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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 )دامت برکاته(ه اکمال دين در بيان مقام معظم رهبریيتفسير آ

 

ی اعیاد باالتر است، علّت االکبر و از همه در بعضی از تعبیرات گفته شده است که عید غدیر عیداهلل

 این و وجه این چیست؟

ی دیگری قابل  تببیلن سیسلت     ی غدیر به مسئلهدر قرآن کریم آیاتی هست که به غیر از مسئله  

معروف  یهمین آیه

ی مائده اسلت، بلا غیلر    هورکه در اوای  س (۳ی ی مائده، بخشی از آیله سوره )

ای چنلین مسلئله  ی غدیر، قاب  تببین سیست؛ فقط یکی مسئلهو اهمّیّت و اسدازه ای در وزنمسئله

 اش بیاید  درباره است که میتواسد تعبیر 

اسلد، مخلالفین و   اسد، حرفهایی میزسند، مبالبی گفتله کساسی که در مضمون این آیات خدشه کردهآن

اسد لکن این بخش از آیه قاب  ی غدیر را قبول سدارسد این آیه را به سحوی تأوی  کردهقضیّهکساسی که 

 تأوی  سیست  

از دین شما مأیوس شدسد  چه چیزی مگر بر دین اضلافه شلد    -کفّار-امروز روزی است که دشمنان 

ی مائده، قب  و بعد از این فِقلره  مأیوس کرد؟ آن احکامی که در این آیه، در اوّل سورهکه دشمن را 

 آمده است، مگر چقدر اهمّیّت دارد؟ 

ی جهلاد سیاملده اسلت؛    ی زکلات سیاملده اسلت، دربلاره    ی سماز سیامده است، دربارهاین تعبیر درباره

پس این یک  ی هیچ یک از احکام فرعی الهی سیامده است که درباره

ی ی رهبلری جامعله  ی دیگری است؛ غیر از این احکام فرعی است  آن قضیّه چیسلت؟ قضلیّه  قضیّه

کملا  -ی اسالمی  بله، ممکن اسلت تخلّلک کننلد    ی سظام حکومت و امامت در جامعهاسالمی؛ قضیّه

عبّاس و امثال اینهلا بلا سلام اماملت و خالفلت و ماسنلد اینهلا،        یامیّه و بناینکه کردسد؛ چند قرن بنی
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ی غدیر  ماجرای تعیین غلدیر،  ای سمیزسد به فلسفه]امّا[ این لبمه -پادشاهی کردسد؛ سلبنت کردسد

ای در اسالم درست شد؛ پیغمبر اکلرم در  ماجرای تعیین ضاببه است، تعیین قاعده است  یک قاعده

 .ی والیتی امامت؛ قاعدهاعده را وضع کرد؛ آن قاعده چیست؟ قاعدههای آخر عمر، این قماه
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