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  يث قدسي كساءبركات عظيمة حد

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

 حـوزه علـ� ٢٤ كه در ،�ر�زي جها� از اهل حق است

ز منبـع نـورا� �م و� و  معـارف الـ� را ا؛گوناگون

 و دا�ـشجو�ان ،دهپـژوهش نمـو �م خازنان و� 

 در ؛ در جهـان�سياري از �شتاقان علوم اهل بيت 

ــكد ــ� آ�وزش ــضوري و غ ــور ح ــوم؛ بط ــاي آن عل ه ه

  .حضوري؛ تعا�م �كتب و� را � آ�وزند

اين �ر�ز عل� كه غـ� انتفـا� حقـي� � باشـد، بـه 

 آ�ـوز�دوره هـاى  و شـهر�ه ؛عنوان تعرفـه ثبـت نـام

؛ روش خا� را ب�ـار � بـرد، كـه ضـمن اندا�شجو�

دا�ـشجو�ا� كـه از ؛ ژ� غ� انتفا� حقي�ال�ام بر و�

ا��نات آ�وز� بهره مند � شـوند؛ در مقابـل آنهـا � 

   .دازند�معنوي را بو�و تعهد نبوده؛ و هز�نه اى 

ـگ �شكيل �لـس خـان؛اين هز�نه معنوي
ّ
 الـ�ه ي توج



 ٣

تـصحيح اذان و نمـاز و و ) مانند حديث ��ف كـساء(

وسـتان � آ�وخ� معارف ال� به خانـدان و دتالوت و 

   .باشد

 همانند برنامه �صي� دا�شجو�ان؛ بطور نورا�اين تعهد 

   .منظم اجرا � شودجدي و 

�ـا�س عديـده تـا كنـون رتو اين الـ�ام آ�ـوز�؛ پدر 

 تأسـ�س و حـديث شـريف كـساء     �سياري بـراى توسـل بـه 

برقرار شده است، كـه افـزون بـر اداي هز�نـه روحـا� 

�ـصيالت دا�ـشجو، بـر�ت معنـوي �ـسياري را بــراى 

   .داشته استن � و ��ت كنندن�زار�نندگبر

خـود تـأ�ف �ـستق� ؛ �ح اين آثار و بـر�ت و انـوار 

 در اينجا تنها به نقل ايـن توفيـق جليـل از آن كهاست، 

  . �ع كث� و ثبت شكرانه ا�شان اكتفا � كنيم

   �مدا�دا مديدا وا�مدهللا أّوال و آخرا

 اهللا � 
ّ

   ا�كساء صالتا كث�ااصحابوص�
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  اث األولياء يف التوسل حبديث الكساء غي)١(

 حـوزه -  حـس�نيه حـ�ت امـام �ظـم - 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� كـساء بـه  جن� متوا�، كه به بر�ت حديث قد� بار سقطهفت

   .نائل شده استفرزند سا�م 

 ٢٠ حدود مخان اين  :آقاي مهندس ع� �م ا�ين نقل � كند كه :�ح واقعه

  به ساحت ح�ت واليتهمتوسله و �ؤمنبانوان  از ه؛ وسال پ�ش ازدواج كرد

است، �ر�ه خود را از بر�ت حـديث آسـما� كـساء چنـ�  )منه ا�سالم(ك�ى 

  : نوشته است

 ؛ سـالهشت � اين و ،ازدواج صاحب فرزند ن� شدم  سال او�ه هشتدر

مدت آزما�شات ��ل در همـه   ا�ته در � اين،داشتمجن�  بار سقط شش

 و ،دا�ـس�ند  و� پزش�ن علت سقط را ن�؛�داری ا�ام دادمسزمينه و عك

  .سقط شدن فرزند بعدي اس�س و اضطراب داشتماز  ترس �اطربعد از آن 

 كـه بـاردار شـدم، )منه ا�ـسالم(ح�ت صاحب اال�ر   بعد از آن با توسل بهاما

 ؛ عمـل جـرا� شـدم و در طول � دوران بارداری؛ماندن فرزندبا� جهت 

، تـا اينكـه اس�احت مطلق و روزانه چنـدين آمپـول تزر�ـق � كـردم  بايد

 يک ؛ند اولفرزبدنيا آمدن بعد از با بارداري �دد  ، شدماو�م صاحب فرزند 



 ٥

 در �  داشتم، و اين هفتم� سقط بود كه بعد از ده سال،ماشتسقط د بار هم

 و� از  ادامـه داشـت، و همـان آزما�ـشاتنباز �راجعه به پزشـ� اين مدت

 رن� كه �اطر  و از ترس سقط و،فهميدن علت سقط و درمان ناتوان بودند

باردار �ددا   ن� خواستم)كه دك�ها ن� عل�ش را ن� فهميدند(برايم داشت 

  .  و از حرفهاي ديگران هم در آزار بودم،شوم

 اسـتاد ، و �شغول به �صيل شدمه؛ال� آشنا شد تا اينكه با درسهاي معارف

 اول هـر جلـسه ؛هفتگي كه داش�يم در دو جلسهال� تعليم قرآن و معارف 

و آثـار ء  و از فضائل و بر�ت حديث كـسا؛ را قرائت � نمودندءحديث كسا

در آن  ،دنـد� كرنقـل را ايـن بـاره  در ح�يـا�و  صحبت كـرده آن فتگش

حـديث به تالوت؛ شاگردان �سلط   ي�ي ازيااستاد �لس رسم اين بود كه 

اول هر در  ؛ دقيقه تا يك ر�ع ساعت١٠ در حدود ،را � خواندند��ف كساء 

 ،نداختردپ ال� � معارفو درس تعليم قرآن به  و بعد ؛بودبرنامه  جلسه اين

شـ�از شـده ز�ارت قبور او�اء و اما�زاد�ن  توسل و بر�تضمن صحبت در 

 باردار تاشوم   ع� بن �زه جنابتصميم گرفتم كه متوسل به ساحت بود، 

امـا�زاد�ن جليـل  و ازا�شان نوه ح�ت امام �و� بن جعفـر (شوم 

 رفـتم و متوسـل ا�ـشانم  به حر،)القدر و صاحب كرامت در ش�از � باشند

   .شدم

به خاطر فرزند (هن�� كه متوجه شدم باردارم   و،هللا �ددا باردار شدم ا�مد

تزر�قات �كرر روزانـه و نـاتوا�  قب� كه آسيب و ر�هاي �تلف جرا� و

سقط از ب� رفته بودند و   فرزندم كه در٧ ياد اينها و ياد )پزش�ن را ديده بودم
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  .شدم گران س�نه ام را تنگ كرد و منقلب و گر�انآزار حرفهاي دي

كه حاال اد؛ د�س�  به من ا�شان ،اشتمذدر ميان گ قرآن با استادرا م رانيهايگن

�ر�ـه و ، حديث قد� كـساء �ـشوم متوسل به كه باردار شده ام تو� كنم و

 خودش اينكه چطورو اى از خودش را براى شفاي بيماري سخت بيان كرد، 

  .آثار و بر�ت آن را ديده و شفا گرفته بودكساء ز قرائت حديث  رو٤٠با 

متوسل به حديث ��ف كساء و كنم به خدا   بنده هم تصميم گرفتم كه تو�

توسل و قرائت حديث ) در دوران بارداري( جن�جهت حفظ از اين رو  ،شوم

 از همـان )منـه ا�ـسالم(و به نيابت ح�ت صاحب اال�ر  را �وع كردمكساء 

خواندن حديث ��ف كـساء تـا آخـر   �وع به؛ابتداي اطالع از بارداري

بـارداري تـالوت �  هر روز صبح حديث كساء را در مدت  و،بارداری كردم

  .نمودم

بـه بر�ـت خوانـدن  تالوت حديث ��ف كساء  اين بود كه اول� اثر فوري

 آن ايـن �عـد از و،برطرف شد و آرا�ش يافتم نگرا� ها و تنگي س�نه ام: آن

� نمودم، باالتر از آنها بدون اس�س دوران بارداري را  آرا�ش ادامه يافت و

ظرف چنـد سـال   سقط در٧با وجود سابقه كه (بر عكس صحبت دك�ها و 

 ،)؛ بايد �ايط ر�يت اسـ�احت و تزر�قـات را ب�ـش� �لـ�م باشـمگذشته

رف�  ام فعا�ت و ا�لكه با ب؛بدون نياز به اس�احت مطلق در مدت بارداري

 ز�تهـا؛�ر و رفت و آمد بر پله هـا و بـدون آن ر�هـاي تزر�قهـا و به �ل 

  سالمت متو�هفرزندم بو  ؛سقط نگرديدجن� و راندم گذدوران بارداري را 

  .شد
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سـهاي در�لـس  را در  و عقيقـه؛روز هفتم تو� براي او عقيقه ذبح كـرديم

 بـراي هـم )ا حديث كـساء آشـنا شـدمكه بوسيله آن ب(  ال� معارفقرآن و

  .شاگرديان اطعام كرديم

  را عل�ضـا فرزنـدم نامو به خاطر توسل او�ه به ح�ت ع� بن �زه 

   .برگرفته از نام ا�شان نهادم

شـ�خوارم هـر دو در سـالم�  من و فرزند)  شم�١٣٩٠فروردين (و اكنون 

  .��ل هس�يم

  

  .العا�� وا�مد هللا رب



 ٨

  ألولياء يف التوسل حبديث الكساء غياث ا)٢(

 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

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

�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 رابـر�ت ايـن حـديثو آثار شكفت  ءديث كساح

   :ندك� تعر�ف چن�   راواقعه

 ،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 ٢٨ش�از در تار�خ 

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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 اميـدي  و بـا نـا،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

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

  .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

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

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

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

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

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

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



 ١٠

 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 

   .د يك ساعت و نيم طول كشيدوحد

خـانواده ؛ و � ا�جلـس از جلسه حديث ��ـف كـساءشب �س  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

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

   .�رگ �ات يافت

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

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 

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

  .�ستن قادر

  وا�مد هللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣(

 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 ورد در �و فرزندش حاجت خود دو به 

هم�ـشه � : اهل شـ�از اينطـور بيـان � كنـد) 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 شدهءيث كساروزهاي ي�ش�به �لس حد

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 ؛ات و بـر�ت آنش�يدن مطالب در �ورد معجـزاز بعد 

 به شدت به خوانـدن آن عالقمنـد شـدم و ؛�ا�س در اينقد� حديث 

، كـه ايـن ا�ـر بـر�ت �س را �ـستمرا ادامـه دادما�ـاين نوع ��ت در 

   .�سياري داشت
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 اين بـود كـه اعتمـاد بـه ءبر�ت استمرار بر �لس حديث كسا �له و از

ته و حالت ضع� كه داشتم خي� بهـ� رف 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 ،� كه از اين حديث ديده و شـ�يده بـودمبر�  با توجه بهف�ا

 همـان باشـد كـه � ؛��ـازي در  كـه �رش، 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 كـهء؛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��
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  وسل حبديث الكساء غياث األولياء يف الت)٤(

 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( �ح حال خانم :عنوان واقعه

  . دوش� نائل  مهمش به حاجت خود  در م�لءهفتگي حديث كسا

 تعلـيم قـرآن از صـاحب واقعـه نقـل � خانم �وسوي استاد :�ح واقعه

  : كنند

نـصيبمان نـ� شـد و  يها بود � خواستم فرزند دار شوم و� فرزنددتم

  .اين باعث اضطراب و نگرانيم شده بود

 ب مـ�ل مـان را خان� در؛ هجري قمري١٤٣١ سال ياز روزها در ي�ي

 ززد و گفت از اين به بعد در خانه ي�ي از همساي�ن هفتـه اي يـك رو

  . 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،بازگو� بر� معجزات و بر�ت آن �وع شد

   .گوش كردمن� و به تالوت آن 

ر� مـن مايه دلگ 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



 ١٤

قبـول كـرد ا�ـشان  ،با درخواست و خواهشمخالصه  و ،گفتمتصميمم را 

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 كـهپنج�ش از ب

اين �لـس  و اين را به بر�ت برقراري ،باردار شدم مقدس آل عباء 

 در م��ـان � ءكـسا��ف حديث نورا� و تالوت و استماع و توسل به 

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�ندويتــاب را از آن ك

شخـ�  ، و پذيرا� ن� ا�ام � داديم، در م��ان ادامه دادم ال�معارف

 گفـت كه حديث كساء را � خواند، براى ادامه �لـس در مـ�ل مـا �

 و خـودم رم،ادون نـذرم چـ ، خـ�: گفـتمبـه او ،� افتيـد  به ز�ـت:كه

 هفته هلچ، آن � كنم ن را پذيرا��اابا شوق و اح�ام حو  ؛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 بـتعليم قرآن و درس 



 ١٥

 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 

اكنـون خـواهرم   و، آشـنا شـدءخواهرم ن� در اين �ا�س با حديث كسا

 هفته �لس حـديث ٤٠ده كه براى نيل به حوائج خو�ش نموهم� نذر را 

 ١٤٣٢ االن در سـال  عمل به نذرش راو ، در خانه ا�شان برگزار شودءكسا

  .�وع كرده است

  ا�مد هللا رب العا��و
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٥(

 حوزه جناب - حس�نيه ح�ت امام حس� - آ�وزشكده سوم :منبع

   .)از اصحاب امام سوم ( �سلم ابن عوسجهشهيد 

�لـس  بـه بر�ـت )ما رفته بودوبيماری كه در ك( شفا ياف� :عنوان واقعه

  . عصوم�  و توسل به ح�ات مءحديث كسا

ز �ر�يان ورز� مدارس آ�وزش پـرورش؛ ای علو آقای رضا :�ح واقعه

در مدرسه �ل خدمت خود؛ براى دا�ش آ�وزان؛ �لس حديث كـساء را 

 � نمايد، با تأث�ات مثبت معنـوي �لـس بـر برگزارداء بطور �ت� ابت

 ايـن برنامـه بـه عنـوان ي�ـى ازدا�ش آ�وزان؛ و استقبال عمو� آنهـا؛ 

ا  فـ��د،گ�  قرار  �ورد نظر او�ای مدرسه؛فرهنگيى تر��� و فعا�تها

دامـه داده؛ و �مـداهللا تـاكنون لس را در سطح عمـو� ا�ا�شان ن� اين 

هرهفته حـدود صـد نفـر ؛و (دا�ش آ�وزان وسيع بطور �رتب و با حضور 

خـر ، در آادامه پيدا كـرده اسـت) هارصدنفرچدر ايام مناس�تهاى دي� تا 

�لس هم اطعام �ت�ي � شود، اين �لس بر�ت فراوا� داشته اسـت، 

  :گونه نقل � كند را اينآن از �له آنها اين واقعه شفاء است؛ كه ا�شان

تصدی �ر اطعام و پذيرا� مدرسه ي�ى از دا�ش آ�وزان كه مروزی در 

و  و بـه ا؛ بـود را ديـدمءدر �لس حـديث كـسا) تهيه نان و تقسيم غذا(

 باشـد، بعـد : گفـت،نان فرا�وش �شودتهيه  برای دو روز ديگر :كه گفتم



 ١٧

از (شـما تـا بـه حـال : گفـت! گو ب:ا� دارم؟ گفتمؤ س:در ادامه گفت كه

 خـود ايـن كـه : بـه او گفـتم؟حاج� هم گرفته ايد) ء�لس حديث كسا

ايـن  ؛� دهنـدبا توفيق آن �راسم را اين اجازه برگزاری )  ح�ات(

  . آورده شدن حاجت استخودش بر

 از  ديگـر  و �ـث بـه مطـال�؛هم� جـا تمـام شـددر اين باره صحبت 

�لـس تا ايـن كـه روز برگـزاری  ؛اين گذشت ،كشيده شدمعارف ال� 

 و رفت داخـل ؛ ديدم همان دا�ش آ�وز نان ها را آورد، رسيدءحديث كسا

ي�ـى از : گفت در ح� رف� ؛��� كه بايد غذا را آماده پذيرا� � كرد

 �لـس اگر � شود ا�روز انتهای ،ماو روز است رفته توی كچهاراقوام ما 

  . د� كنيد كه خداوند شفا�ش بدهد

بواسـطه توسل به ح�ات مقدسـه معـصوم�  و ؛�لس �وع شد

مطـال� پ�ا�ـون �افـت و  سـ�س ،ار شـدبرگـزحديث ��ف كـساء 

ايـن وجـودی ت ر� و ب؛ كساءاصحاب كرامت ذوات مقدسه پنج تن 

بيـان  ) به اين دنيا بيايندیظاهرصورت ح� قبل از اين كه به ( انوار ال�

و  پيام�ان گذشته مثل حـ�ات آدم و نـوحچگونه :  و در�اره اينكه،شد

در زمـان خودشـان بـه  )� ن�ينا وآ� وعليهم ا�ـسالم(و بقيه ی پيام�ان ابراهيم 

) از نظـر تقـو�م الـ�( نـروزچـون آ و .متوسـل شـده انـدپنج تن مقدس 

ايـن  ؛بـر كـوه جـودی نوح كش� ح�ت قرارگرف��صادف بود با 

وقـ� از غـرق مانند چن� روزی ح�ت نـوح : صحبت ن� شد كه

 و همچنـ� قبـل از ،قسم داد خداوند را به حق پنج تن ؛شدن ترسيد
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 و در جلـوی ؛را بـر چـو� حـک كـردحر�ت نام اين پنج بزرگـوار 

چن� اشاره شد كه قطعـات يافـت شـده از كـش� هم. ب نمودكش� نص

فرصـت و بـا توجـه بـه  ،حقايق � باشداين ر بن� گواه ح�ت نوح 

صـحبتها�   الـ�معـارفاز مطالـب نوع  پ�ا�ون اين ؛زما� كه داش�يم

   .كرديم

 يـادم از ا�مـاس ؛ آمدم صحبت را تمام كـنم؛مطالب كه پايان يافتبيان 

 ي�ـى از :كـه گفتم، به دا�ش آ�وزان در ادامه آمد آ�وزدا�ش آن د�ی 

 ؛مـا هـستوك وضـعيت دوستان شما به خاطر ي�ى از �ست��ش كـه در

  .د��ش كنيدبرای بيمارشان ته  و خواس؛ا�ماس د� دارد

 بـه ؛ را قسم � دهيمتو خداوندا :شد وقت هم به عنوان د� عرض در آن

به آنهـا متوسـل شـده و حاجـت  ء ال�ياصآن پنج ت� كه ان�ياء و او

 ذوات را بـه آن كه تو (در اين روزتوسل ح�ت نوح به  و ؛گرفته اند

 در ادامـه ،�ر�ض منظور نظر را شفا عنايت بفرما�كه  )قسم دادمقدس 

  .د�های ديگری هم شد

او را جلسه ن� بعد .  �لس تمام شد؛ متوسل� حا� از آن با پذيرا��س

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

راسـ� از :  گفـتم؛ او را ديـدم؛دو يا سه روز بعداينكه  تا ؛ماجرا گذشت

 : مگر چه شده؟ گفـت:گفتم!  آقا باور ن� كنيد:بيمارتان چه خ�؟ گفت

مـا و از ك: گفتنـد؛ بعد از ظهر كه رفتم خانه؛همان روز كه د��ش كرديد

 و در حـال حــا� از ؛ا�ش خــوب خـوب شــده و حـ؛بـ�ون آمـده اســت



 ١٩

از ايـن شـفای ��ـع و بـ�ون (بيمارستان هم �رخص شده است و همـه 

  .تعجب كرده اند) آمدن از كوما

 و ؛ و قسم های بـزرگ؛حديث ��ف كساء �لس توسل :خالصه اينكه

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

 ديگـری � نـ�هآنـان را بـا و ��ـا  او اكـ�ً ( دنـآياصال به حساب ن� 

 ؛ االر�ـابح�ت رّب  اجابت  و،وجود مقدس  و عنايت پنج ،)ب�نند

  .آن ن�يجه مهم را داد

  وا�مد هللا رب العا��

 



 ٢٠

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٦(

  حوزه جناب-  حس�نيه ح�ت امام �ظم -آ�وزشكده هفتم  :منبع

  ). اصحاب امام هفتم  از( بن ��صفوان

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

اي براي ��ت در �ـا�س و �سـهاي   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

  .خواستم تا دستم را بگ�د و هدايتم كندح�ت زهراء  قلب از

ت كه به همـراهش بـه از من خواس و ؛اي�ن آمدهمس 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 اره در�ـ همچن� ،توضيح دادنموده و 

   . گفتدر اثر توسل به وسيله ا�شان سخ�برآورده شدن حاجات 



 ٢١

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 

فهميـدم كـه  هما�ـا ؛بـه جلـسه حـديث كـساء) تصميم و برنامه قـب�

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 �

و از اينكه ح�ت گوشه نظري به من داش�ند خـدا را هزار�ـار شـكر � 

قـرآن و معـارف الـ� س درجلـسات  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 نـدگي ز�ـادي در زمثبـت از آن به بعد تغيـ�ات 

 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 كسادستگ�ي ح�ت زهرا  هدايت و

  .كنم ت ���

  وا�مد هللا رب العا��

  



 ٢٢

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٧(

 حوزه جناب - حس�نيه ح�ت امام حس� -آ�وزشكده سوم :منبع

 رُ شهيد 
َ
 يْ ش

َ
   . ریجَ د  ه

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

  .حديث ��ف كساء و ح�ات معصوم� 

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

 توصيه � � كردم ت��) منه ا�سالم( به توفيق �وال ۱۴۱۹كه در سال 

 ؛توفيقات در زمينه های مادی و معنویو  كه برای حل �ش�ت شد

  . حديث ��ف كساء خوانده شود

دسـت�ه بـه مـا يـک :  و گفـته �راجعه نمـوددوستانمد� بعد ي�ى از 

 و ،آپارتمان از طرف �ل �ر فروختند و� ايـن آپارتمانهـا نيمـه �ره بـود

 وام قـرض نـ�ی  دي�ـر و از طر�ـق،بايد خود فـرد آن را ��ـل � كـرد

 و� ؛ا�سنه به افراد � دادند تـا سـاختمان نيمـه �ره را ت�ميـل كننـد

 ايـن ؛ متوجه �شده بود كه برای ت�ميـل سـاختماناين �وضوع راا�شان 

   .شود وام به افراد داده �

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

 كه به ا�شان گفتـه ؛قسمت اداره كه �ر�وط به وام است �راجعه كرده بود



 ٢٣

 و بايـد شـما در ،زمان تقاضای وام مذكور به اتمـام رسـيده اسـت: بودند

   .ی شما هس�ند و نزديک دوهزار نفر جلو،نو�ت بمانيد

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

اين است كه يک معر� نامه به صندوق قرض ا�سنه �ر�ـزی بنو�ـسيد؛ 

 و ؛ چون وام دهنـده خـود صـندوق �ر�ـزی � باشـد؛هر چه آنها گفتند

  . هم� صندوق به ما اين تعداد نفر را اعالم كرده است

�شان معر� نامه را � گـ�د كـه در فـردای آن روز بـه صـندوق قـرض ا

  . ا�سنه �ر�زی �راجعه كند

پ�ش خـود گفـتم مـا در ايـن دنيـا �ـشت و پنـا� جـز : آن فرد � گو�د

 ا�ته نه اينكه ايـن بزرگـواران را بـرای ،ندار�مح�ات معصوم� 

   ،ا�ور دنيوی فقط �واهيم

شدم ز صبح متوجه ح�ات معصوم� �ا صبح روز بعد؛ بعد از نما

 و ؛ يک حديث كساء خواندم؛و با اين حال با انقطاع ��ل از ماسوی اهللا

 اگـر وام ؛�راجعـه � كـنم) صندوق �ر�زی(به آن اداره : پ�ش خود گفتم

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

 و معر� نامه ؛ �ر�وطه رفتمشدم، پ�ش �سئول�ر�زی همينكه وارد اداره 

دو هـزار نفـر : ا�شان همان حرف آن �سئول را زد و گفـت. را ارائه دادم

نامـه شـما را در نو�ـت بگـذارم؟ كه � خواهيد اگر جلوی شما هس�ند؛ 

  .  باشد در نو�ت بگذار�د:گفتم
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 يک نفر كـه قـبال همـ� وام را ؛در هم� ح� كه �شغول صحبت بوديم

�ـسئول وام دچـار . مـن ايـن وام را نـ� خـواهم:  گفتگرفته بود آمد و

  !ن دادمو وام را به ! اهللا اك�: تعجب شد و گفت

از بر�ت خوانـدن حـديث  ؛فرج و گشا�ش فوق العاده و غ�منتظرهو اين 

   .شدنصيب ��ف كساء 

  .و ا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٨(

 حوزه جنـاب -امام �ظم  فتم و حس�نيه ح�ت آ�وزشكده ه: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 شدءحديث كسا

 قمـري مطلــع شـدم كــه در مـ�ل ي�ــي از ١٤٣١ در ســال :واقعـه �ح

   .برگزار � شود و در آن ��ت كردم �لس حديث كساءهمساي�ن 

 توضـيح بتـداابعد از در� از معارف ال�؛ براى توسـل �لس آن ري �

، و گـزار� از بـر� �ر�يـات در چه كراما� دارداين حديث دادند كه 

  . اين زمينه را بيان كردند 

فـه و درد  بـا �؛�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

  . كساء اين بيمار�م خوب شود 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  كهبنده در همان �لس احساس كردم 

��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



 ٢٦

�لس حـديث كـساء را در اولـ� جلـسه آن ديـدم و  وق� اين كرامت

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 آن به بعد در اطعام و برقراري

  .وا�مد هللا رب العا��



 ٢٧

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٩(

 حوزه جناب - حس�نيه ح�ت امام حس� -كده سومآ�وزش :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� . ديث كساء �شكيل داده اندجلسه معارف و ح

  :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

 و� متأسفانه بـه ؛عه � كرد�راجرا 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

 خـود نـ� از ايـن ؛يـدم� كه ناراح� فرزندم را � د� 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

نج �عـه بـه صـورت �رتـب حـديث پ :هفت كگان 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 

تل� از طرف ��ـت ي � تماس ها؛حديث كساءتالوت از �وع اول� 

 كه �س از آن در � مدت كوتا� به  ،به شغ� �وع شدها براي �صاح

در ي�ى از ادارات دول� اسـتخدام زندم فربر�ت حديث ��ف كساء 

 فرزنـدم بـه � ؛حـديث كـساءبار هارم� چكه �صادف با بطوري  ،شد

دم در � خوانـديم كـه فرزنـ�نجم را هنپهارم و چ و ما نذر ،�ر رفته بود

جلـسه  و ما آن را در مـ�ل بـه صـورت ،شغل مناس� استخدام شده بود

   .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

حدود يك سال و نيم است كـه خداونـد توفيـق �ـشكيل ن �مد اهللا اآلو 

  .  اين جلسه نورا� را به من و خانواده ام داده است

 وا�مد هللا ربّ العا��



 ٢٩

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٠(

 حوزه جناب -  آ�وزشكده هفتم و حس�نيه ح�ت امام �ظم :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 كساءگآثار ش"ال� با كتاب ��ف 

�ف را در حل �ش�ت �سيارى آن كتاب؛ آثار و بر�ت اين حديث �

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 . باشد را از طر�ق �ا�س حس�نيه �ل آشنا و مطلع شديم

رسيد، و ي�باره مد� بعد كه مدت اجاره خانه مان داشت به اتمام � 

 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

تا زمان �ليه م�ل فرصت داش�يم و� ند ماه چ اينكه اب ؛صاحب خانه

ا با توجه به  ام،�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� 
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. �تان ن� آيد، �له های �تلف را رفتيم و� فايده نداشتگول 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  تا اينكه در دو هفته قبل ،كرديم و� ن�يجه ن� گرفتيم

و از ظم از نواد�ن ح�ت امام � (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 

 و در هفته بعد از آن در ساع� كه از روى ،��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(رت ح�ت عبداهللا به ز�ا

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 

همراه نواي دل�ش� �رحوم آيت اهللا شيخ عبد ا�س�  و آنرا به ،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 بنمايندگخواس�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
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رفتم و گمعا�الت �س�ن در همان �له و خيابان �ورد نظرمان تماس 

 هم� ا�روز ي�ى از دوستان او كه از شهر ما به :فت كهگ�سئول آن 

ذاشته گ اجاره نزد او  و خانه خود را براى؛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� 

آن خانه را در همان �ل �ورد نظر با همان وي  ما�ك خانه؛از صحبت با 

ه حديث ��ف كساء و  و با توسل ب،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

توفيق و سالم� ه 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��

  



 ٣٢

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١١(

 حوزه جناب - حس�نيه ح�ت امام حس� - آ�وزشكده سوم :منبع

  رشيد هجری شهيد 

   كساءشفای بيمار �طا� با توسل به حديث ��ف :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 

  :شفای ي�ى از هم�را�شان را اينگونه نقل � كنند

هم�رانمان كه �شاور ه�سـتان چند وقت پ�ش مطلع شدم كه ي�ى از 

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 

گرديده بود و با هيچ كس تا شش ماه نه � توا�ـست صـحبت كنـد و نـه 

  . ديداری داشته باشد

 ش�به �لس حديث كساء را بـا دا�ـش بعد از آن با توجه به اينكه هر سه

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

هفته �لس برقرار گرديد و �س از پايان �راسم از همه حا��ن خواسته 

   .شد كه برای شفای ا�شان د� نمايند



 ٣٣

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 

بهبودی حاصل شده است و ح� �س از مد� ا�شان به حالت او�ه خـود 

و اين از بر�ت توسـل بـه . و سالم� ��ل خود را بدست آوردندبرگش�ند 

� ) علـيهم ا�ـسالم(اهل بيت عصمت و طهـارت و حـ�ات معـصوم�

   .باشد

  و ا�مدهللا رب العا��

  



 ٣٤

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٢(

 جناب حوزه -  آ�وزشكده هفتم و حس�نيه ح�ت امام �ظم :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 قندبه مبتال  ،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�



 ٣٥

 :بود گفته پزشك�وفق ارائه كردند، فقط براى اينكه � جواب نگذارند؛ 

ر اين زمينه عمال ، اما معا�ا�شان داست اس�س خاطر به اينها همه

   !نا�وفق بود

 كساء 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� رد اك�ا روز ٤٠ تا و

 الطلوعينم ب� در بيداري و شب نماز 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 چنان

   .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

�را به اين �ا�س و معارف نورا� و بر�ت رهنمون فر�ودند شكر � 

 العا�� رب هللا ا�مدو                             . كنم



 ٣٦

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٣(

 حوزه جناب -  حس�نيه ح�ت امام حس� -م آ�وزشكده سو :منبع

  )از اصحاب امام سوم  (بر�ر ابن خض� شهيد 

پيدا شدن �ورد گمشده ای با توسل به حديث ��ف  :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 ،ستان بودي�ى از روزهای تا�

 من و هم� و �ه ها برای ديدن پدر و مادرم � خواس�يم به ،بود

 چون ماش� خراب بود ما �بور شديم با ماش� كرايه ،شهرستان برو�م

 يک ،سوار مي� بوس شديم  به خاطر هم� به ترمينال رفتيم و،سفر كنيم

  و بعد از يک، به شهرستان �ورد نظر رسيديمساع� توی راه بوديم تا

 ، گذشته بودچند ساع� ،مقدار پياده روی به خانه پدر ومادرم رسيديم

ناگهان هم�م متوجه شد كه كيف دس� اش را كه شا�ل چند فقره 

 مدارک خي� مهم بود در ترمينال گم تعدادیو  �رت شناسا�، چک

   ،نال رسانيد او با عجله خود را به ترمي،كرده است

و من هم كه خي� ناراحت بودم همان �ظه به سوی مفاتي� كه كنارم 

 و ،بود دست دراز كردم و با خودم نيت كردم كه هر د�� آمد آنرا �وانم



 ٣٧

 ديدم حديث ،مفاتيح را باز كردم  و متوسل شدم به اهل بيت

   ، با گر�ه �وع به خواندن كردم،��ف كساء آمد

 هم�م آمد و گفت ديگر كجا پيدا � شود اين همه در ح� خواندن

  !؟ارک در اين ترمينال به اين شلو�مد

من هم� طور به خواندن د� ادامه دادم تا اينكه به آخر د� رسيدم  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 به ، توسل به حديث كساء حاجت خود را گرفتمآری من با

 از طر�ق حديث  با توسل به ح�ات معصوم� بر � خورم ��ش

  .��ف كساء به حاجت خود نائل � شوم

 .و ا�مد هللا رب العا��



 ٣٨

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٤(

حوزه جناب  – �ظم امام ح�ت حس�نيه و 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 �ا�س دروس 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

 زا �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



 ٣٩

ه همراه نوار �لس حديث كساء ب را ءكسا حديث خواندن؛ بزرگوار

 نواي از و دادم � ا�ام گرم و دل�ش� ا�شان صداي و با�رحوم خراسا� 

 ، و حاجتم اين بودبردم�  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 

  .د، كه آثارش در فرزندم هم ظاهر شده استبارداري فرزندم نصيبم ش

 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 وضاتفي 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 

ع من به تالوت با �و 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 



 ٤٠

 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 دمفرزن خواندم � 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��

  



 ٤١

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٥(

 حـوزه -  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� -آ�وزشكده سـوم  :منبع

   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 ماه بود كه دچار يک بيماری۸خواهر 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

ه �اطر داروها� كـه ا�ـشان �ـ�ف كـرده ا�شان اينطور �شخيص داد ك

 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 

  .ي� درما� را �وع كنند منتقل كردند تا ششهرمان ) هسته ای

 بـا�  خودمـان، ما �لاز اتفاق روز دوش�به همان هفته در ��ن حس�نيه



 ٤٢

 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

بـر�ت و انـوار ايـن ه �س از ذكر  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 !درف شـ �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��



 ٤٣

  لكساء غياث األولياء يف التوسل حبديث ا)١٦(

 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

   . بد� چندسا� ا�شان برطرف شد�ش�  كساء  ��فيثدتوسل به ح

 سال � گذشت و در اين مدت به د�ل ٩اجم حدود از ازدو :�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 

  .� شد� آمد و قرضها با� � ماند و يا اضافه تر 

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 نمان نيت �وع كرديم هر روزبا اي

و براى خوانديم را � حديث ��ف كساء �� بعد از نماز مغرب 

يت اهللا آ �رحوم تالوت اين حديث مبارك از نوار �لس حديث كساء



 ٤٤

استفاده � كرديم و از نواى ا�شان استفاده  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 

درآمد و حقوقم ن� و چندسا� ام كه مبلغش هم ز�اد بود؛ ادا شد، 

 ها� كه داش�يم به بر�ت توسل به پنج تن االن همه قرض. افتافزا�ش ي

   .ه است ادا شد بوسيله اين حديث قد� ل عباآ

 .و ا�مد هللا رب العا��



 ٤٥

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٧(

 حـوزه -  حس�نيه ح�ت امـام حـس� -آ�وزشكده سوم  :منبع

  )امام سوم از اصحاب ( يأبوثمامه صائدشهيد 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

  :و حديث كساء است اينگونه نقل � كنندال� معارف 

سـهای �ـا�س درر �واهم داستان زنـدگي خـود را قبـل از آشـنا� بـا اگ

 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 

هايم ب�ش� � شد به حدي كه از هم�م ح� يک حقوق ماهيانـه بـرای 

  . انده بود و زند� به سخ� س�ی � شدما نم

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 در به پ�شنهاد آمدن به بنده )ما هس�نددر� حوزه 



 ٤٦

  . دادند؛ تصميم گرفتم كه با همه �ش�تم دست و پنجه نرم كنم

 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

   .حديث ��ف كساء ��ت � كردم�ا�س هم چن� 

و با تغيـ�ي كـه در رژيـم غـذا� خـود ثر آشنا� با آ�وخته هاي ط� در ا

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 اولهايم پنجمهم تر از همه اينكه توا�ستم نماز

  ):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 

  .آن را رها كرده و به دست تقدير س�دم

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

ب در مدت چهـل شـه ببراى حل اين �ش�؛ در آن جلسه نيت كردم كه 

  . م��م ختم حديث ��ف كساء را ا�ام دهم



 ٤٧

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

 را� باز شد؛ كه با در همان �لس با كمک و پ�شنهاد ي�ي از دوستانم  

  . حقو� در�افت كنممري و �ست 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 

  .مشان خواستار همه ا�توفيقات روزافزون را برای) ا�سالم

 .و ا�مد هللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)١٨(

 حوزه -   حس�نيه ح�ت امام �ظم -  آ�وزشكده هفتم :منبع

 ) هفتم امام اصحاب از (ا�د بزنطي جناب: معارف ال�

هاي معارف ال�  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 

از�ن رو با . آن به مدت يك سال ن� فلج شدم، و خي� حا�م سخت بود

كه اين متوسل شدم؛ تا م ح�ت امام رضا ت�ع و زاري به �والي

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 حال وخيم و فل� و در هما�ا به عنايت �واليم از آن ،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 

حر�ت برايم �ش�  حا�م خي� بد � شد و ،و اگر دارو را قطع � كردم



 ٤٩

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

روهاي شيميا�  از عوارض داهاا�ام سونوگرا� و آزما�شات گفت كه اين

 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

 دقيقه حديث كساء ١٥ تا ١٠كه داش�يم اول هر جلسه حدود ال� معارف 

ر جلسه ن� از دياينگونه آ�ز � شد و مدر� سات  و جل،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 

 ؛با آشنا� با بر�ت و فضائل اين حديث قد� . م و مطالعه نمودمرفتگرا 

ي بيمار�م از طر�ق ختم اين حديث ��ف؛ متوسل نيت كردم براي شفا

  . 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



 ٥٠

دم و اميد داشتم كه به بر�ت اين حال گر�ه و ت�ع تالوت � نمو

  . 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

اينات را ا�ام �راجعه كردم و سونوگرا� و آزما�شات ومعمعا�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

 اين جلسات ت كه سال اس٢االن حدود ا�مدهللا  .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 

ق ��ت در  توفي و برپا� �لس حديث كساء�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 

   .خواهان شفاي �ؤمن� و شيعيان و شفاي ��ل خود � باشم

  ا��وا�مد هللا رب الع



 ٥١

  غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء )١٩(

 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 ) �فعجل اهللا تعـا� فرجـه ا�ـ�(ساحت امام ع�

  .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 

 كـساء را بـه خانواده ام داده شده است كه در م��م جلسه حديث قد�

  . 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 :  گفـتسال �صي� هر �وقع كه به مدرسه او � رفتم معلم او �

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



 ٥٢

من كه از اين �وضوع �سيار نگران شدم و ن� خواسـتم كـه ايـن اتفـاق 

ث� نـامطلو� خواهـد أ تـمفرزنـدتد ز�ـرا � دا�ـستم كـه در روحيـه افبي

 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 

به خاطر هم� نذر كردم كه چهـل روز �ـشت � هـم بـر خوانـدن ايـن 

  .  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

 ديگر فرزندم به راح� � توا�ـست از روی ؛ختم چهل روز به اتمام رسيد

  . واند و آنها را بنو�سددرسها�ش �

 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)٢٠(

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

  )از اصحاب امام ششم (أبوالطيبات د شهيجناب 

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

  .ديث كساء نيت نذر ي�بار تالوت حاحوزه ب

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

 كه با دروس معارف ال� آشنا شده ام و در �ا�س توسل به اهل بيت

زار � شود ��ت � كنم و �والت و گعليهم ا�سالم كه در حس�نيه بر

يم به بر�ت آن ا�اد شده است و از تأس�س گاصالحات ز�ادي در زند

اين �ا�س و دروس �سيار م�شكرم و از �وال � خواهم بر اين توفيقات 

ه از  �له آثار و توفيقات گره گشا� توسالتم اين واقع. و بر�ت بيافزايد

  :است

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

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

 ، كه مانع از پذيرش و قبول پروسه صدوربود�ش شدگي جوهر  ك�

 �راجعه كرديم؛ آ�ا ذرنامه تهرانبه اداره �ر�زي گ شد، ناچارنامه گذر

مدارك �شابه ديگر و  و اصال ا��ن ندارد: ند، و گفتند قبول ن�ردهم

كه الزمه اش برگش� به شهرمان . حوال را � خواس�ندييديه ثبت اتا
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بود، ما هم �سافر بوديم و فرصت برگشت به شهرستان و تهيه �دد همه 

  .مدارك را نداش�يم

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

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

اگر فت اف� گذر نامه گ و  �راجعه كرديم و� قبول ن�ردند،بار دوم هم

روم و قبول ن� كنم و بال ؤخودم ز�ر ساينها را قبول كنم احتمال دارد 

ن�يجه  دار�م و فرصت هم نكه از شهرستان آمديمما و تأ�يدمان ا�ار 

  . را� �شدنداد و

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
ً
پيدا كند، اما نهايتا

: با تندي گفت كه و ،پذيرفتز�د و ناز رسيد� به �ر امتناع وراف� 

 و با حال ناراح� مدارك را برداش�يم تا يمدبه درب �سته خورباز . برو�د

   .�س� برگشت به شهرستان ن� طوال� بود و فرصت نداش�يمبرگرديم؛ 

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

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

از صميم قلب و با اضطرار؛ به ح�م  و براي رفع �ش�، كرده بودم

 �يد حل  ومشددست به دامان اهلبيت واعتصموا �بل اهللا

همان �وقع كه مدارك را برداش�يم كه �ش� را از ا�شان خواستم و 

بنمايم و  كساء،  قد� ي�بار تالوت حديثنمودم كهنيت برگرديم؛ 

ند نمودا فراهم ثوا�ش باشد براى آنان�ه اين �ا�س و درسهاي معارف ر



 ٥٥

ز�را كه در زندگيم �والت �سياري از اين �ا�س و دروس معارف ا�اد (

شده و راه و روش و روحياتم به بر�ت اين راهنماييها و برنامه هاي 

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

ن � رفتيم كه ما ب�وگذرنامه داش�يم از اداره  و ،اف� �ر�وطه تغي� كرد

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

فت خودم اهل كجا هس�يد؟ و بعدش هم گ: صحبت كرد، و � پرسيد

صيه � كنم كه �رتان توبه متصدي �ر�وطه �ي � كنم و �رتان را پيگ

ذرنامه گ ند روزچا�ام �شود، همان مدارك پذيرفته شد، و �مد اهللا بعد 

  .را در�افت كرديم

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

متوسل � شوم تا شده و دست به دامان اصحاب كساء اضطرار 

   .�رتفع گردد�ش� 

  وا�مد هللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢١(

ق�س بـن ورقـة وزه جناب ححس�نيه ح�ت امام حسن �ت� :منبع

   باب ح�ت امام �ت� ؛سفينهمعروف به 

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

  توسل به حديث قد� كساء

آشنا� بنده با حـديث ��ـف كـساء از دوران نوجـوا� �  :�ح واقعه

 بـا دقـت ؛شدباشد كه وق� اين حديث ��ف در �سجد �ل تالوت � 

آسـمان "به فقرا� كه حق تعا� � فرمايـد  وق� � رسيد گوش � دادم و

را خلق ن�ردم مگر به خاطر �بت ايـن پـنج ... وزم� و ماه وخورشيد و

 ش�يدن اين از اين رو ، �بت وعالقه ام به ا�شان ب�ش� � شد"تن مقدس

   .حديث ��ف را خي� دوست داشتم

 تا ؛ خواستم ب�ش� �سبت به ا�شان شناخت پيدا كنم�همواره از خداوند 

اينكه ا�مد هللا با عنايت اهل بيت عليهم ا�سالم بـا معـارف الـ� آشـنا 

 و�هـره ،راه �صيل معارف اهل بيت عليهم ا�سالم برايم باز شـد  و،شدم

   .های فراوا� بردم

 آشنا� من با منبع و �ل تعليم معـارف الـ� طبـي� نبـود، و بـر حـسب

ظاهري چ�ي نبود كه بطور معمو� در اثر �اورت �� يا آشنا� شخ� 

  . يا �ري بدست آيد
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بعد از آشنا� با �ل در�افت معارف ال�؛ هـم وسـعت مباحـث معـارف 

ال� و سطح �� آن طوري بود كه در �راكزي كه قـبال ديـده يـا شـ�يده 

شـنا� و دسـ�� آين بودم و يا بعدا برخورد كردم قابل قياس نبود، �ح ا

به معارف ال� كه به بر�ت حديث ��ف كـساء شـد؛ واقعـه �ـستق� 

است، توضيح اين بر�ت ال� را ب�ش از اين ن� دهم، چه اينكـه � دانـم 

  ..نعمتهاى معنوي بعضا با تعر�ف و توضيح از دست � روند

بـه عنـوان ي�ي از آثار عجيب ديگر توسل به اين حـديث آسـما�؛ كـه 

  : اينجا ذكر � كنم اين واقعه استنه نمو

 وا�مد هللا ن�يجه ،جهت انتخاب هم� متوسل به اين حديث قد� شدم

 و�رنامه ازدواج هم طوری بود كه ابتـدا خـانواده عـروس �ـالف ،گرفتم

 �وافقت آنها حاصل نـ� ؛ و�ا صحبت كردن خانواده بنده با ا�شان،بودند

 و �ايـط ،ضوری صـحبت � كـردمبايد بنده با خانواده شان حـ  و،شد

 در ايـن ،هم طوری بود كه ا��ن صحبت حضوری با آنها فراهم نبود�� 

وقت بـرای اينكـه �ايـط گفتگـوی حـضوری فـراهم شـود �وع بـه 

 هنوز تالوت حـديث ��ـف بـه ؛خواندن حديث ��ف كساء � كردم

 مـ�ل پايان نرسيده بود كه خانواده عروس كه هيچ وقت سابقه نداشت به

توضيح اينكه د�ل آمـدن ا�ـشان (ما بيايند خودشان به م�ل ما � آمدند 

هم ارتبا� به ا�ر خواست�ری نداشت و�رای �ر ديگری بود كـه �بـور 

، )� شدند طبق آدر� كه همسايه ها به آنها داده بودند به م�ل ما بيايند

  .� شدا��ن صحبت كردن با خانواده ا�شان فراهم بدينوسيله و 
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ش�يه اين ماجرا چندين بار در �راحل �تلف خواست�ری وازدواج اتفاق 

و در همه �وارد به بر�ت حديث قد� كساء به طرز اعجـازآم�ي افتاد 

بـه خـو� و خـو� ازدواج  �ا�ام هـم وراه حل فراهم و م�� � شد، 

  .صورت گرفت

�ـادی از آن آنقدر اين حديث ��ف برايم راهگشا بوده اسـت و�ـوارد ز

ن�يجه ��ع گرفته ام كه هر كس برا�ش �ش� پ�ش � آمد كه به ظاهر 

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

  

 .و ا�مد هللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٢(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� -آ�وزشكده سـوم  :منبع

  )از اصحاب امام سوم ( -أزدی عمار شهيد جناب :  ال�معارف

  . �ات يک زند� در آستانه فروپا� :عنوان واقعه

كه از دا�شجو�ان معتقده و متوسله به ) ص.س( خانم :�ح واقعه

در ي�ى از و  ،است) منه ا�سالم(ساحت مقدس ح�ت صاحب اال�ر

ور�های طالق  �شاوره روا�شنا� حقو� دا؛�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

ود توان از �س �ورد �دی و � تفاو� قرار گرفته ب) 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 ،باعث صدمات جدی به ا�شان بود

   .رو� ا�شان � شود � نو� ديگر باعث �ر�ب 

�شاوره داشتم حقيقت بر من آش�ر شد و فهميدم وق� با شوهر ا�شان 

ه جا� ديگر پيدا بوا�ست� ) در فضاي �ش� با هم�ش(كه ا�شان 
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اين سبب �دي ب�ش� ب� او و هم�ش گرديده بود، اما  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� ؛ارد�واهد زند� اش را نگه د

  .شده بود 

اگرچه جلسات �شاوره در منع پ��فت �ش� آنها مفيد بود، اما حل 

 از نها� آن بطوري كه وضع را به گر� و آرا� او�ه طرف� برگرداند؛

در هر دوی چون اما  . و را� پيدا ن� كردم ،دست و قدرت ما ب�ون بود

� توان به كمك  كه �شان � داد ؛ای اعتقادی ديده � شدآنها ر�شه ه

  .؛ اميدوار بودماين زند� را �ات دادآن 

در �ورد عظمت اين حديث ال�  معارف �ا�س دروسيک روز كه در 

 و از ؛نورا� صحبت شد؛ ي�ى از دا�شجو�ان كه آ�ا حضور داشت

وسل به حديث تكرد 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 

  .راهنما� كنم  )روز

از آ�ا كه اضطراب آن خانم �ور اين �ش� بود، و كن�ل و حل آن را 

مذكور را به آن خانم دادم، و �ش�� � كرد؛ �ا ا�ام اين ختم به روش 

  .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 ؛ به آرا�ش و اطمينان خا� رسيده است: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 . از تغي� عجي� كه در زند� شان پ�ش آمده صحبت كرد 

دا شوهرش از اف�د� �ات پيآرا�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 ،به حديث ��ف كساء گرفته بود

 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  هدايت �كتب و�؛ اين �شاوره ام

 در آستانه زند�ن�يجه �سيار �وفق داشت، و سبب شد نه تنها يك 

 زند� �ات پيدا كند؛ بلكه اين زوج� با رو��ردي به� به فروپا�

  . ادامه دهند

 از مــا بنــد�ن بـه اميــد رضـايت خداونــد و حــ�ات معـصوم� 

 و )�ـه ال�ـسليممنـه ا�ـسالم و إ(در�هشان و فرج و سالم� امام زمان 

  . توفيق بند� و خدمت گذاری در راهشان 

 وا�مدهللا رب العا��
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  ألولياء يف التوسل حبديث الكساء غياث ا)٢٣(

حوزه جناب  - �ظمامام  حس�نيه ح�ت -هفتم آ�وزشكده :منبع

  ) هفتماز اصحاب امام (  �مد بن مفضل

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

  .ديث كساءح روزه تالوت ٤٠اقدام به ختم 

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

ي حديث كساء و دروس معارف ال� كه ��ت گدر �ا�س هفت: كند

� كردم مدير جلسه فضائل و بر�ت و بر� معجزات و گشا�شها كه از 

 و بعد حديث ،طر�ق توسل از اين حديث آسما� بوده را توضيح � داد

لس پايان � �س از آن هم با پذيرا� � و ، شد��ف كساء تالوت �

 بر�ت اين �ا�س در زمينه هاي �تلف معارف ال� مطالب از ،پذيرفت

   .متنو� را � آ�وختم

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

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

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

 آشنا� با فضائل اين حديث آسما� در �ا�س در�؛ �صمم ه بر�تب

 ،شدم برای سالم� و فرج قطب ��م ا��ن و پناه دردمندان ��م

 روزه تالوت حديث كساء ۴۰ختم ، ح�ت �مد بن ا�سن ا�هدی 
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 از در�ه رزند دار شدن و در اين ب� ن� حاجتم را جهت ف،گرفته

  .ر�و��ش �سئلت بنمايم

روز پانزدهم از ختم، در  ، تالوت حديث كساء را آ�ز كردمبرنامه ختم

طبق روال قب� كه برای آزما�ش � رفتم اين بار ن� �راجعه نموده و 

ده جواب، ، پزشک �ر�وطه با �شاها�ام شدهدقاي� بعد از آزما�ش 

 از شدت شوق از اين خ� و اينكه �ورد ؛مباردار هست:  داشت كهاعالم

 واقع شده ام اشک از چشمانم �از�ر عنايت ح�ات معصوم� 

 روز ۴۰شده و خداوند را شكر نمودم و ختم حديث كساء را ادامه داده و 

  .را ��ل نمودم

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

  . توصيه نموده امن� گر �ؤمن� و �ؤمنات متوّسل شده و به دي��ف 

  .وا�مد هللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٤(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� -آ�وزشكده سـوم  :منبع

  .)از اصحاب امام سوم (  زه� بن ق�شهيد جناب : معارف ال�

غل به بر�ـت توسـل بـه شفقدان 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) ال�سليم

  :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، كـه مـن را را� كنـدنبـودكدام 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   ق�زه� بن

 اهل بيـت ال� ناب  معارف ازاز زما� كه . سها ��ت نمايمدراين 

خصوصا با ��ـت . شدم تغي�ات ز�ادی در زند� ام بوجود آمدبهره مند 

  .در �ا�س توسل اين تغي�ات بر روی ��م �سيار �سوس بود

هم�م چند سا� در �� : داشتمه حديث ��ف كساء بو اما توس� كه 

 ، �وازم و ابزار ماش� سنگ� � فروختنـدت؛كابا چند نفر به صورت �
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اسـم بـه ��ء  تـا اينكـه يـک روز ،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، همه ��ء از هم جدا شدند وتعطيل 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  ،و رغب� به اين �ر نداشت

 �ـستقل آنـرا نداشـت، �سته شده بود، و به تنها� توان راه اندازي �دد و

  . 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 آن �لس 

با خوانـدن چهـل حديث نورا� سخن به ميان � آمد، تصميم گرفتم كه 

) منـه ا�ـسالم(�رتبه حديث قد� كساء به در�ه �وال صـاحب ا�زمـان 

  .متوسل شوم تا حاجت خود را بگ�م

با اين تصميم؛ �وع به ا�ام ايـن عهـد معنـوي و تـالوت ايـن حـديث 

به بر�ـت پـنج وجـود دقيقا �صادف با اتمام چهلم� توسل، قد� نمودم؛ 

 و ،باز كند�ستقال ا�ست مغازه ای هم�م تو نورا� اصحاب كساء 

 و حـ� بـا �ايـط ؛��ءداشـ�  اين بار بـدون ؛همان شغل قب� خود را

شا�ل حـال  بار ديگر نظر و توجه اهل بيت ، و �ری به� ادامه دهد

  .من و خانواده ام گرديد

  و ا�مد هللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٥(

معارف  حوزه ،شكده هفتم و حس�نيه ح�ت امام �ظم  آ�وز:منبع

 ) هفتم امام اصحاب از( �مد بن اسماعيل بن بز�ع جناب: ال�

  ا حديث آسما� كساءبشفاي بيمار�طا� به بر�ت توسل  :واقعه عنوان

از ان حوزه هاي معارف ال� و �شجو� از د) ت.ر(خانم  :�ح واقعه

 واقعه حت مقدس ح�ات اهل بيت بانوان معتقده و متوسل به سا

  : را چن� تعر�ف � كند

 سال ٢حدود ) منه ا�سالم(به فضل و عنايت ح�ت صاحب ا�زمان 

 با حضور در ،است كه در �ا�س و درسهاي معارف ال� ��ت � كنم

�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

 و در جلسات اطعام هم داش�يم ،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� سال بود كه برادرم به �طان معده مبتال شده بود و دك�هايك

 ن�ست و مفيدعمل جرا� ديگر او را جواب كرده بودند و گفته بودند 



 ٦٧

داروهاي شيميا� ن� ديگر روي او اثر نداشت و برادرم هم داروها را 

   .قطع كرده بود

 افتاد كهبه فكر  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�اجواب آزما�شات را به دك�ها

ضم� هم  ت، 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

 به فقرا فعا�تهاي پاي�ند بود و در �س� زندگ�ش براي صدقات و كمك

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 

برادرم وخيم شده بود به حدي كه ن� توا�ست � بر با�ش بگزارد و 

  .�وابد و احساس خفگي داشت و �شسته � خوابيد

 در �ا�س و دروس معارف ال� ء توجه به فضائ� كه از حديث كسابا

كنم براى تالوت آ�وخته بودم؛ تصميم گرفتم براي شفاي برادرم نذر 

را به ��ف هر روز حديث �وع به ا�ام نذر كردم و  و ،حديث كساء

 و از غذاهاي �ا�س ،نيابت ا�شان تالوت � نمودم تا مدت يك ماه



 ٦٨

به عنوان ت�� و به نيت شفا براي او � ديث كساء توسل با حهفتگي 

  .بردم

منه ا�سالم و ا�ه (به لطف و عنايت �واليمان ح�ت صاحب ا�زمان 

 در هم� مدت تالوت حديث كساء ،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 عد هم  و ب،توا�ست غذا �ورد

ب�ش� و باز�ا� او تغي� روحيه حصول اين بهبوديها و با شغل خود برود، 

  .ودربمه �صيل ن� به دا�ش�ه 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  .بر��شان شكر � كنمبه خاطر اين لطف و 

ب�ش� سال پ�ش با برپا� �لس حديث كساء؛ توفيق ��ت در آن را 

  .دارم

  وا�مد هللا رب العا��

 



 ٦٩

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٦(

 حـوزه معـارف – حس�نيه ح�ت امام حس� - آ�وزشكده سوم  :منبع

  داهللا حن� از اصحاب امام سوم شهيد سعيد بن عبجناب : ال�

كر�الی معـ� بـا توسـل بـه 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

  :بودند واقعه گم شدن خود را اينگونه نقل � كنند

ه ام گرديد كه با چند نفـر  توفي� نصيب بنده حق� و خانواد۱۴۳۰در سال 

چنـد روزی در آ�ـا . 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 نم هم با آنها ما از دوستان ك� ديرتر راه افتاديم و فرزندا

چون هم�م توان راه رف� نداش�ند وسـيله ای . �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 

 هم�م را نديدم و هر چه اطـراف چند دقيقه به �شت �م كه ن�ه كردم

مـن از �ـس� و �ـل مـان  ،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



 ٧٠

 ز�بای �ـواليم صـاحب ن� دا�ستم كه چه �ر بايد ا�ام دهم و فقط نام

. را بر ز�ان � آوردم و از ا�شان طلب كمک � كردم) 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 (

ظه به ياد جلـسات حـديث ��ـف كـساء كـه در حـس�نيه در همان �

 و اينكه چقدر از عظمـت و �افـت ايـن ،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؛ 

  . � اين �لس را تقبل نمايمهز�نه برگزاری و اطعام �ومن

پيدا شـد و � بالفاصله 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 ،را پيدا كنمتما� كه گرفتم هم� و ديگر دوستانمان 

  . لطف پنج نور مقدس آل عبا من را از آن �ايط سخت �ات داد

 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

  

   رب العا��وا�مدهللا



 ٧١

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٧(

 حوزه –  حس�نيه ح�ت امام حس� -آ�وزشكده سوم  :منبع

  شهيدة زوجة وهب بن عبداهللا جناب : معارف ال�

  .ی بيمار با توسل به حديث قد� كساءبهبود :عنوان واقعه

ي�ى ماجرای  ؛ته كه تازه از دنيا رف)خ.م( وا�ين �رحومه :�ح واقعه

  :گونه نقل � كنند شان را اينفرزند نوجوا�از توسالت 

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،�ه� و سس� ما �� شود، تا من

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

 برای عرض ت��ک به مابه 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 داد خ� مد� بعد ورد، كه او را بيااز ��ان ا�شان به بيمارستان رفت 



 ٧٢

 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 � خواهم حديث كساء را �وانم تا : فت�؟ گبرای چه � خوا

 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 ر ناگها� بطو : تمام شد خ� رسيدآن �رحومه  كهد�ی تالوت و 

دك�ها گفته اند اگر حال و فشارش به هم� خانم  فشارش پاي� آمده و 

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

 دی كه برای در �ش�ت و شدائ�رحومه دخ�ماالزم به ذكر است كه 

 ��عا كتاب حديث كساء را � گرفت و ،ش پ�ش � آمدشخص 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 

 و ا�مد هللا رب العا��      .  دست رفته بنمايند



 ٧٣

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٨(

 حوزه -  آ�وزشكده هفتم و حس�نيه ح�ت امام �ظم :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

از دا�شجو�ان حوزه هاي معارف ال� و بانوان ) ف.آ(خانم  :ه�ح واقع

 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 

  . اء و تالوت قرآن و دروس معارف ال� را پيدا نمودمحديث كس

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

كه عقد كرده بودم و� به د�ل �ش�ت ما� شوهر و سه سال بود 

خانواده ام نتوا�سته بوديم �ستقل شو�م و زندگي �ش��مان را آ�ز كنيم 

  .و از اين �وضوع �سيار رنج � بردم



 ٧٤

با ��ت در �ا�س هفتگي حديث كساء و دروس معارف و آشنا� با 

وا�ان به اين حديث نورا�؛ تصميم گرفتم كه براي رفع �ش� ازد

 از طر�ق حديث قد� كساء متوسل ح�ات مقدسه اهل بيت 

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�، 

 برطرف �ش�� كه در اين سه سا� ما را رنج � داد؛ به عنايت �وال

شد، و هز�نه الزم و م�ل فراهم گرديد؛ و زندگي �ش�ك را به عنايت و 

  . 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��



 ٧٥

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٩(

 حوزه –  حس�نيه ح�ت امام حس� –وم  آ�وزشكده س: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

   :نگونه نقل � كندخود به حديث ��ف كساء را اي

  رغم تالش و عالقه اي كه �سبت به �صيل و كسب علوم و معارف�

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

دي� ديده و ش�يده  فضاي حا�م �س های رايج ه ازآ� نيازهايم نبود؛ 

ون قلبا به آنها مطم� ن� چ و ؛يدا ن�ردهپ و رغب� به ادامه آنها ؛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 بودمن� يافتم و د�م را به آ�وخته ها�ش مطم� سازد ؛باشد

رفت و خ� از وجود گخره يک روز دوس� با من تماس باألتا 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� 



 ٧٦

ن شاء إفتم گخودم ��له � باشد، خي� خوشحال و اميدوار شدم و با 

  .اهللا كه اين بار خداوند د� و نمازهايم را �ورد اجابت قرار داد

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 

با حقيقت يك ماه احساس كردم فقط � شنوم و � خوانم اما ن� توانم 

�ي كه د�م � خواست و دوست چدرسها ارتباط برقرار كنم، ن�يجه آن 

  .   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  برای ا�ور ظاهری و شفای بيماران وخواندن اين حديث فقط

 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 

ی اين حاجتم دن نماز ظهر برانمتوسل شدم، يک روز ظهر �س از خوا

منه ( �ر و �وال صاحب األ و به پنج نور مقدس آل عباء؛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

  .  به�ی در درس حا� شومروی تقر�رهايم مطالعه ای كردم؛ تا با آماد�

روز آن �لس فرا رسيد، و وق� خواستم بروم دو�اره خي� د� كردم كه 
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�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 پ� وق. �مگوش كنم و ياد بگآ�ا س� � كردم با دقت به مطالب  

ذاشتم ي�باره گشتم، كتاب و وسايلم را داشتم � گ 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

ث ��ف كساء خالصه يك دفعه به خودم آمدم و متوجه شدم آثار حدي

حاصل شده است كه اين حس در من ا�اد ) با ن�� كه كردم و خواندم(

 �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  تمام سلو�ای بدنم در حال �د و ستا�ش وديدم ��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

 آن تالش يا ن�ته مهم اين بود كه اين اثر بدون اينكه ك� �سبت به

دخال� ب�ند حاصل شده بود، اصال ك� از حال و اندرون من مطلع 

  . 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 
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ه احساس عجي� داشتم،  چشكر كردم، و شايد قابل باور نباشد كه من 

  . �م � خواست احساسم را فر�اد كنمبا تمام وجود د

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

بر �رهای ديگرم ترجيح � � درسهاى معارف ال� حا� شوم و آنرا 

 هم هم�شه در �س� توسل و نذر و نياز و عرض . دهم
ً
با اينكه 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 

ف ال� رسيده اند و �ر�ه اما اشخا� كه به اين ارتباط با حقايق معار

 � توانند احساس �را درك كنندگاين 
ً
  .ونه 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،فرق كرده اماين معرفت برقرار شده، و �سيار �سبت به گذشته 

  . 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 

 ، استوار،ر� ماند؛ شا�ل حال بنده شد و اين عناي� هم كه، �شودشانحا�

  و ا�مد هللا رب العا��.           و  روز افزون باشد
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٠(

حوزه  -  حس�نيه ح�ت امام حس� – آ�وزشكده سوم :منبع

    از اصحاب امام سوم��ح�� شهيد جناب  :معارف ال�

و فراهم شدن �ورد مطلوب و  ا�ر ازدواج گشا�ش در :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 

ز اين حديث ��ف گرفته اند، كساء و حاجا� كه اشخاص �تلف ا

  . 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 خواستگواد�له عدم سنخيت رو� و خان 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

ر�ت �لس درس شما با �و: زما� كه به خانه رسيدم به دخ�م گفتم
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، 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 

  . من هم در د�م نيت ازدواج و سالم� برا�ش كردم. دخ�ها و ��ها

 بود كه ه مبارک ر�ضان، سا�روز تو� امام حسن �ت�  ماهنيم

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

�ن خودمان سؤال حدود �ا� قدر بود كه شخ� توسط ي�ى از �ست

 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�
َ
  .ندددهانمان 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�سيد� شود چون پدر ما  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 
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زما� كه از م�ل شما رفتيم هرچه در �ورد شما فكر كرديم، : و گفتند

ديديم خصوصيات اخالقيمان �سيار ش�يه هم است اگر اجازه بدهيد، ما 

  . بياييم كه اين دو نفر با هم صحبت كنندبار ديگر به م�ل شما

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 : ند و بعد گفتنددخ� و �� با هم صحبت كرد

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 تعالخداوند م ياری به .گفتند ما هم قبول كرديم

  .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

 .های معارفه از هم ب�سند و� فرصت اين صحبت ها پيدا �شده بود

آ�ه در �قيقها و معرفيها و جلسات خواست�ري و آشنا� و يع� 

�القاتها س� � شود بدست آيد، در اينجا به بر�ت توسل و تو� حاصل 

  .شده بود

 وا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣١(

حـوزه  – حـس�نيه حـ�ت امـام حـس�  – 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 �

 بود كه د�سك كمر داش�ند و بارها دك� به ا�شان پ�شنهاد  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 را� كنند، چون  ا�شان را عمل ج؛ی پنجاه درصدیاحتمال بهبود

  . 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

صادقانه بگو�م ترس از فلج شدن مادرم در من ب�ش� از ترس از �رگ 

اطر هم وق� اين ن�يجه را ش�يدم با عصبانيت و  و به هم� خ؛ا�شان بود

 رفتم و گفتم با �سؤو�ت خودم ا�شان را �رخص ستانناراح� به بيمار
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  .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 يدي داشتاحساس آرا�ش و يك نور ام
ً
  ..م 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  ند، فلج �شده بود كه ح� اگر مادرم عمل هم ن�

 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

  !متعال كردم، كه چه كنم؟و نيا�ش و ا�ماس به در�ه خداوند 

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  عصبا� و با  ناراحت شدند وجرا� تيمبا اطالع از ان�اف ما؛ 

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�
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 من هم ؛بهت زده به سمت من معطوف شدهاي نگران و   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 هم با �ن تمسخر و هم با عصبانيت  و ا، 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 ،ان را عوض كرديمكشيد و ما هم �اسهاي ا�شمادرم ب�ون 

  .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 آشنااني كه در م از آن بواسطه كرامتها و معجزا�بعد

 كه مي گرفتمي تصممي بودم با خواهرهادهي كساء ش� قد�ثيل به حدتوس

 و م� متوسل شو  به پنج نور آل عباشان� ای مادر و بهبودی شفایبرا

  .مي كرد را تالوت �ف� �ثي حدني �رتبه اني چندیروز

 از يك ماه بطور معجزه آسا� مادرم از �ت پاي� آمد و دو�اره بعد

 و به لطف ايزد متعال و ،اش را �وع كرد رهفعا�ت و �رهاي روز�

 و تأث�ات اين حديث ��ف تا به ا�روز با   عنايت ائمه معصوم�
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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�ده به مطب  نماند كه �س از ي�سال كه مادرم �زناگفته

 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�

شنهاد توسل  به ا�شان پ�؛ آن به بعد اينجانب به هر كس �ش� داشتهاز

 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��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٢(

 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

  :استخدام هم�شان را اينگونه نقل � كنند

ات معارف ��ت  سال است به اتفاق هم�م در �سها و جلسدهحدود 

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

از همان ورود به اين �سها و جلسات بر�ت آن ن�، بر من و هم�م 

ل ديگر، �شهود بود، چه در كسب و �ر و چه در زندگي و چه در �سائ

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 برگزاري توفيق 

به افراد در آن  صحيح و فصيح آ�وزش تالوت و اذان و نمازدرسهاى 
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كران الطاف  عطا نموده است كه اين خود ي�ي از آن در�اي �را جلسه 

  .است ح�ات مقدسه معصوم� 

  :ين است كهاي كه از بر�ت اين جلسات و �سهاي معارف بود، ا 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 

اي از تهران به منطقه عمليا� كه هم�م در آن جا  داشته باشيم، نامه

رت  نفري كه به صو١٥٠٠ 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 

 عل�غم اين فرصت فراهم . بود)رس� شدن( شغ�  وضعيتارتقايبراي 

 هفتشده و� �وان� پ�ش آمد كه پروسه استخدام را كند بطور��ه 

د از اين نامه هم�م را جهت �صاحبه ف� به تهران دعوت كردند ماه بع

 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�

ه به اين افراد داش�يم، و� خواسته يا ناخواسته در تمام حسن ظن ك

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 داشت، �ايط طوري شده بود كه 
ً
وضعيت ديگر ما را تقر�با

  . ه از ر�ت خداوند متعال نااميد شو�ما�ته نه اينك نااميد كرده بود،
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 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 حديث ��ف كساء روز

  .�موش    تن آل عباءپنج

، عباء آل  و پنج نور )هارواحناء فدا(�ت �وال صاحب ا�زمان به بر

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 هم�م 

وضعيت �ری كه  و خدا را شكر حل شده بود،، و �ش� يديتهران بيا

   . ندشدو استخدام رس� ا�شان به� 

 است و إن  مقدس تن ي�ي از بر�ت توسل به آن پنج واقعهاين 

�س� نورا� آن ح�ات شاء اهللا خداوند متعال توفيق خدمت گذاري 

  آم� يا رب العا��. به همه ما عنايت بفرمايدرا 

 

  .عا��و ا�مد هللا رب ال
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٣(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� – 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

ه از دا�ـشجو�ان حـوزه معـارف الـ� اسـت ك) ق.ط (خانم  :�ح واقعه

 فرزندشان با توسل بـه پـنج  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  خواندن و ا�ام ت�ا�ف درس

از همان ابتدای ورودش با �ش�ت �صي� ز�ادی رو�رو شد بـه حـدی 

 فرزنـد شـما بايـد �ـددا ايـن مقطـع :كه معلم �س اول � گفت كـه

  . �صي� را �واند

بـود؛ عالوه بر �ش�ت �صي� او كه فكر و ذهن �را به خود درگ� كرده 

رتب در حـال � و ،اخالق و رفتار او ن� برای خانواده �ش� ساز شده بود

 و اگر چ�ی را � خواست و به او ن� داديـم شـايد سـاعتها ،�بازی بود

  . گر�ه � كرد

آنهـا برای حل اين �ش�ت به �راكز �شاوره ز�ادی �راجعـه كـردم و� 
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  . ز �ر آنها نگرفتمن�يجه ای اعل�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 شومگرفتم كه به پنج نور آل عبا 

  و از اهلبيـت ،به صورت مداوم اين حديث نـورا� را قرائـت كـنم

  .رف شود�واهم كه �ش�ت فرزندم با نظر توجه خودشان به زودی برط

در همان حـ� خوانـدن ايـن حـديث بـا با �وع به خيتم حديث كساء 

سيار آرام تر شده، كمـ� �بـازی � ؛ به وضوح ديدم كه فرزندم �عظمت

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 . كنماو كمک 

  . پ��فت خو� داشته و به درس خواندن عالقمند شده است

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 شده بعد كه از آن ب

 ه، و�از�ادی از اين حديث قد� شـا�ل حـال بنـده و خـانوده ام گرديـد

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
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٤(

 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

حوزه معارف ال� اسـت كه از دا�شجو�ان ) 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

بايد م�ل را ظرف مـدت : 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 

  . جاره ن� دهدگذاشته اند و ك� ا

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� 
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است در �ا�س دروس معارف ال� ��ت � كـنم و �رتـب از عظمـت 

حديث نورا� سخن به ميان � آيد، و به عينه خودم شاهد بوده ام كه اين 

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

بعد وق� با ا�شان تماس گرفتم؛ ديدم كه �سيار خوشـحال بـود؛ و دو روز 

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 

 كه م�ل ماست؛ در واحـدی ديگـر؛ يـک سكونت دار�م؛ در همان طبقه

  .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

معرفت ب�ش�ی به اين حديث ��ف پيدا نموده، و هم به صورت �رتـب 

  .آنرا تالوت كند

  

  وا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٥(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� – آ�وزشكده سـوم :منبع

  از اصحاب امام سوم   شهيد بر�ر�ن خض�جناب: معارف ال�

ه نقليـه از بر�ـت ليوسراى تهيه  بفراهم شدن تم�ن ما� : واقعهعنوان

 . 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 هنمودرا شاكرم كه �را با اين �س� نورا� آشنا 

  . 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

 همراه هم� و فرزند كوچ�م هر هفته در �لس توسل در �ل حـس�نيه

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 به سبب �دي هـوا  و ؛ برای ما �ش� ساز � شد)فصل ز�ستان

  . ه مندی از مطالب از ما گرفته � شدحضور و بهر

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 
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، كه ما را از فراهم شـد�ش منقطـع � با �ش�ت ز�ادی رو�رو � شديم

  .كرد

و خوانـدن  "وسل �ديث ا�كساءا�اث االو�اء � غي"�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� 

س كردم؛ و به فكـر عـرض حاجـت خـود بـه ، نور اميدخا� احساشد

  .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 

هنـوز چهـل روز خـتم بـه پايـان �شغول اين ختم و توسل ��ف شـدم؛ 

 اسباب خر�د يک  ت ح�ات پنج تن آل عباءبا عناينرسيده 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

  ان شاءاهللا. پو�ند�ن طر�ق حقيقت

  

  العا��وا�مدهللا رب 
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٦(

 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

 .بوديم

  :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 

د زائـران و شـلو� ايـن �ـ�ن به د�ل افـزا�ش تعـدا(تماس گرفتيم و� 

  . 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 

 به طور �وقت پيدا كنيم و� به د�ل اينكه تعدادمان ز�اد بود بايد باز هم

  . 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

در هم� ح� ناگهان به ذهنم خطور كرد كـه همـ� �وع بـه خوانـدن 
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  . متوسل شو�م��ف كساء كنيم و به پنج تن آل عبا حديث 

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

 تـالوت حـديث ��ـف هم� ما از اينكه بالفاصله بعد از تمـام شـدن

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��



 ٩٧

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٧(

 حـوزه – مـام حـس�  حـس�نيه حـ�ت ا– آ�وزشكده سـوم :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   يـکدو سال پ�ش ��م با دخ�ی ازدواج كرد و بعد از گذشـت

 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

سـ�س وضـع شـدت پيـدا كـرد؛ و . بود و اظهار به تقاضاي جدا� � كرد

  . تقاضاي طالق و �وضوع جنبه قضا� پيدا كردرسما

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

 راه يافته بودم، و در آ�ا شـاهد بـودم آنوقت تازه به �سهای معارف ال�

كه در ابتدای هر جلسه حديث با عظمت كـساء تـالوت � شـد، همـ� 



 ٩٨

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 �سؤول حـودر اول� جلسه برای �وع تالوت حديث كساء 

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

وزه اين حديث را كـردم كـه من هم در همان جلسه نيت خواندن چهل ر

 �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 

 ن� خـواهم و � ندامت و �شيما� كرد، و گفت كه ديگر هيچ مهر�ه ای

  . 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��



 ٩٩

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٨(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� –سـوم  آ�وزشكده :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 عظمت كساء ب �ش� خود را كه با توسل به حديث با ،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

  :واقعه استاز �له آنها اين . برطرف شده است

 
ً
 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 

 و از مـا خواسـت فروش م�ل گرفت و از تمديد قرارداد اجاره � باز زد،

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



 ١٠٠

، به فكر بهره مند شدن احت بودمخي� نار�اطر هم� �ش� پ�ش آمده؛ 

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

بوديم و بايد به �واليم پناه � بردم، من و خانواده ام در �ش� قرار گرفته 

  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 كـساء به ا�ام نذرم همان �وقع  �وع از 

  ،را خواندم
ً
ه بعد م�� كه در آن سا�ن هـس�يم فروختـه  يک هفتتقر�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

   .را با ا�شان تمديد كنيماجاره 

و پناهنده شدن به آن ح�ات �ش� �س�ن  بيت  ه اهلبا توسل ب

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��

  



 ١٠١

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٩(

 حوزه معارف –  حس�نيه ح�ت امام حس� ،م آ�وزشكده سو: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

واقعه فوق را كه در �ورد ي�ى از دوستا�شان ) س.ف(خانم  :�ح واقعه

  :ان � كنداست اينگونه بي

 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  م به در بردهكه � توانيم از آنها جان سا�

  .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 آن از طر�ق حديث قد� كساء 

اين توفيقات ال� و نتـايج روشـن و ��ـع  . زند� آينده ام پيدا كنمبرای

  . 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 



 ١٠٢

در بـاورش ) الف.م(ي�ى از دوستان بنام خانم . دوستانم در ميان بگذارم

گنجيد كه بتواند با توسل به حديث كساء به حاجـات �ـسيار مهـم و ن� 

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 

وع توسل به حديث كـساء را بعد از اينكه با من �وض: صحبتها�ش گفت

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� : هاز او در�اره حاج�ش پرسيدم اينگونه بيان كرد كـ

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 

مطـرح � شـد، بـا ايـن امـا آ�ـه از خواسـت�ران . ثابت قدم تر باشـيم

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 

اصـل شـد و و بعد از يك ار�ع� توسل ن�يجه �مـداهللا ح. �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



 ١٠٣

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٤٠(

 حوزه معـارف – آ�وزشكده هفتم، حس�نيه ح�ت امام �ظم :منبع

  از اصحاب امام هفتم ب يو�س بن عبد ا�ر�ان جنا: ال�

 حديث قد� وسيلهشفا ياف� بيماري �زمن �يه با توسل ب :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 �  .م شده استنصيب

بنده با اين حديث با . نمودند و �سؤول حوزه از بر�ت آن صحبت � كرد

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 بود١٤ي �زمن نمودم شفاي بيمار

فتند نا� از گزش�ن � پ سال �رضه �يه داشتم كه بر� ١٤من 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 

د دو يا سه ماه راحت بودم؛ بقيه ايام با درد �يه داشتم، و در هر سال شاي

درد پهلو و �يه همراه بود، تا اينكه در اين سال اخ� با �ماخوردگي 

هفت ماه به شدت حا�م بد شد، بطوري كه اگر �يه بند را ن� �ستم ن� 



 ١٠٤

اگر به جلسه درس � رفتم ن� توا�ستم . توا�ستم خود را نگه دارم

ه حدي كه يك ماه دم، بعد از آن حا�م بد شد بب�ش�نم و به پهلو � خوابي

   .روم را بدرس حوزهنتوا�ستم جلسات اصال 

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 

گر خوب معا�ات بزش�ن هم عالج آن را ن� كند، و � گفتم من دي

  .ن� شوم

ر نتوا�ستم جلسات را بروم؛ �سؤول حوزه گدي) 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

 شده بود آن روز حا�م بد بود و ديرتر رفتم وق� رسيدم جلسه تمام. است

و از آ� كه در �لس حديث كساء با تالوت بر آن دميده و بدان ت�ك 

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



 ١٠٥

  از آن بعدآن را خواندم؛ شب ٤٠يث كساء را �وع نمودم و تالوت حد

 �رضه چ مانند ك� كه هي!ناراح� �يه ام ��ال برطرف شد شب ٤٠

  !! �يه نداشته است

ديدم حا�م ��ال خوب شده، به متخصص� �راجعه كردم، معاينه كردند، 

براى آزما�شا� نوش�ند؛ آن آزما�شات را هم ا�ام دادم، و ن�يجه را 

�ش� را در �يه تان  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 برطرف شده و حاجت گ كوچك يا بزرگ باشد،�ش�

�وال را شاكرم و خدا خ� دهد به بانيا� كه من را با اين حديث ��ف 

  .و معارف ال� آشنا كردند و د��شان � كنم

  

  وا�مد هللا رب العا��

  



 ١٠٦

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٤١(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� و سـوم آ�وزشكده :منبع

  . از اصحاب امام سوم زدی أجناب عمار : ارف ال�مع

فراهم شدن ا��ن خر�ـد �ـس�ن مناسـب بـا توسـل بـه  :عنوان واقعه

  .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 نج سال است كه با هدايت ح�ات معصوم� حدود پ

به بر�ت آشنا� بـا ايـن مطالـب نـاب و . دروس معارف ال� آشنا شده ام

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

  . استطرز�اورن�رد� برطرف شده 

قبل از ورود به اين درسها؛ من بـا حـديث كـساء آشـنا� داشـتم و بـه آن 

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 طهارت 
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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 

وچک بود، به حدی كه اندازه آن برای تنهـا دو نفـر كفايـت � كـرد و ك

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 

  . ن جامعه فراهم ن� شدتورم روزافزو

 پناهنـده به هم� خاطر اين �ش� باعث شد كه به دامان اهل بيت 

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

م شـدن �رتبـه ختم تالوت اين حديث ��ف را �وع كردم، بعد از تما

پنجم از نذری كه كرده بودم؛ به طور غ�قابـل بـاوری م��ـشان فـروش 

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 .  به خواندن حديث كساء � نماييم�وع

اين �س� نورا� آشنا نمود و توفيق تالوت و بهره مندی اين حديث نورا� 

  .               را به بنده داد

  وا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٤٢(

 حوزه معارف –م �ظم  آ�وزشكده هفتم، حس�نيه ح�ت اما:منبع

 از اوالد امام هفتم  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(خانم ي�ي از دا�شجو�ان حوزه هاى معارف ال� 

� باشند در تما� برايم از �ش�ت به 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 

م ديپلم بود و و� شغ� كه كفايت زندگ�ش را ب�ند نداشت؛ مدرك ��

يگ�ي كرده است و دنبال �ر � رود؛ و� �ر 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� 

هم �شدن مانند گوشت و برنج را ن� پدرش كمك � كرد؛ به خاطر فرا

شغل ثابت، �� هم در خانه � ماند؛ و كج خلق ن� شده بود، به �رور با 

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

ه به بر�� كه از حديث آسما� كساء و �ا�س آن در�افته بودم من با توج

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 

  .  شدن �ر و رفع �ش� را �واهدفراهمپنج تن آل عبا 

عروسش اين برنامه را �وع كرده بود و هر روز تالوت حديث كساء را 

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 

 همچن� اختالفات و گرديد، و �ش�ت مال�شان برطرف گرديد و

  .روابطشان ن� اصالح شد

  

  وا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٤٣(

 حـوزه –  حـس�نيه حـ�ت امـام حـس� و سـوم آ�وزشكده :منبع

  جناب سكينه بنت ا�س� : معارف ال�

برطرف شدن حالت ترس و اضطراب با توسـل بـه حـديث  :عنوان واقعه

   . كساءقد�

 خـانم توسـل ي�ـى از دا�ـشجو�ان نوجـوان معـارف الـ� :�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 اضطرا� و  احساس ترسبودم بلكه

به حدی كه شبها . مانع از ادامه فعا�ت های روزانه ام � شدا�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

   . بودن� تأث� سوء گذاشته

تا . خودش برای من و خانواده ام به �ش� بزرگ تبديل شده بودا�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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  نمودند و، دوستان آ�ا كم�مبعد از اينكه در جلسه آن را مطرح كردم

 به من پ�شنهاد دادند كه تا چهل روز حديث ؛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 �

�م آن را به صورت روزانه همانوقت نيت كردم كه تا برطرف شدن �ش

   .تالوت كنم

بعد از اينكه نذرم را �وع كردم تقر�با دو هفته ای از آن گذشته بود 

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 

و خواهرم هم در كنارم راح� � خوابم و اگر هم در م�ل تنها باشم 

نباشد هيچگونه ترس و اضطرا� ندارم و درسهايم را ن� به خو� و 

  .بدون هيچ �ش� مطالعه � كنم

  

  وا�مدهللا رب العا��
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٤٤(

 حوزه معـارف ، حس�نيه ح�ت امام حس� و آ�وزشكده سوم :منبع

  . از اصحاب امام سوم  ر صيداویجناب ق�س بن �سه: ال�

فراهم شدن ا��ن ز�ـارت سـا�رای غر�ـب بـا توسـل بـه : عنوان واقعه

  .حديث ��ف كساء

باز شدن جـاده  مادرشان را برای  ازتوس�) م.س ( سيدهخانم :�ح واقعه

  :عتبات ��ات اينگونه بيان � كنندسفر در برا�شان  ءشهر سا�را

را� سـفر  حـ�ات معـصوم� ت مد� پـ�ش مـادرم بـرای ز�ـار

 بـه تـادر روزی كـه �روان برنامـه ر�ـزی كـرده . عتبات ��ات شـدند

وند، وق� كه به چنـد  ��ف شی  و مهدويركم� عسحرز�ارت 

�سته بودن جـاده و ترافيـک عظـي� از كيلوم�ی شهر سا�را � رسند با 

وند كـه مطلـع � شـ، بـا بـرر� �وضـوع ندگرد�واجه � وسايل نقليه 

ن�وهای آ�ر��ا� برای اذيت كردن �روانهای ايـرا� ايـن �ر را ا�ـام 

در اسـت كـه چنـدين سـاعت قبل از آنها رسيده داده و �روانهای ز�ادی 

با معطـل مأ�ور�� كه راه را �سته اند قصد دارند  و .ند معطل هس�اينجا

�آمـده  بـه منطقه حرم ��ف ورود به  باز بودنوقت �دودزوار كردن 

  .ز�ارت ��ف �شده برگردانندتا آنها را 

ترافيـک ايـن اگـر :  كه كند�اعالم ی معط� مدير �روان قدارمبعد از 

به هم� صورت ادامه داشته باشـد �بـور�م كـه از راه آمـده برگـرديم و 
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  .متاسفانه نتوانيم كه به ز�ارت اين ��ن مقدس نائل شو�م

افران بـا ديـدن �ايـط در آن �ظـه بعد از گفته مدير �روان همه �ـس

ند تـا هرطـوری افتت � توسالبرداش� ختم ها و فكر ناراحت شده و به 

بتوانند اين �ـ�ن مقـدس را ز�ـارت رفع مانع شده و راه باز گشته و شده 

در اين ب� ناگهان مادرم در خاطرشان � آيد كه برای گشا�ش اين . كنند

حـديث ��ـف  و هتوسل شدم  آل عبا�سه طيبه �سئله به دامان 

از مدير �روان � خواهد كـه ، ف�ا كساء را هم� �سافران تالوت كنند

  .دو � پذير بلند اين حديث با عظمت را تالوت كند و ادايصه  بوي

همگي �ـشاهده � كننـد هن�� كه تالوت حديث كساء �وع � شود 

� جـاده و راه باز و �م �م از حجم ترافيـک �ـشت �ـل �ـسي�باره 

 از حالت توقف چند سـاعته بـ�ون ها �سته شده و اتو�وسا�ست بازر�

 و غ�قابل باور اينكه وق� تالوت به نيمـه � رسـد، اتو�ـوس در ،دن� آي

جاده با چنان �ع� حر�ت � كرده كه برای همه �سافر�ن و خود مدير 

ا�ـر و ايـن ه �سيار عجيب و دور از ذهن بوداتفاق �روان آن �ظه و اين 

توا�س�يم �ا�ام و .  حديث كساء باشدتاز بر�اى معجزه تنها � تواند 

  .خو� اين ��ن با عظمت را ز�ارت نمائيمه كه ب

تنها گوشـه چـش� از لطـف و عنايـت ايـن خانـدان گـرا� و واقعه اين 

  .  بر ما بند�ن �تاج به در�ه آنها � باشد؛صاحب كرم

  

  �وا�مدهللا رب العا�
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