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سید مجتبی بحرینی ،حدیث کشته اشکها و اسیر غمهبا،

مشهد :نشر ژیکان.0011 ،

مولف کتا

از روحانیون و وعئا قئدیمی مشئهد مقئدس

بوده ،سالها به تبلی و تألیف اشتغال داشته و آثار سئودمند
فراوانئئی را بئئه رشئئته تحریئئر درآورده اسئئت .عنئئوان کتئئا
بررسی ترجمه دو لق

از القا

امام حسئین

مئئورد

اسئت کئه در

بعضی از زیارتنامههای آن حضرت آمده است.
ابتکئ ئئئار سئ ئئئتودنی مولئ ئئئف در ای ئئئئن اسئ ئئئت ک ئئئئه یک ئ ئئی از
صلواتهای در حق آن حضرت که در کتا

مصبا الزائئر اثر سید بن طاووس نقئل شئده را

ش ئئر و تفسئ ئیر می کن ئئد .در صئئئفحات آغئئئازین کت ئئا  ،مئئئتن ایئئئن ص ئئلوات کامئئئل نقئئئل
شدهاست.

ّ
ّ
اساسا صلواتها که با عبارت «الله َّم َص ِل َعلی» آغاز میشوند هئم نحئوه ارادتورزی و

هم شناخت مزور و س

رفعت شأن او را به زائر یاد مئیدهنئد .چنئین متئونی از ایئن جهئت

اهمیت دارند که برخئی شایسئتگیهئا و ویژگئیهئای شخصئیتی تحسئین برانگیئز مئزور را بئه
زائئئر متئئذکر شئئده تئئا زائئئر بئئا آ گئئاهی بئئه حئئریم نئئورانی حئئرم مال ئئئک پاسئئبان معصئئوم وارد شئئده،
اجازه تشرف یافته و ارادتورزانه مرات

احترام را بجای آورد .ایئن کتئا

 .1استادیار دانشگاه قم ()Abumahdi1061@gmail.com

معئانی صئلوات را

به زبانی ساده به خواننده تعلیم میدهد .در کتا

مئذکور ،کلمئات ،عبئارات و مفئاهیم بئه

کار رفته در این صلوات به زبانی روشن برای خوانندگان توضی داده شدهاسئت .بئرای ایئن
توضیحات ،به آیات شریفه قرآن کریم ،احادیث و متون معتبر استناد شدهاست.
کت ئئا ح ئئدیث کش ئئته اش ئئکه ئئا و اس ئئیر غ ئئمه ئئا در  262صئئئفحه و هف ئئت فص ئئل تنظ ئئیم
ّ
شئئدهاسئئت و در هئئر فصئئل یکئئی از فقئئرات ایئئن صئئلوات کئئه بئئا عبئئارت دعئئایی «اللهئ َّئم» آغئئاز
میشود شر  ،تفسیر و تبیین شدهاست .در این کتا
خداوند طل

کنئد تئا بئر امئام حسئین

مشخص میشود کئه چگونئه زائئر از

درود خئاو و بئیپایئان بفرسئتد و ایئن کئار ،یعنئی

تقاضئئای ارسئئال صئئلوات ،یکئئی از ارجمنئئدترین صئئورتهئئای ادای احتئئرام و ز یئئارت کئئردن
است.
در پایان کتا  ،فهرستی از تألیفات نویسنده محتئرم در شئده کئه نشئاندهنئده جئد و
جهد و تالشهای ارزشمند ایشان در جهت تبیین معارف اهل بیت

سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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است.

