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این حرکت عظیم و میلیونی میان نجف و کربال 
خطر  با  اگر  حتی  حرکت،  و  شوق  و  شور  این  و 
ما  جوانان  و  مردم  دل  در  همواره  باشد،  همراه 
موج می زند و این سرمایه را باید حفظ کرد زیرا 

ضامن بقای کشور است.

نشریه خبری - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران         سال دهم        شماره 179       پانزدهم آذر 1۳95          پنجم ربیع االول  1۴۳۸          پنجم دسامبر 2016

از ظرفیت روحانیون 
درتربیت دانش آموزان 

استفاده عالمانه گردد

بسیج یک نهاد مردمی، 
مقدس و انقالبی است

ضرورت حمایت خیرین از 
حوزه های علمیه خواهران

مطالعه و پژوهش برای 
طالب ضروری است

بیش از دوهزار و پانصد 
طلبه خواهر در استان یزد 
مشغول به تحصیل هستند

مدیران و استادان حوزه های 
علمیه باید عاشورایی فکر، 

عمل و اقدام کنند

علمیه  حوزه های  خیرین  جامعه  اعضای  و  مسئوالن  مدیر،   
صافی  العظمی  »آیت الله  بیت  در  حضور  با  کشور  خواهران 

گلپایگانی« با معظم له دیدار نمودند.
این که  بیان  با  دیدار  این  در  صافی گلپایگانی  العظمی  آیت الله 
اظهار  است  اهمیت  با  بسیار  طلبه  بانوان  تربیت  و  تعلیم  مسئله 
در عصر حاضر که  ویژه  به  بانوان  تربیت  و  تعلیم  داشتند: مسئله 
ویژه  به  مسلمان  انحراف  برای  زیادی  برنامه ریزی های  دشمن 

بانوان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است.
به  خواهران  علمیه  حوزه  های  مانند  مراکزی  وجود  افزود:  معظم له 
منظور تعلیم و تربیت دینی و اسالمی بانوان اجر بسیار زیادی دارد زیرا 
در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  شعبه های  مانند  علمیه  مدارس  این 
جامعه می باشند و موجب کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه هستند.
و  دانستند  ارزشنمد  بسیار  را  طلبه  بانوان  تألیفات  تقلید  مرجع 
خاطرنشان کردند: در عصر کنونی که انحرافات اخالقی بسیار زیاد 
شده است و دشمن نیز تالش زیادی در این زمینه می کند، وجود 

مراکزی که ارزش های اسالمی را زنده نگه دارند ارزشمند است.
رئیس  بوربور«  حبیب الله  »آقای  دیدار،   این  پایان  در  است  گفتنی 
از  گزارشی  ارائه  به  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  خیرین  جامعه 
وضعیت احداث مدارس علمیه خواهران کشور توسط خیرین پرداخت.

انالله و اناالیه راجعون
حاج  آقای  آیت الله  »حضرت  القدر  جلیل  عالم  ارتحال 
از  و  تقلید  عظام  مراجع  از  اردبیلی)ره(«،  موسوی  سیدعبدالکریم 
یاران دیرین انقالب اسالمی و یکی از نزدیک ترین یاران حضرت امام 

خمینی)ره( موجب تأثر و تاسف گردید.
با قبول مسئولیت های مهم و سنگین در نظام   آن عالم وارسته 
نظام  ارکان مهم  از  و  انقالب  پایه گذاران  از  جمهوری اسالمی یکی 
و  علماء  تربیت  صرف  را  عمری  علمیه  حوزه  در  و  بوده  اسالمی 
فضال در سطوح عالی حوزه و دانشجویان در دانشگاه مفید نمود و 
آثار ارزشمندی در فقه شیعه از خود باقی گذاشت که در حوزه مورد 

استفاده قرار می گیرد.
بقیةالله  حضرت  مقدس  پیشگاه  به  را  بزرگ  مصیبت  این  اینجانب 
تقلید)دامت برکاتهم(،  االعظم)عج( و مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، مراجع عظام 
محترم  بازماندگان  و  فرزندان  ارجمند،  دانشگاهیان  علمیه،   حوزه های 

ایشان و عموم ملت قدرشناس ایران صمیمانه تسلیت می گویم.
مرتضی مقتدایی
رئیس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران

انالله و اناالیه راجعون
خبر رحلت یار و سرباز دیرین امام راحل)ره( و انقالب، »سرکار خانم 

مرحومه مرضیه حدیدچی دباغ)ره(« موجب تاسف و تالم گردید.
نظام  سنگرهای  همه  در  و  همواره  فی سبیل الله  مجاهد  این 
و  انگیزه  با  انقالب  پیروزی  از  بعد  چه  و  قبل  چه  اسالمی  مقدس 
روحیه ای استوار حاضر بود و از هیچ کوششی برای محافظت و نشر 

این حرکت عظیم الهی فرو گذار نکردند.
در طی این راه الهی مصایب اسارت و شکنجه های گوناگون به 
از  پاسداری  و  دفاع مقدس  راه  در  را  پهلوی  مزدوران سفاک  دست 

ارزش های دینی و انقالبی تحمل نمودند.
اینجانب ضایعه رحلت این بانوی بزرگ انقالبی را محضر بقیةالله 
االعظم)عج(، مقام معظم رهبری)مدظله العالی(،ملت انقالبی ایران، جامعه 
و  نموده   و معززشان تسلیت عرض  و خانواده مکرم  انقالبی  بانوان 
مسالت  را  الهی  واسعه  رحمت  و  درجات  علو  مرحومه  آن  برای 

می نمایم.
مرتضی مقتدایی
رئیس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران

بسم الله الرحمن الرحیم
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ِهم ُیرَزقوَن«؛ هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند،  َربِّ
مردگانند! بلکه آنان زنده اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.)آل عمران، آیه ۱۶۹(

که  »شهید محسن خزائی«  شهادت شهید گرانقدر عرصه رسانه کشور، 
در راه دفاع از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، در آستانه اربعین 
یاران و  اباعبدالله الحسین)ع(« به دیدار حضرت حق شتافت و به جمع  »حضرت 
رسانه ای  جامعه  جهت  ارزشمند  و  عظیم  افتخاری  پیوست  شهیدش  همرزمان 

کشور است.
استوار  و  اهل بیت)علیهم السالم(  حرم  مدافع  رزمندگان  رشادت های  و  روایت  ثبت 
توفیق واالیی  واژگونی آن هستند   افراد در صدد  بیرقی که شقی ترین  نگه داشتن 
است که آن شهید گرانقدربرای آن جان خویش را در کف نهاد و تا لحظه  وصال 

الی الله همچنان انجام وظیفه کرد.
اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده محترم  آن شهید واال 
مقام که از همکاران گرامی مان در مدرسه علمیه حضرت نرجس)سالم الله علیها( 
شهر زاهدان هستند برای بازماندگان از درگاه خداوند یکتا سالمتی و طول 
عمر مسألت کرده و تأکید می کنم که قلم آن شهید برزمین نخواهد ماند و 

صدایش در ادامه تاریخ پرطنین تر منعکس خواهد شد.ان شاالله
محمود رضا جمشیدی
مدیر حوزه های علمیه خواهران

انالله و اناالیه راجعون
خبررحلت یار و سرباز دیرین امام راحل، مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 
و انقالب »سرکارخانم مرحوم مرضیه حدیدچی دباغ)ره(« موجب 

تاسف وتالم گردید.
اسالمی  انقالب  از  عمیق  بادرکی  ومبارز  آزاده  بانوی  این 
سرباز  یک  عنوان  به  همیشه  مقدس،  باوری  با  و  ایران  مردم 

با اخالص،گوش به فرمان و تابع ولی فقیه زمان خویش بود.
این مجاهد فی سبیل الله همواره و در همه سنگرهای نظام 
مقدس اسالمی چه قبل و چه بعد از پیروزی انقالب با نشاط 
و انگیزه و روحیه ای استوار حاضربود و از هیچ کوششی برای 

محافظت و نشر این حرکت عظیم الهی فروگذار نکرد.
دست  به  گوناگون  شکنجه های  و  اسارت  مصائب  بر  صبر 
مزدوران سفاک پهلوی از او سرداری ساخت که بتواند پذیرای 
مسوولیت های خطیری در زمان دفاع مقدس و پس از آن شود 
و هم پای مردان غیور این مرز و بوم به پاسداری از ارزش های  

دینی و انقالبی بپردازد.
محضر  را  انقالبی  بانوی  بزرگ  این  رحلت  ضایعه  اینجانب 
العالی(،  رهبری)مدظله  معظم  مقام  االعظم)عج(،  بقیةالله  حضرت 
و  مکرم  خانواده  و  انقالبی  بانوان  جامعه  ایران،  انقالبی  ملت 
معززشان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و 

رحمت واسعه الهی را مسالت می نمایم.
محمودرضا جمشیدی
مدیرحوزه های علمیه خواهران کشور

انالله و اناالیه راجعون
»اذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی اإلسالم ثلمة ال یسّدها شئ«

ارتحال عالم جلیل القدر »آیت الله العظمی آقای حاج سیدعبدالکریم 
موسوی اردبیلی)طاب ثراه(« از مراجع تقلید موجب تأثر و تأسف گردید.

از پیشگامان انقالب اسالمی  آن فقیه و عالم بزرگوار  که 
الشریف(  سره  خمینی)قدس  امام  یاران  نزدیک ترین  از  یکی  و  ایران 
گوناگون  عرصه های  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  بود، 
مجلس  در  عضویت  انقالب،  شورای  در  عضویت  همچون 
خبرگان قانون اساسی، ریاست شورای عالی قضایی، نمایندگی 
مردم تهران عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، امامت 
انقالب  مبانی  استحکام  در  فعالیت های علمی  و  تهران  جمعه 
منشأ  و  داشته  و جدیت  تالش  اسالمی، همواره  معارف  نشر  و 
خدمات ارزشمندی برای نظام مقدس جمهوری اسالمی بودند.

اینجانب ، رحلت آن فقیه مبارز را به محضر مقدس حضرت 
ولیعصر)ارواحنافداه(، رهبر معظم انقالب »حضرت آیت الله العظمی 
امام خامنه ای )مدظله العالی(«، مراجع عظام تقلید)دامت برکاتهم(، علمای 
اعالم و حوزه های علمیه، و بیت معزز و محترم ایشان بویژه 
آقا  حاج  والمسلمین  »حجت االسالم  جناب  گرامیشان  فرزند 
درگاه خداوند  از  و  نموده   تسلیت عرض  اردبیلی)دام عزه(«  علی 

منان علو درجات آن فقید سعید را مسئلت دارد.
محمود رضا جمشیدی
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور

»حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی)دامت برکاته(«:

حوزه های علمیه خواهران موجب کاهش 
آسیب های اجتماعی در جامعه هستند

تحصیل بانوان در حوزه های 
علمیه خواهران دارای آثار و 
برکات فراوانی برای جامعه است

انالله و اناالیه راجعون
برادر گرامی و سرور مکرم »حجت االسالم والمسلمین جناب آقای پور محمدی)زیدعزه(«، وزیر محترم دادگستری

ارتحال ابوالزوجه گرامیتان، عالم ربانی و خدوم، اسوه زهد و تقوا، روحانی انقالبی و بیدار، رهروو پیرو حضرت امام خمینی)قدس الله نفسه الزکیه(، 
یار دیرین مقام معظم رهبری »حضرت آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی(«،  مرحوم مغفور »حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ 

عباس پورمحمدی)رضوان الله تعالی علیه(« را به جناب عالی و تمامی بستگان تسلیت عرض می نمایم. 
 اهتمام به امور مسلمین، بی رغبتی به دنیا، حضور در عرصه های دینی، فرهنگی و انقالبی و مهمتر از همه خدمت به اهلبیت عصمت و 
طهارت)علیهم السالم( را می توان از ویژگی های برجسته آن مرحوم برشمرد که هرکدام باقیات الصالحاتی ماندگار و همیشگی است. رحمت و غفران 
واسعه الهی را برای آن فقید از درگاه حضرت احدیت خواستارم.                  محمودرضا جمشیدی، مدیرحوزه های علمیه خواهران کشور

انالله و اناالیه راجعون
برادر ارجمند »جناب آقای پورمحمدی)زیدعزه(«، مدیر محترم شبکه سه سیما

    ارتحال ابوی گرامیتان، عالم ربانی و خدوم، اسوه زهد و تقوا، روحانی انقالبی و بیدار، رهروو پیرو حضرت امام خمینی)قدس الله نفسه الزکیه(، یار 
دیرین مقام معظم رهبری »حضرت آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی(«،  مرحوم مغفور »حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ عباس 

پورمحمدی)رضوان الله تعالی علیه(« را به جناب عالی و تمامی بستگان تسلیت عرض می نمایم. 
 اهتمام به امور مسلمین، بی رغبتی به دنیا، حضور در عرصه های دینی، فرهنگی و انقالبی و مهمتر از همه خدمت به اهلبیت عصمت و 
طهارت)علیهم السالم( را می توان از ویژگی های برجسته آن مرحوم برشمرد که هرکدام باقیات الصالحاتی ماندگار و همیشگی است. رحمت و غفران 

واسعه الهی را برای آن فقید از درگاه حضرت احدیت خواستارم.                  محمودرضا جمشیدی، مدیرحوزه های علمیه خواهران کشور

انالله و اناالیه راجعون
برادر ارجمند »جناب آقای دکتر حسینی)زیدعزه(«

   ارتحال ابوالزوجه گرامیتان، عالم ربانی و خدوم، اسوه زهد و تقوا، روحانی انقالبی و بیدار، رهرو و پیرو حضرت امام خمینی)قدس الله نفسه الزکیه(، 
مرحوم مغفور »حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ  العظمی خامنه ای)مدظله العالی(«،   آیت الله  مقام  معظم رهبری »حضرت  دیرین  یار 

عباس پورمحمدی)رضوان الله تعالی علیه(« را به جناب عالی و تمامی بستگان تسلیت عرض می نمایم. 
   اهتمام به امور مسلمین، بی رغبتی به دنیا، حضور در عرصه های دینی، فرهنگی و انقالبی و مهمتر از همه خدمت به اهلبیت عصمت و 
طهارت)علیهم السالم( را می توان از ویژگی های برجسته آن مرحوم برشمرد که هرکدام باقیات الصالحاتی ماندگار و همیشگی است. رحمت و غفران 

واسعه الهی را برای آن فقید از درگاه حضرت احدیت خواستارم.                  محمودرضا جمشیدی، مدیرحوزه های علمیه خواهران کشور

کشتار  مناسبت  به  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
شیعیان نیجریه در ایام اربعین حسینی پیامی صادر نمود.

 متن بیانیه به شرح ذیل می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم

به خاک وخون کشیدن عزاداران حسینی درکشور نیجریه ،درایام 
الحسین)ع(  اباعبدالله  حضرت  وساالرشهیدان  سرور  شهادت  اربعین 
داغی  حضرت  آن  وارادتمندان  محبین  میلیونی  باحرکت  زمان  هم 

مضاعف بردلهای شیعیان و عاشقان آن امام شهید گذارد.
گذشته  سال  و  امسال  نیجریه ای  بی دفاع  کشتارشیعیان 
ومحدودیت های گوناگون برای این انسانهای آزاده ازسوی دولت 
وارتش این کشورحاکی از اقدامی برنامه ریزی شده  برای خاموش 
نمودن نور ایمان واعتقادآنان  وجلوگیری از ترویج فرهنگ آزادی 

وآزادگی در آن قاره رنج کشیده وستمدیده است غافل ازاینکه:
ن ُیِتَمّ ُنوَرُه َوَلْو 

َ
ُه ِإاَلّ أ َبی الَلّ

ْ
ْفَواِهِهْم َوَیأ

َ
ِه بأ ن ُیْطِفُئوا ُنوَر الَلّ

َ
ُیِریُدوَن أ

َکِرَه اْلَکاِفُروَن)توبه، آیه 32(
دیگر  نقاط  خوددر  هم پالگی های  همچون  نیز  مزدوران  این  قطعًا 
عالم نخواهند توانست حتی ذره ای ازارادت و عشق حسینیان بکاهند و 
به لطف الهی روز به روز برتعداد عالقمندان به مکتب سرخ حسینی)ع( 

ومعارف غنی اهل بیت عصمت وطهارت)علیهم السالم( افزوده خواهدشد.
ایام  تسلیت  ضمن  خواهران  علمیه  حوزه های  مرکزمدیریت 
مصیبت  واین  محکوم  را  نیجریه  شیعیان  حسینی،کشتار  اربعین 
رامحضرحضرت بقیةالله االعظم عج مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و 
عموم شیعیان عالم تسلیت عرض نموده از مراجع قانونی ذی صالح 
بین المللی می خواهد عالوه بر احقاق حقوق این مظلومین تحت 
ستم، برابر مقررات و قوانین جهانی راه رابرای فعالیت های دینی و 

مذهبی ایشان هموار سازند.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

پیام مرکزمدیریت حوزه های علمیه خواهران 
به مناسبت کشتار شیعیان نیجریه درایام 

اربعین حسینی)ع(

عرض تسلیت  مرکزمدیریت حوزه های علمیه 
خواهران به مناسبت شهادت زائران اربعین 

حسینی)ع( در حله عراق و حادثه تصادف
 قطار مسافربری تبریز-مشهد

اهمیت تشکیل 
گروه های آموزشی در مدارس 

علمیه خواهران

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور تشریح کرد: معاون فرهنگی - تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

خامنه ای)مدظله العالی(«:  امام  العظمی  آیت الله  »حضرت 
حضرت  ایرانی  غیر  و  ایرانی  زّوار  شهادت  اندوهبار  حادثه 
سیدالشهداء)علیه السالم( در عراق و حادثه  دردناک تصادف قطار 
حضرت  زّوار  و  مسافران  آسیب دیدگی  و  جان باختن  به  که 
ابی الحسن الرضا)علیه السالم( انجامید، اینجانب را همچون دیگر 

هم میهنان و خانواده های عزادار، مصیبت زده کرد.
ضمن  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت   مرکز 
برای  الهی  مغفرت  و  رحمت  طلب  و  تسلیت  عرض 
آسیب دیدگان  و  مجروحان  شفای  برای  دعا  و  درگذشتگان 
بازماندگان صبر  این حادثه های تلخ، از خدواند متعال برای 

و اجر جزیل مسالت می نماید.
روابط عمومی و امور بین الملل حوزه های علمیه خواهران 
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مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:»آیت الله العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته(«:

مدیر حوزه علمیه خواهران سراسر کشور در دیدار با »آیت الله العظمی 
حوزه های  از  معظم له  حمایت های  از  تقدیر  ضمن  شیرازی«  مکارم 
علمیه خواهران کشور گفت: مؤسس مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران و بانی این حوزه ها »آیت الله العظمی مکارم شیرازی« هستند 

که از اولین ایام تأسیس تاکنون از این حوزه ها حمایت نموده اند.
افزود:  جمشیدی«  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
نخستین مرجعی که اجازه صرف وجوهات در حوزه های علمیه خواهران 
را داد پس از مرحوم »حضرت امام)ره(«، آیت الله العظمی مکارم شیرازی 
هستند، اساس حرکت حوزه های علمیه خواهران طبق بانیان خیر بود 

چون این حوزه به صورت هیأت امنایی اداره می شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که وجود خیرین همواره 
بوده است،  حرکت  نشاط  و  گرمی  سبب  خواهران  حوزه  امنای  هیأت  در 
اظهار داشت: ارتباط حوزه های علمیه خواهران با مردم از این طریق حفظ 
شده است و حتی افرادی داشتیم که خانه های خود را برای حوزه گذاشتند.
وی افزود: خانه ها و اموال بسیاری باقیات الصالحات شده است، 
دست  در  پروژه   460 و  داریم  علمیه  مدرسه   500 به  قریب  امروز 
احداث است که 220 پروژه خوشبختانه تکمیل شده است، حدود 70 

مدرسه در مناطق مذهبی مشترک با اهل تسنن فعالیت می کنند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با بیان این که قریب به 75 
هزار طلبه و نزدیک به 98 هزار فارغ التحصیل داریم، ابراز داشت: 
ارزش مجموعه پروژه های انجام شده قریب به هزار و 600 میلیارد 
منابع محلی  و  مردم  از سوی  مبالغ  این  تقریبًا همه  است،  تومان 

تهیه شده است که از افتخارات جامعه شیعی است.

خیرین  جامعه  اعضای  و  مسئوالن  مدیر،   
حضور  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
با  شیرازی«  مکارم  العظمی  »آیت الله  دفتر  در 

معظم له دیدار نمودند.
دیدار  این  در  العظمی مکارم شیرازی  آیت الله 
گفت:  علی)ع(  امیرمؤمنان  از  روایتی  به  اشاره  با 
حضرت علی)ع( می فرمایند: »انسان واعظ هایی 
مردگانی هستند  واعظ ها  بهترین  از  یکی  و  دارد 
می  منتقل  دفن  به محل  انسان  روی دست  که 

شوند.«
ادامه  در  علی)ع(  حضرت  افزود:  معظم له 
فرمودند که اینها بدون این که خودشان بخواهند 
از  بعد  چنان  می فرمایند  اشاره  ایشان  می روند، 
چند روز فراموش می شوند که گویی اهل این دنیا 
می توانند  نه  می شود  بسته  آنها  پرونده  و  نبودند 
چیزی بر حسنات افزوده و نه می توانند چیزی از 

سیئات کم کنند.
با  علمیه  حوزه  خارج  درس  برجسته  استاد 
بیان این که 1400 سال از کالم حضرت علی)ع( 
و  نو  همچنان  مطالب  اما  گذشته  نهج البالغه  و 
با  کتاب ها  معمواًل  داشت:  عنوان  است،  تازه 
کالم  اما  می شوند  کهنه گی  دچار  زمان  گذشت 
متعال  خداوند  کالم  همانند  امیرمؤمنان)ع( 

کهنه گی ندارد.
استثنایی  عامی  هر  داشت:  اظهار  ایشان 
بر  بسته می شود  انسان  پرونده  یعنی  عام  و  دارد 
اساس روایات سه استثنا دارد، یکی تربیت فرزند 
صالح است تا کار خیر انجام شود و در پرونده پدر 
یادگار گذاشتن علم، دانش  به  بنویسند، دیگری 
و شاگردانی است که کار خیر کنند و مورد سوم 

صدقه جاریه است.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی با بیان این که 
گاهی صدقه به گونه ای است که تمام می شود، 
که  است  صدقه ای  جاریه،  صدقه  داشتند:  ابراز 
دوام و بقا دارد، آثاری که از خیران باقی می ماند 
صدقه جاریه است، اگر انسان بتواند هر سه مورد 
اما اگر همه را  باشد خیلی خوب است  را داشته 
نتوانست باید هر کدام را که می تواند داشته باشد.
که  است  کسی  محروم  افزود:  معظم له 
هیچ کدام از موارد مذکور را برای خود تهیه نکند 
و پرونده اعمال آن به صورت کامل قفل شود به 

ویژه کسانی که می توانند اما انجام ندهند.
درباره  ساخت:  خاطرنشان  تقلید  مرجع 
شود  گرفته  نظر  در  نکته  این  باید  خیر  کارهای 
که کجاها آسیب پذیرتر است که تبعًا آنها اولویت 
دارند، مطالعه در این باره کار مشکلی نیست که 
از موارد مسائل و  پیدا کند، یکی  را  انسان موارد 
خواهران  علمیه  حوزه های  به  مربوط  مشکالت 

است.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه گفت: 
ابزار گناه بسیار  ما در زمانی زندگی می کنیم که 
زیاد شده است، از همه مهم تر فضاهای مجازی 
تبدیل شده  به محل گناه  واقعًا  آلوده  هستند که 
قرار گرفته است، هرچه عوامل  اختیار همه  و در 
به  انسان  کوشش  و  تالش   باشد  بیشتر  فساد 
همان نسبت باید بیشتر باشد که خداوند هم قول 

یاری داده است.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی با بیان این که 
از سر  و آب  نباید بگوییم که اوضاع خراب شده 
نباید  ابدًا  گفت:  ندارد،  فایده ای  دیگر  و  گذشته 
این گونه باشد و به هراندازه ای که می توانیم باید 
کار کنیم، اگر انسان نتوانست در تمامی سطوح 

کار انجام دهد در جایی که می تواند باید کار کند.
دادن  انجام  داشت:  اظهار  ادامه  در  ایشان 
و  خطر  چون  است  مهم تر  زمانی  هر  از  کارها 
آسیب شدیدتری وجود دارد، خوشبختانه جامعه 
خیرین متوجه شدند که کارهای فردی خیلی به 
شود،  انجام  جمعی  کار  باید  و  نمی رسد  سامان 
تجربه نشان داده که هر کاری  به صورت جمعی 
باشد پیشرفت و اثرگذاری بیشتری دارد؛ کارهای 
صورت  به  وقتی  اما  است  تکراری  گاهی  فردی 
می گیرد  برنامه ریزی صورت  و  فکر  باشد  جمعی 

و اثرگذاری بسیاری دارد.
با  علمیه  حوزه  خارج  درس  برجسته  استاد 
برکات  بر  افزون  اسالمی  انقالب  این که   بیان 
متنی برکات حاشیه ای هم دارد، اظهار داشت: 
از متن کمتر  که  انجام شده  کارهایی  در حاشیه 
برکات همین کارها است که در  از  نیست، یکی 

دوران گذشته انجام نمی شد.
ایشان افزود: بنده قبل از انقالب مجله ای به 
به ساواک  را  من  داشتم،  نسل جوان  نجات  نام 
جوان  نسل  که  گفت  ساواک  رییس  و  بردند 
خطری ندارد که شما نوشتید نجات نسل جوان، 

شما بنویسید که جوانان باید مسکن تهیه کنند و 
سراغ مسائل دیگر نروید، آن زمان نمی شد قدمی 
نظام  افق  در  اکنون  اما  برداشت  نجات  برای 
اسالمی کارها خیر نه تنها مانع ندارد بلکه افراد 

کمک هم می کنند.
مرجع تقلید با بیان این که دولت باید در اینگونه 
ابراز داشت:  مسائل و کارهای خیر کمک کند، 
دولت باید بداند که خیرین بار او را از دوشش بر 
می دارند بنابراین باید کمک هم بکند، متأسفانه 

آن مقداری که الزم است انجام نمی شود.
آیت الله  العظمی مکارم شیرازی گفت: درباره 
مسأله  سابقا  است،  بسیار  مشکالت  خواهران 
ازدواج به این سختی نبود و دختران زود به خانه 
و  شده  پیدا  مشکالتی  حاال  اما  می رفتند  بخت 
جمعیت  دانشگاه ها  در  و  رفته  باال  ازدواج  سن 
این ها  است،  پسران  جمعیت  از  بیش  دختران 
ندارند و همسر  فارغ التحصیل می شوند و کاری 

گرفتن به دالیلی برایشان آسان نیست.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه تحصیل 
و  مؤثر  بسیار  را  علمیه  های  حوزه  در  خواهران 
دارای آثار و برکات فراوان برای جامعه ارزیابی کرد.
اجازه  اصاًل  وهابی ها  داشت:  اظهار  ایشان 
نمی دادند که دختران تحصیل کنند اما اکنون به 
صورت گسترده حوزه علمیه بانوان درست کردند 
و در مقابل آنها نمی توانیم ساکت بنشینیم، آن ها 
چیزهایی بسیار سطحی می آموزند اما ما مسائلی 
وقتی  آنها  است؛  عمقی  واقعًا  که  می آموزیم  را 
کنند  معنا  و  بخوانند  را  بخاری  صحیح  بتوانند 
ما  برادر  و  خواهر  طلبه های  اما  می گیرند  جشن 
در سال های نخست تحصیل این کار را می کنند.
این  بیان  با  شیرازی  مکارم  العظمی  آیت الله 
داد،  ادامه  کارها  به  باید  بلکه  بود  قانع  نباید  که 
گفت: هرجا انسان درجا بزند به معنای عقب گرد 
کرد،  حرکت  جلو  سوی  به  باید  همیشه  است، 
وقتی انسان کار خیری می کند ابتدا نتیجه آن به 

خودش و سپس به دیگران می رسد.
ایشان در پایان گفت: روح انسانیت، سخاوت، 
گذشت و کار خیر در انسان پرورش پیدا می کند، 
زودتر  هرچه  انسان  موجود  شرایط  و  اوضاع  با 
بتواند کاری کند بهتر است از این رو نباید منتظر 

نشست.

علمیه  حوزه های  مدیر   
با  دیدار  در  کشور  خواهران 
صافی  العظمی  »آیت الله 
عرض  ضمن  گلپایگانی«، 
و  عزاداری  ایام  تسلیت 
از  تقدیر  با  و  اربعین  سوگواری 
تقلید  مرجع  این  حمایت های 
که  حاضر  عصر  در  گفت: 
قرار  هدف  را  بانوان  دشمن 
علمیه  حوزه های  است،  داده 
بانوان،  تا  می کوشند  خواهران 
شایسته  مادران  و  همسران 
تربیت نمایند و حقوق بانوان را 
داده  دستور  اسالم  که  آنگونه 

است محقق کنند.
والمسلمین  »حجت االسالم 
با  جمشیدی«  محمودرضا 
علمیه  حوزه  های  این که  بیان 
عفاف  پرچمداران  خواهران 
افزود:  هستند  حجاب  و 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
اجتماعی  آسیب های  کاهش 

مسئوالن  دغدغه های  از  که 
پیشتاز  می باشد،   نیز  بزرگان  و 

هستند.

علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران کشور در ادامه به ارائه 
حوزه  های  وضعیت   از  گزارشی 

علمیه خواهران کشور پرداخت 
و عنوان نمود: باتوجه به این که 
خواهران  علمیه  حوزه  های 
هیچ  لذا  ندارند  زیادی  سابقه 
برای  امکاناتی  و  زیرساخت 
نداشت  وجود  بانوان  تحصیل 
حال  در  خیرین  کمک  با  اما 
مدرسه   ۵۰۰ به  قریب  حاضر 
علمیه خواهران مشغول فعالیت 
هزار   ۷۵ از  بیش  و  هستند 
خواهر طلبه در این مدارس در 

حال تحصیل هستند.
 ۹۰ این که  به  اشاره  با  وی 
در  که  هزینه هایی  از  درصد 
حوزه  های علمیه خواهران شده 
مردم  و  خیرین  توسط  است 
تامین شده است اظهار داشت: 
اصلی  پشتوانه  مردم  و  خیرین 
خواهران  علمیه  حوزه های 
در  خیرین  وجود  و  هستند 
علمیه  مدارس  امنای  هیئت 

خواهران بسیار ارزشمند است.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با تأکید بر این که تربیت 
دانش آموزان با نگاه به جمع میان دنیا و آخرت انجام شود، تصریح 
و  است  یکی  علمیه  حوزه های  با  پرورش  و  آموزش  هدف  نمود: 

رقابتی بین این دو نهاد وجود ندارد.
اختتامیه  مراسم  در  جمشیدی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
دهمین نشست آموزشی ـ ترویجی ستاد همکاری های حوزه های 
علمیه و آموزش و پرورش که در سالن اجتماعات هتل زمرد مشهد 
مقدس برگزار شد، با تصریح بر این مطلب که کار انقالبی با توجه 
به نیاز دیگران انجام می شود، دغدغه مندی را یکی از اصول کاری 
دانست که در میان افراد جامعه کمرنگ شده و به ترمیم نیاز دارد.

علمیه  حوزه های  با  پرورش  و  آموزش  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
یکی است و رقابتی بین این دو نهاد وجود ندارد، ابراز نمود: رقابت 
ظاهری آن نیز همان مسابقه ای است که خداوند متعال به عنوان 

رسیدن به مغفرت الهی بیان کرده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره اهمیت تبلیغ دین با 
زبان روز و ضرورت زندگی در میان اجتماع، خاطرنشان نمود: رفتار 
یک روحانی، معلم و مربی اثرگذار است و از نقاط قوت او محسوب 
می شود، زیرا دانش آموز با مشاهده اعمال و رفتار معلم و روحانی 

می تواند به سمت سعادت سوق پیدا کرده و تربیت دینی شود.

لزوم تربیت دانش آموزان با نگاه به جمع میان دنیا و آخرت
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی در ادامه نسبت به تربیت 
و  کرد  تاکید  آخرت  و  دنیا  میان  جمع  به  نگاه  با  دانش آموزان 
باید وجود داشته  از نکات مورد توجه دانست که  آسیب شناسی را 
به  که  می باشد  روبرو  معضالتی  و  مشکالت  با  انسان  زیرا  باشد 

اصالح نیازمند است.
نمود:  تصریح  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
متولیان  مهم  ماموریت های  از  ظرفیت شناسی  و  آسیب شناسی 
تعلیم و تربیت است، چراکه با این دو کار، می توان در فعالیت های 

خود پیشرفت داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش تغییر در نگاه را عامل برطرف 
شدن مشکالت خواند و با بیان اینکه امروز قسمتی از آسیب های 
سال  به  سال  و  دارد  مستقیم  ارتباط  دانش آموز  قشر  با  اجتماعی 
سن این آسیب پذیری ها پایین تر می آید، علت این امر را کار ضعیف 
مسئوالن مربوطه عنوان کرد که به دلیل مشترك و دردمندنشدن 

در اهداف و همگرایی هاست.

هدف مشترک حوزه و آموزش و پرورش
همکاری  هدف  اینکه  به  اشاره  با  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
نباید  و  است  دانش آموز  قشر  تربیت  پرورش،  و  آموزش  و  حوزه 
فعالیت ها را نسبت به بودجه متوقف کرد، گفت: اگر مردم بدانند 
به فرزندان آنان خدمت می کنیم، از هیچ کمکی دریغ نکرده و ما را 

حمایت و همراهی خواهند کرد.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی همچنین به ظرفیت های 
در  امروز  داشت:   بیان  و  کرد  اشاره  خواهران  علمیه  حوزه های 
حدود  کشور  سراسر  در  خواهران  علمیه  حوزه های  بزرگ  خانواده 
مدارس  از  غیر  آمار  این  البته  که  دارد  وجود  علمیه  مدرسه   494

جامعةالزهرا)س( می باشد.

تحصیل ۷۵ هزار طلبه در حوزه های خواهران
پایان اظهار داشت:  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در 
دینی  علوم  تحصیل  به  طلبه  خواهر  هزار   75 به  نزدیك  امروز 
مشغول بوده که در این آمار باید 90 هزار فارغ التحصیل و 7 هزار 

استاد را نیز اضافه نمود که ظرفیت باالیی محسوب می شود.

تربیت دانش آموزان با نگاه به تحصیل بانوان در حوزه های علمیه خواهران دارای آثار و برکات فراوانی برای جامعه است
جمع میان دنیا و آخرت انجام شود

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« خبر داد:

وجود خیرین در هیأت امنای حوزه های علمیه 
خواهران سبب گرمی و نشاط حرکت است

حوزه  های علمیه خواهران پرچمداران عفاف و حجاب در جامعه هستند

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران:

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران در گفت وگویی، 
با اظهار تأثر از درگذشت »آیت الله فاضل استرآبادی«، 
فاضل  آیت الله  مرحوم  با  کودکی  دوران  از  گفت: 
بزرگوار  عالم  این  خدمت  مشتاقانه  و  داشتم  آشنایی 
می رسیدم و از محضر ایشان کسب فیض می نمودم.

»حجت االسالم علی غفاری« از این عالم جلیل القدر به 
عنوان یک شخصیت وارسته یاد نمود و والیتمداری ایشان 
را از ویژگی های برجسته این عالم ربانی عنوان کرد.

حجت االسالم غفاری افزود: دعا برای سالمتی و 
طول عمر مقام معظم رهبری)مدظله العالی( از توصیه های 
مکرر و همیشگی ایشان به مراجعه کنندگان و اطرافیان 

خود بود.
و  ساده زیستی  در  فاضل  آیت الله  داد:  ادامه  وی 

زهد نظیر نداشت و اسوه و نمونه اخالق عملی بود.
حجت االسالم غفاری به تأسیس حوزه علمیه فیضیه 
و تربیت طالب اشاره نمود و گفت: آیت الله فاضل تمام 

در  علمی  رشد  و  طالب  تربیت  برای  را  خود  اهتمام 
مدرسه علمیه فیضیه مازندران به کار برد و طالب مانند 

حلقه ای دور این نگین ارزشمند می چرخیدند.
وی افزود: تربیت شاگردان برجسته که امروز منشأ 
خدمات زیادی به حوزه های علمیه در سراسر کشور 

هستند از برکات و آثار مرحوم آیت الله فاضل است.
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران جایگاه علمی 
و فقهی آیت الله فاضل را برجسته و کم نظیر عنوان 
کرد و اظهار داشت: مرحوم آیت الله فاضل به دلیل 
مطالعات ویژه و خاصی که حتی در بستر بیماری در 
حوزه فقه داشت، همواره حرف های نو و تازه علمی را 

در این حوزه بیان می نمود.
وی خاطرنشان ساخت: بسیاری از شخصیت های 
فاضل  آیت الله  با  مواجه  در  علمی  لحاظ  از  قوی 
عالم  این  تسلط  و  ایشان  فقهی  جایگاه  سطح  از 
متعجب  ادبیات  و  فقه  ویژه  به  علوم  بر  جلیل القدر 

می شدند.
حجت االسالم غفاری با تقدیر از حضور پرشور مردم 
در تشییع پیکر آیت الله فاضل، گفت: حضور کم نظیر 
و با شکوه مردم در مراسم تشییع جنازه این عالم ربانی 
نشان دهنده میزان عالقه مردم به علمای برجسته و 

پیوند عمیق آنها با روحانیت خدمتگزار است.
ضایعه  یک  فاضل  آیت الله  فقدان  افزود:  وی 
جبران ناپذیر برای حوزه های علمیه است و الزم است 

که آثار و تألیفات علمی وی بیشتر شناسانده شود.

»آیت الله فاضل استرآبادی« در ساده زیستی و زهد نظیر نداشت
مدرسه  در  موفق«  »ازدواج  موضوع  با  اخالقی  نشست 

علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( سنندج برگزار شد.
اکرم)ص(،  پیامبر  حدیث  به  اشاره  با  پور«  آزادی  »خانم 
و  دانست  خداوند  نزد  بنا  داشتنی ترین  دوست  را  ازدواج 
امر همسریابی،  ابتدای  در  که  ازدواجی موفق است  افزود: 
شخصیتی  ویژگی های  و  شباهت ها  جستجوی  واقع بینی، 
مشابه، مشاهده نقاط ضعف و قوت و تأیید آنها و ارزیابی رفتار 

طرفین در دستور کار گیرد.
مهارت های  و  گاهی  آ دارای  که  زوج هایی  افزود:  وی 
الزم هستند و می  توانند ذهن خود را مدیریت  کنند، باورهای 
مثبت را جایگزین باورهای منفی می  کنند و در بیش تر موارد 
و  می  نمایند  مثبت  برداشت  و هوشیارانه  گاهانه  آ مسائل،  از 
رابطه خود را رضایت  بخش  تر و جذاب  تر و بالنده  تر می  سازند.
افزود: زوج های موفق معتقدند که باورها، اندیشه ، گفتار 
عملکردشان،  همه  و  می  کنند  انتخاب  خود  را  رفتارشان  و 
گاه خودشان  گاه یا ناآ بازتاب انتخاب  های درست یا اشتباه و آ
است. آنان عقیده دارند که کیفیت زندگی مشترکشان، همان 
و  رفته اند  آن  زیربار  یا  و  بوده  آن  خواستار  یا  که   چیزیست 
مسئولیت آن را برعهده   گرفته و نتایج مربوطه را می پذیرند و 

درصورت اشتباه، اقدام به جبران آن می  کنند.
خانم آزادی پور تصریح کرد: اگر در یک ارتباط مسیرهای 
انتخابی، مثبت، سازنده و درست باشد، زوجین به احساس ، 
گفته  ها و نیازهای نیز توجه کنند، در هر شرایطی مسئولیت 
پذیر باشند، رفتار همدالنه و عاشقانه  ای با هم داشته باشند،  
در برابر موانع و مشکالت می  توانند به تداوم زندگی مشترک 

رضایت  بخش، کمک شایانی نمایند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( سنندج بررسی شد

عوامل پایداری و ثبات ازدواج موفق

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران گفت: از ظرفیت های روحانیون 
در تربیت دانش آموزان استفاده عالمانه گردد.

و  آموزشی  نشست  دهمین  در  اسکندری«  والمسلمین  »حجت االسالم 
حرم  همایش های  سالن  در  که  پرورش  و  آموزش  و  علمیه  حوزه های  ترویجی 
مطهر رضوی برگزارشد، ابراز داشت: مهم ترین چیزی که جامعه را به سعادت 

خواهد رساند باورها و عقاید ارزش های دینی است.
وی با بیان اینکه برای تحقق باورها و عقاید مذهبی باید به شیوه های جذاب و 
امروزی روی آورده شود، به ظرفیت جامعه روحانیت در کشور اشاره و عنوان کرد: 
نزدیک به300هزار روحانی در کشور هستند که این آمار نشان دهنده ظرفیت 

ارزشمندی است که نیازمند نگاه عالمانه و همراه با درایت به این ظرفیت است.
گرفته  صورت  تحقیقات  درخصوص  اسکندری  والمسلمین  حجت االسالم 
انجام  تحقیقات  طبق  کرد:  ابراز  جامعه  اقشار  اسالمی  زندگی  سبک  در 
شده120شاخصه برای سبک زندگی اسالمی طرح شده که متاسفانه نمره ها 
بسیار پایین است و بهترین نمره در این تحقیقات به بحث سالمت اختصاص 

دارد که دارای نمره11وبحث باورهای دینی دارای نمره 7 است.
باورها  داشت: هرمقدار  ابراز  خواهران  علمیه  حوزه  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
کمتر  باورها  بحث  متاسفانه  اما  بهترخواهدبود  رفتارها  باشد  تر  عمیق  وعقاید 

مطرح می شود .
ترین  مهم  و  خواهدبود  موفقیت  ارکان  از  یکی  نیازسنجی  کرد:  اضافه  وی 

عامل تربیتی در نظام تربیتی رابطه خانواده با مساجد است.
حجت االسالم والمسلمین اسکندری ضمن انتفاد به استفاده از ظرفیت های 
علمیه  حوزه های  ظرفیت های  از  باید  گفت:  پرورش  و  آموزش  توسط  حوزه 
خواهران استفاده های بهتری انجام داد و به معلمان به عنوان رکن اساسی در 

آموزش و پرورش نگاه کرد.

معاون فرهنگی - تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

از ظرفیت های روحانیون در تربیت 
دانش آموزان استفاده عالمانه گردد
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معاون آموزش  حوزه های علمیه از ابالغ ضوابط مربوط به ایجاد 
گروه های آموزشی در مدارس علمیه خواهران خبر داد و با تاکید 
زمینه  آموزشی،  گروه های  گفت:  گروه ها  این  تشکیل   اهمیت  بر 

ساز تغییر و تحول علمی در آموزش حوزه های علمیه خواهد شد.
آموزشی  امور  و  فعالیت ها  واگذاری  به  اشاره  با  خالقی«  »آقای 
و  صف  جدید،  روند  در  گفت:  استانی  مدیریت های  و  مدارس  به 
ستاد در جایگاه اصلی قرار می گیرند و راهبری و برنامه ریزی های 
عمومی و کالن از طرف ستاد و فعالیت های اجرایی و بخشی از 

برنامه های محتوایی توسط مدارس انجام می شود.
مدارس  مشارکت  مرکز،  راهبردی  سیاست  این که  بیان  با  وی 
علمیه خواهران در برنامه ریزی ها است بیان کرد: داشتن گروه های 
آموزشی که متشکل از اساتید خبره و مبرز در رشته های مختلف 
علمی هستند، رکن اصلی این مشارکت است؛ البته شرایط دیگری 

هم وجود دارد که وجود مدیر موفق در مدرسه یکی از آنهاست.
آموزشی  گروه های  تشکیل  ضرورت  بر  تأکید  با  ادامه  در  وی   
تشکیل گروه های  باالدستی،  اسناد  براساس  نمود:  خاطرنشان 
این  البته تشکیل  الزامی است.  آموزشی در مدارس سطح 3 و 4 
مرکز  تاکید  مورد  اختیاری  به صورت   2 مدارس سطح  در  گروه ها 
است و مطابق شرایط تعریف شده، در مقابل تشکیل این گروه ها 

برای مدارس امتیازاتی در نظر گرفته شده است.   
این که  به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش   معاون   
برای سطح دو، 7 گروه آموزشی پیش بینی شده  گفت: در مدارس 
سطح 3 و 4 به ازای هر رشته، دوگروه ایجاد می شود، گروه فقه و 

اصول و گروه مرتبط با رشته و گرایش تحصیلی.
وی در ادامه به وظایف گروه های آموزشی اشاره کرد و گفت: 
بر  نظارت  و  فعالیت های علمی مدارس  از  انجام بخش عمده ای 

نحوه اجرای برنامه آموزشی، از وظایف گروه هاست.
دو،  سطح  مدارس  از  بعضی  در  اگر  داد:  ادامه  خالقی  آقای 
شرایط برای تشکیل گروه های آموزشی فراهم نباشد، این گروه ها 
خواهند  تشکیل  استانی  مدیریت های  در  شرایط  شدن  فراهم  تا 

شد.
وی افزود: مدیران استانی در فرایند تشکیل گروه های آموزشی 
نشست   در  و  داشته  مشارکت  استانی  مدیریت های  و  مدارس  در 
فصل تابستان، نظرات خود را در این باره بیان داشته اند. در عین 
اجرای  و  گروه ها  تشکیل   از  پس  استان ها  و  مدارس  تمامی  حال 
دارند  فرصت  جاری  سال  ماه  بهمن   پایان  تا  آئین نامه،  کامل 
توسط  تا  کنند  ارسال  معاونت  برای  را  خود  نظرات  و  پیشنهادات 
تشکیل  اهمیت  به  توجه  با  امیدواریم  شود.  بررسی  کارشناسان 
این گروه  ها، این برنامه با همت مدارس و مدیریت های استانی به 

شایستگی اجرا شود.
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران در پایان به امتحانات 
امتحانات  داشتیم  نظر  در  داشت:  اظهار  و  نمود  اشاره  متمرکز 
متمرکز نیز به مدارس واگذار شود ؛ اما پس از نظرخواهی، قریب 
به 75  درصد از مدیران استانی با واگذاری این امتحانات مخالفت 
و  طالب  آموزشی  ارتقاء  یکسان سازی،  سبب  را  تمرکز  و  کردند 
ایجاد آمادگی برای رقابت  با سایر مراکز حوزوی دانستند. از این رو 

امتحانات متمرکز، همچنان توسط مرکز انجام می شود.

از بیست و چهارم آبان ماه تا اول آذر ماه، هفته 
مناسبت  همین  به  است،  شده  نامگذاری  کتاب 
حمید  والمسلمین  »حجت االسالم  با  گفت گویی 
مرکز  تربیتی  علمی  شورای  دبیر  محمدی« 
نمانیده  و  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
مدیر مرکز در اداره کل برنامه ریزی  و تدوین متون 
تقدیم شما خوانندگان  انجام دادیم که  تحصیلی 

عزیز می گردد.

 در مورد اداره کل برنامه ریزی و 
ً
نمای حوزه: لطفا

تدوین متون تحصیلی توضیحاتی  ارائه بفرمائید.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز   :
دلیل  به  خود،  تشکیل  روزهای  نخستین  از 
بهره مندی از حضور صاحب نظران و کارشناسان 
زبده و فرهیخته، نیازهای نوپدید در عرصه ابالغ 
ابالغ دین در فضای  اقتضائات  زمینه  را در  دین 
و  آن  با  متناسب  انسانی  نیروی  و  امروزی  جامعه 
الزم  تربیتی  و  آموزشی  برنامه های  زمینه  در  نیز 
یا  آموزشی  محتوای  تولید  زمینه  در  همچنین  و 
همان متون و منابع آموزشی را به خوبی درک کرد 
آموزشی  برنامه  اساسی  تفاوت های  به  توجه  با  و 
حوزه خواهران با حوزه علیمه برادران و برخورداری 
متون  تولید  به  متفاوت،  اهداف  و  مأموریت ها  از 

درسی و منابع آموزشی مورد نیاز اقدام کرد.
و  بدیع  کتبی  تولید  شاهد  سال ها  این  در  ما 
کم نظیر در متون درسی حوزه های علمیه بودیم 
که پیش از آن در حوزه های علمیه سابقه نداشت. 
اگر مروری بر عناوین کتب تألیف شده توسط مرکز 
انگلیسی  عهدین،  و  قرآن  چون؛  کتبی  با  کنیم 
برای دانش پژوهان علوم اسالمی، آداب مناظره، 
نظام  بر  درآمدی  کاربردی،  مشاوره  خطابه،  فن 
مدیریت  اخالق،  معیارهای  و  مبانی  خانواده، 
فرهنگی و مدیریت فعالیت های فرهنگی، تاریخ 
اسالم،  سیاسی  نظام  معاصر،  سیاسی  فرهنگی 
نظام اقتصادی اسالم و ده ها عنوان دیگر مواجه 
می شویم که همه ناظر به نیازهای واقعی طالب 
خواهر تألیف شده اند و این موارد، بخش کوچکی 
و  علوم  حوزه های  تمامی  در  مرکز  تولیدات  از 

معارف اسالمی است.

: معیار های تألیف کتب درسی و منابع آموزشی 
حوزه  های علمیه خواهران چیست؟

: از مهم ترین فعالیت های هر سازمان آموزشی 
تأمین محتوای الزم برای تعلیم و تربیت از طریق 
گردآوری و انتقال دانش و مهارت های مورد نیاز، 
گزینش و سازماندهی آنهاست. اهمیت و جایگاه 
خاص کتاب درسی و منبع آموزشی و ویژگی های 
صرفًا  کتاب  یک  به  نسبت  آن  فرد  به  منحصر 
دلیل  همین  به  نیست،  پوشیده  کسی  بر  علمی 
تولید آن، باید مبتنی بر معیارهای صحیح و ساز 

وکاری بسیار دقیق انجام شود.
اتقان  تألیف کتاب درسی،  از معیارها در  یکی 
منظور  بدین  است.  متن  محتوایی  استحکام  و 
برای هر یک از عناوین درسی، توسط گروه های 
از برترین صاحب نظران  علمی آموزشی مرکز که 
اسالمی  علوم  موضوعات  در  علمیه  حوزه های 
این  می شود.  فراهم  کلی  سرفصلی  هستد، 
تألیف  برای  چارچوبی  و  نقشه  مثابه  به  سرفصل 
تألیف  امر  حساسیت  به  توجه  با  است.   کتاب 
یک  سرفصل  داشتن  اختیار  در  درسی،  کتاب 
عنوان درسی به تنهایی برای مؤلف کافی نیست 
تبویب،  عناوین،  زیر  انتخاب  در  همچنان  او  و 
فصل بندی و درس بندی کتاب بر اساس نظرات 
و سالیق علمی ـ شخصی خویش آزاد است که 
امر در نگارش یک کتاب صرفًا علمی  این  البته 
آنجا  از  اما  است.  اشکال  از  خالی  آموزشی  نه  و 
و  مسلمات  انتقال  عهده دار  درسی  کتاب  که 
است،  دانش پژوهان  به  علم  یک  مشهورات 
به  خاص  نگاه  و  سالیق  هرگونه  از  خالی  باید 
تبدیل  منظور،  بدین  باشد،  علمی  موضوعات 
سرفصل  به  درسی  عنوان  سرفصل  بازنویسی  و 
نیز تحت نظر گروه علمی آموزشی  کتاب درسی 
یک  مشهورات  بر  تکیه  با  تا  شود  می  انجام 
موضوع علمی، تمامی مطالب و محتوای الزم در 
کتاب درسی لحاظ و از زواید و حواشی پرهیز شود 
چون کتاب درسی تنها به دنبال ارائه مجموعه ای 
از اطالعات نیست بلکه هدف از آن ایجاد تغییر 
و  بینشی  دانشی،  در سطوح  روشمند  و  هدفمند 
و  با محتوا  و  در مخاطب خاص  آن هم  مهارتی 
موضوعی منسجم و برنامه ریزی شده در راستای 

تحقق اهداف برنامه درسی است.
منابع  و  درسی  کتب  تألیف  در  دیگر  معیار 
–یادگیری است  یاددهی  آموزشی، تسهیل فرایند 
تا استاد و طلبه در پیچ و خم متن گرفتار نشوند و 
محتوای آموزشی به خوبی انتقال داده شود. مقام 
معظم رهبری فرمودند: »بایستی کاری کرد، که 
فهمیدن  نه  باشد،  مطلب  فهمیدن  طلبه،  هّم 
به صورت  را  این مسئله  ابتدا  از  نیز  ما  عبارت«، 
با  را  کتاب هایمان  و  داده  قرار  توجه  مورد  خاص 
پیچیدگی های  بدون  و  رسا  اما  علمی،  ادبیات 

عبارتی تولید کردیم.
منابع  و  درسی  کتب  تألیف  در  دیگر  معیار 
با  بودن  متناسب  و  بودن  کاربردی  آموزشی، 
و  طالب  مهارتی  و  معرفتی  علمی،  نیازهای 
ما  مثال  عنوان  به  است.  آنها  مخاطب  جامعه 

در رابطه با ابالغ دین که از اهداف اصلی مقطع 
سطح دو است و تأمین نیازهای علمی و مهارتی 
از 50 عنوان کتاب  بیش  این بخش،  در  طالب 
درسی سطح دو، حاوی مباحث محتوایی و علمی 

و مباحث مهارتی مورد نیاز طالب است.

: وضعیت فعلی کتب درسی و متون آموزشی 
حوزه های علمیه خواهران را چگونه ارزیابی می کنید؟

: در مجموع ما تا به حال توانسته ایم در مقاطع 
عنوان   130 از  بیش  سه  و  دو  سطح  تحصیلی 
کتاب درسی و منبع آموزشی تولید کنیم که این 
و  متعال  خداوند  الطاف  مرهون  بزرگ  موفقیت 
البته  است.  عصر)عج(  ولی  حضرت  خاص  عنایات 
مؤلفین  ذیربط،  مسئولین  تمامی  از  می دانم  الزم 
ارجمند و سایر عزیزان که زمینه ساز و هموار کننده 
این راه سخت و پر فراز و نشیب بودند، تشکر نمایم.
ما تا رسیدن به وضعیت مطلوب در تولید کتب 
درسی و منابع آموزشی فاصله داریم اما بحمدالله 
در یک سال اخیر قدم های بسیار خوبی در جهت 
که  برداشته ایم  مرکز  تألیفات  کیفی  و  کمی  رشد 

نتایج آن به زودی رخ می نماید.
نیاز  مورد  کتاب های  عمده  حاضر  حال  در 
طالب خواهر در مقطع سطح دو توسط مدیریت 
تألیف و تدوین مرکز تولید شده است. در رابطه با 
کتب مورد نیاز مقطع سطح سه با توجه به فراوانی 
رشته های تحصیلی، تولیدات زیادی نداشته ایم 
که البته در برنامه های آتی به طور جدی به دنبال 

تأمین کتب در این مقطع هستیم.
و  کمیت  لحاظ  به  ما  شد  اشاره  که  همانطور 
کیفیت کتب درسی و منابع آموزشی در بین مراکز 
حوزوی جایگاه خوبی داریم و جالب است بدانید 
برادران،  علمیه  حوزه های  در  ما  کتب  از  برخی 
جامعةالمصطفی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی)ره( و دانشگاه های کشور تدریس می شود.
به  اینکه  به  توجه  با  چهار  سطح  مقطع  در 
محتوا  تولید  مرحله  به  هنوز  شده  راه اندازی  تازگی 
مقطع  این  اقتضائات  به  توجه  با  اما  نرسیده ایم 
در  بلکه  نیستیم  درسی  کتاب  تولید  دنبال  به 
برنامه ریزی ها به دنبال تولید منابع آموزشی هستیم.

: چشم انداز، اهداف و سیاست های این مرکز 
در تدوین کتب درسی حوزه های علمیه خواهران 

چیست؟
حوزه های  عظیم  ظرفیت های  به  توجه  با   :
مرجع  به  شدن  تبدیل  ما  چشم انداز  خواهران، 
اصلی در تولید کتب درسی و منابع  آموزشی در 
زمینه علوم و معارف اسالمی است. نگاه ما این 
در  دینی  و  حوزوی  مراکز  تمام  برای  که  است 
دانشگاهها،  برای  نیز  و  کشور  از  خارج  و  داخل 
مؤسسات و مراکز آموزش عالی کشور می توانیم 
و  علمی  محتوای  تولید  سفارش پذیر  عنوان  به 
آموزشی باشیم. به منظور تحقق این امر، تألیفات 
آموزشی معتبر همچون  با مراکز علمی  مشترک 
جامعةالمصطفی،  دانشگاه،  و  حوزه  پژوهشگاه 
خمینی)ره(،  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه 
سازمان سمت و دیگر مراکز همچون گذشته در 

دستور کار جدی ما است.
کامل  تأمین  ما،  اساسی  های  هدف  از  یکی 
تحصیلی  مختلف  مقاطع  نیاز  مورد  کتب 

حوزه های علمیه خواهران است.
به نظر ما متن درسی هر چند بسیار مهم است 
اما همه آنچه استاد و طلبه به آن نیاز دارد، کتاب 
داشتیم  اعتقاد  ابتدا  از  نیست.  تنهایی  به  درسی 
که در کنار متن درسی نیاز به محتوایی داریم که 

امروز از آن با نام بسته آموزشی می کنند.
یکی از اهداف مهم ما در اداره کل برنامه ریزی 
و تدوین متون تحصیلی تولید بسته آموزشی برای 
عناوین درسی است. بسته آموزشی شامل: کتاب 
مکمل  کتاب  استاد،  کتاب  کار،  کتاب  درسی، 
نرم افزارهای  آموزش،  مکمل  منابع  آموزش، 

اجزای  از  یکی  درسی  کتاب  می باشد.  آموزشی 
این بسته است و ما باید بقیه این اجزا را متناسب 

با عناوین درسی آماده کنیم.
جذاب  آموزشی،  بسته  تولید  اهداف  جمله  از 
تعمیق  و  توسعه  یادگیری،  فرایند  آسان سازی  و 
یادگیری فراگیران از طریق استفاده از رسانه های 
و  اساتید  فعال  ارتباط  ایجاد  آموزشی،  مختلف 
محتوای  یادگیری  و  یاددهی  فرایند  در  طالب 
برنامه درسی، گسترش استفاده از  IT در فرایند 

یاددهی و یادگیری می باشد.
سیاست ما در تولید کتب درسی، کیفیت افزایی 
روزافزون همراه با به روزآوری علمی و ساختاری 
است. کتاب درسی باید طلبه را پرسشگر، خالق 
و بصیر کند و عالوه بر رشد بعد دانشی طلبه به 

رشد ابعاد بینشی و مهارتی او نیز توجه کند.
هم  کتب  تولید  ما  سیاست های  از  دیگر  یکی 
استاد  تا  است  درسی  عناوین  برخی  برای  عرض 
با توجه به عالقه، سطح توانمندی و سطح علمی 
اقدام  کتاب  انتخاب  به  نسبت  خودش  طالب، 
نماید. این امر ضمن افزایش انگیزه و رغبت اساتید 
و طالب موجب افزایش بهره وری آموزشی شده و 
سنت دیرینه نظام آموزشی حوزه نسبت به انتخاب 
آزادانه متن درسی را احیاء می کند. سیاست دیگر 
ما، تألیفات مشترک با سایر مراکز علمی آموزشی 
تجارب  از  طرفین  بهره برداری  ضمن  تا  است 
یکدیگر، زمینه معرفی و حضور حوزه های علمیه 

خواهران در مجامع علمی کشور فراهم شود.
 

آموزشی  کتاب های  و  متون  :ویژگی های 
حوزه های علمیه خواهران چیست؟

تراث  انتقال  عهده دار  حوزوی  کتاب های   :
معارف  و  علوم  گستره  در  سلف  علمای  علمی 
حوزه های  درسی  کتب  لذا  هستند،  اسالمی 
با  باید  امر،  این  صحیح  تحقق  برای  علمیه  
نگارشی واضح، مستقیم و بدون اشاره به نظرات 
شاذ در آن علم تدوین شوند و محتوای آن از نظر 
زمانی، منظم و از نظر سطح مفهومی از آسان به 
دشوار و از علت به معلول و با جغرافیای مفهومی 

روشن و همراه با انسجام درونی باشد.
حوزه های  کتب  اساسی  ویژگی های  عمده  از 
به  توجه  ضمن  بودن،  روزآمد  خواهران  علمیه 
محتوای اصیل علمی است. توجه به قالب ارائه 
به منظور تسهیل فرایند آموزش  محتوای علمی 
و افزایش بهره وری آن با استفاده تدوین آموزشی 
تکنولوژی  علم  دستاوردهای  بر  مبتنی  متون 
کتب  برجسته  و  مهم  های  ویژگی  از  آموزشی 
حوزه  های علمیه خواهران است. مروری بر کتب 
حوزوی  مراکز  دیگر  کتب  با  آن  مقایسه  و  مرکز 
نشان می دهد، از همان ابتدا تکنولوژی آموزشی 

در تدوین کتب درسی مورد توجه بوده است.
کاربردی بودن و ناظر بودن به نیازهای فردی 
ویژگی های  دیگر  از  طالب  اجتماعی  وظایف  و 

بارز کتب حوزه های علمیه خواهران است.

علمیه  حوزه های  کتب  گذشته،  به  نسبت   :
خواهران چه پیشرفت و تغییراتی داشته است؟

به  و  اصالح  با  شده  تالش  سالها  این  در   :
تولید  گانه  سه  مراحل  و  فرایندها  روزرسانی 
آماده سازی،  و  تدوین  تألیف،  یعنی  درسی  کتب 
همچنین  نماییم.  عرضه  را  خوبی  کتاب های 
با  و  علمی  گروه های  ظرفیت  از  استفاده  با 
بهره گیری از مؤلفین توانمند و صاحب نام، کتب 
کنیم.  تولید  علمی  غنای  نظر  از  توجهی  قابل 
البته ما اعتقاد داریم مسیر بلندی در راه رسیدن 

به وضعیت مطلوب در پیش داریم.

حوزه های  آموزشی  متون  اشتراکات  و  تفاوت ها   :
علمیه خواهران با متون حوزه علمیه برادران چیست؟
مقطع  درسی  برنامه  تفاوت  به  توجه  با   :
حوزه  با  خواهران  علمیه  حوزه های  دو  سطح 

درسی  کتاب های  عمده  بالطبع  برادران،  علمیه 
مثل  محدودی  موارد  در  اما  است  متفاوت  ما 
تألیف  پیشوایان  سیره  و  اسالم  تاریخ  کتاب های 
قرآن  تجوید  و  روانخوانی  کتاب  و  پیشوایی  آقای 
ما  کتاب های  حبیبی  و  شهیدی  آقایان  تألیف 
مشترک است. البته کتاب المنطق مرحوم مظفر 
در  تغییراتی  و  اصالحات  با  نیز  هدایه  کتاب  و 

برنامه درسی ما وجود دارد.
پیشتاز  عنوان  به  خواهران  علمیه  حوزه های 
درسی  کتب  تولید  در  جمله  از  عرصه ها  همه  در 
به عنوان الهام بخش حوزه های علمیه برادران و 
دیگر مراکز حوزوی بوده است و این برای ما افتخار 
آفرین است. ما از حدود 18 سال قبل تألیف کتب 
درسی را به صورت منسجم و برنامه ریزی شده و 
با توجه شاخصه های علمی تألیف و تدوین کتاب 
درسی، شروع کردیم، اما حوزه های علمیه برادران 
از سال گذشته  از چند کار محدود بگذریم(  )اگر 

تولیدات خود را توانستند عرضه کنند.   
در مقطع سطح سه نیز با توجه به تفاوت ها در 
خواهران  حوزه های  کتب  عمده  درسی،  برنامه 
کتب  برخی  چند  هر  و  است  متفاوت  برادران  و 

درسی نیز مشترک است.

تألیف متون آموزشی حوزه های علمیه  آیا در   :
استفاده  نیز  خواهر  طالب  تألیفات  از  خواهران 

می شود؟ اگر استفاده می شود در چه سطحی؟
: آرزوی دیرینه ما مشارکت فعال فرهیختگان 
و اساتید حوزه های علمیه خواهران در امر تألیف 
کتب درسی و منابع آموزشی بوده است. در حال 
حاضر یکی از کتب درسی حوزه خواهران توسط 
»خانم عالسوند« که از اساتید برجسته حوزه های 
علمیه خواهران هستند، تألیف شده است و چند 
کتاب دیگر نیز با همکاری اساتید خواهر در حال 
درسی  کتب  اکثر  روزی  امیدواریم  است.  تألیف 
اساتید  مشارکت  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
اعالم  اینجا  در  ما  شود.  تولید  خواهر  طالب  و 
آمادگی می کنیم تا از ظرفیت علمی فرهیختگان، 
در  خواهران  علمیه  های  حوزه  طالب  و  اساتید 
تولید کتب درسی و منابع آموزشی استفاده کنیم 
لذا تقاضا داریم افرادی که در این زمینه صاحب 
برنامه ریزی و  اداره کل  با  اندیشه و قلم هستند 

تدوین متون تحصیلی همکاری کنند.

علمی  سطح  ارتقای  برای  برنامه هایی  چه    :
متون آموزشی حوزه های علمیه خواهران دارید؟

به  درسی  کتب  علمی  سطح  ارتقای  صرفًا   :
معنای رایج هدف ما نیست! شاید شما از چرایی 
آن بپرسید. در جواب می گوییم: هدف کتب درسی 
بر خالف کتبی علمی و پژوهشی، ارائه باالترین 
سطح در یک موضوع علمی نیست و نمی خواهد 
به تحلیل و تبیین همه مسائل بپردازد. هدف ما 
با متناسب  علمی  محتوای  ارائه  درسی،  کتب   در 
اهداف  آموزشی2.  جزئی  و  کلی  اهداف   .1
مخاطبان نیازهای   .3 درسی  برنامه   مرحله ای 
مخاطبان  ذهنی  رشد  و  توانمندی  سطح   .4 
عمده  لذا  می باشد،  یادگیری  مراحل  و  اصول   .5
موارد  این  همه  در  درسی  کتاب  ارتقای  ما  تالش 
است هرچند توجه به غنای کتب متناسب با اهداف 
و سرفصل های آموزشی نیز مورد توجه ما می باشد.
ما برای کیفیت بخشی به کتاب درسی چند گام 
اساسی را دنبال می کنیم. اواًل به دنبال بهره گیری 
گروه های  از  یک  هر  در  نام  صاحب  مؤلفان  از 
و  روزآوری  به  بررسی،  به  ثانیًا  هستیم.  درسی 
اصالح مداوم فرآیندهای تولید کتاب پرداخته ایم. 
ثالثًا با ارزیابی های مستمر، زمینه ارتقا و اصالح 
مسئله  رابعًا  و  می کنیم  پیگیری  را  درسی  کتب 
تدوین آموزشی و بهره گیری از جدیدترین روش ها 

در این امر مورد توجه جدی ما می باشد.
اصالح  و  روزآوری  وبه  بررسی  با  رابطه  در 
بگویم یکی  باید  تولید کتاب،  فرایندهای  مستمر 
از نقایصی که در فرایند تولید کتاب وجود داشت، 
با شرایط  نامتناسب  و  ناکارامد  فرآیندهای  وجود 
فرایندها  این  و  برطرف  را  نقیصه  این  بود که  روز 
قرار  بازنگری  مورد  مشخص  زمانی  بازه  در 
الگوها  و  باالدستی  اسناد  وجود  عدم  می گیرد. 
تولید  در  منسجم  و  قبول  قابل  شیوه نامه های  و 
کتاب نقیصه دیگر بود که با لطف خداوند و همت 
تخصصی  کارگروه های  تشکیل  و  صاحب نظران 
الزم بخشی از این موارد تولید شد. الگوی تألیف و 
تدوین حوزه های علمیه خواهران اولین محصول 
این تالش است که مشابه قابل توجهی در هیچ 
ندارد.  دانشگاهی کشور  و  مراکز حوزوی  از  یک 
و  اسناد  دیگر  نزدیک،  آینده ای  در  انشاءالله 

الگوها و شیوه نامه های الزم نیز تولید می شود. 
البته از آنجا که پشتیبان علمی و محتوایی کتب 
سرمایه گذاری  است،  علمی  باگروه های  مرکز 
الزم  خصوص  این  در  شایسته  حمایت  و  جدی 
و  زبده  کارشناسان  و  اساتید  حضور  با  تا  است 
صاحب قلم و آشنا به فضای آموزشی حوزه های 
علمیه خواهران در این گروه ها، مسیر پر صعوبت 
و  شود  پیموده  شایستگی  به  درسی  کتب  تولید 
محیط های  تمامی  به  ارائه  قابل  و  فاخر  کتبی 
طالب  و  اساتید  شأن  در  و  آموزشی  و  علمی 

حوزه های علمیه تولید شود.
: با تشکر از این که وقت خود را در اختیار این 

نشریه قرار دادید.

علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران قزوین گفت: در حال 
حاضر فضای مجازی ابتدا یک 
تهدید است و الزم است طالب 
تبدیل  فرصت  به  را  تهدید  این 
کنند و این مهم با مجهز شدن 
به علم و اخالقی دست یافتنی 

است.
»حجت االسالم رضا کاظم لو«، مدیر حوزه های علمیه خواهران، 
در گفت و گو با خبرنگاران، درباره وظایف حوزه های علمیه در عرصه 
رسانه گفت: در حال حاضر فضای مجازی ابتدا یک تهدید است 
و الزم است طالب این تهدید را به فرصت تبدیل کنند و این مهم 
با علم و اخالق اسالمی دست یافتنی است و حوزه های علمیه با 
توجه به جایگاه خود در جامعه، وظیفه  سنگینی در تولید محتوای 

دینی به عهده دارند.
معظم  رهبر  تاکید  از  پس  اخیر،  وقت  چند  در  داد:  ادامه  وی 
انقالب)مدظله العالی( به اهمیت فضای مجازی، حوزه های علمیه، به 
ویژه حوزه های علمیه خواهران به خوبی در این فضا به منظور تولید 
محتوای دینی ورود پیدا کرده اند و باید با انجام هرچه بهتر وظایف، 
فراهم  را  ائمه)علیهم السالم(  و  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  خوشحالی 
در جهت  نیز  امکانات  کمترین  از  زمان خود  در  آنان  زیرا  سازیم، 

تبلیغ و انتشار دین بهره می بردند.
و خاطر  اشاره کرد  فعالیت حوزه علمیه خواهران قزوین  به  وی 
فضای  در  حضور  قزوین  خواهران  علمیه  حوزه  ساخت:  نشان 
حال  در  و  کند  می  دنبال  مهم  سیاست  یک  عنوان  به  را  مجازی 
گوناگون  فعالیت های  و  آموزشی  های  کالس  برگزاری  با  حاضر 
محوریت  کشوری  نمایندگان  از  یکی  عنوان  به  می تواند  فرهنگی 

داشته باشد.
برشمردن  با  پایان  در  قزوین  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
به مبانی  تبلیغ در فضای مجازی گفت: تسلط  لوازم آموزش های 
دینی به عنوان نخستین شرط ورود به مناظره در این فضا و  تسلط 

به امکانات روز از لوازم تبلیغ در فضای مجازی است.

دبیر شورای علمی تربیتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران :

کتب درسی باید طلبه را پرسشگر، خالق و بصیر کند
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور تشریح کرد:

اهمیت تشکیل گروه های آموزشی در 
مدارس علمیه خواهران

مدیر حوزه های علمیه خواهران قزوین:

حوزه های علمیه خواهران تهدیدهای فضای 
مجازی را به فرصت تبدیل نمایند
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بنابآذربایجان شرقی
در نشست علمی-پژوهشی تشریح شد

مشگین شهراردبیلشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بیان شد

اصفهاناصفهانشهراستان
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان:

کوشکاصفهانشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران النجیبیه برگزار گردید

شهراستان

عضو شورای اسالمی شهر تبریز:

استاد حوزه  تبیین کرد:

در مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( صورت گرفت

رسنمای حوزه اخبار مدا

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نشست علمی ـ پژوهشی 
حوزه های  در  حرفه ای  کتابخوانی  ترویج  »راهکارهای  عنوان  با 
بناب  ولی عصر)عج(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  علمیه« 

برگزار شد.
هیئت  عضو  ملکی«،  صفرزاده  علی  »آقای  نشست،  این  در 
علمی دانشگاه مراغه، راهکارهایی درباره مطالعه حرفه ای و کارآمد 

ارائه کرد.
کافی،  خواب  ورزش،  مناسب،  تغذیه  تندرستی،  و  وی سالمت 
به  ادامه  و  از مقدمات مطالعه برشمرد  را  محیط مناسب و تحرک 
رعایت  برنامه ریزی،  هدفمندی،  مانند  مطالعه  حین  امور  تشریح 
نظم و ترتیب در مطالعه، استراحت مغز، درک مطلب، اخذ روش 

متناسب با هدف و متن مورد مطالعه پرداخت.
استاد  جوانی«،  والمسلمین  »حجت االسالم  نشست،  ادامه  در 
و  کرد  ارائه  مطالعه  از  جامعی  تعریف  نخست  دانشگاه،  و  حوزه 

مراحل صحیح مطالعه را تشریح کرد.
در  مؤثر  ارگان های  و  افراد  وظایف  و  راهکارها  همچنین  وی 

تربیت افراد کتابخوان و ترویج کتابخوانی را تشریح کرد.
این استاد حوزه، خانواده را از اصلی ترین ارکان ترویج کتابخوانی 
شیوه های  اتخاذ  به  منوط  کتابخوان  جامعه ای  داشتن  و  برشمرد 

صحیح آموزش و ترغیب به مطالعه از اوان کودکی افراد دانست.
حجت االسالم والمسلمین جوانی در ادامه تبدیل نظام آموزشی 
و  پرسش گری  روحیه  تقویت  محوری،  مسئله  به  محوری  منبع  از 
خالقیت در طالب و دانشجویان، اتخاذ روش های نوین آموزشی، 
ایجاد ایستگاه های مطالعه توسط کتابخانه های حوزه های علمیه 
با  مرتبط  آموزشی  نهادهای  و  ارگان ها  وظایف  از  را  دانشگاه ها  و 
دانشگاه ها،  مانند مدرسه، حوزه های علمیه،  آموزی  و علم  کتاب 
نهادینه کردن  و  ترویج  دیگر  آفرینان  نقش  و مدرسان  کتابخانه ها 

فرهنگ کتابخوانی در جامعه برشمرد.

طالب  جمع  در  مرند  جمعه  امام  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( این شهر برگزار گردید.

به  انسان ها  این نشست گفت:  »حجت االسالم نعمت زاده«،در 
ویژه طالب باید خودشان را به فضایل اخالقی آراسته نمایند.

دهد.  انجام  اخالقی  کارهای ضد  نباید  طلبه  کرد:  اضافه  وی 
همچنین  کند.  عمل  آن  ها  به  و  کرده  حفظ  را  احادیث  باید  طلبه 

مطالعه در زندگی علما داشته و از آن ها عبرت بگیرد.
حجت االسالم نعمت زاده، اهانت به دیگران، زورگویی و هواداری 
کارهای دیگران را سه عالمت جاهل برشمرد و تأکید کرد: طالب 
را در مقابل  را نگه دارند و رعایت ادب و احترام  باید حرمت علما 

بزرگان و علما داشته باشند.
وی ادامه داد: ادب را از بزرگانی مانند آیت الله العظمی بروجردی 

بیاموزیم.

دو مقاله از طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرند، 
در همایش عالمه طباطبایی)ره( با درجه علمی تخصصی حائز رتبه شدند.
الزهرا)س(  از مدرسه علمیه خواهران فاطمه  این  گزارش،  براساس 
نویسی همایش  عالمه طباطبایی  مقاله  فراخوان  در  مرند، خواهرانی 
دانشگاه صنعتی سهند  شرکت کرده بودند که  مقاله خانم ها »جعفرثانی« 
و »تجرید« با موضوع »تبیین ابعاد اخالقی عالمه طباطبایی« و مقاله 
اخالقی  با موضوع »شاخصه های  ثانی«  »نفیسی  و  »پناهی«  خانم ها 
این  فراخوان  در  طباطبایی)ره(«  عالمه  سیره  در  شاگردی  و  استاد 

همایش با درجه علمی ـ تخصصی پذیرفته شده است.

و  حوزه  استاد  علی نسب«،  سیدضیاءالدین  »حجت االسالم 
فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  دانشگاه، 
امر  درباره  اهل بیت)علیهم السالم(  از  روایتی  بیان  با  شهر،  مشگین 
قابل  ظرفیت های  از  خواهران  علمیه  حوزه های  گفت:  پژوهش، 

توجهی در عرصه مقاله نویسی و پایان نامه نویسی برخوردار است.
که  است  اصولی  و  روشمند  نوشته ای  مقاله،  داشت:  بیان  وی 
منجر به تولید علم می گردد. همچنین هدف از تدوین تحقیق پایانی 

سطح دو، جمع آوری، گردآوری و چینش مطالب است.
تفصیلی  و  اجمالی  طرح های  همچنین  حوزوی،  پژوهشگر 
نگارش  و  انتخاب  مرحله  در  که  طلبه  خواهران  پایانی  تحقیقات 

طرح ها بودند را بررسی کرد. 

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
دانشگاه در جمع طالب مدرسه  و  استاد حوزه  مرادزاده«  مجتبی 

علمیه خواهران حضرت ولی عصر)عج( گرمی برگزار گردید.
»حجت االسالم والمسلمین مجتبی مرادزاده«، با اشاره به ریشه 
گفت:  و  کرد  قلمداد  کار  فراموش  موجودی  را  او  انسان،  کلمه 
انسان در أثر غفلت و فراموشی از یاد خدا، گرفتار گناه شده و گناه 

نیز مانع استجابت دعا می شود.
 وی به مناجات حضرت علی)ع( در دعای کمیل اشاره نمود و 
اظهار داشت: گناه و غفلت از یاد خدا، مانع استجابت دعا، سبب 

فرود کیفر الهی، دگرگونی و کم شدن روزی و... می شود.
از  روایتی  به  اشاره  با  مرادزاده،  والمسلمین  حجت االسالم 
حضرت علی)ع(، گناه را نوعی مرض معرفی و تأکید کرد: همانطور 
هم  گناه  بیماری  برای  دارد،  وجود  درمانی  مرضی،  هر  برای  که 
وسیله  به  درمان  شدن  مبتال  مرحله  در  و  پیشگیری  اول  اولویت 
استغفار است. با داروی استغفار می توان مرض گناه را درمان نمود.
جامعه  در  افسردگی  افزایش  علت  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
امروزی را دوری از خدا دانست و عنوان کرد: یکی از علت های این 
بیماری دور شدن از یاد خدا و افزایش گناه است. گناه انسان را از 
خدا می گیرد و تحویل شیطان می دهد و ثبت در دفتر شیطان یعنی 

نابودی روحی و روانی و... . 

سخنرانی  با  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  مناسبت  به  نشستی 
و  حوزه  استاد  اخگری«،  والمسلمین  هادی  »حجت االسالم 

دانشگاه در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( خلخال برگزار شد.
در  نخست  قدم  گفت:  اخگری  والمسلمین  حجت االسالم 

تحقیق و مطالعه، استفاده صحیح از کتاب های مرجع است.
وی، تنظیم منطقی، دامنه و گستره به صورت منظم، بیان معانی 
مختلف لغات و به آسانی قابل دسترس بودن را از ویژگی های مهم 

کتاب معجم الوسیط برشمرد.
استاد حوزه در پایان تأکید کرد: طالب برای پیدا کردن مقصود 
یک کلمه باید ریشه، حروف اصلی کلمه و معانی مختلفی که این 

مرجع برای هر کلمه در نظر گرفته را مد نظر قرار دهند.

ثامن الحجح)ع(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  مشترک  نشست 
پارس آباد با طالب و استادان این مدرسه برگزار گردید.

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  دیندار«،  زینب  »خانم 
ثامن الحجج)ع( پارس آباد، روحیه تعاون و همکاری را رمز موفقیت 
حوزه های علمیه دانست و گفت: عامل ترقی و پیشرفت حوزه های 
طالب  و  استادان  خالصانه  همیاری  و  همکاری  همدلی،  علمیه 

است.
وی با اشاره به اهمیت تقویت بنیه علمی  طالب، افزود: مباحثه 
افزون بر فهم بهتر و ماندگاری بیشتر مباحث علمی، سبب تقویت 
فن بیان طالب نیز می شود؛ از این رو استادان در این زمینه اهتمام 

ویژه ای داشته و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکنند.
با شیوه های  باید  خانم دیندار، خاطرنشان کرد: استادان حوزه 
را  آشنا شده و کالس درس  تدریس و شیوهای کالسداری  نوین 
همیشه شاداب و سرزنده نگه دارند. همچنین طالب را به سوی 

فهم عمیق و َکندوکاو علمی  سوق دهند.
در  شرکت  جهت  در  طالب  دهی  انگیزه  به  تأکید  با  وی 
در  شرکت  انگیزه  باید  حوزه  استادان  علمی،  گفت:  المپیادهای 
صحیح  شیوهای  آموزش  با  و  کرده  ایجاد  طلبه ها  در  را  المپیاد 
فراهم  را  المپیاد  در  طالب  بیشتر  چه  هر  حضور  زمینه  مطالعه 
طالب  برای  تقویتی  کالس های  برپایی  با  راستا  این  در  و  نمایند 

مستعد قدم های جدی بردارند.

جمعه  امام  رشادی«،  سیدسعید  والمسلمین  »حجت االسالم 
پارس آباد، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از کتابخانه مدرسه 

علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( این شهر بازدید کرد.
حجت االسالم رشادي، کتابخانه این مدرسه علمیه را نخستین 
کتابخانه مشارکتی با کتابخانه هاي عمومی استان خواند و بر ادامه 

همکاری و قرارداد با کتابخانه عمومی شهر تأکید کرد.
امام جمعه پارس آباد، ترویج کتاب وکتابخوانی را از برنامه های 
وقتی  شد:  یادآور  و  کرد  قلمداد  خواهران  علمیه  حوزه هاي  مهم 
باشد،  و معرفت  اندیشه  اهل  تجربه های  و  اندیشه  کتاب، حاصل 

کتابخانه نیز کانون صاحب نظران و صاحبان معارف خواهد بود.
و سو  این سمت  به  رسیدن  در  را  باید طالب  کرد:  اضافه  وی 
یاری کنیم و این هدف جز با تالش فعاالن عرصه کتابخوانی میسر 

نمی شود.

اصفهان   استان  علمیه خواهران  مدیر حوزه 
در گرامیداشت فرارسیدن هفته بسیج و تقارن 
آن با اربعین حسینی اظهار داشت: انقالب ما 
مرهون فداکاری و ایثار بسیجیانی است که در 
گذشتگی  خود  از  انقالب  و  قرآن   ، اسالم  راه 

نمودند.
با بیان این که انقالب ما به  حجت االسالم والمسلمین ابطحی 
به  بسیج  زمان  آن  چه  اگر  گفت:  رسید  پیروزی  به  بسیج  واسطه 
عنوان یک نهاد پایه گذاری نشده بود ولی مردم در یک حرکت برای 
دفاع از اسالم، قرآن و والیت بسیج شدند و انقالب را به پیروزی 
امام خمینی)ره( دستور تشکیل  انقالب،  پیروزی  از  رساندند، و پس 

بسیج را صادر فرمودند.
گفت:  کنون  تا  تاسیس  زمان  از  بسیج  برکات  به  اشاره  با  وی 
هشت سال دفاع مقدس به واسطه بسیج و حرکت مردمی و حضور 
جوانانی که خالص لوجه الله در جبهه حضور پیدا کردند به پبروزی 

رسید.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: بسیجیان هر 
زمان و هر کجا که اسالم نیاز داشت حضور پیدا کرده و از اسالم 
و والیت دفاع کردند چه در زمان جنگ و چه پس از آن در میدان 
های سازندگی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  وظیفه خود دانستند 

که از اسالم  و دستاوردهای انقالب حراست و پاسداری کنند.
وی خاطر نشان کرد :  دشمنان از نهاد انقالبی بسیج می ترسند 
و همبن ترس سبب می شود که به خود اجازه ندهند به کشور ما 

حمله کنند.
حجت االسالم والمسلمین ابطحی با اشاره به فعالیت 47 پایگاه 
های بسیج طالب در مدارس علمیه استان گفت: حضور طالب 
بسیجی در مدارس علمیه دارای برکاتی برای نظام و انقالب است.
وی از تشکیل بسیج اساتید در مدیریت استان خبر داد و گفت: 
235 نفر از اساتید پس از گذراندن دوره آموزش عمومی بسیج به 

عضویت این پایگاه در آمده اند.
تشکیل  از  پایان هدف  در  اصفهان  علمیه خواهران  مدیر حوزه 
بسیج اساتید را آمادگی هر چه بیشتر اساتید  برای تبیین و تشریح 
مدافع  و  انقالبی  فداکار،  افراد  تربیت  و  انقالب  دستاوردهای 

اسالم، قرآن و والیت عنوان کرد.

نشست سیاسی با عنوان »کرامت انسان کامل و دولت بر حق« 
با سخنرانی »حجت االسالم سید محمدعلی  هاشمی«،  امام جمعه 

کوشک در مدرسه علمیه خواهران النجیبیه این شهر برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین هاشمی  بیان کرد: خداوند به انسان 
سبقه  همه  آن  با  شیطان  ولی  بخشید،  کرامت  ذاتی  صورت  به 
عبادی خویش بر کرامت انسان حسادت ورزید و از صراط حق دور 

شد.
ائمه)علیهم السالم(  خالفت  دوران  اجمالی  بررسی  با  ادامه  در  وی 
امامان  کرامت  بخاطر  را  بنی عباس  و  آل امیه  دشمنی 
به  اسالمی  هم  ایران  داشت:  اذعان  و  دانست  معصوم)علیهم السالم( 
دلیل کرامت انقالب اسالمی  همواره مورد هجمه و حمله دشمنان 
است؛ چرا که انقالب اسالمی  ایران با محوریت والیت مطلقه فقیه 
در انتظار جهانی شدن اسالم و ظهور دولت کریمه امام عصر)عج( 

است.
استاد حوزه،  اضافه کرد: به لطف خداوند متعال ایران و ایرانی 

همواره در سایه این کرامت مقتدر و عزیز بوده است.

با حضور  با عنوان »حفظ روحیه انقالبی گری«  نشست سیاسی 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  و  کارکنان  استادن، 

حکیمه)س( سپاهان شهر برگزار شد.
در این نشست »آقای مهدی طالب العلم«، استاد دانشگاه گفت: 
روحیه انقالبی گری یعنی شجاعت ایده آل و فعال بودن در جامعه 

اسالمی.
جامعه  در  انقالبی گری  روحیه  ترویج  بر  تأکید  با  دانشگاه  استاد 
اسالمی گفت: عدم تقویت و ترویج روحیه  انقالبی گری در جامعه 

موجب تسلیم شدن در برابر دشمنان می شود.
وی با بیان این که هدف دشمنان تسلط و نابودی اسالم است، 
خاطر نشان کرد: امروزه آمریکا و استکبار به این نتیجه رسیده اند 
تا زمانی که مردم ایران روحیه انقالبی و اعتقاد به شکست ناپذیری 

دارند نمی توانند بر آنها تسلط پیدا کنند.

با  باوفایش  یاران  و  حسین)ع(  امام  اربعین  عزاداری  مراسم 
سخنرانی »حجت االسالم و المسلمین محمد علوی منش« استاد 
حوزه و با حضور مدیر، معاونان، استادان وطالب در مدرسه علمیه 

نرجس خاتون)س( شاهین شهر برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین علوی منش در ابتدا به واژه اربعین 
و خواص عدد چهل پرداخت و گفت : در آیات وروایات ما موضوع 

اربعین وعدد چهل مورد توجه بوده است.
وی در ادامه به اهمیت قرائت زیارت اربعین اشاره کرد و با بیان 
حدیثی از امام حسن عسگری)ع( گفت: یکی از نشانه های مومن 

خواندن زیارت اربعین می باشد.
این سوال  به  پاسخ  در  علوی منش  والمسلمین  االسالم  حجت 
اندازه مهم است اظهارکرد:  این  به  اربعین امام حسین )ع(  که چرا 
فداکاری های امام حسین)ع( ومصائبی که برای ایشان و یارانشان 
پیامبر و امامی وارد نشد و همچنین دشمنان  وارد شد برای هیچ 
اسالم با به شهادت ایشان قصد از بین بردن دین اسالم را داشتند.
وی در پایان با ذکرمصیبت و توسل به امام حسین )ع( مراسم را 

خاتمه داد.

راهکارهای ترویج کتابخوانی 
در حوزه های علمیه

مرندآذربایجان غربی
امام جمعه مرند در جمع طالب خواهر بیان نمود

شهراستان

پارس آباداردبیل
مدیر مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع(:

شهراستان

ادب را از بزرگانی مانند
 آیت الله العظمی بروجردی بیاموزیم

دو مقاله از بانوان طلبه مرندی در همایش 
عالمه طباطبایی حائز رتبه شد

گرمیاردبیل
استاد حوزه و دانشگاه بیان نمود

شهراستان

با استغفار می توان بیماری گناه را درمان کرد

حوزه های علمیه خواهران در عرصه مقاله و
 پایان نامه نویسی ظرفیت زیادی دارد

خلخالاردبیل
استاد حوزه و دانشگاه:

شهراستان

قدم نخست مطالعه، استفاده صحیح از 
کتاب های مرجع است

استادان، طالب را برای شرکت در
 المپیادهای علمی تشویق کنند

بازدید امام جمعه پارس آباد از کتابخانه 

ملک شهراصفهان
در مدرسه علمیه خواهران اهل بیت)ع( بیان شد

شهراستان

شاهین شهراصفهان
در مدرسه علمیه خواهران نرجس خاتون)س( بیان شد

شهراستان

سپاهان شهراصفهان
در مدرسه علمیه خواهران حضرت حکیمه)س( برگزار شد

شهراستان

فالورجاناصفهان
در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( بیان شد

شهراستان

مبارکهاصفهان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

شهراستان

مقاومت  حوزه  مشارکت  با  بسیج  روز  گرامیداشت  مراسم 
مقاومت  های  پایگاه  سایر  و  فاطمه)س(  حضرت  خواهران  بسیج 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  خواهران  علمیه  مدارس  بسیج 

اهل البیت)علیهم السالم( ملک شهر برگزار شد.
در این مراسم »حجت االسالم والمسلمین حاج احمد« مسئول 
بسیج طالب و روحانیون ملک شهر بیانات امام خمینی)ره( در دوم 
آذرماه 1367 درتشکیل بسیج طالب و دانشجویان را قرائت نمود. 
محمدی«،جانشین  والمسلمین  »حجت االسالم  ادامه  در 
گفت:  ملک شهر  الزمان)عج(  صاحب  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
دشمن کسی است که مقتضای منافعش آن باشد که ما دست از 

عقاید و دینمان برداریم.
نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان)عج( ملک شهر  جانشین 
با اشاره به تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان اظهار داشت: 
امام خمینی)ره( جهان و بشریت را نجات داد و فرمود آمریکا هیچ 

غلطی نمی تواند بکند.
 حجت االسالم والمسلمین محمدی در پایان به بیان آیاتی در 

مورد مقابله با نفوذ دشمن پرداخت.

امام خمینی)ره( جهان و بشریت را نجات داد

بسیج یک نهاد مردمی، مقدس و انقالبی است

ضرورت ارتباط کالمی میان زوجین
نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم علیرضا تراشیون« 
مدارس  با حضور طالب  خانواده«  در  اخالق  »مهارت  موضوع  با 
مرضیه  زهرای  النور،  جامعه  محدثه)س(،  فاطمه  خواهران  علمیه 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  شهر  سپاهان  حکیمه  و  اصفهان 

حضرت فاطمه محدثه)س( اصفهان برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین تراشیون، با اشاره بر ضعف های نظام 
آموزشی خانواده، بیان داشت: ارتباط کالمی مهم ترین مهارت در 
زندگی مشترک است؛ چرا که دارای وجوه مختلفی است و بیش 
می شود.  حاصل  کالم  وسیله  به  افراد  بین  ارتباط  درصد   ۷۰ از 
همچنین مهم ترین و پر آسیب ترین عضو بدن زبان انسان است که 

در این ارتباط نقش بسزایی دارد.
از  نرم  زبان  می فرمایند:»تأثیر  علی)ع(  امام  داد:  ادامه  وی 
شبانه  در  زوج ها  کالمی  ارتباط  متأسفانه  است«،  برنده تر  شمشیر 
با  را  زندگی مشترک  این  و  دقیقه رسیده است  از 2۰  به کمتر  روز 

مشکالت زیادی مواجه می کند.
حجت االسالم المسلمین تراشیون، تصریح کرد: زندگی نیاز به 
مهارت هایی دارد و یکی از علت طالق در کشور ما ندانستن این 

مهارت ها است.

نصر  السادات  مهر  »خانم  سخنرانی  با  اعتقادی  نشست 
مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  و  حوزه  استاد  آزادانی«، 

حضرت فاطمه)س( فالورجان برگزار شد.
 »خانم مهرالسادات نصر آزادانی«، استاد حوزه اظهار داشت: 
معرفت به سه دسته معرفت ظاهری به اهل بیت)علیهم السالم(، معرفت 

متوسطه و معرفت به نورانیت تقسیم می شود.
ای  شناسنامه  معرفت  ظاهری،  معرفت  از  منظور  گفت:  وی 
نسبت به اهل بیت و منظور از معرفت دوم،شناخت به فضیلت و 

مناقب اهل بیت )علیهم السالم( است.
اکتسابی  به صورت  دوم  و  اول  داد: دسته  ادامه  استاد حوزه    
به  معرفت  اقسام  مهم ترین  که  سوم  دسته  اما  می شود،   حاصل 
حساب می آید  هدیه ای است از جانب اهل بیت)ع( و خدا به هر 

کس که بخواهد  عنایت می کند.

سخنرانی  با  کبیر«  جهاد  »موضوع  با  بصیرت افزایی   نشست 
سپاه  سیاسی  هادی  غالمرضایی«  رمضانعلی  »سرهنگ  
مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  اصفهان  صاحب الزمان)عج( 

علمیه الزهرا)س(مبارکه برگزار گردید.
تأکید  مورد  واژه های  کلید   ابتدا  در  کلید  غالمرضایی  سرهنگ 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( را برشمرد و گفت: اقتصاد مقاومتی، 
تمدن  ایجاد  و  داخلی  تولید  تقویت  تورم،  مهار  اشتغال،  ایجاد 

اسالمی از دغدغه های رهبری به شمار می رود.
داشت:  اذعان  و  پرداخت  کبیر  جهاد  بحث  به  ادامه  در  وی 
برابر دشمن، ایجاد رعب و  بازدارندگی در  وظیفه ما، ایجاد قدرت 

وحشت، توکل به خدا و پیروی نکردن از هوا و هوس هاست.
از  نکردن  تبعیت  اصفهان  صاحب الزمان  سپاه  سیاسی  هادی 
دشمن، قطع وابستگی کامل از دشمنان و ایجاد عزت نفس و خود 

باوری را از ابعاد جهاد کبیر خواند.
غالمرضایی در پایان به ابعاد جهاد کبیر اشاره کرد و سه مؤلفه 
تبعیت نکردن از دشمن، قطع وابستگی کامل از دشمنان و ایجاد 

عزت نفس و خود باوری را از ابعاد جهاد کبیر خواند. قرائت زیارت اربعین از نشانه های مومن است

نشست سیاسی با عنوان حفظ
 روحیه  انقالبی گری

نشست سیاسی با عنوان
»کرامت انسان کامل و دولت بر حق«

معرفت ظاهری، معرفت متوسطه و معرفت به 
نورانیت از اقسام معرفت است

ایجاد قدرت بازدارندگی در برابر دشمن
 از وظایف طالب  است

و  پیشرفت  رمز  »انقالبی گری؛  موضوع  با  سیاسی  نشست 
عدالت« با حضور طالب و بسیجیان سطح شهر در مدرسه علمیه 

خواهران فاطمه الزهرا)س( ویالشهر برگزار شد.
معاونت  مسئول  بهرامی« ،  حسین  »سرهنگ  نشست  این  در 
الزمان)عج(  صاحب  سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  دفتر  سیاسی 
به عدالت و پیشرفت  توجه  را در  انقالب  ویالشهر، رمز ماندگاری 
دانست و با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت 
امام آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی(، به نقشه های دشمنان در 

مقابله با انقالب اسالمی  اشاره کرد.
به سخن شهید مطهری خاطرنشان  اشاره  با  بهرامی   سرهنگ 
تا  باشند  داشته  انقالبی گری  روحیه  انقالبی  نیروهای  باید  کرد: 
انقالب پیشرفت کند؛ به هشدارهای رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
سپس  پرداخت،  مختلف  موقعیت های  در  انقالبی گری  پیرامون 
جهاد  بر  مبنی  اخیر  ماهه  چند  در  ایشان  که  جهادی  حکم  دو 
تبیینی)مبارزه برای روشنگری( و جهاد کبیر ایراد فرموده اند را بیان 

نمود.
وی در ادامه به نقش و فعالیت دشمن به ویژه استکبار جهانی 
آمریکا اشاره کرد و گفت: در 2۰۰ سالی که آمریکا به وجود آمده، 
8۰ کودتا در کشورهای مختلف توسط این کشور انجام شده است.
سرهنگ بهرامی  علت بیان روحیه انقالبی گری را از زبان رهبر 
نامتعارفی  جنگ  در  ما  کرد:  بیان  چنین  انقالب)مدظله العالی(  معظم 
همچون جنگ احزاب قرار گرفته ایم. پیامبر اکرم)ص( جنگ احزاب 
را تبدیل به حرکت پیش رونده برای اسالم کردند و شرایط امروز ما 

نیز این گونه است و ائتالف ۱ + ۵ علیه ایران شکل گرفته است.
بحث  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  بهرامی   سرهنگ 
مقاومتی  اقتصاد  اهمیت  به  تأکید  با  و  پرداخت  مقاومتی  اقتصاد 
در  اقتصاد  نمودن  قطبی  دو  دنبال  به  زیادی  افراد  داشت:  بیان 

کشور هستند.
و  علم  مهم  مؤلفه  سه  به  پایان  در  سیاسی،  مسائل  کارشناس 
و  فرهنگ  پیرامون  و  اشاره  کشور  در  فرهنگ  و  اقتصاد  فناوری، 

فضای مجازی و لزوم کنترل آن هشدارهایی را داد.

ویالشهراصفهان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه  ا لزهرا)س( مطرح شد

شهراستان

انقالبی گری؛ رمز پیشرفت و عدالت
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کرجالبرز
در جمع خواهران طلبه برگزار گردید

بوشهربوشهرشهراستان
مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر:

تهرانتهرانشهراستان
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران تهران بیان کرد

زنجانزنجان شهراستان
امام جمعه زنجان:

شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار گردید

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(بیان شد

به همت حوزه علمیه خواهران تهران برگزار گردید

در موسسه آموزش عالی خواهران نورالزهرا)س( برگزار شد

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:

برازجانبوشهر
آیت الله صفایی بوشهری:

شهراستان

دزفولخوزستان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد

شهراستان

ابهر زنجان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد

شهراستان

ایالمایالم
به همت حوزه علمیه خواهران ایالم برگزار گردید

شهراستان

با  البرز  نشست مشترک مسئوالن فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
برگزار  استان  این  پرورش  و  آموزش  پرورشی  و  مسئوالن فرهنگی 

شد.
انصاری«، معاون فرهنگی  این نشست، »خانم نرجس خاتون  در 
حوزه علمیه خواهران البرز، از اعالم همکاری برای اعزام مبلغان 

خواهر به مدارس این استان خبر داد.
علمیه  حوزه  فرهنگی  از مسئوالن  محرانی نیا«،  »آقای  ادامه،  در 
مبلغان  حضور  از  رضایت  و  خرسندی  ابراز  ضمن  البرز،  خواهران 
خواهر در مدارس این استان، بیان داشت: سال گذشته با حضور 
3۵ نفر از خواهران مبلغ تعداد 8۰ نفر از دانش آموزانی که کاهل 

نماز بودند، به سمت نماز ترغیب و تشویق شدند.
گفتنی است؛ در پایان این نشست توافقنامه ای جهت اعزام مبلغان 

خواهر به مدارس استان البرز به امضا رسید. 

علمیه  حوزه  تبلیغی  فرهنگی  معاون  انصاری«،  نرگس  »خانم 
ارتباطی  مهارت های  آموزشی  کارگاه  برگزاری  از  البرز،  خواهران 

همسران ویژه طالب و دانش آموختگان متأهل خبر داد.
وی گفت: در این دوره که به مدت هشت جلسه به طول انجامید، 

60 نفر از طالب و دانش آموختگان مبلغ و متأهل حضور یافتند.
مؤمنی«،  »آقای  دوره  این  در  داشت:  اظهار  انصاری  خانم 
کارشناس مباحث خانواده، مهارت های رفتاری، ارتباطی با همسر 
آستانه  تقویت  و  صبر  تمرین های  انجام  و  کالمی  خانواده اش،  و 

تحمل را تشریح کرد. 

کارگاه »مهارت های رفتاری و کالمی زوجین«

توافقنامه همکاری حوزه علمیه خواهران و 
آموزش و پرورش البرز امضا شد

»آقای  حضور  با  کتابخوانی  و  کتاب  اهمیت  تخصصی  نشست 
موسوی مقدم« عضو هیئت علمی دانشگاه ایالم در مدرسه علمیه 

خواهران فاطمه زهرا)س( ایالم برگزار شد
در این نشست آقای موسوی مقدم ،عضو هیئت علمی دانشگاه 
ایالم  ضمن بیان ضرورت های کتابخوانی در جامعه اظهار داشت: 
کتاب عمر دوباره است، در دنیا لذتی که با لذت کتاب برابری کند 
وجود ندارد، کتابخوانی اهمیت استراتژیکی دارد چرا که راهبردی 
ملی است و همه خالء های پیشرفت در جامعه بوسیله کتابخوانی 

درمان می شود. 
وی در ادامه به عوامل کم مطالعه کردن پرداخت و بیان نمود: از 
عوامل مطالعه کم؛  عدم نگرش صحیح از مطالعه، عدم احساس 
مطالعه  آداب  از  گاهی  آ و عدم  غیر علمی  زندگی  مطالعه،  به  نیاز 

است.

نشست تخصصی اهمیت کتاب و کتابخوانی

کارگاه »آموزشی سامانه های فرهنگی ـ تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهران کشور« با حضور مدیران و معاونان فرهنگی حوزه علمیه 

خواهران ایالم برگزار شد.
در این کارگاه »حجت االسالم صمد رضوی«، مسئول سامانه ها 
حوزه های  تبلیغی  ـ  فرهنگی  معاونت  نرم افزارهای  برنامه ریزی  و 

علمیه خواهران به ایراد سخن پرداخت.
»خانم عزیزپور«، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران ایالم، با 
اشاره به ضرورت تشکیل کارگاه، گفت:  توجه و اهتمام ویژه مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور به طراحی، پیاده سازی 
و استقرار سامانه های مختلف مانند سامانه های معاونت فرهنگی 
ـ تبلیغی جهت تسریع در اجرای امور و به وجود آوردن هماهنگی 

بیشتر، آشنایی کاربران با این سامانه ها ضرورت دارد.
وی افزود: در این کارگاه امکانات سامانه های معاونت فرهنگی  

تبلیغی به ویژه سامانه سمتاز تشریح شد.

کارگاه »آموزشی سامانه های فرهنگی ـ تبلیغی

دهلرانایالم
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

شهراستان

فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  امیدی«،  »خانم 
و  »گردآوری  موضوع  با  پژوهشی  کارگاه  برگزاری  از  دهلران، 

مدیریت اطالعات علمی« در این مدرسه خبر داد.
وی گفت: با توجه به ضرورت آشنایی طالب به اصول و مبانی 
تحقیق پایانی و مقاله نویسی در این کارگاه سعی بر آن شد طالب با 
شیوه های گردآوری و مدیریت اطالعات با تأکید بر فیش برداری به 

عنوان یکی از روش های جمع آوری مطالبی آشنا شوند.
»خانم  کارگاه  این  در  همچنین  کرد:  اضافه  امیدی،   خانم 
حیدری«، استاد و پژوهشگر، طریقه فیش برداری و نکات مربوط 

به آن و چارچوب یک مقاله علمی را تشریح کرد.
همچنین در این کارگاه از طالب خواسته شد به صورت عملی 

یک موضوع انتخاب و به فیش برداری آن بپردازند.

نشست هم اندیشی با عنوان »حضور بانوان در جامعه با الگوگیری 
فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  زینب)س(«  حضرت  از 

ایالم برگزار شد.
عتبات  ستاد  بانوان  مسئول  بیگی«،  »خانم  مراسم،  این  در 
عالیات کشور، گفت: خداوند برای ما انسان ها همیشه در هر حال 
با  حسین)ع(  امام  و  است  داده  قرار  کننده  هدایت  و  مدیر  راهنما، 

خون خود مشعل هدایت را روشن کرده تا چراغ مسیر ما باشد.
مسئول بانوان ستاد عتبات عالیات کشور خطاب به طالب بیان 
حضرت  از  الگوگیری  با  دینی  مبلغان  و  پرچمداران  شما  داشت: 
باید دین  آموزش دهید.  دیگران  به  را  معلومات خود  زینب)س( باید 

مبین اسالم را در میان خانواده ها و جامعه تبلیغ و ترویج کنید.
وی افزود: قیام عاشورا با صبوری، صالبت و حرکت شجاعانه 
حضرت زینب)س( به ما رسیده است و وظیفه ما است که استواری، 
صالبت و جایگاه اجتماعی حضرت زینب)س( را به همه بشناسانیم.

وظیفه بانوان طلبه شناساندن حضرت
 زینب)س( به جامعه است

کارگاه »گردآوری و مدیریت اطالعات علمی«

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
جمله  از  گفت:  بوشهر  استان 
به  خواص  گاهی،  که  آسیب هایی 
این  می کنند  وارد  اسالمی  جامعه 
و  کردن  معرفی  جای  به   که  است 
نشان دادن رهبر و امام جامعه، خود 
آنان  از  بعضی  و  می کنند  عرضه  را 
نیز به بهانه حفظ و تقویت انقالب از 

خطوط قرمز عبور می کنند.
»حجت االسالم یوسف جمالی« در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر، 
ارتباط  و  رهبر  با  مردم  اساسی  ارتباط  دو  از  اسالمی  جامعه  گفت: 
خواص با رهبر، تشکیل شده است و جامعه ای می تواند انقالبی باشد، 
انقالبی فکر کند و انقالبی تصمیم بگیرد که هم مردم و هم خواص 

آن، دارای روحیه انقالبی باشند.
جریان  یک  بلکه  اتفاق،  و  حادثه  یک  نه  انقالب،  افزود:  وی 
است و چون مسلمانان بعد از پیامبر، این جریان را رها کردند، به 

مظلومیت و شهادت جانشینان بر حق ایشان، منجر شد.
حجت االسالم جمالی با بیان این که در جامعه انقالبی، همه در 
هرگونه  اگر  داشت:  اظهار  دارند،  مسئولیت  انقالب  اهداف  قبال 
مشکلی در جامعه رخ می دهد، همه مردم برای رفع آن باید تالش 
کنند و نسبت به جریانی بودن انقالب، اعتقاد داشته باشند؛ در این 

صورت است که انقالب معنا پیدا می کند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر تأکید کرد: دنیاطلبی و 
تجمل گرایی سبب می شود تا مردم روحیه انقالبی و شهادت طلبی 

خود را از دست بدهند.
جامعه  در  اساسی  ارتباطات  دیگر  کرد: خواص ضلع  بیان  وی 
این  با  عده ای  می دهد،  رخ  انقالبی  وقتی  که  هستند  اسالمی 

عنوان معرفی می شوند و دارای آسیب ها یا فوایدی هستند.
حجت االسالم جمالی گفت: یکی از آسیب هایی که گاهی، خواص 
به جای معرفی کردن و  این است که  وارد می کنند  به جامعه اسالمی 
نشان دادن رهبر و امام جامعه، خود را عرضه می کنند و به همین دلیل 
است که امام علی)ع(، معیار را نه افراد و خواص، بلکه حق قرار داده اند.
وی اضافه کرد: خواص جامعه تا زمانی می توانند هدایتگر باشند 

که آیینه تمام نمای رهبر خود باشند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر تصریح کرد: از دیگر خطرات 
انقالب،  تقویت  و  حفظ  بهانه  به  آنان  از  بعضی  که  است  این  خواص، 
معظم  رهبر  خاطر،  همین  به  و  می کنند  عبور  انقالب  قرمز  خطوط  از 

انقالب)مدظله العالی(، بر حفظ خطوط قرمز نظام و انقالب، تأکید می کنند.
امام جمعه موقت بوشهر یادآور شد: مردم، تحلیل خود از وقایع 
و حوادث را بر مبنای خطوط قرمز قرار می دهند و اگر این خطوط 

جابجا شود، مردم نمی توانند درست تصمیم بگیرند.
حجت االسالم جمالی در پایان گفت: انقالب اسالمی ایران، امانت 
همچنین  و  آن  تقویت  و  تأیید  حفظ،  و  است  شهیدان  و  راحل  امام 
حمایت از مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، بر همه آحاد جامعه الزم است.

برخی به بهانه حفظ و تقویت انقالب از 
خطوط قرمز عبور می کنند

همایش حوزه علمیه انقالبی به مناسبت سالروز 
حضور  با  روحانیون،  و  طالب  بسیج  تاسیس 
در  فقیه  ولی  نماینده  بوشهری  صفایی  آیت الله 
علمیه  مدرسه  در  بوشهر  جمعه  امام  و  استان 

چهارده معصوم)علیهم السالم( برازجان برگزار شد.
سوگواری  ایام  تسلیت  با  بوشهری«،  صفایی  غالمعلی  »آیت الله 
خاندان رسول خدا، حوزه های علمیه را دارای سه ویژگی دانست 
از  دفاع  و  دین  ارائه  محمدی،  ناب  اسالم  تلقی  و  فهم  گفت:  و 
حریم آن و پیاده کردن فقه حکومتی متناسب با شرایط از دیرباز در 

حوزه های علمیه بوده است.
نماینده ولی فقیه در بوشهر، با بیان این که این سه ویژگی ساختار 
حوزه علمیه را تشکیل داده است اظهار داشت: اسالم دینی جهت 
کمال بشر است و در زمان غیبت، این روحانیت است که در عرصه 
تهاجم فرهنگی  بر می دارد و خط مقدم دفاع در مقابل  تبلیغ گام 

دشمن است.
حوزه،  تشکیل  زمان  از  داشت:  بیان  بوشهری،  آیت الله صفایی 
روحانیت اولین کسانی بودند که در دفاع از حوزه در مقابل تهاجمات 

ایستادند و در این خصوص کتاب های زیادی نوشته شده است.
در  معارف  تحقق  بوشهر،  استان  در  رهبری  مقام معظم  نماینده 
جامعه را از ویژگی حوزه های علمیه برشمرد و افزود: حوزه از زمان 
تشکیل به دنبال این مبانی بود که ایمان و تقوا بر جامعه حکمرانی 
کند، استقالل داشته باشد و زیر بار استکبار نباشد و مراکز قدرت 
به دست کفار نباشد و توسعه علم و دانش در همه عرصه ها وجود 

داشته باشد.
از  پس  اسالمی ایران  انقالب  این که  بیان  با  بوشهر،  امام جمعه 
غیبت امام مهدی)عج( یک فراز تاریخی برای جامعه اسالمی  است، 
گفت: برای تحقق همه اهداف اسالم چه اهداف معرفتی، تبلیغی 
و اجرایی و حکومتی در هیچ برهه از تاریخ فرصتی همانند انقالبی 
اسالمی ایران برای تحقق اسالم ناب محمدی وجود نداشته است.
نماینده ولی فقیه در بوشهر، گفت: با توجه به این که حوزه های 
علمیه، تاثیر زیادی در ترویج اسالم دارند از این رو دشمن به دنبال 
این است که تا می تواند حوزه را دچار چالش کند به همین جهت 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(بر حوزه انقالبی تاکید دارند.
دنبال  به  جهانی  استکبار  داد:  ادامه  بوشهری،  آیت الله صفایی 
محصور کردن روحانیت در حوزه و مساجد است تا حوزه های علمیه 

در سیاست و حکومت داری ورود پیدا نکند.
وی بسیج طالب را اوج فکر صحیح حوزه علمیه عنوان کرد و 
گفت: کسانی که دارای اندیشه های انحرافی هستند مخالف بسیج 

و روحانیت انقالبی اند.
مدیریت  و  مبانی  فیاض  سرچشمه  را  حوزه  بوشهر،  جمعه  امام 
انقالب اسالم دانست و گفت: اگر حوزه ها به دور از روحیه انقالبی 

باشند می تواند آغاز چالشی برای اسالم باشد.
المبدأ  علوی  بودن،  جهادگر  گفت:  بوشهری  صفایی  آیت الله 
اسالم  مسیر  در  حرکت  والیتمداری،  بودن،  المقصد  حسینی  و 
حوزه  ویژگی های  از  بودن  اسالم  آرمان های  و  ارزش ها  حافظ  و 

انقالبی است.

بسیج طالب؛ اوج فکر صحیح 
حوزه های علمیه است

به  تهران  خواهران  علمیه  مدارس  فرهنگی  معاونان  نشست 
منظور گفت وگو برای ارتقای برنامه های فرهنگی در مدارس علمیه 
خواهران و موضوعات مورد نیاز طالب در سالن جلسات این مرکز 

برگزار شد.
در این نشست »خانم کریم زاده«، معاون فرهنگی حوزه علمیه 
مدارس  فرهنگی  معاونان  با  نظر  تبادل  ضمن  تهران،  خواهران 
فرهنگی  فعالیت های  مانند  درباره موضوعاتی  استان،  این  علمیه 
و فعالیت مبلغان به سئواالت معاونان پاسخ و راهنمایی های الزم 

را ارائه نمود.
بررسی آسیب های فضای مجازی و راهکارهای استفاده صحیح 
از آن، موضوع دیگر این نشست بود که توسط کارشناسان معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
جرم،  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  نیز  پایان  در 
همکاری و انسجام بیشتر مبلغان حوزه علمیه خواهران تهران را با 

این معاونت خواستار شد.

به همت حوزه علمیه خواهران تهران و مرکز مطالعات فرهنگ و 
اندیشه دینی، نخستین جلسه کارگاه »روش پژوهش با نرم افزارهای 

اسالمی« برگزار شد.
در این نشست، »حجت االسالم والمسلمین روحی«، استاد حوزه 
و دانشگاه، به معرفی مهم ترین نرم افزارهای اسالمی پرداخت و 
با توجه به همت پژوهشگران و استادان برجسته،  اظهار داشت: 
مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری اسالمی نور تاکنون نرم افزارهای 
کالم،  حدیث،  تفسیر،  مانند  زمینه هایی  در  تخصصی  شاخص 

فلسفه، لغت و سایر علوم اسالمی تولید و عرضه نموده است.
وی ادامه داد: برخی امکانات این نرم افزارها در کلیه آن ها به 
صورت یکسان و برخی امکانات در تعدادی از نرم افزارها به صورت 

خاص طراحی شده است.

بیش  اعزام  از  تهران،  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
برای  استان  این  خواهران  علمیه  مدارس  مبلغان  از  نفر   400 از 
فعالیت های فرهنگی و تبلیغی به مدارس دخترانه آموزش و پرورش 

خبر داد.
شده  انجام  هماهنگی های  براساس  گفت:  کریم زاده«  »خانم 
میان حوزه علمیه خواهران و اداره کل آموزش و پرورش تهران و 

شهرستان های استان، مبلغان خواهر به مدارس اعزام می شوند.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران تهران ادامه داد: مبلغان 
تبلیغی،  و  فعالیت های فرهنگی  نماز جماعت،  اقامه  برای  خواهر 
مدارس  مربیان  سوادآموزی،  مربیان  آموزی،  دانش  اردو های 
امین و مربیان مدارس نخبه به اداره کل آموزش و پرورش معرفی 

می شوند و در مدارس دخترانه فعالیت می نمایند.
خانم کریم زاده، با اشاره به رسالت مهم مبلغان، حضور آن ها را 
در بین دانش آموزان مفید و مؤثر دانست و افزود: امید آن داریم 
مبلغان گرامی  از این فرصت به دست آمده بهترین استفاده را نموده 
ناب  اسالم  تبلیغ  و  آموزان  دانش  با  مؤثر  ارتباط  برقراری  برای  و 

محمدی)ص( تالش نمایند. 

حضور مؤثر طالب خواهر برای جلوگیری از 
وقوع جرایم اجتماعی

اعزام بیش از 400 مبلغ خواهر به مدارس

کارگاه »پژوهش با نرم افزارهای اسالمی«

نشست اخالقی اهمّیت قرآن و علم آموزی با حضور طالب و 
استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( دزفول برگزار شد.

در این نشست»حجت االسالم والمسلمین بیگدلی«، امام جمعه 
موقت دزفول  گفت: پیامبراکرم )ص( می فرماید: دو چیز میان شما 
از کتاب، قرآن و  را. منظور  به ودیعه گذاشتم کتاب خدا و عترتم 
منظور از عترت، اهل بیت پیامبر)ص( از جمله امام علی )ع( است که 

ر قرآن است. ن و ُمَفسِّ ُمَبیِّ
وی در ادامه با اشاره به اهمّیت قرآن و علم آموزی گفت: انسان 

باید در تمام لحظات عمرگران مایه خویش به کسب علم بپردازد.
امام جمعه موقت دزفول در پایان افزود: کتاب بیانگر شخصیت 
انسان می باشد، جامعه ای موفقیتش روزافزون است که به مطالعه 
بیشتر بپردازد چراکه با استفاده از کتاب، می توان از تجارب دیگر 

ملت ها استفاده کرد.

اهمّیت قرآن و علم آموزی

سوسنگردخوزستان
در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( بررسی شد

شهراستان

نشست اخالقی با موضوع فضیلت زیارت ابا عبدالله الحسین)ع( 
خدیجه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با 

کبری )س( سوسنگرد برگزار شد .
فضیلت  به  اشاره  با  حوزه  استاد  نواصر«،  نشست»خانم  این  در 
روز  اربعین گفت:  بزرگداشت  ودلیل  الحسین)ع(  ابا عبدالله  زیارت 
20 صفر زمانی است که حرم امام حسین )ع ( یعنی کاروان اسرا، از 

شام به مدینه مراجعت کردند.
وی افزود: در روز اربعین زیارت امام حسین )ع ( مستحب است 
امام حسن  از  اربعین است که  زیارت  زیارت ، همان خواندن  واین 
عسکری)ع ( روایت  شده است که عالمات مؤمن پنج تاست : خواندن 
دست  در  انگشتری  کردن  دست  به  شبانه روز،  در  نماز  رکعت   51
راست ، برآمدن پیشانی از سجده ، و بلند خواندن بسم الله الرحمن 

 الرحیم در نماز و قرائت زیارت اربعین.
دینی  متون  در  اربعین  عدد  به  اشاره  با  ادامه  در  حوزه  استاد 
خاطرنشان کرد: یکی از تعبیرهای رایج عددی ، تعبیر اربعین است 
که در بسیاری از موارد به کار رفته است . یک نمونه این است که 
سن ّ رسول خدا)ص ( در زمان مبعوث شدن ، چهل بوده است . گفته 
فکری  رشد  و  بلوغ  نشانه  انسان ها،  سن  در  چهل  عدد  که  شده 

است .
وی افزود: از ابن عباس به نقل از پیامبر)ص( وارد شده است که 
اگر کسی چهل ساله شد و خیرش بر شرش غلبه نکرد، آماده رفتن 

به جهنم باشد و مردمان طالب دنیایند تا چهل سالشان شود.

فضیلت زیارت ابا عبدالله الحسین)ع(

خواهران،  علمیه  حوزه های  جایگاه  »بررسی  فرهنگی  نشست 
»حجت االسالم  سخنرانی  با  اسالمی«  زندگی  سبک  ترویج  در 
والمسلمین محمود احمدی میانجی«، مدیر مؤسسه آموزش عالی 
حوزوی خواهران بنت الهدی ابهر، در جمع طالب و استادان این 

موسسه برگزار گردید.
حجت االسالم والمسلمین احمدی میانجی، درباره نقش خطیر 
بانوان در عرصه خانواده و اجتماع بیان کرد: زن در اسالم افزون بر 
او  وظایف  از مهم ترین  که  فرزندان  تربیت  و  خانه  اداره  مسئولیت 
مردان شریک  با  اجتماعی  از مسئولیت های  بسیاری  در  می باشد 
است و انجام این وظیفه او را از حصار خانه به صحنه های اجتماع 
دیگر  وظیفه  که  عفاف  و  حجاب  حفظ  با  تنها  نه  این  می کشاند. 
مسئولیت های  بهتر  انجام  در  را  او  بلکه  ندارد،  منافعات  است  او 

اجتماعی یاری می کند.
در  آنان  نقش  و  علمیه  حوزه های  جایگاه  و  اهمیت  درباره  وی 
تربیت  نیز گفت: کلید خوشبختی جامعه در  ترویج فرهنگ دینی 

دینی توسط طالب است.
استاد حوزه، با اشاره به لزوم ترویج سبک زندگی اسالمی گفت: 

طالب باید منادیان سبک زندگی اسالمی باشند.

ترویج بصریت از مسئولیت های حوزهای 
علمیه خواهران است

»آیت الله علی خاتمی«، نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان، 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( این شهر، 

درباره ضرورت ترویج بصیرت در جامعه اسالمی سخنرانی کرد.
آیت الله خاتمی با اشاره زیاد بودن عبرت ها و قلیل بودن عبرت 
برخی  کرد:  بیان  و  پرداخت  عاشورا  عبرت های  به  گیرنده ها، 
می گویند عاشورا و کربال چند هزار سال قبل اتفاق افتاده و امکان 
تکرار  آنچه  گفت  باید  که  حالی  در  ندارد،  وجود  اصاًل  آن  تکرار 

نشدنی است، زمان است نه تاریخ؛ چرا که تاریخ تکرار می شود.
وی افزود: نکته حائز اهمیت در حادثه کربال این است، کسانی 
ایشان  از  کامل  شناخت  که  رساندند  شهادت  به  را  حسین)ع(  امام 
آن  مردمان  از مشکالت  یکی  بودند.  داده  قول حمایت  و  داشتند 

زمان نداشتن بصیرت بود. این ها از عبرت های عاشورا است.
امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به نقش مهم حوزه های علمیه 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  تعبیر  به  بصیرت  افزود:  جامعه،  در 
از  بصیرت  ترویج  و  است  اندازه  به  و  موقع  به  اقدام  معنی  به 

مسئولیت های مهم حوزه های علمیه است.
آیت الله خاتمی، در پایان یادآور شد: عاشورا بدین معنا است که 
راه بن بستی وجود ندارد، اگر زندگی باشرافت ممکن نیست مرگ 

باشرافت هم محال نیست.

نخستین جلسه توجیهی »آموزش مفاهیم دینی برای کودکان« با 
سرفصل هایی مانند پرورش نسل متفکر و عبرت گیری از پدیده های 
هستی، تقویت قدرت تصمیم سازی در سطوح خرد و کالن، اصالح 
به  عملی  مهارت های  بر  تأکید  نوجوانان،  فکری  زیرساخت های 
جای دانسته  های نظری و همچنین استفاده از تجربیات متناسب 
حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  در  فرد  هر  روحی  خصوصیات  با 

خواهران نورالزهرا)س( زنجان برگزار شد.
در این نشست،  »خانم لیال سپهری«، معاون فرهنگی مؤسسه 
بر  تأکید  با  زنجان،  نورالزهرا)س(  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش 
و طالب  مبلغان  کرد:  بیان  کودکان،  برای  فرهنگی  کار  ضرورت 
علوم دینی افزون بر این که خود را به علوم روز مجهز می کنند، باید 

شیوه های تبلیغی خود را با نیازهای جامعه تطبیق کنند.
که  می بریم  به سر  زمانی  در  این که  به  اشاره  با  خانم سپهری، 
تبلیغاتی دشمن جامعه ما را هدف قرار داده است، تصریح  جنگ 
کرد: برای این که بتوانیم در حوزه اعتقادی و فرهنگی، پیروز میدان 
باشیم باید در تربیت دینی کودکان اهتمام ویژه داشته باشیم؛ زیرا 
این نسل هستند که آینده جامعه را می سازند و همانطور که برای 
که  برنامه هایی  باید  متنوع هستیم،  برنامه های  دنبال  به  بزرگترها 

برای کودکان در نظر گرفته می شود، جذاب و قابل درک باشد.
خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  فرهنگی  معاون 
نورالزهرا)س( زنجان، در پایان گفت: برگزاری دوره های توان افزایی 
فراگیری شیوه های  مؤثر  راه های  از  آموزشی می تواند  ـ  مهارتی  و 

تبلیغ برای فعاالن حوزه دین باشد.

مجلس  در  زنجان  مردم  نماینده  احمدی«،  فریدون  »آقای 
خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  از  اسالمی  شورای 

نورالزهرا)س( این شهر بازدید کرد.
عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر  فرد«،  علمی  »خانم  بازدید  این  در 
حوزوی خواهران نورالزهرا)س( زنجان، گفت: با عنایت به تحصیل 
قریب به 90 نفر طلبه سطح سه در این مؤسسه به صورت حضوری 
و غیر حضوری، تاکنون موفق به تربیت 20 استاد شده ایم که در 
به  مشغول  دانشگاه ها  برخی  و  استان  دو  سطح  علمیه  مدارس 

تدریس هستند.
وی افزود: در این موسسه از استان های شمال غرب کشور نیز 
طالب به صورت غیر حضوری مشغول تحصیل هستند که هر یک 
از آن ها در شهرهای خود گره گشای بسیاری از مشکالت فرهنگی 

و عقیدتی و مشکالت شرعی بانوان هستند.
خانم علمی فرد، با اشاره به فعالیت گسترده بانوان مبلغ تربیت 
شده در این مؤسسه افزود: با توجه به افزایش درخواست مبلغ به 
ویژه در ایام محرم و ماه مبارک رمضان و گستردگی فعالیت، واحد 
جداگانه ای به نام واحد اعزام در این مرکز علمی آموزشی راه اندازی 

شده است که به ساماندهی امور مبلغان خواهر می پردازد.
در ادامه جلسه آقای احمدی، ضمن ابراز مسرت از ظرفیت این 
موسسه، بر اثرگذاری بانوان طلبه در تربیت دینی خانواده ها و جامعه 
مفید  و  عمیق  بسیار  تأثیر  به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  کرد  تأکید 
تا حمایت های  تربیت دینی دیگران الزم است  در  خواهران طلبه 

همه جانبه ای از طالب خواهر صورت پذیرد.

نشست »آموزش مفاهیم دینی برای کودکان« 

طالب منادیان سبک زندگی اسالمی باشند

لزوم حمایت از خواهران طلبه 
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بمکرمان شهراستان سمنانسمنان آباده طشکشهراستان فسافارسشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار گردید

سنندجکردستانشهراستان
»آیت الله العظمی مکارم شیرازی«:

شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شددر موسسه آموزش عالی خواهران عصمتیه بیان شد
فارس

رسنمای حوزه اخبار مدا

امام جمعه گرمسار:

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( عنوان شد

حجت االسالم والمسلمین حمید محمدی بیان کرد

جهرمفارس
در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس)س( برگزار شد

قزوینقزوینشهراستان
مدیر حوزه علمیه خواهران قزوین تأکید نمود

شهراستان

خرم بیدفارس
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان

آبیکقزوین
در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( برگزار گردید

شهراستان

قمقم
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تشریح شد

شهراستان

فهرجکرمان
مدیر مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( خبر داد

شهراستان

کاشانقم
در مدرسه علمیه خواهران کوثر بیان شد

بمکرمانشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان

شیرازفارس
در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( برگزار شد

شهراستان

میانشهرفارس
استاد حوزه و دانشگاه:

شهراستان

شاهرودسمنان
در مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( عنوان شد

شهراستان

سرخهسمنان
در مدرسه علمیه خواهران نجمیه بیان شد

شهراستان

دامغانسمنان
در موسسه آموزش عالی خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

شهراستان

مؤسسه  در  رسانه«  »آسیب های  موضوع  با  آموزشی  کارگاه   
آموزش عالی حوزوی خواهران عصمتیه سمنان، برگزار گردید.

کرد:  تأکید  حوزه،  استاد  مالکاظمی«،  »خانم  مراسم،  این  در 
نسل امروز جامعه، بدون رسانه زندگی خود را سپری نمی کند. در 
نیز  رسانه ای  علم  باید  است،  رسانه  به  وابسته  که  امروزی  جامعه 
بیراهه  به  و  نشده  مشکل  دچار  معنوی  زندگی  در  تا  گردد  کسب 

کشیده نشویم.
وی اظهار داشت: امروزه شبکه های ماهواره ای درصدد هستند 
ترویج  ایرانیان  ویژه  به  مسلمانان  جامعه  رادر   آمریکایی  اسالم  تا 

دهند تا با این روش به افکار شوم خود دست یابند.
بر  سعی  متحدانش  دیگر  و  آمریکا  گفت:  مالکاظمی،  خانم 
خانواده  از  را  این  و  دارند  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  براندازی 
شروع کرده اند. اکنون باید تمامی مسئوالن تالش کنند تا این افکار 
گاه شوند. پلید خنثی شده و زنان و مادران را نسبت به این شبکه ها آ

شبکه های ماهواره ای درصدد ترویج
 اسالم آمریکایی هستند

علمیه  مدرسه  در  بسیج  هفته  مناسبت  به  بصیرتی  نشست 
خواهران حضرت معصومه)س( شاهرود برگزار شد.

راحل،  امام  گفته  به  کرد:  بیان  حوزه،  استاد  مهرپور«،  »خانم 
افتخار  من  و  است  خداوند  جلیل  الطاف  از  و  مقدس  نهاد  بسیج 

می کنم که بسیجی هستم.
وی اضافه کرد: یکی از روش های تربیتی، نقش آفرینی است و 

بسیج باید این بستر را برای حوزه های علمیه فراهم کند.
استاد حوزه، عنوان کرد: مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، هدایت 
فکری، هدایت بصیرتی و هدایت اندیشه جامعه بر عهده حوزه های 

علمیه است.

مراسمی به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت معصومه)س( شاهرود برگزار شد.

در این مراسم، »حجت االسالم والمسلمین مهدی نژاد«، امام 
جمعه گرمسار، تصریح کرد: امام راحل می فرمایند: ما می خواهیم 
انقالب را صادر کنیم و منظور ایشان از این صحبت صادر کردن 
شدن  صادر  می گفتند  امام)ره(  که  بسیجی  و  است  بسیجی  تفکر 

عقیدتی و تشکیالتی است.
وی اضافه کرد: بسیج بر پایه سه اصل، رهبری، مکتب و وحدت 

استوار است.
امام جمعه گرمسار، در ادامه سخنان خود عنوان کرد: حوزه های 

علمیه، بازوی توانمند رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( هستند.

ششمین همایش »رهروان حضرت زینب)س(« به همت مدرسه 
علمیه خواهران نجمیه سرخه برگزار شد.

»خانم انصاری«، استاد حوزه و دانشگاه، در این نشست، بیان 
کرد: مدال افتخار تشیع، عزاداری بر اباعبدالله الحسین)ع( است.

وی اضافه کرد: راه  رسیدن به خوشبختی، عبودیت و بندگی خدا 
و مرتکب نشدن به خطا و اشتباه است.

تنها  خداوند،  بندگی  و  عبادت  کرد:  عنوان  حوزه،  استاد  این 
برای خود فرد سود دارد. جامعه ای به سوی صالح و نیکی حرکت 

می کند که در آن معصیت صورت نگیرد.

عالی  آموزش  مؤسسه  پژوهش  معاون  امینیان«،  زهرا  »خانم 
»خانم  دفاعیه  جلسه  گفت:  دامغان  فاطمیه  خواهران  حوزوی 
»تجلی  موضوع  با  مؤسسه  این  سه  سطح  طلبه  عسگرّی،  سوده 

قرآن کریم در خطبه های فدکیه، سجادیه و زینبیه« برگزار شد.
حجت االسالم  و  محققیان  رضا  حجت االسالم  افزود:  وی 
حسین اشرفی به ترتیب به عنوان استاد داور و استاد راهنما در این 

جلسه حضور داشتند.
خانم امینیان گفت: این جلسه دفاعیه به صورت ویدیو کنفرانس 

برگزار شد. 

علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  اخالق  نسشت 
خواهران الزهرا)س( استهبان برگزار شد.

در این نشست »حجت االسالم خاوری« استاد حوزه و دانشگاه 
خداوند  بندگی  و  عبادت  انسان ها  خلقت  از  هدف  داشت:  اظهار 
دین.  دستورات  از  پیروی  با  مگر  نمی شود  حاصل  امر  این  است، 
متاسفانه در جامعه کنونی برخی از افراد وجود دارند که دین لقلقه 

زبانشان است و فقط به ظاهر دین توجه دارند. 
السالم(  اطهار)علیهم  ائمه  زندگی  و  تاریخ  مطالعه  با  افزود:  وی 
مخصوصا امام حسین)ع( و هفتاد و دو تن از یاران ایشان  و نحوه 
شهادت ایشان می توان دریافت که یکی از مهم ترین انگیزه های 
است،  بوده  دنیا طلبی  و  پرستی  دنیا  اطهار)علیهم السالم(  ائمه  قاتالن 
آن ها هرچند در ظاهر به  اسالم ایمان آورده بودند ولی دنیا طلبی 
باعث شد که با به شهادت رساندن ائمه اطهار)علیهم السالم( عاقبت به 

شر شوند.

کارگاه »آموزش وبالگ نویسی« با حضور جمعی از طالب و به 
منظور آموزش چگونگی ساخت وبالگ و حضور حداکثری طالب 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  مجازی  فضای  در  تبلیغ  به 

آباده طشک  برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی »خانم رقیه میرزایی«، کارشناس فضای 
مجازی، به بیان مطالبی پیرامون فضای مجازی پرداخت و سپس 
چگونگی ساخت وبالگ در سایت کوثرنت را به طالب آموزش داد.
بر  تأکید  مقام معظم رهبری)مدظله العالی( طی سخنانی  وی گفت: 
حضور فعال طالب در فضای مجازی و پاسخ گویی به شبهه ها و 
مسائل دینی مردم توسط این قشر را داشتند. به گفته ایشان شتاب 
علم در 2۰ سال اخیر نسبت به 3۰ سال آینده قابل مقایسه نیست، 
به طوری که فرقه ها و گروه های منحرف در فضای مجازی آن قدر 
قدرت را به دست می گیرند که می توانند فرزندان شما را از دستتان 
فعال  حضور  که  است  علمیه  حوزه های  وظیفه  پس  کنند.  خارج 

داشته باشند. آن ها مسئول دینداری مردم هستند.

خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  بنایی«،  مریم  »خانم 
حضرت نرگس)س( جهرم، از برگزاری کارگاه آموزشی »امر به معروف 

و نهی از منکر« برای طالب این مدرسه خبر داد.
در  شده،  فراموش  واجب  این  اهمیت  به  توجه  با  گفت:  وی 
زندگی خانوادگی هر شخص و جامعه و وظیفه هر فرد در قبال این 
امر، کارگاهی با همکاری نهاد امر به معروف و نهی از منکر جهرم، 

در مدرسه برگزار گردید.
خانم بنایی، اضافه کرد: در این کارگاه چهار روزه، نخست »آقای 
در  شده  تصویب  قوانین  دینی،  مسائل  کارشناس  نژاد«،  مصلی 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به طور کامل تشریح 
اجتماعی، ضمن  کرد و سپس »آقای قدرت«، کارشناس مسائل 
بیان شرایط و ویژگی های آمر به معروف و ناهی از منکر، شیوه های 

امر به معروف و نهی از منکر کردن را تبیین کرد.

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  هاشمی«  سکینه  سیده  »خانم 
با  نویسی  مقاله  مسابقه  برگزاری  از  بید  خرم  )س(  الزهرا  خواهران 

موضوع محرم وعاشورا  دراین مدرسه خبر داد . 
خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  هاشمی،  خانم   
الزهرا)س( خرم بید بیان نمود: این مسابقه هم زمان با دهه محرم 
با هدف ترویج سبک زندگی حسینی، شناخت و بررسی شخصیت 

امام حسین )ع( واصحاب ایشان برگزار شد. 

کتب  مطالعاتی  سیر  با  »آشنایی  محوریت  با  توجیهی  نشست 
شهید مطهری« در مدرسه علمیه خواهران معصومیه شیراز برگزار 

گردید.
با  ادبیات،  کارشناس  حدایق«،  رضی  »آقای  نشست،  این  در 
باید  بر اهمیت مطالعه کتب شهید مطهری، گفت: طالب  تأکید 
کتب شهید مطهری را در لیست کتاب های مطالعاتی روزانه خود 
با  بسیار  و  ضروری  طالب  برای  کتب  این  مطالعه  و  دهند  قرار 

اهمیت است.
وی، در ادامه روش های مطالعه کتب شهید مطهری، تصریح 
کرد: با یک برنامه ریزی منسجم می توان به صورت روزانه این کتب 

را مطالعه کرد.

از  به منظور بهره مندی  تزکیه نفس  با موضوع  نشست اخالقی 
شیوه های خود سازی با حضور جمعی از طاّلب در مدرسه علمیه 

خواهران فاطمیه)س( فسا برگزار شد.
علی طهماسبی«،  والمسلمین  نشست »حجت االسالم  این  در 
تزکیه  دنبال  به  که  کسی  کرد:  تصریح  فسا،  شهر  جمعه  امام 
باید رعایت کند. نخست، از مصاحبت  نفس است، چند مطلب را 
منفی  تأثیر  انسان  برنفس  کند؛ چون   پرهیز  بدان  با  و هم نشینی 
تلفن  بلکه  نیست.  افراد  با  ارتباط  در  تنها  هم نشینی  می گذارد. 
همراه، ماهواره و فضای مجازی هم می توانند به عنوان هم نشین 

مطرح شوند.
وی افزود: دومین مرحله برای تزکیه نفس این است که انسان 
کار های  به  را  نفس خویش  یعنی  باشد.  اعمالش  مواظب  همیشه 
آن  دارای صفت بخل شد،  و هر  جا که نفس  بدهد  خوب عادت 
را سرزنش کند. سومین مرحله این که انسان بر نفس خویش توجه 
این که  و چهارم  نشود  اعتدال خارج  از  او  اوصاف  تا  نماید  و دقت 

مواظب باشد تا قوه غضبیه و شهویه او را تحریک نکنند.

در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  احمدی«،  قنبرعلی  »حجت االسالم 
مرودشت،  فاطمه  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع 
وسیله  به  الله  الی  سیر  و  نشاط  حرکت،  نماد  اربعین  کرد:  تأکید 

وسائط فیض است.
همدلی  و  وحدت  انسجام،  نماد  اربعین  داد:  ادامه  وی 
آزادخواهان عالم است. چون در پیاده روی اربعین همه مذاهب و 

اقوام و گروه ها حضور دارند.
و خواسته های  تمایالت  با  باید  افزود:  احمدی،  حجت االسالم 

درونی تا حدی که بتوانیم  آن را تسلیم خود کنیم، بجنگیم.

هدایت فکری، بصیرتی و اندیشه جامعه، 
وظیفه حوزه های علمیه است

حوزه های علمیه، بازوی توانمند رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی( هستند

عزاداری بر امام حسین)ع(، افتخار شیعه است

جلسه دفاع تحقیق پایانی »تجلی قرآن در 
خطبه های فدکیه، سجادیه و زینبیه«

استهبانفارس
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

شهراستان

مرودشتفارس
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بیان کرد

شهراستان هدف از خلقت انسان  بندگی خداوند است 

رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( بر حضور فعال 
طالب در فضای مجازی تأکید دارند

کارگاه آموزشی »امر به معروف و نهی از منکر«

مسابقه مقاله نویسی با موضوع محرم و عاشورا 

نشست توجیهی »آشنایی کتب شهید مطهری«

دانشگاه،  و  حوزه  استاد  فلسفی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
الحرام مدرسه علمیه خواهران  ماه محرم  در سلسله نشست های 
نورالثقلین میانشهر، گفت: امام حسین)ع( می فرمایند: »اگر کسی 
پنج صفت نداشته باشد، منبع فایده و منفعت نخواهد بود؛ و آن پنج 

صفت عبارتند از: عقل، دین، ادب، حیا و ُحسن خلق.«
وی ادامه داد: عقل چنان شأنیت و جایگاهی دارد که از آن به 
عنوان پیامبر درونی یاد می کنند. دین چنان اهمیتی دارد که بدون 
آن نمی شود زندگی کرد و  از قرآن کریم و عترت به عنوان دو عنصر 

مهم دین یاد می شود.
با  و  دانست  مؤمنان  معنوی  حیات  الزمه  را  ادب  حوزه،  استاد 
به  مؤدب  را  بزرگوار  آن  البنین)س(،  ام  به شخصیت حضرت  اشاره 

آداب اسالمی دانست.

امام حسین)ع( آینه تمام نمای دین هستند

اربعین، نماد مبارزه اسالم و اندیشه شیعه در 
مقابل کفر و استکبار است

نشست اخالقی با عنوان تزکیه نفس

نشست هم اندیشی مسئوالن حوزه علمیه 
علمیه  مدرسه  در  خیرین  با  قزوین  خواهران 

خواهران فاطمیه)س( این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم  نشست،  این  در 
علمیه  حوزه  مدیر  کاظم لو«،  والمسلمین 
فعالیت های بیان  به  قزوین،  خواهران 
حوزه های علمیه خواهران قزوین پرداخت و اظهار داشت: یکی از 
بزرگترین خیرات حوزه های علمیه خواهران تربیت مادران دینی و 

گاه به مسائل دینی و تربیتی است. آ
جامعه  نیاز  مورد  مسائل  مهم ترین  از  مسئله  این  افزود:  وی 

اسالمی است.
حجت االسالم کاظم لو، همچنین خواستار همکاری و مساعدت 

در پیشرفت حوزه های علمیه خواهران توسط خیرین شد.
با  همکاری  ضروت  بر  خیرین  نشست،  این  در  همچنین 

حوزه های علمیه خواهران تأکید کردند.

»حجت االسالم  سخنرانی  با  اسالمی  زندگی  سبک  نشست 
مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  حسینی«  محمد  والمسلمین 

علمیه خواهران زینبیه)س( آبیک برگزار شد.
محمدحسینی«،  والمسلمین  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
زیادی  تحول  امروز  جامعه  این که  بیان  با  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
داشته است، گفت: در جامعه امروز روش های گذشته تا حد زیادی 
ارتباطات  سطح  بودن  پایین  دلیل  به  گذشته  در  نیست.  کاربردی 
تفهیم بعضی مفاهیم برای فرزندان راحت تر بود، ولی امروزه با باال 
رفتن سطح ارتباطات، تربیت اصولی فرزند نیاز به دانش تخصصی 

دارد.
وی افزود: در جامعه امروز به فرزندان نباید نه بگوییم، بلکه باید 

با دلیل آن ها را قانع کرد.
جوانان  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
ویژگی اخالقی منفعالنه دارند و این ویژگی خطرناک سبب تخریب 
نظر  که  است  این  ویژگی  این  خصوصیات  می شود.  آن ها  آینده 

خاصی درباره هیچ چیزی ندارند.

نشست تربیتی در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( قم 
با سخنرانی »حجت االسالم والمسلمین کرمی«، مشاور حوزوی، 

به منظور آشنایی طالب با نقش مادر در تربیت فرزند برگزار شد.
نقش  به  نشست،  این  در  کرمی،  والمسلمین  حجت االسالم 
روی  بر  مادر  نقش  به  و  کرد  اشاره  فرزند  تربیت  در  مادر  مستقیم 

فرزند از ُبعد خوراکی و جسمانی پرداخت.
استاد حوزه، همچنین به بیان عواطف مادرانه پرداخت و عنوان 
کرد: مادران گاهی استقامت خود را از دست می دهند و به همین 
علت برخی از وظایف مانند امرار معاش از دوش مادر برداشته شده 
است. در همین برهه در سایه احساسات و عواطف مادرانه، شیطان 

زودتر می تواند بر او غلبه کند.
وی اضافه کرد: این در حالی است که اگر زن به ویژگی عاطفی 
خود مسلط  گردد، هیچ موجودی قوی تر از او نخواهد بود. مانند 
حضرت زهرا)س( و حضرت زینب)س( که در برابر عواطف و احساسات 

خود ایستادگی کردند و در برابر سختی ها گله مند نبودند.

»آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی«، از مراجع معظم تقلید، 
جایگاه  درباره  کردستان،  خواهران  علمیه  حوزه  طالب  جمع  در 
قرآن مطالبی را بیان کرد و گفت: قرآن راه رسیدن به سعادت است.
مؤمنان،  ویژگی های  درباره  شیرازی  مکارم  العظمی  آیت الله 
بیان داشت: مؤمن از نام خدا احساس مسئولیت و قدرت می کند. 
ایمان  به  می شود،  خوانده  آن ها  برای  قرآن  آیات  وقتی  همچنین 
انسانی  نیز می فرمایند: »هیچ  امام علی)ع(  افزوده می شود.  آن ها 
او  به  چیز  یک  یا  می شود  بلند  وقتی  مگر  نمی نشیند،  قرآن  کنار 

اضافه می شود.«
این مرجع معظم تقلید، سومین ویژگی مؤمنان را اعتماد به خدا 
انسان ها  قدرت   و  زیبایی  ثروت،  به  مؤمن  کرد:  تصریح  و  دانست 
پا  به  را  نماز  که  است  این  مؤمن  ویژگی  چهارمین  نمی کند.  تکیه 

می دارد. پنجمین ویژگی مؤمنان نیز انفاق است.
حاضران  به  خطاب  ادامه  در  شیرازی  مکارم  العظمی  آیت الله 
افزود: طلبگی در حقیقت جهاد کردن است. شما نباید اجازه دهید 

تفکر تکفیری در استان کردستان نفوذ کند.

و  حوزه  استاد  محمدی«،  حمید  والمسلمین  »حجت االسالم 
در همایش طلیعه حضور طالب حوزه علمیه خواهران  دانشگاه، 
کردستان، گفت: هر فردی خودش را بهتر بشناسد، بهتر می تواند 

نقش آفرینی کند.
خود  ظرفیت  اندازه  به  باید  فردی  هر  البته  داد:  ادامه  وی 
خودشناسی داشته باشد. چرا که خداوند در وجود هر فردی ظرفیت 
خودشناسی  با  الهی  معرفت  به  رسیدن  است.  داده  قرار  خاصی 

صورت می گیرد.
استاد حوزه، تأکید کرد: انسان باید نخست خود به بندگی برسد، 
سپس به دنبال فهم، ابالغ و اجرای دین باشد. در زمینه فهم دین 

نیز باید تمام تالش خود را انجام داد.
وی اضافه کرد: ابالغ دین نیز در صورتی امکان پذیر است که 
فرد علم کامل آن را بداند. تالش نکردن در زمینه ابالغ دین در 

حقیقت کفران نعمت است.

معصومیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  هاشمي«،  »خانم 
مدرسه  این  آموختگان  دانش  از  نفر   33 علمي  از مصاحبه  فهرج 

فهرج جهت همکاري با سازمان تبلیغات قم خبر داد.
معصومیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  هاشمي«،  »خانم 
فهرج ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: مصاحبه علمي 33 نفر 
استادان  از  نفر  دو  توسط  آموزشي  واحد  این  آموختگان  دانش  از 
دفتر تبلیغات اسالمي قم جه ت تشکیل پرونده تبلیغي ویژه مبلغان 
احکامي،  اخالقي،  اعتقادي،  مباحث  زمینه  در  خواهر شهرستان 

سخنراني و مداحي برگزار شد.
این  برگزاري  از  هدف  فهرج  معصومیه)س(  علمیه  مدرسه  مدیر 
و  خواهر  مبلغان  بندی  سطح  و  استعداد  شناسایي  را  مصاحبه 

همچنین تشکیل پرونده جهت انجام امور تبلیغی، عنوان کرد.

ضرورت حمایت خیرین از حوزه های
 علمیه خواهران

نشست سبک زندگی اسالمی

نقش مادران در تربیت فرزندان

ایمان به خدا اکتسابی است
والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  حوزه  اخالق  استاد  عرشی« 

علمیه خواهران کوثر کاشان برگزار گردید.
ایمان  حجت االسالم والمسلمین عرشی گفت: مرحله نخست 

خدادادي و مراحل بعدي اکتسابي است.
وی اذعان داشت: البته گاهی کفر، شرک و عناد یا چیزهایی 
از این قبیل در انسان سبب عدم عمل ایمان اولیه در او می شود. 
ایمان اولیه به طور نهادینه در انسان وجود دارد، ولی گاهی بدون 
مربی هدایت می پذیرد و گاهی به جایی می رسد که اگر پیامبر)ص( 

هم بیاید، فرد ایمان نمی آورد.
حجت االسالم والمسلمین عرشی، با اشاره به آیات قرآن، نشان 

ایمان را تسلیم بودن دانست.

طلبگی، جهاد در راه خدا است

کارکنان،  حضور  با  کتابخوانی  و  کتاب  اهمیت  عنوان  با  نشستی 
الزهرا)س(بم  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب 

برگزار شد.
به  اشاره  بم  جمعه  امام  دانشی«،  نشست»حجت االسالم  این  در 
اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی(می فرمایند: یکی از پر خسارت ترین خسارات برای ملت ها را 

مطالعه نکردن است
وی افزود :طالب باید به کتابخوانی اهمیت فراوانی دهند و خانواده 
ها و اطرافیان را هم تشویق به مطالعه نمایند و خود نیز اهل مطالعه 

باشند تا بتوانند الگویی برای سایرین باشند.
می  سعادت  به  وقتی  داشت:جامعه  بیان  ادامه  در  بم  جمعه  امام 

رسد که خواندن کتاب کار روزانه اش باشد.

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نشستی با موضوع »اهمیت 
ریحانه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  کتاب«  خواندن  و  مطالعه 

النبی)ص( سنندج برگزار شد.
در این نشست، »آقای ابوالفضل بیهقی«، استاد دانشگاه، گفت: 
را  انسان  معرفت  و  فضل  دارد.  را  خواندن  یکبار  ارزش  کتابی  هر 
می توان از اندازه گرایش و عشق او به کتاب و کتابخوانی تشخیص 
داد. کتاب، میراثی ماندگار، پدیده ای با شکوه و با ارزش و عنصری 

رشد آفرین و روشنگر در پهنه زندگی بشر است.
وی ادامه داد: قرآن کریم سرآمد همه کتاب ها است و اسالم، دین 

اندیشه، معرفت، دانش، کتاب و معنویت است.
کتاب  پرچمدار  ما  آسمانی  آیین  اصواًل  کرد:  تصریح  حوزه،  استاد 
و کتابخوانی در زمین به شمار می رود. با اندکی تأمل و کاوش در 
تاریخ اسالم این حقیقت را به روشنی می نمایاند همه فرهنگ ها با 
کتاب آغاز می شود و با کتاب می بالند و تجربه های خود را به کتاب 

می سپارند.
کتاب  از  را  بهره  بیشترین  اسالم  میان،  این  از  کرد:  اضافه  وی 
برده است. زیرا وحی احمدی و گرامی نامه قرآن، از مشرق برگ و 
قلم درخشیدن گرفت و معجزه سترگ حضرت محمد)ص( در میان 
می سازد.  فعال  را  ذهن  مطالعه  پذیرفت.  صورت  کتاب  سطرهای 
مرور  به  را  آن  نکنید  استفاده  حافظه  از  اگر  معتقدند  دانشمندان 
زمان از دست می دهید به همین دلیل توصیه می کنند فعالیت های 

مغزی از قبیل حل جدول را در برنامه روزانه داشته باشیم.

اسالم، دین معرفت، اندیشه،
 معنویت و کتاب است

نشست »اهمیت کتاب و کتابخوانی«

مصاحبه علمی 33 نفر از دانش آموختگان

رسیدن به معرفت الهی با خودشناسی
 صورت می گیرد



ویژه برنامه های کتاب و کتابخوانی 

http://kowsarnews.irنشریه خبری - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 7شماره   179  پانزدهم آذر 1395
خر م آبادلرستان بابلمازندرانشهراستان شهراستان

در موسسه آموزش عالی خواهران الزهرا)س( بیان شدمدیر حوزه علمیه خواهران لرستان:

کرمانشاهکرمانشاه 
در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی امام خمینی)ره( بیان شد

علی آبادکتولگلستانشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی برگزار شد

شهراستان

نمای حوزه رس اخبار مدا

نشستی با عنوان »نگاهی به آینده« در مرکز تخصصی تفسیر و 
علوم قرآنی امام خمینی)ره( کرمانشاه برگزار شد.

استاد دانشگاه، حرکت  این مراسم، »دکتر حسن عباسی«،  در 
اربعین حسینی را به حرکت انبیا توصیف کرد و بیان داشت: راز این 
حرکت در تمدن سازی نهفته است. تمدن سازی توحیدی هدفی 

بود که تمامی انبیا و ائمه اطهار)علیهم السالم( برای آن تالش کردند.
وی، با محور قراردادن دستور صریح قرآن مبنی بر عدم اطاعت 
از کفار به تبیین جهاد کبیر پرداخت و اظهار داشت: پرداختن به 

این موضوع از ضروریات جامعه امروز ما است.

حرکت اربعین، حرکت انبیا است

در  جمعیت  و  خانواده  »بحران  موضوع  با  تخصصی  نشست 
ایران« در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( کرمانشاه برگزار 

شد.
عزیزی«،  علی  والمسلمین  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
استاد حوزه و دانشگاه، درباره اهمیت ازدواج و فرزندآوری، اظهار 
تا  این صورت پیش رود  به  پیری جمعیت کشور  اگر روند  داشت: 

سال ۱4۵۰ جمعیت کشور پیر می شود.
می فرمایند:  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  کرد:  اضافه  وی 
باید  زمینه  این  در  که  است  خطر  ما  برای  نسل  کردن  »محدود 

فرهنگ سازی شود.«

صحنهکرمانشاه
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تببین شد

شهراستان

گرگانگلستان
حجت االسالم والمسلمین اسماعیل نیا:

شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س(بررسی شد

در مدرسه علمیه خواهران کوثر بیان شد

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری بیان شددر مدرسه علمیه خواهران صدیقه فاطمه)س( برگزار شد

بحران خانواده و جمعیت در ایران

و  با حضور طالب  و مسیر طلبگی«  زندگی  در  نشست »هدف 
استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( صحنه برگزار شد.

با  امام جمعه صحنه  زارعی«  والمسلمین احمد  »حجت السالم 
اشاره به لزوم داشتن هدف در زندگی ومسیر طلبگی ابراز داشت: 
طالب باید دارای هدف غایی بوده و برای رسیدن به آنچه در ذهن 

دارند جدیت وتالش الزم را داشته باشند.
به هدف  رسیدن  برای  تالش  کرد:  تصریح  صحنه  جمعه  امام 

غایی سبب رشد و تعالی طالب در مسیر طلبگی خواهد شد.
تقسیم می شوند  به دو دسته  اهداف طالب  این که  بیان  با  وی 
مطرح کرد: اهداف طالب به دو دسته اهداف کوتاه مدت و بلند 
طلبه  گام های  باید  مدت  بلند  اهداف  در  می شوند،  تقسیم  مدت 
برای رسیدن به موفقیت کوتاه باشد تا به صراط مستقیم و سعادت 

دست یابد.
حجت االسالم زارعی گفت: طالب باید با تحصیل در مدارس 
آینده پاسخگوی شبهات دینی و شرعی  بتوانند در  دینی و علمیه 

مردم باشند و جامعه را به سمت و سویی صحیح هدایت کنند.
وی اذعان داشت: امروز اطالعات دینی وسیاسی مردم در سطح 
نسبتا باالیی قرار دارد لذا طالب با فراگیری وکسب اطالعات در 
متعدد  مسائل  در  وپژوهش  تحقیق  همچنین  و  عرصه ها  تمامی 

نیازها و انتظارات مردم را برآورده سازند.

لزوم داشتن هدف در زندگی و مسیر طلبگی

همت باال؛ الزمه موفقیت در تمام عرصه ها
در  نیا  اسماعیل  والمسلمین  حجت االسالم 
استان  فرهنگی  معاونین  و  مدیران  اجالس 
علمیه  حوزه های  مسئوالن  از  گفت:  گلستان 
انتظار می رود خدامحوری را سرلوحه کارها قرار 

دهند.
همکاری  و  ارتباطات  کل  اسماعیل نیا«،مدیر  »حجت االسالم 
مسئولین  از  کرد:  بیان  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  های 
را سرلوحه کارها قرار  انتظار می رود خدامحوری  حوزه های علمیه 
دهند. اگر خدا اراده کند، اسباب و وسایل مؤثر واقع می شود و گرنه 

هیچ تأثیری ندارد.
باال  همت  ای،  زمینه  هر  در  موفقیت  الزمه  داد:  ادامه  وی 
را  همت  انقالب  نهضت  ابتدای  خمینی)ره( در  امام  است.  داشتن 
باال گرفت و امروز می بینیم نظامی که امام برپا کرد، در سطح دنیا 

مطرح است.
موفقیت  دیگر  عوامل  از  مرکز  و همکاری های  ارتباطات  مدیر 
را تدبیر، تحمل و صبوری عنوان کرد و گفت: طبیعی است که در 
حوزه ها کمبودهایی وجود دارد اما برای برون رفت مشکالت باید 
تدبیر کرد. نگاه و نوع رویدادها، تفاوت ها را معنا می دهد. خیلی 

اوقات با یک تدبیر می توان از مسائل سربلند بیرون آمد.
نباید به وضع  بر این که به  تأکید  با  نیا  حجت االسالم اسماعیل 
و مهارت خود  دانش  ارتقاء  برای  داشت:  اظهار  بود،  قانع  موجود 
حضرت  جهانی  انقالب  و  انقالب  باشید.  داشته  برنامه ریزی 
را  توانمند  نیروهای  باید  پس  دارد.  سازی  کادر  به  نیاز  مهدی)عج( 

بشناسید و کادر سازی کنید.

صدیقه  حضرت  علمیه  مدرسه  کتابدار  رضایی«  مریم  »خانم 
فاطمه)س( گرگان از برنامه های متنوع در هفته کتاب خبر داد.

و  کتاب  هفته  با  متناسب  فضاسازی  به  اشاره  با  رضایی  خانم   
با معرفی  باز  نمایشگاه کتاب،گفت: طرح مسابقه کتاب  برگزاری 
چند کتاب برای مطالعه و پاسخگویی به سواالت در راستای ترغیب 
طالب به مطالعه کتاب های مرجع از جمله برنامه های هفته کتاب 

می باشد.
از طالب  این طرح  افزود:در  با معرفی طرح هدیه افضل  وی 
مطالعه  که  محتوایی  پر  و  سالم  کتاب های  است  شده  خواسته 

نموده  اند را جهت غنی سازی به کتابخانه مدرسه اهدا نمایند.
کتابدار این مدرسه گفت: به منظور آشنایی بیشتر طالب با کتب 
موجود در کتابخانه، سلسله جلسات کتابخوان با مشارکت تعدادی 
کتاب خوانده  بهترین  این جلسات طالب  در  برگزار شد.  از طالب 
شده خود را در قالب کنفرانس با سایر طالب به اشتراک می گذارند.
خانم رضایی افزود: تهیه بروشور از اقدامات انجام شده و حلقات 

کتابخوان از دیگر برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی می باشد.

 کارگاه آموزش مبلغان با موضوع »تاثیر فضای مجازی بر جمعیت 
و چگونگی پاسخگویی به شبهات دینی« در مدرسه علمیه شهیده 

بنت الهدی این شهر  برگزار شد.
شهیده  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  وطن«  مهاجر  »خانم 
سطح  ارتقاء  هدف  با  کارگاه  این  گفت:  علی آبادکتول  بنت الهدی 
به  پاسخگویی  برای  آنان  بیشتر  چه  هر  توانایی  و  طالب  گاهی  آ

شبهات دینی در جمع طالب برگزار شد.
با  جامعه،  افراد  روزمره،  زندگی  در  و  حاضر  عصر  در  گفت:  وی 
به  پاسخگویی  نحوه  و  بر جمعیت  تأثیر فضای مجازی  مسئله  دو 
شبهات دینی برخورد می کنند لذا طالب باید بتوانند به افراد جامعه 

گاهی دهند. آ
معاون فرهنگی این مدرسه خاطر نشان نمود: در رابطه با چگونگی 
را  سوال  و  شبهه  میان  فرق  باید  طالب  شبهات،  به  پاسخگویی 
به  پاسخگویی  به  کافی  مطالعه  و  علمی  قدرت  با  سپس  بدانند، 

شبهات دینی بپردازند.

کارگاه آموزش مبلغان خواهر

انبارالومگلستان
در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره بیان شد

شهراستان

کوهشدتلرستان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بیان شد

شهراستان

ساریمازندران
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران:

شهراستان

گنبدکاووسگلستان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  بیان شد

شهراستان

شیعیان باید راه و سم زندگی خود را از 
امام حسین)ع( بیاموزند

مراسم سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین)ع( 
با حضور طالب و اساتید مدرسه علمیه صدیقه طاهره)س( انبارالوم 

برگزار گردید.
حجت اإلسالم و المسلمین جلیل دماوندی استاد حوزه ضمن 
بیان سیره امام حسین)ع( در عبادت و مناجات با خدا گفت: خوب 
است که شیعیان راه و رسم زندگی خود را از امام حسین)ع( و امامان 
بحرانی  و  سخت  شرایط  در  چگونه  که  بیاموزند  معصوم)علیهم  السالم( 

عاشورا دست از راز و نیاز با معبود خود بر نداشتند.
کرد:  تصریح  اکبر)ع(  علی  روز شهادت حضرت  به  اشاره  با  وی 
حضرت علی اکبر)ع( هم ُخلقًا و هم َخلقًا شبیه پیامبر اکرم)ص( بود. 
ایشان کسی بودند که در میدان نبرد حاضر شدند و به جنگ تن به 
تن با یزیدیان پرداخت و پا به پای پدر در کربال حضور داشت و مایه 

دلگرمی و امید پدرش بود.
فرموده  به  پایان سخنانش گفت:  در  دماوندی  االسالم  حجت 
امام خمینی)ره( این محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته 
که  است، چرا  ارزشمند  و  واقعا حکیمانه  امام)ره(  این سخن  است. 
اگر این دو ماه پر فضیلت و ماه عزا و ماتم و پاسداشت قیام امام 
حسین)ع( نبود، مردم براحتی اسالم را به فراموشی می سپردند و به 

بیراهه می رفتند.

میزان مطالعه از شاخصه های اصلی رشد 
فرهنگی و علمی هر کشوری است

در  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  مناسبت  به  کتاب  نمایشگاه 
االسالم  »حجت  حضور  با  گنبدکاووس  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه 

محمدحسین سبحانی« موسس این مدرسه افتتاح گردید.
در این مراسم»خانم مینا بصیری« کتابدار این مدرسه بیان کرد: 
یکی از شاخصه های ارزیابی در رشد فرهنگ و پیشرفت علمی و 
فرهنگی هر کشوری، میزان مطالعه و کتابخوانی مردم آن جامعه 
خود  واالی  تمدن  و  فرهنگ  با  نیز  ایران  اسالمی  و کشور  است. 

سرآمد بسیاری از کشورهای جهان است.
وی ادامه داد: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
باید لزوم و نحوه مطالعه کتاب  را از کودکی در فرزندان خود بارور 
سازیم. و اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی را در باور آنها نهادینه 

نماییم.
کتابدار این مدرسه در پایان اعالم کرد: این نمایشگاه به مدت 

یک هفته در معرض دید طالب مدرسه قرار خواهد گرفت. 

و  کتاب  هفته  مناسبت  به 
»کتاب  نمایشگاه  کتابخوانی، 
اسالمی«  زندگی  سبک  و 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 
برگزار  خرم آباد  معصومیه)س( 

شد.
در مراسم افتتاحیه، »حجت االسالم والمسلمین موسوی«، مدیر 
حوزه علمیه خواهران لرستان، به ایراد سخن درباره اهمیت کتاب 
زحمت های  و  رنج ها  گفت:  و  پرداخت  شیعه  روایی  کتب  ویژه  به 
بسیاری طی قرن های متمادی فراز و نشیب شیعه برای حفظ این 

منابع روایی کشیده شده است.

بدون استفاده از روایات نمی توان
به سبک زندگی اسالمی رسید

نژاد«، کارشناس فضای مجازی، در همایش  »آقای فضل الله 
داشت:  اظهار  لرستان،  خواهران  علمیه  حوزه  حضور  طلیعه 
تأثیرگذار  این است که در جامعه  بزرگترین چالش فضای مجازی 

بوده و اکنون به نفوذ تبدیل شده است.
این زمینه  ادامه داد: غربی ها به شدت در حال تالش در  وی 
هستند. در این زمینه از چهره های مشهور به عنوان ابزار استفاده 
هستند  حمله  این  اصلی  مخاطب  که  نیز  خانواده ها  کرده اند. 
وارد  رویکردی  چه  با  اجتماعی  شبکه های  و  ماهواره ها  نمی دانند 

کار شده اند.
این کارشناس فضای مجازی، تصریح کرد: در این میان وظیفه 
طلبه این است که مجهز به علوم و تکنولوژی روز مفاهیم اسالمی 
برای  از فضای مجازی  قوا  تمام  با  انتقال دهد. چرا که دشمن  را 

تبلیغات سوء بهره برده است.

کارشناس فضای مجازی بیان کرد

چالش فضای مجازی به نفوذ تبدیل شده است

مراسم  در  حوزه،  استاد  حیدری«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
سوگواری اربعین حسینی مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
کافی  گاهی  آ و  علم  این که  با  برخی  داشت:  اظهار  کوهدشت، 
نسبت به تأثیر گناه در زندگی دارند، ولی میل به گناه و ارتکاب در 

نفسشان وجود دارد.
وی اضافه کرد: انسان به سبب غفلت گرفتار گناه می شود که 
بین  از  و مستحبات سبب  واجبات  الهی،  شعائر  انجام  به  اهتمام 

رفتن غفلت می شود.
دادن  شرکت  از  والدین  کرد:  تأکید  حیدری،  حجت االسالم 
غافل نمانند.  بردباری  و  تحمل  با  الهی  شعائر  تعظیم  در  فرزندان 

از حاضر شدن آن ها در محافل و مجالس حرام جلوگیری کنند.

اهتمام به شعائر الهی سبب از
 بین رفتن غفلت می شود

»حجت االسالم غفاری«، مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران، 
و  کتاب  هفته  زنگ  الزهرا)س( ساری،  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

کتابخوانی را نواخت.
حجت االسالم غفاری در این مراسم، ضمن تسلیت ایام اربعین، 
هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی داشت و افزود: از عمر مفیدی که 
ما می توانیم برای خودمان در نظر بگیریم عمری است که در راه 

علم و دانش می گذاریم.
انسان ممکن است محدود  فیزیکی یک  تأکید کرد: عمر  وی 
باشد، ولی با مطالعه کتاب می توان با گذشته  های دور ارتباط برقرار 

کنیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران نوشتن و دست به قلم بردن 
نعمت  شکر  گفت:  و  دانست  خداوند  از  سپاسگزاری  نوع  یک  را 

کتابت در این است که همه طالب دست به قلم بردارند.
از  تحقیق  و  مطالعه  داشت:  بیان  غفاری  حجت االسالم 
شاخصه های مهم توسعه کشور است ولی متأسفانه وضعیت انس 
کشور  یک  ما  کشور  است.  کننده  ناامید  بسیار  ما  جامعه  کتاب  با 
توسعه  تمام شاخصه های  باید  بودن  الگو  برای  که  اسالمی  است 

را داشته باشد.
ضروری  طالب  تمام  برای  را  پژوهش  و  مطالعه  پایان  در  وی 
فرهنگ  ترویج  برای  علمیه  حوزه های  کرد:  اضافه  و  دانست 
کتابخوانی باید طالب را تشویق کنند تا در کنار کتاب های درسی 

مطالعات جانبی هم داشته باشند.
و  کتابدارن  برتر،  کتابخوان  از  برنامه  این  از  پس  است؛  گفتنی 

افرادی که با کتابخانه همکاری داشتند، تقدیر به عمل آمد.

مطالعه و پژوهش برای طالب ضروری است

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  حوزه  در  استاد  اسالمی فرد« 

ساری برگزار شد.
»حجت االسالم اسالمی فرد«، امر به معروف و نهی از منکر را 
از اهداف بلند قیام عاشورا برشمرد و گفت: اصول دین از اعتقادات 
قلبی است و فروع دین یاری کردن این اعتقادات در زندگی است. 
در بیان اهمیت این واجب الهی همین بس که تمام واجبات دیگر 
در مقابل آن مانند سوزنی است که در آب دریا فرو کنیم و بیرون 

آوریم و رطوبتی که به آن سوزن رسید، سایر واجبات است.
وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر یک حکم عقلی است. 
امر کند و  به معروف  را  انسان، دیگری  این که  از  باالتر  چه لطفی 

عیب هایش را به او هدیه دهد.
وی رعایت اعتدال و ظرفیت شناسی را دو اصل مهم در امر به 
معروف و نهی از منکر دانست و گفت: در امر و نهی کردن باید با 
مردم با رفق و مدارا برخورد کرد که با ترک آن گرفتار قهر و غضب 

الهی می شویم. اجرای این اصل وظیفه همگانی است.

امر به معروف و نهی از منکر، حکم عقلی است

خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر  داودی«،  »خانم 
موضوع  کتاب،  گفت:  مطالعه،  اهمیت  درباره  بابل،  الزهرا)س( 
بسیار مهمی است، ولی وضع کنونی کتاب و کتابخوانی در کشور 
سابقه  و  شأن  با  متناسب  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  فرموده  به 

فرهنگی ایران نیست.
به  نسلی  از  ادبی  میراث  انتقال  وسیله  بهترین  کتاب  افزود:  وی 
و  فرهنگی  میراث  تا  می کند  کمک  انسان  به  و  است  دیگر  نسل 

ارزش های دینی و تاریخی خود را بشناسد و آن را اهمیت دهد.
و  مهم  عامل  نخستین  خانواده  کرد:  تصریح  حوزه،  استاد  این 
تأثیرگذار در جامعه به شمار می رود و نقش مهمی در شکل گیری 
عادات فرزندان خود دارند. نهادینه کردن عادت حسنه کتابخوانی 
از زیباترین عاداتی است که با تدبیر و آینده نگری والدین منجر به 

تربیت نسلی کتابخوان می شود.
وی اضافه کرد: هیچ دولت و ملتی از این که فرهنگ کتابخوانی و 
درک معارف بیشتر و فهم افزون تر علوم و آشنایی با پیشرفت ها در 
جامعه اش توسعه و گسترش کمی و کیفی بیابد، لطمه نمی بیند. 

بلکه بی تردید نفع آن، متوجه جامعه خواهد بود.
و فهیم  اهل مطالعه  اداره یک جامعه  بیان داشت:  داودی  خانم 
و با فرهنگ به طریق اولی آسان تر از جامعه ای است که از علم و 
دانش فاصله دارد و مسلمًا به صرفه و صالح نیز نزدیک تر است. 
پس نباید به بهانه های گوناگون و بدون منطق، در مسیر تألیف و 
جامعه  در  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  و  چاپ  و صنعت  کتاب  نشر 

خلل و مانع ایجاد کرد.

هیچ ملتی از ترویج کتابخوانی ضرر نمی کند

تنکابنمازندران
امام جمعه تنکابن:

شهراستان

جویبارمازندران
در مراسم اربعین حسینی بیان شد

شهراستان

نوشهرمازندران
رئیس تبلیغات اسالمی نوشهر:

شهراستان

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
پوراکبر« امام جمعه تنکابن در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران 

شهید مطهری این شهر برگزار گردید.
تنکابن،  جمعه  امام  پوراکبر«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
گفت: زنان نقش بسیار عظیم و تأثیرگذاری در واقعه کربال، به ویژه 
تشویق، همراهی و اعزام مردها به میدان نبرد داشتند؛ به گونه ای 
بی  جانفشانی های  آن  با  کربال  واقعه  در  »ام وهب«  که می بینیم 

نظیر به شهادت می رسند.
وی افزود: خطبه های حضرت زینب)س( در کوفه و شام بی نظیر 
و ماندگار است؛ زیرا دو مطلب مهم مصیبت و شجاعت را هنرمندانه 
و بسیار زیبا را در کنار هم قرار دادند. به گونه ای که امام سجاد)ع( 
دانشمند درس  تو  فرمودند: »عمه جان  زینب  به حضرت  خطاب 
آفرینی  نقش  و خطابه  علم  بیان،  مقام  در  که  نخوانده اي هستی 

نموده اید.«
به  پایان خاطرنشان کرد: طالب خواهر  در  تنکابن  امام جمعه 
باید  زینب)س(  ویژه حضرت  به  کربال  زنان  راه  ادامه دهنده  عنوان 
منزل  کار  با  را  خواندن  درس  خوبی  به  و  داشته  منظم  برنامه ای 
و انجام رسالت های اجتماعی جمع کنند تا بتوانید الگوی مناسبی 

برای زنان جامعه باشند.

طالب در کنار تحصیل به رسالت اجتماعی 
خود نیز توجه کنند

مراسم سوگواری به مناسبت اربعین حسینی در مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( جویبار برگزار شد.

در این مراسم، »حجت االسالم والمسلمین زارع«، استاد حوزه، 
بیان  و  پرداخت  اهل بیت)علیهم السالم(  فقه  در  اربعین  واژه  بررسی  به 
برای سیدالشهدا)ع( است که  انحصاری  واژه  اربعین یک  داشت: 

درباره دیگر معصومان)علیهم السالم( آن را نداریم.
تأکید بر جوش و خروشی که در بین مردم برای زیارت  با  وی 
انسان  قلوب  برای  داشت:  اظهار  است،  جریان  در  سوم)ع(  امام 
حرارتی از عشق امام حسین)ع( وجود دارد که با محاسبات مادی 
بن علی)ع( در عالم  قیام حسین  از  انقالبی که  نیست.  قابل درک 
ایجاد گشت، سبب شد حقیقت عالم بر اساس همین معارف چیده 

شود؛ انقالبی که تاریخ ساز شد.
تنها  نه  این مسأله که عاشورا  بر  تأکید  با  زارع،  حجت االسالم 
تمام  و  اعصار  همه  به  متعلق  بلکه  هجری،   61 سال  به  مربوط 
لحظه  همان  از  حسین)ع(  امام  خون  کرد:  تأکید  است،  بشریت 
و  قیام مهدی)عج( همچنان در جوش  تا  قتلگاه  ریختن در گودال 

خروش است.
منتقم خون  را  وقت ظهور، خود  در  زمان)عج(  امام  افزود:  وی 
تا  نشان می دهد  این  و  معرفی می کند  علی)ع(  بن  جدش حسین 

زمان ظهور کل عالم پی به شخصیت سیدالشهدا)ع( می برد. 

قیام امام حسین)ع(، انقالبی
 تاریخ ساز ایجاد کرد

رضا  والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
خطیبی« رئیس تبلیغات اسالمی نوشهر در مدرسه علمیه خواهران 

صدیقه طاهره)س( این شهر برگزار گردید.
»حجت االسالم رضا خطیبی«، رئیس تبلیغات اسالمی نوشهر 
با تاکید بر این که درس خواندن تنها با عشق میسر است، گفت: 
علمی  سودمند است که با تقوا باشد و علم بدون تقوا نه تنها مفید 

نبوده، بلکه مضر نیز است.
و  است  الهی  انبیای  از صفات  نفس  کرامت  داشت:  بیان  وی 
همه باید سعی کنیم خود را مقید به این کرامت نماییم؛ همچنان 
نسبت به کسانی که به ما بدی کرده اند نیز با دلسوزی رفتار کرده و 

برایشان دعا نمائیم.
رسیدن  برای  کرد:  تصریح  نوشهر،  اسالمی  تبلیغات  رئیس 
با کمان های   مقابله  باور عمیق درونی و همچنان  و  تفکر  به یک 
شیطانی نیاز به واعظ درونی داریم تا محتویات و مطالعه های ما در 

خود و دیگران أثر کرده و ماندگار شود.

علم بدون تقوا و اخالق، 
بسیار خطرناک است

جوانان باید در هر شرایطی بصیرت
 خود را افزایش دهند

نشست اخالقی با حضور »حجت االسالم و المسلمین محمود 
ترابی« امام جمعه شهر گنبدکاووس و رئیس هیات امنای مدرسه 
علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  کوثر  خواهران  علمیه 

خواهران کوثر علی آباد کتول برگزار گردید
ضمن  معاویه  کرد:  بیان  ترابی «  والمسلمین   »حجت االسالم 
برای  وسیله ای  عنوان  به  را  دین  اسالم،  دین  به  کردن  تظاهر 
غرض ها و منافع شخصی استفاده می کرد. بعد از معاویه سختی و 
تبلیغات امام حسین)ع( و تبلیغات سوء دشمنان نیز چند برابر شد تا 

اینکه تنها از یاران او 72 نفر باقی ماندند.
وی افزود: بعد از کربال نقش حضرت زینب)س(اگر بیشتر از امام 
از  ای  هاله  ایشان  وجود  که  چرا  نبوده،  نیز  کمتر  حسین)ع(نباشد 
وجود امام علی)ع(است که با توکل بر خدا و شجاعت و صبر و تبلیغ 
دین و ادای خطبه ای رسا و جذاب توانست دشمنان اسالم را نابود 

کرده و چهره حقیقی آنها را بر مردم نشان دهد.
توصیه  جوانان  به  نیز  آخر  در  گنبدکاووس  شهر  جمعه  امام 
نمود: شما جوانان کمربند شجاعت و غیرت بر کمر بسته و در هر 
شرایطی باید بصیرت نسبت به دشمن و امام خود را باال ببرید و در 

هر زمان آماده شهادت و رشادت باشید.
برپایی  ضمن  مراسم  این  حاشیه  در  همچنین  است  گفتنی 
نمایشگاهی برای حضرت رقیه)س( و مداحی و قرائت زیارت ناحیه 

مقدسه و پذیرایی به اتمام رسید.
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همدانهمدان یزدیزدشهراستان شهراستان

نام کتاب:
کرامت زن

نویسنده: محمدمهدی کافی
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: زالل کوثر
شمارگان:3500 نسخه
قیمت: 40/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
 02537842543

نام کتاب:
زن در قرآن

نویسنده: عالمه سید محمد 
حسین طباطبائی

ناشر: 
مرکز نشر هاجر
قطع: وزیری

چاپ: زالل کوثر
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 22/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
سازوکارحکومت اسالمی
نویسنده: سهیال مرادی

ناشر:
 مرکز نشر هاجر

قطع: رقعی
چاپ: زالل کوثر

شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 48/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

آشنایی با تهدیدات مدیر حوزه های علمیه برادران کشور:در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان گردید
نیمه سخت

ابرکوهیزد
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران کوثر:

شهراستان

تعریف بیوتروریسم
سوء استفاده از عوامل بیولوژیک یا مواد حاصل از آنها علیه 

موجودات زنده، بیوتروریسم نامیده می شود.

عوامل بیولوژیک
یا  بیوتروریسم  در  که  سمومی  یا  عفونی  بیماری های 
بیولوژیک  عوامل  می رود،  کار  به  بیولوژیک  تسلیحات 
مختلف  نمونه   1200 از  بیش  تقریبًا  می شود.  نامیده 
ویرویس ها،   ،)prions( پریون ها  شامل  که  دارد  وجود 
یاخته ها  برخی تک  قارچ(،  و  )باکتری  میکروارگانیسم ها 
خاصّیت  دارای  که  آنها  با  مرتبط  سموم  و  پرسلولی ها  و 
این  می باشند.  کشندگی  و  بیمارگری  حساسّیت زایی، 
در خاک،  را  آنها  می توان  و  موجودند  در طبیعت  عوامل 

آب، گیاهان و حیوانات پیدا کرد.

سوابق تاریخی
در شروع جنگ جهانی دوم، در سال 1941 هواپیماهای 
از چین  را در قسمت هایی  به طاعون  آلوده  ژاپنی، کک های 
پراکنده ساختند. هواپیماهایی ژاپنی در هر مرحله 15 میلیون 
کک را بر روی 11 شهر چین اسپری نموده و اپیدمی طاعون 
به وقوع پیوست که بین سال های 1937 و 1947 با بیش از 

2000 حمله، مرگ 94000 نفر به وقوع پیوست.
نام  به  از جنگ جهانی دوم، دنیا وارد مرحلة جدیدی  پس 
جنگ سرد شد. در این مرحله انگلستان نیز با جّدّیت سرگرم 
بیولوژیک  سالح های  زمینه  در  متعددی  پروژه های  اجرای 
بود. آن ها به خصوص بر روی اسپورهای )spore( آنتراکس 
)سیاه زخم( و میزان تخریب و گسترش آن به وسیله بمب های 

انفجاری کار می کردند.
واقعه ای که توجه جهانیان را به این فعالیت ها بیش از پیش 
وسیله  به  اسپورآنتراکس  پخش  آزمایشی  اجرای  نمود.  جلب 
غرب  در  گرینارد  غیرمسکونی  جزیره  در  انفجاری  بمب های 
جزیره  این  خاک  در  میالدی   2000 سال  تا  و  بود  اسکاتلند 

اسپورهای آنتراکس پیدا می شد.
آمریکا،  ارتش  مخفیانه  آزمایش های  بزرگترین  از  یکی 
صورت  به  سانفرانسیسکو  شهر  در  مارسنس  سراشیا  پخش 
5000 ذره در دقیقه بود که در نتیجه آن، یک نفر فوت نمود و 

10 نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند.
شوروی  در  سوردلوسک  شهر  ساکنان   ،1979 سال  در 
شماره  نظامی  تأسیسات  در  بزرگ  انفجار  یک  شاهد  سابق، 
این  مردم  بین  در  بعد  روز  چندین  بودند.  شوروی  ارتش   19
تعداد  این که  تا  کردید  منتشر  تنّفسی  مشکالت  و  تپ  شهر 
مرگ و میر افراد به حدود 40 نفر رسید. دولت شوروی عّلت 
مرگ ساکنان شهر را مصرف گوشت آلوده گاو اعالم کرد. در 
نهایت تعداد کل تلفات به یک هزار نفر رسید. در سال 1992 
رئیس جمهور وقت روسیه، بوریس یلتسین، در یک کنفرانس 
مطبوعاتی اعتراف کرد که ارتش سرخ در آن واحد نظامی به 
صورت مخفیانه یک برنامه گسترده بیولوژیکی انجام می داده 

است.
سالح های  1990، کاربرد  تا   1980 سال های  بین  در 
به  می توان  آن ها  از  که  بود  پراکنده  صورت  به  بیوتروریستی 
استفاده شوروی از سم مهلک ترایکوتسن تی دو )باران زرد( 
علیه مجاهدین افغانی، استفاده آمریکا از عامل میکروبی تب 
از  قدس  اشغالگر  رژیم  استفاده  کوبا،  انقالبیون  علیه  خوک 
سال  در  فلسطینی  خردسال  دختران  علیه  بیولوژیکی  عامل 

1982 میالدی نام برد. 

بسیج و تفکربسیجی یک نعمت الهی است

رسنمای حوزه اخبار مدا

کبودراهنگهمدان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تاکید شد

شهراستان

بهارهمدان
در مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( برگزار شد

شهراستان

در موسسه آموزش عالی خواهران فدک برگزار شد

مدیر حوزه علمیه خواهران یزد:

باحضور  آن«  در  پژوهش  و  مجازی  فضای  افزایی  »مهارت  کارگاه 
طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( همدان برگزار شد.
در این نشست، »خانم فتحعلی پور«، استاد حوزه و دانشگاه، نخست 
ترویج  برای  فرصت ها  از  استفاده  لزوم  و  مجازی  فضای  اهمیت  از 
معارف اسالمی و پاسخ گویی به سئواالت دینی به ایراد سخن پرداخت.

وی همچنین به معرفی شبکه کوثرنت پرداخت و آن را فضای 
مناسب برای شروع فعالیت طالب در فضای مجازی بیان کرد.

نشست بصیرتی »پیروان والیت« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
الزهرا)س( کبودرآهنگ برگزار شد.

در این نشست، »سردار ابوحمزه«، فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( 
همدان، به بررسی وضعیت استراتژیک کشور، موقعیت منطقه ای، 
تهاجم  ریشه های  و  علل  و  ایران  به  غربی  کشورهای  توجهات 

فرهنگی به ایراد سخن پرداخت.
وی اظهار داشت: دشمنان به دنبال جلوگیری از محوریت ایران 
در منطقه به عنوان کانون حرکت جهان اسالم و ام القرای اسالم 
است. دشمنان تالش می کنند نگاه ملت های مسلمان نسبت به 

جمهوری اسالمی ایران وارونه شود.
اسالمی،  انقالب  شکل گیری  با  کرد:  تأکید  ابوحمزه،  سردار 
دلیل تالش می کنند  به همین  نابود شد،  و غرب  بلوک شرق  دو 
نیز  را  کار  این  بکشانند.  نابودی  سمت  به  را  اسالمی  جمهوری 
دنبال  و...  اینترنت  مجازی،  فضای  مانند  مختلفی  روش های  به 

می کنند.
وی عنوان کرد: امروزه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( همان مسیری 

را ادامه می دهند که امام راحل طی کردند.

نشست علمی با عنوان »آشنایی با پژوهش و لوازم پژوهشگری« 
در مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( بهار برگزار شد.

در این نشست، »خانم ناطقی«، استاد حوزه و دانشگاه، گفت: 
طلبه باید از تمام ظرفیتش برای اسالم استفاده کند؛ همان طور که 

امام حسین)ع( تمام وجودش را صرف اسالم کردند.
وی در ادامه درباره بایسته های پژوهشی، عنوان کرد: فرصت ها 
را غنیمت شماریم؛ زیرا استفاده از فرصت ها سبب موفقیت انسان 
و برکت در زندگی می شود. دقیقه های زندگی بسیار ارزشمند است.

استاد حوزه، ضمن تأکید بر حفظ نهج البالغه که سبب تقویت 
حافظه انسان می شود، اظهار داشت: برای آینده باید هدف داشت. 
با برنامه ریزی و نظم انسان می تواند به هدفی که برای خود ترسیم 

نموده، دست یابد
وی اضافه کرد: استفاده از کتب مرجع و استفاده از کتابخانه های 
دیجیتالی و نرم افزارها دست یابی به منابع دست اول و همچنین 

انس با نهج البالغه به انسان در امر پژوهش کمک می کند.
خانم ناطقی، در ادامه به گام های مقاله نویسی اشاره کرد و بیان 
داشت: طلبه باید چند مقاله بخواند و حتی یک مقاله را عینًا تکرار 
کنند. همچنین حضور در همایش ها و جشنواره ها تأثیرگذار است. 

کار تیمی و گروهی نیز برای تقویت انگیزه بهتر است.

موضوعات  »بررسی  موضوع  با  هم اندیشی  نشست  دومین 
کالمی«، در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فدک همدان 

برگزار شد.
مؤسسه  مدیر  جهانگیری«،  فاطمه  »خانم  نشست،  این  در 
برگزاری  از  هدف  همدان،  فدک  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش 
زمینه  در  تحقیق  و  پژوهش  به  طالب  تشویق  را  هم اندیشی  این 

موضوعات کالمی دانست.
همچنین »خانم کیانی«، استاد حوزه و دانشگاه، بیان داشت: 
سلبیه  و  ثبوتیه  صفات  طریق  از  خداوند  شناخت  راه های  از  یکی 

صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: صفات ثبوتیه صفاتی است که در ذات خداوند 
از آن  وجود دارد و صفات سلبیه صفاتی هستند که ذات خداوند 

مبری است. 

کوثرنت بهترین مکان برای آغاز فعالیت های 
مجازی طالب است  

هم اندیشی »بررسی موضوعات کالمی«

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( ادامه دهنده
مسیر امام راحل هستند

نشست علمی
»آشنایی با پژوهش و لوازم پژوهشگری«

مدیران و استادان حوزه های علمیه باید 
عاشورایی فکر، عمل و اقدام کنند

نشست تودیع و معارفه مدیر 
حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه 
زهرا)س(  حضرت  خواهران 
»آیت الله  حضور  با  میبد، 
اعرافی« مدیر حوزه های علمیه 
مدرسه  این  در  کشور،  برادران 

برگزار شد.
 در این نشست مدیر حوزه های علمیه برادران کشور طی سخنانی 
گفت:در  فرازی از زیارت اربعین آمده است که امام حسین)ع( تمام 
خیرخواهی را برای جامعه خرج نمود و همه عذرها را به روی مردم 

بست؛ قیام عاشورا برای این بود که مردم از جهالت بیرون بیایند .
مدیر حوزه های علمیه برادران تصریح کرد: دنیای امروز نیاز به انسان 
های عاشورایی دارد؛ که روی تمام هستی شان پا بگذارند و از این دست 

انسان ها، در حوزه های علمیه بوده وهم اکنون نیز  باید احیا شوند.
امام جمعه میبد، محو در هدف و حرکت در مسیر آرمان های الهی را، 
عاشورا شناسی خواند و گفت:یکی از مبانی عاشورا، امر به معروف و نهی از 
منکر است که امام حسین )ع( برای احیاء آن به عنوان امر الهی، قیام کرد.
وی با تاکید بر اینکه اگر عاشورا و کربال نبود تمام حقیقت از محور 
ماند،  باقی می  تاریخ  در  و  گمراهی  بیرون می رفت و ضاللت   خود 
افزود: معرفت و فضیلت چیزی است که از حوزه های علمیه و حوزویان 
انتظار می رود و باید مدیران ، اساتید و طالب، عاشورایی فکر ، عمل 

و اقدام کنند و وظیفه این افراد شناساندن حقیقت به جامعه است.
پایان گفت: شهرستان میبد  برادران در  مدیر حوزه های علمیه 
نشانی  و  نام  با  که  و خواهران  برادران  علمیه  دو بخش حوزه   در 
از بزرگانی مثل آیت الله حائری مشهور است با برنامه ریزی های 
راهبردی و درست و با عزم و تالش به قطب تربیت کننده عالمان 
بزرگ و مرکز علمی ، تحقیقی تبدیل شود و این بستگی به مدیر و 

اساتید با اخالق و با دانش دارد.

بیش از دوهزار و پانصد طلبه خواهر 
در استان یزد مشغول به تحصیل هستند

مدیر  معارفه  و  تودیع  مراسم 
حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه 
میبد،  زهرا)س(  حضرت  خواهران 
مدیر  اعرافی«  الله  »آیت  حضور  با 
کشور،  برادران  علمیه  های  حوزه 
»حجت االسالم کارگر« مدیر حوزه 
علمیه خواهران استان یزد، هیأت 
مؤسسه  طالب  و  اساتید   ، أمناء 
خواهران  حوزوی  عالی  آموزش 

حضرت زهرا)س( میبد، برگزار شد.
تالش های  تشکراز  کارگر«،ضمن  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
عالی  آموزش  مؤسسه  سابق  مدیر  دهقانی«،  رویا  »خانم  مخلصانه 
حوزوی خواهران حضرت زهرا)س( میبد، بیان کرد: فعالیت های آموزشی، 
حضرت  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  فرهنگی  و  پژوهشی 
زهرا)س( میبد، ،قابل تقدیر است و طالب این موسسه  در جشنواره عالمه 

حلی )ه( ، جشنواره بانوی کرامت ، مسابقه رشد، درخشیدند.
خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  افزود:  ادامه  در  وی 
اندیشی،  آزاد  کرسی های  برگزاری  در  میبد،  زهرا)س(  حضرت 
نشست ها وهمایش ها، پیشتاز بوده و این ها نتیجه خدمات ارزشمند 

مدیریت خوب مؤسسه است.
 مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد خاطر نشان کرد: هم اکنون 
2581 طلبه خواهر در استان یزد مشغول به تحصیل هستند که 330  
نفر از آن ها در سطوح مختلف  حوزه علمیه خواهران شهرستان میبد، 
تحصیل می کنند.که از این تعداد درحال حاضر242 نفر در سطح 2 
وهفت نفر در سطح چهار و 81 طلبه هم در این مؤسسه )سطح 3( 

مشغول به تحصیلند و تاکنون 29 نفر از پایان نامه خود دفاع کردند.
»خانم  مدیریت  حکم  تنفیذ  ضمن  کارگر،  والمسلمین  االسالم  حجت 
افسر قاسمی« به عنوان مدیر جدید مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران 
حضرت زهرا )س( میبد، بیان کرد : خانم افسر قاسمی دارای مدرک حوزوی 
سطح 3 رشته تفسیر وعلوم قرآن وکارشناسی زبان وادبیات فارسی است و  
دارای سوابق اجرایی در حوزه علمیه خواهران است  وی معاون پژوهش  
مدرسه علمیه حضرت زهرا)س( میبد در سال های 1384 تا 1386 و معاون 
در سال 1387-88  آباد،  احمد  زهرا)س(  پژوهش  مدرسه علمیه حضرت 

بوده  و سوابق علمی - پژوهشی وتالیفات وی قابل تقدیر است .

نشست بررسی"اهمیت و ضرورت تشکیل بسیج" با حضور طالب 
و استادان در مدرسه علمیه خواهران کوثر ابرکوه برگزار شد.

مدرسه  فرهنگی  معاون  پور«  عابدین  »خانم  نشست  این  در 
تفکربسیجی  و  بسیج  داشت:  اظهار  کوثرابرکوه  خواهران  علمیه 
یک نعمت الهی است که توسط امام خمینی)ره ( به مردم هدیه داده 
شده است و همانگونه که بنیانگذار کبیر انقالب ،امام خمینی)ره( 
از  یقینا  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  در  بسیج  تشکل  فرمودند 
برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بوده که بر ملت عزیز اسالمی 

ایران ارزانی شد.
وی افزود:  وقتی انقالب اسالمی برپا شد و حکومت اسالمی 
تشکیل گردید دشمنان چشم طمع دوختند که این نهال نو پا را از 
تنها  انقالب  از  آوردند، در آن شرایط  نگهداری و صیانت  پای در 
به دست نهاد های کشوری امکان پذیر نبود و نیاز بود یک تشکل 
بزرگ مردمی ایجاد شود تا همه مردم خالصانه از آرامان های خود 
حمایت و نگهداری کنند و آن دستور تشکیل بسیج بیست میلیونی 
در پنجم آذر 1358  توسط امام خمینی )ره( بود که توانست آن نهال 

نوپا را امروزه به شجره طیبه تبدیل کند
فرمانده بسیج طالب کوثر در پایان اظهار داشت: امروزه  اهمیت 
و ضرورت حضور فعال بسیجان با توجه تهدیدات جنگ نرم دشمنان 
کمتر از دیروز نیست و یکی از مهمترین و ضروری ترین تشکل ها 
،بسیج دانشجو و طلبه است که این موضوع اهمیت ونقش این دو 
قشر و رسالت سنگینی که بردوش ما طالب است را نشان میدهد 
زیرا همانگونه که امام راحل نیز فرمودند مسائل اعتقادی بسیجیان 

بر عهده طالب و دانشجویان است.

دوره مهارت افزایی استادان ادبیات عرب
اّولین دوره مهارت افزایی اساتید، ویژه اساتید گروه ادبیات عرب 
با حضور »آقای دکتر میمندی« دکترای ادبیات عرب و استاد حوزه 
یزد،  استان  ، در محل مدیریت حوزه علمیه خواهران  دانشگاه  و 

برگزار شد.
»خانم فاطمه نظیر« معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان 
یزد، هدف از برگزاری این دوره را پاسخگویی به ابهامات و سؤاالت 
اساتید ادبیات عرب جهت باالبردن کیفّیت علمی ایشان بیان کرد.
اساتید خواهر  از  نفر  بر 30  بالغ  که  دوره  این  در  است؛  گفتنی 
ادبیات عرب استان یزد در گروه های صرف، نحو و علوم بالغی 

حضور داشتند؛ به اشکاالت اساتید پاسخ داده شد.
در پایان دوره، آقای دکتر میمندی محدوده ای را برای مطالعه 

جهت رفع اشکال برای جلسه بعدی معّین کرد.

به همت حوزه علمیه خواهران یزد برگزار شد

شرح خطبه زینبیه

خطبه شام حضرت زینب )س( 
َوآِلِه  َرُسوِلِه  َعلی  اللُه  ی  َوَصلَّ  ، اْلعاَلمیَن  َربِّ  »َاْلَحْمُدللِه 
ِذیَن َاَساُءوا  اْجَمعیَن، َصَدَق اللُه َکذِلَک َیُقوُل: ُثمَّ َکان َعاِقَبَه الَّ

ُبوا ِبآَیاِت اللِه َوَکاُنوا ِبَها َیْسَتْهِزُئون. )روم: آیه10( وَای َاْن َکذَّ السُّ
پروردگار  که  است  خداوندی  مخصوص  وسپاس  »حمد 
جهانیان است و درود خدا بر فرستاده خدا و بر خاندانش باد. 
خداوند راست گفت، آنجا که فرمود: »عاقبت آنان که اعمال 
بد مرتکب شدند، به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و 

آن را به سخره گرفتند«.
این خطبه غّرا، یکی از فصیح ترین و کوبنده ترین خطبه های 
تاریخ اسالم است؛ گویی تمام آن از روح بلند حضرت علی بن 
زبان  بر  و  کرده  تراوش  بی نظیرش  شجاعت  و  ابی طالب)ع( 
با همان  بانو حضرت زینب کبری)س( جاری شده که  دخترش 

زبان و همان منطق پدر سخن می گوید.
آنچه در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که خطبه 
از هفت بخش مختلف که هفت هدف مهم را دنبال می کند، 

تشکیل یافته است:
کوبنده،  جمله  چند  با  اسالم  شجاع  بانوی  این  نخست   .1
غرور یزید را درهم می شکند و با آیه ای از قرآن، موضعش را در 

پیشگاه خدا روشن می سازد.
حضرت زینب کبری)س( با آغاز سخنان خود با نام خدا، در 
سید  نواده  را  خود  و  می شناساند  حاضران  به  را  خود  حقیقت 
به  حاضران  تا  می کند  معرفی  خدا)ص(  رسول  حضرت  انبیاء 
خدا)ص(  رسول  نوادگان  بند،  در  خانواده  این  که  بدانند  نیکی 

هستند نه اسیران بالد کفر. 
چه  و  فرمودند.  قرائت  را  فوق الذکر  آیه  حضرت)س(  سپس 
زیباست استشهاد به این آیه و این که آن را پیش درآمد خطابه 
خود قرار دادند. عاقبت هر چیز آخر و فرجام آن است. بنابراین 
معنای آیه شریفه چنین است: پس فرجام کار کسانی که با کفر 
به خدا و تکذیب پیامبران و ارتکاب معاصی »أساُءوا الّسوئی« 
مایه  که  شدند  صفتی  به  مبتال  و  کردند  بدی  خود  به  یعنی 
ناخوشایندی صاحب خود می شود و آن گرفتار شدن به عذاب 

دوزخ است، این خواهد بود:
آیات خدا و حقایق  بها یستهزئون«  کانوا  و  بالله  کّذبوا  »أن 

ثابت را دروغ شمردند و مقدسات دین را به ریشخند گرفتند.
حضرت زینب با اشاره به این آیه در حقیقت ابیاتی که یزید بر 

زبان راند را به یاد می آورد:
  َلِعَبت هاشًم بالُملک فال       َخَبًر جاَء و ال َوحًی َنَزل

از بنی هاشم  او  این معنا که بنی هاشم - والبته منظور  به 
لوث  را  شاهی  رسالت،  و  نبوت  اسم  به  است-  رسول خدا)ص( 
او  بر  آسمان  از  نه  که  آن  بازیچه خود ساختند، حال  و  کردند 

وحی نازل شده و نه از آسمان خبری بدو رسیده بود.
یزید در اینجا نبوت و قرآن و وحی را آشکارا منکر می شود. و 
آیا کفر و زندیقی جز این است؟ از سوی دیگر برخی از مردم به 
سبب افکار محدودشان، این گمان نادرست را دارند که پیروزی 
در جنگ، دلیلی بر حقانّیِت طرِف پیروز و بطالن عقیده و مراِم 
نزد  که  رو گمان می کنند  این  از  است.  طرِف شکست خورده 
خام،  این خیال  واسطه  به  و  دارند  قربی  و  ارج  متعال  خدای 
دچار خودبینی و غرور می شوند و به سبب پیروزی ظاهرشان 

بر دشمن، خودپسندانه گردن کشی می کنند.
ثابت  را  موهوم  پندار  این  نادرستی  و  سستی  زینب)س(  حضرت 
یا  خلیفه«  »ای  چون  محترمانه ای  تعابیر  با  آنکه  جای  به  و  کرد 
»امیرمؤمنان« او را مخاطب قرار دهد، نام اصلی اش را ذکر می کند. 

که توضیحات بیشتر ان شاءالله در مطالب بعدی خواهد آمد.
 

منبع: برگرفته از:
- مرحوم »آیت الله عالمه سیدمحمد کاظم قزوینی«، زینب 

کبری)س( از والدت تا شهادت، 1389، ص280.  
-  پایگاه اطالع رسانی »آیت الله العظمی مکارم شیرازی« 

تهیه وتنظیم: روابط عمومی حوزه علمیه خواهران گلستان

 عضویت در کانال اخبار حوزه های 
علمیه خواهران در تلگرام

عالقه مندان عضویت در
 کانال اخبار حوزه های علمیه 

خواهران، که روی تلفن همراه خود 
نرم افزار تلگرام دارند، 

می توانند با استفاده از  تلفن همراه و 
پس از وارد کردن لینک

  http://telegram.me/womenhc 

در مرورگر اینترنت به عضویت 
کانال دربیایند. 

  http://telegram.me/womenhc




