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  یبه محالت عةیصاحب الذر  تیروا   ۀاجاز 

 سامرا   خیصاحب تار 

 اجازۀ روایت صاحب الذریعة به محالتی صاحب تاریخ سامرا 
 www.dr-zaker.comسایت ، 1398آبان  16، محمدابراهیم ذاکر ترجمه و ویرایش

 دهنده: آقابزرگ تهرانیاجازه

 الله محالتی گیرنده: ذبیحاجازه 
 الرحیم  1بسم الله الرحمان 

الحمد لله علی نعمه المستفیضة و آالئه المتواترة التي عجزت السنة األحادیث و أقالم و المکاتبات عن ضبط مضمراتها و  

  
ً
 جالله خطیرا

ّ
 الیحصون نعم الله جل

ً
نوادرها و ثبت خفایاها و ظواهرها فلو اجتمعت الجّن و االنس و کان بعضهم لبعض ظهیرا

 .
ً
 و العزیزا

و الصلوة و السالم علی سیدنا و نبینا المرسل إلی کافة البریات و المسند بصحاح اآلیات و البینات محمد المصطفی من  

و علی آله و اوصیائه و األئمة من ذریته السادة الهداة المطهرین من    2ر من اهل األرضین و السماوات جمیع الخالئق و المختا

 الرجس و المعصومین من الزالت، صلوة مترادفة متواصلة بتوالی اللیالی و األیام إلی قیام یوم العرصات. 

 جالله حفظ دینه القویم المبین عن تطرق ضالال 
ّ

ت المبطلین و نوادر شبهات المبدعین بعد ما اثبته و بعد، لما أراد الله جل

 عصر و حین  
ّ

ق سبحانه و تعالی في کل
ّ
في قلب رسول األمین و اودعه الرسول صلی الله علیه و آله إلی اوصیائه المرضیین فوف

 من العلماء الربانیین، للقیام بهذه الوظیفة و  
ً
من الله بهذا التوفیق،     عن االوهام السخیفة المریفة و من جملة منالذّب جمعا

م، الواعظ، الماهر، الکامل و المحدث الجلیل 
ّ
المولی الشفیق و األخ العزیز، الصدیق، الشیخ العالم، الفاضل، الفاصل و المتکل

بن  الله  األواه الشیخ ذبیح   3السباق في البیان و التعبیر، موالنا   حائزو المصنف النبیل، مالک زمام، حسن التقریر و التحریر،  

 
 الرحمن. 1
 السموات.  2
 مولینا.  3
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  یبه محالت عةیصاحب الذر  تیروا   ۀاجاز 

 سامرا   خیصاحب تار 

الطلب و االجتهاد في   الکّد في  و  الجّد  بعد  فاّنه دام عاله  و اآلتي.  العاجل  الله قدره و محله في  أعلی  محمدعلی المحالتی 

کمل و قام الرشاد الغیر، أحسن القیام حیث ما    األوفر األ
ّ

تحصیل المطلب، قد نال بسعادتي العلم و العمل و حاز منهما الحظ

ف بحسن سلیقته و جودة فکره و قریحته تصانیف فائقة، رائقة، سهل القیادة، سلس العبارة،  اکتفی منه بالقول و الکالم
ّ
؛ بل أل

 نائم او غافل او ناس.  
ّ

 ینتفع منها العوام و الخواص و ینبه منها کل

بیر في خمس  « و هو کالکلمة التامة في الکشف عّما علیه أکابر العلة من تراجمهم و احوالهم و فضائلهم و اعمالهم فمنها: »

 مجلدات؛ 

د کبیر؛السیوف البارقة في رّد الصوفّیة الزنادقة ومنها: »
ّ
 « مجل

ٌد کبیر؛
ّ
 مجل

ً
 و منها: »کشف الغرور عن مفاسد السفور« ایضا

الله عن   و هو بعد مشغول بالتألیف و التصنیف الله عن الشرع و اهله خیر الجزاء و وقاه  و الذب عن الدین الحنیف فجزاه 

 لبالء.  الشرور و ا

 جالله و اسرعت إلی اجابته رجاء أن  
ّ

 بالسلف الصالح فاستخرت الله جل
ً
اّنه لحسن ظّنه بهذا الجاني استجازني تأسیا ثّم 

یشملني صالح أدعیته عند الموت و کربته و اجزته أن یروي عني جمیع ما صّحت لي روایته من کتب االصحاب و تصنیفاتهم و  

و غیرها من کتب الخاصة و العامة کلها بحق اجازتي    الذریعة إلی تصانیف الشیعةبته في  مسائلهم و رسائلهم مما ذکرتها فیما کت 

عن مشایخی العظام عّممهم الله بتیجان الغفران و اسکنهم في اعلی غرف الجنان و هم جمع کثیر و هم غفیر، اذکر اوثقهم و  

في سلسلة الروات عن آل الرسول صلی الله علیهم اجمعین،  اعالهم و احقهم و احریهم و هو اّول ِمن َمّن علّي و شّرفني بالدخول  

 شین و مینشیخ الطائفة الطوسي و تالي العالمة المجلسي المتبّر من    ثانيالعالمة االمام    1اعني به شیخنا و موالنا 
ّ

الحاج    کل

العامة   القدوسي باالجازة  النوري الطبرسي قدس سّره  المیرزا محمدتقي  عشر  الصادرة منه في ثانيمیرزا حسین بن العالمة 

 عشرین و ثلثماة و الف و ذلک قبل وفاته بعّدة اشهر.   1320صفر سنة 

 
 مولینا.  1
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  یبه محالت عةیصاحب الذر  تیروا   ۀاجاز 

 سامرا   خیصاحب تار 

الثانیة من تلک السنة و دفن في االیوان الثالث القبلي علی یمین الداخل إلی    1فاّنه توفی في السابع و العشرین من جمادي 

 صحن الغروي عن باب القبلة.  

عنه، عن مشایخه االعالم و االجالء المطابق عددهم لعّدة اصحاب الکساء و الخمسة الطاهرة  فاجازني طاب ثراه في الروایة  

النجباء و المشروحة احوالهم في خاتمة مستدرکه للوسائل و المذکورة طرقهم و مشایخهم فیها من االواخر إلی االوائل رضوان  

األئمة   مع  الله  حشرهم  و  اجمعین  علیهم  تعالی  فلیر الله  سائر  الطاهرین  عن  و  بطرقه  المذکور  شیخي  عن  عني  عاله  دام  و 

عن مشایخهم الذین ذکرتهم في    عشر نقباء البشر في القرن الحادي مشایخی الغرر الذین ذکرت تراجمهم في الجزء الموسوم ہ:  

 في الروایة شرایطها الراجعة إلی مالزمة التقوی و ترک متابعة الهوی و اال 
ً
خذ باالحتیاط الذي هو  بعض االجازات المفصلة مراعیا

 سبیل النجاة و المرجو ... 

  

 
 جمیدی.  1



   

 ی محالت  اللهح ی: ذبرندهیگ اجازه  یدهنده: آقابزرگ تهران اجازه 
 

4 

  یبه محالت عةیصاحب الذر  تیروا   ۀاجاز 

 سامرا   خیصاحب تار 

 برگردان به پارسی 

 محمدابراهیم ذاکر 

 به نام خداوند بخشندۀ بخشاینده 

ها ناتوان از نوشتن  ها، قلم درپی و پیوسته او که زبان های پی های فراوان و دهش سپاس مر خداوندی را به جهت دادن نعمت 

هایند، هر چند همۀ جنیان و انسیان با هم گرد آیند و هرکدام پشتیبان ها و آشکارهای آن نهان ها و ثبت  ها و شگفتیآمار نادیده 

 ها پی ببرند. های خداوند بزرگ را بشمارند و به بزرگی و ارزشمندی آن توانند دهش و همراه هم دیگر شوند، نمی 

جهانیا همۀ  برای  فرستاده  که  پیامبرمان  بزرگمان،  بر  پیوسته  درود  و  درست سالم  به  زده  تکیه  و  است  نشانهن  و  ترین  ها 

 هاست، محمد )ص( برگزیده از میان همۀ آفریدگان و همۀ زمینیان و آسمانیان. گفته

داشته شده از هر  و بر خاندانش، اوصیاء و امامان از تبارش، راهنمایان بزرگ و پاکیزه از هرگونه پلشتی و بدی و پاک نگاه 

ها و روزها تا روز رستاخیز و  درودی پیوسته، ناگسته و به هم پیوند خورده، همانند پیوستگی شب لغزش، گناه و بزه، سالم و  

 صحرای محشر، بر ایشان باد. 

کاران و عجایب  داشت دین درست و استوار خود از هرگونه راهیابی گمراهی گمراهان و بزه خداوند بزرگ برای پاییدن و نگاه

به    - درود و سالم پیوستۀ خداوند بر او و بر اوصیایش باد    – گویش  ه را در دل پیامبر راست گزاران، پس از آن کو شبهات بدعت 

ارزش و نادرست  داشت و پایش دین خود را و نیز توفیق دورساختن باورهای پوچ، بی امانت نهاد، در هر دوره و زمان توفیق نگاه 

ند، این توفیق بدو داد، رفیق شفیق، برادر عزیز، دوست، شیخ  از آن را به اندیشمندانی الهی داد، یکی از کسانی را که خداو

گو و خوشنویس، شمارۀ  دار، خوش اندیشمند فرزانه، سخنور، اندرزگو، ورزیده، کامل و محدث بزرگ، نویسندۀ خردمند، زمام

مقام او را به زودی و   خداوند شأن و   – الله فرزند محمدعلی محالتی گری، تعبیر و تأویل، دوست دعاخوان، شیخ ذبیحیک روشن 

بختی فراگیری علم و عمل دست  اندوزی داشت و بدو نیکهمانا او کوشش و تالش بسیار در راه دانش   –در آینده باالتر داراد  

ها به راهنمایی و ارشاد دیگران  ترین شیوه ترین بهره را در این زمینه از آِن خود کرد و به بهترین و درست یافت و بیشترین و کامل 

زدن نکرد؛ بلکه با سرشت و ذوق خوب و خردورزی و استعداد نیکویش  گویی و حرف ای که تنها بسنده به سخن پرداخت، به گونه 
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  یبه محالت عةیصاحب الذر  تیروا   ۀاجاز 

 سامرا   خیصاحب تار 

با واژهکتاب برند و  ها روان و روشن که عوام و خواص از آن بهرۀ فراوان می هایی ارزشمند، گرانبها، آسان راهنمایی کننده و 

 کار باشد. اه، نادان و فراموش هوشیار کنندۀ هر آن کس که ناآگ

« کتابی بزرگ  الکلمة التامة في الکشف عّما علیه أکابر العلة من تراجمهم و احوالهم و فضائلهم و اعمالهم کتاب »  نمونۀ آن: 

 باشد.  است و دربرگیرندۀ پنج جلد می

 بزرگ است؛« یک جلد کتاب 1السیوف البارقة في رّد الصوفّیة الزنادقةکتاب »  نمونۀ دیگر:

 چنین یک جلد کتاب بزرگ است؛« هم 2کشف الغرور عن مفاسد السفور کتاب » نمونۀ دیگر:

ها[ از حنیف است، امید رسیدن بهترین پاداش از سوی شرع  چنان مشغول نگارش و نوشتن و دورکردن ]ناراستی او هم 

 سازد.  ها و بالها دورمقدس و متشرعان برای اوست و خداوند او را از گزند بدی 

کار، از من خواستار اجازۀ روایت شد، پس با  کار، برپایۀ سنت پیشینیان درست او به جهت داشتن حسن ظن به من گناه 

خداوندی بزرگ رایزنی کردم و برآن شدم، شتابان بدو پاسخ دهم، به امید آن که دعای خوب او به هنگام مرگ و دشواری و رنج  

 مرا پناهی باشد. 

ها  ها، رسالهدانم و از نوشته ادم تا از سوی من و از سوی همۀ کسانی که روایت کردن از ایشان را درست می من به او اجازه د 

ها خاصه و عامه روایت کند و آن  و جزآن از همۀ کتابالذریعة إلی تصانیف الشیعة ها در کتاب های بزرگانمان که من آن و کتاب 

سر ایشان استوار نگاه داراد و آنان در برترین و   خداوند افسرهای آمرزش را بر – کردم  را مستند به اجازۀ خود از آموزگاران بزرگم  

ترین  ترین، برترین و شایستهایشان گروهی بسیار زیاد هستند. من موثق   –های بهشت برین جای دهاد  ها و اتاقباالترین خانه 

درود خداوند بر او و بر همۀ خاندانش   – ها را که بر من منت نهاد و مرا مشرف به ورود در زنجیرۀ راویان از خاندان پیامبر خدا  آن 

 

 السیوف البارقة او تنبیه اصحاب الخرقة. نک: ویکی شیعه.  1
 کشف الغرور او مفاسد السفور. نک: ویکی شیعه.  2
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  یبه محالت عةیصاحب الذر  تیروا   ۀاجاز 

 سامرا   خیصاحب تار 

از هر نابودی و هالکی به دور  که   2او عالمۀ مجلسیو پس از    1منظورم، آموزگارم، موالیم، امام دوم شیخ الطائفه، شیخ طوسی  –

ای در تاریخ دوازدهم ماه صفر  اجازه   – قدس سّره القدوسی    –حاج میرزا حسین فرزند عالمه محمدتقی نوری طبرسی    است،

 به من داد که چند ماهی پیش از درگذشت ایشان بود.   1320

درگذشت و در ایوان سوم رو به قبله، دست راست درون صحن  ق[  1320او در روز بیست و هفتم جمادی دوم همان سال ]

 حرم امام علی )ع( از سوی در جنوبی )باب القبلة( به خاک سپرده شد. 

ای از سوی خودش و از سوی آموزگاران بزرگش که شمار ایشان برابر شمار اصحاب کساء و پنج تن پارسا که  نامه او در اجازه 

مستدرک الوسائل خود آمده است و افزون برآن راه استناد این بزرگان را به آموزگارانشان از ردۀ    نامۀ ایشان در پایان کتابزندگی 

بهرۀ همۀ ایشان باد و خداوند ایشان را با    بهشت یزدان   –آخرین ]این پنج آموزگار او[ تا ردۀ آغازین ]خاندان پاک پیامبر )ص([  

اب آورده است تا آن او ]محالتی[ از من و آموزگارم توسط همان راه او که  در بخش پایانی همان کت  –نشین گرداناد امام پاک هم 

می  بزرگش  آموزگاران  زندگی به  ]آقابزرگ[  من  و  کند  روایت  در  رسد،  را  ایشان  هرکدام  القرن  کتاب  نامۀ  في  البشر  نقباء 

ایط ویژۀ روایت کردن را که  ام و شر آورده نویسی شده  ها گسترده ها را در اجازه یاد کردم و افزون برآن من نام آن   3عشر الحادي 

 الزمۀ آن پرهیزکاری و دور از پیروی هوای نفس و گزینش روش احتیاط که راه نجات و رهایی است، برگزیدم و آرزومندم ...  

  

 
 .االستبصارو  التهذیبق( نویسندۀ دو کتاب از کتب اربعۀ شیعه، 460عالمه شیخ طوسی، محمد فرزند حسن )د:  1
 های اعتقادی شیعه. ق( نویسندۀ بحار االنوار و بسیاری دیگر از کتاب1110 –  1037عالمه مجلسی، محمدباقر فرزند محمدتقی ) 2
 عشر. ن الرابع نقباء البشر في القرطبقات اعالم الشیعة کتاب  3
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 نامه کتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله 
دوازدهم ماه    خیدر تار  یااجازه   –  یقدس سّره القدوس  –  یطبرس  ینور   یفرزند عالمه محمدتق  نی حس  رزای حاج ماجازۀ روایت  

 . خ( 1348 –  1255به آقابزرگ تهرانی )   1320صفر 

م(، تحقیق و  1068ق /  ۴60شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د:  االستبصار فیما اختلف من األخبار،  

 . ق 1390اول، تصحیح حسن موسوی خرسان، دار الکتب االسالمیه، تهران، چاپ  

األطهار،   األئمِة  أخباِر  ِلُدَرِر  الجاِمَعُة  االَنوار  )د:  ِبحاُر  محمدتقی  فرزند  مالمحمدباقر  مجلسی  تصحیح  1111عالمه  ق(، 

 .ق1376محمدباقر بهبودی، دار الکتب االسالمیه، تهران،  

َْحکام، شیخ الطائفه
ْ

م(، تصحیح احمد شیرازی و باقر  1068ق /  ۴60، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د:  تَْهذیُب اال

تهران،   نجف،  1318و    1317قوچانی،  خرسان،  موسوی  حسن  تصحیح  محمدجعفر  1382  –  1378خ؛  تصحیح  ق؛ 

 . اکبر غفاری، اسالمیه، تهران الدین، بیروت؛ تصحیح علیشمس 

جلد و یا بیست و نه مجلد  خ در بیست و شش  1348- 1255، آیةالله شیخ آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی التصانیف الشیعة 

های  جلد در میان سال   29ها( چهار مجلد است و جلد بیست و ششم مستدرکات ذریعه به خط آقابزرگ است[.  ]جلد نهم )دیوان 

ق، به کوشش فرزندان صاحب الذریعه در نجف و تهران به چاپ رسید،  1406  - 1355م /  1986  –  1936خ /  1364  – 1315

نقی منزوی؛ جلد  و زیر نظر نویسنده؛ جلد چهارم تا دوازدهم در تهران و به کوشش فرزندشان علی جلد یکم تا سوم در نجف  

نقی منزوی؛ جلد شانزدهم تا بیست و سوم  سیزدهم و چهاردهم در نجف زیر نظر نگارنده، جلد پانزدهم تهران به کوشش علی 

نقی و گریز به بیروت، برادر کوچکشان احمد  ن علی به جهت تحت پیگرد ساواک )سازمان امنیت و اطالعات کشور( قرارگرفت 
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کار   برای  رفتن استاد احمد منزوی  به جهت  پنج  و  و بیست  و چهار  به عهده گرفتند؛ جلد بیست  را  منزوی مسئولیت چاپ 

ست و  نقی منزوی افتاد. جلد بی آباد پاکستان، دوبار بر دوش علی قاره، به اسالمهای خطی و فارسی شبه نگاری نسخه فهرست 

 ششم مستدرك الذریعة در آستان قدس مشهد و به کوشش احمد اشکوری به چاپ رسید.

  1310)   الله فرزند محمدعلی محالتی ذبیح،  السیوف البارقة او تنبیه اصحاب الخرقة؛  الزنادقة  ةیّ البارقة في رّد الصوف  وف ی الس

 جلد.  ک ی،  ق( 1۴06 –

 ق(، یک جلد. 1406  – 1310الله فرزند محمدعلی محالتی ) ذبیح ، کشف الغرور عن مفاسد السفور

اعمالهم  و  و فضائلهم  احوالهم  و  تراجمهم  العلة من  أکابر  عّما علیه  الکشف  التامة في  فرزند محمدعلی ذبیح   ،الکلمة  الله 

 ق، پنج جلد. 1368، چ.  ق( 1۴06 –  1310محالتی ) 

أکابر   عّما علیه  الکشف  التامة في  اعمالهم الکلمة  و  و فضائلهم  احوالهم  و  تراجمهم  فرزند محمدعلی ذبیح ،  العلة من  الله 

 پنج جلد.  ق،  1368 ، چ.محالتی

الرابع  القرن  في  البشر  اردبیلی  نقباء  ابراهیم  الشیعة،  اعالم  طبقات  األّول،  جزء  األّول من  القسم  لنکرانی،    –عشر،  حسن 

 ( تهرانی  و  خ(،  1348  –  1255آقابزرگ  آل اخراج  محمدحسن  نجفیتصحیح  نجف،  طالقانی  العلمیة،  مطبعة   ،1373  / ق 

 م. 1954

علوی آقابزرگ تهرانی   –صالح حریری   ، طبقات اعالم الشیعة،القسم الثالث من جزء األّول عشر،  نقباء البشر في القرن الرابع 

 م. 1962ق / 1381طالقانی نجفی، مطبعة اآلداب، نجف، خ(، اخراج و تصحیح محمدحسن آل 1348 –  1255) 

صادق هندی، آقابزرگ    – حسون براقی  طبقات اعالم الشیعة،    القسم الثاني من جزء األّول،عشر،  نقباء البشر في القرن الرابع 

 م. 1956ق / 1375طالقانی نجفی، مطبعة العلمیة، نجف، خ(، اخراج و تصحیح محمدحسن آل 1348  –  1255تهرانی ) 

  – فاضل اردکانی   ، عشرطبقات اعالم الشیعة قرن الرابع القسم الخامس من جزء األّول من  عشر،  نقباء البشر في القرن الرابع 

 ( خ(، به کوشش محمد طباطبایی بهبهانی )منصور(، کتابخانه و مرکز اسناد  1348  –   1255یونس اردبیلی، آقابزرگ تهرانی 

 . 2016/  1395مجلس شورای ملی، تهران،  
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غالمعلی بارفروشی،    –علی ابوالوردی  عالم الشیعة،أ، طبقات  لقسم الرابع من جزء األّول اعشر،  نقباء البشر في القرن الرابع 

 ( تهرانی  آل 1348  –   1255آقابزرگ  محمدحسن  تصحیح  و  اخراج  نجف،  ينجف ال  يطالقانخ(،  اآلداب،  مطبعة  ق/  1388، 

 م. 1968
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