
 

 

 

 نخست سخن
های مشتاق و نیازمند کماال را از معاار   همیشه جاری است که دل  قرآن کریم، چشمه

هاای معطار  جامعه انسانی را باه زیاور عشا  و ایماان و  ل سازد و زالل خویش سیراب می
ِِِِلُكلِ ِ»نماید. ماه مبارک رمضان بهار قرآن اسات   اخالق و معنویت مزین می َِِشل   َوٍِِِءَِرِبيل  

آِنَِِِرِبيُ ِ ُقر  ُرَِرَمَضاَنِِِال   «.برای هر چیز، بهاری است و بهار قرآن، ماه رمضان است1؛  َشه 
سعادت یافتیم تا ماه رمضان دیگری را درک کنیم ، بایساته اسات اینک که به توفی  الهی 

کران رحمانی  ردانیم.  خود را شایسته رحمت و مغفرت الهی و دریافت عنایات و الطا  بی
ماه رمضان فرصت مناسبی است تا آدمی، خویشتن را شایسته حضور در ضیافت الهی کناد 

چه نیکوست که مهماناان ایان ضایافت  و صفحه دل را به فضایل الهی و معنوی زینت دهد.
بزرگ، باطن را به تجلیات دوست آراسته، زبان را از سخنان بیهوده و ظلمانی پااک سااخته و 
جان را به کلمات آسمانی و نورانی مازین کنناد و در خلاوت ساحری باا خاال ، باه نیاایش 

 خالصانه بنشینند و در جلوت با مخلوق، در خدمت صادقانه خل  بکوشند.
توشا   یاری خداوند متعال معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغاات حاوزه علمیاه قام، رهبه 

دیگری از محتوای تبلیغی برای ماه مبارک رمضان فراهم نموده است که امیدواریم بارای مبلغاان 
توشه رمضان در سه قالب  بخش  باشد. فصلنامه ره شان مفید و رضایت  رامی و مخاطبان محترم

توشه ویژه مناط  مشاترک  باه همات  توشه ویژه خانواده و ره ی عموم مبلغان، رهبرا اصلی توشه ره
اسات. ایان  روه تولید محتوا و جمعی از نویسند ان و مبلغان فرهیخته به رشاته تحریار درآماده

                                                            

 .630، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1



8       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

نشریه با طرح مباحث و موضوعات مهم و متنوع معرفتی، اخالقی، سیاسی و اجتماعی کوشایده 
تبیاین »ث اسالمی و قرآنی را برای مبلغان عزیز تبیاین نمایاد؛ چارا کاه ای از مباح است  نجینه

در زمیناه مساائل »دانایم   را بهترین و مؤ رترین سالح در جنگ نرم  مای« مفاهیم عالی اسالمی
های حکمرانی اسالمی همچون مردمی بودن، دینای و  معرفتی، سبک زند ی اسالمی و بیان آیین

های نا فته،  ر  نبودن، و ظالم نبودن و مورد ظلم واقع نشدن، حر اعتقادی بودن، َاشرافی و ُمس
البته، مسائل و موضاوعات  1«جّذاب و شیرینی برای دنیا وجود دارد که باید به خوبی تبیین شود.

شده در این فصلنامه، با توجه به نیاز و سطح علمی و سّنی مخاطبان، نیازمند بسط بیشتر و  مطرح
 سط مبلغان محترم است.تر تو های جزئی تحلیل

از وظایف مهم روحانیون ومبلغان  رامی در ایام ماه مبارک رمضان جهاد تبیین و روشانگری 
در آن وصّیت معرو   امیرالمؤمنین»دارد   است. جهادی  که ریشه در کالم امیرالمؤمنین

؛ یعنای «ِکَتلاِب َِوَِمنَِبَلَغُهِ»فرمایند  ا که خطاب به آنها است، منتها می خودشان به َحسنین
َوِ»فرمایند ]ایان اسات    بنده و شما هم مخاطب این وصّیت هستیم ا از جمل  چیزهایی که می

جهااد باا  3«جهاد باا السان . 2؛«الَلَهِالَلَهِِف ِالِجَهاِدِِبَامَواِلُكمَِوَِانُفِسُكمَِوَِالِسَنِتُكمِِف َِسِبيِ ِالَله
 بلیغی است. ها مسئله اصلی اهل منبر در ایام ت زبان

راز اهمیت جهاد تبیین مقابله با تحرکات دشمنان اسالم در جنگ نرم اسات. روشان اسات 
همچنانکاه دیگار »اسات  « روزرسانی ابزارهاا در جناگ نارم به»الزمه موفقیت در جهاد تبیین  

های سخت از ابزارهای قدیمی استفاده کرد، در جنگ نرم نیاز بایاد ابزارهاای  توان در جنگ نمی
های قدیمی مانند منبر و ماداحی همچناان ا ر اذار و بادون  روز کنیم البته بعضی شیوه را به خود

  4«جایگزین هستند.
رود مبلغاان  ها و نواقص نیست و انتظار می  فتنی است مجموع  پیش رو، پیراسته از کاستی

ه توفیا  الهای، مند سازند تاا با عزیز، ما را از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند خود بهره
 شاهد کیفیت و کارآمدی بیشتری در آ ار بعدی باشیم.

                                                            

1 . https://www.leader.ir/fa/content/25572 
 .4۷  البالغه، نام . نهج2

3 . https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49769 
4. https://www.leader.ir/fa/content/25572 
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ساازی و  نویسند ان محترم، از هم  کسانی کاه در امار آماده   در پایان، ضمن قدردانی از
االسالم و المسلمین دکتر مصطفی آزادیاان  ویژه حجت انتشار این فصلنامه تالش کردند،  به 
تبلیغای و همکااران محتارم ایشاان صامیمانه تشاکر و  رئیس  روه تولید محتوای فرهنگی و

 کنم. سپاسگزاری می
 
 روستاآزاد سعید 

 معاون فرهنگی و تبلیغی 
 تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم دفتر

 


