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و نقش آن  خمر میتحر تیفیک
سبب نزول  حیتصح در
  نساء  سوره 43 هیآ

  *پور بهجتعبدالکریم  _________________________________________________________  

  چکیده
حرمت را  نیشرب خمر ازابتدا حرام بود و شارع مقدس ا اهل بیتمکتب  روانیپنظر  به
حـرام شـد و    تـدریج  بهشرب خمر  ،یفرق اسالم گریدر نگاه د ولی، فرمود یعلن تدریج به

نکته مهـم در  . حرمت آن را در سوره مائده اعالم کرد ،ساختن مردم شارع مقدس با آماده
 ،انیعیشـ  دگاهیـ د هیـ بـر پا . است هیسبب نزول آ، نساءسوره  43بقره و سوره  219 هاي هیآ

 اعظـم  امبریـ پخـاص  شـده   تیـ پـرورده و ترب  که طالب یاب بن یچون امام عل یتیشخص
که در منابع  ینقل هیبر پا ولی، از همان ابتدا بر ترك شرب خمر اقدام کرده است باشد، می
 یشدن به نماز درحال مست کینساء که مؤمنان را از نزد هینزول آ سببدر  سنّت اهل يریتفس

 ریمورد اخ .است خمر شدهمرتکب عمل شرب  یعل انیمتق يموال، وارد شده کند، منع می
خبر  یبا بررس يو. شدت مورد انکار و انتقاد حضرت استاد عالمه معرفت قرار گرفته است به

مورد توافق همه  ییروا و یشواهد متقن قرآن یبرخ زیمتعارض و ن اتیروا یبررس، و سند آن
 در مقالـه  .کنـد  مـی ادعـا را ابطـال    نیا تیمکتب اهل ب روانیقابل قبول پ ای یفرق اسالم

  .شود می تیشده تقو و شواهد گفته دییتأ ،عالمه دگاهید حاضر،

، خمـر  میتحـر ، یجینـزول تـدر  ، نزول ،طالب یاب بن یعل، خمر، قرآن: واژگان کلیدي
    . سبب نزول

                                                   
 ).abp114@yahoo.com( یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند اریدانش* 

mailto:abp114@yahoo.com
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  مقدمه
 مباحـث  بـه  ایشـان  وافـر  عالقه و تبحر ،معرفت عالمه حضرت هاي ویژگیازجمله 

 ریفست و قرآن علوم دانشمند عنوان به اسالمی دانش سپهر در نامبرده هرچند. است فقهی
 علمی نیاز تأمین ازباب و ضرورت دلیل به که بود فقیهیدرواقع  ، ولیاست شده شناخته
 ساحت دو در نگارش و پژوهش به ،اهل بیت مکتب پیروان يها دیدگاه ارائه و جهان
 مطلـب  ایـن  گویـاي  فقهـی  قواعد و ابواب در ایشان آثار. پرداخت تفسیر و نآقر علوم
 درایشـان   شـد سـبب   اشـتیاق  و تخصص این). 10ص، 1383پور،  بهجتر.ك: ( است

 تناسب به ،تفسیري هاي گرایش وها  روش و قرآن علوم گوناگون آثار و تفسیري مباحث
 فقهـی  ئلامس درذیل عمیقی استداللی تحقیقات و کند بازاي  گسترده باب فقهی مباحث

 /832ــ 831 و 828ــ 827 ،819 ،807، 601صـص  ،2ج ،1383، معرفـت ( درآورد قلم به
ــو ــص، 1381، هم ــ140ص ــو /440 و 202ـ ــص ،3ج، 1383، هم ، 466، 215، 127ص

، 413، 370ــ 320، 155ــ 146صـص  ،5ج و 400ـ391 و 64ـ52صص ،4ج و 559ـ551
  ).556 و 502، 489ـ484، 196، 149ـ124، 69ـ56، 29ـ24صص ،6جو 474ـ470

 بزرگواران آن مکتب و بیت اهل از دفاع ،پژوهشی اقدامات مسیر در معرفت استاد
 و زیبـا  صفات برخی تالش کرد مناسب هاي فرصت در و داد قرار جدي توجه مورد را

 دفـاع  بـا  راایشـان   بـه  نادرست اتهامات و شبهات برخی و ابراز را خاندان آن کماالت
 اقــدامی درکوشــید وي  .گویــد پاســخ عــالم و معصــوم ذوات آن کرامــت از عالمانــه

 بررسی با و بسپرد مجتهدانه داوري به را آیات تفسیر درباب اسالمی تراث ،دوراندیشانه
 بیت اهل تفسیري تراث نقش و سهم ،محترمانه و علمی روشی با و نقادانه و تطبیقی

 و بـازخوانی  در را بیـت  اهـل  مکتـب  مرجعیت نقش و دهد نشان قرآن تفسیر در را
  .نمایان سازد نقلی و روایی تراث پاالیش
 اثـري تفسـیر  «گرانسـگ اسـتاد معرفـت :     تفسیر در قرآن فقهی آیات رسد می نظر به
 وندخدا. شود دیده می بقره سوره 219 آیه در آن نمونه ؛باشد کمال سه هر واجد ،»جامع
 لییوسـا  جنس و قماربازي، مسکراتهمچون  احکامی فلسفهدرباره  ،آیه این در متعال

 با آنها تفسیري بررسی مجال در معرفت استاد که کند می بیانمطالبی ، شوند می انفاق که
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  .ه استپرداخت اظهارنظر به ،اسالمی تراث از استفاده
» الفحشـاء « همچـون  یعـام  عنـاوین  از اسـتفاده  بـا  مکی آیات در حکیم خداي

 در حضـور  عدم« )،33 :اعراف ر.ك:( »فواحش باطن و ظاهر « )،28 :اعرافر.ك: (
 تطبیـق  خطا و فسق اهل مجالس بر روایات در که) 72 :فرقانر.ك: » (زور مجالس

 ،)90 :نحـل ر.ك: » (منکـر « و) 443ص ،9ج ،1368 ،قمی مشهدير.ك: ( است شده
، بـود  شـده  شـناخته  آنهـا  زشـتی  و ناپسـندي  کـه مسـلمانان را از ارتکـاب اعمـالی    

. )67ر.ك: نحـل:  ( افتـاد  تـأخیر  به  نحل سوره تا خمر نام به تصریحولی ، بازداشت
 و خرمـا  ثمـرات  برخـی  از مـردم  توسـط کننـده   مست مشروبات تهیه از آیه این در

 حکمـت  بیـان  بـر  آغازي ،مکه نزول فضاي در مطلب این. است گفته سخن انگور
 بیـان  در : آیـه  سـه  ،مـدنی  هـاي  سـوره  در آن از پـس . شود می قلمداد خمر تحریم

 در نمـاز  بـه  نزدیکـی  ممنوعیـت  )،219 :بقرهر.ك: ( خمر شرب ناپسندي وها  بدي
ر.ك: ( آن فلسـفه  و خمـر  شـرب  قطعـی  حرمـت  و) 43 :نسـاء ر.ك: ( مستی حالت
 در ،خمـر  شـرب  حرمـت  تبیـین  بـر  مفسران عمده تمرکز. شد ابالغ) 91ـ90 :مائده
 ،حرمـت  حکـم  بـر  افـزون  ،دوم و نخسـت  آیـه  در. اسـت  اخیر آیه سه بر و مدینه

دارد؛  وامـی  واکنش به را معرفت استاد کهاست  شده وارد آیه نزول سبب در مطالبی
  :فرماید می آیه این در متعال خداي

 و نَفْعهِمـا  منْ برُکأَ إِثْمهما و للنَّاسِ منافع و رٌیبک إِثْم هِمایف قُلْ سرِیالْم و الْخَمرِ عنِ کسئَلُونَی
ـ تَتَفَ مکلَعلَّ اتیالْآ مکلَ اللَّه نُیبی کذلک الْعفْو قُلِ نْفقُونَی ماذا کسئَلُونَی از تـو دربـاره    :رُونَک

پرسند، بگو در این دو، گناهى بزرگ و سودهایى براى مردم (نهفتـه)   شراب و قمار مى
پرسند چه چیزى را ببخشـند؟   تر است و از تو مى است. اما گناه آنها از سود آنها بزرگ

گونه خداونـد بـراى شـما آیـات (خـود) را روشـن        بر نیاز (ساالنه) را؛ اینبگو افزون 
  .)219 بقره:( گوید باشد که شما بیندیشید ... مى
 بـر شـده   نازل سوره هفتمین و هشتاد و مدینه در شده نازل سوره یننخست بقره سوره

 و قمـار  بازي ،خمر شربدرباره پرسشی  به پاسخ درمذکور  آیه. باشد می اکرم پیامبر
  .است شده نازل ،کرد انفاق باید که اموالی نوع
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ـ ذیـی  روا ریتفاس در خمر موضوع ابعاد و تیفیک. 1 ـ آ لی  219 هی
  بقره سوره

 تبیـین  در يبسیار اقدامات ،آیه این درذیل معرفت استاد دهد می نشانها  بررسی
 مانند روایی تفسیر کتب از یک هیچ در کهاست  داشته بیان خمر شرب تحریم و آیه
در منـابع تفسـیري اهـل     سـپس  و شیعی تفسیري منابعاکنون نخست در . نیست آن

تفاسـیر   ایـن با حرمـت شـرب خمـر در   بسامد روایات مرتبط  گزارش بیان  سنّت به
  خواهیم پرداخت.

  یقم ریتفس. 1ـ1
 ،1ج ،1367 ،قمـی ر.ك: ( اسـت  نکـرده  بیـان  خمـر دربـاره   روایتـی  هیچ تفسیر این

  .)72ص

  یاشیع ریتفس. 1ـ2
 از نقل به روایت نخست، :است آمده آیه درذیل خمردرباره  روایت دو تفسیر این در

 ،دوم روایـت  ؛شـود  مـی  مـورد  شش بر بالغ است و مشروبات انواعدرباره  سجاد امام
 تفسـیر  ،عیاشـی ( شـمرد  مـی  حرام را مسکري هر کهباشد  می جواد امام مکاتبهدرباره 
  ).106ـ105ص ،1ج ،القرآن

  البرهان ریتفس. 1ـ3
  .است گرفته قرار) 7، 5، 2، 1روایات ( خمردرباره  آیهذیل  روایت چهار ،تفسیر این در

  :است قرار ازاین خمر به مربوط روایات مفاد
 اسـت  خمر شرب از نهیکریم،  قرآن در آیا کهپرسش  این به پاسخ نخست، روایت

  ؟آن شرببودن  حرام یا
  .قرآن آیات در خمر تحریم نزول سیردرباره اي  مرسله ،دوم روایت
  .اي کننده مست هربودن  حرام بیان ،پنجم روایت
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ــت ــتم روای ــر ،هف ــام ذک ــواع ن ــروبات ان ــش مش ــه ش ــی( گان  ،1ج ،1416 ،بحران
  ).456ـ454ص

  نینورالثقل ریتفس. 1ـ4
 آیـه  ذیل) 791ـ788 روایات( حرام مشروباتمربوط به  روایت چهار ،تفسیر این در

 کافیال از نقل به البرهان مرسله روایت از بخشی ،تفسیر این روایات .است شده گزارش
 لـی و ،شد مطرح بقره سوره آیه نزول با اجمالی تحریم درك ماجراي آن در که باشد می

  .فهمیدند دیگر آیات با را قطعی حرام
 تفسـیر همـان   هفـتم  روایت ،سوم روایت و البرهان پنجم روایت همان ،دوم روایت

 در کـه  اسـت  آورده البیان مجمع تفسیر صاحب طبرسی از نقلی ،چهارم روایت در. است
 ایـن  دارد می اظهار فقط و است حرام ،کننده مست مشروبات زیاد یا کم دارد می بیان آن

 ،1ج، 1415 ،حــویزي عروســی( شــود مــی ظــاهر شــیعه اصــحاب روایــات از مطلــب
  ).210ـ209ص

  یصاف ریتفس. 1ـ5
 بـدون  را روایـات  از تعدادي ،کافیال روایی کتاب از نقل به نخست ،صافی تفسیر در
 خمر پلیديبه  روایات این مفاد. کند می نقل صادق امام و باقر امام از تفکیک و آدرس

 یتمام بر و است يدیگر زیاد گناهانشرور و  ریشهشرب خمر،  اینکه وشود  مربوط می
 ،تأخیر علت و است شده نازلکننده  مست مشروبات حرمت ،شان دین کمال هنگام انبیا

  .است بوده آنها با رفق و مردم ازسوي احکام تحمل مصلحت
 تشـریع  مراحـل  مرسله روایت نخست، ـ پیشین منابع در شده گفته روایت دو سپس

 دلیـل دربـاره   را ــ  جواد امام با عباسی مهدي گويو گفت ماجرايدوم،  و خمر تحریم
  ).249ـ248ص ،1ج ،1415 ،کاشانی فیض( است کرده نقل قرآن در خمر حرمت

  کنزالدقائق ریتفس. 1ـ6
 نقـل  روایـت  چهـار  ،کنزالـدقائق  تفسیر در کاشانی فیض شاگرد قمی مشهدي مرحوم
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 سـجاد  امـام  روایـت  ،مسـکر  هر حرمتدرباره  جواد امام مکاتبه روایت ه است:کرد
درباره  کافیال مرسله روایت، شود می گرفته آنها از خمر که موادي گانه شش انواع درباره
 شان شریعت در را خمر تحریم پیامبران همه که رضا امام روایت و خمر تحریم مراتب
 نمـاز درحال  مستی و خمر تحریم نزول سبب ،بیضاوي از نقل بههمچنین  اند. کرده اعالم

  ).321ص ،2ج، 1368، مشهدي  قمی ( است کرده گزارش را
 گزارشکه درذیل،  است شده پرداخته موضوع این به نیز سنّت اهل روایی تفاسیر در
  .شود میاهل سنّت ارائه  تفاسیر نتری مهم در خمر تحریم روایات محتواي و تعداد

  انیالب جامع ریتفس. 1ـ7
 ثـم إ فیهما« چون عباراتیدرباره  وپردازد  می آیه فقرات تفسیر به البیان جامع در طبري

 دهد می توضیح آنها استناد به وي .کند می نقل عباس ابن و مجاهد ،سدي از قول سه ،»کبیر
 ،»ثـم إ« از دمقصـو  و اسـت  آیـه  همین ،گفته را خمر عیبکریم  قرآن که بار نخستین که

 نقـل از  بـه  »للناس منافع و« فقرهدرذیل  وي. باشد می خمر شرب هنگام به دین در نقص
 لذت ،عباس ابن نقل از به و خمر فروش درآمد و سود را منافع از قصودم ،سدي و مجاهد

 خمر تحریم از پیش منافع به را مذکور منافع ،مجاهد نقل از به و کند می بیان آن شادي و
 ،عبـاس  ابـن  نقـل از  بـه  »نفعهما من کبرأ ثمهماإ و« عبارتدرذیل  سپس. است دانستهمربوط 

 شـمرده  خمـر  تحـریم  از پـس  را ثـم إ از قصودم و تحریم از پیش منافع ،ضحاك و ربیع
 دربرابـر  دیـن بـردن   میاناز را منافعش بر خمر گناهبودن تر بزرگ ،عباس ابن از وي. است
  .کند می تفسیر خمر شرب لذت

 حاصـل  تبعـات  ،خمر» ثمإ« از قصودم که پردازد می مطلب این بررسی به سپس وي
 ،جبیـر  بـن  سـعید  از ادعا براین و شرعی حرمت نه باشد، می آن هاي مداپی و خمر شرب از

 شـرب  به ،آیه در» للناس منافع و« لفظ و آیه نزول با برخی که کند می نقل نزولی سبب
 کـه  زمـانی  تـا  ؛اسـت  نبـوده  مطرح آیه در جانبه همه حرمت فهمیدند و دادند ادامه خمر
 نقـل از  بـه همچنـین  . دنـازل شـ   تحـریم باب  در مائدهسوره  سپس و نساءسوره  آیات

 تصـریح  مائـده آیـه سـوره    وسـیله  بـه  نساءسوره  و بقرهسوره  آیهشدن  نسخ به، عکرمـه 
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 و کنـد  مـی  نقل آیه نزول سببدرباره  روایاتینیز  سـدي  و شعبی، القموص ابی از. کند می
 کـه را  گروهـی  عـوف  بـن  عبدالرحمن که دارد می بیان نساء سوره به مربوط آیه مناسبت به

 آیـه  ،نمـاز  در مسـتی  حالـت  بـا  وکرد  دعوت خانه به ،بود نآنا درمیان علی حضرت
 روایـات  نیـز  ربیـع  و قتـاده  ،مجاهـد  از. خوانـد  آیه از» ال« حذف به را» ماتعبدون عبدأ ال«

 تحـریم  مراحـل  روایات زید ابن از سپس. داشت بیان خمر تحریم مراحل درباره يدیگر
 بـه  ،مائـده  سـوره  نـزول  از پـس  پیـامبر  کـه  دارد مـی  اعـالم  و کنـد  مـی  بیان را خمر

  .زد می تازیانه مشروب خوردندگان
 رسـد  مـی  نظر به که است کرده گزارش نقل 21باره  دراین طبري جریر ابن کلی طور به
ر.ك: ( اسـت  بـوده  آیه فقرات ذیل شان قراردادن و آنها بیشتر تقطیع اثر بر روایات تکثیر
  ).212ـ208ص ،2ج ،1415 ،طبري

  میالعظ القرآن ریتفس. 1ـ8
 دلیل به روایت این. است کرده اکتفا نزول سبب روایت نقل به فقطباره  دراین کثیر ابن
 قـرار  وي رجالی بررسی و تردید محل ،دارد خمر شرب بر عمر استمرار در ظهور اینکه

 ،کثیر ابن( شمرد می صحیح را حدیث ترمذي و مدینی ابن نقل از به درنهایت ولی، گیرد می
  ).433ص ،1ج، 1419

  الدر المنثور ریتفس. 1ـ9
 در شـده  گفتـه  روایـت  نخسـت . شـود  می بیان تفسیري روایت هفت ،تفسیر این در
 انـد،  کـرده تصـریح   بـودنش  صـحیح  به برخی که منبع دوازده نقل از به را کثیر ابن تفسیر

 عایشـه  از. آورد می عمر نام ذکر بدون ،انس نقل از به را روایت همین سپس. کند می نقل
 نقـل از  بـه  درادامـه . اسـت  بـوده  خمـر  تحـریم  بـراي  بقره سوره آیه که کند می نقلنیز 

 عبـاس  ابـن  از پـنجم  روایت در. کند می تشریح را خمر گذاري نام حکمت مسیب بن سعید
 مراحـل  بـه  ششـم  روایـت . شد نسخ مائده سوره نزول با بقرهسوره  آیه که کند می نقل

 در .کنـد  مـی  اشـاره  مائـده  سـوره  درنهایـت  و نسـاء سوره  تا بقره سوره از خمر تحریم
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 از پـس  گنـاه  ،خمـر  ثـم إ از قصـود م کـه  آورد مـی  عبـاس  ابن از توضیحی ،هفتم روایت
 ،سـیوطی (باشـد   مـی  تحـریم  از پیش منافع ،منافع از قصودم که چناناست؛  بوده تحریم
  ).253ص ،1ج ،1404

 سوره 43 هیآ لیذ ییروا ریتفاس در خمر موضوع ابعاد و تیفیک. 2
  نساء
 نسـاء  سـوره  43 آیـه  ،اسـت  شـده  مطـرح  آن در خمر تحریم مسئله که دیگري آیه

 آیـه  ایـن  در متعـال  خـداي  .نازل شد مدینه در نساء سوره از پیش بقره سوره. باشد می
ـ : «است داشته برحذر مستی هنگام به نماز اقامه از را مؤمنان  التَقْرَبـوا  آمنُـوا  نَیالَّـذ  هـا یأَ ای
  .»... تَقُولُونَ ما تَعلَموا حتَّى  ارىکس أَنْتُم و الصالةَ

 بقره سوره انتهاي تا ،معرفت استاد قلم به الجامع ثرياأل التفسیر کتاب گفتنی است
 نشـده  بررسـی  مستقل طور به تفسیر این در مذکور آیهرو  ازاین است؛ یافته نگارش

 هـاي  مصـداق  تعیین و نزول سبب به ،آیه اینذیل  در سنّت اهل منابع عمده. است
 اهل تفاسیر غالب نقل بر بنا روایات این در اند. پرداخته ـ  خوابازجمله   ـ سکرآور

، شـد » ماتعبـدون  عبـد أ ال« آیـه  اشتباه خواندن و خمر شرب مرتکب که کسی ،سنّت
، حضـرت  آن نـام  ذکـر  بـدون  و اند داده خرج به ادب ،منابع برخی البته. بود علی

ــزرگ صــحابه از گروهــی ازســوي خمــر شــرب واقعــه ــامبر ب  مجلــس در را پی
  اند. داده گزارش عوف بن عبدالرحمن

  سنّت اهل منابع در نساء سوره 43 هیآ نزول سبب. 2ـ1
 آن نـام  به صراحت ،علی نام به صراحت عدم: آمده است گزارش چهار باره دراین
 آن اینکهه ب صراحت ،است بوده علی غیر ،جماعت امام و مست فرد اینکه و حضرت

 ، ولـی خورد شراب علی آنکهدرنهایت  و است بوده علی ،جماعت امام و مست فرد
  پردازیم: . درذیل به تشریح چهار گزارش میبود دیگري شخص جماعت امام

 را تفسـیر  نخستین سنّت اهلدرمیان  که طبري جریر ابن ؛علی نام به صراحت عدمـ 
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  :آورد گونه می این البیان جامع تفسیر در، کرد تدوین
ـ  اللَّـه  رسـول  أصحاب من نفرا فدعا شرابا و طعاماً صنع عوف بن عبدالرحمن أن روى  نیح

 أحـدهم  قـدموا  المغـرب  صـالة  وقت جاء و ثملوا فلما، شربوا و لواکفأ، مباحۀ الخمر نتاک
ـ ف. فنزلـت ، أعبـد  ما عابدون أنتم و، تعبدون ما أعبد: فقرأ، بهم صلىیل ـ  شـربون یال انواک  یف

 علموا و رکالس عنهم ذهب قد و إال صبحونیفال شربوها العشاء صلوا فإذا، الصلوات أوقات
  .)619ص ،5، ج1415طبري، ( مهایتحر نزل ثم. قولونی ما

 مسـکري  شـراب  و غـذا ، پیـامبر  اصحاب از عوف بن عبدالرحمن، روایتبر اساس 
 هنـوز  کـه  بـود  زمـانی  اتفاق این .خوردند آن از پیامبر اصحاب از گروهی. کرد آماده

 یشخـو  از یکی .شد داخل مغرب نماز هنگام ،مستی از پس. بود مباح مشروب خوردن
 نـتم أ و ماتعبـدون  عبـد أ« :خوانـد گونـه   ایـن  نماز قرائت در وي گماردند. جماعت امام را

 نمازخوانـدن  از را آنهـا  و شـد  نازل مناسبت همین به نساء سوره آیه که» عبدأ ما عابدون
  ).213ص ،2، ج1415، آلوسی /513ص ،1، ج1414، زمخشري( کرد منع مستیهنگام 

 ،نـزول  اسـباب  از دسته این به مربوط روایات ضمن در طبـري  جریر ابن استگفتنی 
مباحـث   درادامـه  کـه  است آمده علی نامها  شده دعوت زمره در که کند می نقل روایتی

  .پرداخت خواهیم نداب
 کلمـات  در :شـراب  مجلـس  جماعت بر وي امامت و علی حضرت نام به تصریح ـ
  :است آمده سلیمان بن مقاتل

 و علـى  و عثمـان  و عمـر  و رکأبـاب  فـدعا ، طعامـاً  صـنع  يالزهـر  عـوف  بن عبدالرحمن أن
 المغـرب  صـالة  فحضـرت  خمـراً  سـقاهم  و لواکفأـ   عایجم اللّه رحمهم ـ وقاص أبى بن سعد

 تـه ئقرا فـى  فقـال . »... افرُونَکالْ هایأَ ای قُلْ« :فقرأـ   عنه اللّه رضىـ   طالب أبى بن على فأمهم
ـ  أصـحابه  و طالـب  أبى بن على فىـ   جلّ و عزّـ   اللّه فأنزل عبدتم ما عابدون نحن  هـا یأَ ای

نُوا نَیالَّذوا آمالةَ التَقْرَبالص و أَنْتُم 374ص ،1 ، ج1424، مانیسل بن مقاتل ریتفس( ارىکس(.  
 در کـه  بـود  جماعتی امام و مست صحابی از کیی علی حضرت ،روایت اینطبق 

درذیل  جریر ابن که گذشت. خواندها  بت بندگی در مشرکان با هماهنگی از اشتباه به نماز
. است کرده نقل را مذکور سبب ،علی مؤمنان امیر نام به تصریح با ،بقرهسوره  219 آیه

، 1404 ،سـیوطی ( اسـت  آمده مفسران از دیگر برخی نقل در سیوطی روایت این همانند
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، 1420، عاشـور  ابـن  /378ص ،1ج ،النقول قی اسباب النزول  لُباب، همو /165ص ،2 ج
  ).665ص ،2، ج1408 ،قطب سید /47ص ،5 ، ج1421 ،مراغی /133، ص4ج

 در حاتم ابی ابن :بود علی غیر يدیگر فرد، مجلس آن جماعت امام و شراب خورندهـ 
 کرده مطرح سببی چنین علی نقل از به سلمی ابوعبدالرحمن نقل از به العظیم القرآن تفسیر
 است شمرده علی از غیر فردي ،بود جماعت امام و شد مست کهرا  مردي ولی ،است

  ).958ص ،3، ج1419، حاتم ابی ابن(
، نادرسـت  سخنان گوینده و جماعت امام ، ولیکرد مصرف مشروب علی حضرتـ 
  :بود دیگري شخص

 طعامـاً  عـوف  بن عبدالرحمن لنا صنع: قال، طالب یأب بن یعل عن، یالسلم عبدالرحمن بیأ عن
 قـل : فقرأ قال، فالنا فقدموا الصالة حضرت و، منا الخمر فأخذت، الخمر من سقانا و فدعانا

ـ  اللّه فأنزل، تعبدون ما نعبد نحن و ماتعبدون أعبد ما افرونکال هایأ ای  آمنُـوا  نَیالَّـذ  هـا یأَ ای
ـ  و، حـاتم  بـی أ ابن رواه ذاکه تَقُولُونَ ما تَعلَموا حتَّى  ارىکس أَنْتُم و الصالةَ التَقْرَبوا  رواه ذاک

 ،کثیـر  ابـن ( حیصـح  حسـن : قال و، به کیالدشت عبدالرحمن عن، دیحم بنعبد عن يالترمذ
  .)273ص ،2، ج1419

  .است بوده عوف بن عبدالرحمن جماعت امام که کند می تصریح دیگري نقل در وي

  عهیشیی روا ریتفس منابع. 2ـ2
 وجـود  بـا  کـه  مسکرهایی انواع به عمده طور به نساء سوره آیهدرذیل  شیعه مفسران

 سـبب  بـه  ولـی  انـد،  کرده توجه، کرد نظر صرف آنها رفع هنگام تا نماز اقامه از باید آنها
تـا]،   [بی، طوسیر.ك: (اند  نداده پاسخی مؤمنان امیر به شده داده نسبت رد و آیه نزول

 /395، ص3، ج1374 ،شـیرازي  مکـارم  /81ـ80ص ،3، ج1372، طبرسی /205ص ،3ج
ــی ــب /83، ص2، ج1377، مدرسـ ــایی /361ص ،4، ج1378 ،طیـ  ،4، ج1417 ،طباطبـ

  .است بوده ادعا بطالنبودن آشکار دلیل هب سکوت این شاید .)361ص
 منـابع  در نـزول  اسـباب  روایات ،علی نام حذف با نیز شیعی تفسیري منابع برخی

 ،قمـی  مشـهدي  /453ص ،1، ج1415 ،کاشانی فیضر.ك: (اند  کرده تکرار را سنّت اهل
  ).411ص ،3، ج1368
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 سوره سیزدهمین و یکصد که مائده سوره در خمر تحریم با مرتبط آیه دو بررسی از
 صـراحت  در اسـالمی  فرق همه اشتراك دلیل به، ستآنها آخرین یا پیامبر بر شده نازل

  :کنیم می اکتفا آیات نص به و نظر صرف ،خمر تحریم به نسبت
ـ  عمـلِ  مـنْ  رِجـس  الْـأَزالم  و الْأَنْصاب و سرُیالْم و الْخَمرُ إِنَّما آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای  طانِیالشَّ

وهبتَنلَّ فَاجکلَعونَ محیری إِنَّما تُفْلی أَنْ طانُیالشَّ دعوق کنَیبةَ  مـداوالْع و  غْضـاءـ  الْب ـرِ  یفالْخَم و 
رِیالْمس ی ودکصنْ مع کذرِاللَّه نِ والةِ علْ الصفَه ونَ أَنْتُمنْتَهدیا آورده مانیا هک سانىک اى :م !

، پـس  ؛ندا طانیش ارک از] و[ دندیپل فقط بندى شرط هاى چوب و ها بت و قمار و شراب
 و شـراب  سبب به خواهد مى طانیش. دیشو رستگار شما هک باشد، دینک دورى] ها[آن از

 ؛بازدارد نماز از و خدا ادی از را شما و ندک جادیا نهکی و دشمنى فقط شمادرمیان ، قمار
  .)91ـ90 :مائده( !د؟یده مى انیپا ]قماربازى و خوارى شراب به[ شما ایآ پس

 خمر میتحر ابالغبودن  یجیتدر ای خمر میتحربودن  یجیتدر. 3

 گفتـه  سنّت اهل منابع در .است اتفاق مورد اسالمی فرقدرمیان  خمر شرب حرمت
 بـه  کـه  مائـده  سوره آیه تا اساس براین ،گرفته صورت تدریج به خمر حرمت است شده

 که هنگامی فقط و بودند مجاز خمر شرب در مردم، استمربوط  قرآن نزول ایام آخرین
 سـبب بـاره   درایـن . شـد  برداشت خمر شرب از قطعی نهی، شد نازل مائده سوره آیات
 عمـر  پـذیري  نهـی شـدن   قطعـی  بـه  نسبت سنّت اهل تفسیري منابع غالب در یهای نزول

 و وقـاص  ابـی  بنسـعد  همچـون  پیـامبر  ارانی برخی مستی ماجراي و آیه نزول دنبال هب
 در مشرکانشدن  هالك نفع به جاهلی اشعار خواندن و جاهلی تعصبات تکرار و درگیري

، طبـري  /501ص ،1ج ،1424، سـلیمان  بـن  مقاتـل ر.ك: ( اسـت  شـده  روایت بدر جنگ
 /81، ص2، ج1417، بغــوي /1200، ص4، ج1419 ،حــاتم ابــی ابــن /24ص ،7، ج1415
، 1415، بغـدادي  /292، ص6، ج1364 ،قرطبـی  /108، ص4، ج1422 ،نیشـابوري  ثعلبی

 314 ــ 312ص ،2، ج1404سـیوطی،   /163ــ 161ص ،3، ج1419 ،کثیر ابن /75، ص2ج
  ).مائده سوره 91ـ90 آیات ذیل

  است بوده حرام ابتدا همان از اسالم در خمر که شود می استفاده شیعی منابع ظاهر از
 حکم این ابالغ ، ولیکنند اجتناب خمر شرب از مردم که بود کرده اراده مقدس شارع و
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 ،اسـت  تفاسـیر  این مستند که روایی منابعبر اساس  براین افزون. پیمود را تدریجی مسیر
 نبـود  اسـالم  مخصـوص  آن حرمـت  و بود شده حرام عایشر و انبیا یتمام درمیان خمر

 ،شـیرازي  مکارم/ 81ـ80، ص3، ج1372، طبرسی/ 205، ص3تا]، ج ، [بیطوسیر.ك: (
/ 361، ص4، ج1378 ،طیـــــب/ 83، ص2، ج1377، مدرســـــی/ 395، ص3، ج1374

  )361، ص4، ج1417 ،طباطبایی

  میتحر زمان در اختالف ثمره. 3ـ1
 شـده  شـناخته  و بـزرگ  صـحابه  ،پیامبر بر خمر نوشیدن ،نخست دیدگاهبر اساس 

 بـوده  مجـاز ، باشـد  شـده  نـازل  مائده یعنی سوره آخرین که زمانی تا مردم همه وایشان 
 و ــ  شرعی ممنوعیت و قطعی تحریم نه ـ کراهت، بقره سوره 219 آیه مفاد زیرا؛ است
 از نمازگزاران که چنان ؛است مستی و نماز نمیا جمع ممنوعیت ،نساء سوره 43 آیه مفاد

 کـه  افـرادي  و اوصیا ،پیامبر ،دوم دیدگاه بر بنا ولی، شوند می منع نمازهنگام  جنابت
 از حتی ،شدند می شمرده پیامبر مخصوص معنوي و علمی شاگردان و صحابه درزمره

 خمـر  شـرب  درباره نزول سبب به مربوط روایاترو  ازاین ؛اند نزده مشروب به لب مکه
  .است نادرست و ناروا علی مؤمنان امیر ازسوي

  دوم دگاهید شواهد. 3ـ2
 توجـه  آیـات  داخلی نیقرا و نزول اسباب روایات بهنخست  دیدگاه که شد روشن

 اعـالم بـودن   تدریجی از کاشف را نزول اسباب و داخلی نیقرا دوم دیدگاه .است کرده
 از شـواهدي  اسـاس  بـر  را خمـر  شـرب  حرمت ولی ،است شمرده خمر شرب تحریم
 زمـان  در آن شـرب  از برگزیده افرادشد  سبب می که حرمتی داند؛ می نآقر نزول ابتداي

  .کنند اجتناب حرمت صریح ابالغ عدم
 بنـد  چنـد  ضـمن  در ادعایی نزول هاي سبب مردودشمردن و شیعیان دیدگاه تشریح

  .شود میبیان 
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  فردي نه و اجتماعی امري احکام تشریح نزول ترتیب. 3ـ2ـ1
 شـده ابـالغ   تـدریج  به آن از احکامی و شد نازل سال 23 یا 20 طول درکریم  قرآن

 یـا ) 31 :رومر.ك: ( مکـه  در پیـامبر  حضور اواخر در نماز وجوبی دستور مثالً ؛است
 پاکدامنی به دستور یا) 43 :بقرهر.ك: ( مدینه در پیامبر حضور لیاوا در زکات وجوب

 آیـات  کـه  چنـان  ؛است شده صادر) 32 :اسراءر.ك: ( کریم قرآن نزول از پس سال چند
 عنـوان  بـه  سـپس  ،بقـره  سوره در حرمت جانب ترجیح شکل به ابتدا خمر شرب تحریم

 اعـالم  در صـراحت  درنهایـت  و نسـاء  سوره در نماز و مستی نمیا جمعبودن  نامطلوب
 ارتکـاب  معناي به اعالن در تدریج این ولی، است هگرفت صورت مائده سوره در حرمت
 رسـیدن  تـا  پیامبر بزرگوار صحابه خصوص به و مسلمانان یتمام ازسوي خمر شرب

 امـور  از اجتنـاب  بـا  سازي جامعه مقام در احکام تدریجی نزول. است نبوده صریح نهی
 از پیش حتی معاصی برخی از برگزیده مؤمنان از افرادي ازسوي طاعات انجام یا ناپسند
  .نداردی منافات آنها صریح و رسمی تحریم

 وجوب آیات نزول از پس زمانی به را پیامبر پاکدامنی یا نماز اقامه مسلمانی هیچ
 پیامبر عصمت درکم  دست مسلمانی هیچ. است کردهمربوط ن پاکدامنی حرمت یا نماز

 شده شناخته معاصی که دارند اتفاقمسلمانان  همه. است کردهن تشکیک رسالتش آغاز از
 حرمـت  هرچند ؛است نشده انجام حضرت آنوسیله  به کریم قرآن غیر یاکریم  قرآن در

 و اسـالم  علمـاي  از یـک  هـیچ . باشـد  شـده  وارد قرآن نزول از پس ها سال معاصی این
طبق قاعده . است نداده نسبت اسالم عزیز پیامبر به را خمر شرب ارتکابنیز  مفسران

 از خـود رو  ازاین ، بوده آگاه امور گونه این حرمت از پیامبر گرامی اسالم پذیرفت باید
  .است کرده می اجتناب آنها ارتکاب

 ،علـی  خمـر  شـرب دربـاره   نـزول  سبب خبرهاي تکذیب مناسبت به معرفت استاد
 شـرب  و صناماأل عبادة: ربی عنه نهانی ما ولأ نّإ« :است آورده اکرم پیامبر نقل از به روایتی

  .)454ص ،5، ج1383معرفت، ( »الخمر
 منـع  از پـس  کـه  خصوصی دستورات نخستین جزء اکرم پیامبر، روایت اینطبق 
 مـاجرا  این است روشن. است بوده خمر شرب ممنوعیت ،کرده دریافتها  بت پرستش
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 رااي  مجسـمه  و بـت  گاه هیچ پیامبر ؛ زیراگردد بازمیایشان  رسالت از پیشها  سال به
  .بود نکرده عبادت

 یـا  کشـور  امـروز  کنیـد  فرض .دارد جریان مسلمانان تازه برخیدرباره  نسبت همین
 ینئتـز  و معارف تعمیق و گسترش ،تربیتی نگاه از .شوند وارد اسالم شرف بهاي  منطقه
 چـارچوبی  در بایـد  را مـردم  عمـوم  و دارد نیـاز  زمـان  اسالمی رفتار و اخالق به مردم

 این ، ولیداد رشد اسالمی و قرآنی زندگی سبک اساس بر مدارا و متانت با و حکیمانه
 ینفـ  را دینـی  دعـوت  بـا  همراهی و پذیرش در افراد برخیتر  سریع رشد امکان مطلب

 همـان  از غیرمسـلمان  کشـورهاي  برخـی  و اروپا در مسلمان تازه زنان اگر مثال ؛کند نمی
 ،اسالم به ایشانبودن جدیدالعهد بهانه به نیست معقول، کنند سر یا روسري  چادر ،آغاز

 حدود در پوشش آیات کهایناستناد  به دستور دهیم؛ اسالمی پوشش برداشتن به را نآنا
گونه  نیز همین خمر شرب ترك حکم. است نازل شده اسالمی دعوت از پس سال هفده
نبایـد   ؛کنند اجتناب آن شرب از خمر مفسده درك با آغاز همان از افرادي اگر که است

تصور کرد که چون ابالغ عمومی حرمت خمر نشده، آنها اجـازه تـرك شـرب خمـر را     
 تناسـب  بـه  ومربـوط اسـت    جامعه در دینی فرهنگ رشد به ،نزول سیر بنابراین ندارند.
  .گردد می ابالغ عموم براي احکام، شود می ایجاد دینی جامعه در که ظرفیتی

  خمر تحریم بر» ثمإ« و» فحشا« از منع کلی حکم سبقت .3ـ2ـ2
 خداي. آنهاست تدریجی تفصیل و احکام برخی کلی بیان ،کریم قرآن هاي ویژگی از
ـ ا[ را، الم، الـف  :رٍیخَب مٍکیح لَدنْ منْ فُصلَت ثُم اتُهیآ متکأُح تابک الر« :فرماید می متعال  ]نی

 »اسـت  شـده  ارکآشـ  آگاه اى فرزانه ازسوى سپس ،افتهی استوارى اتشیآ هک است تابىک
، طباطبـایی ر.ك:  ،نمونـه  بـراي ( اسـت  هایی مطرح بحث آیه این تفسیردرباره  ).1 :هود(

، 9، ج1374، شــیرازي مکــارم /168ص ،11، ج1421 ،مراغــی /136ص ،10، ج1417
ــر .)11، ص5، ج1377 ،مدرســی /9ص ــات اســاس ب ــه صــورت تحقیق  از یکــی ،گرفت

 سـخن  کـه  موضـوعی  هـر دربـاره   کتـاب  ایـن  که ستا آن آیه از درست هاي برداشت
 کنـد  می تشریح تفصیل به سپس دارد و می بیان اجمال به آیاتی در را آن نخست ،گوید می

 شکل به ،محرمات از اجتناب به تشویق یا حرمت). 84ـ78ص، 1392پور،  بهجتر.ك: (
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 و مصـادیق  برخـی  تعیـین  و است شده وارد مکی هاي سوره در نخست اجمال به و عام
  .است شده واگذار هجرت از پس دورهازجمله  و بعد هاي سوره به آنها تفصیل
 گفته ناشایست امور و معاصی از اجتناب براي معیارهایی ،نزول آغاز آیات برخی در

 آنهـا  از هوشـیار  مـؤمن  ، ولـی نباشد معاصی برخی نام به تصریح هرچند کهاست  شده
  :کند میدریافت  را رشید عقل با منافی امور برخی از شخصی اجتناب لزوم

لُوا إِذا وشَۀً فَعنا قالُوا فاحدجلَ ونا هایعآباء و رَنا اللَّهإِنَّ قُـلْ  بِها أَم  ـ  ال اللَّـه  بِالْفَحشـاء  أْمرُی
 میافتی برآن را مان پدران: ندیگو ،نندک زشتى ارک چون و: تَعلَمونَ ال ما اللَّه علَى تَقُولُونَ أَ
 خـدا  بر ایآ ،دهد نمى فرمان ارىک زشت به خدا: بگو .است داده فرمان بدان را ما خدا و
  .)28 :اعراف( د؟یدان نمى هک دییگو مى زىیچ

 خداسـت  خانـه  در عریـان  طـواف ، آیه نزول سبب ،ها گزارش برخی موافق هرچند
ــرير.ك: ( ــی /114، ص8ج ،1415 ،طب ــیض /633ص ،4، ج1372، طبرس ــانی ف  ،کاش

ــی)64ص ،5ج ،1368 ،قمــی ديهمشــ /187ص ،2، ج1415 ــال خــداي ، ول  آن از متع
 ؛کند نمی امر امور گونه این به خداوند که دارد می بیان و کند می یاد فاحشه کلی عنوان به

 بـراي  معیـاري  نیـز  درادامـه . باشـد  شده پیچیده طواف مانند مقدس زرورقی دراگرچه 
 اعمـال  برخـی  مفاسـد  از که شناختی و آن به باتوجه دقت اهل تا دهد ارائه می ها حرام
  :باشد نشدهتصریح  آنها به هرچند ؛پرهیزندب آن ارتکاب از ،دارند

 واْکتُشـرِ  أَن و الْحـقِّ  رِیبِغَ الْبغْى و الْاثْم و بطَنَ ما و منها ظَهرَ ما الْفَواحش ربى حرَّم إِنَّما قُلْ
ا بِاللَّهم نزِّلْی لَم لْطَانًا بِهس تَقُولُواْ أَن و لىع ا اللَّهـونَ  لَـا  ملَمتنهـا  مـن  پروردگـار : بگـو  :تَع 

ـ [ و پنهان آنچه و آنها از است ارکآش آنچه، را زشت]  ارهاىک[  سـتم  و گنـاه  ]نیهمچن
 ]تیـ حقان[ بـر  لىیدل] پروردگار[ هک را زىیچ هکنیا ]زین[ و است ردهک حرام را ناحق هب

 نسـبت  خـدا  به، دیدان نمى هک را زىیچ هکنیا و دیده قرار خدا یکشر، فرونفرستاده آن
  .)33 :اعراف( دیده

  :است گفته سخن» ثمإ« ممنوعیت از ،تقنین زبان با درادامه
وا ورَ ذَرالْإِثْمِ ظاه و نَهونَیک نَیالَّذ إِنَّ باطبس الْإِثْم نَیسزَوـ  بِما ج  گناهـان  و :قْتَرِفُـونَ ی انُواک

 سـزاى  بـه  زودى هب ،ازندی مى گناه به دست هک سانىک رایز ؛دیواگذار را پنهان و ارکآش
  .)120 :انعام( شد خواهند فرکی ،دندیازی مى دست بدان آنچه
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  :فرماید می ،است شدیدتر آن انشاي از که دستور گزارش و دستور زبان با همچنین
ـ الْمنْ و الْفَحشـاء  عـنِ   نْهىی و  الْقُرْبى يذ تاءیإ و الْإِحسانِ و بِالْعدلِ أْمرُی اللَّه إِنَّ ـ  و رِک  یالْبغْ

 صـله [ شـاوند یخو]  حق[ دادن و ارىکویکن و داد به خداى همانا: رُونَکتَذَ مکلَعلَّ مکعظُی
 و سـتم  و ناپسند ارک و ارىک زشت از و دهد مى فرمان ]شانیخو بهکردن  ىیکن و رحم
  .)90 :نحل( دیریگ پند و دینک ادی هک دیشا ،دهد مى پند را شما دارد بازمى شىکسر

 شـاگردان  وهـا   حکمـت  درك و فهم صاحب افراد که شود می روشن عبارت این با
 همچـون  انیگناهـ بسـیار زشـت و    و پلید امور کهاند  بوده متوجه اسالم مکتب برجسته

 و گیرنـد  مـی  قـرار  مکـه  در شـده  نازل آیات در» فحشا« و» ثمإ« عموم ذیل ،خمر شرب
 سـوره  آیـات  در» ثـم إ« کلمـه  بـه  باید خصوص به. مانند نمی آن از نهی صراحت منتظر

 ،8ج، العـین ، فراهیـدي ر.ك: ( تنگـی  درشـدن   افتـاده  درلغـت » ثـم إ. «کرد توجه اعراف
 گناهـان  یتمـام  شـامل  و) 5ص ،12ج ،العـرب  لسـان  ،منظور ابن( است گناه و) 250ص
 بـه  مربـوط  آیـه  نخسـتین  در ،است رفته کار به عام طور به دراینجا که لفظ این. شود می

 شـده  گرفتـه  کار به خمر حرمت به اشاره براي) 219 :بقرهر.ك: ( مدینه در خمر حرمت
  ».کبیر ثمإ فیهما قل: «است

 سـوره  آیه بااست،  شده نازل مکه در که اعراف سوره آیه ترکیب از طباطبایی عالمه
 در خمر نوشیدنبودن  حرام صراحت انکار براي جایی اینوجودبا که گیرد می نتیجه بقره
 اسـت  بـوده  حرمـت  تـدریجی  ابـالغ  در مصـلحت  هرچنـد  ؛مانـد  نمی باقیکریم  قرآن

 کـه  کند می اشارهنیز  مکه در تاریخیاي  واقعه به وي). 117، ص6، ج1417طباطبایی، (
 بازداشـتن  بـراي  مشرکان .گیرد می ایمان به تصمیم سیق یبن أعشى نام به شخصی آن در

 دارد مـی  بیـان  وي. است کرده حرام را شراب و زنامحمد (ص)  که دارند می اظهار وي
 تـرك  ،دارد آن بـه  کـه اي  عالقـه  بـاوجود  را شراب و است شده نمی مرتکب را زنا که
 بـوده  مشرکان نزد حتی مکه در خمر شرب حرمتبودن مشهور نشانه امر همین. کند می

 صـدور  بـدون  کـه  را مؤمنـان  برخـی  متعال خداياساس  براین). 134ص ،همان( است
 مدح کریم قرآن در ،اند شسته دست معاصی برخی ارتکاب از ،الهی آشکار نهی هرگونه

 برخـی  انجـام  جهت به، نامد می» عبادالرحمن« که را افرادي فرقان سوره درمثالً  کند؛ می
 دستوري ،نزول سیر در که است مواردي آنهادرمیان  که محرمات برخی ترك و طاعات
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ر.ك: ( اسـت  داده قـرار  تقـدیر  و عنایـت  مـورد ، اسـت  نشده وارد آنها ترك یا انجام بر
  ).75ـ63 :فرقان

  گناهان و فاحش امور میاندر خمر شرب جایگاه .3ـ2ـ3
 شـرب  مخرب نقش از روایی منابع درشود که  رو تأکید می گفته ازاین پیش مطلببه 

 بـر  یهـای  آسـیب  خمر شرب. میان آمده است آن بسیار سخن بهبودن شرور پایه در خمر
، است عقالیی و انسانی رفتار پایه که درحالی عقل دانیم می .دارد آن نوشنده خرد و عقل
 امـر  و شـرّ  هـر  منشـأ  ،عقلی آسیبدلیل  همین ؛ بهباشد می درست باورهاي و ایمان پایه

بـه موضـوع    صـادق  امـام  نقـل از  بـه  کافیالدر کتاب  کلینـی اساس  براین. است پلیدي
 بـا  زیـرا  ؛اسـت  بـاالتر  نماز ترك از حتی خمر شرب شرارتکند که  گونه اشاره می این

 ،کلینـی ( شناسـد  نمی آن با را پروردگارش که گیرد می قرار درحالتی انسان ،خمر شرب
 2ح ،همان( گناهان همه سرآمدنیز آورده است که شرب خمر،  و) 1ح، 692ص ،1365

 و) 6 و 5ح ،همـان ( است شراب معصیتی هر قفل کلید. باشد می شري هر کلید و) 3 و
) 7ح، 694ص، همان( است نشده عصیان خمر شرب از شدیدتر چیزي به متعال خداي

 مـانع  کـه  عقـل  زیرا ؛)8ح، همان( شود می زنا حتی و نماز ترك مرتکب ،خمر شارب و
 عقل اهمیت کاشف که روایتی در. شود می گرفته او از مستی در است، امور این ارتکاب

حضرت  به اکرم پیامبر کهاست  شده وارد، باشد می قوه اینکننده  مختل رفتار زشتی و
 بـراي  حتـی  نـه  و ــ  خـویش  از مراقبـت  جهت به فقط را خمر که کسی: «فرمود علی

 ،صـدوق » (کنـد  مـی  سـیراب  بهشتی پاکیزه شراب از را او خدا، کند ترك ـ خدا رضاي
  .)354ص ،4ج ،1378

 شرب که تبعاتی و نقش و شد گفته خمر شرب براي کهاي  فلسفه و حکمت موافق
 ایـن ، دارد مؤمنانـه  رفتـار  و ایمان ترك آن تبع به و عاقالنه رفتار ،عقل کنارزدن در خمر
 بـوده  انکـار  مـورد  بایـد  اسالم ظهور ابتداي همان از که است پلیدي امورازجمله  عمل
 آن حرمـت سـبب شـده بـود     عموم سازي آماده ضرورت و مردم شدید نساُ ولی ،باشد

 حکمـت  کـه  اسـت  شـده  وارد صـحیحی  روایات درباره  دراین. نشود اعالم صراحت به
 ؛اسـت  بـوده  آنها تحمل عدم دلیل به مردم هالکت از جلوگیري، تحریم اعالم در تأخیر
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 ،12، ج1365 ،کلینـی ر.ك: ( دارنـد در ایـن موضـوع    روشـنی  نـات بی ،اسـالمی  روایات
  .)4ـ1ح ،670ـ699ص

  شرائع همه در خمر شرب ممنوعیت .3ـ2ـ4
 خـود  ذات در احکام، درست نظر اساس بر؛ است مفاسد و مصالح تابع الهی احکام

 معتقدند که اشاعره برخالف ؛ندا احکام علل و مناطها  همان کهدارند  مفاسدي و مصالح
و ندارد وجود شارع نهی و امر وراياي  مفسده و مصلحت و قبح و سنح قبح و سنح 
 ؛)205ص ،1ج ،مقارن المعارفدائرة، شیرازي مکارمر.ك: ( است شارع اعتباري امور از

، نباشدراضی  آن ترك به مقدس شارع که باشد عملی ارتکاب دراي  مفسده اگررو  ازاین
 اینکـه  دلیـل  بـه  بلکـه  ،نیسـت  اسالم مخصوص الزام این. دهد می آن ممنوعیت به حکم

 زدن آسـیب . باشد بوده توجه مورد عیشرا یتمام در باید ،است انسان با مرتبطاي  مفسده
 متوجـه  خمـر  آشامیدن از مؤمنانه رفتار و عقالنی رفتار بر کهاي  فتنه آن تبع به و عقل به

 و باشـد  شـده  حرام اسالم از پیش عیشرا یتمام در خمر شرب کند می ایجاب، شود می
 آسـمانی  کتب مصدق ،کتاب اینزیرا  ؛باشد داشته را آن بر تأکید و تصدیق نقش اسالم
  .)12 :احقاف /92 :انعام /31 :فاطرر.ك: ( باشد می خود از پیش

 ،شـده  بیـان  آنهـا  در کـه  است آورده کافیال نقل از به رادو روایت  نیز معرفت استاد
 متعـال  خـداي  و است بوده انبیا یتمامدرمیان  مشترك حکمی الکلی مشروبات حرمت

 تحـریم بـا   دینش تکمیل الهی علم در نکهآ مگر است، نفرستاده تاکنون را پیامبري هیچ
  .)466ـ465ص ،5ج ،1383، معرفت( است بوده حرام پیوسته و همیشه خمر ،بوده خمر
 عنـوان  بـه  خمـر بـودن   شناخته و خمر تحریم دامنه که شود می روشن توضیح این با

دلیـل   همـین  بـه  ؛است بوده الهی عیشرا در مشترك و مستمر امري ،بزرگ گناه و فاحشه
 ــ  علـی حضـرت  ازجملـه   ـ خدا رسول نزدیک و خاص صحابه پذیرفت توان نمی

  .باشند شده دینی و عرفی ناهنجار و غیرمتعارف رفتارهاي و بدمستی و آن شرب گرفتار

  اهللا رسولویژه نزد  یافته تربیت علی .3ـ2ـ5
 تصـمیم  عبـاس  عمـویش  و پیامبر. شد شدیدي فقر دچار پیامبر عموي ابوطالب
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 سهم جعفر. کنند تربیت خود هاي خانه در را فرزندانش ،وي بر فشار تقلیل براي گرفتند
 یوسـفی ( گرفـت  قـرار  محمد حضرت تکفل تحت علی و ابوطالبنزد  عقیل، عباس
 همـان  از علـی دلیـل   همـین  ؛ به)324ـ321، ص1ج، االسالمی التاریخ موسوعۀ، غروي
 علـی  به چنان محمد حضرت. بود پیامبر سرپرستی و نظارت تحت کودکی ابتداي
 بسـترش  در را وي و گذاشـت  مـی  دهـانش  بـه  را او غـذاي  و آب کـه  داشـت  اشتیاق

 حضـرت  بـا  خود ارتباط شدت علـی  حضرت. بود داده قرار خود مالزم و خواباند می
 مادر دنبال پیوسته که شتري بچه تعبیر با ،گرفت می حضرت از کهرا  تأثیري و محمد

 و، علَمـاً  خالقهأ من یوم کل فی لی یرفع، هاُم أثَر الفصیل اتباع اتبعه کنت لقد« :کرد می تشبیه، بود
  )192خ البالغه، نهج( »بِه بِاإلقتداء یأمرَنی

 در اکـرم  پیـامبر  ،کودکی ابتداي از که کند می تصریح علی حضرتگفتنی است 
 و دسـتور  خـود  نیکـوي  اخـالق  بـه  تخلّق بر مستمر طور به را او و کوشیده وي تربیت

ــرروز ــالی ه ــاالت از کم ــی کم ــی و اخالق ــود روح ــه را خ ــال وي ب ــت داده انتق  اس
  ).همان ،البالغه نهج(

 پروردگـار  نهـی  نتـری  مهـم  درکنار که را خمري شرب اکرم پیامبر رود نمی انتظار
 اسـتاد . باشـد  کـرده  دریغ علی حضرت از آمده است، ها بت پرستش از اجتناب یعنی

 تربیتـی  و جایگـاه  چنـین  از کـه  کسی رسد می نظرتان به آیا: نویسد میباره  دراین معرفت
 اش برگزیـده  اولیـاي  بـراي  خـدا  کـه  درستی روش از ،بوده برخوردار خدا رسول پیش

 و بـدر  احقاد و الضغائن اهللا قاتل نعم« معنادار جمله با سپس وي! کند؟ تخلف ،کرده ترسیم
، »را حنـین  و بدر هاي جنگ از برخاسته هاي کینه وها  دشمنی بکُشد متعال خداي :حنین

  .)454ص ،5، ج1383معرفت، ر.ك: ( دهد می پایان رامطلب 

  پلیدي انواع از یک هیچ به اهل بیت نبودن آلوده .3ـ2ـ6
ـ ری إِنَّمـا « تطهیر آیهطبق  ـ ل اللَّـه  دی ـ الْب أَهـلَ  الـرِّجس  مکعـنْ  ذْهبی ـ تَطْه مکطَهـرَ ی و تی » راًی

 آیـه  اینکـه  از نظـر  صرف. دورند پلید امور ارتکاب از پیامبر بیت اهل ،)33 :احزاب(
 منـابع  در، شیعی منابع بر افزون نیست شکی، شود می معنا فعلی سیاق در چگونه تطهیر

ـ پ همسـران  زینب و عایشه، سلمه ام نیز و صحابه بزرگان نقل از به سنّت اهل  وارد امبری
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 ،12ج ،جامع البیـان  تفسـیر  ،طبـري ( است شده نازل طیبه خمسه شأن در آیه که شده
 دانسـته  اجمـاعی  را طیبه خمسهدرباره  آیه نزول شأن معرفت استادرو  ازاین ؛)12ـ9ص

  ).452ص ،5، ج1383معرفت، ر.ك: ( است
 بر که مصادیقیهمراه با  کلمه این. باشد می حصر اداتازجمله » نماإ« کلمه همچنین

 یـاد  آنهـا  از کـه  است افرادي مخصوص مذکور حکم که کند می بیان ،شود می وارد آنها
 بـه  متعـال  خـداي  تشریعی اراده اینکه بهتوجه با. شود می سلب دیگران از واست  شده

 اراده معنـاي  بـه  نبایـد  بیـت  اهل تطهیر در انحصار ،است پلیدي از مردم عموم تطهیر
ـ  تکـوینی  تطهیـر  اراده قصودم بلکه ،باشد تشریعی  اسـت  عصـمت  و تسـدید  همـان  ای

 ،شـیرازي  مکارم /310ص ،16ج، 1417، طباطبایی /501ص ،10ج، 1378 ،طیب ر.ك:(
  ).292ص ،17، ج1374
 امـر  ایـن  بر کریم نیز قرآن باشد که می پلید امور از شک بی خمر شرب دیگر سوياز

  :است کرده تصریح
ـ  عمـلِ  مـنْ  رِجـس  الْـأَزالم  و الْأَنْصاب و سرُیالْم و الْخَمرُ إِنَّما آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای  طانِیالشَّ

وهبتَنلَّ فَاجکلَعونَ محبـا [ هـا  بـت  و قمـار  و مى همانا !دیا آورده مانیا هک سانىک اى :تُفْل 
ـ پل قرعـه  رهاىیت و ]ردندک مى قربانى آن بر و شمردند مى مقدس هک ىیها سنگ  از و دی

  .)90 :مائده( دیشو رستگار هک باشد ،دیزیبپره آن از، پس ؛است طانیش ارک
ـ  کـه  علـی حضـرت   ،مطلـب  دو ایـن بر اساس   درزمـره  یسـنّ  و شـیعه  اجمـاع  هب

  .باشد شدهآلوده  خمر شرب پلیدي به نباید ،است بیت اهل
 باشد. رو می روبه چالشی با ،استشده  استفاده معرفت استاد بیانات در که شاهد این
 شـده  نازل سوره یکصدوسیزدهمین، کند می بیان را خمر شرببودن پلید که مائده سوره
 سـوره  میننـود  ،دهـد  می توجه بیت اهل تطهیر به که احزاب سوره که درحالی ،است
 پلیـدي  تـا  واسـت   شـده  ابـالغ  بعـدها  خمـر  شرب پلیديرو  ازاین ؛باشد می شده نازل

 آن از پلیـدي  ابـالغ  از پـس  معصـوم  و نـدارد  وجود حرمتی ،باشد نشده بیان مشروب
  ! آن از پیش نه ،کند می اجتناب
 پلیدي مدارردائ حرمت بلکه ،نیست حرمت بیان دائرمدار پلیدي گفت باید پاسخ در
 ذات در موجـود  پلیدي از نشان ،آنبودن  رجس و خمربودن  ثمإ درباره آیه تعبیر. است
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 آیـه  موافقمعصومان ، باشد نشده وارد پلید امر از اجتناب اگر حتی و داردها  پدیده این
 آنمانند  و جنسی هاي آلودگی انواع و خمر شرب ،بت پرستش چون پلید امور از تطهیر
  .کرد خواهند دوري

 در و خـدا  رسـول  نزد و گذشته ادیان در خمر شربکه  شد بیان این بر افزون
 ممنوعیت تصریح به نیاز و است بوده حرام مکه دوره در شده نازل آیات عموم مفاد

 دست آن شرب از ،تحریم به تصریح باجز  که است الزم کسانیدرباره  خمر شرب
 حکم این امتثال تحمل ،ممنوعیت آیات تدریجی نزول با جز که کسانی ؛کشیدند نمی

  اند. نداشته را
 علیحضرت  از. باشد می پلیدي از پرهیزکار اوصیاي درزمره متقیان موالي شک بی
  :است شده روایت

 نبت و جف ثم بحر فی لووقعت و ،علیها اؤذّن لم منارة مکانها فبنیت بئر فی قطرة وقعت لو
 ،کنند ایجاداي  مناره آن جاي به و بیفتد چاهی در خمر ازاي  قطره اگر :ارعه لم الکالء فیه
 جاي به و شده خشک سپس و بیفتد اي قطره دریایی در اگر و گفت نخواهم اذان آن بر
، 1، ج1414 ،زمخشـري ( !بـرد  نخـواهم  راچـ  آن در را گوسفندانم، شود سبز علف آن

  .)261ـ260ص
 اجتنـاب  شـدت . اسـت  خمـر  از متقیان موالي اجتناب شدت از کاشف روایت این

 مـأمون  بـه  رضـا  امـام  نامه از بخشی در که استاي  گونه به خمر شرب از بیت اهل
  :است آمده ـ باشد می بیت اهل دین معرفی در فراوانی مطالب شامل که ـ

ازجمله  خمر زیاد و کم شمردن حرام :... هاکثیرِ و قلیلها الخمر تحریم، البیت هلأ دین من
ـ 121، ص2، ج1378، صـدوق ( است بیت اهل ینیآ و دین ، 1403 ،مجلسـی  /126ـ

  .)169، ص76ج و 4ح، 484، ص63ج
 بـت  نـه  علـی  کـه  کنـد  می تصریح کریم قرآن از آیاتی به استشهاد با شهرآشوب ابن
 دعاي وينظر  به. شد مرتکب را فسق انواع از یک هیچ نه و کرد خمر شرب نه ،پرستید
ـ  و« :پرستی بت از فرزندانش ووي  وند بهخدا دادن اجتناب درباره ابراهیم ـ  و  یاجنُبن نبی 

 :حضـرت  آن نسل و ذریه در مسلمان گروهی وجود نیز و) 35 :ابراهیم( »الْأَصنام نَعبد أَنْ
»نْ وم نایذُرۀً تۀً أُمملسعلـی  کـه  ستمدعا این بر شاهد) 128 :بقره» (کلَ م  ذریـه  از کـه 
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 کـرده  اجتنـاب  معاصی چنین ارتکاب ازباشد،  می حضرت آن دعاي مشمول و ابراهیم
  ).26، ص2، ج1379شهرآشوب،  ابن( است

  علی ازسوي خمر شرب ارتکاب مدعیان نزول سبب سندي بررسی .3ـ2ـ7
 ریشـه  بـی  مطالب بیان و جعل ناحیه در اساسی مشکالت دچار ،نزول سبب روایات

 بـا  کـه  پیونـدي  دلیـل  بـه  نزول سبب روایت. است شده بیان خود جاي در کهباشد  می
 افـراد  ازسـوي  کـه  احـادیثی  جعل جریان ویافت  اکرم پیامبر دوره از پس اختالفات

 رقبا توهین و تضعیف یا اسالم گسترش در افراد و گروه و خود نقشبردن باال منظور به
 ؛اسـت  بـوده  مفسـران  و شناسـان  حدیث از برخی شدید انکار مورد، گرفت می صورت
  :کرد اعالم ـ سنّت اهل فقیه و شناس حدیث ،امام ـ حنبل احمد تاآنجاکه

: دارد وجـود  ریشـه  بـی  روایـت  گونـه  سه :التفسیر و والمالحم المغازي :لها صلأ ال ثالثۀ
، 1404 ،سـیوطی ( تفسیر روایات وها  هفتن به مربوط روایات، ها جنگ به مربوط روایات

  .)441ص ،1ج
 فهـم  بـراي  منبـع  ایـن  از احتیـاط  بـا  تفسیر دانشمندان تا کند می ایجاب مطلب این

 فهـم  در روایـات  ایـن  کاربرد در انگاري سهل و تسامح از و دنکن استفاده آیات مصادیق
 نیـز  و آن معـارض  روایات با روایاتی چنین دید باید موارد گونه این در. پرهیزندب آیات

  .باشند نداشته معارضه دار ریشه و قویم سنّت وکریم  قرآن ،رشید عقل ممسلّ اصول با
وسیله  به خمر شرب ادعاي که کرد روشن پیشین بندهاي در آمده عمل به هاي بررسی

 مطالـب  تکمیـل  در ولـی  ،ندارد صحت شان مبارك عمر از زمانی هیچ در مؤمنان امیر
 نسـاء  سـوره  43 و بقره سوره 219 آیه نزول اسباب روایات داللت بررسی بهگفته  پیش
  .شود می تکیه معرفت استاد هاي پژوهش بر باره دراین ؛ البتهدهیم می توجه

 و اسـت  خوانده نادرست علـی  امام به را» أفقر« نامعلوم جمله ادعاي معرفتاستاد 
 روایتـی  نقـل  با. شمرد می خوارج ورزي کینه از ناشی را ادعا این ،نیشابوري حاکم گفته به
 فـرد  را حادثـه  ایـن  جماعـت  امـام  آن در که متقیان موالي از سلمی عبدالرحمن ابی از

 انتسـاب  زمینـه  کـه  رانخست  روایت ابهام، است داده نسبت ـ خود از غیر ـ نامعلومی
 ،ذهبـی  الـدین  شـمس  و نیشـابوري  حاکم از دانسته، مردود ،بوده علیحضرت  به امامت
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  .کند می تأکید را دوم روایت صحت و درستی
 بـه  که بقره سوره 219 آیهدرذیل  چهارم، قرن علماي از طبري جریر ابن آنکه توضیح

  :است آورده ،پرداخته نیز نساء سوره 43 آیه نزول سبب
ـ اآل سـرِ یوالْم الْخَمـرِ  عـنِ  کسـئَلُونَ ی: ۀیاآل هذه نزلت: قال، يالسد  کبـذل  زالـوا ی فلـم ، ۀی

ـ  أصـحاب  مـن  ناسـاً  فـدعا ، طعامـاً  عوف بن عبدالرحمن صنع حتى، شربونهای ـ  یالنب  همیف
: الخمر یف شددی وجلعزّ اهللا فأنزل، فهمهای لم و افرُونَکالْ هایأَ ای قُلْ: فقرأ، طالب یأب بن یعل
ــ ــایأَ ای ه ــذ ــوا نَیالَّ ــوا آمنُ ــالةَ التَقْرَب الص و ــتُم ــ أَنْ ــى  ارىکس ــوا حتَّ لَمــا تَع ــون م : تَقُولُ
درمیـان   که را پیامبر اصحاب از گروهی و کرد آماده را یغذای عوف بن عبدالرحمن ...

. ندایسـتاد  نمـاز  بـه  ،خمـر  شرب و غذا صرف از پس آنها. کرد دعوت ،بود علی آنها
 آیـه رو  ازایـن  ؛گوید می چه نماز در که نبود متوجه و »الکافرون هایأ یا قل« :خواند پس
طبـري،  ( یـد یگو مـی  چـه  بدانیـد  تـا  نخوانیـد  نمـاز  مسـتی  هنگـام  مؤمنان که شد نازل

  .)208 /2البیان،  جامع
 بـدون  نسـاء  سوره 43 آیه نزول سبب در ششم قرن مفسران از بغـوي  را روایت این

  .)621ص ،1، ج1417بغوي، ( است آورده علی نام ذکر
 ،5جلـد  ــ  رد طبري از که چنان ضمیر مرجع«: دارد می بیان پانویس در معرفت استاد

 سـپس ). 452ص ،5، ج1383معرفـت،  ( »اسـت  عـوف  بن عبدالرحمن خود، آمده ـ61ص
 را نمـاز  کـه  کسیاند  کرده گمان ورزي کینه پیروان از بعضی«: نویسد می روایت درادامه
 »است بوده علی ،خواند کفرآمیز کلمات با اشتباه به را کافرون سوره نماز در و خوانده

  .(معرفت، همان)
 بـه  را ورزانه کینه گمانه این ،الصحیحین علی دركتالمس کتاب صاحب نیشابوري حاکم

 ،2، ج1978حـاکم نیشـابوري،   ر.ك: ( اسـت  داده نسـبت  علی امام با ورز کینه خوارج
 که کند می نقل ،شمرد می صحیح حدیثی معیارهاي با که را نزولی سبب سپس). 307ص
 حضرت آن در که آورد می را ماجرا شرح علی از سلمی عبدالرحمان ابی نقل از به آن در

  :است دانسته خود از غیر دیگر یکس ،شده نماز جماعت امام که را کسی علی
 قـل « :فقـرأ  رجـل  فقدم، المغرب صالة فحضرت ،الخمر تحریم قبل نصاراأل من رجل دعانا

 تعلمـوا  حتـی  سـکاري  نـتم أ و الصـلوة  التقربـو « فنزلـت ، علیـه  فالتبس »الکافرون هایأ یا
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  .(حاکم نیشابوري، همان) »تقولون ما
  :نویسد می روایت درادامهوي 

 خـوارج  اینکـه  آن و اسـت  زیـادي  دهیفا آن در و است درستی سند داراي حدیث این
 را او خـدا  کـه  درصـورتی  ،دهنـد  می نسبت مؤمنان امیر به تنها را قرائت این و مستی

حـاکم  ( اسـت  حـدیث  این راوي خود علی که چنان ؛است کرده نسبت این از ايمبرّ
  ).هماننیشابوري، 

 آورده گـرد  بقـره  سوره 219 آیه ذیل نزول سبب هاي روایت دراین مطلب را  طبري
 و ظهـور  کـه  نزولـی  سبب ،روایات این در  .)208ص، 2، ج1412، طبري :(ر.ك است
 در وا البته. ندارد وجود، باشد ماجرا این در ويشدن  جماعت امام و علـی  بهاي  اشاره
روایـت   :اسـت  کـرده  نقـل  روایـت  دو ،نسـاء  سوره 43 آیهدرذیل  آیه نزول سبب بیان

 جماعت امام آن در که است علی امام نقل از به سلمی عبدالرحمن ابی نقل از به نخست،
 کـه باشد  می حبیب بن عبداهللا از روایتی ،دومروایت  ؛است دانسته عوف بن عبدالرحمن ابی را

  .است شمرده علی را جماعت امامدر آن 
 یکدیگرنـد،  معارض ،نزول سبب باب در روایات که مطلب این بیان با معرفت استاد

 حـل  بـراي  و کـرد  حل را مسئله نزول اسباب روایات راه از توان نمی که گیرد می نتیجه
 نادرسـتی  از کاشـف  کـه  منابعی ؛کند می مراجعه دیگر منابع و کالمی مباحث به ،مسئله

 شواهد این که گیرد می نتیجه مذکور مطالب بیان از پس وي. باشد حبیب بن عبداهللا روایت
 سـبب  درنهایـت  و است روایت بودن ساختگی و پردازي دروغ دست دخالت از کاشف

  ).453ص ،5ج ،همان( شمرد می حنین و بدر حقدهاي و کینه از ناشی را معارض نزول

  جهینت
 پلیـدي  و مفاسـد  دلیل به را خمر شرب ،خود امامان تبع به بیت اهل مکتب پیروان

 کـه  باورند براین و شمرند می »ثمإ« و» فحشا« عموم تحریم درذیلاي  پدیده آن، در ذاتی
 آنهـا . اسـت  شده اعالم اوصیا و انبیا همه بر و عیشرا یتمام در آن حرمت دلیل همین به

 و تحمـل  بـه  ،گرفتـه  صـورت  تأخیري خمر شرب صریح تحریم ابالغ در اگر معتقدند
 ابتـداي  همـان  از پرهیزکـاران  و بزرگان ،اوصیارو  ازاین مربوط است؛ جامعهشدن  آماده
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 اند. کرده اجتناب نیز گناه این از ،پرستی بت چون گناهانی ترك کنار در و اسالم پذیرش
 امیـر  چوناي  وارسته هاي شخصیت خمر شرب ارتکاب از که روایاتی باورند براین آنها

 کـه  اسـت  حقـدهایی  و ورزي کینـه  از ناشـی  و جعلـی  روایاتی ،داردحکایت  مؤمنان
 آنهـا  در کـه  روایاتی با معارضه دلیل به روایات این. اند آورده پدید اسالم جهانان دشمن

 کـرده  معرفـی  علـی  از حضرت غیرکسی  ،شده دیگران جماعت امام که را مستی فرد
 غالـب  بـر  تعجـب  جـاي رو  ازاین باشد؛ می اعتنا غیرقابلو  ساقط اعتبار درجه از است،

 ابهامـات  از گشـایی  گـره  بـر  مبنی مفسر ذاتی وظیفه رغم به که است سنّت اهل مفسران
 بقـره  سوره 219 آیات نزول سبب روایات کنار از ـ اندکی گروه مگر ـ ، همگیتفسیري

 سـبب  اخبـار  تعارض، خود منابع در آنها نقل با و اند گذشته سادگی به نساء سوره 43 و
  اند. گذاشته سرگردان متعارض روایاتدرمیان  را خواننده ،نکرده مرتفع را نزول

 از دفـاع  منظـور  بـه  ،بقـره  سـوره  219 آیـه  درذیل و جامع يتفسیر در معرفت استاد
 يهـا  دیـدگاه  بیـان  ضـمن  ،آورده عمل بهاي  محققانه تالش علی متقیان موالي کرامت
 مـذکور  نـزول  سـبب  نقـد  بـه  داللی و متنیازنظر  ،نزول سبب روایات بر حاکم کالمی

    .است پرداخته
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