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امریکایی ها با بدفهمی و ناتوانی از تحلیل واقعیات 
ایران، در تمامی 37 سال اخیر سعی در براندازی 

اساسی انقالب داشته اند اما به فضل الهی شکست 
خورده اند و از این پس نیز ناکام خواهند ماند.

علمیه  حوزه های  مدیر 
رشد  از  کشور  خواهران 
در  طلبه  بانوان  مضاعف 
و  تمجید کرد  پژوهش  عرصه 
پژوهشی  نیازهای  باید  گفت: 

پژوهشگران را برطرف کنیم.
والمسلمین  »حجت االسالم 
در  جمشیدی«  محمودرضا 
دوره  دومین  افتتاحیه  مراسم 
نمایشگاه های تخصصی کتاب  
خواهران  علمیه  حوزه های 
و  کتاب  اهمیت  به  اشاره  با 
متأسفانه  افزود:  کتابخوانی، 
جدی  رکود  با  حاضر  حال  در 
کتابخوانی  و  کتاب  بخش  در 
امیدواریم  که  هستیم  مواجه 
صورت  برنامه ریزی های  با 
از  خوب  پشتیبانی  و  گرفته 
این عرصه شاهد رشد و تعالی 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در 

جامعه باشیم.
علمیه  های  حوزه  مدیر 
اشاره  با  کشور  خواهران 
در  مطالعه  شگرف  تأثیر  به 
اسالمی،  جامعه  پیشرفت 
هستیم  مفتخر  داد:  ادامه 
زندگی  عصری  و  جامعه  در 
و  بزرگان علمی  که  کنیم  می 
دینی ما همچون رهبر معظم 
اهتمام  انقالب)مدظله العاالی( 
و  مطالعه  امر  به  ویژه ای 
به  توجه  با  و  دارند  کتابخوانی 
کتاب  مسأله  بسیار،  مشغله 
در  ویژه ای  سهم  و  جایگاه 

زندگی ایشان دارد.
والمسلمین  حجت االسالم 
کرد:  خاطرنشان  جمشیدی 
سیستانی»  »آیت الله العظمی 
از بزرگانی است که روزی یک 
می کند  مطالعه  کتاب  جلد 

»آیت الله  العظمی  مرحوم  و 
امروز  که  نجفی»  مرعشی 
تراث و کتابخانه بسیار جامعی 
است،  مانده  یادگار  به  او  از 
همت باالیی در مسأله کتابت 

و کتابخوانی داشت.
رشد  که  این  بیان  با  وی 
سال های  در  طلبه  خواهران 
اخیر نسبت به مقوله پژوهش 
و  است  بوده  فزونی  به  رو 

پژوهشی  فعالیت های  این 
نیازمند  را  پژوهشگران 
کرده  غنی  کتابخانه های 
است، افزود: باید با پشتیبانی 
کتابخوانی  و  کتاب  عرصه  از 
برطرف  پژوهشگران  نیاز  این 
بتوانند  طالب  تا  شود 
را  خود  پژوهشی  دغدغه های 
مسیر  این  در  و  کنند  عملی 
موفق تر از گذشته گام بردارند.

حوزه های علمیه خواهران؛ 
حوزه هایی پیشرو و بالنده

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور مطرح کرد:

رشد مضاعف خواهران طلبه در عرصه پژوهش

دوره  دومین 
نمایشگاه های تخصصی 
کتاب حوزه های علمیه 
افتتاح  با  خواهران 
همزمان 118 نمایشگاه 

افتتاح شد.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه ها که با حضور مدیر حوزه  های 
علمیه خواهران در قم برگزار شد، »اصغر عبداللهی«، مدیرعامل 
مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
با بیان این که نمایشگاه های کتاب دریچه ای برای استفاده عموم 
و غنای فرهنگی و معنوی جامعه است و کمک شایانی به افزایش 
امروز  افزود: متأسفانه در جامعه  سرانه مطالعه در کشور می کند  
وجود فضاهای مجازی موجب کاهش 66 درصدی سرانه مطالعه 
در کشور شده است که الزم است برای افزایش سطح مطالعه در 

کشور برنامه ریزی های مفیدی صورت بگیرد.
با  کشور  خواهران  علمیه  های  حوزه  مالی  اداری  معاون 
اشاره به نقش تأثیرگذار حوزه های علمیه خواهران در عرصه 
کتاب و کتاب خوانی، اظهار کرد: حوزه علمیه خواهران باید به 
قلم زنان بها دهد و با پشتیبانی کامل از افکار، بیان و قلم زنان 

جامعه را به سمت رشد و تعالی هدایت کند.
عبداللهی ادامه داد: توجه به زن در جامعه به عنوان مهد و کانون 

تربیت جامعه، توجه به معلم و دانشمند را نیز در پی خواهد داشت.
کتاب  نمایشگاه های  دوره  دومین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حوزه های علمیه خواهران تا 25 آذرماه ادامه خواهد داشت، 
یادآور شد: دومین دوره نمایشگاه های تخصصی کتاب ویژه 
 مدارس علمیه خواهران به صورت همزمان در 118 مدرسه 
کار کرده  به  آغاز  ناشر  با حضور 40  در سراسر کشور  علمیه 
در  کتاب  عنوان   100 و  هزار  نمایشگاه ها  این  در  و  است 
موضوعات عمومی و مذهبی از سوی ناشران عرضه می شود.
مدیرعامل مرکز نشر هاجر اظهار کرد: بخش اعظم کتاب های ارائه 
مدارس  و  طالب  ویژه  حوزوی  کتاب های  نمایشگاه ها،  این  در  شده 
علمیه خواهران است و عالوه بر این کتاب هایی درباره دفاع مقدس، 

ادبیات، کودک و نوجوان، زنان، خانواده و تاریخ نیز عرضه می شود.
کتاب«،  »بوستان  همچون  انتشاراتی  نمایشگاه ها  این  در  گفت:  وی 
»اسرا«،  »سمت«،  ما«،  »دلیل  »دارالفکر«،   ،» اسالمی  »انتشارات 
»مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(«، »معارف«، »سوره مهر«، 

»دانشگاه ادیان و مذاهب« و »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه« حضور دارند.

با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور انجام شد

افتتاح همزمان 118 نمایشگاه کتاب 
در حوزه های علمیه خواهران

علی اکبر  »حجت االسالم 
دومین  افتتاح  مراسم  در  حصاری« 
کتاب   نمایشگاه های تخصصی  دوره 
که  خواهران  علمیه  حوزه های 
در ساختمان مرکز مدیریت حوزه های 
شد،  برگزار  خواهران  علمیه 
و  مطالعه  اهمیت  به  اشاره  با 
پژوهش در اسالم، افزود: حوزه های 
راستای  در  خواهران  علمیه 
حرکت به سوی پژوهش محوری 
در  مطالعه  سرانه  افزایش  و 

جامعه گام برمی دارند.
وی اظهار کرد: برنامه ریزی و تمهیداتی صورت گرفته است تا 
در آینده ای نزدیک تمام مدارس علمیه خواهران در سطح کشور 

مجهز به کتابخانه غنی دینی شوند.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: در طرح 
مدارس  به  کتابخانه  غنی سازی  برای  مبلغی  برنامه ریزی شده 
علمیه اختصاص پیدا می کند و مبلغی نیز از سوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به عنوان بن خرید به مدارس تعلق می گیرد. در 
همین راستا امیدواریم روزی شاهد غنی سازی کتابخانه های تمام 
مدارس علمیه خواهران سراسر کشور در راستای تعالی فرهنگ 

کتاب و کتابخوانی باشیم.
حصاری  حجت االسالم 
از  بسیاری  آثار  این که  بیان  با 
شده  تدوین  خواهران  سوی 
پشتیبانی  محتاج  که  است 
کرد:  بیان  است،  نشر  برای 
برپایی  روزی شاهد  امیدواریم 
مدارس  در  نمایشگاه هایی 
کشور  سطح  خواهران  علمیه 
به  آثار  مجموع  که  باشیم 
نمایش درآمده در آنها از خود 

طالب خواهر باشد.
خواهران  سوی  از  بسیاری  خوب  آثار  کرد:  خاطرنشان  وی 
طلبه تهیه و تدوین شده است که در راه چاپ و عرضه به جامعه 
قرار دارد و حوزه علمیه خواهران می تواند با پشتیبانی از این آثار 
سهم ویژه  و تأثیرگذاری در تعالی بخشی به فرهنگ جامعه داشته 

باشد.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران افزود: آثار علمی و 
دینی غنی بسیاری نیز وجود دارد که باید پشتیبانی شود تا شاهد 
جامعه  عمومی  فرهنگ  ارتقای  و  رشد  برای  آن  بازتولید  و  چاپ 

باشیم.

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران تصریح کرد:

 حمایت از پژوهش های علمی خواهران طلبه مسیر خوبی برای رشد و تعالی فرهنگ جامعه است

دومین  افتتاحیه  مراسم  در  دانشی«  عباس  »حجت االسالم 
خواهران  علمیه  حوزه های  کتاب   تخصصی  نمایشگاه های  دوره 
عنوان  به  کتاب  افزود:  شد،  برگزار  مرکز  این  ساختمان  در  که 
میراث ماندگار و نسخه شفابخش موجبات تعالی جامعه اسالمی 

را فراهم کرده است.
حضرات  فرهنگ  به  را  انسان  کتاب  کرد:  اظهار  وی 
معصومین)علیهم السالم(، بزرگان و علمای دین پیوند می زند و انسان 

را برخوردار از سرمایه های عظیم و کهن می سازد.
دارد  جا  این که  بیان  با  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
و  کتاب  عرصه  به  ویژه ای  توجه  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
بر عهده  این عرصه  ترویج  داد:  ادامه  بگیرد،  کتابخوانی صورت 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گذاشته شده است.
حجت االسالم دانشی با اشاره به این مطلب که در سال گذشته 
72 هزار عنوان کتاب منتشر شده است که بیش از نیمی از ان 
چاپ نخست بوده است، بیان داشت: حدود 11 درصد از انتشار 

کل کتاب در کشور به قماختصاص دارد.
کتاب مجور چاپ  هزار   9 گذشته  کرد: سال  خاطرنشان  وی 
گرفت که بیش از نیمی از این کتاب ها دینی است و استان قم 

مقام اول چاپ کتاب های دینی را دارا است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با بیان این که سهم سرانه 
کتاب در کشور بسیار ناچیز است، افزود: این در حالی است که 
جامعه  علمی  و  معنوی  رشد  موجب  جامعه،  در  کتاب  نشر  رشد 
خواهد شد و نیاز است توجه ویژه ای به عرصه کتاب و کتابخوانی 

صورت بگیرد.
وی گفت: حوزه های علمیه خواهران می توانند نقش ویژه ای 
داشته  جامعه  در  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  تعالی  در عرصه  را 

باشند.

نقش ویژه حوزه های علمیه خواهران در  
تعالی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه 

نقش ویژه حوزه های 
علمیه خواهران در  

تعالی فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی در جامعه 

مدیرکل اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قم 

تشریح کرد:

معاون ارتباطات و امور  
حوزه های علمیه خواهران 

خبر داد

برگزاری اجالسیه 
سراسری مدیران 

مدارس علمیه خواهران 
سراسر کشور

امور   و  ارتباطات  معاون 
از  خواهران  علمیه  حوزه های 
سراسری  اجالسیه  برگزاری 
علمیه  مدارس  مدیران 
خبر  کشور  سراسر  خواهران 

داد.
رسول  »حجت االسالم 
برگزاری  زمان  ابراهیمیان« 
نهم  تا  هفتم  را  اجالسیه  این 
عنوان  جاری  سال  آذرماه 
 400 بر  بالغ  گفت:  و  کرد 
علمیه  مدارس  مدیران  از  نفر 
برای  کشور  سراسر  خواهران 
حضور در این اجالسیه اعالم 

آمادگی کرده اند.
اجالسیه  کرد:  بیان  وی 
مدارس  مدیران  سراسری 
علمیه خواهران سراسر کشور 
حوزوی،  مسئوالن  حضور  با 

محترم  مدیران  و  علما 
اندیشی،  هم  برای  استان  ها 
تعامل و همفکری در مجتمع 
مهدی)عج(  یاوران  فرهنگی 

جمکران برگزار می شود.
امور   و  ارتباطات  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
نکته  این  یادآوری  ضمن 
هر  مدیران  اجالسیه  که 
اظهار  می شود،  برگزار  ساله 
در  تا  هستیم  تالش  در  کرد: 
محضر  از  امسال  اجالسیه 
یکی از مراجع معظم تقلید نیز 

بهره ببریم.

ارائه  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرهنگی،  راهبردی  مباحث 
این  محور  تربیتی  و  تبلیغی 

اجالسیه است.
ابراهیمیان  حجت االسالم 
کرد:  تأکید  همچنین 
از  مختلفی  سرفصل های 
اجالسیه  محوری  موضوع 
قالب  در  که  شده  استخراج 
با  متعدد  کمیسیون های 
حضور مدیران مدارس علمیه 
شاخص  اساتید  و  خواهران 
و  بحث  مورد  موضوع  آن  در 

بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون ارتباطات و امور حوزه های حوزه های علمیه خبر داد

برگزاری اجالسیه سراسری مدیران مدارس علمیه خواهران سراسر کشور

در  مکارم شیرازی«  ناصر  العظمی  »آیت الله 
دیدار با جمعی از خواهران طلبه استان کردستان 
شد،  انجام  قم  امیرالمومنین)ع(  مدرسه  در  که 
اظهار کرد: آمار ارائه شده در مورد دستاوردهای 
مرکز مدیریت حوزه های عملیه خواهران نشان 
از بالندگی و پیشرو بودن حوزه های علمیه است.
اینکه  بر  تاکید  با  حوزه  خارج  درس  استاد 
بیشترین  مختلف  ادیان  میان  در  اسالم  دین 
می دهد،  انجام  دانش  و  علم  از  را  طرفداری 
تصریح کرد: انسان با بهره گیری از فضیلت علم 

و اختیار از فرشتگان نیز باالتر می رود.
اینکه  بیان  با  مکارم شیرازی  العظمی  آیت الله 
گفت:  دارند،  دنیا  در  خاصی  جایگاه  علم  طالبان 
موجودات عالم نسبت به تمام افرادی که برای رسیدن 

به علم و دانش گام برمی دارند، عالقه ویژه ای دارند و 
در گفت وگوهای خود با خداوند آنها را دعا می کنند.

برای  خاص  نیت  با  باید  طالب  شد:  یادآور  وی 
به  بتوانند  تا  بردارند  گام  دانش  و  علم  به  رسیدن 
دستاوردهای مطلوبی برسند، مجهز بودن به سالح 
زبان و قلم طالب را به قله های موفقیت می رساند.

را  بودن  نظام مند  حوزه  خارج  درس  استاد 
و  برشمرد  طالب  زندگی  ویژگی های  از  یکی 
دوستان  و  آلوده  مجالس  دوران  این  در  گفت: 
اینگونه  از  باید  طالب  و  است  زیاد  ناشایست 

مجالس و دوستان با شجاعت پرهیز کنند.
العظمی مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: طالب  آیت الله 
باید با ادبیات ویژه ای برای ترویج فرهنگ شیعی گام بردارند 

و برای رسیدن به اهداف دینی خود تندی نکنند.

»آیت الله العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته(« در جمع خواهران طلبه استان کردستان:

آیت الله سید کاظم نورمفیدی در جمع 
طالب سطح دو و سه مؤسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهرا)س( :

نهضت امام حسین)ع( 
یک جریان ادامه دار و ماندگار است

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

راه اندازی شهرک های 
پژوهشی حوزه های علمیه 
خواهران در استان های 
مختلف

»آیت الله خاتمی« خواستار شد 

شناسایی 
طالب خواهر با استعداد 
و خوش فکر

تقدیر مدیر حوزه های علمیه خواهران از 

»حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی)دامت برکاته(«
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

کز مر »
رضا  »حجت االسالم 
فرهنگی  معاون  اسکندری« 
تبلیغی حوزه های علمیه خواهران 
مدیرکل  معارفه  و  تودیع  در جلسه 
خواهران  علمیه  حوزه های  تبلیغ 
گفت: برنامه تبلیغی بانوان باید به 
گونه ای تنظیم و برنامه ریزی شود 
حوزه  در  بانوان  مسئولیت  به  که 

خانواده لطمه ای وارد نکند.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های 
عرصه  داد:  ادامه  خواهران  علمیه 
شده  گسترده  حاضر  حال  در  تبلیغ 
بانوان  عظیم  ظرفیت  به  توجه  با  و 
داریم  نظر  در  تبلیغ  عرصه  در  طلبه 
عرصه  در  بانوان  تبلیغی  فعالیت  که 

بین الملل نیز فراگیر شود.
وی افزود: بانوان طلبه عالوه 
بر تبلیغ سنتی می توانند در فضای 
مجازی نیز فعالیت تبلیغی داشته 
نیز  مجازی  فضای  در  و  باشند 
ادامه  را  خود  تبلیغی  فعالیت های 

دهند.
همچنین  مراسم  این  در 
شیرازی«  اسکندری  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه های  تبلیغ  جدید  مدیرکل 
خواهران گفت: بعد از انقالب  اسالمی 
شرایط خوبی برای تبلیغ بانوان در کشور 
فراهم شد و بعد از افتتاح مرکز مدیریت 
فعالیت  خواهران،  علمیه  حوزه های 
تبلیغی بانوان افزایش داشته و 
روند روبه رشدی داشته است.

از  استفاده  افزود:برای  وی 
باید  بانوان  تبلیغی  ظرفیت های 
و  گیرد  صورت  دقیقی  برنامه ریزی 
حمایت های  با  امر  این  امیدواریم 
حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاونت 
علمیه خواهران به زودی عملی شود.

امام حسین)علیه السالم( فرمودند:

ِط الخاِلق
َ

وق بَسخ
ُ
وٌم اشَتروا مرضاِت الَمخل

َ
َح ق

َ
الأفل

 
رستگار نمی شوند مردمی که خشنودی مخلوق 

را در مقابل غضب خالق خریدند.
)بحاراالنوار،ج 44،ص383(

سنجان ار »

فاطمیه   خواهران  علمیه  مدرسه  سرپرست 
به  مبلغ   10 اعزام  از  فارس  استان  ارسنجان 
و  محرم  ماه  در  شهرستان  اطراف  روستاهای 

صفر خبر داد. 
»خانم اعظم نظری« گفت: با توجه به ضرورت 
تبلیغ فرهنگ شهادت و پاسخ به شبهات درباره 
واقعه کربال این مدرسه برای نخستین بار در دهه 
اول محرم از بین طالب خواهر، اقدام به اعزام 

مبلغ به روستاهای اطراف کرد.
علی«،  عباس  »چاه  روستاهای  افزود:  وی 
آباد«،  »جمال  »شوراب«،  »کوهنجان«،  »نظام آباد«، 
»جوادیه« و »حسین آباد« مشمول این طرح قرار گرفتند.

اعزام مبلغ  به روستاهای اطراف

در  امام حسین)ع(  قیام  با  مرتبط  کتب  بررسی  و  تحلیل  جلسه 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه شهرارسنجان استان فارس برگزار 

شد.
مفیدی فر«،  صادق  محمد  »حجت االسالم  نشست  این  در 
تأکید  با  شیرازی«  مکارم  »آیت الله  دفتر  استفتائات  هیئت  عضو 
بر لزوم مطالعه کامل تاریخ اسالمی)از سال عامل الفیل تا غیبت 
کبری امام زمان)عج( از سوی طالب، به معرفی و طبقه بندی کتب 
مرتبط با قیام امام حسین)ع( پرداخت و گفت: کتاب فروغ ابدیت 
نوشته »آیت الله سبحانی« از جمله کتاب هایی است که تاریخ را 
از سال عام الفیل تا رحلت پیامبر اکرم)ص( به نگارش درآورده و در 

ردیف کتاب های تحلیلی است. 
پیشوایی«  »مهدی  نوشته  پیشوایان  سیره  کتاب  افزود:  وی 
بن  »سید  اثر  لهوف  مقتل  است،  تاریخی  کتاب های  جمله  از 
طاووس« و نفس المهموم نوشته »شیخ عباس قمی« کتاب هایی 
هستند که به صورت نقلی هستند و چیزی را تحلیل نمی کنند، 
نوشته های امام خمینی)ره( و آیت الله مکارم شیرازی در این رابطه 

توصیه می شود.

عضو هیئت استفتائات دفتر آیت الله مکارم شیرازي در ادامه به 
معرفی مقتل فارسی منتهی االمال و زیارت ناحیه مقدسه پرداخت 
را  امام حسین)ع(   قیام  با  مرتبط  تحلیلی  اثر  بهترین  نهایت  در  و 
است  شهیدی«  جعفر  »دکتر  نوشته  حسین)ع(  امام  قیام  کتاب 
معرفی کرد و اظهار کرد: در ایتدای کتاب آورده اند که 50 سال 
تاریخ خواندم و برای این سؤال که چرا مردم کوفه در روز اول 18 
که  رسیدم  نتیجه  این  به  نبود،  نفر  یک  بعد  ولی  بودند  نفر  هزار 
پایتخت جهان اسالم  بوده است، چون  هدف مردم کوفه مادی 
اول مدینه بود، بعد کوفه به مدت 5 سال مرکز حکومت شد و بعد 
از این که خالفت به معاویه انتقال یافت، پایتخت شام شد، انگیزه 
پایتخت  با تشکیل حکومت، دوباره کوفه  بود که  این  افراد کوفه 
جهان اسالم شود، از این رو وقتی متوجه شدند که این کار امکان 

پذیر نیست، دست از کمک برداشتند.
اسالم  تاریخ  تحلیل  به  را  طالب  مفیدی فر  االسالم  حجت 
دکتر  نوشته  حسین)ع(  امام  قیام  تحلیلی  کتب  و  کرد  تشویق 
شهیدی و سیره پیشوایان نوشته مهدی پیشوایی را جهت مطالعه 

طالب معرفی کرد.

توسط طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه انجام شد

 تحلیل و بررسی کتب مرتبط با قیام امام حسین)ع( 

کارگاه آموزشی تدبر در قرآن با هدف ارتقا علمی و انس بیشتر طالب با قرآن کریم در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه شهر ارسنجان 
استان فارس برگزار شد.

»خانم منظر روستایی«، فارغ التحصیل سطح  دو حوزه در این کارگاه به بیان اهمیت و ضرورت تدبر در جزء 30 قرآن پرداخت و گفت: 
تدبر فعالیتی غیر از تفسیر است؛ تدبر روشمند و قابل ارزشیابی است و به عنوان فعالیت رسمی شناخته می شود و وظیفه عموم است، اما 

تفسیر وظیفه یک مجتهد حوزوی است. 
وی افزود: حداقل فعالیت قرآنی تدبر است، قرآن کار کردن بر روی لغت نیست؛ روخوانی و روان خوانی و قرائت قرآن هم باید متدبرانه 

باشد، قرائت یعنی این که هم بخوانیم و هم بفهمیم، نه این که فقط بخوانیم، که در این صورت، تلفظ است نه قرائت. 

توسط مدرسه علمیه خواهران فاطمیه انجام شد

برگزاری کارگاه آموزشی تدبر در قرآن

مبلغان  توجیهی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه 
ارسنجان   با حضور استاد حوزه 
در این مدرسه علمیه برگزار شد.
مهدی  »حجت االسالم 
در  حوزه  استاد  محمدی«، 
و  ضرورت  بیان  با  نشست  این 
اهمیت تبلیغ در جامعه امروز و 
نقش ویژه طالب خواهر در این 

با مخاطب،  ارتباط گیری  امر، 
پوش  و شیک  آراستگی ظاهر 
و  دهان  نظافت  مبلغ،  بودن 
مطالب  اولویت بندی  دندان، 
داشتن  مردم،  نیاز  به  توجه  با 
نگاه  تقسیم  علمی،  محتوای 
در جلسه، همدلی با مخاطب، 
مخاطب  سؤاالت  به  توجه 
از  را  متناسب  پاسخ  دادن  و 

برشمرد  تبلیغ  مهم ترین اصول 
در  مسأله  ترین  مهم  گفت:  و 
تبلیغ، اخالص در عمل است.

وی در این نشست به بیان 
مبلغ  عملی  شخصیت  تأثیر 
افزود:  و  پرداخت  تبلیغ  در 
مردم  با  خوب  رفتار  و  برخورد 
در  آنها  با  ارتباط  چگونگی  و 

سخنرانی و روضه نیست.

استاد حوزه با بیان این که »دو 
صد گفته چون نیم کردار نیست«، 
هم  افراد  از  بعضی  کرد:  اظهار 
حرف  هم  و  می زنند  حرف  خوب 
نوبت  وقتی  ولی  می زنند،  خوب 
به عمل و رفتار که می شود، لنگ 
می زنند، در این رابطه فرد باید به 
حرف مردم خوب گوش دهد و با 

آنان ابراز همدردی کند.

 نشست توجیهی مبلغان

حوزه های  معاونان  و  مدیر 
موسسه  از  خواهران  علمیه 
کردند  دیدار  تبیان  فرهنگی 
به  این موسسه  با مسئوالن  و 

مذاکره پرداختند.
در این دیدار »حجت االسالم 
آقامیری«  سیدمحمدرضا 
تبیان  موسسه  مدیرعامل  
عملکرد  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
موسسه  گفت:  موسسه  این 
تولید  مراکز  از  یکی  تبیان 
داده های مطلوب است که برخی 
از محتوای ارائه شده آن عمومی 

و برخی تخصصی است.
پایگاه  اینکه  بیان  با  وی 
ابتدا  از  موسسه  این  اینترنتی 
بازدید  نوبت  8میلیارد  تاکنون 
تولید  کرد:  اضافه  است،  شده 
بر  مبتنی  مختلف  نرم افزارهای 
رایانه و موبایل از جمله اقدامات 

دیگر این موسسه بوده است.
تبیان  موسسه  مدیرعامل 
و  نوجوان  کودک،  بخش 
از جمله بخش های  را  آموزش 
کرد  ذکر  موسسه  این  دیگر 
اینترنتی  پایگاه  داد:  ادامه  و 
جلسه  هزاران  تبیان  موسسه 
درس مراجع معظم تقلید را به 
عموم مردم عرضه کرده است.

راه اندازی  به  اشاره  با  وی 
تبیان  اجتماعی  شبکه 
اپلیکیشن  کرد:  خاطرنشان 
موبایل این نرم افزار هم ایجاد 
شده و عالقه مندان بسیاری را 

به خود جذب کرده است.
آقامیری  حجت االسالم 
تبیان  موسسه  اینکه  بیان  با 
شبکه  راه اندازی  پیشنهاد 
اسالمی  بین المللی  اجتماعی 
را ارائه کرده است، یادآور شد: 
این شبکه می تواند مخاطبان 
کشورهای  در  را  بسیاری 

اسالمی به خود جذب کند.
راه اندازی  به  اشاره  با  وی 
سوی  از  همسان گزینی  طرح 
موسسه تبیان اظهار کرد: این 
سنت  احیای  هدف  با  طرح 
ازدواج  در  وساطت  حسنه 
راه اندازی شده است و تاکنون 
بانک  در  نفر   300 و  18هزار 

اطالعاتی آن ثبت شده اند.
تبیان  موسسه  مدیرعامل 
در قسمت دیگری از سخنان 
حوزه های  اینکه  بیان  با  خود 
لحاظ  به  خواهران  علمیه 
و  حوزه  در  فناوری  و  فنی 
افزود:  است،  پیشرو  دانشگاه 
عالقه  مورد  حوزه های  از  زنان 
مجامع بین المللی است و اینکه 
زنان  مجموعه  یک  مخاطبان 
باشند، بسیار حائز اهمیت است.
همچنین  دیدار  این  در 
المسلمین  و  »حجت االسالم 
مدیر  جمشیدی«  محمودرضا 
خواهران  علمیه  حوزه های 
به  با اشاره  کشور در سخنانی 
افتتاح مرکز داده  و  راه اندازی 
امین از سوی این نهاد، آن را 
افتخار بزرگی برای حوزه های 
و  دانست  خواهران  علمیه 
کارگروه هایی  کرد  پیشنهاد 

مختلف  بخش های  بین 
و  خواهران  علمیه  حوزه های 
شود  تشکیل  تبیان  موسسه 
تا از ظرفیت های کارشناسی، 
پشتیبانی  و  محتوا  تولید 

طرفین استفاده شود.
وی با بیان اینکه حوزه های 
ظرفیت های  خواهران  علمیه 
دارد،  بسیاری  ناشناخته 
به  معتقد  ما  کرد:  اظهار 
مجازی  شبکه های  توسعه 
توسط  متنوع  موضوعات  در 

حوزه های علمیه هستیم.
همچنین  دیدار  این  در 
»دکتر علی طائی زاده« رییس 
اطالعات  فناوری  مرکز 
خواهران  علمیه  حوزه های 
 23 اندازی  راه  به  اشاره  با 
الکترونیکی  مختلف  سامانه 
علمیه  حوزه های  سوی  از 
شبکه  کرد:  اظهار  خواهران 
کوثرنت شبکه اجتماعی برای 
فضای  در  طالب  مشارکت 
بارز  ویژگی  که  است  مجازی 
فرایندهای  به  اتصال  آن 

آموزشی و پژوهشی است.
هزار   6 حضور  از  وی 
خواهر  وبالگ نویس  طلبه 
حوزه های  وبالگ  سامانه  در 

و  داد  خبر  خواهران  علمیه 
بزرگ ترین  شبکه  این  گفت: 
دینی  وبالگ نویسی  شبکه 
است که محتواهای زرد در آن 
مختص  صرفا  و  ندارد  جایی 

خواهران طلبه است.
اسکندری«  رضا  »حجت االسالم 
تبلیغی حوزه های  معاون فرهنگی 
فعالیت  از  نیز  خواهران  علمیه 
400 مشاور در حوزه های علمیه 
خبر  کشور  سراسر  خواهران 
می کنیم  تالش  گفت:  و  داد 
فعالیت  و  حضور  زمینه های 
بانوان طلبه در فضای مجازی را 

افزایش دهیم.
این  اینکه  بیان  با  وی 
ساماندهی  حال  در  معاونت 
فعالیت های  بازخوردگیری  و 
افزود:  است،  خواهر  مبلغان 
تبلیغی  فرهنگی  معاونت 
خواهران  علمیه  حوزه های 
سنتی،  شیوه های  در  را  تبلیغ 
مکتوب، مجازی و رسانه ای و 

هنری دنبال می کند.
حصاری«  علی اکبر  »حجت االسالم 
حوزه های  پژوهش  معاون 
علمیه خواهران با اشاره به اینکه 
پایانی  تحقیق  3هزار  ساالنه 
خواهران  علمیه  حوزه های  در 
خاطرنشان  می شود،  دفاع 
کرد: این تحقیق های پایانی به 
از  می تواند  مختلف  شیوه های 
مراکزی که رسالت دینی دارند 
پشتیبانی محتوایی انجام دهد.

وی با بیان اینکه بانوان طلبه 
در طول دوران تحصیل تکالیف 
پژوهشی  کارهای  و  پژوهشی 
افزود:  دارند،  عهده  بر  فراوانی 
و  یافته  نگارش  کتاب های 
بخش  نیز  طلبه  بانوان  نشریات 
دیگری از فعالیت های پژوهشی 

آنان را تشکیل می دهد.

دیدار مدیر و معاونان حوزه های علمیه خواهران از موسسه تبیان

خواهران  علمیه  های  حوزه  پژوهش  معاون 
پژوهشی  شهرک های  کرد  امیدواری  اظهار 
استان های  در  خواهران  علمیه  حوزه های 

مختلف راه اندازی شود.
با  حصاری«  اکبر  علی  »حجت االسالم  
به رویکرد های اساسی معاونت پژوهش  اشاره 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفت: 
رویکرداساسی معاونت پژوهش به منظور ارتقای 
سطح علمی حوزه های علمیه خواهران، شامل 

چند بخش است.
اولین بخش رویکرد معاونت  به  با اشاره  وی 
به سطح  ارتقای مراکز حوزوی  پژوهش گفت: 
در  پژوهشی  منابع  تامین  لحاظ  به  استاندارد 
سطح کشور و همسان سازی مدارس به لحاظ 

پژوهشی از رویکردهای این معاونت است.
خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
افزود: همچنین پشتیبانی و رشد متوازن حوزه 
و  پژوهشی  لحاظ  به  خواهران  علمیه  های 
عملی کردن طرح های پژوهشی در سال های 

آتی از اهداف مهم معاونت پژوهش است.
رویکرد  دومین  تشریح  با  ادامه  در  وی 
معانت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
مرکز  علمی  اعتبار  ارتقای  گفت:  خواهران 
مقابل  در  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیریت 
ارتقای  همچنین  و  دیگر  پژوهشی  نهادهای 
استانداردهای  به  علمی-پژوهشی  سطح 
پژوهش  معاونت  برنامه های  از  بین المللی 
در  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیریت  مرکز 

سال های آتی است.
مراکز  ایجاد  گفت:  حصاری  حجت االسالم 
شتاب  منظور  به  کشور  نقاط  تمام  در  پژوهشی 
های  واحد  افزایش  پژوهشی  علمی  آثار  تولید  در 
پژوهشگر،  خواهران  سازی  فعال  و  پژوهشی 
مدیریت  مرکز  پژوهش  معاونت  رویکرد  سومین 
سطح  افزایش  برای  خواهران  علمیه  های  حوزه 
علمی-پژوهشی حوزه های علمیه خواهران است.
علمی- مراکز  تاسیس  نظام نامه  افزود:  وی 
پژوهشی تعریف و تدوین شده است و امیدواریم با 
اهتمام جدی مدیران و مسئوالن مربوطه این طرح 

تاسیس شهرک های  برسد و شاهد  اجرا  به مرحله 
استاندارد های  با  ویژه،  پژوهشگاه ها  و  پژوهشی 

بین المللی برای خواهران طلبه باشیم.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران در 
ادامه به تشریح رویکرد دیگری پرداخت و خاطر 
خواهران  پژوهشی  سرانه  کرد:افزایش  نشان 
طلبه در کشور و افزایش سهم تولید آثار علمی-
پژوهشی از دیگر رویکرد های معاونت پژوهش 

در سال جاری است
آموزش های  برگزاری  بر  تاکید  با  وی 
تخصصی در زمینه های پژوهشی برای بانوان 
طلبه گفت: برنامه های متعدد تخصصی توسط 
برای خواهران طلبه و اساتید  معاونت پژوهش 
تعریف شده است و در صورت تامین منابع مالی 

این آموزش ها به زودی برگزار می شود.
به  اشاره  با  حصاری  االسالم  حجت 
مدیریت  مرکز  پژوهش  معاونت  فعالیت های 
جاری  سال  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
گفت: تعریف و تصویب برنامه مدون و نظام مند 
برای انجام فعالیت های پژوهشی در حوزه های 
پژوهشی  پیوست  تدوین  و  خواهران  علمیه 
برای متون درسی حوزه ها از اقدامات مهم این 

معاونت در سال جاری بوده است.
حوزه های  مدیریت  مرکز  پژوهش  معاون 
علمیه خواهران در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به اینکه حوزه های عملیه خواهران تنها 
نهاد مرجع دینی مخصوص بانوان شیعه است، 
با  امیدواریم خواهران طلبه،  خاطر نشان کرد: 
برنامه های در حال اجرا و مدنظر مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران در عرصه بین الملل 
جمله  از  متعدد  مسائل  در  و  باشند  تاثیرگذار 
زن، خانواده، سبک زندگی اسالمی و گسترش 
پاسخ  و  فعال  اهل بیت)علیهم السالم(، حضور  مکتب 

گو به نیاز های جهان داشته باشند.
خواهران  کثرت  به  توجه  با  گفت:  وی 
افزایش  در  سعی  مرکز،  این  در  آموخته  دانش 
خودباوری در میان خواهران طلبه داریم تا شاهد 
در  طلبه  خواهران  بیشتر  تاثیر  و  جریان سازی 

عرصه بین المللی باشیم.

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

راه اندازی شهرک های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران
در استان های مختلف

فراگیری فعالیت 
تبلیغی بانوان در 
عرصه بین الملل 

 معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های 
علمیه خواهران تبیین کرد:

تقدیر مدیر حوزه های علمیه خواهران از 
»حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی)دامت برکاته(«

»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی« طی نامه ای از 
کردند  تشکر  گلپایگانی«  صافی  العظمی  »حضرت آیت الله  تالش های 

متن نامه بدین شرح است:
مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی)دامت برکاته(

سالم علیکم و رحمةالله
عظیم الشأن  مرجع  آن  مبارک  وجود  جهت  سالمتی  آرزوی  با 
زنان  به ویژه  متدینین  و  مومنین  قاطبه  می رسانم:  شریف  باستحضار 
مسلمان و مخصوصًا بیش از 120 هزار طلبه فارغ التحصیل و شاغل به 
تحصیل در حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور همواره از عنایات و 
حمایت های ویژه حضرت مستطاب عالی از بانوی مسلمان و نقش باال 
پیروان حضرت  در هدایت گری مجموعه عظیم  ارزشمند حضرتعالی  و 
مسئله  که  اینک  بوده اند.  بهره مند  و  گاه  آ طاهره)سالم الله علیها(  صدیقه 
مغرضانه  تفسیر  و  تحریف  دستخوش  اسالمی(  جوامع  در  )زن  مهم 
و  ناپاک  اندیشه های  با  و  قرار گرفته  و شهوت مدارانه ی دانشمندنماها 
و  زن  از  )دفاع  دروغین  پرچم های  دست گرفتن  در  با  نیرنگ  و  خدعه 
آزادی او( همراه شده است شاهد بروز خطر بزرگی هستیم که بشریت 

بویژه جوامع اسالمی را تهدید می کند.
از این رو این عرصه نیازمند اندیشمندانی پاک رأی و مستقیم العقیده و 
نیک روش است تا با این هجمه مقابله کنند و با تبیین نظرات و اندیشه های 
ناب اسالم کرامت واقعی بانوی مسلمان را محافظت نموده و آشکار سازند.
در همین راستا از نگارش و تألیف اثر ارزشمند آن مرجع عظیم الشأن 
و  سند  یک  را  آن  می توان  حق  به  که  اسالم«  پرتو  در  »زن  عنوان  با 
درباره  نظام اسالمی  برنامه ریزی های  در  سیاست کلی سعادت بخش  

زنان جامعه دانست تقدیر به عمل آید.

آحاد  از سوی عموم  اثر  این  بیشتر  بهره گیری هرچه  با  امید می رود 
با  مواجهه  در  جدیدی  گام های  شاهد  مسلمان  بانوان  به ویژه  جامعه 

استحاله فرهنگی دشمنان دین باشیم.
علمیه  حوزه های  اساتید  و  بانوان  بهره مندی  منظور  به  رو  این  از 
تقاضا می شود در صورت  با ارزش  از آن کتاب  خواهران سراسر کشور 

صالحدید تعدادی در اختیار این مرکز قرار گیرد.
طول عمر باعزت و عافیت آن مرجع عالیقدر را از خداوند منان مسألت می نمایم.
محمودرضا جمشیدی
مدیر حوزه های علمیه خواهران



معاونی«،  فاطمه  »خانم 
استاد دانشگاه و عضو هیئت 
خواهران  علمیه  مدرسه  امناء 
استان  مینودشت  الزهرا)س( 
عاشورایی  میزگرد  در  گلستان 
و  آموختگان  دانش  ویژه  که 
مبلغان این مدرسه علمیه برگزار 
شعور  باید  انسان  افزود:  شد، 
پاداش  باشد،  داشته  حسینی 
اشک بر امام حسین)ع( خیلی 
با  همراه  اگر  اما  است،  زیاد 
شعور و بصیرت حسینی باشد، 

اثر فراوانی دارد.
بیداری  راه های  بیان  به  وی 
از غفلت پرداخت و اظهار کرد: 
و  کردن  محاسبه  مرگ،  یاد 
این  جمله  از  دین  معارف  کسب 
راه ها است، بیداری به این معنی 
است که از مکتب عاشورا طوری 
درس بگیریم که انصارالحسین، 

انصارالمهدی شوند.
داد:  ادامه  دانشگاه  استاد 
انسان در مواجهه با غفلت باید 
که  کند  رجوع  روح  طبیب  به 

بهترین طبیب الگوهای عملی 
و  هستند  اهل بیت)علیهم السالم( 
توسل به آنها بهترین کار است. 
معاونی با برشمردن پیام های 
پیام ها  این  از  یکی  عاشورا، 
بیان  و  کرد  ذکر  امیدواری  را 
استرس  عاشورایی  فرد  داشت: 
دل  در  ناامیدی  و  اضطراب  و 
زمان)عج(  امام  منتظران  ندارد، 

هم این گونه هستند.
وی از دیگر پیام های عاشورا 
و  حیا  داشتن،  زیادی  توان  را 
و  دانست  زمانی  امام  تربیت 
را  خود  باید  کرد:  خاطرنشان 
برای عصر ظهور آماده کرده و در 
خود انقالب درونی ایجاد کنیم و 
و  آداب  تبلیغ،  امر  در  که  بدانیم 
فرهنگ ها عوض شده، رسالت و 
مسئولیت طالب سنگین تر شده 

است و باید بیشتر کار بشود.
عضو هیئت امناء مدرسه علمیه 
راستای  در  این که  بیان  با  الزهرا 
دشمن  و  آسیب  نوع  چهار  عاشورا 
که  خارجی  دشمن  یک  داریم، 

مشخص است و سه دشمن درونی، 
دشمن های  جمله  از  داشت:  بیان 
کردن  مطرح  کودکانه  درونی، 
با  کردن  بازی  عاشورا،  بزرگ  واقعه 
سوی  از  دیگران  دینی  احساسات 
بعضی از مداحان و تحریف عاشورا 
باید  طالب  زمینه  این  در  که  است 
تحریف را بشناسند و با سخنرانی ها 
را  تحریف ها  این  مقاالت  نگارش  و 

از بین ببرند.
یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از مهم ترین پیام های عاشورا 
دشمن  آسیب های  به  توجه 
خارجی و دشمن درونی است، 

انسانی  هر  کرد:  خاطرنشان 
می تواند  دارد  که  توانایی  با 
اگر  برسد،  باالتری  مقام  به 
بزنیم  را مهک  بخواهیم خود 
باید  هستیم،  زمانی  امام  که 
کرده  شناسایی  را  خود  عیوب 

و به دنبال راهکار باشیم.
عضو هیئت امناء مدرسه علمیه 
امام  وقتی  کرد:  تأکید  الزهرا  
ما امام زمان)عج( است، تربیت 
باشد،  زمانی  امام  باید  هم  ما 
شود،  درست  تربیت ها  اگر 

مشکالت حل می شود.

رامیان«

کمن ندررت
ب »

امام  گفت:  گلستان  استان  بندرترکمن  شیعیان  جمعه  امام 
نهضت  دهنده  تداوم  و  شیعیان  به  کربال  پیام  رساننده  سجاد)ع( 

عاشورایی است.
»حجت االسالم محمدصالح منصوری« در نشست عاشورایی 
که  عاشورایی«  فرهنگ  ترویج  در  سجاد)ع(  امام  »نقش  عنوان  با 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بندرترکمن برگزار شد، 
بسیار  که  است  و عمیقی  مهم  گنجینه  افزود: صحیفه سجادیه 
غریب و مظلوم واقع شده است، ما نسبت به آن وظیفه داریم و 

باید در روز قیامت پاسخگوی ادا کردن حق آن باشیم. 
وی با ضروری دانستن ترویج معارف صحیفه سجادیه در جامعه اظهار کرد: یکی از دانشمندان 
بزرگ اهل سنت نقل کرده است که در مباحث توحید مدیون امام علی بن ابی طالب)ع( و در دعا مدیون 

امام علی بن الحسین)ع( هستیم. 
مدرس حوزه و دانشگاه گفت: از بین 200 دعای منسوب به امام سجاد)ع( فقط 54 دعا در صحیفه 

سجادیه جمع آوری شده و مابقی آن جمع آوری نشده است.
حجت االسالم منصوری تصریح کرد: از کتب بسیار مشهور در باب حقوق می توان به رساله حقوق امام 
سجاد)ع( اشاره کرد که در آن مباحثی چون؛ حقوق متقابل امت بر امام، حق فرزند بر پدر و مادر، حق پدر و 
مادر بر فرزند، حقوق طبیعت، اعضاء و جوارح، حق شاگرد بر استاد و حق استاد بر شاگرد مطرح شده است.
وی با بیان اینکه با گذشت هزار و 300 سال از پیام امام حسین)ع(، نیاز است این پیام به گوش 
نسل های بعدی نیز برسد، افزود: عزاداری و بکاء)گریه( بر شهدای کربال، احیاگر وقایع عاشورا و 

قیام حسینی است.

امام سجاد)ع(؛ تداوم دهنده نهضت عاشورا  

بندرترکمن  اسالمی  تبلیغات  اداره  رییس 
شهیدان  ساالر  بر  گریه  سازنده  آثار  از  گفت: 
ایجاد پیوند عمیق و عاطفی بین انسان ها است.
»حجت االسالم جعفر کوهستانی« در جمع 
طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
امام  اینکه  بیان  با  گلستان  استان  ترکمن  بندر 
است،  آزاده  مسلمانان  همه  الگوی  حسین)ع( 
این  در  جوانان  شرکت  محاسن  از  یکی  افزود: 
با مسائل دینی  آنان  محافل و مجالس آشنایی 

است. 
وی با اشاره به وجود روایات متعدد در راستای 
اگر  کرد:  اظهار  امام حسین)ع(،  بر  گریه  اثرات 
شود،  ریخته  حسین)ع(  امام  برای  اشکی  قطره 
و جسم  و روح  رفته  بین  از  آتش جهنم  حرارت 

افراد پاالیش می شود. 
از  بندرترکمن  اسالمی  تبلیغات  اداره  رییس 
دیگر آثار گریه بر امام حسین)ع( را الهام بخشی 

روح انقالبی و ستم ستیزی دانست.

رییس اداره تبلیغات اسالمی بندرترکمن:

امام حسین)ع( ؛ الگویی برای همه مسلمانان آزاده

پژوهشی  نشست   
»توان افزایی تبلیغی مبلغان« 
با محوریت »اصول صحیح 
و  مبلغ  حضور  با  مداحی« 
اهل بیت)علیهم السالم(  مداح 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 
استان  رامیان  سعدیه  

گلستان برگزار شد. 
»خانم  نشست  این  در 
و  مبلغ  جباری«،  فاطمه 
اهل بیت)علیهم السالم(  مداح 
مداحی  معنای  تبیین  در 
گفت: مدح در لغت به معنی 
از  کردن  تمجید  و  تعریف 
اصطالح  در  و  است  کسی 
از  کردن  تمجید  و  تعریف 

ائمه اطهار)علیهم السالم( است. 
با  حدیثی  به  اشاره  با  وی 
این مضمون که هرکس برای 
بگوید  شعری  حسین)ع(  امام 
بهشت  بگیرد  گریه  حالت  و 
افزود:  می شود،  واجب  او  بر 
الهی  حجت های  ستایش 
که  است  کارها  برترین  از 
مداحی  با  می تواند  مبلغ  یک 
با  را  مردم  دل های  صحیح، 

خاندان نور مرتبط  سازد.
ارائه  به  پایان  در  جباری 
روش های عملی برای ارتقاء 

مهارت مداحی پرداخت.

مدرسه علمیه خواهران سعدیه 
برگزار کرد

نشست پژوهشی 
»توان افزایی تبلیغی 

مبلغان« 
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کرده سفر  زعزی 

»

نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

شت مینود »

کل  مدیر  ثنایی«  »حجت االسالم  حضور  با  عاشورایی  میزگرد 
مدرسه  در  قم  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  ریاست  حوزه 

علمیه خواهران الزهرا)س(  مینودشت استان گلستان برگزار شد.
حجت االسالم ثنایی در این نشست گفت: مردم به چیزی که 
گاهی دارند. در جلسات امام  باور دارند، عمل می کنند نه آنچه که آ
حسین)ع( ما نیازمند تحول عاقالنه هستیم نه عاشقانه. اگر تحول 

عاقالنه نباشد و عاشقانه باشد، به راحتی از بین می رود.
مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم  
افزود: از اول خلقت آدم تاکنون هر روز جنگ های بسیاری اتفاق 
افتاده است در حالی که یاد آن جنگ ها ماندگار نبوده است، اما 
حادثه ای  عراق  و  کربال  نام  به  نقطه ای  در  هجری  سال61  در 
اتفاق افتاد که بیشتر از 1300 سال از آن می گذرد ولی عظمت 

آن حادثه هر روز بیشتر می شود وآن حادثه هنوز ماندگار است.
نمی بینیم  را  کربال  ابعاد  ما  کرد:  اظهار  ثنایی  حجت االسالم 
بیان  تلخ  حادثه  یک  یا  مرثیه  یک  فقط  و  نمی دهیم  اهمیت  و 

می شود.
وی با اشاره به این روایت پیامبر اکرم)ص( که فرمودند »دو چیز 
امام  داد:  ادامه  گذارم«،  می  یادگار  به  شما  میان  در  را  ارزش  با 
حسین)ع( عترت است، همه اتفاقات عاشورا عترت است و ما باید 

با تفکر و تعقل به عاشورا نگاه کنیم.
مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم  
سؤال  یک  سخنرانی هایتان،  در  طالب  شما  کرد:  خاطرنشان 
شود،  قانع  شنونده  تا  دهید  پاسخ  هم  خوب  و  کنید  طرح  خوب 
فرهنگی حل  در عرصه  از مشکالت  بسیاری  باشد  این گونه  اگر 

خواهد شد.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

 میزگرد عاشورایی
نشست توجیهی »مشاورین و خانواده های طالب« در مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( مینودشت استان گلستان برگزار شد.
خواهران  علمیه  مدرسه  استاد  و  مشاور  ابوالقاسمی«،  »زهرا 
الزهرا)س( مینودشت، گفت: خانواده از منظر ارزش های اسالمی به 
عنوان عظیم ترین و مهم ترین نهاد بشری است که مسؤولیت هایی  
پویایی  و  به سالمت  و سالمت جامعه  دارد، سعادت  به عهده  را 
نظام خانواده وابسته است و این سالمت، سعادت و تعادل خانواده 

به کیفیت روابط زوجین، والدین و فرزندان بستگی دارد.
وی افزود: خانواده نقش بسیار زیادی در ایجاد جامعه ای سالم 
دارد و همکاری اعضای خانواده با یکدیگر بسیاری از مشکالت 

را از بین می برد.
مشاور و استاد مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مینودشت با 
تأکید بر این که اعضای خانواده باید به مشورت با یکدیگر اهمیت 
دهند، اظهار کرد: اعضای خانواده سعی کنند کانون خانواده را 
گرم و صمیمی و با نشاط نگه دارند، کارشناسان معتقدند فرزندانی 

که در خانواده هایی شاد بزرگ می شوند، از هر نظر موفق ترند.
ابوالقاسمی با اشاره به روایتی از امام صادق)ع(، ادامه داد: دین 
کرده  ارائه  نشاط  با  خانواده  درباره  مختلفی  راهکارهای  اسالم 
است، از جمله راضی بودن به رضای خداوند متعال است، تفاهم 
داشتن، شبیه شدن به سبک زندگی رسول الله، احترام  گذاشتن 

به یکدیگر، محبت کردن و خوش اخالقی.
وی بیان داشت: بدون تردید خانواده های ازهم گسیخته و متزلزل، 
جامعه متزلزل را پدید می آورند؛ جامعه ای که در آن نشانی از خانواده 
سالم نباشد، مشکالت زیادی خواهد داشت، سعادت و رشد تحول هر 

جامعه ای در گرو خانواده های متعدد، مستعد و سالم است.

نشست توجیهی 
»مشاورین و خانواده های طالب«

در جمع خواهران مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

یکی از مهم ترین پیام های عاشورا توجه به آسیب های دشمن خارجی و درونی است

لوم نبارآ ا »

علمیه  مدرسه  در  زینبی«  سنگر  در  حجاب  و  »عفاف  نشست 
خواهران صدیقه طاهره)س( انبار آلوم استان گلستان برگزار شد.

»حجت االسالم مرتضی خاکساردوست«، مدرس حوزه و دانشگاه 
در این نشست با بیان این که طلبگی رزق روح انسان است، گفت: 

خداوند متعال رازق است و همه مردم نیازمند رزق او هستند.
افزون بر غذای جسمی، غذای معنوی  انسان  البته  افزود:  وی 
نیز می خواهد که با طلبگی می توان این غذای معنوی را تأمین کرد.
حجت االسالم خاکساردوست با اشاره به روایت حضرت علی)ع( 
که می فرمایند: »وقتی علم کسب کنید، حیات به دست می آید؛ 
طلب علم از طلب مال واجب تر است« تأکید کرد: طالب باید با 

مطالعه و تقوای الهی شکر نعمت طلبگی را به جا آورند.
مدرس حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
کرد: رعایت حجاب تنها برای سالمت پوست نیست، بلکه برای 
سالمت قلب خود فرد، رضایت خدا و اهل بیت)علیهم السالم( نیز است. 

در هر چیزی رضایت خدا باشد، سالمتی هم خواهد بود.

مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( برگزار کرد

نشست »عفاف و حجاب در سنگر زینبی«

نشست »افسران جنگ نرم امروز؛ وارثان رزمندگان« در مدرسه 
علمیه خواهران صدیقه طاهره)س(  انبار آلوم استان گلستان برگزار شد.
سپاه  تربیت  و  تعلیم  معاون  پوراسد«،  محمد  »حجت االسالم 
هرگونه  شامل  نرم  جنگ  گفت:  نشست  این  در  آق قال  ناحیه 

اقدامات روانی و تبلیغاتی علیه جامعه یا گروه می شود.
با بیان این که در جنگ نرم دشمن در سه جبهه نظامی،  وی 
اقتصادی و فرهنگی می جنگد،  اظهار کرد: جبهه فرهنگی از دو 
دسته دیگر اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که دشمن با ایجاد شبهه در 

ذهن جوانان افکار آنان را درهم می ریزد.
حجت االسالم پوراسد تأکید کرد: جنگ نرم، استراتژیک های 
مختلفی دارد. یکی از استراتژیک ها این است که دشمن به صورت 
را  خانواده ها  و  داده  انتقال  جامعه  به  را  خود  فرهنگ  مرحله ای 

گرفتار بی بندوباری می کند.
معاون تعلیم و تربیت سپاه ناحیه آق قال در پایان سخنان خود 
تصریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبری)مدظله العالی( ناامیدی سم 
است و همواره باید با فراهم کردن مقدمات مقابله با جنگ نرم، از 

نفوذ دشمن جلوگیری کرد. 

نشست پژوهشی 
»افسران جنگ نرم امروز؛ وارثان رزمندگان«

 تاریخ بیش از هزار ساله تحقیق و تتبع علمای راستین اسالم گواه بر ادعای ما در راه بارور ساختن نهال مقدس 
اسالم است. صدها سال است که روحانیت اسالم تکیه گاه محرومان بوده است، همیشه مستضعفان از کوثر زالل 
معرفت فقهای بزرگوار سیراب شده اند. از مجاهدات علمی و فرهنگی آنان که بحق از جهاتی افضل از دماء شهیدان 
است که بگذریم، آنان در هر عصری از اعصار برای دفاع از مقدسات دینی و میهنی خود مرارتها و تلخیهایی متحمل 
آزارها و زخم زبانها، شهدای گرانقدری را به پیشگاه  با تحمل اسارتها و تبعیدها، زندانها و اذیت و  شده اند و همراه 
مقدس حق تقدیم نموده اند. شهدای روحانیت منحصر به شهدای مبارزه و جنگ در ایران نیستند، یقینًا رقم شهدای 
گمنام حوزه ها و روحانیت که در مسیر نشر معارف و احکام الهی به دست مزدوران و نامردمان، غریبانه جان باخته اند 

زیاد است.
در هر نهضت و انقالب الهی و مردمی، علمای اسالم اولین کسانی بوده اند که بر تارک جبین شان خون و شهادت 

نقش بسته است.
صحیفه امام خمینی)ره( ، جلد ۲۱ - صفحه ۲۷۵

کتول ی آباد
عل »

نشست پژوهشی با موضوع »مقام و ارزش انسان نزد خدا« در مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س(  علی آبادکتول استان گلستان برگزار شد.

خواهران  علمیه  مدرسه  استاد  و  مبلغ  نادران«  سمیه  »خانم 
گفت:  علمیه  مدرسه  این  طالب  جمع  در  آبادکتول  علی  کوثر 
ارزش انسان نزد خدا به مادیات نیست،  بلکه در بجا آوردن وظیفه 
بندگی، اخالص و تقوا است و بزرگ ترین گناه و نعمتی که خداوند 
می تواند از بندگانش دریافت کند، خدافراموشی است که خداوند 

نعمت عبادت را از انسان می گیرد.
نادران در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به آسیب پذیری 
بیشتر زنان در جامعه اظهار کرد: زنان باید نسبت به مردان پوشش 
جذابیت  زن،  نعمت های  از  یکی  زیرا  باشند،  داشته  کامل تری 
ظاهری او است و با توجه به روحیه لطیف و آسیب پذیر بودنش، 

کارهای سخت بیرون برای او توصیه نمی شود.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

نشست پژوهشی 
»مقام و ارزش انسان نزد خدا« 

شهیده  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  محمدی«  زهرا  »خانم 
بنت الهدی علی آباد کتول استان گلستان با اشاره به این که امام 
را  زمان  آن  مردم  بین  در  حق  حرف  تأثیر  عدم  علت  حسین)ع( 
پرشدن شکم ها از حرام بیان کردند، افزود: امروز وظیفه طالب 
و مبلغان این است که مردم را با حالل و حرام خداوند آشنا کنند.

وی اظهار کرد: وظیفه ای که بردوش ما است بسیار سنگین 
است؛ چرا که ما می توانیم با تبلیغ درست دین و شناساندن سیره 
مهدی)عج(  حضرت  ظهور  زمینه سازی  در  مردم  به  ائمه)علیهم السالم( 

نقش داشته باشیم.
با اشاره به وظایف  استاد حوزه در بخش دیگری از سخنانش 
والدین نسبت به فرزندان و فرزندان نسبت به والدین، خاطرنشان 
کرد: با رعایت این حقوق و وظایف می توانیم حداقل خود و خانواده 
خود را از گمراهی و تبعیت از هوای نفس و شهوات نجات دهیم.
با  که  حاضر  عصر  در  باید  روحانیان  و  طالب  افزود:  وی 
شبیخون فرهنگی مواجه هستیم بصیرت داشته باشند و خود را 
به سالح علم و عمل تجهیز کنند تا بتوانند پاسخ گوی شبهات و 

دسیسه های دشمن باشند.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی  عنوان شد

نخستین نیاز یک مبلغ برای تبلیغ 
اصالح بین خود و خدا است

نشست پژوهشی »اوصاف افراد با ایمان  و بی ایمان« در مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( علی آباد کتول برگزار شد.

گفت:  نشست:  این  در  حوزه  استاد  خراسانی«،  ثمانه  »خانم 
باید  که  و جامعه سنگین است چرا  برابر حوزه  در  وظیفه طالب 
را در  را که روح خود  بعد کسانی  و  بپردازند  به اصالح خود  ابتدا 
خدمت جسم قرار داده اند هدایت کنند و از تمام فرصت ها برای 

قرار دادن جسم در خدمت روح بهره بگیرند.
خدا  شود،  متصل  خدا  به  انسان  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
نمای  تمام  آیینه  دقیقا  انسان  یعنی  شود،  می  متصل  او  به  هم 

درخواست های الهی می شود.
استاد حوزه علمیه با اشاره به قیام عاشورا که برای حفظ دین و 
احیای امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفت، افزود: همه 
تمام دستورات  و  بعد علمی است  احکام دینی و اسالمی دارای 

اسالم برای انسان فایده دارد.

نشست پژوهشی »اوصاف افراد با ایمان  و بی ایمان«

امام جمعه شیعیان بندرترکمن در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(:

شهر نو »

کارشناس  دیانی«،  محمدمهدی  االسالم  »حجت 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  دینی  امور 
صدیقه طاهره)س(  نوشهر استان مازندران با بیان این که 
واقعه  درباره  بصیرت افزایی  زینب)س(  حضرت  رسالت 
عاشورا بود، گفت: ما نیز باید این راه را ادامه دهیم و 
در جامعه امروز بصیرت افزایی کنیم گرچه این امر، کار 

آسانی نیست.
انتقال  ما  به  پیام رسانی  با  عاشورا  واقعه  افزود: همه  وی 
پیدا کرده است و اگر حضرت زینب )س( نبود، کربال در کربال 

مدفون می شد.
حجت االسالم محمدمهدی دیانی اظهار کرد: دو چیز در 
جامعه آلوده به فتنه و آفت، مهم است، یکی چشمانی تیزبین 
و دوم قدرت تشخیص حق از باطل؛ باید نفسمان را بشناسیم 
تواند تشخیص دهد  باشد، می  انسانی که نفس شناس  زیرا 

که چه کسی دوست و چه کسی دشمن است.
طیب  شهید  »طلبه  داد:  ادامه  دینی  امور  کارشناس 
مختارآبادی« در وصیت نامه خود درباره تشییع جنازه اش این 
چنین سفارش کرده است: عکس رهبرم را بر تابوتم بزنید تا 
مردم بدانند که با اذن و فرمان ولی و رهبرم به جنگ رفته ام، 
دوم اینکه پرچم آمریکا را در مراسم من آتش بزنید تا مردم 

بدانند که آمریکا هنوز هم دشمن ما است.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( عنوان شد

رسالت حضرت زینب)س( 
بصیرت افزایی درباره واقعه عاشورا بود

رری
شه »

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهر ری 
از برگزاری جلسه آشنایی با بایسته های نگارش پایان نامه در 

این مدرسه علمیه خبر داد.
»خانم معصومه وحیدی« گفت: برخی تنها کار پایان نامه 
را تنها یک کار پژوهشی و تحقیقی می پندارند و تعدادی آن را 
شایستگی پژوهشی و بعضی آن را مشارکت در دانش بشری 
معرفی می کنند، اما برای دستیابی به اهداف پژوهشی، باید 
روش شناسی،  موضوعی،  نیازشناسی  جمله  از  مواردی  به 
هدفمندی در پاسخگویی، بهره گیری از ادبیات مناسب توجه 

کنیم.
موضوع  نیازشناسی  بیشتر  توضیح  در  همچنین  وی 
واقعی  نیازهای  به  پاسخ  موضوعی  نیازشناسی  افزود: 
تالش  بنابراین،  دارد،  بسیاری  اهمیت  مخاطبان هدف، 
علمی باید برای پاسخگویی به نیازها در عرصه نظری یا 

عملی باشد.
معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهر 
ری اظهار کرد: در روش شناسی بدون روشمندی نمی توان 
به نتایج قابل قبولی دست یافت، در حقیقت موضوع های 
گوناگون و نوع پژوهش ها، نیازمند روش خاص و مختص 
به خود است، روش تحقیق یک فرآیند نظامند برای یافتن 
مسأله  یک  حل  راه  به  دستیابی  یا  پرسش  یک  به  پاسخ 

است.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

 بایسته های نگارش



زهد و ساده زیستی
»مسئله تهذیب اخالق، مسئله  ساده زیستی، مسئله  اعراض از زخارف دنیا را بایستی در حوزه های علمیه جدی گرفت. 
این طور نباشد که طلبه به خاطر خانه اش - که دو خیابان تا محل درس فاصله دارد - به فکر ماشین شخصی بیفتد. 
ماشین چیست؟ از اول، بنای کار طلبگی بر عسرت و بی اعتنایی به زخارف دنیوی بود؛ اما حاال فورًا به فکر بیفتیم که یك 
ماشین شخصی و یك خانه ی کذایی داشته باشیم! البته باید حداقل معیشتی وجود داشته باشد؛ طوری که انسان ذهنش 
مشغول آن چیزها نباشد و بتواند درسش را راحت بخواند و کار الزم و مورد توقع را انجام بدهد؛ اما این طور نباشد که طلبگی 
هم به چیزی مثل بقیه  کارهای دیگری که بعضی می کنند - دنبال تجمالت و دنبال زخارف و امثال اینها رفتن - تبدیل 

شود. این عیب خیلی بزرگی است که باید بشدت از آن جلوگیری شود« .

 بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در آغاز درس خارج فقه، 1370/06/31(
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

رگان
گ »

انجام ،  تا  آغاز  از  نهضت  عاشورا  گفت:  علمیه  حوزه  استاد 
مجموعه ای  از الگوهای  ارزشمند در زمینه  اخالق  و تربیت دینی است.
سه  سطح  اساتید  از  آبادی«  عباس  محسن  »حجت االسالم 
حوزه در جمع طالب مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا)س( شهر 
گرگان استان گلستان با اشاره به جایگاه و اهمیت برپایی مجالس 
عزداری حضرت به بحث پیرامون شناخت سیره رفتاری و اخالقی 

امام حسین)ع( پرداخت.
بررسی  در  کلی  و  اصلی  عناصر  از  یکی  افزود:  عزاداری  وی 
برای  عزا  برپاداشتن  روایات،  پایه  بر  است،  عاشورایی  فرهنگ 
بوده  بیت)علیهم السالم(  اهل  تأکید  مورد  یارانش  و  شهیدان  ساالر 
به  محبت  اظهار  درحقیقت  سیدالشهدا)ع(  برای  عزاداری  است، 

خاندان پیامبر خدا)ص( است.
حضرت  که  مسائلی  از  یکی  کرد:  تصریح  علمیه  حوزه  استاد 
اباعبدالله)ع( سعی در جلوه دادن آن داشتند مسأله اخالق است، 

تمام حرکات و رفتارهاي امام مبتنی بر اخالق است.
اخالقی  صحنه هاي  جمله  از  عباس آبادی  حجت االسالم 
که در عاشورا بروز و ظهور  بیشتری داشت، را شهادت حضرت 
در  حضرت  برخورد  نوع  داد:  ادامه  و  کرد  معرفی  اکبر)ع(  علی 
بیانات هدفدار خودمی فرمایند: »خدایا  آنجا متفاوت است و در 

به  کردار  و  اخالق  لحاظ  از  افراد  ترین  شبیه  که  باش  شاهد  تو 
رسول خدا)ص( را به میدان نبرد فرستادم« که در واقع این حاکی از 
اهمیت پیروی از سیره اخالقی ائمه اطهار)علیهم السالم( است، چرا که 
از نبی مکرم اسالم وارد است که می فرمایند: نزدیک ترین شما به 

من، شبیه ترین شما به من است.
وی بیان داشت: جایگاه اخالق، مقدم بر اعتقادات و احکام 
است، از نبی مکرم اسالم)ص(گرفته تا ائمه معصومین)علیهم السالم( 
همه برای رشد و تعالی و تنظیم و اصالح اخالق بشر مبعوث 
شدند، در کسب این فضیلت مهم نخستین گام، لیست گرفتن 
از اخالقیات خودمان است، به طوری که رفتار و اخالق خود 
را با آیات و روایات مطابقت دهیم و در جهت اصالح آن تالش 

کنیم. 
استاد حوزه علمیه خطاب به طالب این مدرسه گفت: با شناخت 
شهیدان  ساالر  برای  که  اشکی  قطره  که  است  معرفت  کسب  و 

ریخته می شود رفع مانع می کند و موجب گشایش می شود. 
عنوان  به  داریم  سعی  که  دینی  علوم  طالب  ما  افزود:  وی 
سفیران اباعبدالله)ع( و امام زمان)عج( باشیم؛ باید با شناخت سیره 
و منش این بزرگواران، همچون حر بن یزید ریاحی، خود را مورد 

عنایت ائمه اطهار)علیهم السالم( قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان 
گرگان  جمعه  امام  و  گلستان 
جریان  یک  عاشورا  گفت: 
ادامه دار و ماندگاری است که 
زمانی  هر  در  و  همیشه  برای 

وجود دارد.
کاظم  سید  الله  آیت 
طالب  جمع  در  نورمفیدی 
مؤسسه  سه  و  دو  سطح 
مدرسه  و  عالی  آموزش 
به  گرگان  الزهرا)س(  علمیه 
عاشورا  قیام  پیرامون  بحث 
پرداخت و افزود: نهضت امام 
است،  جریان  یک  حسین)ع( 
نهضتی ادامه دار و ماندگار که 
یوٍم  »ُکلُّ  جمله  مصداق   به 

زمانی وجود  و در هر  برای همیشه  ارٍض کربال«   ُکلُّ  و  عاشورا 
دارد.   

وي ادامه داد: بزرگ ترین انگیزه قیام امام حسین)ع( مسأله امر 
به معروف و نهی از منکر است که این دو از مهم ترین ارکان دین 
این امر  امام)ع( در درجه اول مسؤول اجرای  مبین اسالم است، 
مهم اسالمی است و به میدان جهاد قدم نهاد تا این اساس و پایه 

مهم اسالمی را استوار سازد.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار کرد: امر به معروف 
از  از منکر، تنها در تذکرات افراد عادی نسبت به بعضی  و نهی 
از آن، آنگونه که  گناهان جزئی خالصه نمی شود، بلکه مهم تر 
از  به معروف و نهی  امر  امام حسین)ع( وارد است،  در کالم خود 
منکر را قیام برضد حکومت ستمگر و تالش برای اصالح ساختار 
در  و  می داند  حق  اساس  بر  حکومتی  تشکیل  و  جامعه  سیاسی 

خطیر  امر  این  حیای  جهت 
جان  حسین)ع(  امام  که  است 
اهل بیت)علیهم السالم(  و  خود 

بزرگوار خود را فدا می کنند.
نورمفیدی  الله  آیت 
خاطرنشان کرد: پس از پیامبر 
اسالم)ص( بدعت هاي بسیاري 
و در  وارد جامعه اسالمي شد 
از  توجهی  قابل  بخش  مقابل 
سنن نبوی به دست فراموشی 
حسین)ع(  امام  شد،  سپرده 
عالوه بر اینکه در وصیت نامه 
به سنت  عمل  مسأله  بر  خود 
تأکید دارد، محو  پیامب )ص( ر 
ایجاد  بدعت های  نابودی  و 
ضروری  امری  نیز  را  شده 

می داند.
وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه الهی 
رعایت شود،  کامال  و حدود  باید شرایط  آن  اجرای  در  اما  است، 
در غیر این صورت ممکن است این عمل، ارتکاب منکر دیگری 
باب منکرها  این است که در  نکته حائز اهمیت  محسوب شود، 
به اصل و فرع کرد، چرا که اگر اصل ریشه کن نشود  باید توجه 
رفتن منکرها است که  بین  از  زیاد خواهد شد، در سایه  منکرها 

دین واقعی ایجاد می شود و فرهنگ واقعی درست خواهد شد.
کربال  آینه  در  زیبایي  جلوه هاي  افزود:  گرگان  جمعه  امام 
به دست  زیرا  زیبایی و شکوه است؛  بسیار است، عاشورا سراسر 
انسان هایی رقم خورده که در نهایت کمال و زیبایی های انسانی و 
اخالقی می زیستند، هرکس که به این زیبایی ها دست یابد، گویی 

به سعادت اخروی رسیده است.

معاون پژوهش حوزه علمیه 
گلستان   استان  خواهران 
قوی ترین  و  نخستین  گفت: 
هدف خواهران طلبه، فقاهت 
برای  است،  دین  در  تفقه  و 
علم  در  تفکر  فقاهت،  کسب 

و تدبر در خواندن الزم است.
»خانم صدیقه بهرامی« در 
علمیه  مدرسه  طالب  جمع 
گرگان  الزهرا)س(  خواهران 
امام  روایت  این  به  اشاره  با 
علی)ع( که فرمودند »در علمی 
که تفکر نباشد، خیری در آن 
که  خواندنی  در  و  نیست  علم 
و  نیست  خیری  نباشد  تدبر 
نباشد  فقه  که  خداپرستی  در 
عبادتی  در  و  نیست  خیری 
نباشد  پرهیزگاری  آن  در  که 
و  اهمیت  به  نیست«،  خیری 
پژوهش  و  تحقیق  ضرورت 

پرداخت.
تمام  اینکه  بیان  با  وی 
مسیر  در  انسان  فعالیت هاي 
دانش،  و  علم  تعالی  و  کسب 
است،  خواندن  اول  وهله  در 
بیشترین  علم آموزی  افزود: 
این  و  است  تفکر  برای  محل 

محسوس تر  طالب  برای  امر 
فرصت  در  زیرا  است، 
علم آموزی خود وقت بیشتری 
خواندن  و  تدبر  تفکر،  برای 

دارند.
معاون پژوهش حوزه علمیه 
گلستان  استان  خواهران 
و  نخستین  کرد:  خاطرنشان 
قوي ترین هدف ما از طلبگی، 
تفقه در دین است،  و  فقاهت 
تفکر در  برای کسب فقاهت، 
الزم  خواندن  در  تدبر  و  علم 
است و این دو بدست نمی آیند 
مسائل  کنار  در  اینکه  مگر 
به  کتب،  محتوای  و  آموزشی 
فراخور نیاز جامعه به تحقیق و 

پژوهش پرداخته شود.
اینکه  بر  تأکید  با  بهرامي 
ورود  اول  سال  از  باید  طالب 
پژوهش  به ضرورت  به حوزه، 
داد:  ادامه  کنند،  توجه 
هنگام  آمده  پیش  سؤاالت 
مطالعه کتب و یا احکام فقهي 
یك  هر  بسا  چه  بنویسید،  را 
و  مقاله  یك  به  تبدیل  آنها  از 
می تواند  و  می شود  پایان نامه 
آداب  و  مسائل  از  بسیاری 

نیز  و  ما  تحصیل  و  طلبگی 
مشکالت جامعه را حل کند.

با  کرد:  اظهار  وی 
کنید،  زندگي  کتاب هایتان 
آن  زندگي،  نوع  این  الزمه 
اطراف  دغدغه هاي  که  است 
دوره ها  در  کنید.  درك  را  خود 
و اوغات فراغت خود مسائلی 
را مطرح کنید که دغدغه های 

طلبگی شما را برطرف کند.
معاون پژوهش حوزه علمیه 
خواهران استان گلستان ادامه 
داد: توجه کنید که هدف شما 
چیست؟  حوزه  به  آمدن  از 
اهل  که  باشد  این  هدف  اگر 
تفکر  پرهیزکاري،  و  عبادت 
کتاب ها،  از  باید  باشید  تدبر  و 
خود  لحظات  و  کالس ها 
استفاده کنید، چرا که ممکن 
است موضوعاتی را ایجاد کند 

که حتی جامعه را تغییر دهد.
طالب  به  خطاب  بهرامی 
گفت: امروز که شما طلبه شدید، 
می خواهد،  پاسخ  شما  از  جامعه 
شیوه، نوع درخواست و سؤاالت 
فرق  دیگر  افراد  با  شما  از  مردم 

می کند.

وی با اشاره به خأل حضور 
موارد  از  بسیاری  در  طالب 
شد:  یادآور  دیني  و  پژوهشي 
شأن طلبه ها در جامعه، شأن 
انتظار  است،  فقاهتی  علمی 
تدبری  تفکری،  شما  از  مردم 
و فقاهتی است، به اعتقاد من 
هر چه در دانشگاه تقوا باشد، 
امامان متقی طلبه ها  پیشوا و 
حکم  به  طالب  هستند، 
جا  همه  باید  پیشوایی  همین 

پیشوا باشند.
حوزه  پژوهش  معاون 
استان  خواهران  علمیه 
مراتب  به  اشاره  با  گلستان 
تفکر، تدبر، تفقه و پرهیزکاري 
در روایت امام علی)ع(، افزود: 
و  تفکری  مبنای  که  طلبه ای 
طلبگی اش  ندارد،  تحقیقی 
علم  ارزش  نیست،  حقیقی 
مشخص  زمانی  شما  آموزی 
می شود که خروجی پژوهشی 
داشته باشید و تا زمانی که یك 
برای  علمی  موضوع  و  مقاله 
سیر مطالعاتی نداشته باشید، 
آموزشی شما مشخص  ارزش 

نمی شود.

در  ولی فقیه  نماینده 
امام  و  گلستان  استان 
اشاره  با  گرگان  جمعه 
عاشورا  جریان  اینکه  به 
های  ارزش  عینی  تحقق 
همه  گفت:  است،  الهی 
و  اسماء  تجلی  عالم، 
الهی  اقدس  ذات  صفات 
عاشورا  روز  در  که  است 
اندک  سپاه  بواسطه  و 
تجلی،  این  اباعبدالله)ع( 

متجلی گشت. 
کاظم  سید  »آیت الله 
مراسم  در  نورمفیدی« 
عاشورایی«  شعر  »عصر 
آموزش  مؤسسه  در  که 
الزهرا)س(  حوزوی  عالی 
شد،  برگزار  گرگان  شهر 
عاشورایی  اشعار  افزود: 
در  زیادی  بسیار  نقش 
تبیین  ساختن،  جریان 
نیز  و  عاشورا  نهضت 
انتقال پیام آن دارد، از این 
رو شعرا باید در اشعار خود 
این مهم را مورد توجه قرار 
شایسته  اشعار  با  و  دهند 
را  عاشورا  نهضت  خود 

همچنان زنده نگه دارند.
کرد:  اظهار  وی 
شعر،  ظرافت  و  لطافت 
انتقال  برای  مناسبی  ابزار 
چرا  است،  عاشورا  پیام 
اشک  با  آمیخته  شعر  که 
این  و  است  احساس  و 
اشک و احساس به عنوان 
یک جریان و پلی است که 
فاصله انسان را با خوبی ها 

کم خواهد کرد.
نورمفیدی  آیت الله 
از  فرازی  به  استناد  با 
عشر  خمسه  مناجات 
محبت  شیرینی  پیرامون 
به خدا بیان داشت: هدف 
قیام اباعبدالله)ع( بریدن از 
و  و منیت  نفسانیت  قفس 
که  است  خدا  به  پیوستن 
دنیا عرفان  یعنی یک  این 
الهی  محبت  چشیدن  و 
که باید شعرا در اشعار خود 
به  را  حقیقت  این  بتوانند 

مخاطبان انتقال دهند. 
کرد:  خاطرنشان  وي 
می گوییم  اینکه  از  مراد 
اسالم  از  نبود  اگر عاشورا 
چیزی باقی نمی ماند، این 
عنوان  به  آنچه  که  است 
ُلب اسالم بود؛ هم در ُبعد 
ایمان و توحید و هم در ُبعد 
رفتاری  و  اخالقی  مسائل 
حسین)ع(  امام  سوی  از 
پیاده شد،  عاشورا   روز  در 
این  عاشورایی  اشعار  در 
حقیقت ها باید جلوه کند و 
باید این الگوها به جوانان 

شناخته شود.
در  ولی فقیه  نماینده 
استان گلستان ادامه داد: 
مکتب  ما  جامعه  امروزه 
خواهد،  می  آرمان  و 
ارائه  درست  الگوها  اگر 
به  جوانان  قطعا  نشود، 
که  افرادی می روند  دنبال 

شناختی از اسالم ندارند.

برگزاری مراسم استقبال از پرچم مطهرحرم امام حسین)ع( 
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان از برگزاری مراسم استقبال از پرچم مطهر 

حرم امام حسین)ع( در این مدرسه علمیه خبر داد برگزار شد.
اشاعه فرهنگ عاشورای  و  تبلیغ  را  این مراسم  برگزاری  از اهداف  »خانم زهرا عالءالدین« یکی 
واقعه  معنوی  های  ارزش  داشتن  نگه  زنده  برنامه  این  اهداف  دیگر  از  افزود:  و  دانست  حسینی)ع( 

عاشورا و مقام سرور و ساالر شهیدان بود.

از  دفاع  جلسه  برگزاری  از  گلستان  استان  گرگان  الزهرا)س(  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر 
پایان نامه سطح سه در این مدرسه علمیه خبر داد.

»خانم مریم بیگم میرکریمی« با بیان این که این جلسه به همت معاونت پژوهش مؤسسه برگزار 
شد، گفت: در این جلسه »خانم زینب کریمی« از طالب سطح سه این مؤسسه از پایان نامه خود با 
عنوان  ضمان عاقله از منظر فقه و حقوق  که از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور معاون پژوهش و 

شماری از طالب سطح سه این مؤسسه برگزار شد، دفاع کرد.
را  آن  مشاوره  و  شهواری«  سعید  »حجت االسالم  را  نامه  پایان  این  راهنمایی  افزود:  وی 

»حجت االسالم مجتبی ارشاد« برعهده داشتند.
مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا)س( گرگان اظهار کرد: داوری این جلسه را »حجت االسالم 

اکبر خادم الذاکرین« بر عهده داشت. 

علمیه  و مدرسه  عالی  آموزش  مدیر مؤسسه 
خداوند  گفت:  گرگان  الزهرا)س(  خواهران 
فرصت های بسیاری در اختیار انسان قرار داده 
معنوی  رزق  از  فرصت ها  این  درک  با  تا  است 

بهره مند شوند.
جمع  در  میرکریمی«  بیگم  مریم  »خانم 
علمیه  مدرسه  و  عالی  آموزش  مؤسسه  طالب 
الزهراء)س( گرگان بیان کرد: خداوند فرصت های 
با  تا  است  داده  قرار  انسان  اختیار  در  بسیاری 
بهره مند  معنوی  رزق  از  فرصت ها  این  درک 
شوند. برخی زمان های خاص از قبیل سحرگاه 
روز جمعه، وقت نماز جماعت و ... است که در 
این  در  می شود.  منتشر  رزق  خاصی  زمان  آن 
رحمت  و  است  باز  خدا  رحمت  درهای  اوقات 

خاصه خدا شامل انسان می شود.
وی در راستای اهمیت و جایگاه نماز جماعت 
به عنوان یکی از ارزاق معنوی عنوان کرد: نماز 
جماعت حکم آب کر را دارد. همان گونه که شی 
نجس با آب کر پاک می شود، انسان آلوده هم 
با شرکت در نماز جماعت نه تنها دیگران را آلوده 

نمی کند، بلکه خود نیز پاک خواهد شد.
خواهران  علمیه  مدرسه  و  مؤسسه  مدیر 
از  یکی  کالم  به  استناد  با  گرگان  الزهرا)س( 
یکی  همه  جماعت  نماز  صف  »در  بزرگان 
می روند  سجده  و  رکوع  هم  با  همه  می شوند، 
... هر انسانی دارای یک صفت از صفات الهی 
در  وقتی  لذا  است.  خیری  به  متصف  و  است 
تأکید  می شوند«  کامل  می گیرند  قرار  هم  کنار 
به  را  بتوانیم خودمان  تا  کنیم  باید تالش  کرد: 

رزق های خاص برسانیم.

 میرکریمی یادآور شد: ماه محرم هم از جمله 
عنایت  و  توجه  خداوند  که  است  فرصت هایی 
خاصی به بندگان خود دارد. در واقع ماهی است 
که خدای متعال روزی خاصی را در آن قرار داده 
است که در غیر ماه محرم این روزی ها تقسیم 

نمی شود.
باید  این ماه  از  این که در هر روز  بیان  با  وی 
داشته  آن  خاص  اعمال  بر  اهتمام  و  توجه 
باشیم، تصریح کرد: ممکن است در ایام دیگر 
پس  نگردد.  حاصل  معنوی  بهره  کسب  توفیق 
باید خود را در معرض رزق های محرم قرار دهیم 

و مواظب باشیم فرصت ها از دست نرود.
 مدرس حوزه تصریح کرد: از جمله رزق های 
معنوی محرم، گریه بر امام حسین)ع( و رسیدن 
درک سبک حسینی  است.  معرفت حسینی  به 
وظایفی  جمله  از  حسین)ع(  امام  خداشناسی  و 
تا  است  تأکید شده  بسیار  ماه  این  در  که  است 
بتوانیم با کسب این معرفت به رزق معنوی این 

ماه دست یابیم.
 میرکریمی خاطر نشان کرد: ماه محرم باب 
و  توبه  این ماه، ماه استغفار،  الحسین)ع( است. 

آمرزش است. ماه گناه زدایی است.
وی با تأکید بر توسل قرار دادن امام حسین)ع( 
در ماه محرم ابراز کرد: در روایات وارد است که 
گناه مانع کار خیر می شود؛ از این رو باید در این 
از  و  سازیم  دور  خود  از  را  گناه  کنیم  سعی  ماه 
باب الحسین)ع( ورود پیدا کرده و از خداوند طلب 
نزد  در  حسین)ع(  امام  که  چرا  کنیم.  آمرزش 
خداوند متعال دارای منزلت و آبروست و باید با 

توسل به ایشان مورد آمرزش الهی قرار گیریم.

عنوان  با  پژوهشی  نشست 
»آسیب شناسی فضای مجازی 
دیجیتال«  منابع  با  آشنایی  و 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 

الزهرا)س( گرگان برگزار شد.
»خانم سیده نفسیه حسینی 
و  ساماندهی  مدیر  واعظ«، 
علمیه  حوزه  مدیریت  نظارت 
در  گلستان  استان  خواهران 
از  امروزه  گفت:  نشست  این 
جمله مباحثی که با آن مواجه 
هستیم، شبکه های اجتماعی 
و نحوه استفاده از آن است که 
آثار مثبت و منفی زیادی را به 

دنبال دارد.
روز  وابستگی  افزود:  وی 
افزون مخاطبان به شبکه های 
زمان  های  صرف  و  اجتماعی 
طوالنی در شبکه  های اجتماعی، 
به  را  اینترنتی  اعتیاد  از  نوعی 
که  طوری  به  است.  آورده  وجود 
درگیر  کدام  هر  خانواده  افراد 
راه های برقراری ارتباطات بیشتر 
و  هستند  مجازی  فضای  در 
خانواده  افراد  ارتباط  عمل  این 
به  می کند.  کمتر  روز  به  روز  را 
لحاظ جامعه پزشکی نیز میزان 
أثرگذاری امواج در سیستم هورمونی 

بدن بسیار خطرساز است.

کرد:  تأکید  واعظ  حسینی 
این که  دشمنان اسالم ضمن 
از فضای مجازی برای ایجاد 
شبهه پراکنی علیه دین مبین 
می کنند،  استفاده  اسالم 
به  رسیدن  برای  همچنین 
از  بسیاری  خود  سوء  مقاصد 
رایگان  طور  به  را  شبکه ها 
قرار  مخاطبان  اختیار  در 
شناخت  این رو  از  می دهند؛ 
این شبهات و دفاع از دین بر 

عهده ما است.
نظارت  و  ساماندهی  مدیر 
مدیریت حوزه علمیه خواهران 
با بیان این که  استان گلستان 
مجازی  شبکه های  شناخت 
اظهار  است،  الزم  ما  همه  بر 
کرد: صرف نظر از آسیب های 

شبکه ها  این  که  بسیاری 
دارند، ولی امکانات و مزایای 
بسیاری نیز به همراه دارند که 
می توان به راحتی جهت کسب 
و  اسالم  تبلیغ  تقوی،  و  علم 
آن  از  جامعه  پیشرفت  و  رشد 

بهترین استفاده ها را کرد.
حسینی واعظ ضمن اعالم 
اینترنتی  متعدد  آدرس های 
مختلف  کتابخانه های  از 
جمله  از  کرد:  خاطرنشان 
امکانات بسیار مطلوب و مفید 
فضاهای مجازی، استفاده از 
کتابخانه های دیجیتالی است 
هزینه  در  تسریع  جهت  که 
از  راحتی  به  می توان  وقت  و 
و  تحقیق  و  علم  در مسیر  آن 

پژوهش استفاده کرد.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی در جمع طالب سطح دو و سه مؤسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهرا)س( :

نهضت امام حسین)ع( یک جریان ادامه دار و ماندگار است

معاون پژوهش حوزه خواهران گلستان در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان کرد

فقاهت و تفقه در دین؛ نخستین و قوی ترین هدف خواهران طلبه

حجت االسالم محسن عباس آبادی از اساتید سطح سه حوزه در جمع طالب مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا)س( :

نهضت عاشورا ؛ مجموعه ای از الگوهای  ارزشمند در زمینه  اخالق  و تربیت  دینی 

مؤسسه آموزش عالی 
حوزوی الزهرا)س(  برگزار کرد

مراسم 
»عصر شعر 
عاشورایی« 

مدیر مؤسسه آموزش عالی و مدرسه الزهرا گرگان:

معرفت به سبک حسینی، رزق معنوی است

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه 

 آسیب شناسی فضای مجازی و آشنایی با منابع دیجیتال 
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سرهخ »

نشست سیاسی با حضور مسؤول پیشین معاونت سیاسی سپاه صاحب الزمان)ع( استان اصفهان در 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( زرین شهر این استان برگزار شد.

استان  الزمان)ع(  صاحب  سپاه  سیاسی  معاونت  پیشین  مسؤول  »غالمرضایی«،  نشست  این  در 
طی  و  انقالب  سال   37 موفقیت  رمز  گفت:  اسالمی،  انقالب  دستاوردهای  به  اشاره  با  اصفهان 
فشانی ها،  جان  با  انقالب همراه  در صحنه  جوانان  و حضور  فعالیت  انقالب،  اقتدار  و  مسیر عزت 

ازخودگذشتگی ها و  فداکاری های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس است.
فتوای  طبق  و  شرعی  تکلیف  براساس  دفاع  برای  حضور  ایمان،  و  معنویت  به  اتکا  افزود:  وی 
مرجع تقلید، وحدت وانسجام ملی، تبعیت از امام)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، امید و توکل به 
خدا و توسل به ائمه)علیهم السالم(، اثبات قرآن ومهدویت، مقاومت وایستادگی، استقالل کشور در ابعاد 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، خودکفایی و پیشرفت در زمینه های علوم و فن آوری، قطع وابستگی 
دفاعی در عر صه های مختلف از جمله قابلیت های موشکی و هواپیماهای بدون سرنشین و تبدیل 

تهدیدات به فرصت ها از دستاوردهای دفاع مقدس است.
بین الملل  ایران در عرصه  از شرایط کنونی  نگرانی دشمن  به  اشاره  با  کارشناس مسائل سیاسی 
خصومت  از  دست  یافته،  دست  استراتژی  موقعیت  به  ایران  اینکه  علت  به  دشمن  کرد:  تصریح 

برنمی دارد و دنبال تغییر سناریوها است، غربی ها به دنبال برهم زدن امنیت و ثبات ایران هستند.
به  آمریکا  ایران خاطرنشان کرد:  ایجاد وابستگی در  برای  آمریکا  به تالش  با اشاره  غالمرضایی 
دنبال این است که کشور ما را وابسته کند و این وابستگی در حوزه های سیاسی، مذهبی و فرهنگی 
و  ای  ماهواره  شبکه های  از  استفاده  و  مجازی  فضای  اجتماعی،  شبکه های  به  ورود  بود،  خواهد 

بمباران اعتقادی و اخالقی از جمله برنامه های آمریکا در زمینه فرهنگی است.
و  کرد  بیان  آمریکا  اهداف  از  یکی  را  مردم  ایستادگی  و  مقاومت  مسائل سیاسی شکستن  کارشناس 
گفت: تسخیر روحیه جوانان و نوجوانان از طریق جنگ نرم و استفاده از ابزاری نظیر شبکه های مجازی، 

اینترنت و ماهواره است که راه های مقابله با این اقدام شوم آمریکا، ارتباط با شهدا و مکتب شهدا است.
غالمرضایی اظهار کرد: رمز ماندگاری و نجات برای عزت، اقتدار و پیشرفت تجلیل از شهدا دفاع 
مقدس، وحدت و انسجام مردم  در تبعیت از مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، مقاومت و ایستادگی، توکل 

و توسل، وفای به عهد، احترام به والدین و التزام به فضایل اخالقی است.

شهر ین  زر در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(عنوان شد«

 تبعیت از مقام معظم رهبری)مدظله العالی(؛
 رمز ماندگاری و نجات برای عزت، اقتدار و پیشرفت 

حاجی آباد«

اشتراکات  پژوهشی  نشست 
قرآن  با  اهل بیت)علیهم السالم( 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 
فاطمه ام البنین)س( حاجی آباد 

استان هرمزگان برگزار شد.
در این نشست »خانم وحیده 
علمیه  مدرسه   مدیر  پوررضا«، 
ام البنین)س(،  فاطمه  خواهران 
را  اهل بیت)علیهم السالم (  و  قرآن 
دارای رابطه تنگاتنگی دانست 
و  است  عمیق  و  ریشه دار  که 
حدیث  را  مدعا  این  بر  دلیل 
که  کرد  معرفی  ثقلین  شریف 
نیز  السالم(،  امامان)علیهم  بین  در 
دارای  سیدالشهدا)ع(  حضرت 
در  و  است  ویژه ای  امتیاز 
زیارت آن حضرت در روز عید 
فطر و غدیر می خوانیم »ُاشهُد 
من  الله؛  ِلِکتاب  التالی  َک  ُانُّ
شهادت می دهم که تو تالوت 

کننده کتاب خداوند بودی«.
اشتراک  جهات  وی 
در  را  حسین)ع(  وامام  قرآن 
که  برشمرد  مورد  قالب 11 
از آن جمله می توان حجت 
الهی بودن، هر دو از عالم 
باال به زمین آمدن و هر دو 

نور خدا بودن را نام برد. 
مدیر مدرسه  علمیه خواهران 
همچنین  ام البنین)س(  فاطمه 
بین  عمیق  پیوند  از  نمونه هایی 

قرآن وامام حسین)ع( بیان کرد.

نشست پژوهشی 
»اشتراکات 

اهل بیت)علیهم السالم( 
با قرآن«

مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه ام البنین)س( برگزار کرد

برگزاری نشست بصیرتی 
با موضوع »نهضت دخترانه 
ما زنده ایم« در مدرسه علمیه 
ام البنین)س(   فاطمه  خواهران 
هرمزگان  استان  حاجی آباد 

برگزار شد.
»خانم  نشست  این  در 
معاون  پوررضا«،  فاطمه 
حجاب  مدرسه  آموزش 
جامعه  به  ورود  مجوز  را 
هیچ  به  که  کرد  معرفی 
حضور  برای  مانعی  وجه 
فعالیت های  در  زنان 
اظهار  و  نیست  اجتماعی 
به  می توانند  زنان  کرد: 
راحتی و با تمرکز بیشتری 
اجتماعی  فعالیت های  به 

بپردازند.
داد:  ادامه  پوررضا 
حضرت علی)ع( می فرمایند 
پوشش  در  »سختگیری 
استواری  و  عامل سالمت 

زنان است«.

 نشست بصیرتی 
»نهضت دخترانه 

ما زنده ایم«

آبان،  آستانه سیزده  در  آموزان، که  دانش  و  دانشجویان  از  نفر  پرشور هزاران  دیدار  در  ای)مدظله العالی(  الله خامنه  آیت  حضرت 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی انجام شد، مبارزه ملت ایران با استکبار را مبارزه ای »منطقی، خردمندانه و متکی بر تجربیات 
تاریخی« خواندند و با استناد به مشکالت و ضرباتی که به علت اعتماد به امریکا و ساده اندیشی برخی سیاسیون، در تاریخ معاصِر 
کشور بوجود آمده افزودند: امریکا، همان امریکای قدیم است اما عده ای مغرض و یا ساده لوح تالش می کنند این دشمن توطئه 

گر را در افکار عمومی ملت به فراموشی و غفلت بسپارند تا امریکا در فرصتی مناسب خنجر را از پشت فرو کند.
گاهی و  رهبر معظم انقالب، مقطع کنونی را دوره تثبیت عزت ملت و ترسیم نقشه پیشرفت ایرانیان دانستند و هوشیاری، آ

بصیرت عمومی به ویژه جوانان را در این مقطع، بسیار مهم خواندند.
ایشان افزودند: نکته اساسی در فهم و تحلیل اوضاع کنونی و ترسیم حرکت آینده کشور، درک این واقعیت است که مبارزه 
جمهوری اسالمی و مردم ایران با استکبار برخالف حرفهای برخی ها، حرکتی غیرمنطقی و احساساتی نیست بلکه مقابله ای 

برخاسته از عقل و تجربه و برخوردار از پشتوانه علمی است.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه توجه به تجربه های درس آموز ملتها، مانع از خطای دید و اشتباه محاسباتی 
می شود خاطرنشان کردند: حتی اگر آیات صریح قرآن مجید درباره ایستادگی و مبارزه با ظلم و استکبار را کنار بگذاریم، حادثه 

بزرگ کودتای 28 مرداد 1332، نشان می دهد با امریکا چگونه باید برخورد کرد.

نجان ز »

نشست تخصصی معاونان فرهنگی واحدهای آموزشی تربیتی 
مرکز  مبلغان  ارتقاء  مسئول  حضور  با  زنجان  استان  خواهران 

مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار شد.
مدیر حوزه  بالل محمدی«،  نشست  »حجت االسالم  این  در 
فرهنگی  کار  اهمیت  با  رابطه  در  زنجان  استان  خواهران  علمیه 
و جایگاه فرهنگ گفت: پیام اسالم پیام فرهنگی است و اصلی 
است،  فرهنگی  کار  آسمانی  و  الهی  شخصیت های  کار  ترین 
برای اینکه کاری در مسیر درست ادامه پیدا کند و به یک سامان 

صحیحی برسد، نیازمند کار فرهنگی است. 
وی با بیان این که در مدیریت چالش های مهم زندگی انسانها 
است،  فرهنگی  فعالیت  کارها،  کاربردی ترین  و  اثرگذارترین 
سونامی  و  پلشتی ها  با  مبارزه  میدان های  در  عامل  کارسازترین 
ماندگاری  است،  فرهنگی  فعالیت  عامل،  اثرگذارترین  فرهنگی 
اسالم، بالندگی و صدور تفکر اسالم، میدان داری اسالم در گرو 

کار درست فرهنگی است.
در  فرهنگی  کار  تأثیر  درباره  زنجان  استان  علمیه  حوزه  مدیر 
جامعه  یک  در  فرهنگی  شاخصه  بزرگ ترین  کرد:  بیان  جامعه 
فرهنگ  را  ملت ها  اصلی  هویت  است،  فرهنگی  شاخصه  مدنی 
کشور  یک  تمدن  برتری  موجب  فرهنگی  برتری  می دهد،  شکل 
است، همه خوبی ها در یک جامعه، جلوه کار فرهنگی است، این 
یک واقعیت است و باید بدانیم که در جامعه مردم و جامعه بشری 
را اخالق و فرهنگ اداره می کند نه علم و اقتصاد، اساسی ترین 

عامل در ارتباط انسان ها با یکدیگر، آراستگی فرهنگی است.
وی به بیان وظیفه واحدهای حوزوی در حوزه فرهنگ پرداخت.
فرهنگی  کار  مبانی  با  رابطه  در  محمدی  حجت االسالم 
و  فکری  پشتوانه   وجود  داد:  ادامه  و  برشمرد  را  محورهایی 
اعتقادی محکم، یکی از مبانی کار فرهنگی است و باید معرفت 
»حجت االسالم  همچنین  جلسه  این  داشت.در  دینی  عمیق 
مدیریت  مرکز  مبلغان  ارتقاء  مسئول  رضوی«،  عبدالصمد 
حوزه های علمیه خواهران کشور در کارگاهی 5 ساعته به معرفی 
امکانات نرم افزاری مرکز مدیریت خواهران پرداخت و به سؤاالت 

در این باره پاسخ داد.

برگزاری نشست تخصصی معاونان فرهنگی 
واحدهای آموزشی تربیتی خواهران

»آیت الله علی خاتمی« در نشست مدیران واحدهای آموزشی 
حوزه های  عملکرد  به  اشاره  با  زنجان  استان  خواهران  تربیتی 
اظهار کرد: خوشبختانه گزارش های  استان  در  علمیه خواهران 
واصله درباره مدارس علمیه خواهران، سبب رضایت خاطر بوده و 

بیشتر جلسات بانوان از سوی طالب اداره می شود.
بانوان  جلسات  در  آسیب هایی  هم  هنوز  چند  هر  افزود:  وی 

وجود دارد،  ولی نسبت به گذشته، بسیار کاهش یافته است.
امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر 
این که باید به رشد کمی و کیفی حوزه های علمیه توجه داشت، 
باید  را  استعداد  با  و  فکر  خوش  توانمند،  طالب  کرد:  بیان 
شناسایی و برای آینده بر روی آن ها برنامه ریزی و سرمایه گذاری 

کرد.
همان  از  شد:  یادآور  مدارس  مدیران  به  خطاب  پایان  در  وی 
نخست ورود طلبه، بر امر یادگیری احکام تأکید کنید تا در پایان 
خبره  فردی  دیگران،  و  خود  به  مبتال  مسائل  درباره  تحصیالت 
گاه  آ جامعه  در  موجود  آسیب های  با  را  طالب  همچنین  شود. 

کنید.

»آیت الله خاتمی« خواستار شد 

شناسایی طالب خواهر 
با استعداد و خوش فکر معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران سرخه استان سمنان 

از کتابخانه عمومی  این مدرسه علمیه  بازدید طالب و اساتید  از 
شهر خبر داد.

»خانم زهرا دولتی« گفت: این بازدید در راستای هفته کتاب و 
کتابخوانی و با هدف ترویج کتابخوانی و بسط دیدگاه افراد برگزار 

شد.
وی افزود: در این بازدید طالب و اساتید این مدرسه به عضویت 

کتابخانه در آمدند.

بازدید طالب و اساتید مدرسه علمیه 
خواهران نجمیه از کتابخانه عمومی

آباده »

مدیر حوزه علمیه خواهران کوثر آباده از برگزاری جلسه تثبیتی 
طالب تازه وارد در این مدرسه علمیه خبر داد.

»حجت االسالم اسماعیل فرخی« در این جلسه گفت: یکی از 
انقالب اسالمی حوزه های علمیه خواهران است و طبق  برکات 
حدیث پیامبر گرامی اسالم که فرمودند: خیر دنیا و آخرت با علم 
و شر دنیا و آخرت با جهل است، طالب را به مطالعه و تحصیل 

علم ترغیب کرد.
افزود: هر کس  و  پرداخت  امام صادق)ع(  بیان حدیث  به  وی 
علمی را یاد بگیرد و به آن عمل کند و به خاطر خدا به دیگری یاد 
دهد، در ملکوت آسمان و زمین از او بسیار باعظمت یاد می شود و 
مالئک می گویند برای خدا یاد گرفت، برای خدا عمل کرد و برای 

خدا به دیگران آموخت.
حجت االسالم فرخی اظهار کرد: علم باید موجب تواضع شود 
نه حجاب و علم زمانی ارزشمند است، که همراه با فروتنی بوده و 

سبب افزایش درک و عقل انسان شود.
مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر هدف از برگزاری این جلسه 

را تثبیت انتخاب راه طلبگی طالب تازه وارد برشمرد.

جلسه تثبیتی طالب تازه وارد
در مدرسه علمیه خواهران کوثر

با حضور  پژوهش  و  تحقیق  و ضرورت  اهمیت  نشست علمی 
استاد حوزه در مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده برگزار شد.

موسوی  سیدمرتضی  »حجت االسالم  نشست  این  در 
خراسانی«، استاد حوزه با ارائه چندین موضوع مهم برای پژوهش 
و ترغیب طالب به انجام کارهای پژوهشی، گفت: طرح مسئله 

در کارهای پژوهشی الزم و مفید است. 
وی نخستین بایسته پژوهشی را بیان مسأله دانست و افزود: 
به  که  باشد  داشته  خوبی  فرعی  و  اصلی  سؤاالت  باید،  پژوهش 

تمامی آنها پاسخ داده شود.
پایان به استفاده از منابع  حجت االسالم موسوی خراسانی در 
دست اول و معتبر، صادق بودن در نقل قول ها، گستردگی منابع، 
نقل و تبیین و ترجمه دقیق، تحلیل و جمع بندی، ارائه نظریه مورد 
پسند و ارجاعات درست تأکید کرد و ادامه داد: نگارش علمی به 
عنوان یکی از ارکان و بایسته های پژوهش ضروری و خوب است.

نشست پژوهشی 
»اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش«

حجت االسالم ثنایی در مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین)ع( 
که در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گنبد کاووس برگزار شد، 
در  که  افرادی  عنوان  به  روحانیان  وظایف  از  یکی  کرد:  اظهار 
تبیین مسئله عاشورا  قرار گرفته اند،  و در مسیر دین  سطح حوزه 
است؛ از این رو باید شعور انگیزی این مسئله را برای مردم مطرح 

کرد.
وی با بیان این که عرصه محرم با بقیه عرصه ها متفاوت است، 
تصریح کرد: اگر چه همه اهل بیت)علیهم السالم( برای ما نور واحدی 
هستند، ولی در برگزاری مراسم عزاداری امام حسین)ع( با وجود 
گرمای  و  شور  می گذرد،  عاشورا  واقعه  از  سال   1300 این که 

بیشتری نمایان است.
و  انقالب ها  عاشورا،  حادثه  از  پس  چه  اگر  داد:  ادامه  وی 
اتفاق  حسین)ع(  امام  خونخواهی  هدف  با  مختلفی  جنبش های 
افتاد؛ ولی هیچ کدام نتوانستند انقالب واقعی را به منصه ظهور 

برسانند.
واقعی  انقالب  ما  از منظر  این که  بیان  با  ثنایی  حجت االسالم 
توسط امام زمان)عج( اتفاق می افتد، افزود: براساس آیات قرآن، هر 
فردی مظلوم شهید و کشته شود، ولیِّ دم او حق انتقام گرفتنش 
در  زمان)عج( هستند.  امام  نیز  امام حسین)ع(  منتقم خون  دارد.  را 
زیارت عاشورا منظور از »سالم بر ثارالله« سالم بر فردی است که 

انتقامش را خداوند می گیرد.
غیر  و  سطحی  نگاه  نباید  عاشورا  زیارت  به  شد:  یادآور  وی 
از  دنیایی  و  قدسی  حدیث  عاشورا  زیارت  که  چرا  داشت،  عمیق 
معارف است که در آن بحث تولی و تبری نیز بیان شده است. ائمه 
در  را  خود  مأموریت  و  اهداف  تاریخ  طول  در  نیز  اطهار)علیهم السالم( 

قالب دعا و زیارت به مردم تبیین می کردند.
گفت:  سخنانش  پایان  در  گلستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
در بیشتر جلسات عزاداری امام حسین)ع( ذکر تاریخ و گریه مردم 
جلوه گر است؛ ولی این بستر اشک باید از چشمه حقیقت بجوشد. 
انحراف  ایجاد  سبب  نجوشد،  معرفت  چشمه  این  که  جایی  هر 

می شود.

ووس
گنبدکا مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان «

در جمع عزاداران مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(:

اشک بر امام حسین)ع( 
باید از چشمه حقیقت بجوشد

مدرسه  در  جامعه«  در  طلبه  وظیفه  و  جایگاه  »تبیین  نشست 
علمیه خواهران نجمیه سرخه برگزار شد.

کارشناس  و  حوزه  استاد  عارفی نیا«،  »خانم  نشست  این  در 
مومن  زندگی  الزمه  کارها  در  نظم  که  این  به  اشاره  با  مذهبی 
باید  و طالب  زمان می شود  در  برکت  نظم موجب  است، گفت: 
در اموری که خودشان عامل اصلی اجرایی آن هستند سرمشق 

و الگو باشند.
وی افزود: انسان باید بصیرت داشته باشد، انسان بی بصیرت هرچه 
عابد و زاهد باشد باز هم از خوارج می شود، خوارج زمان امام علی)ع( از 

عابدان و زاهدان معروف بودند، ولی بصیرت الزمه را نداشتند.
از  نهی  و  معروف  به  امر  احیای  لزوم  به  ادامه  در  استاد حوزه 
ما  جامعه  در  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  امروزی  جامعه  در  منکر 
افتاده ای که برای طلبه  پا  افرادی هستند که حتی احکام پیش 
بسیار ساده است را هم نمی دانند و این وظیفه طلبه است که پربار 
از حوزه فارغ التحصیل شود و یک مبلغ و آمر به معروف و ناهی 

از منکر توانا باشد.
کرد:  اظهار  علی)ع(،  امام  از  روایتی  به  اشاره  با  عارفی نیا 
امیرمؤمنان)ع( در مقایسه امر به معروف و نهی از منکر با واجبات 
دیگر بیان کردند که اگر امر به معروف و نهی از منکر را کنار دیگر 
واجبات بگذاریم، واجبات مانند قطره آبی است و امر به معروف و 

نهی از منکر مانند دریای بیکران است.

نشست »تبیین جایگاه و وظیفه طلبه در جامعه«

مالری«

علی  »حجت االسالم 
نشست  در  نجفی«  اکبر 
علمیه  مدرسه  اخالقی 
زینب)س(   حضرت  خواهران 
علم  این که  بیان  با  مالیر 
بی عمل و بی هدف، جهل 
ارزش ترین  با  گفت:  است، 
خدا  شناخت  علم  علم، 
آموزش  علم  آن  از  پس  و 

قرآن کریم است.
متأسفانه  افزود:  وی 
در  والدین  از  بسیاری 
برای  قرآن  آموزش  امر 
فرزندانشان کوتاهی می کنند.  
و  ریاضی  دروس  برای 
مبالغ  فرزندان  خارجه  زبان 
زیادی هزینه می کنند؛ ولی 
و  عربی  دروس  به  نسبت 
قائل  اهمیت چندانی  قرآن 

نیستند.
دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
علومی  این که  بر  تأکید  با 
از  می آموزند  طالب  که 
برخوردار  فراوانی  فضیلت 
کماالت  کرد:  بیان  است، 
علوم  در  انسان  حقیقی 
ولی  است،  نهفته  حوزوی 
ارزش،   با  متاع  کسب 
مقدماتی  و  شرایط  نیازمند 

است.

در مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زینب)س( بررسی شد

آفت مدرگ گرایی 
در حوزه

استان  خواهران  تربیتی  آموزشی  واحدهای  مدیران  نشست 
زنجان با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

علمیه خواهران  مدیر حوزه  بالل محمدی«،  »حجت االسالم 
استان زنجان در این نشست ضمن تشکر از تالش های مسئوالن 
فرموده  به  کرد:  تصریح  استان  این  خواهران  علمیه  حوزه 
امیرمؤمنان علی)ع(، تمامی آنچه از انسان سر می زند، همه پوچ 
و بی حاصل است؛ مگر آن درصدی از اعمال که دارای اخالص 

باشد.
الهی شدن هر عملی بستگی  افزود: ارزش، ماندگاری و  وی 
به میزان اخالص آن دارد. عملی دارای اخالص است که از سر 
گاهی، اختیار و برای دستیابی به قرب الهی و بدون تظاهر، ریا  آ

کاری، طمع و عادت صورت گیرد.
کار  کرد:  تصریح  زنجان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
آن  در  تأثیری  مردم  تکذیب  یا  تعریف  که  است  خالصانه  زمانی 
راه  شکوه  و  خودخواهی  منیت،  خالصانه  کار  در  باشد.  نداشته 

ندارد.
بر  از سخنان خود  دیگری  در بخش  حجت االسالم محمدی 
توجه  و  دقت  طالب،  دینی  معارف  به  بخشیدن  تعمیق  ضرورت 
درباره رعایت شئونات طلبگی، تالش در جهت افزایش معلومات 
توانمند و  نیروهای جدید،  به کارگیری  خود، دقت و توجه جهت 
دلسوز حوزه های علمیه، رسیدگی به موقع به مشکالت طالب به 
ویژه درباره امور آموزشی برای جلوگیری از متضرر شدن طلبه و 
پیگیری کردن مسائل و مشکالت از طریق مدیریت استان تأکید 

کرد.

با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان زنجان برگزار شد

نشست مدیران واحدهای آموزشی تربیتی 
خواهران زنجان  

برگزاری کارگاه »مشاوره پیش از ازدواج« 
»مشاوره  کارگاه  در  اصفهان  استان  مشاوره طالب  مرکز  مشاور  »آقای محمد حسین صادقی«، 
پیش از ازدواج« گفت: 163 هزار زوج در یک سال با طالق عاطفی با یک دیگر زندگی می کنند و هیچ 

رابطه احساسی و عاطفی با یک دیگر ندارند.
وی اولویت تحصیل برای رسیدن به مدارج علمی باالتر، بی اعتمادی و بدبینی به مردان را از دالیل 
از  بیشتر داشتن، مخالفت خانواده ها و همچنین ترس  آزادی  مجرد بودن جوانان دانست و گفت: 

طالق از دیگر دالیل مجردی افراد است.
این کارشناس خانواده، کمال طلبی، ایده آل گرایی، به امید کسی نشستن، ترس از محدود شدن، 
میل به آزادی، به فکر خود بودن، عدم قبول مسؤولیت و وابستگی به والدین را از علت های دیگر عدم 

تمایل افراد به ازدواج کردن برشمرد.
وی ازدواج نکردن برای رسیدن به خدا و عرفان، وسواس انتخاب و انگیزش کم را از دیگر عوامل 

مجرد ماندن افراد دانست.
این مشاور خانواده تصریح کرد: فواید جسمی، آرامش، عدم آسیب های روانی، اخالقی، تکامل 

انسان و کامل شدن نیمی از دین از فایده های ازدواج است.
ترحم، عدم مهارت »نه«  از روی  ازدواج  پول، قدرت،  بعدی دیدن،  اجبار، ظاهربینی، تک  صادقی، 
گفتن، انتخاب از سر انتقام را از انتخاب های اشتباه برشمرد و اظهار کرد: ترس از در خانه ماندن، ترس 
از حرف های مردم و اطرافیان، فرار از مشکالت زندگی، خستگی از پذیرش خواستگار، عجله، امید تغییر 

و اصالح طرف و امید ایجاد عالقه پس از عقد نیز از دیگر دالیل تن دادن به ازدواج های نادرست است.
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

بل با »

مدیر حوزه علمیه خواهران 
بر  تأکید  با  مازندران  استان 
استفاده از ظرفیت های  عظیم 
خواهران  علمیه  حوزه های 
طلبه  خواهران  کرد:  اظهار 
برای  عظیمی  لشکر  یک 
پاسداشت و گسترش فرهنگ 
جهان  و  کشور  در  دینی 

هستند.
علی  حجت االسالم 
همایش  دومین  در  غفاری 
تازه  طالب  حضور«  »طلیعه 
خواهران  علمیه  مدارس  وارد 
آشنایی  مازندران،  استان 
معماران  عنوان  به  طالب 
با  جامعه  رفتار  مهندسان  و 
قوانین  و  ضوابط  مجموعه 
همچنین  علمیه،  حوزه  
به  نسبت  آن ها  گاهی  آ
اهداف  و  تکالیف  رسالت ها، 
مدارس علمیه و ایجاد انگیزه 
اهداف  جمله  از  را  متعالی 
برگزاری این همایش برشمرد.
علمیه  حوزه  گفت:  وی 
عظیم  ظرفیت  یک  خواهران 
معظم  مقام  فرموده  به  و 
پدیده  یک  رهبری)مدظله العالی( 
که  است  مبارکی  و  عظیم 

علمیه  حوزه های  طالب  اگر 
شوند،  هدایت  درستی  به 
برای  عظیمی  لشکر  یک 
پاسداشت و گسترش فرهنگ 
جهان  و  کشور  در  دینی 

خواهند بود.
مدیر حوزه علمیه خواهران 
امروز  کرد:  تصریح  مازندران 
مشاغل  تعریف  با  دشمن  که 
انحراف  و  بانوان  برای  کاذب 
مادران  زنان،  جایگاه  غارت  و 
را  و خواهران جامعه اسالمی 
است؛  داده  قرار  هدف  مورد 

علمیه  حوزه های  رسالت 
است.  سنگین تر  خواهران 
از  بهره گیری  با  باید  طالب 
فرهنگ  و  دینی  آموزه های 
مقابله  به  محمدی  ناب 
و  دشمن  هجمه های  با 
همچنین برگرداندن جایگاه و 
مجرای  و  مسیر  به  زن  نقش 

اصلی اش بپردازند.
افزود: در حال حاضر  وی 
تئوریسین های  و  تحلیلگران 
که  کنند  اعالم  رسما  دشمن 
مذهب  ایرانیان،  ضعف  نقطه 

و سیاست نیست؛ بلکه کانون 
مادر  آن  رأس  در  و  خانواده 

خانواده است.
حجت االسالم غفاری بیان 
حوزه  حاضر  حال  در  کرد: 
مازندران  خواهران  علمیه 
دارای 21 مدرسه علمیه است 
و متأسفانه به دلیل باال بودن 
و  زمین  قبیل  از  هزینه هایی 
غیره، زیر ساخت های سخت 
تمام  پذیرش  برای  افزاری 
حوزه  در  تحصیل  متقاضیان 
مازندران  خواهران  علمیه 
وجود  با  نیست.  امکان پذیر 
علمیه  حوزه  از  زیاد  استقبال 
امکان  متأسفانه  خواهران، 
تحصیل برای حدود 50 درصد 
خواهران متقاضی به تحصیل 

در حوزه فراهم نیست.
کرد:  خاطرنشان  وی 
فرهنگی،  اجرایی،  مسؤوالن 
استان  اجتماعی  و  سیاسی 
علمیه  مدارس  که  بدانند  باید 
یک  مازندران  خواهران 
عظیمی  سپاه  و  ظرفیت 
امر  در  می توانند  که  است 
برنامه ریزی  و  تصمیم گیری 

استان، در کنار آن ها باشند.

با وجود 21 مدرسه علمیه خواهران در مازندران؛

امکان تحصیل 50 درصد بانوان متقاضی فراهم نیست

مازندران گفت:  اقشار  بسیج  کارگروه فرهنگی سیاسی  رییس 
امروز باید طالب حوزه علمیه خواهران به عنوان مبلغان دینی و 
پاسدار ارزش های اسالمی با ابزارها و شبکه های اجتماعی آشنا 

شده و خود را به این ابزار مجهز کنند.
ویژه طالب  که  در همایش »طلیعه حضور«  احمدی«  »خانم 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  تازه وارد 
برکات انقالب اسالمی ایران اظهار کرد: وقوع انقالب اسالمی 
نظام بین المللی شرق و غرب را شکافت و نظریه نوین نه شرقی، 

نه غربی، جمهوری اسالمی را به وجود آورد.
و  با ظلم ستیزی  اسالمی  نظام جمهوری  این که  بیان  با  وی 
مبارزه  بود،  بسته  نقش  بین الملل  نظام  در  که  ستیزی  استکبار 
کرد، گفت: پس از وقوع انقالب اسالمی دنیا درصدد ضربه زدن 
کوتاه  توطئه ای  از هیچ  زمینه  این  در  و  آمد  بر  اسالمی  نظام  به 
نیامد و امروز که دشمن از طریق جنگ  سخت نتوانسته به اهداف 

خود برسد، دست به دامن جنگ نرم و فرهنگی شده است.
وی تصریح کرد: مهمترین هدف جنگ نرم تغییر باورها، الگو، 

مرجعیت دینی و خانواده از طریق ابزار ها است.
تأکید  مازندران  اقشار  بسیج  سیاسی  فرهنگی  کارگروه  رییس 
بلکه  نمی شود،  محدود  کشورها  مردم  به  نرم  جنگ  آماج  کرد: 
از  است؛  داده  قرار  مورد هدف خود  نیز  را  نخبگان  و  دولتمردان 
این رو باید همه هوشیار بوده و با مسائل مختلف با بصیرت برخورد 

کنیم.
وی با اشاره به ابزار جنگ نرم اظهار کرد: شبکه های مجازی، 
فضای اینترنت، رسانه ها، عرصه هنر، دیپلماسی و سازمان های 
این  از  باید ما هم  و  بوده  نرم  ابزاهای جنگ  از جمله  نهاد  مردم 

طریق نسبت به مقابله آن ها بپردازیم.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: امروز باید طالب حوزه علمیه 
با  خواهران به عنوان مبلغان دینی و پاسدار ارزش های اسالمی 
ابزار  این  به  را  خود  و  شده  آشنا  اجتماعی  شبکه های  و  ابزارها 
و شبهات  بپردازند  نرم دشمن  به جنگ  مقابله  به  تا  کنند  مجهز 

مطرح شده در این فضاها را پاسخ دهند.

در همایش »طلیعه حضور« مطرح شد؛

چگونگی بهره گیری از تکنولوژی برای 
پاسداری از ارزش های اسالمی

عضو شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران کشور تأکید 
کرد: طالب باید به دنبال دین پژوهی و دین شناسی در حوزه ها بوده 

و در این مسیر، از ادله اصلی و منابع معتبر استفاده کنند.
ویژه  که  حضور«  »طلیعه  همایش  در  عالسوند«  فریبا  »خانم 
طالب تازه  وارد سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران استان 
مازندران برگزار شد، اظهار کرد: طالب تازه وارد باید در مطالعات 
و  نهج البالغه  قرآن، شرح  تفاسیر  قبیل  از  معتبر  منابع  به  خود، 

اصول کافی مراجعه کرده و معلومات خود را تقویت کنند.
تأکید  خواهران  علمیه  حوزه های  سیاستگذاری  شورای  عضو 
به دین به  به دنبال عمل  باید در کنار علم آموزی،  کرد: طالب 
صورت جامع باشند؛ چرا که اگر این امر به درستی محقق می شد، 

دیگر نیاز به تبلیغ به این گستردگی در جامعه نبود.
برای  عملی  الگوی  دین،  به  عامل  طلبه  یک  داد:  ادامه  وی 
دیگران است و می تواند یک جهان را به تعالی برساند. البته رفتار 

نادرست یک طلبه می تواند جهانی را تباه کند.
عالسوند دین را دارای دو قسم ظاهری و باطنی دانست و بیان 
کرد: اگر کسی می خواهد به گوهر دین و به کمال مطلوب برسد، 

باید به نماز، روزه و دیر احکام الهی توجه کند.
از اصول  الهی  به مقام  یقین و دلدادگی  وی گفت: اخالص، 

باطنی دین است که باید به آن توجه ویژه ای کرد.
عضو شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران کشور، 
پایه  دروغ  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  گناهان  همه  پایه  را  دروغ 
اصلی به  وجود آمدن مشکالت خانوادگی و انتقال آن به جامعه 

است که سبب فرو رفتن در گرداب گناه می شود.
عالسوند با اشاره به این که مسلمان باید در عمل به دین  دارای منطق 
باشد، تصریح کرد: طالب حوزه های علمیه باید با پایبندی به الزامات 

اخالقی، به تبلیغ دین بپردازند و وحدت میان مردم را حفظ کنند.
که  اسالمی  اخالق  مهم  پایه های  از  یکی  شد:  یادآور  وی 
می تواند اخالق نبوی و اهل بیت)علیهم السالم( را در جامعه جاری کند، 
خیر خواهی و حسن مراوده است؛ از این رو طالب باید در رفتار و 

تبلیغ خود به این امر مهم توجه ویژه کنند.

عضو شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران:

دین پژوهی و دین شناسی طالب 
باید مستدل به ادله معتبر باشد

شهر اد آز »
امام جمعه موقت آزادشهر استان گلستان با بیان این که تولی 
با دشمنان خدا یک  و دشمنی  با دوستان خدا  تبری، دوستی  و 
با  دوستی  و  تبری  و  تولی  گفت:  است،  مهم  و  اساسی  اصل 

اهل بیت)علیهم السالم( باید سرلوحه زندگی انسان ها قرار گیرد.
مدرسه  طالب  جمع  در  کوهساریان«  ایوب  »حجت االسالم 
با  را  خدا  باید  انسان  افزود:  آزادشهر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
تمام وجودش بشناسد و مطیع خدا باشد و بعد دوستان خدا، انبیاء 
الهی و ائمه )علیهم السالم( و دوستان آنان را بشناسد و دوست بدارد و 

سرلوحه زندگی خود قرار دهد.
با بیان این که پیامبر اکرم)ص( تولی و تبری را محکم ترین  وي 
مشکل  خدا  با  کس  هر  کرد:  اظهار  می دانند،  ایمان  دستگیره 
او معنایی  ایمان  باشد دیگر  را در دلش داشته  او  داشته و بغض 
ندارد، در حالی که اگر حب و بغض هر کدام جای خودش اعمال 
اگر همین  اما  خواهد شد،  بشر حل  درصد مشکالت   90 شود، 

دومورد جایشان عوض شود، فاجعه بزرگی به بار خواهد آورد.
امام جمعه آزادشهر ادامه داد: ریشه و اساس حادثه کربال نیز 
اینکه در کربال تولی و تبرای مردم  از همین جا نشأت می گیرد، 

اشتباه شد و واقعه عظیم کربال به وقوع پیوست.
آمنوا  ایهاالذین  »یا  آیه  به  اشاره  با  کوهساریان  حجت االسالم 
ال تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء« آمریکا و اسرائیل را بزرگ ترین 
داشت:  بیان  و  کرد  معرفی  دنیا  در  و مسلمانان  اسالم  دشمنان 
پا  زیر  قرآن  آیات  گذاشتن  با  مساوی  اسرائیل  و  آمریکا  با  رابطه 

است و این رابطه خیلی خطرناک است.

امام جمعه موقت آزادشهر در جمع 
طالب مدرسه  علمیه خواهران الزهرا)س(:

تولی و تبری و دوستی با اهل بیت)علیهم السالم( 
باید سرلوحه زندگی انسان ها قرار گیرد

کارگاه یک روزه پاسخگویی به شبهات زنان با حضور چهل نفراز 
طالب حوزه علمیه فاطمه الزهرا)س( والزهرا)س( شیراز در مدرسه 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( شیراز برگزار شد.
پیرامون  گارگاه  این  در  دینی  کارشناس  عیسی خانی«،  »خانم 
شبهات و مبنای فکری آنها صحبت کرد و به دلیل وسیع بودن 
دامنه شبهات، به طالب تأکید کرد که به جای حفظ کردن پاسخ 
چند شبهه، با مبنا و ساختار اصلی آن آشنا باشند و طبق آنها به 

راحتی به شبهات جواب دهند. 
و  اعتقادی  فکری  مبنای  درنظرداشتن  اهمیت  بیان  با  وی 
روان شناسی اسالمی در مورد مسئله تفاوت های زن ومرد به چند شبهه 
نظیرحق حضانت، ارث و دیه پاسخ داد و تا حدود زیادی توانست طالب 

را نسبت به مسئله شبهات زنان، مسلح به علم دینی واجتماعی کند.
زنان  برای  حجاب  اجبار  شبهه  به  پاسخ  در  دینی  کارشناس 
اظهار کرد: برخالف نظر بسیاری از افراد که فکرمی کنند حجاب 
یک مسأله فردی است! یک مسأله اجتماعی بوده و جامعه فضایی 
وظایف  از  این  و  است  افراد  تک  تک  ایمانی  بسترسازی  برای 

حکومت دینی است.

شیراز »

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

برگزاری کارگاه
»پاسخگویی به شبهات زنان«

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران معصومیه شیراز از برگزاری 
کارگاه مهارت های بیان احکام در این مدرسه علمیه خبر داد.

طالب  حضور  با  کارگاه  این  گفت:  آهنگران«  سمیه  »خانم 
دیگر مدارس علمیه شیراز به مدت چهار ساعت در مدرسه علمیه 

خواهران معصومیه برگزار شد.
وی افزود: »خانم سمیه تقی پور« مدیر مدرسه علمیه خواهران 
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  منازاده«  زهره  »خانم  و  معصومیه 

فاطمه الزهرا)س( شیراز اساتید این کارگاه بودند.
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران معصومیه شیراز اظهار کرد: 
اساتید این کارگاه با اشاره به رسالت مهم خواهران طلبه در پاسخگویی 
به مسائل شرعی و لزوم پاسخگویی صحیح به مسائل شرعی بر تربیت 

طالب به صورت تخصصی و آموزش های ویژه تأکید کردند.

برگزاری کارگاه مهارت های بیان احکام
در مدرسه علمیه خواهران معصومیه

این که طلبه  بیان  با  فارس  استان  مدیر حوزه علمیه خواهران 
نباید از مجاهرین باشد، اظهار کرد: خواهران طلبه نخبه را باید به 

عنوان الگو به جامعه معرفی کرد.
»آیت الله علی شیخ موحد« در نشست مدیران مدارس علمیه 
خواهران استان فارس با اشاره به روایت پیامبر)ص( که می فرمایند 
مگر  آزادند،  من  امت  همه  اْلُمَجاِهِریَن؛  ِإالَّ  ُمَعاًفی  ِتي  مَّ

ُ
أ »ُکلُّ 

چارچوب  روایت  این  کرد:  اظهار  کنند«  تخلف  علنی  که  کسانی 
آزادی انسان ها را بیان می کند.

اگر  که  داشت  می توان  را  برداشت  این  روایت  از  افزود:  وی 
سرانجام  کند،  رها  را  دیگران  حقوق  به  تجاهر  جامعه  در  انسان 
صالح خواهد شد و مالک حفظ آزادی همین است. تجاهر نیز به 

معنای احترام قائل نشدن به دیگران است.
تمام  این که  بیان  با  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
خوبی ها در تقوا خالصه شده است، بیان کرد: اگر حوزه بخواهد 
ببرد.  بهره  حضرت محمد)ص(  روایت  از  باید  کند،  رشد  جامعه  در 
بی  که  بگوید  کند،  تبلیغ  را  حجاب  می خواهد  اگر  نمونه  برای 

حجابی در حقیقت تجاوز به حقوق دیگران است.
همانند  گفت:  مدیران  به  خطاب  همچنین  موحد  آیت الله 
علمای بزرگ در ساختار طلبگی خواهران، الگوهای نخبه را به 
جامعه ارائه کنید. خوشبختانه استان فارس در طول تاریخ شاهد 
نبوغ الگوهای مختلف سیاسی، دینی و اجتماعی بوده است. شما 

نیز طلبه ای را وارد جامعه کنید که جز مجاهرین نباشد.
وی یادآور شد: بهترین الگوی بانوان حضرت زهرا)س( هستند که 
امام علی)ع(، ایشان را »خیرة النسا« خطاب می کند. زهرای اطهر)س( 

از نظر دانش در اوج علم و جایگاه معنوی ایشان غیب عالم است.

مدیر حوزه علمیه خواهران فارس:

خواهران طلبه نخبه را 
باید به عنوان الگو معرفی کرد

با  فارس  استان  خواهران  علمیه  مدارس  مدیران  نشست 
محوریت امور مالی و پژوهشی در سالن اجتماعات مدیریت حوزه 

علمیه خواهران این استان برگزار شد.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  صدیق،  مدینه 
فارس در این نشست، نحوه ایجاد و فعالیت تشکل های پژوهشی 
از قبیل کانون، انجمن و هسته، مراحل انجام تحقیقات پایانی و 
پایان نامه از تصویب تا دفاع، ضوابط تمدید سنوات، مراحل بررسی 
و انجام طرح ها و فعالیت های پژوهشی از قبیل همایش، نشست 
راه اندازی  اصول  کتابخانه ها،  امور  افزایی،  مهارت  دوره های  و 
نشریه و مجالت پژوهشی و همچنین شرایط چاپ آثار نخبگان 

پژوهشی در نشریات قرآنی را تشریح کرد.
حضور  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
مؤثر معاون پژوهش در مدرسه را الزامی دانست و افزود: برخی 
معاونان پژوهش از نامه های معاونت پژوهش اظهار بی اطالعی 

می کنند و تدریس را علت کم کاری های خود می دانند.
عملکرد  بر  مدیران  بیشتر  چه  هر  نظارت  بر  پایان  در  صدیق 

معاونان پژوهش تأکید کرد.

برگزاری نشست مدیران
مدارس علمیه خواهران فارس

امغان د »

»خانم فاطمه ترابی« در جمع طالب و دانش آموختگان سطح 
از  فرازی  بررسی  با  دامغان  فاطمیه  عالی  آموزش  مؤسسه  سه 
دعای مکارم اخالق امام سجاد)ع( تحت عنوان »و هب لی معالی 
االخالق و اعصمنی من الفخر«، به تفاوت معالی اخالق)مکارم 

اخالق( و محاسن اخالق پرداخت.
وی با بیان روایتی محاسن اخالق را در رفتار نرم با مردم، ادب 

در کالم و خوشرویی در مواجهه با مردم دانست.
استاد حوزه ادامه داد: معالی اخالق یعنی صفاتی که داللت بر 
انسانیت انسان می کند و این صفات را هر انسانی به طور فطری 
محبوب  که  می کند  حکم  انسان  انسانیت  چون  دارد،  دوست 

دیگران باشد.
ترابی افزود: مکارم اخالق مرتبه ای باالتر از محاسن اخالق و 

مخالف غرایز نفسانی است.
وی با بیان روایاتی مصادیقی چون صله رحم با کسانی که قطع 
است،  کرده  انسان ظلم  در حق  که  از کسی  عفو  کرده اند،  رحم 
گفت: مکارم اخالق گرفتاری ها را کم می کند و خداوند به برکت 

این اعمال وسعت در رزق و وقت به انسان عطا می کند.
»و  اخالق  مکارم  دعای  فراز  از  جمله  این  به  اشاره  با  ترابی 
اعصمنی من الفخر«، گفت: دوری از فخر بزرگ ترین مرحله در 

مکارم اخالق است.
اخالق  به  اسالمی  تعالیم  در  چه  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
توصیه و تأکید شده است اما باید توجه کرد که از انسانیت انسان 

سوء استفاده نشود.

در جمع طالب و دانش آموختگان سطح سه 
مؤسسه آموزش عالی فاطمیه عنوان شد

دوری از فخر بزرگ ترین 
مرحله در مکارم اخالق است

از هو ا »

برگزاری  از  خوزستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  سرپرست 
کارگاه آموزشی و مهارتی ویژه معاونان و کاربران آموزش مدارس 

علمیه خواهران این استان خبر داد.
کارگاه  این  کرد:  اظهار  لویمی«  مسعود  »حجت االسالم 
شرکت  رفت و آمد  تسهیل  جهت  و  جغرافیایی  مناطق  براساس 

کنندگان از 31 مدرسه استان در سه مرحله برگزار شد.
محل  امام)ره(  بندر  و  اهواز  دزفول،  شهرهای  داد:  ادامه  وی 

برگزاری این کارگاه آموزشی بودند.
سرپرست حوزه علمیه خواهران استان خوزستان تصریح کرد: 
اساتید در این کارگاه ضمن آموزش و توضیح سامانه های آموزش 
و پذیرش سطح دو و سه به پرسش های کاربران درباره آیین نامه  و 

دستورالعمل های آموزشی پاسخ داد.

با حضور کاربران آموزش 31 مدرسه خوزستان برگزار شد

کارگاه »آموزش سامانه های آموزشی«

یالم ا »

دومین نشست »کارگروه تبلیغ« مدارس علمیه خواهران استان 
ایالم با حضور اعضای کارگروه و معاونان فرهنگی مدارس علمیه 

خواهران این استان برگزار شد.
علمیه  حوزه  مدیر  حسنی«،  نواب  سید  »حجت االسالم 
خواهران استان ایالم در این نشست اظهار کرد: مدیریت استان 
مسائل  درباره  نهادها  و  سازمان ها  از  تعدادی  با  تاکنون  ایالم 
مختلف حوزه های علمیه خواهران استان از قبیل مباحث مربوط 
به مبلغان، جلسات مشترکی  داشته که پس از تأیید مصوبات و 

امضای تفاهم نامه، نتایج به مدارس اعالم می شود.
ضرورت  به  اشاره  با  ایالم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
استعداد سنجی مبلغان نیز تصریح کرد: باید در اعزام مبلغ، این 
امر به خوبی مورد توجه قرار گیرد. همچنین اعزام تمام مبلغان 
اساس  بر  و  مدرسه  مدیر  نظارت  با  باید  سازمان ها  و  نهادها  به 

توانمندی مبلغ صورت گیرد.
در ادامه این نشست، اعضا به بیان نظرات و پیشنهادات خود 

درباره موضوعات جلسه و سایر امور مربوط به مبلغان پرداختند.

استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهشی  علمی  نشست شورای 
ایالم در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا اطهر)س( این شهر 

برگزار شد.
در این نشست، برنامه های مرتبط با بزرگداشت هفته پژوهش و 

کتاب، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین طرح ها و فعالیت های پژوهشی پیشنهادی از طرف 
مدارس علمیه خواهران استان ایالم نیز مورد نقد و ارزیابی قرار 

گرفت.
مقدم«،  موسوی  فاطمه  سیده  »خانم  نشست  این  ابتدای  در 
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا اطهر)س( ایالم گفت: 
این مدرسه فعالیت های پژوهشی خود را از سال تأسیس)1374( 

شروع کرده است.
علمیه،  مدرسه  این  پژوهشی  موفقیت هایی  بیان  ضمن  وی 

خواستار حل مشکالت پژوهشی طالب شد.

با هدف برنامه ریزی برای هفته پژوهش برگزار شد

نشست شورای علمی پژوهشی 
حوزه علمیه خواهران

در نشست »کارگروه تبلیغ« مدارس علمیه ایالم مطرح شد 

ضرورت ارتقای سطح علمی مبلغان خواهر

بذول و کتوم
»عالمه حسن حسن زاده آملی« نقل کردند: روزی »جناب عالمه طباطبایی)ره(« که در خدمتشان بودم، فرمودند: اخوای 

را چگونه یافتید؟ 
عرض کردم: »جناب آقا! اخوی، اخوی است. با این تفاوت که آن اخوی خیلی بذول است و این اخوی خیلی کتوم«. 

آقای الهی خیلی بذول بود و آن جناب به عللی خیلی کتوم و هر دو به حق بودند.
این دوبزرگوار و »مرحوم آیت الله آقا شیخ محمدتقی آملی« می فرمودند که از شاگردان »جناب آیت الله سیدعلی قاضی« 

هستیم. 
نیز  می فرمود. طبع شعر  فقه  درس  روزانه  بود،  مسلم  فقه مجتهد  در  قاضی  آقای  جناب  می فرمود:  طباطبایی  آقای 
داشت. حکایاتی از ایشان نقل می کردند که انسان به عظمت عالم انسانی پی می برد. هنگامی که این آحاد رعیت مدتی با 

کشیک نفس کشیدن به چنین مقاماتی رسیدند، پس حجج الهیه چه مقام و منزلتی داشتند؟!
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یم اند »

امغان د »
شهر بو »

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
تجربه  گفت:  بوشهر  استان 
نسبت  را  ما  فرهنگی  تهاجم 
پسابرجام  در  دشمن  نفوذ  به 

نگران کرده است.
»حجت االسالم یوسف جمالی« 
حوزه  معاونان  شورای  جلسه  در 
بوشهر  استان  خواهران  علمیه 
افزود: هنوز هشدارهای مقام معظم

 رهبری)مدظله العالی( که ما را به دفاع از یک حمله و تهاجم فرهنگی 
امروز  تا  متأسفانه  و  نکرده ایم  فراموش  می خواند،  فرا  تمام عیار 
هم، هنوز برنامه  جامعی از طرف مسئوالن، که کشور را در برابر 

تهاجم ها و نفوذ دشمن واکسینه کند، ارائه داده نشده است.
وی اظهار کرد: این مسئله مؤمنین و عالقه مندان به  نظام و 

مردم والیتمدار را نسبت به بحث نفوذ دشمن نگران کرده است.
حجت االسالم جمالی ادامه داد: نفوذ زمانی صورت می گیرد 
که دیوار مبانی اصول، اعتقادات و ماهیت نظام مقدس جمهوری 

اسالمی است فرو بریزد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر بیان داشت: به راستی 
تندروها در کشور از نظر آمریکا چه کسی است؟ آیا غیر از این است 
که کسی که شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر می دهد، 

هر کسی که در خط شهادت و حامی مقاومت باشد، تندرو است.
می کند،  استفاده  دشمن  که  خطوطی  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
که  است  سیاستمدارانی  تربیت  ولی فقیه،  جایگاه  تضعیف  گفت: 
اهداف آن ها را تأمین کند، تضعیف نیروهای وفادار به نظام مقدس 
با  دموکراسی  به  اسالمی  نظام جمهوری  تبدیل  اسالمی،  جمهوری 

تضعیف و حذف شورای نگهبان برخی از اهداف نفوذ دشمن است.
احزاب  بین  اختالف  ایجاد  افزود:  جمالی  حجت االسالم 
سیاسی جهت گرایش آن ها به غرب برای جذب کمک در مقابل 
رقیب و همچنین ناامید کردن جبهه مقاومت از دیگر اهداف نفوذ 

دشمن به شمار می رود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر:

نفوذ دشمن در پسابرجام 
امری نگران کننده است

عنوان  با  اخالقی  نشست 
از  نهی  و  معروف  به  »امر 
مدرسان  حضور  با  منکر« 
مدرسه  همت  به  طالب  و 
علمیه خواهران سیدالشهدا)ع( 

اصفهان برگزار شد.
»حجت االسالم سید حسین 
رفیعائی«، مدیر مدرسه علمیه 
شهر  ولی عصر)عج(  برادران 
با  نشست  این  در  اصفهان 
پیامبر  از  روایتی  به  اشاره 
گام  نخستین  گفت:  اکرم)ص( 
در امـر به معروف، شناسانـدن 
حسین)ع(  امام  است.  معروف 
فلسفه قیـام خود را زنده کردن 
امـر به معروف و نهی از منکر 

ذکر می کنند.
وی افزود: وقتی از »آیت الله 
العظمی بهجت« درباره شرکت 
در جشن عروسی اقوام نزدیک 
بوده  آواز  و  ساز  با  همراه  که 
مجلس،  این  به  نرفتـن  با  و 
است،  شده  حاصل  رحم  قطع 
پاسخ  ایشـان  می شود،  سوال 
بهانه ها  »این گونه  می دهد: 
مجوز ارتکاب حرام نمی شود.«

مدیر مدرسه علمیه برادران 
اصفهان  شهر  ولی عصر)عج( 
اظهار کرد: در امر به معروف و 
نهی از منکر روش برخورد مهم 

است. خدای متعال به حضرت 
با  موسی)ع( دستور می دهد که 
صحبت  نـرمی  با  نیز  فرعون 
بی  احتمـال  اگر  پس  کند. 
می شود،  داده  معروف  تأثیری 
نخست باید زمینه چینی کرد و 
سپس امـر به معروف را انجام 
داد. حتی برخی مـواقع بایـد از 
مال خود و حق خود بگذریم تا 

نتیجه بگیریم.
وی درباره معنای معروف و 
منکر تصریح کرد: هیچ کس 
سراغ نجاست نمی رود، چـون 
زشتی و قبـح آن روشـن است. 
غیبت و رذائـل اخالقی دیگـر  
نیز باید نزد انسان تبیین شود 
که چـه بر سـر آدمی می آورد. 
»من  می فرمایند:  پیامبر)ص( 

ام  ُمسِلمًا  َاو  ُمسِلما  اغتاب 
صیامـه  و  صالَته  الله  َیقَبِل 
اربعیـَن لیال و نهارًا؛ هرکس از 
یک مرد یا زن مسلمان غیبت 
کند، حتمًا خدا قبول نمی کند 
روز  و  شب  چهـل  روزه  و  نماز 
بیانگر عمق زشتی  این  او را« 

گناه کبیره غیبت است.
رفیعائی  حجت االسالم 

قرآن  از  آیاتی  به  اشاره  با 
در  کرد:  خاطرنشان  کریم 
خود  از  که  است  آمده  قرآن 
و  مواظبت  خود  خانواده   و 
مراقبت کنید. نخست بایـد از 
خـودمان شروع کنیم و رذائل 

را از خود بیرون بریزیم.
خودسازی  داد:  ادامه  وی 
دو گـام تخلیـه و تحلیه)زینت 

روزی  باید  طلبه  دارد.  دادن( 
صفات  درباره  دقیقه  چند 
را  آن ها  کند،  فکر  خودش 
کـار  آن هـا  روی  و  کرده  ثبت 
که  است  این  مهم  کنـد. 
توجیه  را  خود  گنـاه  انسان 
را  طلبکاری  روحیـه  و  نکند 
دنبال  همچنین  بگذارد.  کنار 

عیب دیگران نباشد.
علمیه  مدرسه  مدیر 
شهر  ولی عصر)عج(  برادران 
کرد:  خاطرنشان  اصفهان 
و  خدا  با  می خواهیم  اگر 
ارتباط  در  ائمه)علیهم السالم( 
سبب  به  را  آن ها  باید  باشیم، 
برای  نه  بخواهیـم  خودشـان 
رفع  یا  و  خـود  خواسته های 
مشکالتمان. در روایت آمـده: 
را  حسین)ع(  امام  که  »کسی 
حق  به  عارف  و  کند  زیارت 
واجب  او  بر  بهشت  باشد،  او 
اهمیت  بیانگر  این  می شود« 

معرفت و شناخت است.
باید  طلبـه  شد:  یادآور  وی 
اگر  حتی  که  برسـد  جایی  به 
به  کرد،  فحاشی  او  به  فردی 
پیامبر  طلبـه  کند.  محبت  او 
زمـان خودش است؛ از این رو 
در  را  پیامبر  خصلت های  باید 

خود ایجاد کند.

توسط طالب مدرسه علمیه خواهران سیدالشهدا بررسی شد؛

آیا می توان به بهانه عدم تأثیر، امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرد؟

مدرس حوزه و دانشگاه راه رسیدن به بهشت را خوف از خداوند 
دانست، گفت: خوف از پروردگار رهایی از هوا و هوس را به دنبال 

خواهد داشت.
»حجت االسالم علی نظری منفرد« در نشست اخالقی مدرسه 
به واژه های »عمر« و  با اشاره  علمیه خواهران زهرائیه نجف آباد 
»ثروت« گفت: درباره این دو موضوع پس از مرگ از انسان سؤال 

می شود.
وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم)ص( عنوان کرد: بر اساس 
این حدیث حب دنیا انسان را وادار به گناه می کند و زندگی مذموم 

برای انسان رقم خواهد زد.
که  عواملی  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
دنیای انسان را مذموم خواهد کرد و مصیبتی برای انسان خواهد 

بود، ثروت است.
وی افزود: مصیبت بزرگ تر آن است که انسان هر روز از عمر 
آتش  به  در حقیقت  بداند  آن که  بدون  می دهد،  از دست  را  خود 

نزدیک می شود یا به سمت بهشت در حرکت است!
از  را خوف  بهشت  به  رسیدن  راه  منفرد  نظری  حجت االسالم 
خداوند دانست و گفت: خوف از پروردگارمان رهایی از هوا و هوس 
را به دنبال خواهد داشت و فردی که به این صفت متخّلق باشد، 

سختی های دنیا برایش آسان می شود.

در درس اخالق مدرسه علمیه خواهران زهرائیه عنوان شد

خوف از خدا سبب رهایی انسان 
از هوا و هوس می شود

 نشست پژوهشی »حقوق کودک از منظر تعالیم دینی« در مؤسسه 
آموزش عالی حوزوی فاطمیه دامغان برگزار شد.

کارشناس  و  مشاور  زرندی«  معصومه  »خانم  نشست،  این  در 
تربیت  کودک،  حقوق  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  خانواده  مسائل 
صحیح است، گفت: فرزندپروری زیبا، دلچسب و پرخطر است و 

گاهی است. این امر نیازمند آ
باید  صحیح  تربیت  روند  از  بهره مندی  برای  این که  بیان  با  وی 
از مسائل  یکی  افزود:  آورد،  به دست  را  گاهی الزم  آ و  مطالعه کرد 
در تربیت صحیح داشتن هدف است، که نوع جهان بینی والدین در 

تربیت صحیح مؤثر است.
نقش  به  ادامه  در  حوزه  استاد  و  خانواده  مسائل  کارشناس 
خانواده در انتقال باورهای دینی پرداخت و توجه به تربیت فرزند 
از دوران جنینی و کودکی، بازی مناسب با سن کودک و انتخاب 
توجه  و  فرزند  جنس  و  سن  به  توجه  وی،  برای  خوب  بازی  هم 
به تفاوت های فردی را از عوامل مؤثر در انتقال درست باورهای 

دینی برشمرد.
زرندی تدوام رفتار والدین، مشاهده رفتار عملی والدین، حضور 
در محافل دینی، آموزش آموزه های دینی در سن خاص، تلقین 
و  شخصیت ها  معرفی  مذهبی،  آموزه های  از  صحیح  القائات 
از جمله راه های ماندگار  را  با شرایط  به موقع و  بزرگان و تشویق 

آموزش های دینی دانست.

مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه برگزار کرد

 نشست پژوهشی »حقوق کودک از 
منظر تعالیم دینی«

امام جمعه بخش الوار گرمسیری اندیمشک بیان کرد: امام علی)ع( برخورد و عمل خوب را عامل اصالح دیگران بیان می کند.
»حجت االسالم محمدجواد حسینی منش«، در نشست اخالقی »امر به معروف و نهی از منکر« مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  اندیمشک گفت: انجام ندادن امر به معروف و نهی از منکر، برکت جامعه را از بین می برد.

وی افزود: فردی که امر به معروف را انجام ندهد، در حقیقت گناه را جایز دانسته و دعای چنین فردی مستجاب نمی شود.
امام جمعه بخش الوار گرمسیری اندیمشک با بیان این که امر به معروف و نهی از منکر به دو صورت گروهی و فردی انجام می گیرد،  اظهار کرد: گام به گام و تدریجی عمل کردن الزمه روند صحیح این امر است.
وی ادامه داد: در امر به معروف و نهی از منکر انتقاد از عواطف و همچنین کمک گرفتن از نقاط مثبت افراد برای اصالح از نواهی امری ضروری است و در برخی مواقع نیز بر اساس فرموده پیامبر اسالم 

اخم کردن و ترشرویی می تواند اصالح گر باشد.

امام جمعه بخش الوار گرمسیری اندیمشک در مدرسه عملیه خواهران الزهرا)س( عنوان کرد

با عمل خوب می توان جامعه را اصالح کرد

ودآباد
محم »

ساری
»

نشست سیاسی»بررسی عوامل تحریم«
نشست سیاسی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( اندیمشک با سخنرانی مسئول عقیدتی سیاسی 

ناحیه مقاومت بسیج این شهر برگزار شد.
و گفت: سیاست های  پرداخت  تحریم  بررسی عوامل  به  این نشست  در  »مسعود موسوی منش« 

اقتصادی دولتمردان یکی از عوامل تحریم ها است.
ناعادالنه ثروت، رفتارهای اقتصادی نادرست  از مردم، توزیع  وی عدم جدیت در مطالبه مالیات 

مردم و هدر رفتن ثروت های ملی را سبب افزایش فشار اقتصادی برشمرد.
و  نفت  قیمت  عمدی  کاهش  نیز  اندیمشک  بسیج  مقاومت  ناحیه  سیاسی  عقیدتی  مسئول 
تحریم های بانکی و نفتی دولت را از قبیل مسائل ایجاد کننده چالش در بحث اقتصاد دانست و اظهار 

کرد: در صورت لغو تحریم ها باید مراقب بود که وابستگی به فروش نفت افزایش نیابد.
گفتنی است، در پایان این نشست طالب و مبلغان پرسش های خود در مسائل مختلف را بیان کردند.

نشست فرهنگی با موضوع »آثار پنهان قیام اباعبدالله الحسین)ع(« 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( محمودآباد استان مازندران 

برگزار شد.
این  در  دینی  مسائل  کارشناس  دشتی«،   »حجت االسالم 
پنهان  و  آشکار  آثار  دارای  پدیده  هر  این که  بیان  با  نشست 
است، گفت: آثار آشکار قیام عاشورا شامل »امر به معروف«، 
»نهی از منکر«، »توجه به نماز« و »احیای سنت پیامبر)ص(« 

می شود.
وی ادامه داد: آثار پنهانی قیام امام حسین)ع( نیز ایستادن در 
از  الحسین)ع(  اباعبدالله  بگوییم هدف  اگر  بود.  برابر یک جریان 
قیام، ایستادن در برابر یزید و حکومت بنی امیه بود، در حق ایشان 
اجحاف کرده ایم؛ چرا که مقام امام)ع( بسیار باالتر از این مسائل 

است.
حجت االسالم دشتی با بیان این که نهضت عاشورا جهانی بوده 
و نیاز به جریان شناسی خاص خود دارد، یادآور شد: از آدم تا خاتم 

و از خاتم تا امام زمان)عج( همه  »حسین« می گویند.
وی افزود: حضرت زینب)س( نیز پس از واقعه عاشورا خطبه های 

تعقلی و بیدار کننده ایراد می  کنند.
کارشناس مسائل دینی، جذب حداکثری را از دیگر آثار پنهان 
واقعه عاشورا عنوان کرد و گفت: اهل بیت)علیهم السالم( همواره برای 
هدایت افراد تالش کردند. امام حسین)ع( نیز تا آخرین لحظه برای 
هدایت امت نبی اکرم)ص( تالش کردند و برخی افراد از قبیل »حر« 

هدایت شدند.
آیات  به  اشاره  با  ادامه سخنان خود  در  حجت االسالم دشتی 
گفت:  و  دانست  مسلمانان  دشمن  مهم ترین  را  یهود  قرآن، 
حضرت عبدالمطلب برای حفظ جان نبی اکرم)ص( از دست یهود، 

ایشان را به دست دایه می سپارند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

 آثار پنهان قیام اباعبدالله الحسین)ع(
با  ساری  نرجس)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست 

موضوع »ادب و محبت از دیدگاه اهل بیت)علیهم السالم(« برگزار شد.
»خانم زهره نسب«، مدرس حوزه و دانشگاه در این نشست گفت: 

رعایت ادب در زندگی مهم و موجب ارزشمندی انسان می شود.
وی با بیان گوشه ای از رفتار علمای بزرگوار اظهار کرد: اسالم 
برای تمام مراحل زندگی آدابی بیان کرده که رعایت آن ها سبب 

ساخته شدن شخصیت افراد می شود.
مدرس حوزه و دانشگاه اضافه کرد: برای سامان دادن و جهت 
نزد خداوند حاضر  باید مؤدبانه  به ادب در زندگی، نخست  دادن 

شد که الزمه آن اقامه نماز با حضور قلب است.
خانم نسب در پایان با اشاره به همیشگی و اجباری بودن ادب 

بر خالف محبت، گفت: ادب مقدم بر محبت است.

مدرسه علمیه خواهران نرجس)س( برگزار کرد

نشست »ادب و محبت از دیدگاه اهل بیت)علیهم السالم(«

نشست »خانواده و آرامش«

نشست »خانواده و آرامش« در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت نرجس)س( ساری برگزار شد.

دانشگاه  مدرس  ساداتیان«،  »خانم 
تشکیل  از  هدف  گفت:  نشست  این  در 
است  آرامش  و  سکینه  تحصیل  خانواده، 
عنوان  به  زنان  نقش  میان  این  در  که 

همسر و مادر بسیار خطیر و مهم است.
و  برنامه ریزی  بسا  چه  افزود:  وی 
این  در  موفقیت  راهکارهای  دریافت 

و  و در جهت مسئولیت های فردی  راستا 
اجتماعی اجتناب ناپذیر است.

جهاد  این که  بیان  با  دانشگاه  مدرس 
است،  کردن  شوهرداری  خوب  زن، 
تصریح کرد: یکی از فاکتورهای موفقیت 
جنسیت  و  مخاطب  شناسی  فرد،  هر 

شناسی است.
ویژگی های  زن  تا  داد:  ادامه  وی 
شخصیتی همسرش را نشناسد، نمی تواند 

با او تعامل خوبی داشته باشد.
به  خانواده ها  تقسیم  در  سادتیان 
واگرا  خانواده  عاطفی،  طالق،  خانواده 
فرزند  تربیت  و  رحمت  مودت،  همگرا؛  و 
و  دانست  همگرا  خانواده  نتیجه  را  خوب 
اظهار کرد: ایجاد تفاهم در خانواده یعنی 
خانواده  در  تفاوت ها  تحمل  توانایی  ایجاد 
به  زندگی  مهارت های  یادگیری  با  که 

راحتی قابل تحصیل است.

غرض اصلی، عبودیت است
»آیت الله  استادمان  محضر  در  فرمودند:  که  شنیدم  بهجت)ره(«  العظمی  آیت الله  »حضرت  از 

قاضی)ره(« بودیم. ایشان فرزندان زیادی داشتند؛ چون چند عیال داشتند. 
بچه ها می آمدند و می گفتند: پول بدهید! ایشان می فرمودند: پول نیست! در آخر که بچه ها رفتند، 

آقای قاضی فرمودند: من اگر بخواهم، طال هم حاضر می شود! 
استاد من هم می توانست این کار بکند، ولی ما نمی کنیم! هدف از خلقت ما این است که بنده خدا 

شویم. مقام بندگی خدا، بسیار مقام باالیی است.
ما خلق نشده ایم که حتما دارای کشف و کرامات باشیم، بلکه غرض اصلی، عبودیت و بندگی است. 

چه مقامی باالتر از این که خداوند رب العالمین از انسان راضی باشد؟!
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8 بن تنکا »

علمیه  مدرسه  در  قرآن  معلمان  و  طالب  حضور  با  شیعه«  برتری  »عوامل  عنوان  با  نشستی 
خواهران شهید مطهری)ره( شهر تنکابن استان مازندران برگزار شد.

»حجت االسالم جعفر غفاری«، کارشناس مسائل دینی در این نشست با بیان این که اسالم دین 
کامل است، گفت: شیعه نیز مذهب حقه این دین مبین است.

وی مبعث، غدیر، عاشورا، انتظار و والیت فقیه را مؤلفه های ارزشمند و عامل موفقیت شیعه برشمرد.
حجت االسالم غفاری همچنین با اشاره به آیه 32 سوره مائده تصریح کرد: خداوند در این آیه 
اَس َجِمیًعا؛ و هـر کـس نفسی را زنـده کـنـد، گویا همه  ْحَیا النَّ

َ
َما أ نَّ

َ
ْحَیاَها َفَکأ

َ
می فرماید: »َو َمْن أ

مردم را زنده کرده است.« امام خمینی)ره( فردی بودند که جهان را بیدار کردند.

باحضور طالب مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری برگزار شد

نشست »عوامل برتری شیعه« 

یبار جو »

ان تهر »
نفر  از 400  با حضور بیش  گردهمایی بزرگ »رهروان زینبی« 
خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به  مدرسان  و  طالب  بانوان،  از 
الزهرا)س( و مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی ریحانه الرسول)س( 

جویبار برگزار شد.
»حجت االسالم محمد اسماعیل قلی پور«، امام جمعه  جویبار 
رسالت  و  سیدالشهدا)ع(  قیام  اهداف  بیان  به  گردهمایی  این  در 
در  متعال  خداوند  گفت:  و  پرداخت  این باره  زینب)س( در  حضرت 
قرآن کریم از زنان اسوه و الگویی نام می برد که هر کدام أثرگذار 
أثر را به خوبی می توان  نیز این  تاریخ بوده  و در واقعه عاشورا  در 

مشاهده کرد.
و  زنان  بردن  همراه  که  عده ای  فهمی  کج  به  اشاره  با  وی 
کودکان به کربال را بر امام حسین)ع( ایراد می گیرند، تصریح کرد: 
یک  دقیق  برنامه ریزی  با  و  گرفته  نظر  در  را  جوانب  امام)ع( همه 
به وجود  تزویر  و  زور  زر،  مقابل  در  را  یعنی عاشورا  بزرگ  انقالب 

آوردند و هدف ایشان احیای اسالم ناب محمدی بود.
در  کودکان  و  زنان  نقش  به  اشاره  با  جویبار  شهر  جمعه  امام 
ماندگاری واقعه کربال نیز یادآور شد: اباعبدالله الحسین)ع( زن و 
فرزند را با خود همراه کردند؛ چرا که می دانستند این قیام و انقالب 
باید حفظ شود و حضرت زینب)س( پس از عاشورا نیز این مسئولیت 

را انجام دادند.
وی با بیان این که حفظ یک عمل و ماندگاری آن از خود عمل 
چنان  زمان  آن  حکومتی  دستگاه  کرد:  بیان  است،  سخت تر 
جامعه را فریفته بود که مردم، یزید را امام زمانشان می دانستند. 
حتی زمانی که امام حسین)ع( را شهید کرده و کاروان اسرا را وارد 
شهر کردند، حکومت دستور داد تا مردم خیابان ها را آذین بسته و 

به جشن، شادی و پایکوبی بپردازند.
با  زینب)س(  حضرت  این که  بیان  با  قلی پور  حجت االسالم 
گفت:  کردند،  رسوا  را  بنی امیه  حکومت  خود  آتشین  خطبه های 
به گریه  به جای شادی  بود که ورق برگشت و مردم  این  از  پس 

پرداختند.
حفظ   در  مادران  و  زنان  مؤثر  نقش  بر  تأکید  با  ادامه  در  وی 
کانون خانواده نیز عنوان کرد: در جامعه امروزی، زنان باید از سیره 
جایگاه خود  در  که  باشند  الهی  دین  حافظ  و  بگیرند  الگو  زینبی 

بسیار ارزشمند و دارای اجر و قرب معنوی است.
امام جمعه جویبار با اشاره به آسیب ها و آفت های عرصه تربیت 
نیز اظهار کرد: آن قدری که زن قدرت حفظ خانواده را دارد، مرد 
ندارد. زن باید با تربیت صحیح خود برای حفظ دین الهی، سرباز 

امام زمان)عج( تربیت کند.
وی درباره آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
که کودکان را تهدید می کند، خطاب به حاضران گفت: خانواده را 
جدی بگیرید و مراقب فرزندانتان باشید. امروز دشمن تمام قوای 
خود را به کار می برد تا ارکان خانواده ها را سست کند. بدانید که 

حفظ خانواده وظیفه زنان و مادران است.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

گردهمایی بزرگ »رهروان زینبی«

طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( قم به منظور نشان 
دادن انزجار خود از استکبار جهانی و تجدید پیمان با آرمان های امام 

راحل و انقالب، در راهپیمایی 13 آبان شرکت کردند.
این  طالب  آمریکا  جاسوسی  النه  تسخیر  سالروز  با  همزمان 
شهدا  و  امت  امام  آرمان های  با  پیمان  تجدید  منظور  به  مدرسه 
در  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  با  بیعت  تجدید  همچنین  و 

راهپیمایی 13 آبان شرکت کردند.
از  با شکوه، ضمن حمایت  راهپیمایی  این  خواهران طلبه  در 
خط امام و رهبری)مدظله العالی(، با سر دادن شعارهای کوبنده ای تنفر 
و انزجار خود را از استکبار جهانی، آمریکا، رژیم صهیونیستی و 

حکام مرتجع منطقه نشان دادند.

یبار جو حضور طالب مدرسه علمیه خواهران «
حضرت آمنه)س(  در راهپیمایی 13 آبان

همایش »طلیعه حضور«
با  حضور«  »طلیعه  همایش  هم اندیشی  نشست  پیش  دومین 
حضور معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران استان قم برگزار شد.

علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  حسینی پناه«،  »حجت االسالم 
تازه  طلبه های  گردهمایی  برگزاری  از  هدف  قم  استان  خواهران 
وارد را آشنایی با جایگاه و اهداف، الزامات، آفت ها و آسیب ها در 
مسیر طلبگی دانست و گفت: این همایش همه ساله ویژه طالب 

پایه یک و تازه وارد برگزار می شود.
وی با تأکید بر این که این برنامه یک همایش بزرگ برای طالب تازه وارد 
است، بیان کرد: تمامی هماهنگی های الزم برای این برنامه صورت پذیرفته 

است و بنا بر این است که این همایش با مشارکت مدارس انجام پذیرد.
میزبان  شد:  یادآور  قم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
امسال همایش طلیعه حضور مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( است.

از  تهران  کوثر  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  پژوهش  معاون 
برگزاری نشست »کمیته های علمی پژوهشی« این مؤسسه خبر داد.
»خانم رضایی« گفت: براساس تصویب شورای پژوهشی، کمیته های 
علمی در چهار گرایش »تفسیر و علوم قرآن«، »فقه و اصول«، »فلسفه 

و کالم« و »تاریخ و سیره« مشغول به فعالیت های پژوهشی هستند.
گروه های  ساماندهی  به  اعضا  نشست  این  در  افزود:  وی 
علمی در قالب اعضای 5 تا 8 نفره جهت انجام سیر مطالعاتی و 

تحقیقات گروهی و تعیین دبیر گروه پرداختند.
معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر شهر تهران 
اظهار کرد: همچنین فعالیت هر گروه به تفکیک تبیین شد و دبیر 
پایان هر هفته گزارش فعالیت انجام شده   جلسه مؤظف شد در 

گروه را به معاون آموزش ارائه دهد.
تقویت  هدف  با  اساتید  نظر  زیر  کمیته ها  این  شد:  یادآور  وی 
بنیه پژوهشی طالب و شناسایی نخبگان پژوهشی و افراد مستعد 

تشکیل شده است.

مؤسسه حوزوی کوثر برگزار کرد

نشست »کمیته های علمی پژوهشی«

نشست »شیعه شناسی« در مدرسه علمیه خواهران کوثر تهران 
با حضور مدرسان و طالب برگزار شد.

این  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  دزفولی«،  »حجت االسالم 
نشست با بیان این که مرام نامه اعتقادی شیعیان در زیارتنامه های 
فرازهای  در  گفت:  است،  شده  بیان  معصومان)علیهم السالم(  مأثوره 

زیارت، الفاظ دارای بار معانی بسیار مهمی نهفته است.
وی افزود: در بخش سالم زیارتنامه ها، به جایگاه و مقام امام)ع( درود 
زمان)عج(  امام  به  منتسب  که  مقدسه«  »ناحیه  زیارت  در  می فرستیم. 

است، سالم های متعددی به رأس مطهر امام حسین)ع( می فرستیم.
مدرس حوزه و دانشگاه با بیان این که حتی زیارتنامه معصوم)ع( 
امام)ع(  به  آن چه  هر  کرد:  اظهار  می شود،  فرد  هدایت  سبب 

منتسب باشد، برای فرد خیر دارد.
حضرت  چشمان  یوسف)ع(  حضرت  پیراهن  شد:  یادآور  وی 
ولی  پیراهن  حتی  که  می دهد  نشان  این  و  داد  شفا  را  یعقوب)ع( 

خدا، تقدس داشته و برای پیامبر نیز أثر شفا دارد.

سومین نشست از سلسله نشست های سبک زندگی اسالمی در 
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( تهران برگزار شد.

نشست  این  در  خانواده  مسائل  کارشناس  فومژی«،  »خانم 
انجام کامل و جامع  انجام اعمال صالح در حقیقت  اظهار کرد: 

رفتارها و افعال نیک انسانی است.
وی گفت: یکی از نشانه های انجام اعمال صالح در قضاوت است که 
وقتی خود شخص درگیر است، نمی تواند قضاوت صحیحی داشته باشد.

تصریح  نیز  قضاوت  ارکان  درباره  خانواده  مسائل  کارشناس 
باشد. دوم،  باید در حالت متعادل  کرد: نخست، شخص قاضی 
قضاوت  در  سوم،  باشد.  شنیده  را  دعوا  طرف  دو  هر  سخن  باید 
حکم باید بر اساس عمل فرد صادر شود و چهارم، قضاوت نباید 
عجوالنه و با سوء ظن باشد؛ چرا که قضاوت نادرست زیان دنیوی 

و اخروی برای فرد دارد.
وی در پایان این نشست کتاب »لحظه ای درنگ« تألیف مریم 

ادیب را برای مطالعه به طالب معرفی کرد.

افتخاری«،  الله  »خانم 
نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی در این نشست 
مذاکرات  زمینه  کرد:  تصریح 
از دولت پیش پایه ریزی شد و 
معظم  مقام  فرموده  براساس 
موضوع  این  رهبری)مدظله العالی( 
تنها در مسئله هسته ای وجود 

دارد.
وی افزود: اگر ما مذاکره را 
رد می کردیم، تبلیغات دشمن 
و  ستیزی  اسالم  جهت  در 

ایران هراسی تأیید می شد.
در  تهران  مردم  نماینده 
با  اسالمی  شورای  مجلس 
رهبر  فرموده  به  این که  بیان 
معظم انقالب)مدظله العالی( مسئله 
برجام  خود  از  برجام  از  پس 
کرد:  اظهار  است،  مهم تر 
مشترکاتی  و  توافقات  به  اگر 
باید  پس  این  از  رسیده ایم، 

بیشتر توجه کنیم. 
وی ادامه داد: برای نمونه با 
ورود سرمایه گذاران به اقتصاد، 
سیاسی  ذوق زدگی  دچار  نباید 
امنیتی شویم. همه این مسائل 
باید همراه با انتقال تکنولوژی، 
و  مردم  حقوق  رعایت  دانش، 
سیاسی،  امنیتی،  جوانب  تمام 
اقتصادی، اخالقی و اجتماعی 

مردم ما باشد.
برجام  شد:  یادآور  افتخاری 
توسط مجلس و کمیسیون های 
گرفت  قرار  بررسی  مورد  متعدد 
همان  که  خاص  شرایط  با  و 
ماده ای   9 قانون  تصویب 

مجلس است، تأیید شد.
این  پایان  در  است؛  گفتنی 
تهران  مردم  نماینده  نشست 
اسالمی  شورای  مجلس  در 
در  طالب  پرسش های  به 
زمینه های مختلف پاسخ داد.

به  »امر  فرهنگی  نشست 
با عنوان  از منکر«  معروف و نهی 
مدرسه  در  شده  فراموش  واجب 
علمیه خواهران حضرت قاسم بن 

الحسن)ع( شهر تهران برگزار شد.
»خانم تقوی«، کارشناس مسائل 
تبیین  ضمن  نشست،  این  در  دینی 
نهی  و  معروف  به  امر  فقهی  احکام 
دو  این  انجام  کرد:  اظهار  منکر  از 
فریضه شرایط خاص خود را دارد که 

باید به آن ها توجه ویژه ای داشت.
با  دینی  مسائل  کارشناس 
مبارکه  سوره  آیات  به  اشاره 
به  امر  کرد:  تأکید  نیز  مائده 
معروف و نهی از منکر واجب 
دینی است که باید انجام داد.

در  طالب  داد:  ادامه  وی 
اقامه این واجب فراموش شده 
داشته  فراوانی  تالش  باید 
ظهور  تحقق  زمینه  تا  باشند 
حضرت حجت)عج( فراهم شود.

چهارمین نشست از سلسله نشست های »نگرش سیستمی بر مبحث 
خانواده« در مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر تهران برگزار شد.

این که  بیان  با  این نشست  در  بهزادپور«، مدرس حوزه  »خانم 
ازدواج یک زندگی جدید است، گفت: در این موضوع انسان باید 

خود را با شخصی که شناختی نسبت به او ندارد، تطبیق دهد.
وی افزود: عشق در انسان تحول بسیار بزرگی ایجاد می  کند. 
سمت  به  گاهی  و  کمال  سمت  به  را  انسان  عشق،  گاهی  البته 

جهنم و گمراهی می کشاند.
مدرس حوزه با اشاره به آیات قرآن، یکی از اهداف اصلی ازدواج 
را کسب آرامش دانست و تصریح کرد: محبت یک قانون و جعل 

است که خداوند آن را میان زوجین ایجاد کرده است.
یک دیگر  با  تنگاتنگی  ارتباط  خانواده  و  دین  شد:  یادآور  وی 
دارند و هرچه در جامعه، خانواده  ها اصالت بیشتری داشته باشند، 

مردم دیندارتر و ارزش های اخالقی را بهتر رعایت می کنند.
در  امر تحکیم مودت  در  زنان  بهزادپور خاطرنشان کرد: قدرت 
انسان  این است که  بیشتر است و مودت اصلی  از مردان  خانواده 
فردی را برای خودش و برای رشد دیگری دوست داشته باشد. البته 
مرحله باالتر از مودت این است که زوجین تکیه گاه یک دیگر باشند.

نشست »نگرش سیستمی بر مبحث خانواده«

 مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار کرد

نشست »شیعه شناسی«

مدرسه علمیه خواهران زینب کبری)س( برگزار کرد

نشست »سبک زندگی اسالمی«

خواهران طلبه مدرسه علمیه 
خواهران حضرت زینب کبری)س( 
با حضور نماینده مجلس شورای 

اسالمی بررسی کردند

ابعاد برجام

مدرسه علمیه خواهران 
قاسم بن الحسن )ع( برگزارکرد

نشست 
»امر به معروف و 

نهی از منکر«

نشست اخالقی با موضوع »وظایف اجتماعی 
صادقیه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب« 

شهر تبریز برگزار شد.
و  حوزه  مدرس  نظری«،   »حجت االسالم 
و  عقل  این که  بیان  با  نشست  این  در  دانشگاه 
نفس با یک دیگر در حال جنگ هستند، اظهار 
در دست عقل  یا  فرد  قلم  و  زبان، گوش  کرد: 
است و یا در دست نفس. اگر زبان، گوش و قلم 
در دست عقل باشد، پس فرد سرباز عقل است، 
ولی اگر در دست نفس باشد، سرباز نفس است.
کردن  پیدا  دنبال  به  نباید  فرد  افزود:  وی 
باید  بلکه  باشد،  دیگران  در  منفی  خصوصیات 

به اعمال و رفتار خود توجه کند تا متوجه شود 
به چه میزان در مسیر الهی حرکت می کند. به 
چه  به  و  خدا  اختیار  در  میزان  چه  به  تعبیری 

میزان در اختیار شیطان است؟
مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر نیت 
باشد،  انجام کارهای خیر، حب جاه و مقام  در 
شیطانی  نیت ها  و  می رود  هدر  فرد  زحمات 

می شود.
العیوب  ستار  متعال  یادآور شد: خداوند  وی 
بوده و گناهان افراد را فاش نمی کند، در حالی 
افراد  آبروی  میزان  چه  به  می خواست،  اگر  که 

رفته بود؟

تبرزی با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران صادقیه برگزار شد«

نشست »وظایف اجتماعی طالب«

ین قزو »
»حجت االسالم و المسلمین 
محمودرضا جمشیدی«، مدیر 
خواهران  علمیه  حوزه های 
همایش  در  کشور  سراسر 
»طلیعه حضور« طالب ورودی 
سال تحصیلی 95-94 مدارس 
علمیه خواهران استان قزوین 
خاتون  نرجس  اردوگاه  در 
فرهنگی  وظایف  بیان  به  قم 
و  پرداخت  طالب  تبلیغی 
گفت: طالب تازه وارد همانند 
برای  که  هستند  حجاجی 
مشرف  حج  به  بار  نخستین 
و  سرور  این رو  از  می شوند؛  

خوشحالی ویژه ای دارند.
»حجت االسالم  ادامه  در 
حوزه  مدیر  کاظم لو«،  رضا 

علمیه خواهران استان قزوین 
نفر   170 حضور  به  اشاره  با 
و  امسال  ورودی  طالب  از 
مدیران مدارس در این همایش 
گفت: با توجه به این که طلبه 
سرباز امام زمان)عج( است، باید 
دغدغه هایش نیز دغدغه امام 

عصر)عج( باشد. 
از مسؤوالن  وی همچنین 
حضور  زمینه  ایجاد  خواستار 
با مقام  و دیدار طالب خواهر 

معظم رهبری)مدظله العالی( شد.
حجت االسالم رضا اسکندری، 
حوزه های  فرهنگی  معاون 
در  نیز  علمیه خواهران کشور 
ویژگی های  به  نشست  این 
طالب  معنوی  و  اخالقی 
یادآور شد: طلبه  اشاره کرد و 
باید رشد علمی و معنوی را با 

هم داشته باشد.
رشد  کرد:  تصریح  وی 
در  قلب  حضور  با  طلبه  معنوی 
نماز شب، انس  نماز، مناجات، 
صحیفه  نهج البالغه،  قرآن،  با 
الجنان  مفاتیح  و  سجادیه 
امکان پذیر است که در عمل به 
این موارد، استمرار  شرط است.

اسکندری  حجت االسالم 
بهره گیری  البته  کرد:  تصریح 
و  زندگی  حالل  لذت های  از 
زندگی  مهارت های  آموختن 
برنامه های  از  جزیی  باید  نیز 

زندگی طلبه باشد.
همایش  از  دیگری  بخش  در 
»طلیعه حضور« »حجت االسالم 
مهدویت،  کارشناس  عرفان«، 
و  محبت  اطاعت،  معرفت، 
حمایت را از راه های شناخت امام 

زمان)عج( عنوان کرد.
نشست  این  در  همچنین 
برجام، جنگ  مسائل سیاسی 
قبیل  از  آن  راهکارهای  و  نرم 
تقویت نهاد اجتماعی اسالمی، 
شفاف گویی، صراحت در گفتار 
سوی  از  مردم  کردن  گاه  آ و 

استاد داودی ارائه شد.
حمید  »حجت االسالم 
محمدی«،  پژوهشگر حوزوی نیز 
در این همایش به جایگاه طلبه و 

اهداف طلبگی اشاره کرد.
برای  کرد:  تأکید  وی 
رسیدن به مقصد باید عواملی 
و  مراحل  اهداف،  قبیل  از 

موانع را شناخت.

برگزاری همایش »طلیعه حضور« مدارس علمیه خواهران

ششده »

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  ششده استان فارس از برپایی نمایشگاه کتاب 
در این مدرسه علمیه خبر داد.

»خانم کبری نیازمند« اظهار کرد: با همکاری جبهه کتاب شهر فسا، نمایشگاهی در موضوعات 
عاشورا، دفاع مقدس، تربیت، عرفان و غیره در مدرسه الزهرا)س( ششده برگزار شد.

این  برپایی  اهداف  از  را  و مطالعه  ارتقای سطح فرهنگ کتابخوانی  و  ترویج فرهنگ عاشورا  وی 
نمایشگاه دانست.

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ششده با بیان این که نمایشگاه از یکم تا نوزدهم 
آبان برگزار شد، اظهار کرد: بالغ بر 600 جلد کتاب با عناوینی از قبیل  نامیرا، لهوف، سیره حسینی 
به  درصدی   20 تخفیف  با  کربال  المسائل  توجیه  و  زنده ام  من  شینا،  دختر  مطهری،  آثار شهید  در 
عالقه مندان کتاب و کتابخوانی ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال افراد قرار گرفت و قریب به 

نیمی از کتاب ها به فروش رسید.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( باهدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برگزار کرد

نمایشگاه کتاب

آباده
»

نشست »راهکارهای از بین بردن سوءظن« 
آباده  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

طشک استان فارس برگزار شد.
مسائل  کارشناس  میرزایی«،  رقیه  »خانم 
برای  فردی  هر  گفت:  نشست  این  در  خانواده 
و  دیگران  با  صحیح  ارتباط  یک  به  دستیابی 
داشتن آرامش روانی، باید دیدگاه خود را متحول 

ساخته و شیوه تفکرش را تغییر دهد.
هر  این  که  بیان  با  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 

و  خود  اندیشه های  به  بخشیدن  تحرک  با  فرد 
تفکر،  برای  گوناگون  روش های  کارگیری  به 
می تواند شیوه عملکرد ذهن خود را تغییر دهد، 
بیان کرد: می توان با تمرین دادن ذهن به امور 
مثبت  را  ذهن  منفی،  امور  از  دوری  و  مثبت 

اندیش پرورش داد.
میرزایی در پایان تصریح کرد: باید زمانی که 
به سراغمان می آید، وضعیت  منفی  احساسات 

خود را تغییر داد و به کاری سرگرم شد.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

نشست »راهکارهای از بین بردن سوء ظن«

نقد و بررسی تحقیقات پایانی جمعی از خواهران طلبه
از بررسی تحقیقات  آباده طشک استان فارس  الزهرا)س(  معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران 

پایانی جمعی از طالب این مدرسه خبر داد.
»خانم صدیقه میرشکاری« اظهار کرد: در این نشست خانم ها »خواجه«، »بیات« و »معتضدیان« 
از مدرسان راهنما برای بهتر شدن تحقیقات پایانی به نقد و بررسی تحقیق پایانی هفت نفر از طالب 

پرداختند.


