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سخن مجمع

پیشگفتار
«کار اساااساای شااما جمجمع جهانی اهل بیت
اهل بیت

] ...معرفی مکتب

اسات به دنیای اسالم .بلکه به سراسر عالم ،چون امروز

همه دنیا تشانه معنویت اند و ای معنویت در اسالم هست و در اسالمی
کاه در مکتاب اهال بیات

معرفی می کناد به نحو جامع و کاملی

وجود دارد».
( از بیانات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی»)9336 /9 /23 ،

اســالم ناب محمدی در مکتب اهل بیت عصــمت و اهارت
تبلور يافت .ومعارف غنی و متقن و متکی به برهان و برخاســته از
فطرت ســلیم انســان در اين مکتب انســان ســاز با مجاهدت هزاران
دانشـمند و جهادگران عرصه علم و ادب و فرهن
گسترش می باشد.

درحال انتشار و

توسل
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پیروزی انقالب شــکوهمنـد اســالمی بـه رهبری حضــرت امـام
خمینی

و تأسیس نظام اسالمی با تکیه بر قوانین اسالمی و با محوريت

واليـت فقیه ،افق های ســیاســی ،اجتماعی و فرهنگی جديدی را برای
انسانهای آزاده به ويژه مسلمانان و پیروان و محبّان اهل بیت

گشود

و توجه بسیاری از نخبگان و مستضعفان جهان را به خود معطوف كرد.
مجمع جهانی اهل بیت

 ،مولود اين دگرگونی مبارک اســت كه

به ابتکار مقام معظم رهبری حضــرت آيت اا العظمی امام خامنهای
(مد ظلّه العالی) در ســال 9361شــمســی9110 /میالدی تأســیس شــد و
تـاكنون خـدمـات شــايانی را در تبلیر معارف قرآن و اهل بیت
حمايت از پیروان اهل بیت

در سراسر جهان انجام داده است.

معـاونـت فرهنگی مجمع جهـانی اهل بیت
صــحیا اهـل بیت

و

با هدف معرفی

ومعارف ژرف آنان و پاســب به شــبهات

دگرانـديشــان مجموعـهای از معارف اين مکتب كه پاســخگوی
مهمترين شـبهات مطر ،،را با روش علمی در ســلسلهای بهم پیوسته
تقديم جامعه اسـالمی و انسانی نموده است و دومین اا را به روان
پاک شــهدا و علمای مجاهد در راه اعتالی اســالم ناب محمدی اهدا
مینمايد.
در خاتمه از دبیركل محترم مجمع و اعضای محترم شورای كتاب
و مديران كل پژوهش و ترجمه و ادارات تابعه و كلیه همکاران كه
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در عرضــۀ اين ا ر به بهترين شــکل نقش داشــتهاند به ويژه مؤلف
محترم جناب حجت االسالم سید عبدالرحیم موسوی قدردانی مینمايد.
بـا امید به تعجیل فرج و ظهور مهدی آل محمد

و بهرهمندی

جهان بشــريت از مکتب صــلا و صــفا و جهان شــمول اســالم
ناب محمدی.
علیرضا ایمانی
معاون امور فرهنگی

