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چکیده
کتاب التکليف شلمغاني(م 233ق) از همان زمان تأليف ،بهویژه با توجهه بهه ایهکهه هههوز
انحرافي از شلمغاني سر نهدهه بهوه و او یکهي از افهراه مهومه انميههان ن هيح بهح مو
(م233ق) مح وب مي گرهید ،مهومه توجهه شهينيان رهرام گرفهه و بهه تهدمیا هم تمهام
خانه هاي شينيان جاي یافه .بند از آشکام شدن انحهرا شهلمغاني م ه له ا تبهام ایهح
کتاب اذهان شينيان ما به خهوه مغهغوس سهاخه .از ایهح مو ن هيح بهح مو  ،کتهاب ما
مطالنه کره و به صحيح بوهن تمام موایات آن به جد هو یا سه مومه تأکيد ومزیهد .از ایهح
پس بوه که مؤلفان شينه اهتمام خوه ما به ایح امر اختصاص هاهند که از مقبوليه کتهاب
التکليف هم بيح شينيان بکاههد؛ زیرا مؤلف ایح کتهاب ما بهه هوم از رابليههههاي ززم هم
مي یافتهد .با وجوه ایح ،برمسي کتاب هاي فقهي مؤلفان شينه موشح ميسازه که آنهها هم
مبانث فقهي خوه ،کتاب التکليف شلمغاني ما ناهیده نيهگاشتهاند و ندارل تها رهرن ههه
هجري ایح کتاب با نام و مغخصات کامل هم هسترس برخي از آنها ررام هاشته اسه.
کلیدواژهها :شلمغاني ،التکليف ،فقهالرضا ،فصل القضا.
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مقدمه
ابوجعفر محمد بن علي شلمغاني مقتول به ذيالقعده ساال 233ق(ازدي)327 ،3 :7231،
از فقهاي شيعه(طوسي )204 :7277،و از مؤلفان پرتأليف آنها به شمار ميرود(.نا ::نااشاي،

214 :7231؛ طوسي )297 :7230 ،وي در حوادث غيبت صغري( 330- 239ق) نقا

وژا هاي

داشت و در مباحث مربوط به دوران سرپرستي حسين بان رو بار و ا ( 201- 233ق)
حام جالب توجهي از تأليفات علمااي شايعه را باه اود ا تدااه داده اسات(.نا::

طوسي )202 :7277 ،چنانکه همين حام از مباحث سال  233ق را در تاا هااي تاارژ
عمومي سني(ن ::همداني43 ،7 :7937 ،؛ ابن جاوزي223 ،72 :7273 ،؛ ابان اييار349 ،4 :7241 ،؛

ذهبي790 ،32 :7272 ،؛ ابن ثير )719 ،77 :7204 ،و نيز بر ي منابع تارژ محلي چون تاارژ
الموصل ازدي(م  222ق)( )327 ،3و دژگر منابع(ن ::تناو ي743 ،2 :7292،؛ ژااووت:7200 ،
 )322 ،7را به ود ا تداه داده اسات .ففتناي اسات شالمغاني از مادعيان نيابات در
غيبت صغري است و هر چند مؤلفان شايعه فااه او را مرتاد و اار از دژان معرفاي
ردهاند(طوسي )277 :7277 ،و فاه غالي توصيف نمودهاند(همو )224 :7212 ،با اژن اوصاف
براي او از دو دوره استقامت در دژن و انحاراف سا ن رانادهاناد .در دوره اساتقامت،
شلمغاني عالمي شيعي بوده ه ارتباطي نزدژ :با ابن رو سومين سرپرست و داشته
است(همو )202 ،7277 ،و تأليفاتي داشته و به اژن وسيله دماتي از ود يبت رده است.
با اژن اوصاف ،در دورة انحراف ،شلمغاني داراي عقاژدي فاسد است(ن ::ازدي،3 :7231 ،
323؛ طوسي )203 :7277 ،ه به انتشار آنها در ميان پيروان ود ه بسايار بودناد(مساعودي،

بيتا )222 ،پردا ته است.
ففتني است در منابع اولين اط عات در مورد شلمغاني با وزارت ژاافتن حاماد بان
عباس(وزژر به سال هاي  203- 277ق) ژا معرفي حسين بن رو به عنوان سومين سرپرسات
و در غيبت صغري( 201ق) ارائه شده است .از طرفي در منابع آمده در هماان روزي
ه در مالس شيعيان سرپرستي حسين بن رو بر و ا اعا م فردژاد وي باه هماراه
فروهي از شيعيان به انه شلمغاني رفت و با او دژدار نمود(.ذهبي 7272الف )790 ،32 ،از
طرفي دژگر به رواژت بر ي منابع ووتي حامد بن عبااس در ساال  203وماري وزارت
ژافت شلمغاني را به همراه ود به بغداد برد و او را از نزدژکان ود ورار داد تا در امور
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مهم و تدميم هاي بزرگ از مشاورههااژ

اساتفاده ناد(.تناو ي )743 ،2 :7292 ،باه هار

ترتيب تا وبل از اژن دو جرژان هيچ اط عي از شلمغاني به دست نيامده است و معلاوم
نيست ه شلمغاني چگونه توانسته است هم از نزدژکان حامد بن عباس ورار فيارد اه
ميانة وبي با شيعيان نداشت(اوبال آشتياني )99 :7211 ،و هم مورد توجه حساين بان رو
در همان اولين روز سرپرستي وي فردد .اما اژن مسئله حکاژت دارد ه شلمغاني در پي
دستيابي به مووعيت هاي مهم نزد افراد صااحب منداب و داراي نفاوذ و وادرت باوده
است .آنچه بيشتر بر اژن امر داللت دارد اژن است ه شلمغاني هم زمان باا دوساتي باا
ابن رو و حامد بن عباس از دوستي و نزدژکي باا محسان بان فارات ،پسار اونرژز
ا بوالحسن بن فرات وزژر ،ه سومين دوره وزارت وي در سال  273ومري به مرگ او و
پسرش محسن منار شد بهره ميبرد(،مسکوژه )741 ،1 :7213 ،در حالي ه مناابع تاارژ ي
از دشمني هاي ابن فرات با حامد بن عباس موارد بسياري را ضاب اردهاناد(.هماان،1 ،
 )712به نظر مي رسد همين اندازه اط عات افي است تا به ميزان جااهطلباي شالمغاني
پي ببرژم .ففتني است ووتي شلمغاني توانست نظر مساعد حسين بن رو را جلب ند
در بين وبيله اي شيعي ه در بغداد سکونت داشتند و بر اي از ش دايتهااي آنهاا در
سِمت هاي م تلف حکومتي در آن مووع مشغول فعاليت بودند به ناام بناي بسااام(نا::
ارمااوي371- 332 ،7 :7214 ،؛ مدرسااي )239 :7243 ،جاژگاااهي وژاا ه ژافاات(.طوسااي:7277 ،

 )202- 201سپس در بين آنها شروع به انتشار عقاژدي فاسد رد اما از آنها تعهاد فرفات
عقاژدي را ه به آنها مي آموزد به عنوان اسراري ه الزم است از هار شا د دژگاري
م في نگاه دارند تلقي نماژند(.همان )202 ،توجه به عقاژادي اه شالمغاني در باين آنهاا
منتشر مي سا ت(همان )201 ،روشن مي سازد ه وي در صدد بود در بين آنها جاژگااهي
فرازميني براي ود ترسيم ند .مالب جالب توجه اژنکه هر چند شلمغاني در ابتادا باه
واساه جاژگاه نزد ابن رو مورد توجه شيعيان از جمله بني بساام ورار فرفات اماا
بعد از آشکار شدن انحراف وي در حدود سال  277ومري(ازدي )327 ،3 :7231ابان رو
ت ش رد بني بساام را از انحراف شلمغاني آفاه ند و اژشان را از پيروي از شالمغاني
باز دارد اما اژن مسئله به سادفي ميسر نشد و بناي بسااام سا نان ابان رو در ماورد
شلمغاني را نپذژرفتند(.طوسي )202 :7277 ،اژن مسئله را ميتوان معلاول عاواملي چناد از
جمله جاژگاه علمي شلمغاني و نياز مناسابات و روابا سياساي وي دانسات باه نظار
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ميرسد  ،زنداني شدن حسين بن رو به مدت پنج سال ژاا ماي بيشاتر(باين ساالهااي

 277- 271ق)(ذهبي )797 ،32 :7272 ،حاصل رواب سياسي شلمغاني با بر اي دربارژاان از
جمله حامد بن عباس بوده است.
اما در دوه جاژگاه علمي شلمغاني ميباژست ففت وي صاحب تأليفاتي بوده ه
بر ي از آنها را در دوره استقامت در دژن تأليف رده است و بر ي از آنهاا در دورهاي
تأليف ژافته ه معروف به دوره انحراف است .ففتني است از ماموع تا هاي شلمغاني
تنها رواژاتي پرا نده و بهندرت نقلهاژي در منابع م تلف باوي مانده است .با اژن وصف
فهرست عناوژن تا هاي وي به اژن مسئله رهنمون ميسازد ه او در زمينههاي م تلف
از جمله در عقاژد ،تفسير ،حدژث ،فقه و يميا و صنعت تا هاژي تأليف رده بود اه
نشان از جاژگاه علمي مهم وي دارد و از همين رو است ه وي در منازعاتي ه با ابان
رو و و داشته به جاژگاه علمي اود اساتناد ماي ارده اسات(.طوساي)201 :7277 ،
نااشي(م  210ق) و دژگران فهرستي از عناوژن تا هاي وي ارائه دادهاند(.ن ::نااشي،
 ،214- 219 :7231طوسي ،297 :7277 ،مسعودي ،بيتا )222 ،از تا هاي مهم وي ميتاوان باه
تا

«االوصياء» اشاره رد ه تابي بوده متشکل از رواژاتي در ماورد انبيااء فذشاته و

سپس معدومين عليهم الس م و شامل مواردي از جمله م تدري از توارژ آنهاا مانناد
مواليد و نحوه درفذشت و نيز بر ي رامات آنها بوده است و نيز ماموعه رواژاتي ه از
شلمغاني باوي مانده مربوط به همين تا وي اسات(.اندااري( 411- 974 :7290 ،از تاا
األوصياي شلمغاني تا ايبات الوصيه مسعودي)) و نياز ففتناي اسات شالمغاني آن را در حاال
استقامت در دژن تأليف نموده بود(.حرعاملي )227 :7240 ،دژگر تا شلمغاني اه از
اهميت وژ هاي بر وردار است تا «الغيبة» است .شلمغاني اژن تا را پس از آشکار
شدن انحراف و صدور توويع در لعن وي(طوسي )209- 273 :7277 ،نوشته است از اژن رو
داراي اهميت بسياري است .در ژکي از نقلهاژي ه از اژن تا باوي مانده شلمغاني به
مندو

شدن ابن رو از جانب امام غاژب تأ يد رده است(.همان)297 ،

بیان مسئله
در بين تا هاي شلمغاني ژکي از مهمترژن آنها تا التکليف است ه نه تنهاا در
بحث از شلمغاني هماواره ناامي از آن تاا در مياان اسات و حاماي را در مباحاث
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مربوط به شلمغاني به ود ا تداه داده است بلکه ساليان طوالني و حتي تا به امروز
در مباحث فقهي از اژن تا

و بر ي مباحث مربوط به آن بحث ميشود .اژن در حالي

است ه مؤلفان شيعه همواره شلمغاني را به بادنامي ژااد اردهاناد .از اژان رو در اژان
تحقيق سعي شده است به سؤاالتي از اژن وبيل پردا تاه شاود :تاا

التکلياف از چاه

جاژگاهي بين شيعيان بر وردار بوده اسات پاس از انحاراف شالمغاني ،شايعيان چاه
دژدفاهي به تا التکليف ژافتناد انحاراف شالمغاني چاه تاأييري در تعامال علماا و
مؤلفان شيعه با اژن تا داشته است چه مقدار از رواژات اژان تاا در مناابع وابال
شناساژي است

کتاب التکلیف
اژن تا در موضوع فقه و احکام مکلفان است و ميباژست از همين روي باشد ه
التکليف نام فذاري شده است .تا التکليف ماموعهاي از رواژات فقهي را در باردارد
و در والب رواژات ،احکام مکلفان را بيان رده است .اژن تا جزء اولين اژن دسته از
تأليفا ت بوده است و شلمغاني جزء ن ستين ش ديت هاژي است ه رواژاات فقهاي را
جمع آوري ارده و آنهاا را در اباوا م تلاف دساتهبنادي ارده باود(.هماان )249 ،در
دوه زمان تأليف اژن تا ميباژست ففت مؤلفاان شايعه بار اژان عقيادهاناد اه
شلمغاني آن را در زمان استقامت در د ژن تأليف رده است(.همو )272 :7230 ،بناابر اژان
باژد آن را تا وبل از سال  277ق ه انحرافات وي آشکار فردژد تاأليف ارده باشاد .از
طرفي نيز نقل شده است ه «شلمغاني با هااي تاا را مرتاب ماي ارد و آن را بار
حسين بن رو عرضه مايداشات(».طوساي )249 :7277 ،بناابر اژان زماان تاأليف تاا
التکليف را باژد بين ساالهااي  201وماري اه حساين بان رو باه سرپرساتي و ا
رسيد(ذهبي )790 ،32 :7272 ،تا وبل از  277ومري دانست ه ا ت فها باين شالمغاني و
ابن رو آشکار فردژد و به عبارت دژگر انحراف شلمغاني بروز ژافت.
شيعيان از اژن تا از همان زمان ه در حال تاأليف باود نسا هبارداري ردناد و
هرفاه شلمغاني بابي را تکميل مي رد و به حسين بن رو عرضه ميداشت شيعيان نياز
از آن نس ه برمي داشتند(.طوسي )249 :7277 ،و به اژن صورت نس ههااي فراواناي از آن
تهيه شده و در انه هاي شيعيان راه مي ژافت .اژن امر به ودري شاژع شده بود ه ووتاي
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انحراف شلمغاني آشکار فردژد انههاي شيعيان مملو از تا هاي شلمغاني(همان)249 ،

و طبعاً بي

از همه تا

التکليف وي شده بود .از هماين روي باود اه شايعيان اژان

مسئله را با ابن رو در ميان فذاشته و از او در مورد تا هاي شلمغاني و درجة اعتبار
آنها سؤال ردند .ابن رو در پاس به اژن سؤال ففته بود« :همان پاسا ي را اه اماام
عسکري

در مورد تا هاي بني فضال داد ا ووتي از اژشان سؤال شد با تا هااي

بني فضال( ه واوفي بودند) چه نيم در حالي ه انههاژمان مملو از آنها است ا من به
شما مي دهم :آنچه(از ائمه عليهمالس م) رواژت اردهاناد بپذژرژاد و آنچاه روي و نظار
ودشان بوده رها نيد(».همان )249 ،بعد از اژن جرژان بود ه ابن رو تا التکليف را
واسته و از ابتدا تاا انتهااي آن را ماالعاه ارد و آن فااه ففات اه تماام آن از ائماه
عليهم الس م رواژت شده است غير از دو ژا سه مورد ه در آنها بر ائماه علايهمالسا م
دروغ بسته است(.همان )209 ،به هر حال به اژن ترتيب بود اه تاا التکلياف جاژگااه
ود را در انه هاي شيعيان از دست نداد ،اما با وجود اژن ،چون به شاهادت ابان رو
بر ي رواژات جعلي در اژن تا

ژافت مي شد علماي شيعه رجاوع باه اژان تاا

را

براي شيعيان جهت آفاهي از احکاام ،در اولوژات نمايدانساتند .ففتناي اسات پاس از

چندژن دهه اهالي ميافارق 7از شرژف مرتضي(م  223ق) سؤال مي نند« :آنچه از مسائل
فقهي بر ما سؤال مي شود ،از رسالة علي بن موسي بنبابوژه(م  239ق) ا ذ نايم ژاا از
تا شلمغاني ژا تا عبيداهلل حلبي » 3شرژف مرتضي در جاوا مراجعاه باه تاا
اباانبابوژااه و حلبااي را اولااي از مراجعااه بااه تااا شاالمغاني در هاار حااال دانسااته
است(.علم الهدي )319 ،7 ،7201 ،هم چنين اهالي ميافارق در همان رسالهاي ه سؤال فاوق

 .7ميافارق شهري از ب د جزژره «وووز» مشتمل بر دژار مضر و دژار بکر (حموي ژاووت ،معام البلدان،
 ،3ه )722و در دژار بکر بوده است ه از مو صل ش روز فاصله داشته اسات .بروساوي محماد
بن علي ،اوضح المسال :الي معرفه البلدان و الممال :ه . 373ميافااروين در حاال حاضار دهاي در
ردستان تر يه است و از آن شکوه شهري ه تا وبل از ورن هشتم داشته ايري براژ نمانده است .ن::
ابنارزق فاروي ،تارژ ميافاروين ،پي ففتار مدحح ه.24– 27
 . 3نااشي فوژد :تابي به عبيداهلل حلبي منسو است ه ففته شده وي آن را باه اماام صاادق علياه
الس م عرضه داشته و آن حضرت آن را تدحيح نموده است .پيشين ه.327
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را از شرژف مرتضي داشته اند دو سؤال دژگر نيز از وي در مورد مساائلي اه در تاا
التکليف شلمغاني آمده پرسيدهاند(.هماان 341 ،و  )391وجاود چناين پرسا هااژي اود
فوژاي تداول اژن تا

در بين شيعيان و انههاژشان در مناطق م تلف تا چندژن دهاه

پس از شته شدن شلمغاني است.
مسئلة جالب توجه دژگر در دوه تا

اژن است ه آن را جمااعتي از بزرفاان

شيعه رواژت رده اند .علي بن بابوژه ومي(م  239ق) ود اژان تاا را زمااني اه در
بغداد حضور مي ژافتاه(وبل از آشاکار شادن انحاراف شالمغاني در ساال  277ق) از او
شنيده است(.نااشي )337 :7231 ،ابن بابوژه آن تا را براي پسار اود ،صادوق(م 247
ق) رواژت رده بود(.طوسي )272 :7230 ،و مفيد(م  272ق) نيز آن را از استاد ود شاي
صدوق درژافت رده است(.حلي )312 ،7277 ،هم چنانکه طوسي(م  230ق) نياز آن را از
جماعتي ه آنها از شي صدوق رواژت مي ردند درژافات داشاته اسات(.طوساي:7230 ،
 )272جالب توجه اژنکه هر چند حسين بن رو دو ژا سه موضع از تا التکليف را از
دروغ هاي شلمغاني مي دانست(طوسي )209 :7277 ،اما چنانکاه طوساي فوژاد صادوق از
پدرش تا

التکليف را رواژت مي رد مگر ژ :حدژث آن را در با

شهادت ه طباق

آن شهادت به سود برادر مؤمن را حتي با عدم علم ،به شرطي ه ژ :شاهد داشته باشد
مااز مي داند(.طوسي )272 :7230 ،همچنين از مفيد(م  272ق) نقل شده اه وي نياز تنهاا
رواژت م الف اژن تا را همان رواژت با شهادت در مورد برادر ماؤمن باا وجاود
تنها ژ :شاهد ميدانست(.حلي )312 :7277 ،به هر ترتيب با توجه به اژنکه ش ديتهاژي
چون ابن بابوژه ،صدوق و مفيد اژن تا را درژافت داشاته و نياز رواژات اردهاناد و
همچنين با توجه به اژنکه آنها تنها رواژت م الف اژان تاا را مسائلة باا شاهادت
دانسته اند فاه احتمال داده شده ه صادووين و مفياد در «رسااله»« ،فقياه» و «مقنعاه» از
رواژات التکليف شلمغاني استفاده رده اند ،البته از اژن روي ه علم به صحت محتاواي
آن مگر مواضع اه داشتهاند و نيز از اژن رو اشارهاي به مدرک نکردهاند ه از تروژج
دادن ماالب ش د فاسدي پرهيز رده باشند(.منتظري)731 ،7 :7271 ،
مي باژست ففت بعد از طوسي(م  230ق) ،ابن ادرژس حلي(م  194ق) نيز در تأليف
تا السرائر ،تا التکليف شلمغاني را در ا تيار داشته و از آن بهره برده اسات(.ابان
ادرژس )32 ،7 :7239 ،ابن ادرژس در با « يفيت شاهادت و اواماة آن» رواژات معاروف
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تا

التکليف شلمغاني در با

شهادت ه شهادت بدون علم و به صرف وجود شاهد

واحدي به سود برادر مؤمن را جاژز مي دانست متذ ر شده و در مقام نقد و رد اژن واول

مباحثي را مار ميسازد(.همان )741 ،2 ،ع مه حلي(م  133ق) نياز باه تاا التکلياف
شلمغاني و اژنکه مفيد(م  272ق) آن را به جز رواژت با

شهادت ،رواژت رده اسات

توجه مي ند(.حلي )312 :7277 ،سپس محمد بن جمال الدژن مکاي العااملي معاروف باه
شهيد اول(م  143ق) در «اللمعة» جواز شهادت به واول مادعي را ماذهب شالمغاني از
غ ت معرفي رده و آن را فاسد ميداند(.مکاي العااملي )41 :7277 ،هام چناين شاهيد در
«ذ ري الشيعة» اولين بار از شلمغاني تعرژفي را براي آ ر و مقدار آن ذ ر رده و اژن
وول را ف اجماع معرفي مي ند(.همو )47 ،7 :7279 ،بنابر اژن دانسته ميشود ه او نيز
تا التکليف شلمغاني را در ا تيار داشته است .پس از وي ابن ابايالامهور(زناده در
 907ق) در تا «عوالياللئالي» ه ماموعهاي از رواژات فقهي و غير فقهاي اسات دو
رواژت از تا التکليف شلمغاني را نقل مي ند(.ابان اباي الامهاور )272 ،7 :7201 ،شاهيد
ياني(م  931ق) در شر اللمعه ،تا

التکليف شلمغاني را ژادآور شده اسات .عباارات

وي به فونه اي است ه فوژاي اژن مالب است ه او نيز احتماالً تاا

التکلياف را در

ا تيار داشته است .وي فوژد « :سي ه اژن تا (التکليف) را ببيند در ميژابد ه اژان
تا بر همان اساليب تا هاي شيعه و اصول آنها تأليف ژافته است و فمان مي ند ه
شلمغاني از آنها بوده است ،در حالي ه شيعه از او تبري ميجوژد(».الابعي العاملي:7243 ،

 )729 ،2حسن بن زژن الدژن عاملي(م  7077ق) نقل ماي ناد اه شاهيد اول در ذ اري
الشيعه فوژد« :شلمغاني در حکم به طهارت جلد ميته به واساه دباغي ،باا ابان جنياد(م
 247ق) موافق بوده است(».العاملي ،بيتا()149 ،3 :البته چنين وولي از شهيد اول در تاا
ذ ري الشيعه ژافت نشد ).پس از آنها مؤلفاني چون محقق سبزواري(م  7090ق)(بايتاا:
 ،)711 ،7محقق وانساري(م  7099ق)(بيتا )791 :ع مه مالساي(م  7777ق)(:7203
 )719 ،7بحراني(م  7743ق)(بايتاا )173 ،1 ،علاياصاغر مروارژاد( )342 ،77 :7270و
دژگران بر ي از مباحث فذشته را در مورد تا التکليف تکرار ردهاند.
نقلهاژي از تا التکليف بر جاي مانده ه شاژسته توجه است:
 .7ابان ابايالامهور(زناده در  907ق) از تاا التکلياف نقال ماي ناد :در تاا
رواژت شاده اسات« :هار اس علياه ژا :مسالمان
التکليف ابن ابي العزاور از عالم
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[مؤمن] شهادتي دهد ه باعث شاود از آن مسالمان ژاا ماال ژاا جاوانمردي(آبروي) او
چيزي استه شود ،داوند او را دروغگو مي نامد ،حتي افر شهادت او راست باشاد .و
هر سي به نفع مؤمني شهادتي دهد ه باعث شود مال او زژاد شود(مال از دست رفتاة
او زنده شود) ژا به آن مؤمن عليه دشامن

ما :ناد ،ژاا از جاان او حفادات ناد،

داوند او را راستگو مينامد ،حتي افر شهادت او دروغ بوده باشاد(».ابان اباي الامهاور،
)272 ،7 :7201

 .3صاحب همين تا

از عالم

رواژت رده است :افر بارادر مؤمنات حقاي از

سي به فردن داشت و آن حق را داد و تنها ژ :شاهد در هنگام پردا ت حاق حاضار
بود و آن شاهد مويق بود و تو از آن شاهد در مورد شهادت سؤال ردي و او نزد شما
هم شهادت داد ،به همراه او نزد واضي همان شهادت را بده تاا مباادا حاق ژا :انساان
مسلمان از بين برود(ضاژع شود)(.همان)
 « .2نشانه و ع مت حد ر اژن است ه :ژ :سنگ را بردارد و در وس آن پرتا
ند ،افر اموا به وجود آمده از سقوط سنگ در آ به دژوارههاي بر ه رسايد ،آن آ
ر است(».مکي العاملي:7279 ،
متر از ر است ،اما افر به دژوارههاي بر ه نرسيد ،آن آ
47 ،7؛ نوري طبرسي)799 ،7 :7204 ،

رواژت شده است ه فرمود « :سي ه نام را بادون
 .2در تا التکليف از علي
معنا عبادت ند ،افر شده و سي ه نام و معنا را عبادت ند مشرک شده و سي اه
معنا را با معرفت حقيقي عبادت ند ،مؤمن واوعي است(».علمالهدي)341 ،7 :7201 ،
 .1ژ :مولي «امه» ود را براي دژگري ح ل ند :س ن در مورد باردة زن و مارد
ه توس موالژشان براي دژگري ح ل شده باشاد در تاا التکلياف موجاود اسات:
بدژن صورت ه مرد و زن آزاده ژ :بردة زن را بدون تعيين مدت براي دژگري حا ل
ند و آن را بعدا بازپس فيرد(.همان)391 ،
ژکي از مباحثي ه در چند سده ا ير مورد توجه ورار فرفته بحاث پيراماون تاابي
است و اژنکه مؤلف اژن تا چه سي است .از آن جا ه فاه
معروف به فقه الرضا
احتمال داده شده تا مذ ور همان تا التکليف شلمغاني باشد شاژسته ذ ر در اژان
مقام است.
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کتاب فقه الرضا :تا

معروف به فقهالرضا

تابي است ه تا وبل از زمان محمد

تقي مالسي(م  7010ق) در بين علماي شيعه متداول نبوده و اولين سي ه در تاروژج
و معرفي اژن تا وشيد محمد تقي مالسي در تاا لواماع صااحبقراني اسات اه
شر فارسي وي بر تا من الژحضره الفقيه صادوق(م  247ق) باه شامار مايرود .و
بعد از او فرزند وي محمد باور مالسي(م  7777ق) در اژن راه تا ش ارد و آن را در
تا بحار االنوار و در ابوا م تلف وارد سا ت(.منسو به ابان بابوژاه )77 :7203 ،محماد
باور مالسي فوژد« :واضي سيد اميرحسين بعد از ورودش باه اصافهان بار داد مارا و
ففت :زماني ه در مکه مکرمه سا ن بودم عدهاي از مردم وم ه به حاج مشارف شاده
بودند نزد من آمدند و با ود تابي ودژمي داشتند ه تارژ آن هم عدر امام رضاا
بود .مالسي فوژد :مرحوم پدرم ميففت :سيد مذ ور(واضي امير حسين) ميففات :بار
بود و نيز اجازهاي از جماعت ثيري از علمااء،
امام رضا
روي آن نس ه دست
ه از آن وراژن بر من علام حاصال شاد باه اژنکاه اژان تاا تاأليف اماام رضاا
است(.مالسي)77 ،7 :7202 ،

ففتني است نراوي(م7322ق) واضاي اميار حساين ماذ ور را اه مالسايهاا از او
حکاژت مي نند ،سيد امير حسين بنحيدر العاملي الکر ي و واهر زاده محقاق ر اي
علي بن عبد العال(م  920ق) معرفي مي ند ه واضي اصافهان و مفتاي آنااا در دولات
صفوژه و اژاام شااه طهماساب صافوي باود و ژکاي از فقهااي محقاق و  ....باه شامار
ميرفت(.نراوي)130 :7271 ،

فاهي نيز بر اژن س ن ه تا

مذ ور اولين بار توس واضي اميار حساين ژافات

شده اشکال وارد شده و وائل شدن به آن ناشي از عدم اط ع و ولّت تاسس تلقي شده
است ،بلکه ففته شده تا مذ ور در ا تيار سيد صدر الدژن علي ان مدني(شيرازي)
بوده ه او اژن تا را از طرژق پدران ود به دست آورده و تا مذ ور توس اماام
رضا

براي جد اع ي سيد علي ان ،ژعني احمد السکين ،نوشته شده اسات(.ناوري

طبرساي )327 ،7 :7204 ،سيد علي ان مذ ور (م7730ق) صااحب تاا هااژي از جملاه

رژاض السالکين

در شر صحيفه سااادژه باوده اسات(.نا ::تهراناي ،آواابزرگ،77 :7202 ،

از وجود دو نس ه ناام
 )231- 233همچنين ففتني است معموالً براي تا فقهالرضا
برده مي شود ه ژ :نس ه معروف به نس ه مکي است ه منظور از آن همان نسا هاي
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است ه در ا تيار سيد علي ان مذ ور بوده است و دژگر نسا ه معاروف باه نسا ه
ومي است ه همان نس ه اي است ه واضي امير حسين به اصفهان برده است .باه هار
ترتيب در مورد مؤلف تا

فقهالرضا

مباحث فراواني ماار باوده(نا ::وانسااري

چهارسووي )211- 172 :7240 ،و نظرهاي م تلفي در اژنباره وجود دارد(ن ::منسو

بابوژه )70- 23 :7203 ،اما آنچه باعث شده ژاد رد اژن تا

باه ابان

اهميت ژابد اژن است ه فااه

احتمال داده شده اژن تا همان تا التکليف شالمغاني باشاد .ففتناي اسات اولاين
سي ه وائل شد تا مذ ور همان تا التکلياف اسات سايد حسان صادر عااملي
ادمي(7313-7212ق) است(.همان )23 ،وي ژکي از ش ديت هاي علمي شايعه اسات
ه تحدي ت ود را به ترتيب در ادمين ،ناف و سامرا تا سال 7272ومري به پاژاان
رساند و سپس به زادفاه ود « ادمين» بازفشت .او تا هاژي داشت از جملاه تاا
تکملة امل اآلمل و تأسيس الشيعه لعلوم االس م .عنوان ژکي دژگر از تا هاي او فدال
است(.ن ::صدر عاملي )730 :7203 ،او اژن تا
القضاء في الکتا المشتهر بفقهالرضا
را در ايبات اتحاد تا

معروف به فقهالرضاا

باا تاا

التکلياف شالمغاني نوشاته

است .از اژن رو شاژسته است به ذ ار مهامتارژن ماالاب تاا

باه طباع نرسايده وي

بپردازژم ه نس ه اي آن موجود است.
کتاب فصل القضا:
(مقام) تدوژن شده است ه از اژن ورارند:
اژن تا در چند ب
مقام اول :در بيان دالالت و ع ماتي ه منتج ميشود به(اوامه) برهان بر اتحاد تاا
با تا التکليف شلمغاني.
مشهور به فقهالرضا
مقام دوم :در پاس به شبهاتي ه اژن توهم را به وجود آوردهاند ه تاا
تأليف ژا ام ء امام است.
به فقهالرضا

معاروف

مقام سوم :در بيان وجه اعتماد صدووين و مفيد بر اژن تا .
مقام چهارم :در بيان وضعيت تا از حيث اعتماد.
اتمه :تنبيه بر بعضي امور متعلق به نس ههاژي ه از اژن تا در دست است.
اول تا مذ ور
آنچه بيشتر با مباحث نوشتار حاضر پيوند و ارتباط دارد دو ب
ود به ذ ر رواژاتي ميپردازد ه بر مبناي آنچه علما
است .مؤلف در مقام اول از تا
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و مؤلفان فذشته تدرژح رده اند ،آنها رواژات ماعول و دروغيني است ه تنهاا واضاع
آن شلمغاني است و وي آنها را در تا
عينا در تا

معروف به فقه الرضا

التکليف ود ذ ر رده است و همين رواژات
موجود است .و به همين منظور چناد رواژات را

ذ ر مي ند ه رواژت اول و دوم آن چنين است:
رواژت اول :در تا

فقه الرضا

از(عالم) رواژت شده« :افر برادر مؤمنت حقي از

سي به فردن داشت و آن حق را داد و تنها ژ :شاهد در هنگام پردا ت حاق حاضار
بود و آن شاهد مويق بود و تو از آن شاهد در مورد شهادت سؤال ردي و او نزد شما
هم شهادت داد ،به همراه او نزد واضي همان شهادت را بده تاا مباادا حاق ژا :انساان
مسلمان از بين برود(ضاژع شود)(».منسو به ابن بابوژاه )204 :7203 ،استدالل مؤلف بر اژن
اساس استوار است ه اژن رواژت را با همين لفا بادون هايچ زژاادت و ژاا نقدااني
ابن ابي الامهور(زنده در  907ق) از تاا التکلياف شالمغاني از(عاالم) رواژات ارده
است(.ابن ابي الامهور )272 ،7 :7201 ،از طرفي نيز طبق آنچه علماي فذشته بر آن تدرژح
رده اند شلمغاني واضع آن است .طوساي از اباو الحسان محماد باناحماد بانداود و
ابوعبااداهلل حسااين باانعلااي باانبابوژااه حکاژاات مااي نااد ااه آن دو فوژنااد« :محمااد
بن علي (شلمغاني) در با شهادات بر اا رفته است و سپس عاين رواژات ماذ ور را
از(عالم) ذ ر مي نند و در ادامه ابنبابوژه فوژد :اژن دروغي از ابن ابيالعزاور است و ما
چنين چيزي نمي شناسيم .طوسي فوژد :ابن بابوژه در موضعي دژگار ففتاه :دروغ بساته
است(».طوسي ،209 :7277 ،همو ،272 :7230 ،حلي ،312 :7277 ،ابان ادرژاس ،741 :7239 ،مکاي

العاملي ،41 :7270 ،الابعي العاملي )729 ،2 :7243 ،در نتياه از عباارتهااي علماا و مؤلفاان
فذشته روشن مي شود حدژث مذ ور از م تدات تا التکليف اسات و آن باا هماان
يفيات در تااا فقااه الرضااوي موجااود اساات .و افاازون باار آن ،رواژاات دژگااري را
ابن ابي الامهور از تا التکليف شلمغاني و از(عالم) درست وبل از نقال رواژات فاوق
الذ ر آورده است .اژن رواژت چنين است« :در تا التکليف ابن ابيالعزاور از عاالم ع
رواژت شده :هر س عليه ژ :مسلمان [ماؤمن] شاهادتي دهاد اه باعاث شاود از آن
مسلمان ژا مال ژ ا جاوانمردي(آبروي) او چيازي اساته شاود ،داوناد او را دروغگاو
مي نامد ،حتي افر شهادت او راست باشد .و هر سي به نفع ماؤمني شاهادتي دهاد اه
باعث شود مال او زژاد شود(مال از دست رفتاة او زناده شاود) ژاا باه آن ماؤمن علياه
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دشمن

م :ند ،ژا از جان او حفادت ند ،داوند او را راستگو مينامد ،حتي افار

شهادت او دروغ بوده باشد(».ابن ابايالامهاور )272 ،7 :7201 ،اژان رواژات نياز در تاا
فقه الرضا

و وبل از رواژت اول ،آمده است(.منسو باه ابان بابوژاه )201 :7203 ،مؤلاف

فدلالقضا اژن همانندي را ژکي از دالالت روشن بر اتحاد اژن دو تا

دانسته است.

رواژت دوم :مؤلف فدل القضاء به عنوان دومين رواژتي ه داللت بر اتحااد اژان دو
تا مي ند تعرژفي را ه متقدمان علماي شيعه از وول شلمغاني براي حد آ ر نقال
رده اند(ن ::مکي العاملي ،47 ،7 :7279 ،نوري طبرساي )799 ،7 :7204 ،متذ ر شده و فوژاد از
آناا ه اژن تعرژف ف اجماع شيعه است(مکي العاملي )47 ،7 :7279 ،به دست ميآژاد
ه تعرژف مذ ور از م تدات تا التکليف است و هيچ ژا :از اصاحا ماا بار آن
وائل نشده است به غير از شلمغاني و از آناا ه ود همين مسئله در تا مشهور باه
موجود است(منسو به ابن بابوژه ،)97 :7203 ،اژن مورد نيز به عنوان ژکي از
فقه الرضا
دالالت بر اتحاد دو تا مذ ور است.
مقام دوم :مؤلف در مقام دوم شبهاتي ه به وول ود اژن توهم را به وجود آوردهاند
ه تا

معروف به فقه الرضا

تأليف ژا ام ء امام است متذ ر شده و در مقام پاسا

از آنها بر مي آژد .او اژن شبهات را به دو وسام(توهماتي اه از عباارتهااي تاا باه
وجود آمده و دژگر شبهات ارجيه) تقسيم مي ناد .وي در ماورد عباارتهااي تاا
فقه الرضا ؛ عبارت هاژي را متذ ر مي شود ه در داهر داللت بر اژن مالاب دارد اه
آمده« :شاب ناوزدهم
است .براي مثال در تا فقه الرضا
اژن تا تأليف امام
ماه رمضان ،همان شبي است ه جد ما اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه در آن شاب ماورد
اصابت ورار فرفت(»....همان )42 ،مؤلف در پاس به اژن مورد فوژد« :اژن عباارت اداماه
باا عباارت «و اان ابوعباداهلل
رواژتي است ه در تا مذ ور از اماام صاادق
ژقول »...:آمده است .لاذا عباارت «جادنا اميرالماؤمنين» از عباارت هااي مؤلاف تاا
نيست تا ففته شود مؤلف آن از ائمه(عليهمالسا م) اسات ،بلکاه عباارت
فقه الرضا
اسات ».باه اژان ترتياب مؤلاف دوازده ماورد از
مذ ور ادامة رواژات اماام صاادق
عبارت هاي تا را ذ ر رده و به پاس از آنها ميپردازد .اما شاژد مهامتارژن اشاکالي
ه در اژن مقام بيان مي ند اشکال اول باشد .اشکال مذ ور چنين است« :بر روي نس ه
» و اژان
اژن تا اژن عبارت نوشته شده است « يقول عبد هلل عيدب د موسدب هللرضاد

کاوشي در کتاب التکلیف شلمغاني بررسي جايگاه و سیر تاريخي آن 32 /

عبارت داللت دارد بر اژنکه تا

مذ ور نوشته آن امام است ».مؤلف پاس به اژن مورد

را به دو صورت بيان مي ند .صورت اول مبتني است بر اژنکه نسا هاي اه باه عناوان
فقه الرضا
تا

موجود است در واوع ژ :تا

واحاد نيسات بلکاه ماموعاهاي از ساه

است .وسمت اول نس ه موجود ه عبارت «علي بنموسي الرضا» هم مرباوط باه

آن است متعلق به امام رضا

و در واوع ژ :صفحه از ژا :رساالهاي از آن حضارت

است و مابقي تا متشکل از دو تا «التکليف» شلمغاني و «النوادر» احمد بنمحماد
بن عيسي(شيخ هللرقميي و وجههم و فقيههم)(نااشي )43 :7231 ،است .مؤلف در مقاام اساتدالل
بر وول ود فوژد :به وضو مش د است ه تا النوادر احمد بنمحمد بنعيساي
وچکي از آن باه صاورت غيار متمااژز در
به صورت مت ماژز از بقيه تا و نيز ب
نس ه مذ ور موجود است .هم چنين در صفحه اول نس ه(صفحه سامت راسات) اه
عبارت «علي بن موسي الرضا » ذ ر شده تا آ ار صافحه اول نس ه(صافحه سامت
راست) ه عبارت «و من عليهم بالثوا »(منسو به ابن بابوژه )33 :7203 ،است مربوط باه
است و ماالب آن مربوط به با «توحيد و معرفت» است ،اما
رسالهاي از امام رضا
از ابتداي صفحه سمت چپ نس ه مالاب عاوض شاده و ماتن باا اژان عباارت آغااز
مي شود « :رکنه هللرحنيفية هللرتب ق ل هلل تع رب رنبيه هللتبع مية هلل ضهللهيم حنيف ً و هب عشضة سن خمسة فب

هللرضهللس و خمسة فب هللرجس (»...همان) و ماالب اژن صفحه مربوط به باا «وضاوء» اسات.
بنابر اژن چنانکه به وضو روشن است اژن دو مالب جداي از هم بوده و ارتبااطي باه
هم ندارند .از طرفي سيد علي ان ه نس ه مکي فقهالرضا در ا تيار او بوده در حاشية
است،
نوشته امام
نس ة ود متذ ر شده است« :تا عبارت "و م عييهم رثوهللب"
سپس به صفحه سمت چپ ه در ذ ر مقدمات وضوء است چسابيده شاده اسات ».در
ژا :تاا نيسات بلکاه
ماموع مؤلف بر اژن است ه نسا ه تاا فقاهالرضاا
ماموعهاي از سه تا است:
 .7وسمت ناود و م تدري از رسالهاي از امام رضا
 .3تا التکليف شلمغاني؛

؛

 .2تا النوادر احمد بنمحمد بنعيسي.
صورت دوم پاس مؤلف مبتني است بر اژنکه افر هم پذژرفته شود ه نس ة مذ ور
ژ :تا است و نه ماموعه اي از سه تا و نيز پذژرفته شاود اه ژا :صافحه ژاا
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صفحاتي از ابتداي تا

حذف شده تا عدم پيوند ماالب تاا

صورت نيز مراد از علي بن موسي ،امام رضا

توجياه شاود ،در اژان

نيست ،بلکه او شي معظام علاي بان

موسي بن بابوژه پدر شي صدوق است؛ زژرا او سي است ه تا

التکليف شالمغاني

را از وي رواژت رده است .و از طرفي نيز در ميان ودما از محديان مرسوم باوده اسات
ه نام راوي تا

را در اول تا

ذ ر مي ردند ،چنانکه تا هااي الکاافي ،البداائر،

المحاسن و اصول دژگر چنين است و احتماالً لمه «الرضا» بعدها توس ناس ژا مالد
اسات .بناابراژن ،مؤلاف
و ژا دژگري اضافه شده است ،به فمان اژنکه وي امام رضا
بر همان عقيدة ود ه تا فقهالرضا ماموعهاي متشکل از سه تا (متن وتااهي از
رساله اي متعلق به امام رضا  ،النوادر احمد بن محمد بن عيسي و التکليف شلمغاني)
باوي ميماند.
وجود دارد ه شاژسته توجه است:
م حظاتي در مورد تا فقهالرضا
مشتمل بر امور دژگري نيز هست اه م االف نظار امامياه
اول :تا فقه الرضا
است .بر ي از اژن امور از اژن ورار است (:ن ::منسو

 .7در با

به ابن بابوژه)21- 22 :7203،

استقبال وبله در نماز آمده « :واجعل واحداً من االئمة ندب عيني»:؛(همان،

)701

 . 3وول به مسح تمام صورت در تيمم و مساح دسات از انتهااي انگشاتها(اصاول
االصابع) تا سر انگشتها(.همان)44 ،
 .2وول به اژنکه معوذتين(سورة ناس و فلاق) جازء وارآن نيسات بلکاه آن دو را در
ورآن وارد ردهاند .لذا ورائت اژن دو سوره در نمازهاي فرژضه جاژز نيست(.همان)772 ،
الزم است در دوه اژن رواژات و نسابت آن باا تاا التکلياف شالمغاني باه
مسائلي توجه داشت .بنا به ففتة حساين بان رو (م  233ق) ،شالمغاني در دو ژاا ساه
مورد بر ائمه دروغ بسته بود(.طوسي )209 :7277 ،از طرفي نيز صدووين(طوساي)272 :7230
و مفيد(م  272ق)(حلي )312 :7277 ،تنها ژ :رواژات در باا شاهادت از تاا التکلياف
شلمغاني را نادرست دانسته و رواژات نماي ردناد .بعادهاا نياز شاهيد اول(م  143ق)
ف اجماع شيعيان است(.مکي العااملي،

تعرژفي از آ ر را به شلمغاني نسبت داد ه
موارد بيشتري از رواژات
 )47 ،7 :7279اژن همه در حالي است ه در تا فقهالرضا
نادرست ذ ر شده است(.ن ::منسو به ابن بابوژه 44 :7203 ،و  701و  772و  )..بنابر اژان ژاا
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باژد ففت ه از جانب حسين بن رو  ،صدووين و مفيد ،سهوي صورت فرفتاه و آنهاا
متوجه تمام رواژات
تا

ف تا

التکليف نشدهاند ژا اژنکه اژن رواژات اص ً متعلاق باه

التکليف شلمغاني نيست .البته در مورد آنچه شهيد اول(م  143ق) از شلمغاني در

مورد تعرژف آ

ر نقل رده و آن را

رواژت هم بعدها به تا

ف اجماع دانساته نياز مايتاوان ففات اژان

التکليف شلمغاني اضافه شده است و فرنه صدووين و مفياد

متوجااه آن شاادند و آن را نيااز در شاامار رواژااات ا ف واوااع آوردنااد و از نقاال آن
ودداري ردند ،در حالي ه آنها فق رواژت با شهادت را نادرست ميدانستند .اژن
س ن در مورد آنچه ابن ابيجمهور از تا التکليف نقل رده نيز صادق است .ففتناي
است چنانکه پي تر ذ ر شاد ابان ابايجمهور(زناده در  907ق) دو رواژات از تاا
التکليف شلمغاني ذ ر رده اسات(.نا ::ابان اباي جمهاور )272 ،7 :7201 ،ژکاي از آن دو،
رواژت معروف با شهادت است ه صدووين و مفيد آن را رواژت نمي ردند اما دژگر
رواژت آنکه البته آن نيز در با شهادت است باوي ميماند .اژن رواژت چناين باود اه
« هر س عليه ژ :مسلمان [مؤمن] شهادتي دهد ه باعث شود از آن مسلمان ژا مال ژاا
جوانمردي(آبروي) او چيزي استه شود ،داوند او را دروغگاو مايناماد ،حتاي افار
شهادت او راست باشد و هر سي به نفع مؤمني شهادتي دهد اه باعاث شاود ماال او
م :ند ،ژا از
زژاد شود(مال از دست رفتة او زنده شود) ژا به آن مؤمن عليه دشمن
جان او حفادت ند ،داوند او را راستگو مي نامد ،حتاي افار شاهادت او دروغ باوده
باشد(».همان) س ن در اژن است ه افر اژن رواژت ه بيشتر باا افکاار افارادي چاون
ابوال اا  ،سر ردة فرق غاالي اابياه ،ساازفار اسات(دژناوري )332 :7939 ،در تاا
التکليف بوده ،چرا صدووين و مفيد اژن رواژت را جازء رواژاات ا ف شالمغاني در
تا التکليف به شمار نياوردهاند و تنها ژ :رواژت از رواژات تا التکليف را رواژت
نکرده اند البته پذژرش اژنکه اژن رواژت هم از رواژات دروغيني است ه شالمغاني باه
ائمه عليهم الس م نسبت داده با س ن ابن رو ه دو ژا سه موضع از تا التکلياف را
دروغ پردازي شلمغاني ميدانست(طوسي )272 :7230 ،متناسب است .به هر حال افار هام
پذژرفته شود اژن دو رواژت از تا التکليف شلمغاني اسات ،نمايتاوان پاذژرفت اه
رواژات ف نظر شيعه ه در تا فقهالرضاا اسات متعلاق باه تاا التکلياف
شلمغاني است.
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دوم .در هر صورت اژنکاه فايالاملاه پيونادي باين تاا
فقه الرضا

التکلياف شالمغاني باا

برورار باشد وابل انکار نيست ،اما در اژن صورت هم نميتاوان ففات اه

نس ة املي از تا

التکليف ،در ماموعهاي ه تا

فقهالرضا نام فرفته وجود داشته

باشد؛ زژارا دو مسائله اي اه پاي تار از «رساالة اجوباة المساائل الميافاروياات» ذ ار
فردژد(علم الهدي 341 ،7 :7201 ،و  - )391ه اهالي ميافارق در ماورد آن دو مسائله اه در
تا التکليف شلمغاني بوده است از شرژف مرتضاي ساؤال ارده بودناد -در تاا
موجود نيست.
فقهالرضا

نتیجه
از ماموع مباحثي ه ارائه شد به دست ميآژد:
ا تا التکليف شلمغاني در طي ساليان طوالني مورد توجه علماا و مؤلفاان شايعه
ورار داشته است.
ا اژن تا حداول تا زمان شهيد ياني به صورت متماژز و مش د موجاود باوده و
احتماالً شهيد ياني نس ه اي از آن در ا تياار داشاته اسات ،هار چناد اه در آن دوران
دست وش افزاژ هاژي شده بود.
ا احتماالً صدووين و مفيد از تا التکليف شلمغاني در تأليف تا هاي ود بهره
بردهاند ه به دليل بدنامي شلمغاني از ذ ر منبع ودداري ردهاند.
دارد اماا
ا تا التکليف شلمغاني هر چند پيوندي با تا معروف به فقهالرضا
ميزان اژن پيوند و رواژاتي ه متعلق به تا التکليف است وابل تفکي :نيست .افازون
بر اژنکه نمي توان رواژات في را ه در تا
متعلق به تا التکليف شلمغاني دانست.

معروف به فقهالرضا
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