
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

 

 لعباس او لطف هللا میسي اصفھاني به شاه نامه اي از شیخ

 نجعفريا رسول کوشش به
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  در باره اين سند

شھرت مسجد شیخ لطف هللا اصفھان به نام اوست، از عالمان عرب لبناني است شیخ لطف هللا میسي عاملي که 

شاه، پس از پايتختي اصفھان، ضمن طراحي میدان نقش جھان، مسجدي . که در اصفھان عصر عباس اول اقامت کرد

آن ساخت و  مدرسه اي ھم در کنار. ھم برابر عمارت عالي قاپو بنا کرد و شیخ لطف هللا را به پیشنمازي آن گماشت

  . اسکندر بیک شرحي از اين مسأله را آورده است. مقام مدرسي و متولي موقوفات آن را ھم به شیخ لطف هللا سپرد

در دربار شاه عباس در مقام شیخ ) ١٠٣٠م (اين عالم عرب، فقیھي برجسته بود که البته با حضور شیخ بھايي 

ين که او را به عنوان عالمي در درجه نخست قرار دھد، وجود ، امکان ا)١٠۴١م (االسالمي و نیز حضور میرداماد 

بناي چنین مسجدي براي اين . اي بود و ھم شاه عباس وي را قبول داشت با اين حال، ھم او فقیه برجسته. نداشت

 به عالوه، ھمان گونه که از سند زير به دست مي آيد، حتي با وجود شیخ بھايي، وي. فقیه، شاھدي بر اين مدعاست

  .پرسیده است برخي از مسائل فقھي خود را از شیخ لطف هللا مي

ايم و نیاز به تکرار آن  ما گزارشي از زندگي وي را ھمراه با شرحي در باره رسالۀ اعتکافیه او در جاي ديگري آورده

  .نیست

تابخانه مؤسسه آنچه اخیرا در باره وي به دست آمد، يافت شدن نسخه اي از رسائل وي به خط خود اوست که در ک

. ثبت شده است ٣۵۵به شماره ) ٢١۵ـ١/٢٠٨٢٠٨(حضرت آيت هللا العظمي بروجردي موجود و در فھرست آن کتابخانه 

  .رساله است که ھمه آنھا در فقه است ١٧اين مجموعه، شامل 

» عادۀ نمازرساله ا«نامه ذيل که از طرف شیخ لطف هللا به شاه عباس نوشته شده است، در آن فھرست تحت عنوان 

  .نسخه ياد شده، قرار دارد ١۵۵ـ ١۵۴اين نامه در صفحات . ياد شده است

اھمیت اين نامه که برخالف نوشته ھاي ديگر مؤلف به فارسي است، اوال نشانگر آن است که او مي توانسته به 

ھرچه . رده استفارسي بنويسد، مگر آن که فرض کنیم، کسي ديگر، مثال پسرش شیخ جعفر آن را به فارسي درآو

  .ھست، متن اصلي نامه از خود اوست و در آن از پسرش شیخ جعفر ھم ياد کرده است

وي شیخ بھاءالدين محمد را . نکته مھم ديگر در اين سند، اھمیتي است که وي براي شیخ بھايي قائل بوده است

در آخرين . اش را از ھمو بپرسد قھيوي از شاه مي خواھد که مسائل ف. عالمي مي داند که در ھیچ دياري نظیر ندارد

  .ھم وصف کرده است» واضح حقیقت حال و راستي رجال«جمله گويا شیخ بھايي را 

اي از مسائل ديني  تواند در روشن کردن گوشه افزون بر اينھا، مسائل ديگري ھم از اين نامه به دست مي آيد که مي

ان يک عالم شیعه، از علماي برجسته شیعه پیش از خود دارد مانند تعابیري که وي به عنو. دوره صفوي سودمند باشد

  .و براي ھر کدام، وصفي مي آورد که نوع نگاه وي را به آنان نشان مي دھد

ّل پي برد؛ زيرا ھم اشاره به مسجد دارد  از اين سند، ھمچنین مي توان به موقعیت شیخ لطف هللا در دستگاه عباس او
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. از آن است که شاه عباس، برخي از مسائل فقھي خود را از وي مي پرسد و ھم نفس نگارش اين نامه، حاکي

از القابي ھم که وي براي شاه . متقابال شیخ ھم مي گويد که برخي از رسائل خود را به نام شاه عباس نوشته است

  .ردتوان جايگاه شاه عباس و دولت صفوي را در ذھن عالمان ديني آن دوره تصوير ک عباس بکار برده، مي

  :و اکنون متن اين نامه يا رساله

  

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین

  

ّد مصطفي، و آله و عترته النجباء   .بعد از حمد الھي و صلوات و تسلیمات نامتناھي بر حضرت رسالت پناه محم

ّته و شوکته و عدالته و صولته و شفقته و ظلّه و رأ فته ـ واضح باشد که اعادۀ بر بندگان اشرف اعظم ـ دامت دولته و عز

نماز براي تحصیل ثواب جماعت که غیر متناھیست، براي مقتدي منفرد يا مفترض، سنت است، و در جمیع کتب فقھا 

  .طوال و عرضا در ھر کتاب در دو جا» تذکرة الفقھاء«و غیرھما با » نفلیه«و » جعفريه«مذکور است، از ابتد مثل 

حیحه و حسنه و موثقه و غیرھا نقال و عقال بسیارند علي ما ذکره الفقھاء بلکه از کالم و داليل اين مسأله از احاديث ص

، و شیخ جمال الدين مطھر که عالمة العلماء اھل بیت است در »معتبر«که محقق اھل البیت است در » معتبر«صاحب 

اء اھل البیت است در و ابن ادريس که مدقق علم» خالف«و شیخ طوسي که شیخ جمیع طائفه است در » منتھي«

و غیرھم، چنین معلوم شده که کسي از علماي شیعه در اين مسأله خالف نکرده و از مخالفین نیز االّ از ابي » سراير«

  ... حنیفه و مالک 

و معلوم نیست که ھیچ مسأله از مسائل فقه، مثل اين مسأله باشد در ذکر کردن او در ھر کتاب در دو جا و از فقھاي 

  .ھل معارف و يقیندين و ا

بحمدهللا المعین در درخانه و پاي تخت بندگان اشرف اعلي جمعي ھستند که بر حاالت ايشان اطالع داريد و مي 

شناسید، خصوصا حضرت شیخ بھاء الدين محمد که در ھیچ ديار مثل ندارد، خصوصا در علوم دينیه، از او تحقیق ممکن 

کم مي َ میز و ح ُ   . تواند بودن است و م

اين مخلص داعي در اين مسأله رساله به عربي نوشت که اکثر عبارات فقھا با داليل عقلیه و نقلیه مذکورند به نام و 

لّه علي رؤوس المؤمنین ـ ھر وقتي که امر عالي شود، حاضر سازد ّ ظِ د ُ و غرض . نامي سامي بندگان اشرف اعلي ـ م

بسیار است، مثل مسأله اقتدا کردن دو نماز موتم با يک  منحصر در تحقیق اين مسأله نیست؛ از اين قسم از مسائل

و نزد ھمه شیعه و باقي مخالفین صحیح ... نماز امام که در آنجا نیز کسي خالف نکرده است اال ابوحنیفه و مالک 

  است، 

 و مسأله اعتکاف کردن در مسجد نواب اشرف که اين مخلص شب و روز در آنجا به دعاي اين دولت قاھره مشغول

  .است

و مسأله عرق سرکه نجس، و مسأله عقد و ذکر صداق، و مسأله عقد بدون مصلحت، و مسأله اجاره اشجار میوه دار 

و دفع بعض اعتراضات واھیه از بزرگان که . براي انتفاع به ثمار، و بحث کردن در اجوبه مسائل سبعه و جواب دادن از آنھا

ده، بعضي از بنده، و بعضي از بنده زاده شیخ جعفر و غیر ذلک از در ھر يکي از اينھا رساله علي حده نوشته ش

تصحیفات و تحريفات که در احاديث و عبارات فقھا ـ رضوان هللا علیھم ـ که در غیاب نواب اشرف اعظم بعضي که از 

  . مسائل فقه خبر ندارند، خالف کردند و خبط و خلط بردند و حضرت شیخ االسالمي و اکثر حضرات خبر دارند
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امیدوارم که اين مسأله بلکه جمیع اين مسائل در حضور نواب اشرف اعلي به تمییز حضرت شیخ االسالم شکافته شود 

  .به امر ايشان، واضح حقیقت حال و راستي رجال، و السالم

  و کتب ذلک الفقیر الي هللا لطف هللا المیسي العاملي حامدا مصلیا

 


