرم، كه �را به معرفت و بر�ت خداوندا ت

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

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

منيت  را در كمال ا)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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