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  المتهجد الكبير للشيخ الطوسي والتي أثبت سماحته مجموعة من مخطوطات مصباح
  للعن فيها م وجود المقطع المتضمنمن خاللها عد

  
   

  القسم األول
  استحباب زيارة اإلمام الحسين عليه السالم مطلقاً

دلت الروايات الكثيرة عن األئمة األطهار في استحباب زيارة اإلمام الحسين عليه السالم في مختلـف األوقـات                  
يارته عليه السالم في أوقات مخـصوصة   بدون توقيت بزمان أو تحديد بزمان كما دلت الروايات المؤكدة على ز           

  :مثل 
   يوم عرفة-١
   يومي العيدين-٢
   أول رجب-٣
   يوم النصف من رجب-٤
   ليلة النصف من شعبان-٥
  . يوم عاشورا وغيرها من أوقات -٦
  

  استحباب زيارة اإلمام الحسين عليه السالم في يوم عاشورا
سالم يوم عاشورا استحباباً مؤكداً فقد دلت على ذلك الروايات     ال إشكال في استحباب زيارة اإلمام الحسين عليه ال        

  .الكثيرة ومنها الصحيحة



 ٢

إنما الكالم في نص الزيارة في ذلك اليوم فبعض العلماء لم يعين نصا خاصا لذلك اليوم كالشيخ المفيد في مزاره                    
اصل أن مجموع الزيـارات  ، والبعض اآلخر عين نصاً خاصاً وبعضه مروي عن أحد األئمة عليهم السالم والح   

  :ليوم عاشوراء أربع زيارات 
 التي رواها علقمة بن محمد الحضرمي عن اإلمام الباقر عليه السالم وتوجـد      )ع (زيارة اإلمام الحسين    :األولى

  :هذه في المصادر التالية 
  . ابن قولويه في كامل الزيارات -١
، ونقلها السيد ابن طاووس في مصباح المتهجد الصغير والشيخ الطوسي في مصباح المتهجد الكبير ومصباح      -٢

  الزائر عن مصباح المتهجد
  .وذكرها ابن المشهدي في المزار الكبير مرسلة 

  .وهذه الزيارة هي المتعارفة 
  :زيارة عاشورا التي رواها عبد اهللا بن سنان عن اإلمام الصادق عليه السالم وتوجد في المصادر التالية : الثانية

  يخ الطوسي في مصباح المتهجد الكبير الش-١
  . السيد ابن طاووس في اإلقبال بسند صحيح على مبناه -٢
  . ابن المشهدي في المزار الكبير بسند صحيح عنده -٣

  .ذكرها السيد ابن طاووس في اإلقبال  : الزيارة الثالثة
  .ذكرها ابن طاووس في مصباح الزائر  : الزيارة الرابعة

  :لسيد ابن طاووس ليوم عاشورا أربع زيارات فمجموع ما ذكره ا
  ذكر اثنتين منها في مصباح الزائر

  .واثنتين أخريتين في اإلقبال روى بعضها عن األئمة عليهم السالم 
  

  والتزوير فيها زيارة عاشورا المتداولة بين الناس
علماء منهم ابن قولويه مسندة في      رواها عدد من ال   عليه السالم   وهي الزيارة التي رواها علقمة عن اإلمام الباقر         

ولكن النص المتداول بين المتأخرين ومنهم الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان نقله عن         . كتابه كامل الزيارات    
  .ورواها المتأخرون عنهما . الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد مرسلة 

متداول وبين النص الموجود فـي مـصباح   ويوجد هناك فرق بين النص الموجود في كامل الزيارات المطبوع ال    
  .المتهجد المطبوع المتداول 

 فيما هو المتداول من نص زيارة عاشورا المنقولة عن مصباح المتهجـد             وقد فتح السيد ابن طاووس باب النقاش      
حيث ذكر أنه يوجد لديه نسخة من مصباح المتهجد للشيخ الطوسي وهي مقابلة مع نسخة الشيخ الطوسي نفـسه                   



 ٣

 مرة واللعن المكرر    ١٠٠وال يوجد فيها الفصالن األخيران من الزيارة ويعني السالم المكرر           ي كتبها بخطه    والت
الخ وبما أن النقوالت لهذه الزيارة أكثرها تنقل من مـصباح            .....  مرة وفصل اللهم خص أنت أول ظالم       ١٠٠

اتيح الجنان وانتشرت عنه فـي مختلـف        المتهجد الكبير وممن نقل ذلك المحدث الشيخ عباس القمي في كتابه مف           
  .الكتب المتأخر 

  .هذا ما أوجب علينا أن نقوم بالبحث والتنقيب والتأكد مما هو موجود في كتاب مصباح المتهجد الكبير 
  ماذا يراد من التزوير في زيارة عاشوراء ؟

به أوالً ثم العن الثاني والثالـث       اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ         ( يراد منها أن المقطع األخير و هو        
  .غير موجود في الزيارة .... ) والرابع

  : بغض النظر عن المعنى الذي يفسر به فقد حصل االختالف في تفسيره كما يلي 
  .أن المراد به هم الخلفاء كما يفسره به البعض : التفسير األول 
عاقر ناقة صالح و الثالث ابـن ملجـم         :  هابيل والثاني    قابيل الذي قتل أخاه   : أن المراد باألول    : التفسير الثاني   

  .الذي قتل علي بن أبي طالب 
  .أو المراد قتلة اإلمام الحسين عليه السالم كما في شرح بعض النسخ الخطية : التفسير الثالث 

تنزلنا و قلنا   وبغض النظر عن سند الرواية هل هو صحيح أم ال ؟ فقد تقدم الكالم فيه و أنها غير تامة سنداً فلو                      
  بصحة السند و أن هذه الزيارة قالها اإلمام الباقر عليه السالم فهل هذا المقطع من ضمن الزيارة أم ال ؟

  :أن هذا المقطع غير موجود في هذه الزيارة : النتيجة 
  

  ما هو المصدر األساسي للزيادة ؟
 واقصد باألساسي كتـب الحـديث   - وعلى فرض وجود هذا المقطع ضمن الزيارة فما هو المصدر األساسي له         

   الذي نقل هذه الزيارة وفي ضمنها هذا المقطع ؟-األولية ال كتب المتأخرين التي تنقل عن المتقدمين 
 ) مصباح المتهجد الكبير(الذي يدعي وجود هذا المقطع في الزيارة يدعي أن المصدر األساسي لهذه الزيارة هو            

كما نقلها عنه أكثر من تأخر عن زمانه و منهم          .  هـ   ٤٦٠سي المتوفى   للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطو      
  . هـ في مفاتيح الجنان١٣٥٩الشيخ عباس القمي المتوفى 
  التفاعالت حول هذا المقطع

هذا المقطع من الزيارة الذي طالما أثار النقاش و النزاع بين الشيعة و السنة على مدى مئات السنين و أثار الفتن            
نهما حتى انتهت إلى الحروب الطاحنة وسفكت فيها الدماء وهتكت األعراض وسلبت األموال وتعمقت              المذهبية بي 

  .الخالفات والعداوات بين الطائفتين المسلمتين وإلى يومنا هذا
  .ومن أسباب ذلك المقطع األخير الموجود في آخر الزيارة المطبوعة المتداولة وبعض النسخ الخطية المتأخرة 



 ٤

نا أن هذا غير موجود في نسخة المصنف نفسه من مصباح المتهجد الكبير ومـصباح المتهجـد                 والذي ظهر ل  
 مـن   الصغير وذلك حسب النسخ الخطية القديمة والصحيحة والمتطابقة مع نسخة الـشيخ الطوسـي نفـسه               

ئق وعلى هذا فال بد مـن دراسـة الوثـا         . المصباح الكبير و المصباح الصغير له فإن هذا المقطع غير موجود          
  .الخطية وعرضها حتى يتبين لآلخرين وجود هذا المقطع أو عدمه 

  
  لمحة خاطفة عن عملية التزوير

  :وألجل توضيح أهمية المحافظة على التراث وعدم التزوير نقول
وعن أهل  ) صلى اهللا عليه وآله   (نقل الرواة و العلماء األقدمون لنا تراثنا من روايات و فتاوى و آراء عن النبي                

أو عن صحابة أو تابعين أو علماء آخرين وهذا النقل البد أن يكون دقيقاً وبأمانة بدون كذب                 ) عليهم السالم (بيته  
أو تزوير ، و العلماء المتقدمون الذي ألفوا وجمعوا الروايات في كتبهم لم نكن نحن قد عاصرناهم حتى نطلـع                    

  .ل متأخر بواسطة الرواة والنساخ على تلك المؤلفات من نفس مؤلفيها فنقلت من جيل متقدم إلى جي
والمشكلة األساسية التي تواجه أصحاب العصور المتأخرة أن النسخ الخطية للكتب وإن كانت مشهورة ومؤلفوها               
مشهورون إال أن نفس النسخ يلزم أن تكون قد انتقلت من يد وجيل إلى جيـل بالمناولـة والتوثيـق والقـراءة                      

من يد إلى يد أو جيل إلى جيل آخر بالوجادة أو بالبيع والشراء فإن كثيرا مـن                 والتصحيح واإلجازة ال أن تنتقل      
النسخ الخطية والوثائق قد دخل عليها التحريف والتزوير وكثيرا ما نشاهد مثال في تاريخ بعض النسخ محاولـة                  

  .الطمس والتحريف أو كتابة تاريخ قديم حتى تكون النسخة أكثر قيمة في البيع والشراء 
عقائدية وحينئذ البـد مـن التأكـد         يدخل التزوير والتحريف على المسائل الخالفية المذهبية وباألخص ال         وكذلك

وهـذا عـام لكـل      .أو إلى العلماء غير المعاصرين    ) عليهم السالم (التثبيت في نقلها أو نسبتها إلى المعصومين        و
  .الفئات

من روايات مثال عمن رواها بواسـطة مؤلـف         أن النسخ الخطية تنقل الكتاب المخطوط وما يحتويه         : والحاصل
الكتاب كما تنقل الصورة الفوتغرافية في زماننا هذا وكما ال بد أن تكون الصورة طبق األصل فكذلك يجـب أن                    

  تكون النسخة من المخطوطة تحكي النسخة األصلية التي نقلت منها ويقال هذه متطابقة مع األصل 
  

  أثبت النسخ وأصحها
  :ها هي أثبت النسخ وأصح

  ـ نسخة المؤلف نفسه التي كتبها بخطه١
  ـ النسخة التي له عليها إجازة لمن قرأها عليه من تالمذته٢
  ـ النسخة المنسوخة من نسخة المؤلف مع دقة النسخ٣



 ٥

  ـ النسخة التي قوبلت على نسخة المؤلف٤
  .صره تكون أهمـ النسخة التي كتبت في عصر المؤلف أو قريبة من عصره وكلما تكون أقرب إلى ع٥

  :ثم تأتي في الدرجة الثانية من الصحة
  ـ النسخة التي كتبها أحد العلماء المشهورين غير المؤلف١
  ـ أو عليها قراءة أو إجازة له٢
  .ـ المقابلة مع نسخة ذلك العالم ٣

روايات أو  كل هذا للتأكيد من أن النسخة مطابقة لألصل وقد حافظت على المعلومات الموجودة في الكتاب من ال                
  .المعلومات الموجودة في الكتاب انه نقلها المؤلف أو رأيه 

فهناك معلومات معينة سطرها المؤلف في كتابه وحتى تنتقل هذه المعلومات بشكل دقيق بال زيـادة أو نقيـصة                   
  .فيجب أن تستنسخ هذه المعلومات كما هي 

  
  بعض الوثائق للمحافظة على المعلومات 

  :علومات سيرة مستمرة طيلة التاريخ وإلى العصر الحاضر ونضرب لذلك بعض األمثلةإن المحافظة على الم
ـ الوثائق الرسمية التي يحملها المواطنون من قبل حكوماتهم كالهوية الشخصية أو وثيقة السفر وغيرها وتلزم                ١

 وحرصت الحكومات الحكومات األشخاص الذين يحملونها بالمحافظة عليها وأن ال يلعب أو يغير فيها أي شيء ،   
. على اتخاذ مختلف األساليب لكشف حالة التزوير وأي شك في الوثيقة يمتنع الموظف من تمرير العمل فيلغيـه                 

ألن األوراق أو الوثائق المزورة ال تكشف عن المعلومات الصحيحة التـي تحملهـا              . وكذلك في األوراق النقدية   
  .مات كاذبةالوثائق و األوراق األصلية و إنما تكشف عن معلو

ـ سند الشيكات التي يحملها الشخص من البنك ويكون لديه رصيد مالي عندهم فلو دفـع سـندا إلـى أحـد                      ٢
األشخاص وذهب به إلى البنك ليستلم مبلغا من المال وفي ذلك السند أي شطب أو طمس أو تبديل في المبلـغ أو   

 الذي قام بذلك هو صاحب الحساب وال يكتفي         االسم أو التاريخ فإن موظف البنك سوف يلغيه حتى يتأكد من أن           
  .بذلك بل البد أن يطلب توقيع صاحب الحساب المعلوم لديهم على التبديالت حتى يكون ذلك مستمسكا لديهم

ـ الوثائق الرسمية أو شبه الرسمية مثل شهادة النجاح أو الدكتوراه أو غيرها قد يحتـاج صـاحبها إلـى أن                     ٣
ى من يهمه األمر وهنا أولئك ال يقبلون بهذه الصورة إال أن يطبقونها على األصل               يصورها ويدفع تلك الصور إل    

أو أنها مصدقة من جهة معتمدة وان هذه الصورة طبق األصل و إال فال تقبل سواء كان صـاحبها موجـودا أو                      
  .متوفى 

أو صكوك عقـود  وهكذا نرى أن أي شطب أو تبديل أو إضافة على صكوك العقارات الرسمية أو غير الرسمية        
النكاح أو الطالق أو غيرها ال يعمل بها حتى يحصل الوثوق بصحة التصرفات التي حصلت فيها وأن صـاحب                   
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  .الشأن هو الذي تصرف فيها
ـ بل األمر تعدى إلى المؤلفات في العصر الحديث فقد يطبع الكتاب ويحتاج إلى توثيق من المؤلف فلو طبـع                    ٤

ف قد يعلن أنما طبع ال يمثل آراءه ، ولذلك نشاهد بعـض الرسـائل العمليـة                 بدون إذن مؤلفه واطالعه فالمؤل    
للمراجع وهم على قيد الحياة فيطبع الكتاب ألكثر من طبعة ويعلن المرجع أو مكتبه أن هذه الطبعة من الكتاب ال                    

ال ( وى المرجع   تمثل رأيه أو على األقل في جملة من المسائل ال تمثل رأيه ألجل وجود األخطاء فيها فتكون فت                 
) يجـوز العمـل الفالنـي       ( فيتغير المعنى إلى الجواز أو يكون رأيه        ) ال  ( فيسقط كلمة   ) يجوز العمل الفالني  
  .فيتغير المعنى إلى الحرمة وهكذا ) ال(ويضاف إليها كلمة 

  هذا والحال أن المؤلف قد يكون موجودا وعلى قيد الحياة ، فكيف إذا لم يكن موجودا ؟
زمن الطباعة أوثق النسخ المطبوعة فيما إذا كانت تحمل توقيع المؤلف الخطي ال بالطباعة والكتابة ،                وحتى في   

  وباألخص إذا كان الكتاب يحمل بعض اآلراء المختلف فيها ويشكك أنها للمؤلف أم ال؟
ضائيات وهـو  على بعض الف ) جمي كارتر ( وقد شاهد كثير من الناس رئيس الواليات المتحدة األمريكية السابق           

يوقع على نسخ كتابه المطبوع والذي يتحدث فيه من أن أمريكا كانت منحازة إلى الصهاينة وأن اليهود لم يعطوا                   
 ألنه أول مرة منذ قيام الكيان الصهيوني يـتكلم          -الفلسطنيين حقوقهم، وعندما أثارت هذه اآلراء الرأي العالمي         

  .ك في نسبتها لمؤلفه تصدى للتوقيع على كل نسخة لكتابه شك-رئيس للواليات المتحدة األمريكية بهذا 
إن توثيق الروايات والعقائد و المسائل الخالفية ال تقل أهمية من القضايا السياسية أو المعلومات لألشخاص وكل                 

  .قد حرص على المعلومات التي يريد أن يوصلها إلى األطراف األخرى
  :والنتيجة مما تقدم 

  : مسؤولية الرواة -١
يجب أن ينقل الرواة نفس كالم النبي أو األئمة الذي هم يروون عنه وبدقة وأمانة بدون كذب أو تزوير وهذا ما                      

  .تكفل به علم الرجال وعلم الدراية 
  :  مسؤولية المؤلف -٢

  .يجب أن ينقل المؤلفون هذه الروايات كما هي وبأسانيدها حتى يتأكد من يأتي بعدهم من صحتها وعدم صحتها 
  : مسؤولية الناسخ -٣

يجب أن ينسخ الناسخ الكتاب كما هو بال زيادة وال نقيصة حتى في الحركات اإلعرابية من الضم والفتح والكسر                   
) الفتكوبي  ( والسكون وأن ال يدخل ما في الهوامش من زيادات وشروح في أصل الكتاب مثل التصوير الحديث                 

وإال أصبح تزويراً وتعد على األمانـة       ) نسخة طبق األصل    ( ه  وهذا نقول في  ) صورة طبق األصل    ( فنقول فيه   
  .والعلم والعلماء 

  : مسؤولية المحقق -٤
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وأما المحقوقون في العصر الحاضر فمسؤولياتهم أكبر وأعظم ، وما عملية التحقيق والتلفيق بـين النـسخ وأن                  
الكتاب ويخرج لنا نصاً مغـايراً لكـل        يختار من كل نسخة ما يحلو له إال نوع من التدليس والتزوير وقد يشوه               

  .النسخ الموجدة عنده 
  واجبي الديني

إنني ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقي و الواجب الديني وألجل كشف الحقائق المزورة قمـت بالبحـث و                   
 أوالً ثـم    اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به        ( التنقيب حول المقطع المنتشر اآلن في زيارة عاشوراء         

قمت بذلك ألكثر من ثالث سنوات حول المصادر األولية لهذه الزيارة ففتشت            ....) العن الثاني والثالث والرابع     
مئات المخطوطات وفهارسها في مكتبات مشهد اإلمام الرضا عليه السالم وطهران وقم المقدسة وغيرها وتابعت               

 والقيت من التعـب والنـصب و التعطـف         حدث عنها التي تصور المخطوطات أو تت    ) d.c( عشرات السيديات   
  .والتذلل لمن تحت يده هذه األمور والحصول عليها الشيء الكثير 

 ١٠٠فتصفحت وراجعت أكثر مـن      ) مصباح المتهجد الكبير  (ثم ركزت على المصدر المدعى لهذا الفصل وهو         
طائلة وبعضها اسـتغرق الحـصول      نسخة خطية بين قديم وجديد وبعض النسخ كلفني الحصول عليها المبالغ ال           

عليها ألكثر من سنتين والبعض اآلخر ألسابيع أو أيام عديدة وقد تحصلت على عدد كبير منها قمـت بتـصوير                    
بعض النسخ المهمة منها والقسم األكثر التي شاهدتها أخذت معلوماتها وخصوصياتها والبعض اآلخر التـي لـم                 

  . وجودهاأطلع عليها مباشرة سجلت تواريخها وأماكن
  
  

  النسخ الخطية لمصباح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي
بعد دراسة تلك النسخ يمكن لنا أن نقسم النسخ الخطية التي حصلنا عليها لمصباح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي                  

  : هـ إلى ثالثة أقسام ٤٦٠المتوفى 
  .عنها السيد ابن طاووس النسخ المتطابقة مع نسخة الشيخ الطوسي والتي تحدث : القسم األول 
  .النسخ المتطابقة مع النسخ القديمة من مختصر المصباح من الزيادة في الزيارة أو قريب منها : القسم الثاني 
النسخ الخطية التي لم تتطابق ال مع نسخة الطوسي من المصباح وال مع مختصره وإنما حـصل                 : القسم الثالث   

  .فيها التزوير والتالعب والزيادة 
  :مكن توضيح ذلك كما في الشكل التالي وي
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  )نماذج( تقسيم النسخ الخطية لمصباح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي

  
النسخ المطايقـة   : القسم االول   

مع نسخة الشيخ الطوسي والتي     
  تحدث عنها السيد ابن طاووس

النسخ المطابقـة   : القسم الثاني   
مع النسخة القديمة من مختصر     

يادة في الزيارة   المصباح من الز  
  او قريب منها 

النسخ الخطية التي لم تطابق ال مـع نـسخة          :  القسم الثالث   
الطوسي من المصباح وال مع مختصره وانما حـصل لهـا           

  التزوير والتالعب والزيادة
  : وتقسم الى قسمسن 

ما ذكر فيها اللعن في الفـصل           
  الثالث بعنوان نسخة بدل

ما ذكر فيها اللعن في الفـصل       
لثالث وهذه تبدأ مـن القـرن       ا

العاشر الهجـري الـى وقـت       
  خروج الطباعة

 مخطوطة النقاش الـرازي     -١
مكتبـة المرعـشي    نسخة   -٢

السيد رضي  نسخة   -٣النجفي  
نـسخة   -٤الدين بن طاووس    

الجـد  نسخة   -٥بخشي التوني   
خواجه شير  نسخة   – ٦حفصي  

  احمد

 -٢ مخطوطة نصير الملك     -١
مال نسخة   -٣الدماوندي  نسخة  
    كركاني-٤جعفر 

 -٢عبد السميع      نسخة   -١
 نسخة  -٣نسخة الشاهرودي   

 نسخة سـيد    -٤نسخة فرخ     
عـالء   نسخة   -٥عبد الحي   

ــك  ــة -٦بي ــسخة المكتب  ن
  ........ الرضوية

نسخة  -٢ نسخة التوني    -١
 شمس  نسخة -٣غياث الدين   

  نـسخة  -٤الدين اليـزدي    
 نـسخة  -٥جامعة طهـران    

   ..........الزويني
  

  
  أما القسم األول

وهذا ما نريد إثباته من خالل النسخ الخطية المتطابقة مع كالم نسخة الطوسي نفسه وقد تحصلنا على عدة نـسخ      
خطية من مصباح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي تتطابق مع نسخة السيد ابن طاووس المتطابقـة مـع نـسخة                   

  :لم نتحصل على نسخة أسبق من هذا التاريخ منها المصنف الشيخ الطوسي وابتدأنا من القرن السادس ألنه 
  

  القرن السادس الهجري:ما كتبت في 
  نسخة النقاش الرازي النسخة األولى

  النسخة موجودة في المكتبة الرضوية في مشهد اإلمام الرضا عليه السالم
  :تاريخ النسخة 
   هـ٥٠٢ / ٢ / ٢٣يوم الخميس 
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   :خصوصيات النسخة
   ٥٠٢ / ٢ / ٢٣دم نسخة لمصباح المتهجد اآلن في جميع عالم المخطوطات حيث تاريخها أن هذه النسخة أق -١

  . سنة ٤٢هـ أي بعد وفاة المؤلف بـ     
  .أن هذه النسخة عليها عدة قراءات لمشاهير العلماء مثل العالمة الحلي وابن إدريس والدرويستي وغيرهم  -٢
  . ويندر أن تكون نسخة مثلها وبهذا التاريخ تامةأن هذه النسخة تامة من أولها إلى آخرها -٣
  .التصحيحات التي عليها لعدد من العلماء  -٤
   هـ٥٠٢ / ٢ / ٢٣تاريخ النسخة في  -٥
  . وهذه النسخة هي النسخة الوحيدة التي ذكر الناسخ أنه نسخها من نسخة معينة مشخصة -٦
   على ما يظهر من بعض – قراءة ابن إدريس ففي آخر الصفحة وعلى الهامش:  قراءة ابن إدريس الحلي-٧

   لهذا الكتاب على الدرويستي-القرائن    
  .نسخة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الماور النهر :  النسخة المنقولة منها -٨
  

  :التعريف بكاتب النسخة 
  . الرازيأبو مسعود عبد الجبار بن علي بن منصور النقاش: هو الشيخ العابد الزاهد الفقيه الجليل 

  . هذه النسبة إلى من ينقش السقوف والحيطان وغيرهما : النَقَّاش 
عاش في النصف الثاني من القرن الخامس وبداية السادس الهجري وكان حريصاً على كتب الحـديث ونـسخها         

وصـل  وتصحيحها وأخذ اإلجازة عليها وقد قام بنسخ عدد كثير من الكتب وقد أجازه عدد من العلماء عليها وقد                
  لنا أمالي الشيخ الصدوق ومصباح المتهجد بواسطته 

  
  نص زيارة عاشورا في نسخة النقاش الرازي

 هـ والزيارة فيها كما في نسخة السيد ابن طاووس تماماً هذا مـا              ٥٠٢نسخة النقاش الرازي المؤرخة سنة       -١
  .خة وليس من أصلها كتب في أصل النسخة ، وما كتب في الهامش فهو أجنبي عنها ومغاير ألصل النس

  :الموجود في هذه النسخة من الزيارة كما يلي 
اللهم اجعل محياي محي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد ، اللهم إن هذا يوم تبركت فيه                   ( ......

 أبا سفيان   اللهم العن . بنوا أمية وابن آكلة األكباد اللعين ابن اللعين على لسان نبيك في كل موقف وقف فيه نبيك                  
  ........ )اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك : ثم تسجد وتقول 

  .إلى آخر السجود ثم الدعاء 
  :وكتب في هامش الورقة األصلية بخط مغاير لخط النسخة ) أبا سفيان ( ثم وضعت إشارة بعد كلمة 
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مروان بقتلهم الحـسين    ...ل زياد   ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعن أبد اآلبدين وهذا يوم فرحت به آ             ( 
والمـواالة  ..... اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم      . صلوات اهللا عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب          

اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك              :  ثم تقول     لنبيك وآل نبيك عليهم السالم    
ين جاهدت الحسين وشايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعاً تقول ذلك مائة مرة ثـم                اللهم العن العصابة الذ   

السالم عليك يا أبا عبد اهللا وعلى األرواح التي حلت بنائك عليك مني سالم اهللا ما بقيـت وبقـي الليـل                      : تقول  
 الحـسين وعلـى أصـحاب    والنهار وال جعلها اهللا آخر العهد مني لزيارتكم السالم على الحسين وعلى علي بن            

اللهم خص أول ظالم باللعن مني وابدأ به جميع الظالمين لهم ، اللهم العن              : الحسين تقول ذلك مائة مرة ثم تقول        
  ... )وشمراً وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة ... يزيد وعبيداهللا بن زياد وابن مرجانة 
 جديدة ملصقة بالورقة األصلية وبخط مخالف لخط النسخة وللهامش األول وكتب على هامش النسخة وعلى ورقة

وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمواالة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم ثم تقول مائة                  : (
  ....)مرة 

ف ذلك إلى النسخة وال يعلم أن الخط المكتوب بالهامش بكامله مخالف لما في األصل وعليه فقد أضي       : والحاصل  
متى حصل ذلك ومن الذي كتبه ، فأصل النسخة حول الزيارة متطابقة مع نسخة السيد ابن طاووس المتطابقة مع           

  .نسخة الشيخ الطوسي 
من هذه النسخة الثمينة أنها متطابقة مع نسخة الشيخ الطوسي المصنف لمصباح المتهجـد الكبيـر                : والمتحصل  

أثمنها باإلضافة إلى القراءات واإلجازات والتصحيحات التي عليها وأنها كاملة من أولها إلـى              وأنها أقدم نسخة و   
  آخرها فهذا ما يوجب االطمئنان بصحتها 

يوجد لدينا صورة كاملة ملونة من هذه المخطوطة وقد تكبدنا المتاعب والصعاب في سبيل الحصول عليها وقـد                  
ل المرة تلوى األخرى حتى منى اهللا علينا بها فـي شـهر شـعبان               استغرق الوقت ألكثر من سنتين ونحن نحاو      

  . هـ في سفرتنا إلى مشهد اإلمام الرضا عليه السالم ١٤٢٧المكرم سنة 
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والنص   هـ٥٠٢ء من مخطوطة النقاش الرازي المؤرخة عام هذه صورة من الصفحة الثانية لزيارة عاشورا

  األصلي بدون الهامش يتطابق مع كالم السيد ابن طاووس
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  :مخطوطة النقاش الرازي الخطية في القرن السادس والسابع والتاسع والتي منها 
  نسخة مكتبة المرعشي النجفي -١
   نسخة السيد رضي الدين بن طاووس -٢
  ني نسخة بخشي التو-٣
  

  القرن السادس
  النسخة الثانية

  نسخة مكتبة المرعشي النجفي في قم
  .هذه النسخة معربة وقديمة جداً قد بليت أوراقها وفي نفس الوقت نفيسة جداً 

  :نص الزيارة 
  .ثم تسجد ) اللهم العن أبا سفيان ( زيارة عاشوراء فيها كما تقدم في النسخة الرضوية تنتهي الزيارة بقوله 

  
  ن السابع الهجريالقر

  النسخة الثالثة
   هـ٦٦٤نسخة السيد رضي الدين بن طاووس المتوفى 

ـ ٦٦٤قال السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس المتوفى               ٢٧٨في مصباح الزائـر ص        ه
  .طبع مؤسسة آل البيت 

  :بعد نقله لزيارة عاشورا ما هذا نصه 
هذه الرواية نقلناها بإسنادها من المصباح الكبير ، وهو         : طاووس  قال علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن          ( 

مقابل بخط مصنفه رحمه اهللا ، ولم يكن في ألفاظ الزيارة الفصالن اللذان يكرران مئة مرة ، وإنما نقلنا الزيـادة                 
  ).من المصباح الصغير ، فاعلم ذلك 

طوسي وهذه النسخة مقابلـة مـع المـصباح         فالسيد بن طاووس عنده نسخة خطية من المصباح الكبير للشيخ ال          
  . مرة ١٠٠المخطوط بقلم مؤلفه الشيخ الطوسي ولم يوجد فيها الفصالن األخيران من الزيارة واللذان يكرران 

السيد ابن طاووس من المتخصصين في األدعية والزيارات وأكثرية كتبه في هذا الموضوع ولديه النسخ القديمة                
  . مجلداً في األدعية والزيارات ٧٠ كتاب منها قرابة ١٥٠٠ من والمعتمدة وكان لديه أكثر

   : وإليك ما كتبه الشيخ آغا بزرك الطهراني حول هذا الموضوع
نعم قد بقيت عدة من أعيان تلك األصول القديمة التي كانت نسخها في غير مكتبة شاپور وسلمت عن الحريق                   ( 

في أثناء تصانيفه أن كتب الدعاء التي كانت عنده كان أكثرها            بل الظاهر من كلمات السيد بن طاووس         .........
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 وغير ذلك   ...من األصول القديمة بذكر تواريخ بعضها وبوصف كثير منها بأنها نسخة األصل أو نسخة عتيقة                  
من الكلمات الصريحة جميعها في أن الكتب الموجودة عنده كانت مصححة معتمدة لديه ، مروية له عن مشايخه                  

م ، والكتاب الذي وجده ولم يكن له طريق الرواية إلى مؤلفه يصرح عند النقل عنه بأنه إنما ينقـل عنـه                      األعال
اعتمادا على التسامح في أدلة السنن وصدق البلوغ ، وبعد مالحظة هذه الكلمات والتصريحات يطمئن كل أحـد                  

معتمدة عليه في عمل نفسه وال سـيما        بان جميع ما يذكره السيد في تصانيفه من األدعية والزيارات مرويات له             
لما لم أجد في الروايات دعاء مناسبا لهذا المقام فأنشأت مـن            [ بعد ما يرى منه في المقامات من تصريحه بأنه          

ثم يذكر ما أنشأه من نفسه بعد هذا التصريح فتبين من ذلك فساد ما تخيل من أن أكثـر                   ] نفسي دعاء مناسبا له     
  ).آت نفسه وظهر انه ليس من منشآت نفسه إال ما صرح فيه بذلك أدعية ابن طاووس من منش

  
  :جهد السيد ابن طاووس في األدعية 

   هـ أن يعمل كتاباً تتميماً لمصباح المتهجد الكبير فبدأ بتأليف كتابـه            ٦٣٥أراد السيد ابن طاووس بداية في سنة        
  :عدل عن ذلك إلى جعله كتاباً مستقال فقال وأن يذكر ما لم يذكره الطوسي في المصباح ثم ) فالح السائل ( 

دون نقل شـيء مـن   ) المصباح ( واعلم أنني لما أردت الشروع في هذا الكتاب كان عزمي إثبات ما زاد على       
  ...ساير األسباب فرأيت أن ذلك يكون غير كامل في المراد فعزمت على أن أرتبه كتابا كافيا لمن أراد العمل به 

  
  : األدعية العمل الموسوعي في

مصباح ( ثم قام السيد ابن طاووس بجهد كبير وعظيم حيث ألف موسوعته في األدعية والزيارات تتميما لكتاب                 
) مهمات في صالح الداعي وتتمات لمـصباح المتهجـد          ( لجده ألمه الشيخ الطوسي وأسماها      ) المتهجد الكبير   

  ...وذكر أنها عشر مجلدات 
لما نظر السيد بن طاووس إلى ما عمله جده األمي  : ( مجلداً قال ١٧وسوعة إلى وأنهى الشيخ الطهراني تلك الم   
في األدعية واألعمال فرأى أنه مختصر في الغاية وخال مـن           ) مصباح المتهجد   ( شيخ الطائفة الطوسي وسماه     

ة التـي جمعهـا     المدرجة في تلك الكتب الكثير    ) عليهم السالم   ( كثير من األدعية واألعمال المروية عن األئمة        
  فرأى أن يؤلف كتابا كبيرا يشتمل على كثير من هذه األدعية واألعمال ويجعله من تتمات كتاب جده

  –: إلى أن قال  .....
مـضمار الـسبق    ( في أعمال السنة في ثالث مجلدات ، مجلد لشهر رمضان خاصة سـماه              ) اإلقبال  ( ومنها  

  ومجلدان لسائر األشهر األحد عشر ، ) واللحاق 
   )٤٩ ص ٢ج ( الذي ذكر في ) أسرار الصالة ( ومنها 
     أو) األسرار في سـاعات الليـل والنهـار         ( وقد يقال له    ) األسرار المودعة في ساعات الليل والنهار       ( ومنها  
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  كما في بعض التعبيرات ،) أدعية الساعات ( ومر بعنوان ) أسرار الدعوات ( 
  ) األسفار أمان األخطار فيما يعمل في( ومنها 
  .وقد طبع مرتين ) مهج الدعوات ومنهج العنايات في االحراز واألدعية واألعواز ( ومنها 
  .المطبوع أيضا مكررا ) المجتنى من الدعاء المجتبى ( ومنها 
مـصباح  ( ومنهـا   ) .فتح األبواب في االستخارات     ( ومنها  ) مسالك المحتاج إلى اهللا في مناسك الحاج        ( ومنها  
وبالجملة هذه سبعة عشر مجلدا ،كلها فـي الـدعوات واألذكـار            ) مصباح الزائر الصغير    ( و  ) الكبير  الزائر  

  ....واألعمال استخرجها من الكتب التي كانت عنده وفقد أكثرها بعده 
  

  القرن التاسع الهجري
  النسخة الرابعة
  التونيبن حاجي محمد نسخة بخشي 

  نسخة مهمة جداً
  جامعة طهران: المكان الموجود فيها 

  . هـ ٨٩٩ جمادى اآلخر سنة ١٢: تاريخ النسخة 
  .عليها عدة تصحيحات من الناسخ وابنه وعدد من العلماء 

  :خصوصيات النسخة 
 ٩٤٠أنها كاملة ومعلومة التاريخ والكاتب وعليها إجازة من المحقق الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المتوفى                 

  هـ 
  :ة طهران وخصوصياتها توثيقات نسخة التوني في جامع

  الكاتب معلوم-١
  وتاريخها معلوم-٢
  .وهي تامة من األول حتى اآلخر -٣

  الزيارة كما في نسخة مشهد تماما
  .عليها تصحيحات وبعض اإلجازات -٤
وغيرها من مزايا وتعليقات وهذه النسخة أول مرة تخرج لعالم التصوير            ......... :إمضاء لبعض العلماء     -٦

  . أيام ٧عد إلحاح وسعي استغرق أكثر من حيث صورت ب
  :انظر الصورة 



 ١٥

   
   هـ٨٨٩الصفحة األولى من عنوان الكتاب من مخطوطة بخشي التوني سنة 

  .وعليها بعض التملكات واألختام 
   

  :نص الزيارة 
هذه النسخة كما في نسخة المكتبة الرضوية المتطابقة مع كالم السيد ابن طاووس ونـسخته               زيارة عاشوراء في    



 ١٦

  .المتطابقة مع نسخة الشيخ الطوسي 
  :كتب بالهامش بخط مغاير ألصل النسخة   - الصفحة الرابعة -وفي هذه الصفحة 

دين وهذا يوم فرحت به آل زياد و آل مروان علـيهم            ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة منك أبد اآلب         ( 
اللهم أني أتقرب إليك في هذا اليوم       . اللعنة بقتلهم الحسين عليه السالم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب األليم            

  .وفي موقفي هذا و أيام حياتي بالبراءة منهم واللعن عليهم والموالة لنبيك عليهم السالم 
 أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم ألعـن العـصابة التـي              اللهم ألعن : ثم تقول   

  )مائة مرة (اللهم ألعنهم جميعا تقول ذلك . جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله 
بقيـت وبقـي   السالم عليك يا أبا عبد اهللا وعلى األرواح التي حلت بفنائك عليك مني سالم اهللا أبدا ما             : ثم تقول   

السالم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلـى أوالد          . الليل والنهار وال جعله اهللا آخر العهد مني لزيارتكم          
  )تقول ذلك مائة مره (الحسين وعلى أصحاب الحسين 

ا و ألعن اللهم خص أنت أول ظالم باللعن و أبدأ به أوال ثم الثاني و الثالث والرابع اللهم ألعن يزيد خامس    :وتقول  
  .عبيد اهللا بن زياد و ابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان و آل مروان إلى يوم القيامة 

جديد مما ينبئ عن أنه أجنبي      والخط   ... )اللهم لك الحمد    : و آخر الزيارة اللهم ألعن أبا سفيان ثم تسجد وتقول           
   .عن النسخة

الحواشي والتعليقات والتوضيحات ونقـل الروايـات فـي مختلـف           بل والنسخة مملوءة من أولها إلى آخرها ب       
المناسبات لكل دعاء أو زيارة ومنها هذه الزيارة فقد نقل روايات كثيرة في فضل زيارة اإلمام الحـسين عليـه                    
السالم عن كامل الزيارات وعن العالمة الحلي وغيره مما ينبئ أن الهامش ال صلة له بأصل النسخة ويكون ما                   

  .واهللا العالم .  مرة خارج عن أصل الزيارة ١٠٠ السالم واللعن المكرر كتب من
  

  القرن العاشر الهجري
  النسخة الرابعة

   الطوسيمصباح المتهجد للشيخ
   أحمد بن حسن بن مشرف بن أحمد بن إبراهيم الجد حفصي مولدا ومسكنا : نسخة 

  .ومتطابقة مع نسخة السيد ابن طاووس وهي متطابقة مع نسخة الشيخ الطوسي  بدون اللعن النسخة مهمة جدا
  ٣٦٨٦ برقم  - قم–النسخة موجودة في مركز إحياء التراث اإلسالمي 

  هـ٩٩٩رجب سنة ٦تاريخها 
  :خصائص النسخة 

حتـى التـي    من أهم مميزات هذه النسخة أنه لم يعلق عليها بالهامش ولم يلعب في هوامشها كما في بقية النسخ                   



 ١٧

  مشابهة لهذه 
  .وخطها نسخي . النسخة ممتازة خطها جيد وهي مجدولة وعناوينها مكتوبة باألحمر 

والنسخة تحتوي على جزئين كأكثر النسخ الجزء األول ناقص الصفحة األولى والجزء الثاني الذي يحتوي على                
  الزيارة تام من أوله إلى آخره

وعة حيث لم يكتب عليها أي حاشية بل سلمت من التعليقات واإلضافات            وهذه هي النسخة الوحيدة في هذه المجم      
.  

  :نص الزيارة 
وهذه النسخة متطابقة مع كالم السيد ابن طاووس حول الزيارة حيث ال يوجد فيها اللعن وال السالم مائة مرة وما           

  ....)  و الثالث و الرابع اللهم خص أنت أول ظالم و بدأ به أوال ثم الثاني: (بعدها و ال الفقرة التي تقول 
  :بل جاء فيها هكذا 

اللهم إن هذا يوم تبركت فيه بنو أمية وابن آكلة األكباد اللعين بن اللعين على لسان نبيك صلى اهللا عليه وآلـه                      ( 
اللهم لك الحمـد حمـد الـشاكرين        : في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك اللهم العن أبا سفيان ثم تسجد وتقول               

  .ن ذكر المقاطع الثالثة الموجودة في الزيارة المطبوعة المتداولة بدو.....) 
  

  القرن الحادي عشر
   من مصباح المتهجدالنسخة السادسة

  الخواجة شير أحمد بن عبد الملك الخراساني التونينسخة 
  مهمة جداً
   هـ١٠١٤قبل : تاريخها 

  ـ ق  ه١٠١٤خواجة شير أحمد توفي سنة  :والواقف لها . النسخة مصححة 
  :نص الزيارة 

ثم وضعت إشارة بعد كلمة أبا سفيان وقبل كلمة         ..... ) ثم تسجد وتقول اللهم لك الحمد       . اللهم العن أبا سفيان     ( 
  ..... )ومعاوية بن أبي سفيان  :ثم تسجد وكتب في الهامش 

ا مكتوب عليه الباقي    وهذا بخط مغاير للخط األصلي وقسم من الورقة ساقط وألصقت به ورقة جديدة والبقية منه              
ثم حك البقية وطمست حيـث ال       ... ) اللهم خص أنت أول ظالم      ( بالخط المغاير لألصل حتى وصل إلى كلمة        
  .أم مثل ما في النسخة القديمة للمصباح ؟ .تقرأ وهل هذا كما هو في المطبوع المتداول ؟

ة الجد حفص مـن النـسخ القديمـة         واألصل من هذه النسخة توافق نسخة ابن طاووس والنقاش الرازي ونسخ          
  .والنسخة المصححة 



 ١٨

 هـ ولعل هذه    ١٠٣٧ هـ ومنها في     ١٠١٤شير أحمد توني أوقف عدة موقوفات من المخطوطات منها في سنة            
  .النسخة من الموقوفات األولى 

خمس منها قد شاهدناها مباشـرة والـسادسة        ) من مصباح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي       ( هذه ست نسخ    
خة السيد بن طاووس الذي شهد أن نسخته مطابقة للنسخة األصلية من مخطوطة المصنف ولم يوجد فيها                 نس

اللهم خص أنت أول ظالم باللعن منـي        (  مرة ، وال فصل      ١٠٠الفصول الثالثة نهائياً السالم واللعن المكرران       
( ........  

  المالحظات على هذا القسم 
وأصحها وتوثيقها من الناسخ    ) هـ٥٠٢(النسخ حيث نسخة النقاش الرازي      إن هذه المجموعة من النسخ أقدم       -١

  .والعلماء اآلخرين
  هذه المجموعة فيها نسخة السيد بن طاووس وهي مقابلة مع نسخة الشيخ الطوسي -٢
 ألن الزيـادة . تتفق هذه مع األصل وهو عدم الزيادة فإذا دار األمر بين الزيادة وعدمها فاألصل عدم الزيادة         -٣

  تحتاج إلى إثبات دون العدم 
  

   )٤(الوثائق الخطية للتزوير في زيارة عاشوراء
  القسم الثاني

النسخ المطايقـة   : القسم االول   
مع نسخة الشيخ الطوسي والتي     
  تحدث عنها السيد ابن طاووس

النسخ المطابقـة   : القسم الثاني   
مع النسخة القديمة من مختصر     
المصباح من الزيادة في الزيارة     

  و قريب منها ا

النسخ الخطية التي لم تطابق ال مـع نـسخة          :  القسم الثالث   
الطوسي من المصباح وال مع مختصره وانما حـصل لهـا           

  التزوير والتالعب والزيادة
  : وتقسم الى قسمسن 

ما ذكر فيها اللعن في الفـصل           
  الثالث بعنوان نسخة بدل

ما ذكر فيها اللعن في الفـصل       
ـ     ن القـرن   الثالث وهذه تبدأ م

العاشر الهجـري الـى وقـت       
  خروج الطباعة

 مخطوطة النقاش الـرازي     -١
 نسخة مكتبـة المرعـشي      -٢

 نسخة السيد رضي    -٣النجفي  
 نـسخة   -٤الدين بن طاووس    

 نسخة الجـد    -٥بخشي التوني   
 نسخة خواجه شير    – ٦حفصي  

  احمد

 -٢ مخطوطة نصير الملك     -١
 نسخة مال   -٣نسخة الدماوندي   

  ني  كركا-٤جعفر 

 -٢ نسخة عبد السميع       -١
 نسخة  -٣نسخة الشاهرودي   

 نسخة سـيد    -٤نسخة فرخ     
 نسخة عـالء    -٥عبد الحي   

ــك  ــة -٦بي ــسخة المكتب  ن
  ........الرضوية 

 نسخة  -٢ نسخة التوني    -١
 نسخة شمس   -٣غياث الدين   

 نـسخة   -٤الدين اليـزدي    
 نـسخة  -٥جامعة طهـران    

  ..........الزويني 
  

  



 ١٩

ى أقسام النسخ المخطوطة لمصباح المتهجد الكبير والتي كان أولها النسخ المتطابقة مع نسخة              لقد ذكرنا فيما مض   
الشيخ الطوسي والتي تحدث عنها السيد ابن طاووس ، وقد كان ذلك هو القسم األول مـن المخطوطـات واآلن                    

  نشرع في القسم الثاني من هذه المخطوطات 
باح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي التي تحتـوي علـى المقـاطع            الحديث في هذا القسم عن النسخ الخطية لمص       

  والفصول الثالثة في زيارة عاشوراء 
وهذا القـسم مـن     ..... ) أوال والثاني والثالث والرابع     ( ... تكرار السالم واللعن مائة مرة ولكن بدون المقطع         

ـ             ارات البـن قولويـه ، ومختـصر        المخطوطات والوثائق تكون شبيهة أو قريبة مما هو موجود في كامل الزي
  .المصباح المعروف بمصباح الصغير للشيخ الطوسي نفسه 

   
  القرن السابع الهجري

  النسخة األولى من مصباح المتهجد 
  نسخة نصير الملك 

  ٢٠٣٩موجودة في مركز إحياء التراث اإلسالمي برقم : المكان 
  .بدون : الكاتب 

ثامن الهجري حسب ما ذكره المفهرس للمركز وعناوينها مكتوبة بـالخط     يحتمل في القرن السابع أو ال     : تاريخها  
  .األحمر 

  .ومن اآلخر تامة ولكن الصفحة التي فيها التاريخ ساقطة 
  ) .أوال والثاني والثالث والرابع ( وهذه النسخة مشتملة على الفصول الثالثة األخيرة من الزيارة ولكن بدون 

  :نص الزيارة 
 مرة ثـم  ١٠٠ من عارض الصور وجاء فيها بعد السالم واللعن ١٨٢ المخطوطة وص من٣٦١موجودة في ص  

اللهم العن يزيد بن معاوية والعن عبيد اهللا بن زياد وابن . اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به : (تقول 
ـ ) مرجانة وعمر بن سعد وشمرا و آل أبي سفيان و آل زياد و آل مروان إلى يوم القيامة                    م تـسجد وتقـول     ث

........  
  .ومكتوب على الهامش بلون أحمر أوال ثم العن الثاني و الثالث و الرابع 

  .وهذا خارج عن األصل وأجنبي عن الخط األساسي ولذلك أدرجنها في هذا القسم 
  
  
  



 ٢٠

  القرن الحادي عشر الهجري
  النسخة الثانية

  إسماعيل بن مظفر الدماوندي نسخة 
  ١٤٩التسلسل : كز إحياء التراث اإلسالمي في قم موجودة في مر: المكان 
   هـ١٠٥٨ربيع الثاني : تاريخها

  :نص الزيارة 
  )ثم تقول (مرة موجودتان أما الفقرة األخيرة هكذا ١٠٠مرة و السالم ١٠٠فقرة اللعن 

بن زياد وابن   ) كذا(اللهم العن يزيد بن معاوية و العن عبد اهللا          . اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به          (
  ........ثم تسجد وتقول ) مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة 

  
  القرن الحادي عشر الهجري

  ٢النسخة الثالثة من مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ج
  مخطوطة مال محمد جعفر

  ٣٧٨٩ برقم  -قم  –موجودة في مركز إحياء التراث اإلسالمي : المكان 
  .المال محمد جعفر الشهير بالترك : ويحتمل كاتبها 

  هـ١٠٧٣محرم عام : تاريخها 
  :نص الزيارة 

بن زيـاد   ) كذا  ( اللهم خص أنت أول ظالم عبد اهللا        (مرة جاء في الفقرة األخيرة      ١٠٠وفيها بعد اللعن و السالم      
  .ثم تسجد ) زياد و أل مروان إلى يوم القيامة وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمراً و آل أبي سفيان و آل 

  .وأنت ترى أنه ال يوجد فيها ما هو منتشر في المطبوعة في الفقرة الثالثة من اللعن 
  



 ٢١

  
أوال والثاين : مد جعفر وفيها الفقرة األخرية بدون الصفحة الرابعة للزيارة من خمطوطة مال حم

  والثالث والرابع 

  
  



 ٢٢

  القرن الثاني عشر الهجري
  ٢ ج النسخة الرابعة مصباح المتهجد

  نسخة كركاني
   ٣٢٢/٣موجودة في مركز إحياء التراث اإلسالمي في قم بالرقم : المكان 

  هـ١١٢٣تاريخها شهر صفر 
 هـ و عليها تملك من قبل فرهاد ميرزا ابن          ١٢٦٣ و   ١٢٥٧ و   ١٢٤٣ي سنة   هذه النسخة عليها عدة تملكات ف     

  .هـ١٣٢٣هـ وتملك من قبل محمد حسين كركاني بتاريخ ١٢٨١ولي العهد بتاريخ 
  : وجاء في آخر صفحة من النسخة حول تاريخها قوله 

  :نص الزيارة 
اللهـم  : (مرة ثم تقول    ١٠٠د اللعن و السالم     هذا المجلد يبدأ من أدعية األسبوع دعاء ليلة السبت وفي الزيارة بع           

اللهم العن يزيد بن معاوية والعن عبيد اهللا بن زياد وابـن مرجانـة              . خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به         
  .........ثم تسجد ) وعمر بن سعد وشمرا و آل أبي سفيان و آل زياد و آل مروان إلى يوم القيامة

    ... ) .أوال والثاني والثالث والرابع : ( ... الث ولكن بدون فالنص موجود فيه المقطع الث
 هـ تشكل مفصال    ٤٦٠ من النسخ الخطية لمصباح المتهجد الكبير للشيخ الطوسي المتوفى           هذه المجموعة الثانية  

معينا في نص زيارة عاشوراء حيث لم تتطابق مع المجموعة األولى التي تحدثنا عنها سابقاً وهـي المجموعـة                   
وهذه المجموعة أقرب ما تكون في نـصها إلـى كامـل الزيـارات              . لتي ال يوجد فيها جميع الفصول الثالثة        ا

  .والمصباح الصغير للشيخ الطوسي 
  . كما أن هذه المجموعة ال تتفق مع المجموعة اآلتية 

  المالحظات على هذا القسم 
  .مصباح الصغير هذه المجموعة من النسخ تتفق في مضمونها مع كامل الزيارات وال

  .فمن المحتمل قوياً أن حصل خلط بين المصباح الصغير وبين المصباح الكبير كما قد توهم كثيراً 
  :راجع النسخ التالية 

  . هـ سجلت أنها المصباح الكبير وهي الصغير ٩٥٢ بتاريخ ١٦٣نسخة في مكتبة ملك رقم -١
جمادى /١٤مد بن سليم الحسني الموسوي تاريخ        الناسخ ميرهمايون بن مح    ٣٢نسخة في جامعة طهران رقم      -٢

  هـ سجلت باسم الكبير وهي المصباح الصغير ٩٦٩/ أول
 من المصباح الكبير مسجلة في الفهرست بأنها المـصباح          ١٢٣٧١نسخة في مجلس الشورى اإلسالمي برقم       -٣

  الصغير
  



 ٢٣

   )٦(الوثائق الخطية للتزوير في زيارة عاشوراء
  القسم الثالث
النسخ المطايقـة    : القسم االول 

مع نسخة الشيخ الطوسي والتي     
  تحدث عنها السيد ابن طاووس

النسخ المطابقـة   : القسم الثاني   
مع النسخة القديمة من مختصر     
المصباح من الزيادة في الزيارة     

  او قريب منها 

النسخ الخطية التي لم تطابق ال مـع نـسخة          :  القسم الثالث   
ه وانما حـصل لهـا      الطوسي من المصباح وال مع مختصر     

  التزوير والتالعب والزيادة
   :وتقسم الى قسمسن 

ما ذكر فيها اللعن في الفـصل           
  الثالث بعنوان نسخة بدل

ما ذكر فيها اللعن في الفـصل       
الثالث وهذه تبدأ مـن القـرن       
العاشر الهجـري الـى وقـت       

  خروج الطباعة
 مخطوطة النقاش الـرازي     -١
 نسخة مكتبـة المرعـشي      -٢

 نسخة السيد رضي    -٣النجفي  
 نـسخة   -٤الدين بن طاووس    

 نسخة الجـد    -٥بخشي التوني   
 نسخة خواجه شير    – ٦حفصي  

  احمد

 -٢ مخطوطة نصير الملك     -١
 نسخة مال   -٣نسخة الدماوندي   

    كركاني-٤جعفر 

 -٢ نسخة عبد السميع       -١
 نسخة  -٣نسخة الشاهرودي   

 نسخة سـيد    -٤نسخة فرخ     
 نسخة عـالء    -٥عبد الحي   

ــك  ــة -٦بي ــسخة المكتب  ن
  ........الرضوية 

 نسخة  -٢ نسخة التوني    -١
 نسخة شمس   -٣غياث الدين   

 نـسخة   -٤الدين اليـزدي    
 نـسخة  -٥جامعة طهـران    

   ..........الزويني
  

  
تحدثنا فيما سبق عن القسم األول من المخطوطات وهي عبارة عن النسخ المتطابقة مع نسخة الـشيخ الطوسـي             

  د ابن طاووس والتي ال يوجد فيها المقطع والتي تحدث عنها السي
، كمـا تحـدثنا   .... ) اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أوالً ثم العن الثاني والثالث والرابع( و هو   

عن القسم الثاني وهو عبارة عن النسخ المتطابقة مع النسخ القديمة من مختصر المصباح من الزيادة في الزيارة                  
  ا وهذه ال يوجد فيها أيضاً إلى المقطع المذكور أو قريب منه

ال مـع نـسخة      واآلن نتناول القسم الثالث من المخطوطات والتي هي عبارة عن النسخ الخطية التي لم تتطابق              
  - وينقسم الى نوعين -. الطوسي من المصباح وال مع مختصره وإنما حصل فيها التزوير والتالعب والزيادة 

  
  :النوع األول 

اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابـدأ بـه   ( سخ المذكور فيها اللعن في الفصل الثالث من الزيارة وهو        الن
يعني أنه هذه الكلمة أو الكلمات موجودة فـي         ( ولكن بعنوان نسخة بدل     ... )  ثم الثالث ثم الرابع      أوال ثم الثاني  

سواء كان في األصل أو ) عالمة نسخة بدل خ  حرف وأ خ لبعض النسخ دون البعض اآلخر وعادة يوضع عليها  
  :الهامش وقد اطلعنا على عدة نسخ منها 



 ٢٤

  القرن العاشر
  النسخة األولى من مصباح المتهجد 

  محمد بن جالل الدين مشهور بعالء بيك نسخة 
  . في مشهد اإلمام الرضا عليه السالم  النسخة موجودة في المكتبة الرضوية: المكان 

   هـ٩٥١رجب : تاريخها 
  :مالحظات 

   هـ١٢٨٤نسخة مهمة ومصححة صححها سيد محمد كاظمي في سنة 
  النسخة مجدولة ومذهبة

) خامـساً    ( - والباقي موجود في الهـامش إلـى         -) اللهم خص باللعن مني وابدأ به       : ( الموجود في الزيارة    
  ومكتوب عليه خ عالمة نسخه وكلمة مثل كلمة صح

  
  القرن العاشر 

  من مصباح المتهجدنية النسخة الثا
  نسخة سيد عبد الحي

  مكتبة المرعشي قم : المكان 
 هـ وأكملت خرومه بخطوط مختلفة وفي بعـضها         ٩أصلها في القرن    : هذه النسخة كما يقول المفهرس للمكتبة       

  . هـ ٩٥٣ سنة ٢٩  الكاتب سيد عبد الحي بن عبد الوهاب بتاريخ
  .ن يعقوب الطباطبائي وهاشم الطباطبائي وعليها حواشي تصحيح ، وعليها تملك رضا ب

  . هـ ١٢٣٥وعليها تاريخ 
  :نص الزيارة 

  :اللعن مائة مرة يقول : جاء في ضمنها 
وشايعت وتابعت على قتله ، اللهم اجعل لعنتك وبأسك ونقمتك عليهم اللهم العنهم جميعاً يقول ذلك مائـة                  ( ..... 

  ...... السالم عليك : مرة ثم تقول 
  ....... اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به اللهم العن يزيد خامساً والعن عبيد اهللا بن زياد : ثم يقول 

  .هذا مثل ما هو موجود في مختصر مصباح المتهجد ، الذي سوف يأتي الحديث عنه : أقول 
وكتـب عليـه    )  والرابع   أوال ثم الثاني ثم الثالث    : ( ثم كتب في هامش هذه النسخة بخط مغاير لما في األصل            

  .صح
  .ولم نعلم من هو الكاتب ؟



 ٢٥

  القرن العاشر
  النسخة الثالثة من مصباح المتهجد

   بن عبد اهللانسخة فرخ
  مجلس الشورى : المكان 

  يحتوي على جزئين 
  هـ ٩٨٧انتهى من الجزء األول 

  هـ ٩٨٧في غرة شهر ربيع الثاني سنة : وتم الجزء الثاني 
  :  والسالم مائة مرة في الزيارة بعد اللعن

إلى اللهم ألعن   ) به أوال ثم ألعن الثاني و الثالث و الرابع          (  اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وبدأ       : ثم تقول   
  .......يزيد بن معاوية 

  القرن الحادي عشر
  النسخة الرابعة من مصباح المتهجد

  معين الدين علي بن عناية اهللا األصفهانينسخة 
  –معة طهران جا: المكان 
  .هـ في مشهد اإلمام الرضا عليه السالم ١٠٤٤ربيع اآلخر سنة ٢٧يوم السبت : التاريخ 

  .النسخة كما في كامل الزيارات 
  :نص الزيارة 

اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم ألعن العـصابة التـي                      : ثم تقول   
  .عت على قتله اللهم ألعنهم جميعا تقول ذلك مائة مرة جاهدت الحسين وشايعت وباي

السالم عليك يا أبا عبد اهللا وعلى األرواح التي حلت بفنائك عليك مني سالم اهللا ما بقيت وبقي الليل و                    : ثم تقول   
 النهار وال جعله اهللا آخر العهد مني لزيارتكم السالم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أوالد الحـسين                  

  .وعلى أصحاب الحسين تقول ذلك مائة مرة 
  :ثم تقول 

 و ألعن عبيد اهللا بن زياد و ابـن       اللهم خص أنت أول ظالم باللعن و أبدأ به أوال ، اللهم ألعن يزيد بن معاوية               ( 
  : ..... .ثم يسجد ويقول ) مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان و آل مروان إلى يوم القيامة 

أوال ثم الثـاني ثـم الثالـث        ( وفي جهة العليا جملة     ) أول  (  هامش النسخة من الجهة السفلى كلمة        ثم كتب في  
عالمة نسخة بدل وهذا ال يتالئم مع ما هو )  خ (كتب على الجملة من األعلى حرف ) والرابع والعن يزيد خامساً 

  .موجود في األصل من ذكر يزيد 



 ٢٦

 خطه عما هو في األصل مما ينبئ أن من كتب بالهـامش مغـاير           وكيف كان فما هو موجود في األصل يختلف       
  . لمن كتب باألصل 

  
  القرن الحادي عشر 

  النسخة الخامسة من مصباح المتهجد
  نسخة عبد السميع

   طهران-مجلس الشورى اإلسالمي : المكان 
   هـ١٠٥٤سنة :. التاريخ 

   هـ ١٠٥٥ محرم ١١وعليها مقابلة يوم الجمعة 
  : صفحة من النسخة مقابلة كما يلي ثم سجل في آخر 

   هـ ١٠٥٧بلغ قباال بحسب الجهد والطاقة البشرية يوم الجمعة الحادي عشر من شهر محرم الحرام سنة 
  .تاريخ المقابلة غير واضح 

   : نص الزيارة
د بن معاوية و     اللهم العن يزي    اللهم خص أنت أول ظالم باللعن وبدأ به       : ( بعد اللعن و السالم مائة مرة ثم تقول         

العن عبيد اهللا بن زياد و ابن مرجانة وعمر بن سعد و شمرا و آل أبي سفيان و آل زياد و آل مروان على يوم                         
  ..........ثم تسجد ) القيامة 

  . أوال ثم العن الثاني و الثالث و الرابع اللهم العن يزيد خامسا : وفي الهامش نسخة بدل 
  

  القرن الثاني عشر
  دسة من مصباح المتهجدالنسخة السا

  الشاهروديمحمد جعفر بن حقنظر كلورى نسخة 
  :مواصفات النسخة 

   في مشهد اإلمام الرضا عليه السالم النسخة موجودة في المكتبة الرضوية: المكان 
  :نص الزيارة 

والثالث والرابع   به أوالً ثم الثاني      خاللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ         : جاء في الفصل الثالث ما نصه       
 والعن معاوية ويزيد بن معاوية وعبيداهللا بن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمراً               ل  اللهم العن يزيد خامساً     

  ] .وسنان وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة 
  .وبين الهاللين وضع عليه إشارة أنها نسخة أخرى 



 ٢٧

  . يوجد فيه ما بين الهاللين فيبدو أن األصل الذي نقل منه ال
  

   )٨(الوثائق الخطية لكشف التزوير في زيارة عاشوراء
  النوع الثاني

  
  القرن العاشر

  مصباح المتهجد للشيخ الطوسي - ٤
  غياث الدين بن شمس الدين نجم االسترابادينسخة 

   هـ٩١٢ شعبان سنة ١٥يوم الخميس : تاريخها 
  .على أن غياث الدين لقب لنجم ) س الدين االسترابادي نجم بن شم( وقرأها المفهرس للمكتبة 
  .حسب القراءة للنسخة ) غياث الدين بن شمس الدين محمد االسترابادي ( ويحتمل أن يكون االسم 

  . ؟؟ فمن هو هذا كاتب النسخة إذن 
 ٢٧ النسخة معربة وعليها تصحيح وحواشي خارجة عن الكتاب من كتب مختلفة صرح ببعضها وفي مقـدمتها               

  . ورقات نقل فيها أحاديث وأدعية وفوائد مختلفة ٦ورقة وفي النهاية 
 وبخـتم    وفي الصفحة األولى من الكتاب تملك فضل اهللا بن محمد إسماعيل الحـسيني الخـورزني التفريـشي                

  ) فضل اهللا الحسيني ( بيضاوي 
   هـ ٩٥١وعليها تملك آخر ولكن ممسوح بتاريخ شعبان 

  . متفرقة وعليها تواريخ والدات
  .ي أماكن مختلفة وقد أكملت ولكن بخطوط مختلفة فأول المالحظات أن هذه النسخة ناقصة 

  
  :تصحيح هذه النسخة 

   ........عليها عدة قراءات وعدة تصحيحات وتعود ملكيتها إلى المولى أحمد التوني حيث صححها 
خ للمصباح وغيره فلماذا ينبري البعض بتضليل إذا كان ابن السكون له الحق في ذكر االختالفات في النس   : أقول  

. وتفسيق من يبحث في زيارة عاشورا أو غيرها في الزيادة أو النقيصة أو التزوير أو صحة السند أو ضـعفه                     
  وهل اختالف النسخ الذي بحثه ابن السكون في هذين الكتابين قد شمل زيارة عاشورا أم ال ؟

ن تصدى للتحقيق ونقل اختالفات النسخ وضبطها عـن التحريـف            لم -وكيف أن صاحب رياض العلماء يدعو       
مـا هـذه المفارقـات      .  له بالخير ، والبعض اآلخر يجعله شراً وخطراً علـى المـذهب              –والتزوير والوضع   

  .واألعاجيب ؟ 



 ٢٨

  :ثم من المالحظات على هذه النسخة 
لى نسخة المصباح الكبيـر ولـم يكـن         مثل بعض النسخ التي قد زيد فيها الدعاء الذي يقرأ بعد دعاء السمات إ             

موجوداً في النسخ القديمة من المصباح وال بعض النسخ المتأخرة وإن كان ربما يوجد في مصادر أخر من كتب                   
  :والدعاء هو. األدعية 

اللهم بحق هذا الدعاء ، وبحق هذه األسماء التي ال يعلم تفسيرها وال باطنها غيرك صلي على محمد وآل محمد ( 
 ، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ، ووسع علـي          عل بي ما أنت أهله وال تفعل بي ما أنا أهله          ، واف 

من حالل رزقك ، واكفني مؤنة إنسان سوء ، وجار سوء ، وسلطان سوء وقرين سوء ،إنك على ما تشاء قدير ،    
  ).وبكل شيء عليم ، آمين يا رب العالمين 

في هامشها ولكن ال يوجد هذا الدعاء من أساسه في أكثر النسخ القديمة بل وكثيـر  هذا ما كتب في هذه النسخة و     
من النسخ الجديدة فلم يوجد في نسخة النقاش ، وال نسخة بخشي توني ، وال نسخة عناية اهللا ، وال نسخة عبـد                       

  . السميع ، وال نسخة اليزدي الشيعي 
  ..... ) اللهم بحق هذا الدعاء ( نسخة الجد حفصي وال يوجد فيها الدعاء 

  ...... )اللهم بحق هذا الدعاء ( نسخة الدماوندي وال يوجد فيه الدعاء 
  ) ..... اللهم بحق بهذا الدعاء ( أن نسخة االسترابادي فيها هذا الدعاء : والحاصل 

  .وهو غير موجود في النسخ القديمة 
إن مثل هذه اإلضافات تكون في البداية على الهامش بعنوان نسخة بدل ثم تتحول إلى جزء من األصـل                   : أقول  

وكلما تأخر الزمن تترسخ في داخل الكتاب ثم يصعب بعد ذلك تبديله أو حتى الحديث عنه بل يكون الحديث عنه                    
  .بته بدعة يجب في نظر البعض محار

انظر نسخة شير أحمد التـوني      . ثم هذا الدعاء تحول من كتابة على الهامش والتصحيح إلى أصل بعض النسخ              
  . ونسخة السبزواري 

  : ثم لم يقتصر على ذلك حتى ألحق به ، دعاء 
  ...... ) يا اهللا ، يا حنان يا منان ، يا بديع السماوات و األرض يا ذا الجالل واإلكرام ( 
  

   )١٠( الخطية للتزوير في زيارة عاشوراءالوثائق
  النوع الثاني / القسم الثالث

  
  القرن العاشر

  مصباح المتهجد - ١٣



 ٢٩

  المكتبة الرضوية في مشهد: المكان 
   هـ ق١٠حدود القرن : تاريخها 

له النسخة األصلية وأولها وآخرها مكتوب بخط مختلف عن األصل ومنها الزيارة فقد كان بالخط األصلي إلى قو                
  ... )عليه السالم منذ يوم قتل  ( ثم يبدأ الخط الجديد من قوله) وكل رسول وزيارة كل إمام زار الحسين ( 

  .بما فيه الزيارة وهي كما في المطبوع 
   هـ ق١٠واألصل له في القرن   هـ ق١٣ولعل هذه الكتابة في القرن 

  
  القرن الحادي عشر

  ٢مصباح المتهجد ج - ١٧
   المكتبة الرضوية في مشهد اإلمام الرضا عليه السالمالنسخة موجودة في
  .بدون : اسم كاتب النسخة 

   ١٠٦٠ / ٤ / ٥: تاريخ النسخة 
  -: خصوصيات النسخة 

  :المالحظات العامة 
  .دعاء ليلة السبت . أدعية األسبوع : أول هذا الجزء  -١
  .كما هو مطبوع من مصباح المتهجد : الزيارة  -٢
وكذلك طمست كلمت بني أميـة      )  الرابع   – إلى   –اللهم خص أنت    : ( ة حيث طمست كلمة     قد لعب بالنسخ   -٣

  .وقد حكت حتى تمزقت الورقة . قاطبة 
  مصباح المتهجد - ١٩

  نسخة محمد كاظم
         قم–موجودة في مركز إحياء التراث اإلسالمي : المكان 

  هـ١٠٦٣ شهر ربيع األول عام ٢٥: تاريخها 
    .وع من مصباح المتهجد كالمطب: الزيارة 

المالحظ من هذه النسخة أن يد التحريف والطمس قد لعبت بها ومنها طمس اسم كاتب النسخة حتى ال يتعـرف                    
   .على اسمه أو مالكها السابق

  
  مصباح المتهجد - ٢٢

  التونيبن سلطان محمد نسخة محمد فاضل 



 ٣٠

   .١٤١٥في مدينة قم المقدسة برقم  -موجودة في مكتبة مركز إحياء التراث اإلسالمي : المكان 
   هـ١٠٧٥/ رجب / يوم الجمعة من العشرة األولى : تاريخ النسخة 

. قراءة أو تصحيح يزعم أنها مقابلة مع نسخة ابن إدريـس            : وفي هذه النسخة على آخر صفحة منها بالهامش         
  .ولم يعلم من الذي كتب هذه الحاشية وفي أي تاريخ 

يرة أن هذه النسخة مقابلة ومصححة مع نسخة ابن إدريس وهو مع نسخة الـشيخ               شخص كتب في الصفحة األخ    
  الطوسي 

مصحح  (وعلق مفهرس المكتبة الموجودة فيها النسخة وهو مركز إحياء التراث بما نصه على هذه النسخة بقوله       
 المقابلـة علـى     وعليه تعاليق قليلة ، يكتب شخص في الصفحة األخيرة أنه قابل الكتاب على نسخة ابن إدريس               

  ) نسخة الطوسي 
ولم يعلم من الذي قابل النسخة ومن الذي يدعي هذه الدعوى ؟؟ وشبيه بهذا الكالم تقدم في نسخة غياث الدين في     

  . هـ ١٠القرن 
   ١٢٨٣شوال عام ١٥على هذه النسخة وفي نفس الصفحة األخيرة سجل تملك محمد بن غالم البهبهاني بتاريخ 

  .المطبوعة كما في : الزيارة 
  

  مصباح المتهجد الكبير - ٢٤
  جامعة طهران

  محمد محسن بن قاسم علي سبزواري: الكاتب 
   هـ كتبها في مدة شهرين١٠٧٨ ربيع الثاني ١٨في : تاريخها 

مقابلة مع نسخة السيد ابن طاووس ونسخة الشهيد األول واالختالف بـين نـسخة              : ادعى المفهرس للمكتبة أنها     
  ذكورة في الحاشية السيد والشهيد م

  .راجعت النسخة واطلعت عليها فلم أجد ذلك في الفلم الذي رأيته لها مكتبة اإلمام الرضا عليه السالم : أقول 
  .ويوجد الصفحتان األوليتان مذهبتان 

  .و اشتراها من أصفهان . محمد مهدي موسوي حسيني بن هداية اهللا وعليها مهره : وعليها تملك
  :م مائة مرة بعد اللعن والسال

أول ظالم باللعن مني و أبدأ به أوال ثم الثاني و الثالث والرابع اللهم ألعن يزيد خامسا           } أنت خ ل    { اللهم خص   ( 
 و آل مروان إلى يـوم   و ألعن عبيد اهللا بن زياد و ابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد      

  .ثم تسجد ) القيامة 
  



 ٣١

  جدمصباح المته - ٢٩
  نسخة الشيخ عباس القمي

   مشهد–مسجد كوهرشاه : المكان 
  حسين بن شمس الدين محمد األصفهاني : الكاتب 
  هـ١٠٧٦ شوال ١٥: التاريخ 

  مالك النسخة سيد سعيد الطباطبائي : مالك النسخة 
 نقل الزيـارة    في يد الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان أمانة ومن المظنون قوياً أنه             وكانت هذه النسخة    

  .من هذه النسخة 
   كما في المطبوع من مصباح المتهجد : الزيارة 

  :المالحظ على هذه النسخة 
  .لم تكن هذه النسخة موثقة ال بقراءة وال بإجازة ولم يذكر الناسخ النسخة التي اعتمد عليها في نقله منها -١
في القسم األول وبعضها في القرن الـسادس         هذه النسخة في القرن الحادي عشر وتعارض النسخ المتقدمة           -٢

  .الهجري مثل نسخة المكتبة الرضوية التي علها التوثيقات 
  مصباح المتهجد - ٣٠

  . طهران –مجلس الشورى : المكان 
  .بن حاجي حسين األردكاني : ........ الكاتب 
  .هـ١٠٨٥أول ربيع األول سنة : التاريخ 

  .الزيارة كما في المطبوع 
  امشها النص من كتاب كامل الزيارات ونقل في ه

  .............ثم نقل القصة حول سب الخلفاء و استشهد بهذا الكتاب والزيارة 
  .وقد تبين مما تقدم أن هذه القصة مختلقة وال أساس لها من الصحة وأن الشيخ الطوسي بريء منها

  
  مصباح المتهجد - ٣٤

  الجديديمحمود بن احمد نسخة 
  ٢١٢٥إحياء التراث اإلسالمي برقم موجودة في مركز 

  هـ١٠٩٦يوم األربعاء من شهر ربيعه اآلخر سنة : تاريخها 
  .تبدأ من أول الكتاب ، عنوانيها بالحمرة 

  .الزيارة ملعوب فيها 



 ٣٢

اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني ثم بدأ به إلـى            : مكتوب فيها مثل المطبوع ثم شطب على بعضه فقد كتب           
  .إلخ ثم شطب عليه .....وابن مرجانه . ب عليه ثم شط. الثالث 

  مصباح المتهجد - ٣٥
   طهران –مكتبة ملي 

  محمد قاسم الخونساري : الكاتب 
   هـ ١٠٩٦يوم الخميس من شهر رجب سنة : تاريخ الجزء األول 
   هـ ١٠٩٦ شهر رمضان سنة ١٧يوم : و الجزء الثاني في 

النسخة ملحق بها دعاء اإلمام الحسين يوم عرفه وفي أصل النسخة           النسخة مذهبة وخطها نسخي جديد وبعد تمام        
  .الزيارة كما في المطبوع ووجلدها مذهب . وفي أول صفحة فيها فهرست نسخة مصححة . عمل يوم النيروز 

  .ويكفي في المالحظة على هذه النسخة أن عمل النيروز من الكتاب 
  مصباح المتهجد - ٣٦

  حمد بن ميرزا منسخة محمد مهدي
   في مشهد اإلمام الرضا عليه السالم النسخة موجودة في المكتبة الرضوية: المكان 

   هـ١٠٩٩ ربيع األول ١٥: تاريخها 
  .محمد مهدي: الناسخ 

  وهذه النسخة تحتوي على مجلدين
 وهذا ال يدل) كذا بخط ابن إدريس ( و ) كذا بخط ابن السكون ( كتب على بعض هوامشها كما في بعض النسخ   

  .بل بالواسطة . على أنها نقلت من نسختي ابن السكون أو ابن إدريس 
  .وهي في حد ذاتها نسخة مهمة غير أنها ناقصة الصفحة األولى ولم تذكر النسخة التي نقلت عنها 

  .الموجود فيها كما هو مطبوع : الزيارة 
  .وفي بعض الهوامش ينقل عن المصباح الصغير بخط ابن ادريس وابن السكون 

  ) .وبايعت ( بينما في األصل ) تابعت بالتاء ( بخط المصنف . وكتب في الهامش 
قال في الهامش وعلي بن الحسين بخط الشيخ وابن السكون بغير    ) السالم على الحسين وعلى علي بن الحسين        ( 

  .وهذا متكرر في بعض النسخ . لفظة على قبل علي خ رحمه اهللا 
  :المالحظة عليها 

  .ب للنسخة لم يذكر النسخة التي نقل عنها أن الكات -١
  .لم تكن عليها أي قراءة أو إجازة  -٢
  .مجهول . ناسخها  -٣



 ٣٣

  مصباح المتهجد - ٣٨
  نسخة عصيدة

  ٣٢٤١ برقم  - قم –موجودة في مركز إحياء التراث اإلسالمي : المكان 
  هـ١٢هـ أو ١١في القرن : تاريخها 

كما في آخر صفحة ، وعلى الصفحة األولـى         ) العاملي( لي بن زين الدين   مع نسخة الشيخ ع   : ادعي أنها مقابلة    
  .تملك الحاج محمد نقي عصيدة 

  .الزيارة كما في المطبوعة 
  :صالة اإلمام الحسين عليه السالم 

 صالة منسوبة إلى أبي عبد اهللا الحسين عليه السالم وذكر في الهامش أنها لـم        ١٢٠ذكر في هذه النسخة في ص     
  ة في نُسخ المصباح تكن موجود

لم يكن قوله الصالة المنسوبة إلى قوله الطيبين الطاهرين في النسخ التي رأيناها من نسخ المصباح ولكـن      ( قال  
وعليه فتكون النسخة   ) تحفة الزائر   ( فكأن الناسخ نقلها من     ). نقلها شيخنا محمد باقر رحمه اهللا في تحفة الزائر          

   .في القرن الثاني عشر فما بعده
  .ويحتمل أن يكون القائل شخص آخر غير الناسخ وهو أحد المعلقين على الهامش 

  
  مصباح المتهجد - ٤١

  مجلس الشورى: المكان 
   ١١ أو ١٠يحتمل الخط من القرن 

  ناقصة ورقة أو أكثر من اآلخر 
  :  فبعد اللعن و السالم مئة مرة ثم تقول  كما في المطبوع من المصباح: الزيارة 

 الثاني ثم العن الثالث ثم العن الرابع اللهم ألعـن            أبدا أوال ثم العن   ) كذا(م خص أنت أول ظالم باللعن مني        الله( 
يزيد خامسا و العن عبيد اهللا بن زياد و ابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا و آل زياد و آل أبـي سـفيان و آل                          

  ..............ثم تسجد وتقول ) مروان إلى يوم القيامة 
  
  رن الثاني عشرالق
  مصباح المتهجد - ٥٩

  النسخة ناقصة 
  المرعشي النجفي : المكان 



 ٣٤

  الكتاب بدون األول و اآلخر وتعتبر قطعة فقط 
  و هذه النسخة معربة وقديمة وتعتبر نفيسة جدا عناوينها بالحمرة وفيها رطوبة 

  ......................هذه النسخة ناقصة في زيارة عاشوراء من قوله ال يعرف إال في الشهداء 
   في كل يوم بهذه الزيارة –إلى 

  
  :ظة حمال

االصـل مـع صـور      الغور في التفاصيل ، يمكن مراجعة       لتجنيب القاري   رمت تلخيص الكتاب قدر المستطاع      
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