
 

 

 

 

 

 

 

 گفتار پیش

 

 شَهرُ رَمضان اَّلَذي اُنزِلَ فيهِ اّلقُرآن

. انی استربّ الهی و آغاز بخشايش خاصّ ةگر بارش رحمت ويژپگاه ماه مبارك رمضان بشارت
منتهای  خواند و بر سر خوان بینی خدا میهای مشتاق و ضماير آگاه را به ميهمادل ،منادی حق

يابند و کتاب خدا فروغ بصيرت و حكمت های خدا رونقی دو چندان میخانه. نشاند رحمت وی می
را گوش و هوش و دل و جان خويش  ةتابد و بندگان خدا درواز های پاك می خويش را بر دل

غان اهلل و مبلّداعيان الی ،تمعنويّ در اين بهار. گشايندبرای نوشيدن پيام حق و اوليای او می
گوهرهای حكمت و بصيرت  ،داران امين اين امانت. اند صالواسطة فيض و حلقة اتّ ،رساالت الهی
کنند و آن را در دل و جان دريافت می (کتاب و سنّت)ترين وجه از منابع آسمانی آن را به شايسته
 .نشانندمخاطبان می

نسبت به  ،افزا و بساط تزکيه و تربيت گستر و بصيرتخوان حكمتغان گرامی در کنار اين مبلّ
دهند و همگان را های واالی اسالمی، هشدار میتعميق باورها، اصالح هنجارها و ترويج ارزش

افزايی اجتماعی نسبت به ت بزرگ، آگاهیدر کنار آن دو مسئوليّ. کنندبه رعايت آن دعوت می
ت سترگی است که المی و گسترة جهان بشری، ديگر مسئوليّت اسی و مسائل امّهای ملّپديده

ها و بيم اند که از خطر تهاجم فتنه، زيرا تنها آگاهان نسبت به زمانه؛آن گذارده شود بايد حقّ

 .«اّلعاّلم بزمانه ال تهجم عليه اّللوابس»ها در امانند امواج هراسناك گمراهی

ت هانی و پديدارگر افقی نوين، فراروی بشريّدار دعوتی ج امروز انقالب اسالمی ايران، پرچم
ی مبارك و آشنايی بيشتر با مبانی نظری و تهديدها  تر اين پديدهچه ژرفشناخت هر. معاصر است

اميد است در فرصت . پردازندغان گرامی بدان میهای آن، ضرورت ديگری است که مبلّ و فرصت
اند در يك تتاريخ اين امّ ةان که اميد آيندويژه نسل جو ت ما بهبديل ماه مبارك رمضان، ملّبی

های انديشه و عمل بيمه آسيب ةفرايند تعليم و تربيت و رشد و تزکيه تا رمضان آينده از هم
 . شوند
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نفس و دانشمند است که عطر معارف واالی اسالمی را از  غ توانمند و پاكاين هنر بزرگ مبلّ

ّلو علموا اّلنّاس »: ام جهانيان به پراکند کهبه مش اش يعنی مكتب اهل بيت خاستگاه اصلی

های آموزشی در طول سال بلكه طول و اين ثمرة عملی همة تالش. «محاسن كالمنا التبعونا

 . ها تعليم و تربيت در حوزه استسال
های علمی و عملی آنان در طول سال، غان و کسب آمادگیدر کنار تالش گسترده علمی مبلّ

در راستای اين . غان گرامی استی مبلّيافزاگامی در جهت آگاهی وشهره تهای مجموعه کتاب
به سال توليد ملّی، حمايت از کار و سرماية  1931گذاری  سال مقدّس و با توجّه به نامهدف 

در قالب سه جلد کتاب، هر کدام در حجمی  توشه رهايرانی از سوی مقام معظّم رهبری، امسال 
هنر  اميد است که مقبول طبع مردم صاحب شود،رمضان عرضه می متناسب با روزهای ماه مبارك

 ةآن، نيازمند ارائ ةيافتن اين مجموعه و رسيدن به جايگاه شايست طبيعی است کمال. قرار گيرد
لی مت و ضعف آن است تا اين مجموعه در يك سير تكاپيشنهادها و انتقادها و بيان نقاط قوّ

 . مناسب قرار گيرد

االسالم حجّةجناب ويژه  هب ره توشه اخالقی قرآناندرکاران تدوين دست ةاين جانب از هم

االسالم والمسلمين ، حجّة، جناب ره توشهمقدّم، ناظر محتوايی  والمسلمين محمّدصادق يوسفی

 ارزشمندگرانی که تدوين کنندة مقاالت اين اثر  زاده، مدير تدوين و پژوهش آقای عيسی عيسی

و نگار  محمّد نقويان، ويراستار و اسداهلل باوندپور، حروف والمسلمين االسالمحجّةاند و  قرآنی بوده

 .نمايمر میصميمانه تقدير و تشكّچاپ و نشر، ةمدير ادار ،برادر ارجمند جناب آقای نورالهی
به انديشه و قلم و بيان ما رواج سخن حق عنايت فرما و ما را دعوت کنندگان علمی ! خداوندا

 .قرار ده و عملی به دينت
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