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   غياث األولياء يف التوسل حبديث الكساء)٣٦(

 حوزه ، �ّمد مهدي حس�نيه ح�ت امام - دوازدهم آ�وزشكده :منبع

  .از و�ي امام دوازدهم  جناب حس� بن روح : معارف ال�

شفا ياف� از بيماری �طان با تالوت و توسل به حديث  :عنوان واقعه

  .آسما� كساء

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

  :� كنداين گونه بيان 

 باشد كه دچار �ايام ازدواجش  کي دارم كه نزد دخ� جوا�نجانبيا

 ناراحت بود كه شب و روز ی به حد؛ شدش� هانه� در سی�ش� حاد

 شات�آزماا�ام  �س از  ومي �راجعه نمودبه پزش�  ناچارا؛آرام نداشت

 و  است شده درد �زم�مبتال به:  بود كهني اآزما�ش جواب ؛متعدد

 فهم
ً
دك� به ما در ابتدای ا�ر هم  بود، نه� �طان سميديآنطور كه بعدا

 نه� سن �م �م متوجه شدم كه دخ�م دچار �طانكهي تا ا؛ گفتن�

ز  ناراحت شدم كه شب و روی كه متوجه شدم به حد، وق�استشده 

   ! دا�ستم چه كنم بود و ن�ه��ر من گر

 ف� �ثي و جلسه حد معارف ال��ا�س چند جلسه در نكهيتا ا

 از �وع ش� اول هر جلسه و پر جلسه ددير م؛كساء ��ت نمودم

  كرد و تذكر � �اني ب مطال�ثي كساء از بر�ت آن حدف� �ثيحد
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تالوت  با  بيت ح�ات اهل به د� دار در زند�داد كه اگر �ش�

  . د�شومتوسل  ف� �ثي حدنيا

  كساءف� �ثي گرفتم كه در جلسات حدمي نزد خود تصمنجانبي ا�ا

 تا حاجتم  متوسل �شومو برای اين �ش� ،مي ��ت نمابصورت �رتب

   .برآورده شود

 فردا صبح دخ�م ، را گرفتممي تصمني كه اش�همان  به لطف ال�،

توسل كه ��ت � كردم و مهر جلسه  و !ه ام �م شدنه�گفت درد س

 گري كه از آن درد ددي ن�شطو� !! حال دخ�م به� � شد؛� شدم

   !!! نبودیخ�

 خاطر به پزشک معالج ناني اطمی برا و،ميخوشحال شدخانواده همه 

 چه : گفت�ي دك� با حالت عج،ش�آزماا�ام  �س از ؛مي�راجعه نمود

 داي پیماري از بی اثر: گفت!؟ مگر چه شده:گفتم !؟دي كجا رفت!؟ديكرد

 با تعجب پزشک معالج .مي به دك� دك�ها �راجعه كرد: گفتم!!!!ست�ن

 ، كساء رفتمف� �ثيحدتوسل لس � به : گفتم! كدام دك�؟:ال كردؤس

 به وسل ا�مدهللا كه با ت: دك� گفت. شدممتوسل به پنج تن آل عبا و 

  . دخ� شما عالج شد درد العالجنورا�؛ ثيآن حد

 �معصومح�ات  خاصه اتينظر لطف و عنادر اثر را ن�يجه  نيا

شاكر همواره  و ،ما را از آن �ايط �را� �ات دادندهمه  كه ، دانم�

  .اين نعمت ال� هستم

  وا�مدهللا رب العا��
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 و احلمد رب العاملني


