
 

 

 

 نخست سخن
های مشتاق و نیازمند کمال را از معاار  زلل  که دلاست همیشه جاری   قرآن کریم، چشمه

هاای معطار اخاالق و  زد و جامعه انسانی را به زیاور عشاو و ایماان و  لسا خویش سیراب می
ِِِِلُكِلِ»ماه مبارک رمضان بهار قرآن است:  نماید. مزین میمعنویت  ِش  ِِی  ِبيع  ِبيُعٍِِِءِر  ِر  آِنِِِو  ُقر  ُرِِِال  ه  ش 
ِ ان  ض  م   .«برای هر چیز، بهاری است و بهار قرآن، ماه رمضان است1؛  ر 

لهی سعادت یافتیم تا ماه رمضان دیگری را درک کنیم ، بایسته است خاود اینک که به توفیو ا
مااه  .کاران رحماانی  اردانیم را شایسته رحمت و مغفرت الهی و دریافت عنایاات و الطاا  بی

رمضان فرصت مناسبی است تا آدمی، خویشتن را شایسته حضور در ضیافت الهی کند و صفحه 
دهد. چه نیکوست که مهمانان این ضیافت بزرگ، بااطن را و معنوی زینت  لهیدل را به فضایل ا

به تجلیات دوست آراسته، زبان را از سخنان بیهوده و ظلمانی پاک ساخته و جاان را باه کلماات 
آسمانی و نورانی مزین کنند و در خلوت سحری با خالو، به نیایش خالصانه بنشینند و در جلوت 

 .بکوشندخلو با مخلوق، در خدمت صادقانه 
توشا  معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغاات حاوزه علمیاه قام، رهبه یاری خداوند متعال 

بارای مبلغاان واریم امیدکه  یگری از محتوای تبلیغی برای ماه مبارک رمضان فراهم نموده استد
توشه رمضان در سه قالب  فصلنامه رهباشد.  بخش  شان مفید و رضایت و مخاطبان محترم  رامی

باه همات توشه ویژه مناطو مشاترک   توشه ویژه خانواده و ره برای عموم مبلغان، رهاصلی  توشه ره
. ایان اساتبه رشاته تحریار درآماده فرهیختهاز نویسند ان و مبلغان   روه تولید محتوا و جمعی
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

نشریه با طرح مباحث و موضوعات مهم و متنوع معرفتی، اخالقی، سیاسی و اجتماعی کوشایده 
 نیایتب»نمایاد؛ چارا کاه  تبیاینمبلغان عزیز برای ی از مباحث اسالمی و قرآنی را ا  نجینهاست 
مساائل  ناهیدر زم»دانیم:  مای سالح در جنگ نارم  نیو مؤ رتر نیبهتررا  «یاسالم یعال میمفاه
و  ینایبودن، د یهمچون مردم یاسالم یحکمران یها نییآ انیو ب یاسالم یسبک زند  ،یمعرفت

نا فته،  یها نشدن، حر  واقعو ُمسر  نبودن، و ظالم نبودن و مورد ظلم  یافبودن، َاشر یاعتقاد
البته، مسائل و موضاوعات  1«شود. نییتب یبه خوب دیوجود دارد که با ایدن یبرا ینیریجّذاب و ش

و  شتریبسط ب ازمندیمخاطبان، ن یو سنّ  یو سطح علم ازیفصلنامه، با توجه به ن نیشده در ا مطرح
 توسط مبلغان محترم است. تر یزئج یها لیتحل

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

ِم ِ»فرمایند  یا که خطاب به آنها است، منتها م خودشان به َحسنین ااِبیو  ُهِِکت  غ  ل  ؛ یعنای «نِب 
ِ»فرمایند ]ایان اسات :  یچیزهایی که م  بنده و شما هم مخاطب این وصّیت هستیم ا از جمل و 

ه ِبيِلِالل  ِتُكمِِفیِس  لِسن  ِا  نُفِسُكمِو  ِا  اِلُكمِو  مو  اِدِِبا  ِِفیِالِجه  ه  ِالل  ه  جهااد باا  3«جهاد باا السان . 2؛«الل 
 در ایام تبلیغی است. ها مسئله اصلی اهل منبر  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»لزمه موفقیت در جهاد تبیین  

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

  4.«جایگزین هستند
رود مبلغاان  نیست و انتظار می نواقصو  ها از کاستیپیراسته ،   پیش رو فتنی است مجموع

تاا باه توفیاو الهای،  ازندسمند  ، ما را از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند خود بهرهعزیز
 .آ ار بعدی باشیم ی درشاهد کیفیت و کارآمدی بیشتر
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ساازی و  کسانی کاه در امار آماده هم نویسند ان محترم، از    در پایان، ضمن قدردانی از
السالم و المسلمین دکتر مصطفی آزادیاان  حجتویژه   به فصلنامه تالش کردند، انتشار این 

تشاکر و صامیمانه ایشاان همکااران محتارم فرهنگی و تبلیغای و  رئیس  روه تولید محتوای
 .کنم سپاسگزاری می

 
 روستاآزاد سعید 

 تبلیغی  و معاون فرهنگی
 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

 


