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 ٣٠٥

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٨٥(

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

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

 عضال� با  شديد ماهه مبتال به اسپاسم٩شفای كودک  :عنوان واقعه

  .توسل به حديث قد� كساء

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

  در م�ل ي�ى از دا�شجو�ان معارف ال� سال است كهدونزديک به 

 و در اين ،مي كن برگزار � ��له را ز�ارت آل �س �لسروزهای دوش�به

  و همچن� حديث ��ف كساء و آثار و  ال�رفامعب� افراد را با 

 و توسالت ز�ادی به ،ثر بودهؤ خي� �ا�مدهللا و ، آن آشنا كرده امبر�ت

  . نتايج خو� گرفته اند و ،داشته اند �سه طيبه

 ؛ �ضطر وارد جلسه شد با حال� كه خان�؛يک روز در آخر ز�ارت بوديم

 ا�شان در همساي� م�ل مذكور ؛در حا�كه دخ� كوچ� به بغل داشت

 اطال� ؛ندداش�ه و كم� در �ل حضور  و چون شاغل بود؛قرار داش�ند

 ، به پايان رسيد؛�لس توجه بعد از اينكه ، نداش�ند�لس توسلاز اين 

 و از ما خواست كه جلسه ای ،�ش� فرزندش را برای بنده عنوان نمود

  :ز�ان ا�شان نقل � كنم كه ماجرا را از ،را در م�ل ا�شان برگزار كنيم

 به اسپاسم ود كهب مدت يک ماه  و، ماهه است٩  به نام فاطمهم دخ�

 و چون ، بودمبتال شده) ؛ �ا� شدن عضوش�يه فلج(شديد عضال� 



 ٣٠٦

 تا ،دمش�مطلع بيماری  �وع از ؛شاغل بودم و صبح ها م�ل نبودم

 و در اين مدت خي� ، كه متوجه اين �ورد شدم؛اينكه االن يک ماه هست

 ا خصوصا ح�ت زهر و ائمه معصوم�  و از خداوند؛� تا� كردم

 در طرف چپ دچار م دخ�؛ تقاضای شفای بيماری فرزندم را كردم

�ر�ز برای حل اين �ش� او را به  ؛بود) �ا� شدن عضو(اسپاسم شديد 

 يک ماه �ت نظر آنها  و در اين؛ بردم اين نوع �ش� درمان�ص�

و  و� عمال ن�يجه ای نگرفته بودم؛ ؛ را اجرا � كردمبرنامه های درما�

 دست چپ او به صورت �شت ��م �سته }ه در طول اين مدتهم�ش

 � ؛ به د�ل اين �ش�؛گذاشتم  �کوَ رُ وْ رُ  و وق� هم كه او را در ،بود

با پزشک  و طبق نظر ،خورد  و ت�ان ن�؛ به همان سمت چپ خم بوداو

 در اين وسيله  � توا�ستبايد ؛ا�ام تمر�نا� كه در�افت كرده بود

 و توانا� ؛ اين طور نبوداو كه ، و دست چ�ش را باز كند؛حر�ت كند

  .داشتنا�ستادن و راه رف� در اين وسيله را 

 ن�هم به ،دك� بودمطب  يک روز كه همزمان با برگش� من از تا اينكه

 و به پايان ، با دل شكسته وارد اين م�ل شدمو ؛پرچم خانه همسايه افتاد

�ش خا� به من دست داد؛ �ش� آ�ا احساس آرا؛ در د� رسيدم

 و از ا�شان خواستم كه �را ؛فرزندم را با مدير جلسه در ميان گذاشتم

 نيت كنم و برای شفای فرزندم :ا�شان به بنده گفتند كه. راهنما� كنند

  .�ف كساء را تالوت كنمحديث �

 و حديث ؟ ع� به م�ل ما بياييدا�روزشود   به ا�شان ��ع گفتم �



 ٣٠٧

  ؟د �وانيفرزندم هزار صلوات را برای شفای ١٤ و ختم ءسا��ف ك

جلسه با . ا�شان قبول كردند و با تعدادی از همساي�ن به م�ل ما آمدند

 و ، معجزا� از اين حديث بيان شدی آنابتدا و در ؛آداب آن �وع شد

 و بعد ختم صلوات ، را تالوت كردند كساءم� حديث آسما�ن آبعد از 

  .كردندرا برگزار 

 ؛و دخ� كوچک من ن� د� كردند ؛در پايان برای شفای همه �ر�ض ها

  . و من نور اميدی را در د�م احساس كردم،جلسه به پايان رسيد

 :اينكهآن  و ، با چشمانم معجزه ای بزرگ را ديدم؛اما فردای همان روز

 فرزندم ؛ �وع شده بود كساءحديثروز گذشته � همان ساعت كه 

،  را باز كردش و �شت دست چ�، خود �وع به راه رف� كردَوکُرْورُ در 

 عيت او روز به روز ضاالن و؛ داشته باشددر حر�ت بدون اينكه �ش� 

  .ستادر حال به� شدن 

م و مقيد به � بنده هر روز �ل؛بعد از اينكه اين معجزه بزرگ را ديدم 

و نظر توجه  ؛ و اين را ن�يجه توسل،كسا شده ام ��ف خواندن حديث 

  .دانم � ح�ت زهرا و عنايت

  

  وا�مدهللا رب العا��
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  �و���ده  � و آ�وزش�ده  �ی ��یاد �یات اع�ی

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

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

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

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

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