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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



 ٣٠٩

   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٨٦(

 حـوزه ، �ّمـد بـاقر حس�نيه حـ�ت امـام ،پنجم آ�وزشكده :منبع

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

شفای بيمار مبتال به ك�ست س�نه با توسل به حديث  :عنوان واقعه

  .آسما� كساء

  :كند را اين گونه نقل �فوق  واقعه )ک.ز(خانم  :�ح واقعه

  ��له آل �س�ا�س توسل ز�ارت حدود يک سال هست كه در هبند

 هر بار ما را با ي�ى از بر�ت توسل به حديث ؛در جلسه��ت ميكنم 

و نتايج �وفق و  و �ر�ه های �تلف ،قد� كساء ن� آشنا � نمودند

 .را برايمان بازگو � كردند�تلف  �ش�ت درتوسل افراد باورن�رد� 

و  � با اين �م نورا�؛ بر�ت ز�ادی از آن شا�ل حا�م شده؛بعد از آشناو 

واقعه توسل بنده به حديث قد� كساء ن�يجه گرفته ام، �ح خودم هم 

  : اين چن� � باشد

 ك�ست ساز شده بود و چند ماه يک بار بايد به  ام س�نهمد� بود كه

 و رد اين �ر با د؛پزشک �راجعه كرده و آب س�نه ام را � كشيدم

درما� براى اين �ش�  و در طب رايج هم ،ناراح� ز�ادی همراه بود

 تا اينكه مطلع شدم در نزدي�ى م�ل ما جلسه توسل ز�ارت نداش�ند؛

 مدير  شدم؛ جلسهآل ياس� ��له برقرار شده؛ �شتاق ��ت در آن

 حديث تالوت از آثار و بر�ت  بعد از تالوت اين ز�ارت ��فجلسه



 ٣١٠

   .كرد  افراد �تلف برايمان صحبت �ن حاجاتبرآورده شد و ءكسا

  و �سيار سفت  و درد ناکمتورم و قر�زيک روز س�نه ام  در هم� ايام

 ؛ به پزشک معا�م زنگ زدم كه نو�ت  بگ�مپر�شا� ��ع با حالت شد؛

 به خارج از كشور رفته و تا يک ماه ديگر هم  كه دك�م�� ا�شان گفت

  !بر ن� گردند

 حديث تالوتحالت ناراح� يادم به همان در   �سيار ناراحت شدم و

  يا صاحب ا�زمان�والی من: گفتم حال� د�شكستهو با   افتادءكسا

 با  � خواهم من هم به چشم خودم معجزه اين حديث)منه ا�سالم(

  ! را ب�ينمعظمت

ء  كسا ��ف حديث�رتبه پنج ،با حالت پر�شا� وضو گرفته و رو قبله

 زهرا  فاطمه از ح�ت؛ و با حالت گر�ه و استغفارتالوت كردم را

لت طبي� خارج شده و ن� دانم  از حا؛ بعد از آنحاجتم را خواستم

 بعد كه از � جانماز بلند ،)حدود سه ساعت(چقدر � جانماز بودم 

 تمام تورم و م و ديد؛ دست به روی س�نه ام گذاشتمناخودآ�ه شدم

قر�زی و سف� و درد آن خوابيده است و اصال ديگر هيچ از آن دانه 

  !های قر�ز و تورم خ�ی نبود

 س�نه ام نه درد پيدا و ، � گذردماجرا از اين  كه ماه هست۸االن حدود 

 مديون اين  و من اين معجزه بزرگ را، شده استكرده و نه دچار ك�ست

� ؛ اهل بيت عصمت و طهارت ح�ات  عنايت حديث آسما� و

   رب العا��وا�مدهللا                                 .دانم



 ٣١١

  �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 - و�ی ع�وم تالوت کالم

    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 �� 

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

  دار املعارف اإلهلية
١٤٣٥  

http://Aelaa.net  

aelaa.net@gmail.com  

 و احلمد رب العاملني


