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 سوال:

 سندش عاشورا زيارت بود كرده ادعا عاشورا زيارت مورد در بود گذاشته مطلبي وهابي استاد

 كاری دست رو عاشورا زيارت طوسي شيخ مانند شيعه بزرگ علمای از بسياری و ضعيفه

 امکانش اگه خاستم شده اضافه بهش بعدا نبوده عاشورا زيارت تو دومي و اولي بر لعن كرده

بديد جواب رو شبهه اين كانالتون تو هست  



 

 

 



 سيد عباس:

 و تقيه بر بنا زمان از ای بره در شيعه علمای بلکه نيست عاشورا زيارت اضافات جزء ظالم اول لعن الهم

 رو روايت اين وقتي طوسي شيخ زمان در كه طور همان نکردند نقل رو مطلب اين شيعيان جان حفظ

 شهر حاكم و نمودند بازخواست رو ايشان كردن نقل رو كبير زيارت اين و شريف دعای اين كردن نقل

 تقيه هم ايشان فلذا چيست منظور دهد توضيح كه كند مي ابالغ رو ايشان بود عمريه جماعت از كه

نمودند ايراد قابيل و هابيل به رو خطاب و نمودند  👇👇👇👇 

 المصباح كتابه و الصحابة، يسبون أصحابه و هو أنه «أحمد»         العباسي  الوقت خليفة الى «ره» بالشيخ وشي

    ثم  أوال به ابدأ و مني باللعن ظالم أول أنت    خص         الل هم  -:عاشوراء يوم دعاء من أن ذكر فقد بالک، يشهد

 احضر فلما الکتاب و بالشيخ الخليفة فدعا. خامسا معاوية بن يزيد العن        الل هم  الرابع،    ثم  الثالث    ثم  الثاني

 باألول المراد بل السعاة ظنه ما الفقرات هذه من المراد ليس: قال أن      الل ه ألهمه القصة على وقف و الشيخ

 يحيى قاتل بالثالث و صالح، ناقة عاقر قيدار بالثاني و القتل، و الظلم    سن  من أول هو و هابيل قاتل قابيل

. طالب أبي بن     علي  قاتل ملجم بن الرحمن عبد بالرابع و إسرائيل، بني بغايا من بغي أجل من زكريا ابن

أهانه و الساعي من انتقم و. منزلته رفع و ذلک منه قبل بيانه و تأويله الشيخ من الخليفة سمع فلما . 

بيروت – االعلمي موسسة ط االول المجلد االخبار،مقدمة اختلف فيما االستبصار  

 را صحابه اصحابش و او كه كردند را طوسي شيخ بدگويي " احمد " عباسي وقت ی خليفه نزد در

 روز دعای از قسمت اين و است مساله اين بر شاهدی طوسي شيخ مصباح كتاب و دهند مي دشنام

 ثم الثالث ثم الثاني ثم اوال به ابدا و مني باللعن ظالم اول انت خص اللهم " كه كردند ذكر را عاشورا

 حاضر طوسي شيخ كه هنگامي.فراخواند را طوسي شيخ خليفه." خامسا معاوية بن يزيد العن الرابع،اللهم

 و چينان سخن كه چيزی آن موارد اين از مراد:  بگويد كه كرد الهام او بر شد،خدا آگاه ماجرا از و شد

 كسي اولين او و است هابيل قاتل كه كه است " قابيل " اول از منظور بلکه نيست كردند گمان بدگويان

 و كرد پي را صالح ی ناقه كه است "قيدار" ثاني از منظور و كرد گذاری پايه را قتل و ظلم كه است

 منظور و بود اسرائيل بني ستمگران از ستمگری و متجاوز كه است زكريا بن يحيي قاتل ثالث از منظور

 اين تاويل خليفه كه هنگامي پس.است طالب ابي بن علي قاتل " ملجم بن الرحمن عبد " رابع از

 انتقام بدگو و چين سخن از و رفت باال او نزد در طوسي شيخ شنيد،منزلت طوسي شيخ از را عبارات

ساخت خوار را او و گرفت  



 

 



 



 



هست علما توسط تقيه حسب ان نقل عدم و عاشورا زيارت از بخش اين حذف است مشخص پس  

 خير؟ يا هست اضافات جز ايا و نه يا هست عاشورا زيارت جز بخش اين واقعا ايا ايد مي پيش سوال حاال

خير؟ يا شده اضافه ان به طوسي شيخ از بعد ايا و  

 ادله بايد و كنند اقامه دليل بايد شده اضافه مطلب اين طوسي شيخ از بعد كنند مي ادعا كه كساني

شده اضافه بعدا بلکه نکرده نقل طوسي شيخ را مطلب اين كه نمايند اقامه و بشوند متذكر  

 بخش اين بوده رسيده ايشان دست به طوسي شيخ از كه خطي نسخي ان مجلسي عالمه كه حالي در

نيست عاشورا زيارت به بخش اين شدن اضافه از خبری و بوده عاشورا زيارت جز  

👇👇👇👇 

 



 



 اين طوسي شيخ المتهجد مصباح به اقتباس با مجلسي عالمه كنيد مي مشاهده تصوير در كه طور همان

كنيد نگاه رو 861 قسمت داند مي عاشورا زيارت جز را بخش  

 شبهه اين به انجا در كه نوين مفاتيح نام به دارند كتابي يک شيرازی مکارم العظمي اهلل ايت همچنين

فرمايند مي چنين 933 ص فوق كتاب در ايشان اند داده پاسخ مفصل  👇👇👇👇👇 

 به مربوط المتهجد مصباح خطي نسخه در الرابع و الثالث و الثاني ثم      او ال  های جمله: گويند مي بعضي

 برگزيده كه)شيخ الصغير مصباح نسخه و رضوی قدس آستان كتابخانه در موجود( ق205)ششم قرن

 وجود باشد، مي موجود رضوی مقدس آستان در هم آن و ششم قرن به مربوط و( است المتهجد مصباح

 و المتهجد ديگرمصباح معتبر و مهم نسخه چند در فوق های جمله كه داشت توجه بايد ولي. ندارد

است موجود الصغير مصباح : 

 و گردد مي بر( پنجم قرن)طوسي شيخ زمان به تاريخش كه المتهجد مصباح خطي و قديمي نسخه .1

 نسخه: »است شده نوشته آن اول صفحه در و است موجود( 933شماره به) قم اعظم مسجد كتابخانه در

مؤلف زمان » 

2.  است؛ موجود( 6196شماره به)ره نجفي مرعشي اهلل آيت مرحوم كتابخانه در كه الجواد ابي ابن نسخه

 نوه و كردم مقابله است، بوده آشوب شهر ابن نوه اختيار در كه ای نسخه با را نسخه اين: نويسد مي وی

 بر را آن كه است ای نسخه اين كه شنيدم( آشوب شهر ابن)جدم از من كه است گفته آشوب شهر ابن

دارد قرار فوق جمالت نيز نسخه اين در. ام خوانده طوسي شيخ . 

3.  از پس و است كرده نقل كيفيت همين به را زيارت اين الزائر مصباح در هم طاووس بن سيد مرحوم

561/الزائر مصباح. )كنم مي نقل شيخ الصغير مصباح از را آن من: گويد مي آن ) 

 نشان اين كه است موجود فقرات اين است كرده نقل المتهجد مصباح از         مستقيما  كه االنوار بحار در .4

31/536/بحار. )است بوده فوق جمالت نيز مجلسي عالمه نزد موجود نسخه در دهد مي ) 

برگردد زيارت اين عرضه زماني شرايط به است ممکن نيست، ها نسخه از برخي در اگر . 

 كه كتابي دارم خانه در را كتاب اين حقير بنده كه  نمودند تاليف كتابي يک تهراني اقا همچنين و

نمودند تاليف ايشان  

 همه و كردند بزرگي بسيار كار اند امده ايشان كتاب اين در كه هست عاشورا زيارت اسناد مورد در

 با را خطي نسخ و اند نموده بندی جمع رو است شده اوری جمع طوسي شيخ زمان از كه نسخي



 قلم به انهم و بوده قسمت اين شيخ مصباح كتاب در كه اند كردذه بندی جمع كتاب اين در تصاويرش

 شيخ قلم از هم را اند گرفته شيخ از كه را زيارت اين هم ايشان شاگردان ايضا و هست طوسي شيخ خود

اند كرده ذكر هم را اند نموده اقتباس كه  

 مي سفارش محقق دوستان به رو اند نموده تاليف تهراني اقا المسليمين و االسالم حجت كه كتابي اين

 هم كتاب اين در اند كرده كار زيرا اسناد مورد در هم هست عالي بسيار چون نمايند تهيه حتما كه كنم

است شده وارد ظالم اول لعن الهم بخش همين به كه اشکاالتي  

 المزار نام به دارند كتابي مشهدی ابن نام به شيعه بزگر علمای از يکي كه بشوم متذكر هم رو اين البته

 لعن الهم قسمت همين با را زيرات هم را دارد را عاشورا زيارت به خود طريق ايشان المزار كتاب در كه

هست طوسي شيخ طريق ماسوای طريقش كه اند كرده ذكر ظالم اول  

👇👇👇👇👇 

 والثالث الثاني ثم اوال به وابدأ مني، باللعن ظالم اول انت خص اللهم: تقول ثم. مرة مائة ذلک تقول

 سفيان ابي وال وشمرا، سعد بن وعمر مرجانة وابن زياد بن عبيداهلل والعن خامسا، يزيد العن اللهم والرابع،

القيامة يوم الى مروان وال زياد وال . 

 

313:  صفحه  8:  جلد    المشهدی بن محمد:  نويسنده المزار:  كتاب نام  

 ادعيه و زيارات مورد در كتابشان مقدمه در هم ايشان خود كه هست شيعه ثقات از مشهدی ابن خود و

 نموده نقل ثقه و متصل سند با هدی ائمه تا شيعه ثقات از را انها همه اند فرموده اند كرده نقل كه ای

 �👇👇👇� انم

گويد مي چنين المزار يعني خود كتاب مقدمه در ايشان  

    ف ي            الت ر غ يب     ف ي          م او ر د    و                 ال م ش ر ف ات ،              ل ل م ش اه د              الز ي ار ات         ف ن ون      م ن       ه ذ ا            ف يک ت اب ي         ج م ع ت      ق د         ف إ ن ي        ب ع د ،      أ م ا

     م ن                    ال ق د يم ت ع ال ى     ب ه          ي ن اج ى    م ا   و  ،             الص ل و ات        ع ق يب      ب ه         ي د ع ى    م ا                   ال م خ ت ار ات ،و               ال أ د ع ي ة    و                 ال م ب ار ك ات              ال م س اج د 

          الر و اة         ث ق ات      م ن      ب ه           ات ص ل ت      مم ا �👈�             ال م ه م ات ،       ع ن د               ال أ د ع ي ة              إ ل ي ه م ن          ي ل ج أ     م ا   و               ال خ ل و ات ،    ف ي            الد ع و ات         ل ذ يذ 

 �👉�          الس اد ات       إ ل ى

 



 ادعيه ، مساجد به ترغيب و تشويق درباره نيز و مشاهدمشرفه درباره را مختلفي زيارات ، كتاب اين در

 و مهم امور برای دعاهايي و بخشروح دعاهای از اینمونه ، خداوند با مناجات ، نمازها تعقيب ، برگزيده

امآورده عظيم  ، رسندمي اطهار ائمه به كه شيعه اعتماد مورد راويان از خود سند به را ادعيه اين �👈�.

امكرده نقل 👉👉 

56 صفحه ، الکبير المزار  

 بر مويد ايضا و هست عاشورا زيارت همان يا روايت صحت در هم ديگری سندی كتاب اين خود كه

هست عاشورا زيارت در ثالثه لعن مهم فقره يا بخش وجود  

مذكور بخش مورد در كنم مي نقل رو ايشان فتوای و مکارم العظمي اهلل ايت كالم اخر بخش عنوان به  

👇👇👇👇 

 

است؟ معتبرى سند داراى عاشورا زيارت لعن هاى قسمت آيا. 806 سؤال  

است شده نوشته معتبره كتب در كنونى صورت به عاشورا زيارت: جواب . 
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