
 

 

 

 نخست سخن
، مهاه مهمهانی خهدا، مهاه بههار قهرآن و مهاه لیلاالقهدر اسهت. ایهن مهاه ع یه  ماه مبارک رمضان

در  سهالمپیامبر ب رگهوار ا . رود به شمار میبرای خودسازی و ت کیه نفس فرصت نظیرترین  بی
 خطبه شعبانیه فرمود: 

ای مردم، ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما روی آورده است. ماهی کهه نه د 
ها و سهاعات آن  شه  نیبهتهرهایش  روزها و شه  نیبهترخدا بهترین ماه و روزهایش 

اید و از کسهانی کهه  هاست. ماهی که در آن به میهمانی خدا دعوت شده ساعت نیبهتر
  1باشید. کرام خدا هستند میمورد ا

نماید آن است کهه بهه تعبیهر رسهول  ها مهم می به برکت حلول این ماه نورانی، آنچه برای ما انسان
های پاک از خدا بخواهیم که در این ماه به روزه داری  های خالص و صادق و دل با نیت اعظم

أ»و تالوت قرآن مؤفقمان بگرداند:  أَ اَبكه و ا ا َُّه ُو
َ
ْماَفاْسأَ َْ و أَافم افو ُْ

َ
ا   َ اَهأاِةَ  أاط 

َّو اَ اةو أاِقَة   ََ ا  ٍ أا ْماِكِنيه
اِكَتاِكِ ا َِ ِصَياِمِ اَ اِتََلَ  ُِ».2   

، اف ون بر تربیت و اصالح ُخله  و ُخهوی فهردی، دغدغه  رمضان بندگان خوب خدا، در ماه
ْماَ اَمَساِكيِن وا»اخالق اجتماعی نی  دارند:  َ  ِئ و َْ ا اَعََّىافو ةو ْماَ اَتَصده أَااَبكو َِ ا  ُو ََ ْماَ  ْب  و  اِكَبأاَبكو

ْماَ اَ ةم
ْما اَم و ََ ْب

َ
ا ا  َّو َِ کنید. بهه پیهران و کهنسهاالن احتهرام و بهه  یویار کبه فقیران و درماندگان کم 3؛َ ا

اکنهون کهه .« کودکانتان مالطفت و مهرباني نموده و با خویشهاوندان رفهت و آمهد داشهته باشهید
ماه نورانی را داده است خوب است از لحظه لحظه آن کمهال بههره را  خداوند به ما توفی  درک این

                                                           

 .295، ص 1، ج عیون اخبارالرضامحمد بن علی صدوق، . 1
 . همان.2
 . همان.3



8    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

 ببریم و خود را به هدف آفرینشمان که قرب الهی است ن دیک کنیم. 
گروه تولید محتوای معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی با کمک خدای سبحان، 

ن به سراسر کشور، توفی  داشته اسهت حوزه علمیه قم، به مناسبت ماه مبارک رمضان و اع ام مبلغا
 سه فصلنامه تولید و در اختیار مبلغان گرامی قرار دهد: 

 پنج عنهوان  تهیه شده است در ذیل برای استفادۀ عموم مبلغان که این فصلنامه ؛ فصلنامه ره توشه 
عقاید و اندیشه، اخهالق و معنویهت، احکهام و عبهادات، مناسهبت ههای تهاریخی، و سیاسهی ه 

ماعی و در سی مقاله به رشته تحریر در آمده است. موضوعات مقاالت متنهوع و متناسه  بها اجت
نیازهای جامع  امروزی است مانند: خهدای پهرده پهوش، امهام شناسهی در دعهای افتتهاح، امهام 

انگاری و سهبک شهمردن نمهاز، آ هار و  در ادعیه ماه مبارک رمضان، پیامهدهای سههل مهدی
خواری، چیسهتی معنویهت در جنهبش عصهر جدیهد، شهش راهکهار  روزهداری و  پیامدهای روزه

های سخن سدید، جنگ روانهی، جنهگ  کلیدی برای اف ایش محبت الهی، خیرخواهی، شاخصه
ورزی، حجهاب، راهکارههای امیهد اف ایهی در جامعهه،  هیبریدی و جهاد تبیین، استقامت در دین

 و.... 

شهامل  "ره توشهه پیوسهتی"توشه دیگری بهه نهام الزم به ذکر است، در کنار فصلنامه فوق، ره 
های گذشته، تهیه شده است که در پایگاه خبری بالغ  ای از مقاالت مهم و مناسبتی سال مجموعه
 در دسترس قرار دارد.به آدرس 

  پردازنهد  میاین فصلنامه برای مبلغانی که در عرص  خانواده بهه تبلیه  ؛ فصلنامه تبلیغ و خانواده
، گذشهت و تغافهل در اسهتحکام خهانوادهآماده شده است. مقاالت این فصلنامه عبارتند از: تأ یر 

های افه ایش اسهتحکام خهانواده بها تاکیهد بهر  ، روشبه فرزندان تیآموزش مهارت قاطع یها راه
ار سهرد یخهانوادگ رهیس، خانواده متعادل جادینقش سرپرست در ا، بیانات مقام معظم رهبری

در  تیهب اههل رهیسه ی،در کاهش فرزنهدآور یغرب ینقش سبک زندگی، مانیسلقاسم  دیشه
خانواده در کهاهش  ینقش نظارتدر صمیمیت و آرامش روانی خانواده،  روزه، تأ یر ازدواج فرزندان

در ازدواج فرزنهدان، خهدمت بهه مهردم و مراقبهت از  ی، سیره اههل بیهتاجتماع یها  یآس
 ان در سیره شهدا.های دینی آن ارزش

 این فصلنامه برای مبلغان محترمی که در مناط  مشترک شهیعه و سهنی ؛ فصلنامه تبلیغ و تقریب
  یهتقر ینقهش راهبهردپردازند آماده شده و شامل ده مقالهه بها عنهاوین ذیهل اسهت:  به تبلی  می

 یامهدهایپ، مسهلمانان  یمسالمت آم یستیهم ی، اسالم نیدر تحق  تمدن نو یمذاه  اسالم
 یحفظ حرمت و آبهروی، قدرت نظام یها و  مبان شاخصه، موانع وحدت ، ن و عترتآقر ییجدا
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فضهائل ،  در منابع اههل سهنت امام صادق یبه زندگ ینگاه، اتیمسلمان از منظر قرآن و روا
 .پرسش و پاس ، و در مناط  مشترک  یتبل یها ستهیبا، در منابع اهل سنت جهیحضرت خد

رود  رو، پیراسته از کاستی و نقص نیست به همین جهت انتظار می جموعه پیشگفتنی است م
منهد سهازند. در پایهان،  مبلغان ع ی ، ما را از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند خود بههره

ضمن قدردانی از نویسندگان فرهیخته، از همه  کسهانی کهه در امهر آمهاده سهازی و انتشهار ایهن 
ند، به ویژه حجت االسالم و المسلمین دکتر مصطفی آزادیان رئیس محتهرم ها تالش کرد فصلنامه

گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی و همکاران گرامهی ایشهان صهمیمانه تشهکر و سزاسهگ اری 
 کنم. می
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