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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 : �دو�ن و ����ق 
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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٢٥(

معارف  حوزه ، آ�وزشكده هفتم و حس�نيه ح�ت امام �ظم :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 بانوان معتقده و متوسل به ساحت مقدس ح�ات اهل بيت 

  :  تعر�ف � كندرا چن�

 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 ،ه داش�يم اول هر جلسه حديث كساء تالوت � شدك

 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�ال شده بود و دك�هايك سال بود كه برادرم به �طان معده مبت

 ن�ست و مفيدعمل جرا� ديگر او را جواب كرده بودند و گفته بودند 
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داروهاي شيميا� ن� ديگر روي او اثر نداشت و برادرم هم داروها را 

   .قطع كرده بود

 به فكر افتاد كه حرف پيگ�ي درمان در خارجه برادرمبا مطرح شدن 

 �� عمو�م در ان�ستان سا�ن برود،كشور از 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

 تضم� هم ، اقداما� � كنيم و��ورد �راجعه در ان�ستان گفته بودند

ميليون تومان برآورد  �١٠٠نه درمان را حدود و هز، ن� كنيم كه بهبود يابد

  .كرده بودند

چند  بوديم �گپيكه �وضوع درمان را در داخل كشور در اين يك سال 

 و همچن� برادرم به �سائل �� ،�لس توسل در م�ل گرفته بوديم

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

ند و خانواده شان ن� ش� داارا �رتبو انفاقا� ز�ادي كرده بود و صدقات 

 و توسل � كردند و من خي� نگران ا�شان بودم و در اواخر حال نذر

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� ءبا توجه به فضائ� كه از حديث كسا

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

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

 و از غذاهاي �ا�س ،نيابت ا�شان تالوت � نمودم تا مدت يك ماه
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به عنوان ت�� و به نيت شفا براي او � حديث كساء توسل با هفتگي 

  .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 �سيار تغي� كرد و رادرم حال ب

و به ��ر به قدري خوب شد كه توا�ست  و بعد هم ،توا�ست غذا �ورد

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

  .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  .شكر � كنمبه خاطر اين لطف و بر��شان 

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

  .دارم

  وا�مد هللا رب العا��

 


