


پادزهر نفوذ جریانی

شنایی  تغییر محاسبات ذهنی براساس آ
الب با منظومه ی فکری رهبر معظّم انق

(  مدّظلّه العالی)اسالمی



تفاوت جدّی حضرت  
آیت اهلل العظمی خامنه ای 

با دیگر ( مدّظلّه العالی)
و( ره)شاگردان حضرت امام

دیگر انقالبیّون و علماء



کتاب خون دلی که لعل شد
57ص 



58کتاب خون دلی که لعل شد ص 



مرد مبارزه با انواع روشها

سخنرانی
ترجمه
نگارش و تألیف
روابط تشکیالتی



موضوعات کتب

تفسیر قرآن 
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شرح حدیث
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معارف 
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تاریخ  

انقالب و 
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مسائل 

جمهوری 

اسالمی

جهان اسالم

زن و 

خانواده

شعر و 

ادبیات



تفسیر-1



علّت وحدت رویه

1-ایاتاتصال به منبع اصیل وحی قرآنی و رو
2-رعایت تقوا
3-مطالعه ی عمیق و درس آموز تاریخ



سال ارتباط با منبع وحیانی70بیش از 

1-همخوانی قرآن کریم با مادر
2-انس با قرآن کریم در جوانی تا کنون
3-کالسهای درس تفسیر
4-مطالعه ی زیاد احادیث
5-کالسهای شرح حدیث و نهج البالغه
6-شرح هزاران حدیث در ابتدای درس خارج فقه



قرآن کریم؛ روح زندگی حضرت آقا

راهبری قرآنی



علّت وحدت رویه

1-ایاتاتصال به منبع اصیل وحی قرآنی و رو
2-رعایت تقوا
3-مطالعه ی عمیق و درس آموز تاریخ



ویژگیهای نگاه تفسیری رهبر معظّم انقالب

روش اجتهادی:
م آیات  کوشش فکری و بهکار بردن نیروی عقل در فه

، بر در تفسیر اجتهادی. و راهیابی به مقاصد آن است
یر نقلی، که عقل و نظر و تدبّر تأکید میشود در مقابل تفس

.تأکید فزونتر بر نقل است
 رآن چشمگیری، از روش قرآن به قبه طور کنار آن، در

.اندو روایی نیز، بهره گرفته 



گرایش تفسیری

شگرای،تفسیردربرجستهگرایش
_تیهدایجهتگیریباسیاسی_اجتماعی

کالمیوفقهیادبی،نکاتواستتربیتی
هدهمشاآندرکمرنگ تربه گونه اینیز،

.میگردد



تفسیر اجتماعی
_به آیاتی از قرآن که مسائل اجتماعی را بیان میکند، بیشتر پرداخته میشود.

_ آنها بر آیات، راه حلّ آنها در قرآن جستوجو میشودعرضه ی اسالمی در عصر خویش توجّه شده و با جامعه ی به مشکالت.

_به گرایشهای فلسفی، مذهبی و سبکهای ادبی و فقهی توجّه کمتری میشود.

_ وجّه میشودت( وحدت بین مسلمانان)و جهاد با دشمنان اسالم و استعمارگران و حرکت تقریبی دشمن شناسی به جهتگیریهای عصری در مورد.

_به آموزهای تربیتی و ارشادی قرآن و بُعد هدایتی آن توجّه ویژه میشود.

_در موارد لزوم، از علوم تجربی و بشری نیز برای تفسیر آیات استفاده شده است.

_از اسرائیلیات و روایات مجعول و خرافی، سخت پرهیز میشود.

_با بیانی شیوا، رسا و ساده، تالش میشود تا تفسیر برای عموم مردم قابل استفاده باشد.

_ برمی آیدبه شبهات و اشکاالت مخالفان نسبت به قرآن و معارف اسالمی توجّه گردیده و در صدد پاسخگویی به آنها.

_ ر تطبیق دهدرا بررسی و بر نیازهای عص( اجتماعیعرصه ی قوانین ثابت جهان در )=  در گرایش اجتماعی، مفسّر تالش میکند سنّتهای اجتماعی.



حدیث-2



فقه و احکام-3



اخالق و معارف-4



مسیره اهل بیت علیهم السال-5


