
 

 سخن نخست

هتای ششتقاو ن ایانش تم کمتا  را ان  کته ل است  همیشه جاری   قرآن کریم، چشمه
سانل ن جاشعه ااساای را بته نیتور قشت  ن ایمتان ن  شعارف نال  خویش سیراب شی

شاه شبارک رشضان بهار قترآن است    امایم. شزین شیشع وی  های شعطر اخالو ن  گل
ِِِِلُكِلِ» ِش  ِِی  ِبيع  ِبيُعٍِِِءِر  ِر  آِنِِِو  ُقر  ِِِال  ان  ض  م  ُرِر  ه  برای هر چیز، بهاری اس  ن بهار قترآن، شتاه 1؛  ش 

 .«رشضان اس 
ای ک که به توفی  الهی سعالت یافقیم تا شاه رشضان لیگتری را لرک ک تیم ، بایستقه 

کتران  اس  خول را شایسقه رحم  ن شغفرت الهی ن لریافت  ق ایتات ن الطتاف بی
  ش اسبی است  تتا آلشتی، خویشتقن را شایستقه شاه رشضان فرص .رحماای گرلاایم

ن شع وی نی   لهم. چه  لهیحضور لر ضیاف  الهی ک م ن صفحه ل  را به فضایل ا
ایکوس  که شهمااان این ضیاف  بزرگ، باطن را به تجلیات لنس  آراسقه، نبتان را 
 ان سخ ان بیهوله ن ظلماای پاک ساخقه ن جان را به کلمات آسماای ن اتوراای شتزین

ک  م ن لر خلوت سحری با خال ، به ایایش خالصااه ب شی  م ن لر جلوت با شخلوو، 
 .بکوش مخل  لر خمش  صالقااه 

شعانا  فره گی ن تبلیغی لفقتر تبلیغتات حتونه قلمیته قتم، به یاری خمانام شقعا  
کته  یگری ان شحقوای تبلیغی برای شاه شبارک رشضان فتراهم امتوله است لتوشۀ  ره

باشتم.  بخش  شتان شفیتم ن رضتای  ن شخاطبان شحقرم برای شبلغان گراشیناریم اشیم
توشه نیژه  برای قموم شبلغان، ره اصلی توشه توشه رشضان لر سه قالب ره فصل اشه ره

ان  گترنه تولیتم شحقتوا ن جمعتیبته همت  توشه نیژه ش اط  ششقرک   خااواله ن ره
. این اشریه با طرح شباحث اس به رشقه تحریر لرآشمه فرهیخقهاویس مگان ن شبلغان 
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ن شوضوقات شهم ن شق وع شعرفقتی، اخالقتی، سیاستی ن اجقمتاقی کوشتیمه است  
 نییتب»امایم؛ چرا که  تبیینشبلغان قزیز برای ای ان شباحث اسالشی ن قرآای را  گ جی ه

  تهیلر نش»لاایم   شی سالح لر ج گ ارم  نین شؤثرتر نیبهقررا  «یاسالش یقال میشفاه
همچتون  یاستالش یحکمراات یهتا نییآ انین ب یاسالش یسبک نامگ ،یشسائل شعرفق

ن ُشسرف ابولن، ن ظالم ابتولن ن شتورل  یبولن، اَشراف ین اقققال ی یبولن، ل یشرلش
 میتنجول لارل کته با ایلا یبرا ی یریااگفقه، جّذاب ن ش یها اشمن، حرف ناقعظلم 

فصل اشه، با توجه  نیشمه لر ا شوضوقات شطرحالبقه، شسائل ن  1«شول. نییتب یبه خوب
 تتر یجزئت یهتا لین تحل شتقریبسط ب انش میشخاطبان، ا ین س ّ  ین سطح قلم انیبه ا

 توسط شبلغان شحقرم اس .
ان نظایف شهم رنحاایون نشبلغان گراشی لر ایام شاه شبتارک رشضتان جهتال تبیتین ن 

 اشیرالمتؤش ین»لارل   ینکالم اشیرالمتؤش رنش گری اس . جهالی  که ریشه لر 
ت کته خطتاب بته آاهتا است ، ش قهتا  لر آن نصیّ  شعرنف خولشان به َحس ین

ت ان  ؛ یع ی ب مه ن شما هم شخاطب این نصیّ  هسقیم«َو َمن بَلََغُه کِتَابِی»فرشای م  یش
هاِ ِ»فرشای م ]این اس [   یچیزهایی که ش ۀجمل ه  َِ ِِیهیِال  َ ه

ِالل   َ ه ِالل  ِو  هُك ِو  ِِ
ُُ ف ِا  اِلُك ِو   َ م ِبها 

هَ ِبيِلِالل  ِتُك ِِییِس  ن  ِِ ل
ها شسئله اصلی اهل ش بر لر ایام  جهال با نبان 3«جهال با الس ة. 2؛«ا 

 تبلیغی اس . 
ران اهمی  جهال تبیین شقابله با تحرکات لشم ان اسالم لر ج گ ارم است . رنشتن 

  است « ابزارهتا لر ج تگ اترمرننرستاای  به»النشه شوفقی  لر جهال تبیتین  اس  
های سخ  ان ابزارهای قمیمی اسقفاله کترل، لر  توان لر ج گ همچ ااکه لیگر امی»

های قتمیمی شاا تم  رنن ک یم البقه بعضی شتیوه ج گ ارم ایز بایم ابزارهای خول را به
  4.«ش بر ن شماحی همچ ان اثرگذار ن بمنن جایگزین هسق م

رنل  ایس  ن ااقظار شتی اواقصن  ها ان کاسقیاسقه پیر، ۀ پیش رنگفق ی اس  شجموق
 ستانامش تم  ، شا را ان پیش هالهای سانامه ن تجربیات ارنشم م خول بهرهقزیزشبلغان 

                                                            
1 . https://www.leader.ir/fa/content/25572 

 .۴۷ ۀالبالغه، ااش اهج. 2
3 . https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49769 

4. https://www.leader.ir/fa/content/25572 
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 .آثار بعمی باشیم ی لرتا به توفی  الهی، شاهم کیفی  ن کارآشمی بیشقر
سانی ن  آشالهکساای که لر اشر  همۀاویس مگان شحقرم، ان    لر پایان، ضمن قمرلاای ان

االسالم ن المسلمین لکقتر شصتطفی  حج نیژه   به فصل اشه تالش کرلام، ااقشار این 
ایشتان همکتاران شحقترم آنالیان رئیس گرنه تولیتم شحقتوای فره گتی ن تبلیغتی ن 

 .ک م تشکر ن سپاسگزاری شیصمیمااه 
 
 
 

 سعید روستاآزاد
 تبلیغی و معاون فرهنگی 

 علمیه قم دفتر تبلیغات اسالمی حوزه
 




