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انقالبنمایشگاه آثار و تالیفات امامین
 مدرسه علمیه حضرت زینب سالم اهلل علیها

 98خردادماه
 (ره)بمناسبت سی امین سالگرد رحلت امام خمینی







4

دعایبرعرفانیاستشرحیکتاباین

امام.السالمعلیهباقرامامازسحرمعروف

۱۳۴۷سالدرراکتاباین(ره)خمینی

دانکرده تالیفسالگی۲۷دریعنیقمری

این.باشدمیایشانقلمیاثرنخستینو

سیفارترجمهوبودهعربیزبانبهکتاب

.استشدهمنتشرنیزآن

سحرشرح دعای 

tel:1347


توالیومحمدیهحقیقتبیاندرکتاباین
ازپسآن،فارسیترجمهباکهاستعلویه
یفتأل.استشدهچاپایراناسالمیانقالب
رسیدهپایانبهق۱۳۴۹سالدرکتاباین
رایبفقطسحردعایشرحوکتاباین.است

ناییآشآناصطالحاتوعرفانباکهکسانی
.استاستفادهقابلدارند،

5

الهدایه الی الخالفه و الوالیهمصباح 

tel:1349


دریعرفانوسنگیناستکتابی
مازنعرفانیومعنویاسراربیان

ایبر(ره)خمینیامامقلمبهکه
درسلوکوعرفاناهلازخواص

.استشدهنوشته۱۳58سال

6

سرالصلوة معراج السالکین و صلوه العارفین



کتاب را این (ره )امام خمینی 
در سال "سرالصالة"پس از 
ل نوشته  اند و مشتم۱۳6۱قمری 

ی و بر بیان تفصیلی آداب قلب
.اسرار معنوی نماز است

7

آداب الصالة 



استرساله ایکتاباین
باجهادموضوعدراخالقی،

ایسخنرانی هتقریرکهنفس
نجفدر(ره)خمینیامام

.تاسفضالوطالببرایاشرف

8

جهاد با نفس



یاستداللفقهبیشتریاسالسیمدت(ره)خمینیامام
راآن هااعظمقسمتیادرس هااینهمهومی کردتدریس

ازپسکهاستهمینتألیفاتاینامتیازاتازیکیونوشته
کهاربحث هایی.استشدهنوشتهکامل،تحقیقوتدریس

مکاسبوطهارت:ازعبارتندنوشته،(ره)خمینیامام
انزببههمهکهتقیهصالة،خللوخیاراتوبیعومحرمه

.استعربی
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کتاب های فقه استداللی



استجلدچهارشاملکتاباین
نجاساتبحث:اولجلد
.ثالثهدماءبحث:دومجلد
تیممبحث:سومجلد
.استنجاساتاحکامازبحثپیرامونچهارمجلد
طهارتمباحثازقسمتآخرینکهکتاباین

بهق۱۳۷۷ذیقعده۲8تاریخدرآنتألیفبوده،
السبهاشرفنجفدرنیزآنچاپورسیدهپایان

.استگرفتهانجامقمری۱۳89
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کتاب الطهارة

tel:1377
tel:1389


.استرسیدهچاپبهدوجلددرکتاباین
االکتساببحث هایشاملاول،جلد

نیکوممااالکتسابالنجسة،باالعیان
فیه،ةمنفعالبمااالکتسابحراما،المقصود

وینقاشنفسه،فیحرامبماهواالکتساب
.غیبتوغنامجسمه سازی،

کذب،قمار،بحث هایشاملدوم،جلد
بتکسجائر،طرفازوالیتظالم،بهکمک

وخراجوسلطانجوایزواجبات،به
.می گیردجائرسلطانکهمقاسم های

11
المکاسب المحرمة



.استشدهچاپنجفدرصفحه۴5۷درق۱۳8۰ازپستألیفتاریخاول،جلد

بحثواستشدهچاپصفحه5۷5درنجفدرق۱۳9۱سالدردوم،جلد
.استجلدایندرگشت،تحوالتازبسیاریمنشاکه(ره)خمینیامامفقیهوالیت

درسال هاهماندروق۱۳9۲االولیجمادی۱۱تألیف،پایانتاریخسوم،جلد
حدودتدریسحاصلجلد،سهاینترتیببدینوشدهچاپنجفدرصفحه۴85

.استشدهنوشتهخودشقلمبهکهمی باشد(ره)خمینیامامسالدوازده

درق۱۳9۴جمادی االول۲5تالیف،پایانتاریخ.خیاراتبحثچهارم،جلد
.استشدهچاپتالیفسالهماندرنجفدرصفحه۴5۲

پایانتاریخ.قبضونسیهونقدبحثوخیاراتبحثبقیهشاملپنجم،جلد
چاپنجفدرق۱۳9۷سالدرصفحه۴۰۲درق۱۳96االولیجمادی۱5تألیف،

۱۲.استشده

کتاب البیع

tel:1380
tel:1391
tel:1392
tel:1394
tel:1396
tel:1397


والیت فقیه

راجع(ره)خمینیامامدرس هایحاصلکتاباین
بههمنایشاالبیعکتابدرکهاستفقیهوالیتبه

ابکتاینسومچاپ.استآمدهمختصرترگونه ای
و.استشدهانجامش۱۳9۱سالدرصفحه۲۰8در

لتشکیفکریزمینهکهاستکتابیهماناین
اهدستگوساختآمادهایراندررااسالمیحکومت

ننشاحساسیتخیلیآنبهنسبتشاهنشاهی
.می داد
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tel:1391


کثرتنه)قهفبهایباکثرتجهتازاصفهانیسیدابوالحسنتألیفالنجاةوسیلة
بسیارییعنیداردبرترییزدیکاظمسیدمحمدتالیفالوثقیعروةبر(فروع

درولینیستالوثقیعروةدر...ونذرطالق،مکاسب،مانندفقهباب هایاز
ربشدگفتهقبالکهطورهمان(ره)خمینیامام.داردوجودوسیلةالنجاة
کرفاینبهبودتبعیدترکیهدرکهق۱۳8۴سالدروداشتحاشیهوسیلةالنجاة

کههمرابابهاییضمندرودرجوسیلهمتندرراخودحاشیهکهافتاد
کاراین.ایدبیفزآنبههمرامستحدثهمسائلوتتمیمداردناقصوسیلةالنجاة،

سال ها،مانهدر"تحریرالوسیله"نامبهوگرفتانجامبودندتبعیدکهمدتیدر
.شدچاپتجدیدمکررسپسوچاپ(صفحه6۴۷و66۲)جلددودرنجف،در

از(ره)خمینیاماممصاحبه هایوسخنرانی هاحُکم ها،گفتارها،اعالمیه ها،
،مختلفسلیقه هایوگوناگونصورت هایبهعمرآخرسالتاش۱۳۴۱سال

آن هانجامع تریومعتبرترینشایدکهاستشدهمنتشروتنظیموجمع آوری
.باشدنورصحیفهکتاب

(عربی)تحریر الوسیله 
14

tel:1384
tel:1341
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ایرهنمودهشاملوبودهجلدبیستحدودکتاباین
یعنیعمرآخرتاش۱۳۴۱سالاز(ره)خمینیامام

سالازنوشته ایکتاباینآغازدر.استش۱۳68
زاقبلسالبیستحدودبهمربوطکهآمدهق۱۳6۳
.استخردادپانزدهمنهضت

وعقللشگریانبیاندرحدیثیکافیاصولکتابدر
ندچوهفتادشاملکهشدهنقل(ع)صادقامامازجهل

زبانبهراحدیثاین(ره)خمینیامام.استعنوان
بیشترراآن۲5عنوانتاولیکرده شرحفارسی
.استنشدهآنتکمیلبهموفقوننوشته

رصحیفه نو

tel:1341
tel:1368
tel:1363


حدیثهفتواخالقیآنحدیثسهوسیکهاستحدیثچهلشرح
.استاعتقادیدیگر

:استقراراینازکتابایناحادیثفهرست
ق،نفاعصبیت،غضب،دنیا،حبحسد،کبر،عجب،ریا،نفس،جهاد
ذکره،توبصبر،امتحان،رجاء،وخوفتوکل،تفکر،فطرت،نفس،هوای
اماقسعلم،طالباناصنافمرگ،ازکراهتشکر،اخالص،غیبت،خدا،
رسولتوصیلقاءاهلل،قلب،حضوروعبادتعلم،فضیلتوسواس،علم،
وخداحقیقیشناختعدمقلوب،اقسام،(ع)امیرحضرتبه(ص)خدا

الحاعمال،قبولشرطوالیترضا،وحرصویقینمؤمن،امامورسول
طریقاو،صفاتوحقمعرفتاو،اسماءوحقمعرفتخدا،نزدمومن

،آفریدخودصورتبهراآدمخداونداالمر،اولیوتعالیحقمعرفت
.توحیدحقیقتشر،وخیر

(فارسی)شرح اربعین حدیث 

۴
۱



(هر)قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی 
17

آثارزاسیزدهمدفتر«(ره)خمینیامامدیدگاهازهدایتکتابقرآن»کتاب
(ره)مینیخامامآثارنشروتنظیممؤسسهتوسطکهاستهاتبیانموضوعی
.استدهرسیچاپبهعروجنشروچاپمؤسسهتوسطوشدهتنظیمواستخراج

لیانساکهاستمجیدقرآنشیفتگانومجذوبانازیکی(ره)خمینیامام
کتابعنوانبهراآنکالمیکدروبودهالهیرشحهاینآستانمعتکفدراز

ویاخرودنیویامورواجتماعیوفردینیازهایکلیهرافعوسازیانسان
نعناویبابخشسهدرزمینهایندرامامهایدیدگاه.استنمودهمعرفی
.استگردیدهبیانقرآنومردمقرآن؛علومقرآن؛هویت

توالیوترتیبفرعی،هایعنوانوفصولازیکهرمنتخبقطعاتتنظیمدر
منطقیتوالینهاستبودهعملمالکامامطرفازآنهاصدورتاریخی
هرپایاندرمندرجمسلسلشمارهبراساسمآخذکاملمشخصاتومطالب

.استشدهآوردهکتابانتهایدرفیش



کهستاتبیانهاموضوعیآثارازدوموچهلدفتر«(ره)خمینیامامدیدگاهازکاملانسانوامامت»کتاب
عروجنشروچاپمؤسسهتوسطوشدهتنظیمواستخراج(ره)خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسهتوسط

وامامت"مقولهبابدر(ره)خمینیامامهاینوشتهوآثارتمامیمجموعهایندر.استرسیدهچاپبه
ومصادیقواوصافومشخصات)کاملانسانـ۱:بخشهفتدروگردآوری"کاملانسانووالیت

ـ6ائمه،شخصیتومقامـ5تشریعی،والیتـ۴تکوینی،والیتـ۳والیت،ـ۲،(کاملانسانویژگیهای
زاایمجموعهکتابپایاندرواستگردیدهتنظیمامامتپیرامونشبهاتیـ۷،(ع)ائمهمکتبتشیع،

.استشدهدرجمنبعومآخذروایات،آیات،مطالب،تفصیلیفهرستشاملها،فهرست
طرفازاآنهصدورتاریخیتوالیوترتیبفرعی،هایعنوانوفصولازیکهرمنتخبقطعاتتنظیمدر

مندرجمسلسلشمارهاساسبرمآخذکاملمشخصاتومطالبمنطقیتوالینهاستبودهعملمالکامام
.استشدهآوردهکتابانتهایدرفیشهرپایاندر

ازجموعهماین.است(ره)خمینیامامکتبیوشفاهیبیاناتکلیهشاملجلددووبیستدرمجموعهاین
کهنامهآخرینبهومی شودآغازشدهنوشتهشمسیهجری۱۳۱۲سالدرکهایشانازموجودنامهنخستین

.می گرددختمفرموده اندمرقومارتحالشان،ازقبلهفتهدوحدود،۱۳68اردیبهشت۲8تاریخدر
خمینیامامحضرترهنمودهایومواضعآنازمجلدهردرکهاستآثاریمجموعهکلیعنوانتبیان

.استشدهمنتشروگردآوریخاص،موضوعدربارة(ره)

ودهشبرداریفیشگوناگونموضوعاتدر،(ایشانکتابهایوامامصحیفه)امامحضرتآثارمحتوای
.دهندمیتشکیلرامجموعهاینمجلداتمحتوایموضوعهرفیشهای

(ره)امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی 
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tel:1312
tel:1368
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ه ایامام خامنو تالیفاتثارآ
حفظه اهلل 



پیشوای صادق

هضت مهمترین مساله ن;در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی و در زمانی که رهبری جامعه
ه چند دامت برکات)رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای ;اسالمی بود

قالب ایراد کرد که بعد از پیروزی ان( ع)سخنرانی درباره تحلیل زندگانی امام ششم
واحد توسط انتشارات سیدجمال و باهمکاری( «ع )پیشوای صادق»تحت عنوان ;اسالمی

سخنرانی تاریخ دقیق انجام. ایدئولوژی روزنامه جمهوری اسالمی تنظیم و منتشرگردید
در( «ع )پیشوای صادق»کتاب . شمسی بوده است۴55۰معلوم نیست ولیکن بین سالهای 

ر محتوای کتاب هرچندمختص;در هر حال. شمسی منتشر شده است6۰تا 58بین سالهای 
(  ع)صفحه اما یکی از بهترین تحلیل های سیاسی درباره عملکرد امام صادق۱۱۱است 

.شمرده می شود



کتاب اصلی علم رجال

ه پیشنهاد ب« چهره رجالی شیخ طوسی»این  اثر یکی از تألیف های خامنه ای است که بخش هایی از آن ابتدا با عنوان 
نوشته شد اما به ستاد کنگره داده نشد ۱۳۴8دانشکده الهیات مشهد برای ارائه به هزاره جهانی شیخ طوسی در سال 

به درخواست سید جعفر شهیدی یا ۱۳5۱در سال . منتشر شد« چهار کتاب اصلی علم رجال»و بعدها در میان 
نی، محمدرضا حکیمی دو کتاب از چهار کتاب اصلی علم رجال طی مقاله مفصلی در جلد اول یادنامه عالمه امی

آغاز و انگیزه در این کتاب به مسائلی نظیر موضوع، تاریخچه و فایده علم رجال،. صاحب کتاب الغدیر به چاپ رسید
ست، اصول اربعه شامل کتاب های اختیار الرجال، الفهر. تدوین هر یک از رشته های علم رجال پرداخته شده است

این کتاب . تالرجال از تألیفات شیخ طوسی و کتاب فهرست معروف به رجال نجاشی تألیف احمد بن علی نجاشی اس
لحسین امینی بود و در مجلد اول یادنامه عبدا( اختیار الرجال و الفهرست)دربرگیرنده معرفی تفصیلی دو کتاب اول 

صفحه رقعی توسط دفتر نشر فرهنگ اسالمی به 6۲نیز ضمن یک کتاب مستقل در ۱۳69به چاپ رسید و در سال 
فارسی منتشر شد



از ژرفای نماز

شب ها بعد از نماز در مسجد ۱۳5۱این کتاب، مجموعه چند سخنرانی کوتاه است که در سال 
ثی چون در این سخنرانی ها ضمن ترجمه و تفسیر سوره حمد مباح. کرامت مشهد ایراد شده است

نقالب در کتاب اولین بار قبل ا. توحید، تسبیحات اربعه، ارکان و واجبات نماز مطرح شده است
هزار نسخه در ۱5۰صفحه منتشر شد و پس از آن در بیش از 68توسط نشر بعثت در ۱۳5۲سال 

 ای بود که محتوای کتاب به گونه. چاپ توسط دفتر نشر فرهنگ اسالمی به چاپ رسیده است۲۷
ر خصوص بر اساس مکاتبات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر شاهنشاهی با کتابخانه ملی د

اثر سید علی خامنه ای از « از ژرفای نماز»اجرای مراحل ثبت، سانسور و چاپ دوم کتاب 
.انتشارات بعثت و چاپخانه نیلوفر با شرط اصالحات و سانسور، مجوز چاپ گرفت



گفتاری در باب صبر

ن ماه این کتاب خالصه چند سخنرانی کوتاه در موضوع صبر در بهم
اعت است که بنا به رسم و سنتی خاص هر شب پس از نماز جم۱۳5۲

این . تدر مسجد کرامت به وسیله سید علی خامنه ای گفته می شده اس
ارات برای اولین بار ویرایش شد و توسط انتش۱۳5۴مطالب در سال 

ز پس ا. صفحه در چاپخانه مشعل آزادی به چاپ رسید۱۰9غدیر در 
ر انقالب کتاب حاضر توسط دفتر نشر فرهنگ اسالمی دو بار د

.چاپ شده است۱۳85و ۱۳8۳سال های 



روح توحید نفی عبودیت غیر خدا

به همراه مقاالتی از« دیدگاه توحیدی»در مجموعه ۱۳56این مقاله در سال 
انی غالمعباس توسلی، سید محمد بهشتی، مرتضی مطهری، مجتهد زنج

قل و بعد از انقالب این اثر در قالب کتابی مست.جمع آوری و چاپ شده است
صفحه رقعی توسط مؤسسه انجام کتاب در ده هزار ۳۲در ۱۳6۰در سال 

توسط انتشارات جامعه ۱۳9۰در سال « روح توحید». نسخه منتشر شد
.مدرسین نیز منتشر شد



ساله۲5۰انسان 

، پیرامون عنصر جهاد و ۱۳65این کتاب شامل بیانات  حضرت آقا در دومین کنگره جهانی امام رضا ، سال 
ه که تصویرگر حرکت یکپارچه و پیوست"ساله ۲5۰انسان "مبارزه سیاسی در زندگی ائمه  و طرح کلیدی  

.ائمه به سوی مقصدی واحد است 

–سیاسی عنوان این کتاب عینا از کالم امام خامنه ای گرفته شده و بیانگر نوع نگاه ایشان به زندگی
.مبارزاتی ائمه است 

ین آخر چگونه ممکن است کسی که تا ا: حتما از خود می پرسید "ساله ۲5۰انسان "پس از مطالعه کتاب  
قالب  و از جمله فعالیت ها  و مبارزات  قبل از ان) اندازه در زندگی خود مشغول فعالیت های سیاسی بوده 
خ زندگی بتواند با این ظرافت و دقت ، در تاری( عهده داری مهمترین مسئولیت های کشور پس از انقالب 

ائمه تحقیق و تفحص کرده باشد؟؟؟ 



ی فلسطین از منظر حضرت آیت اهلل العظم
خامنه ای

خامنه ای کتابی است اثر سعید صلح میرزائی، که درباره دیدگاه های سید علی
ع عمومی در این اثر، سخنان رهبر ایران در مجام. پیرامون مسئله فلسطین است

۱۳9۰تا ۱۳59و خطبه های نماز جمعه، پیرامون مسئله فلسطین طی سال های 
صفحه و توسط انتشارات ۴۱۴این کتاب در . مورد بررسی قرار گرفته است

به چاپ رسیده و تاکنون چندین بار تجدید چاپ۱۳9۰انقالب اسالمی در سال 
امل کتاب به صورت موضوعی در هشت بخش تنظیم شده است که ش.شده است

، کلیات، شکست ها و پیروزی ها، مسئولیت ها، جنایات، راه حل ها، قهرمانان
.روشنگری، و آینده روشن است



جاودانه تاریخ

الب از شامل سخنرانی های امام خامنه ای درباره شخصیّت امام علی بن ابیط
ه یا دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی است که در خطبه های نماز جمع
در دیدارهایی که وی با مردم در ایام تولد یا وفات علی داشته، ایراد

.  این کتاب به کوشش محمد محمّدیان جمع آوری شده است. شده است
توسّط مؤسّسه پژوهشی فرهنگی ۱۳85ویراست نخست این اثر در سال 

ر شد و در انقالب اسالمی تدوین و از سوی دفتر نشر فرهنگ اسالمی منتش
با ویراست جدید و تحقیق مجدّد ارجاعات از سوی انتشارات 95سال 

.انقالب اسالمی عرضه شد



بیان قرآن

یر سوره جلسات تفسٔ  تفسیر سوره مجادله کتابی شامل متن ویراسته
این جلسات در دوران مسئولیت ریاست جمهوری وی در. مجادله است

۱۷جمع پاسداران و اعضای دفتر ریاست جمهوری در هفت نوبت از 
این سوره مورد ٔ  آیه۲۲برگزار شده و همه ۱۳6۱تیر ۱۱اردیبهشت تا 

ی وابسته به کتاب به کوشش انتشارات انقالب اسالم. بحث قرار گرفته است
.مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی منتشر شده است



عبرت های عاشورا 

کتاب عبرت های عاشورا حاوی دو سخنرانی از حضرت آیت اله 
است ۱۳88و ۱۳۷۱در سالهای ( حفظه اهلل)العظمی امام خامنه ای

برت محور این دو سخنرانی نگاه با بصیرت به مسائل جاری ، با ع. 
این ایشان در خالل. گیری از تاریخ و به خصوص ماجرای کربالست

ان و دو سخنرانی وظایف مردم ، مومنین ، و حزب اللهی ها ، بسیجی
نخبگان را تبیین نموده اند



بصیرت و استقامت

سال گذشته ۳5این کتاب حاصل همه تعالیم امام خامنه ای در بیش از 
دست و است و آنچنان زیبا در کنار هم قرار گرفته  است که به صورت یک

هده داستان وار جلوه کرده و مخاطب  اختالف زمانی را در سخنرانی مشا
و در زمان غبار آلود ۱۳88این کتاب بعد از انتخابات سال . نمی کند 

.فتنه  منتشر شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت



دغدغه های فرهنگی

با (حفظه اهلل تعالی)متن محوری این کتاب ، مربوط به جلسه امام خامنه ای
در این .  است۲۲/۴/۱۳۷۳عناصر جبهه خودی در حوزه فرهنگ در تاریخ  

تقل جلسه هم مسئوالن دولتی در حوزه فرهنگ حضور داشتند و هم گروه های مس
ی این و چه بسا کسانی در این دیدار حضور داشتند یا از اعضای اصل. فرهنگی

ور دیدار و مخاطب خاص این بیانات بوده اند ولی هم اکنون در جبهه خودی حض
ودند ، اما و چه بسا کسانی که در هنگام این سخنرانی هنوز متولد نشده ب! ندارند

این کلمات راه گشا  امروز می تواند چراغ. مخاطب این صحبت ها خواهند بود
راه رویش های جبهه فرهنگ باشد



خون دلی که لعل شد

عید از زندانها و تب( مدّظلّه العالی)کتاب حاوی خاطرات حضرت آیت اهلل العظمی سیّد علی خامنه ای
.دوران مبارزات انقالب اسالمی است

بیروت منتشر است که پیش از این به زبان عربی در« إنّ مع الصّبر نصراً»این کتاب ترجمه ی فارسی کتاب 
. و توسط سیّد حسن نصراهلل معرّفی شد

ت که به فراخور آنچه کتاب حاضر را از کتابهای مشابه متمایز میکند، بیان حکمتها، درسها و عبرتهایی اس
ان عزیز با بحثها بیان شده و هر کدام از آنها میتواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب بویژه جوان

 ها، فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختی ها، مرارتها و رنجهای مبارزان و در مقابل پایمردی
.مقاومتها، خلوص و ایمان انقالبیون باشد

.اب استزندگینامه خودنوشتِ معظّمٌ له، تصاویر مرتبط، و نمایه های مختلف از دیگر بخشهای این کت



مرگ تاجرانه

ر موضوع این کتاب مشتمل بر بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی د
شهید و شهادت و همچنین رهنمودهای ایشان به مسئوالن، 

.خانواده های معظّم شهدا و اقشار مختلف در این زمینه است
تانه ی کتاب مرگ تاجرانه توسط انتشارات انقالب اسالمی در آس

چاپ و منتشر برپایی سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
. شد



صلح امام حسن علیه السالم

یمه دوم قرن گذشته کتاب با گفتاری نسبتاً مفصل از عالمه عبدالحسن شرف الدین، رهبر شیعیان لبنان در ن
اختی کوتاه به هجری قمری و پیشگفتار کوتاه نویسنده درباره تحقیق و کتابش آغاز می شود و پس از پرد

ندگی زندگی نامه و سیره و سیمای حضرت امام حسن علیه السّالم به سراغ محور اصلی بحث یعنی ز
.سیاسی پرفراز و نشیب ایشان می رود

ژه آن در بخش های دوم و سوم که پیکره اصلی تحقیق را شکل می دهند، سخن از موقعیت سیاسی وی
 های روزگار و چرایی و چگونگی صلح و پیامدهای آن است؛ نویسنده با نگاهی ژرف به تحلیل داده

.تاریخی و مدارک و اسناد معتبر پرداخته و تصویر روشن و منسجمی از موضوع ارائه نموده است
ین در بخش پایانی نیز مقایسه ای کوتاه و فشرده میان شرایط زمانه امام حسن با روزگار امام حس

.علیهما السالم صورت گرفته است



فتنه  تغلّب
ست؛ از شامل برخی سخنان منتشرنشده ی رهبر انقالب ا« فتنه تغلب»

می در جمله در طلیعه ی کتاب که دیدگاهی کالن به موقعیت نظام اسال
خنان و همچنین روایت هایی از برخی س. برابر نظام سلطه عرضه می کند

ند؛ از کنش های ایشان را در بر می گیرد که دیگران آن ها را بیان نموده ا
جمله حجت االسالم حمید پارسانیا شرحی از جلسه ی صمیمانه و 

ب در گفت وگوهای صریح تعدادی از فضالی حوزه ی علمیه با رهبر انقال
.را ارائه نموده است88اواخر تیرماه 



دعا از منظر مقام معظّم رهبری

، کتاب یکی از منابع موجز و مفید برای آشنایی با معارف دعا و مناجات
.است« دعا از منظر مقام معظّم رهبری»

از همین رو بحث از احکام، آداب و اسرار دعا و ذکر و مناجات، و شرح 
دعاهای قرآنی و ادعیه ی مأثوره، یکی از موضوعات و محورهای 

حقیق، مکتوبات یا بیانات و افاضات اهل معرفت بوده و به زعم اهالی ت
ر را باید در یکی از بهترین و بکرترین نمونه های تبیین دقایق دعا و ذک

.منظومه ی اندیشه های رهبر معظّم انقالب اسالمی جست وجو کرد



آینده در قلمرو اسالم

ه متفکر جهان آینده در قلمرو اسالم برگردان کتاب المستقبل لهذا الدین نگاشت
.اسالم سید قطب است

لت این کتاب با همه کوچکی حجم، قدمی است بزرگ و مؤثر در راه انجام رسا
طئه های تنویر افکار مسلمانان و شناسایی همه جانبه دین اسالم، و افشای تو

ی یهود و نصاری در ناقص جلوه دادن دین اسالم و سطح نگری آن بر زندگ
ظاهرمادی بشریت و طفره رفتن از کنار سیاست دنیا سازی و انسجام و تنظیم م

تانه انسان، و روی هم رفته، بی همسان ترین عندلیبی است که همواره در آس
.اردشنوایی های مسلمانان نشسته با نواهای خود ایشان را بیدار نگه مید



مطلع عشق

نقالب مجموعه ای است از پندها و نصایح رهبر معظم ا"مطلع عشق "کتاب 
هنگ به زوجهای جوانی که توفیق یافته اند پیوند زناشویی خود را با آ

مت کالم ایشان آغاز نمایند و در آغاز زندگی از سرچشمه ی فیض و حک
.آن عالم عارف بهره گیرند 

ده این پندها و نصیحت ها که در پس و پیش خواندن خطبه عقد ایراد ش
و است آمیخته ای است از حکمتهای نظری و عملی که به زبانی ساده

شیرین بیان شده است



طرح کلی اندیشه اسالمی

شمسی باز ۱۳5۳به رمضان سال « طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن»ماجرای کتاب 
ند سال پس از تعطیلی جلسات آیت اهلل خامنه ای در مسجد کرامت مشهد در اسف. می گردد

خنرانی و به  وسیله ی ساواک، ایشان جسته و گریخته در میعادگاه های مختلفی به س۱۳5۲
د کرامت، با این حال ایشان از همان روز نخست بعد از تعطیلی مسج. تبلیغ می پرداختند

این در.اقامه ی نماز جماعت در مسجد امام حسن مجتبی علیه السالم را به عهده گرفتند
د امام مقطع زمانی آیت اهلل خامنه ای طرح تازه ای برای سخنرانی ها و مباحثشان در مسج

با تکیه بر طرح تبیین رئوس و اصول کلی اندیشه ی اسالمی»: حسن علیه السالم ریختند
قرآن در این طرح قرار بود اصول اصلی اعتقادت اسالمی مستند به آیات. «قرآن کریم

ماه . مار می آمدبررسی و تبیین شود؛ به عبارت دیگر یک تفسیر موضوعی قرآن کریم به ش
.شمسی، بهترین زمان برای ارائه ی این مباحث بود۱۳5۳رمضان سال 

مجموعه ی مباحث آیت اهلل خامنه ای در چند مرحله برای چاپ آماده شد و به انتشار 
.منتشر شد۱۳5۴در ابتدا کتابچه ای از خالصه ی مباحث در سال . رسید


