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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 972 الهدی، صصلواتی برای اهل قبور: مصباح

ام. البتّه هنوز موفّق در جاهای متعدّدی دیده روایت شده، من این صلوات را که از حضرت رضا 

های  اید، قبرستانام که آن را در جوامع حدیثی پیدا کنم. یکی از جاهایی که زیاد آن را دیدهنشده

اند یا روی های مؤمنین، این صلوات را روی سنگ قبرها کندهمؤمنین است. در بسیاری از قبرستان

اند. به هر حال، این روایت مشهور است. امیدواریم که خدا توفیق دهد سند تابلویی نوشته و نصب کرده

 حدیثیش را هم پیدا کنیم. 

اند: اگر در قبرستان مسلمین یک بار خوانده در مورد آن صلوات فرموده حضرت رضا"

و اگر سه بار خوانده شود، تا ابد  شود، تا ده سال و اگر دو بار خوانده شود، تا چهل سال

شود و اگر بر سر قبر پدر و مادر خوانده شود، حقّ عذاب از اهل آن قبرستان برداشته می

  "آنها ادا شده است.

 قبالًحقّ پدر و مادر چقدر سنگین است؟! این صلوات خیلی عظیم است! چیز خیلی بزرگی است! 

شده بود و من با تعدادی از رُفَقا برای مراسم تدفین او ام؛ زمانی کسی مرحوم برایتان نقل کرده

رفتم. رفیق اهل بصیرتی داشتم که چشم باطنش باز است؛ پیرمردی است. او زودتر از ما به بهشت  می

که با ماشین وارد شدیم، من همین صلوات را خواندم. البته زهرا رفته بود. ما بعد وارد شدیم. همین

گفتم که همراه من بخوانید یا نه. بعداً که به آن بزرگ رسیدیم، گفت: من  یادم نیست که به دوستان

دانم چه بود؛ ولی حدود یک ربع قبل، عذاب از قبرستان برداشته شد. بعداً به ایشان گفتم که ما نمی

به این صلوات. عبارت صلوات این است. شما هم در ای بود راجعاین صلوات را خواندیم. این هم خاطره

ان بخوانید. اگر بخواهیم باز کنیم که اهل قبرستان یعنی چه، معانی متعدّدی دارد. فقط یک صورت دلت
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اند، در آن مدفونند. آن، صورت ظاهری، یعنی بهشت زهرا و قبرهایی است که افرادی که از دنیا رفته

ن مدفونند؛ های دیگری هم داشته باشد. بعضی اشخاص بدنشان قبرشان است و در این بدشاید مرتبه

اند و مدفونند؛ و شاید این صلوات آنها را زنده کند؛ حیات ببخشد؛ قرآن که فراوان از کفّار به میّت مرده

اند؛ کنند؛ امّا مردهزنند، کار میروند، حرف میتعبیر کرده است. در صورت ظاهر هم در خیابان راه می

 لوات:در قبر بدن مدفون هستند؛ بدن قبرشان است. وامّا آن ص

ا داَمِت البَ رَکاُت َو َعلٰی ُمحّمٍد َو آِل ُمحّمٍد م ا داَمِت الصََّلواُت َو َصلِّ َعلٰی ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد ماَلّلُهمَّ َصلِّ »

ٍد و آِل ُمحّمٍد ما داَمِت الرَّحَمُة اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلیٰ  َصلِّ َعلیٰ   واِح َو َصلِّ َعلیٰ روِح ُمحّمٍد َو آِل ُمحّمٍد ِفی ااَلر  ُمَحمَّ

ُصورَِة ُمحّمٍد و  َقبِر ُمحّمٍد َو آِل ُمحّمٍد ِفی الُقُبوِر َو َصلِّ َعلیٰ  َجَسِد ُمحّمٍد َو آِل ُمحّمٍد ِفی ااَلجساِد َو َصلِّ َعلیٰ 

ٍد ِفی التُّراِب َو َصلِّ عَ  آِل ُمحّمٍد ِفی الصَُّوِر َو َصلِّ َعلیٰ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ نُوِر ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد ِفی  لیٰ تُربَِة ُمَحمَّ

 . «االَنواِر ِبَرحَمِتَک یا َارَحَم الّراِحمینَ 

 ی آن این است:ترجمه

صلوات بفرست و تا برکات باقی  خداوندا! تا صلوات باقی است، بر محمّد و آل محمّد 

ل صلوات بفرست و تا رحمت باقی است، بر محمّد و آ است، بر محمّد و آل محمّد 

هاست، که در روح صلوات بفرست. بار الها! بر روح محمّد و آل محمّد  محمّد 

که در جسدهاست، صلوات بفرست و بر  صلوات بفرست و بر جسد محمّد و آل محمّد 

که در قبرهاست، صلوات بفرست و بر صورت محمّد و آل محمّد  قبر محمّد و آل محمّد 

که در  هاست، صلوات بفرست و بر تربت محمّد و آل محمّد که در صورت 

که در نورهاست، صلوات  هاست، صلوات بفرست و بر نور محمّد و آل محمّد  تربت

 کنندگان! ترین رحمکنندهبفرست. به رحمتت، ای رحم

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ


