
��149تبليغ آيه

ــيره،  ــف؛ ق١٤١٤السـ ــاووس  :الطرائـ ــن طـ ابـ

غايــة ؛ ق١٣٩٩، قــم، مطبعــة الخيــام،.)ق٦٦٤.م(

 حسـن البن  مفلح :في شرح شرائع االسالم المرام

 ،، به كوشش كوثراني، بيروت)٩قرن. م( الصيمري

ــادي،  ــدير؛ ق١٤٢٠دار الهــ ــي  :الغــ االمينــ

ــالميه،  .)ق١٣٩٠.م( ــب االسـ ــران، دار الکتـ ، تهـ

 ابن اثيـر علـي بـن    :الكامل في التاريخ؛ ش١٣٦٦

، بيــروت، دار صــادر، .)ق٦٣٠.م(محمــد الجــزري 

، بـه  .)ق٥٤٨.م(الطبرسي  :مجمع البيان؛ ق١٣٨٥

؛ ق١٤١٥كوشش گروهي از علما، بيروت، اعلمي، 

ــائي ــم االحص محمــود روحــاني، مشــهد،  :المعج

 الراغـب  :مفردات؛ ش١٣٦٦آستان قدس رضوي، 

منهاج السـنة  ؛ ق١٤٠٤ الكتاب، نشر، .)ق٤٢٥.م(

محمـد   ، به كوشش.)ق٧٢٨.م(ه ابن تيمي :النبويه

 :منهاج الکرامـه ؛ ق١٤٠٦، هقرطبـ  مؤسسه رشاد،

، به کوشش عبـدالرحيم  .)ق٧٢٦.م(العالمة الحلي 

ــوعا،   ــهد، تاس ــارک، مش ــزان ؛ش١٣٧٩مب  :المي

 لمـــي،اع بيـــروت،، .)ق١٤٠٢.م( الطباطبـــايي

علي بن يوسف ابـن جبيـر    :نهج االيمان؛ ق١٣٩٣

، بــه کوشــش احمــد حســيني، )قــرن هفــت . م(

  .ق١٤١٨، 7مشهد، مجتمع امام هادي

  محمد يعقوب بشوي

���

آيه شصت و هفتم سوره مائده،  :آيه تبليغ

ــن  ــي ب ــالغ واليــت و امامــت عل  متضــمن اب

  در بازگشت از حجة الوداع 7طالب ابي

ن روزهــاي حيــات ايــن آيــه کــه در واپســي 

نازل شد، به جهت داشـتن واژه   9رسول خدا

غْ «
ّ
بـر پايـه    ١.به آيه تبليغ معروف شده اسـت » بَل
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.٤، ص٥؛ نمونه، ج٩، ص١؛ الغدير، ج١٧٢نهج الحق، ص. ١

اين آيه، ايشان مأمور شد پيامي بسيار مهم را از 

سوي خداوند به مسلمانان ابالغ کند و اگـر در  

ابالغ آن کوتاهي ورزد، رسالت خـويش را بـه   

اطمينـان  خداونـد بـه وي   . انجام نرسانده اسـت 

دهد که او را از گزند و آسيب مردم حفـظ   مي

ّـَك {: کند
ِ َك ِمـن َرب

َ
نِزَل إِ)

ُ
غ َما أ

ّ
َها الر"ُسوُل بَلِ ف.

َ
يَا ك

َُه َواُهللا َفْعِصـُمَك ِمـَن 
َ

eغَت رَِسا
"
َوgِن لَم تَفَعل َفَما بَل

بـا نـزول   . }ا2"اِس إِن" اَهللا ال يَهِدي الَقوَم الiَفِـِرينَ 

در سـال دهـم   ) ۲۷، ۲۲/حـج (حج آية وجوب 

اعـالن   9، منادياني از سـوي رسـول خـدا   ٢.ق

همين مطلب  ٣.کردند که ايشان عازم حج است

بـه مسـلمانان دور از مدينـه نيـز اعـالن      پيك با 

اي بـه حضـرت    در نامه 9همچنين پيامبر ٤.شد

که از طـرف ايشـان بـه يمـن فرسـتاده       7علي

ان آن شده بود، از او خواست که همراه مسلمان

شـــماري بســـيار از  ٥.ديـــار بـــه مکـــه بشـــتابد

 3و حضرت فاطمه ٧، همسران پيامبر٦مسلمانان

 ٨.همراه شدند 9در اين سفر با پيامبر 3فاطمه
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ــان، ج . ٢ ــامع البي ــان، ج١٨٩، ص١٧ج ــيرة ٣٠٩، ص٧؛ التبي ؛ الس

.٣٠٨، ص٣حلبيه، جال

ــوه، ج٢٤٥، ص٤الکــافي، ج. ٣ ــل النب ــة و ٤٣٣، ص٥؛ دالئ ؛ البداي

.١٢٧، ص٥النهايه، ج

.٢٨٢، ص١؛ مکاتيب الرسول، ج٣٩٦، ص٢١بحار االنوار، ج. ٤

.٢٨٣، ص١؛ مکاتيب الرسول، ج٦٣، ص٧روض الجنان، ج. ٥

، ٢؛ تـاريخ طبـري، ج  ٦٠١، ص٤السيرة النبويـه، ابـن هشـام، ج   . ٦

.٣٤٢، ص٢ون االثر، ج؛ عي٤٠١ص

؛ ١٣١، ص٥؛ البدايــة و النهايــه، ج١٠٩، ص٢تــاريخ يعقــوبي، ج. ٧

.٣٠٨، ص٣السيرة الحلبيه، ج

، ٢؛ تـاريخ طبـري، ج  ٦٠٢، ص٤السيرة النبويـه، ابـن هشـام، ج   . ٨

.٣٤٤، ص٢؛ عيون االثر، ج٢٠٤ص
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منابع تاريخي شمار جمعيت همراه بـا ايشـان را   

نفـر   ۱۲۴۰۰۰در اين سفر به اختالف تا بيش از 

در متون اسـالمي، از ايـن حـج     ١.اند ذکر کرده

حجة ، حجة االسالم ،*ة الوداعحجبه  9پيامبر

  ٢.ياد شده استحجة التمام و  الکمال

حـج،  مناسـك  رسول خدا پـس از گـزاردن   

حجه، همراه ديگر مسلمانان  روز چهاردهم ذي

حجه  کرد و پنجشنبه هجدهم ذيترك مکه را 

. به منطقه غدير خم، مکـاني در جحفـه، رسـيد   

که آيه تبليغ بر  ٣پنج ساعت از روز گذشته بود

در آن هـواي   9رسول خدا ٤.ايشان فرود آمد

بسيار گرم نيمروز پـس از اقامـه نمـاز ظهـر در     

اجتماع عظيم مسلمانان بـر فـراز منبـري کـه از     

اي خواند و  خطبه ٥جهاز شتران فراهم آمده بود

از اداي وظيفه رسالت و نزديکي رحلتش خبـر  

سپس بـه پاسداشـت دو امانـت ارزشـمند،     . داد

سه مرتبـه   گاه آن. رش کردقرآن و عترت، سفا
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�? �@ �5A1BBB?&خدا و : گفتند جا آنحاضران در . ٦
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، ٣؛ السـيرة الحلبيـه، ج  ١٥٤، ص٢السيرة النبويـه، ابـن کثيـر، ج   . ١

.٣٠٨ص

، ٥؛ البدايـة و النهايـه، ج  ٦٠٦، ص٤يرة النبويه، ابن هشام، جالس. ٢

.٩، ص١؛ الغدير، ج١٢٥ص

  .٢١٤، ١٠، ص١؛ الغدير، ج١١٢، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ٣

؛ ١٣٥؛ اسـباب النـزول، ص  ١١٧٢، ص٤تفسير ابن ابي حـاتم، ج . ٤

.٢٩٨، ص٢الدر المنثور، ج

  .١٠، ص١الغدير، ج. ٥

ــاريخ٣٣٢، ص١تفســير عياشــي، ج. ٦ ؛ ٢١٩، ص٤٢دمشــق، ج ؛ ت

.٣٣٦، ص٣السيرة الحلبيه، ج

"D� -3 «: فرمــود 9پيــامبر. ترنــد رســولش آگــاه
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MN�O!�«.در اين هنگام، صحابه از جمله ابوبکر  ٨

. تهنيـت گفتنـد   7عمر بن خطاب، بـه علـي    و

هنوز جمعيت پراکنده نشـده بـود کـه جبرئيـل     

فرود آمد و پيامبر را به نزول آيه اکمال و اتمام 

كَملـُت  اَ)ـومَ {: نعمت مژده داد
َ
 ِديـَنُكم لَُكـم أ

تَممُت 
َ
بـر پايـه    ٩)۳، ۵/مائده. (}نِعَمVِ  َعلَيُكم َوأ

: فرمـود  7به حضـرت علـي   9روايتي، پيامبر

 دربـاره پس از نزول آيه تبليغ، اگر آنچه را که 

دادم،  ابالغ واليت تو امر شده بود، انجـام نمـي  

 ١١همه مفسران شيعه ١٠.شد عملم تباه و نابود مي

 :از امامـان معصـوم   ١٢هـايي  با تکيه بر روايت

امت و واليت علي بن شأن نزول آيه تبليغ را ام

 که چناناند؛  در واقعه غدير دانسته 7طالب  ابي

و  ١٤، مورخـان ١٣بسياري از صحابه رسـول خـدا  
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.٢١٩، ص٤٢ج ؛ تاريخ دمشق، ٣٣٦، ص٣السيرة الحلبيه، ج. ٧

، ٦؛ الميـزان، ج ١١، ص١؛ الغدير، ج٣٣٤، ص١تفسير عياشي، ج. ٨

.٥٤ص

-٢٣٧، ص٤٢؛ تـاريخ دمشـق، ج  ٢٣٣، ص٥البداية و النهايه، ج. ٩

٢٣٨.

.٦٥٤، ص١؛ نور الثقلين، ج٥٨٤االمالي، ص. ١٠

؛ ٣٤٤، ص٤-٣؛ مجمــع البيــان، ج١٧١، ص١تفســير قمــي، ج. ١١

.٤٨، ص٦الميزان، ج

ــالي، ص. ١٢ ــب، ج٧٤-٦٧، ص١؛ االحتجــاج، ج٥٨٤االم ، ٢؛ مناق

.٢٢٤ص

.٥٩، ص٦؛ الميزان، ج٥٠، ص١٢التفسير الکبير، ج. ١٣

.٢٣٧، ص٤٢تاريخ دمشق، ج. ١٤
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  .اند سنت نيز چنين گفته  مفسران اهل

تن از محدثان و  ۳۰نام  الغديرمؤلف کتاب 

آورد کـه   سـنت را مـي    مفسران سرشناس اهـل 

 شأن نزول آيه تبليغ را واليت و امامت علي بن

از . انـد  در روز غـدير خـم دانسـته    7طالب بيا

تفسير جمله آنان محمد بن جرير طبري مؤلف 

اسـت کـه کتـاب     تـاريخ طبـري  و  البيان  جامع

او . حديث غدير نگاشته است دربارهرا  الواليه

کند که پيامبر در  از طريق زيد بن ارقم نقل مي

: در غدير خـم فرمـود   حجة الوداعبازگشت از 

َها ايَ {خداوند آيه  ف.
َ
غ الر"ُسوُل  ك

I
نِزَل  َما بَل

ُ
َك  أ

َ
 ِمن إِ)

بIَك  را بر من نازل کـرد و جبرئيـل بـه مـن      }...ر"

فرمان داد تا در اين مکان بايستم و بـه همگـان   

��4-. � «: اعالن کنم �� �� .�1 M!�6 .�1 �
� -P �Q -3"
HI�/�� ���R� �� .% �5�� خداونـد  : سـپس فرمـود  . »��

ست که واليت علـي را بـه   جز به اين خشنود ني

خدا او را ولي و امام شـما قـرار   . شما تبليغ کنم

داده و اطاعتش را بر همگان واجب و حکمش 

کسي . را بايسته و سخنش را حق قرار داده اس

ــه     ــون؛ و آن ک ــد، ملع ــت کن ــا او مخالف ــه ب ک

 ١.تصديقش کند، برخـوردار از رحمـت اسـت   

پــس از او مفســران ديگــر همچــون ابواســحاق 

و واحـدي   تفسـير الکشـف و البيـان   در  ٢لبيثع

و حـاکم   اسـباب النـزول  در کتـاب   ٣نيشابوري

�����������������������������������������������������������
.٢٢٣-٢١٤، ص١الغدير، ج. ١

.٩٢، ص٤تفسير ثعلبي، ج. ٢

.١٣٥ب النزول، صاسبا. ٣

الدين  و جالل  شواهد التنزيلمؤلف  ٤حسکاني

و فخــر  الــدر المنثــورمؤلــف تفســير  ٥ســيوطي

از طــرق مختلــف شــأن  تفســير کبيــردر  ٦رازي

 در 7نزول آيه تبليغ را واليت و امامـت علـي  

  .اند ذکر کرده حجة الوداع

: اند رخي در توجيه شأن نزول اين آيه گفتهب

()' BBB �2�?�0 �در حديث » موال«کلمه  �� *+ �, 
 ��
'() �� PQ&  در مقام امامت و واليت نيست؛ بلکه

در پاسخ به اين توجيـه   ٧.به معناي دوست است

سفارش بـه محبـت و دوسـتي    : گفته شده است

ــه ايــن همــه مقدمــه و متوقــف   7علــي ــاز ب ني

ــت  ــان ســوزان و گــرفتن  ســاختن جمعي در بياب

افـزون بـر   . هاي پيـاپي ازآنـان نداشـت    اعتراف

را بارها مـردم از   7اين، تأکيد بر دوستي علي

ــامبر ــد و ايــن آن قــدر   9زبــان پي شــنيده بودن

آن را  9اهميت نداشت که اگـر رسـول خـدا   

ــالغ نمــي ــام    اب ــه انج کــرد، رســالت خــود را ب

 سـنت،   در منـابع تفسـيري اهـل    ٨.نرسانده باشد

ـغ{سبب نزول آيه تبليغ و مفهـوم   درباره
I
 َمـا بَل

نِزَل 
ُ
َك  أ

َ
هـاي ديگـري مطـرح شـده      احتمال }إِ)

  : است

آيه تبليغ در آغاز بعثت در مکه نازل شد . ۱
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.٢٥٠، ص١شواهد التنزيل، ج. ٤

.٢٩٨، ص٢الدر المنثور، ج. ٥

.٥٠، ص١٢التفسير الکبير، ج. ٦

.٤٦٥، ص٦؛ المنار، ج٢٣٤، ص٣روح المعاني، ج. ٧

.١٦، ص٥نمونه، ج. ٨
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��153تبليغ آيه

رسول خدا مأمور به آن شده همان چيزي اسـت  

هـَل الِكَتـاِب {: که در آيه بعد آمده است
َ
قُل يَـا أ

ــوَراَة َواإلtِيــَل  sٍَء َحــp"  لَْســُتم َ!َ  "eتُِقيُمــوا ا...{ .

فرسايي  در اين آيه تکليف طاقت) ۶۸، ۵/مائده (

ل کتاب نشده تا رسـول خـدا در ابـالغ آن    به اه

ــد  ــامبر ١.احســاس خطــر کن هــاي  در ســال 9پي

و شــرك  نخســت بعثــت، مــأمور مبــارزه بــا      

پرستي و دعوت به توحيد در ميـان مشـرکان    بت

تـر از اهـل    متعصب قريش بود که بسيار خطرناک

کتاب بودند؛ اما رسول خدا هيچ گـاه در انجـام   

د تـا  کـر  مأموريت خـويش احسـاس خطـر نمـي    

خداوند به او وعده محافظت از خطر مشرکان را 

آيد  از محتواي آيه و شأن نزول آن برمي ٢.بدهد

که سياق آيه تبليغ با سياق آيـات قبـل و بعـد از    

آن يکســان نيســت؛ بلکــه ايــن آيــه دربردارنــده 

  .پيامي مهم و مستقل است

ســنت ســخناني ديگــر   برخــي مفســران اهــل

فخـر  . اند ر نمودهسبب نزول اين آيه ذک درباره

قول در ايـن زمينـه    ۱۰رازي و ديگران بيش از 

  ٣.اند نقل کرده

  منابع �

، بـه  .)ق٥٢٠.م(ابومنصور الطبرسـي   :االحتجاج

؛ ق١٣٨٦محمد باقر، دار النعمـان،   كوشش سيد

�����������������������������������������������������������
.٤٢، ص٦الميزان، ج. ١

.٤٢، ص٦الميزان، ج. ٢

؛ التفسـير  ٦١٦، ص٢؛ غرائب القرآن، ج٩٠، ص٤تفسير ثعلبي، ج. ٣

.٤٨، ص١٢الکبير، ج

 ،ه، قــاهر.)ق٤٦٨.م(الواحــدي  :اســباب النــزول

الصــدوق  :االمــالي؛ ق١٣٨٨شــركاه،  الحلبــي و

 :بحار االنـوار ؛ ق١٤١٧البعثـه،  ، قم، .)ق٣٨١.م(

، بيروت، دار احياء التراث .)ق١١١٠.م(المجلسي 

ابـن كثيـر    :البداية و النهايـه ؛ ق١٤٠٣العربي، 

شيري، بيـروت، دار   ، به كوشش علي.)ق٧٧٤.م(

تـاريخ طبـري   ؛ ق١٤٠٨احياء التـراث العربـي،   

، به .)ق٣١٠.م(الطبري  :)تاريخ االمم و الملوك(

ــي از عل  ــش گروه ــي،   كوش ــروت، اعلم ــا، بي م

ابــن عســاكر  :مدينــة دمشــق تــاريخ؛ ق١٤٠٣

، به كوشش علي شيري، بيـروت، دار  .)ق٥٧١.م(

احمــد بــن  :تــاريخ اليعقــوبي؛ ق١٤١٥الفکــر، 

؛ ق١٤١٥، بيروت، دار صادر، .)ق٢٩٢.م(يعقوب 

ــان ــي :التبي ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب  كوش

ــاملي، ــاء  الع ــروت، دار احي ــراث بي ــي الت  ؛العرب

 ،.)ق١٣٩٣.م(ابــن عاشــور  :و التنــويرالتحريــر 

 تفسـير (حـاتم   ابي تفسير ابن؛ مؤسسة التـاريخ 

 بـه ، .)ق٣٢٧.م( حـاتم  ابـي  ابـن  :)العظيم القرآن

 ،هالعصـري  المكتبة بيروت، محمد، اسعد كوشش

تفسـير القـرآن   (تفسير ابـن کثيـر   ؛ ق١٤١٩

 ، بــه كوشــش.)ق٧٧٤.م(ابــن كثيــر  :)العظــيم

ــ ــدين مس ش ــروت، دار الکال ــه، ، بي ــب العلمي  ت

محمـد عـزّة دروزه    :التفسير الحديث؛ ق١٤١٩

، بيــروت، دار الغــرب االســالمي،   .)ق١٤٠٤.م(

، .)ق٣٢٠.م(العياشي  :تفسير العياشي؛ ق١٤٢١

المكتبـة   ،محالتـي، تهـران   به كوشـش رسـولي  

ــالميه  ــة االس ــي ؛ العلمي ــير القم ــي  :تفس القم

ــم، دار    .)ق٣٠٧.م( ــري، ق ــش الجزائ ــه كوش ، ب

الفخر الـرازي   :التفسير الكبير؛ ق١٤٠٤الکتاب، 

تفسير ؛ ق١٤١٣، قم، دفتر تبليغات، .)ق٦٠٦.م(

، بـه  .)ق٥١٠.م(البغـوي   :)معالم التنزيل(بغوي 

؛ كوشش خالد عبدالرحمن، بيروت، دار المعرفـه 

الثعلبــي  :)الكشــف و البيــان(تفســير ثعلبــي 

، به كوشش ابن عاشـور، بيـروت، دار   .)ق٤٢٧.م(

تفسـير قرطبـي   ؛ ق١٤٢٢ احياء التراث العربي،
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، .)ق٦٧١.م(القرطبـي   :)الجامع ألحكام القرآن(

ــي،    ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ؛ ق١٤٠٥بي

 محمـود  عبـداهللا  :مقاتـل بـن سـليمان    تفسير

جـامع  ؛ ق١٤٢٣شحاته، بيروت، التاريخ العربي، 

، بيروت، دار المعرفه، .)ق٣١٠.م(الطبري  :البيان

، .)ق٩١١.م(السـيوطي   :المنثـور  الدر؛ ق١٤١٢

 :دالئــل النبــوه؛ ق١٣٦٥بيــروت، دار المعرفــه، 

، بـه كوشـش عبـدالمعطي،    .)ق٤٥٨.م(البيهقي 

ــه،   ــب العلميـ ــروت، دار الکتـ روح ؛ ق١٤٠٥بيـ

، به كوشش علـي  .)ق١٢٧٠.م(اآللوسي  :المعاني

ــروت،   ــدالباري، بي ــان؛ ق١٤١٥عب  :روض الجن

، به كوشش ياحقي و .)ق٥٥٤.م(ابوالفتوح رازي 

؛ ش١٣٧٥د، آستان قـدس رضـوي،   ناصح، مشه

، به كوشـش  .)ق٥٩٧.م(ابن جوزي  :زاد المسير

؛ ق١٤٠٧محمد عبدالرحمن، بيروت، دار الفکـر،  

، بيـروت،  .)ق١٠٤٤.م(الحلبـي   :السيرة الحلبيه

ابن كثيـر   :السيرة النبويه؛ ق١٤٠٠دار المعرفه، 

، به كوشش صدقي جميـل، بيـروت،   .)ق٧٧٤.م(

ابـن هشـام    :النبويهالسيرة ؛ ق١٤١٨دار الفکر، 

ــه كوشــش الســقاء و ديگــران،  .)ق٢١٣-٨.م( ، ب

الحاكم  :شواهد التنزيل؛ بيروت، المكتبة العلميه

، بـه كوشـش محمـودي،    .)ق٥٠٦.م(الحسكاني 

ابـن   :عيون االثر؛ ق١٤١١تهران، وزارت ارشاد، 

ــاس   ــيد الن ــم،  .)ق٧٣٤.م(س ــروت، دار القل ، بي

هـران،  ، ت.)ق١٣٩٠.م(االميني  :الغدير ؛ق١٤١٤

 :غرائب القـرآن ؛ ش١٣٦٦دار الکتب االسالميه، 

، به كوشـش  .)ق٧٢٨.م(نظام الدين النيشابوري 

ــه،   ــب العلمي ــروت، دار الکت ــرات، بي ــا عمي زكري

، بـــه .)ق٣٢٩.م(الكلينـــي  :الكـــافي؛ ق١٤١٦

كوشش غفـاري، تهـران، دار الکتـب االسـالميه،     

، .)ق٥٤٨.م(الطبرسـي   :مجمع البيان؛ ش١٣٧٥

 :مكاتيب الرسول؛ ق١٤٠٦المعرفـه،  بيروت، دار 

؛ ق١٤١٩ميانجي، تهران، دار الحـديث،   احمدي

ــار ــا  :المن ــيد رض ــاهره، دار .)ق١٣٥٤.م(رش ، ق

ابـن شـهر    :طالب ابي مناقب آل؛ ق١٣٧٣المنار، 

، بــه كوشــش گروهــي از   .)ق٥٨٨.م(آشــوب 

ــه،    ــة الحيدري ــف، المکتب ــاتيد، نج ؛ ق١٣٧٦اس

ــزان ــايي  :المي ــروت، ، .)ق١٤٠٢.م(الطباطب بي

ــي،  ــه؛ ق١٣٩٣اعلم ــارم :نمون ــيرازي و  مك ش

؛ ش١٣٧٥ديگران، تهران، دار الکتب االسالميه، 

، به .)ق١١١٢.م(العروسي الحويزي  :نور الثقلين

ــولي  ــش رسـ ــماعيليان،   كوشـ ــي، اسـ محالتـ

العالمـة   :نهج الحق و كشف الصـدق ؛ ش١٣٧٣

رموي، اال، به كوشش الحسني .)ق٧٢٦.م(الحلي 

  .ق١٤٠٧قم، دار الهجره، 

  اهللا خراساني  لطف

���  

  آيه قبله � :آيه تحويل قبله

عمران،  نود و هفتمين آيه سوره آل :آيه حج

  دربردارنده تشريع وجوب حج

بر اساس اين آيه، خداوند حج را بر کساني 

واجب کرده که استطاعت آن را داشته باشند و 

هر کس از آن روي گرداند و ناسپاسـي کنـد،   

ــان  ــد از جهاني ــيخداون ــاز اســت ب ِ َ!َ {: ني  َوِب"

ـِه َسـبِيال َوَمـن 
َ

ا2"اِس ِحج. اَ-يِت َمـِن اسـَتَطاَع إِ)

، ۳/آل عمران( .}َكَفَر َفإِن" اَهللا َغِ:9 َعِن الَعالَِم3َ 

۹۷(  

آيات مربوط به حج و ارکـان و احکـام آن   

انـد؛ امـا    هاي قرآن پراکنـده  بسيارند و در سوره

ــه   ــروف ب ــه مع ــه حــج«آي ــياري از » آي کــه بس

پژوهان از آن با همين تعبير ياد  مفسران و دانش


