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

  آ�ر و �کات �و�ل � �د�� �د�ی �ساء

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

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



 ٢٦٥

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٩٢(

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

 از اصحاب امام جناب ا�د بن اسحاق ق� : ارف ال�حوزه مع

 يازدهم 

  . با تالوت حديث آسما� كساءهلكم�ات از بيماری  :عنوان واقعه

 را  فوق  واقعه)م.ف( ي�ى از دا�شجو�ان معارف ال�؛ بنام :�ح واقعه

   :د� كناين گونه بيان 

�وع  )سالممنه ا�(، ح�ت صاحب اال�ر  ا��نرهي قطب داميبنام �وال 

 معجزه از کيگزارش  نوشته عالوه بر ني ا؛كنم  ماجرا �نيبه گف� ا

 بر�ت ��ت در �ا�س از یا چن� شمههم ء، كساف� �ثيحد

  : استمعرف��س�  ني و پا گذاش� به امعارف ال�

 همان هي ش�؛ گرفتى خط� سا� ام آنفوالنزا۲۴ �� ۱۳۹۴ ماه سال ی د

 ني و ا؛د نفر از افراد را گرفته است جان چند گفتن كه ��آنفوالنزاها

   . كردتي ��م �اهي و �ه� به ریماريب

 یاد� ز ماه دوند�ني كه چندمي بود وا��گيپ ؛یماري بليدر همان اوا

 تا مي هفته فرصت داش�کي و ، تا فرم آن را به ما داده بودندميكرده بود

تنها همه �رها  دست !م حاال مانده بودم چه كن.مي آن را ا�ام دهی�رها

 ض� �ه �رکي سو و کي از آن ی ها و دوند�ون� بی �رها؛با خودم بود

   ! از طرف ديگرو ناتوان



 ٢٦٦

شديد تب هنوز  ��م ه بود،دي روز طول كش۲۲ خطرناک یماري بنيا

 در  و من،مي بردیاد� زیو ما او را به دك�هاداشت و �رتبا �شنج � كرد، 

  و وق�،ميافت حر�ت و مثل �رده  �بد�  با��م را بار ۳  ، روز۲۲ ني ا�

 و او ،ك�  �یاد� تو فكر ز: گفت �، گفتمبه هم�م � اين �وضوع را

   !شود  �نطوري كه اكند ضعف �

�ا ضمن �صيل آمعارف ال� آشنا شده بودم، در �س ابا �د� بود كه م

 و ،هم داش�يم)  كساءثيحدبوسيله (توسل برنامه  ؛معرفت دي�درسهاى 

گر� �شت  ؛ بطور��ه در اين �ايط سخت،مانوس بودم �ا�س با آ ن

ن �ا�س را ترك ن� كردم، آدر  ��ت ؛�اطر اين �ش�ت و�امن بود، 

فيق باز وتكه از آن  ،مرا طورى مدير�ت � كرد يم و �سؤو�تهاها�رو 

   .نمانم

  ح�ت سالم�تي به ن؛رفتم �ال�  ارف مع�ا�سبه  هم كه �روزها

�ش� پ�ش ) در نبود من( فرزندم  براینكهيو ا )منه ا�سالم(صاحب اال�ر 

 و او را به ،مميدد ���م بدن  ر ب و؛خواندم  كساء �ثي حدکي ؛نيايد

 ؛  تا به شفاعت و عنايت ح�ات اصحاب كساء،�دم� س دخداون

 اد�سابقه �شنج زوى چون  ، او �شنج ن�ند؛گردم  و بر�روم تا من �

  . شده بودادتر� زیماري بني و با بروز ا،داشت

 بند  تب ��م؛ رفتم �ون�من از خانه باينكه  تا : هم�مزارش گطبق 

 دو�اره تب ؛گشتم  من بر � و وق�! گرفت آرام �ش� و � جا! آمد�

 در خانه و در مدت  كساءثيحدبعد خواندن يع� (، رفت او باال �



 ٢٦٧

 و ما متعجب از ،) حا�ش خوب � شد كساءثيحدر من در �لس حضو

 � كساثياثر حداين بهبودى در  كه دا�ستم  اما من �!مي روند بودنيا

   . كساءثيحد به �لس روم  و �خوانم است كه هر روز صبح به او �

 ثي قبل از رف� حد؛رفتم  به خانه برادرم �دي �عه كه با�روزيتا 

 م برگشتوق� ؛ رفتمون� را به ��م خواندم و از خانه ب كساءا�آسم

 �ي و خ، ندارد و اصال حالت خو�؛ده� شوهرم پری رنگ و رودميد

 گف�  كه � همان حال�قاي دق: گفت،دمي از او علت را پرس؛ناراحت بود

و حاال حرف تو را !  �رده  شده بودکي و مثل ،برای ��مان اتفاق افتاد

  .م� ب�مارستاني آماده شو تا او را به بع� و �،ردمباور ك

 و تا غذا را آماده كردم ؛م� و بعد برو،م� عجله ن�ن اول غذا �ور:گفتم

آمپول حالت سخت داش� و  روز ۲۲بعد از  ��م ،و سفره را پهن كردم

؛ خورد  قاشق غذا �۲به زور در اين روزها  كه ، وصل بودنزدن و �م

، و با اشتهاى غذاى  گرسنه هستم�ي من خ: � سفره آمد و گفتگهاننا

 هيچ آثاری بلكه ، تب ن�ردگري د؛ و از آن ساعت به بعدمفصل خورد،

   . و ��ال خوب شد،در او با� نماندخط� بيماری آن از 

  با عظمتثي حدني بود كه با خواندن ای معجزه اکي هيش�واقعه  نيو ا

 همان وقت � به ف�ا تا ديدم شفا يافته؛ ، كردمداي به آن دست پ؛هر روز

 مد� پ�ش  افتادم كهرو�ا� ادي و به ،شكر كردمخدا را سجده گذاشتم و 

 در �ا�س معارف ال� ��ت ك� اگر :ن گفت به م ك�ديده بودم كه

  ! نباش� چچي نگران هگريد



 ٢٦٨

 و  ��ف كساءثي حدتالوتنتايج   از بندهتوفيق از نمونه اى  همني ا

حقه معرفت چن� ��ت در �ا�س معارف ال� و آشنا� با مطالب هم

  �ح�ات معصوماز و را شاكرم  متعال خداوند  و،است

ق بهره مندی  و توفي،دند�ورفآشنا كه �را با اين �س� نورا�  گزارمپاسس

  .از مطالب ناب آن را نصيب بنده حق� كردند

  

  وا�مدهللا رب العا��

  

  

  



 ٢٦٩

  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

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

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

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

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

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

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

  دار املعارف اإلهلية
  ١٤٣٧  ذى حجه

http://Aelaa.net  

aelaa.net@gmail.com  

 و احلمد رب العاملني


