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 پیشگفتار

[... معرفی مکتب  ]مجمع جهانی اهل بیتکار اساااساای شااما »

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

همه دنیا تشانه معنویت اند و این معنویت در اسالم هست و در اسالمی  

معرفی می کناد به  نحو جامع و کاملی   کاه در مکتاب اهال بیات    

                «.وجود دارد
 (9386/ 9/ 28،  «مد ظله العالی»مقام معظم رهبری از بيانات ) 

 

 

ــ م نام محم  دی در مکتب اهل بيت عصــمت و اهارتاس

ــته از   تبلور یـاتت ومعار  نیی و متقن و متکی به برها  و برخاس

تطرت ســليم انســا  در این مکتب انســا  ســاز با مجاهدت ه ارا  

دانشـمید و جهادگرا  عرهه علم و ادم و ترهی  درحال انتشار و  

 باشد.گسترش می
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ــ می بـه رهبری     ــکوهمیـد اس ــرت امـام  پيروزی انق م ش حض

 می با تکيه بر قوانين اس می و با محوریت و تأسيس نظام اس خميیی

ــی، اجتماعی و ترهییی جدیدی را برای    ــياس والیـت تقيه، ات  های س

گشود  های آزاده به ویژه مسلمانا  و پيروا  و محبّا  اهل بيتانسا 

   .و توجه بسياری از نخبیا  و مستضعفا  جها  را به خود معطو  کرد

ــت که مولود ا ،مجمع جهانی اهل بيت ین دگرگونی مبارک اس

ــرتبه ابتکار  ای خامیهامام آیت اهلل العظمی  مقام معظم رهبری حض

مي دی تأســيس شــد و 9110شــمســی/ 9361در ســال )مد ظلّه العالی( 

ــایانی را در تبلير معار  قرآ  و اهل بيت    و  تـاکیو  خـدمـات ش

 در سراسر جها  انجام داده است.    حمایت از پيروا  اهل بيت

با هد  معرتی  معـاونـت ترهییی مجمع جهـانی اهل بيت   

ــحيا اهـل بيت  ــبهات   ه ــب به ش ومعار  ژر  آنا  و پاس

ــا  مجموعـه   ــخیوی دگرانـدیش ای  از معار  این مکتب که پاس

ای بهم پيوسته مهمترین شـبهات مطر،، را با روش علمی در ســلسله 

ه روا  تقدیم جامعه اسـ می و انسانی نموده است و دومين چا  را ب 

ــ م نام محمدی    ــهـدا و علمای مجاهد در راه اعت ی اس  پـاک ش

 نماید.اهدا می

در خاتمه از دبيرکل  محترم مجمع و اعضای محترم شورای کتام 

و مدیرا  کل پژوهش و ترجمه و ادارات تابعه و کليه همکارا  که 
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ــته اند به ویژه م ل   در عرضــا این ا ر به بهترین شــکل نقش داش

 ید.نماقدردانی میسيد عبدالهادی شریفی م حجت االس م محترم جیا

ی دمیو بهره بـا اميد به تعجيل تر  و ظهور مهدی آل محمد 

ــ م    ــمول اس ــفا و جها  ش ــلا و ه ــریت از مکتب ه  جها  بش

 نام محمدی.
 

 علیرضا ایمانی                                                                              

 امور فرهنگی معاون

 


