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حرکت حوزه های علمیه 
خواهران در مسیر والیت و 
رهبری

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

ضامن بقای کشور است.

نشریه خبری - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران         سال دهم        شماره 17۸         یکم آذر 1۳95           بیست و یکم صفر  1۴۳۸          بیست و یکم نوامبر2016

علمیه  حوزه های  سیاست گذاری  شورای  دبیر 
حوزه های  برترین های  جشنواره  نهمین  در  خواهران، 
آبان  علمیه خواهران کشور ضمن گرامی داشت روز ۱۳ 
را  خود  آمادگی  مردم  آبان،   ۱۳ روز  در  داشت:  اظهار 
معظم  مقام  از  پیروی  و  دشمنان  با  جدی  مبارزه  برای 

رهبری)مدظله العالی( اعالم می کنند.
خواهران  وظیه  این که  بیان  با  مقتدایی«،  »آیت الله 

طلبه حرکت در مسیر  رسالت انبیا است.
و  سنگین  بسیار  طلبه  خواهران  وظیفه  افزود:  وی 
هستند  انبیا  راه  دهندگان  ادامه  طالب  زیرا  است  مهم 

و باید در مسیری حرکت کنند که انبیا حرکت می کردند.
وی با تأکید بر اهمیت تبلیغ دین در جامعه خاطرنشان 
بلکه  نیست  خواندن  درس  فقط  طالب  وظیفه  کرد: 
به  و اسالمی،  فراگرفتن علوم دینی  از  باید پس  طالب 

هدایت و راهنمایی مردم جامعه بپردازند.
آیت الله مقتدایی ضمن بیان روایتی از پیامبر اکرم)ص( 

گفت: براساس حدیث نبوی، جانشینان پیامبر در زمین 
به  و  می کنند  زنده  را  پیامبر  سنت  که  هستند  کسانی 

دیگران نیز تعلیم می دهند.
علمیه  حوزه های  سیاست گذاری  شورای  دبیر 
خواهران تهدید ها و شبهه افکنی دشمنان را بسیار جدی 

دانست.
بسیار  تهدید های  مجازی  فضای  افزود:  وی 
حال  در  شدت  به  فضا  این  در  دشمنان  و  دارد  زیادی 
رواج  را  و می کوشند اسالم ستیزی  شبهه افکنی هستند 
در  موجود  تهدید های  که  است  طالب  وظیفه  و  دهند 
این فضا را به فرصت تبدیل کرده و از این فضا بر علیه 

دشمنان استفاده نمایند.
آیت الله مقتدایی در پایان با تأکید بر این که طالب باید 
به  باید  باشند گفت: طالب  داشته  ارتقاء علمی  همواره 
وظیفه خود که همان تبلیغ است توجه ویژه داشته باشند 

و وظیفه و رسالت خود را فراموش نکنند.

آیت الله مقتدایی:

 حرکت در مسیر انبیا وظیفه 
اصلی خواهران طلبه است

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

علمیه  حوزه های  مدیر 
نهمین  در  کشور  خواهران 
جشنواره برترین های حوزه  های 
ضمن  خواهران  علمیه 
گفت:   حاضرین  به  خیرمقدم 
قرآن چندین  در  متعال  خدواند 
بار دعوت به مسابقه و مسارعه 
مسابقه  این  که  است  کرده 
سمت  به  حرکت  مسارعه  و 

مغفرت الهی است.
والمسلمین  حجت االسالم 
این که  بر  تأکید  با  جمشیدی، 
متکی  خدواند  به  انسان  اگر 
بیان  می کند،  سقوط  نباشد 
که  انسان هایی  همه   کرد: 
ویژه ای  توانایی   و  ظرفیت 
ظرفیت  همان  بوسیله   دارند 
الهی  امتحان  مورد  توانایی  و 
به  انسان  اگر  و  می گیرند  قرار 
این  در  نباشند  متکی  خداوند 

امتحان سربلند نخواهند شد.
علمیه  حوزه های  مدیر 
این که  بیان  با  کشور  خواهران 
را  خود  ظرفیت  و  توانایی  باید 
راه  در  آن  از  و  کرده  شناسایی 
نمائیم،  استفاده  الهی  رضایت 
این  اثر  اولین  خاطرنشان کرد: 
است  این  شما  برای  جشنواره 
را  خود  توانایی  و  ظرفیت  که 
تقویت،  برای  و  کنید  شناسایی 
نمائید  تالش  آن  نمو  و  ترمیم 
مدارج  به  خدا  خواست  با  تا 

عالی تر دست یابید.
از  روایتی  بیان  با  وی 
که  جعفر)ع(  بن  موسی   امام  

می فرمایند: »از ما نیست کسی 
محاسبه  روز  هر  را  خودش  که 
کردن  محاسبه  گفت:  نکند« 
نیست  اعمال  به  مربوط  فقط 
این  محاسبات  در  باید  بلکه 
که  بگیریم  نظر  در  نیز  را  نکته 
می توانستیم  را  کار هایی  چه 
ندادیم  انجام  ولی  دهیم  انجام 
داشتیم  توانی  و  ظرفیت  چه  و 
که در راه خدا استفاده نکردیم.

والمسلمین  حجت االسالم 
جمشیدی با بیان این که امروزه 
خواهران  علمیه  حوزه های 
نرم افزاری  جنبش  عرصه  در 
هستند،  اثرگذار  و  پیشتاز 
طلبه  خواهران  امروز  گفت: 
کردند  ثابت  خود  بلند  همت  با 
منحصر  فقط  علم  تولید  که 
و  برادران  علمیه  حوزه های  به 
نیست  بزرگ  علمیه  حوزه های 
بلکه حوزه های علمیه خواهران 
امکانات محدود  با  و  دوردست 
را  باکیفیتی  و  مطلوب  آثار  نیز 
ارائه کردند و این ها نشانه هایی 
مسئوالن  برای  هستند 
خواهران  علمیه  حوزه های 
از  پشتیبانی  و  حمایت   به  که 
خواهران  علمیه  حوزه های 

اهتمام ورزند.
حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
اهمیت  بر  تأکید  با  قم  علمیه 
حمایت و پشتیبانی از حوزه های 
نمود:  تصریح  خواهران  علمیه 
مجاهدت های  با  طلبه  بانوان 
ثابت  خود  فرهنگی  و  علمی 

علمیه  حوزه های  در  که  کردند 
و  مهم تر  بسیار  همت  و  اراده 
است  امکانات  از  تر  اثرگذار 
حوزه های  مدیریت  مرکز  ولی 
بسیار  تالش  خواهران  علمیه 
نیاز های  رفع  برای  زیادی 
حوزه های علمیه خواهران دارد 
را برای  تا امکانات  و می کوشد 

حوزه های علمیه فراهم نماید.
علمیه  حوزه های  مدیر 
ارائه  به  ادامه  در  خواهران 
فعالیت های  از  گزارشی 
خواهران  علمیه  حوزه  های 
فرهنگی  آموزش،  عرصه  در 
فضای  و  پژوهش  –تبلیغی، 
مجازی پرداخت و عنوان نمود: 
حوزه های  در  حاضر  حال  در 
علمیه خواهران قریب به ۴۹۰ 
در  خواهران  علمیه  مدرسه 
که  دارد  وجود  کشور  سراسر 

مدرسه   ۵۲ حدود  تعداد  این  از 
علمیه در سطح ۳، سه مدرسه 
در  مابقی  و   ۴ در سطح  علمیه 
فعالیت  به  مشغول   ۲ سطح 

هستند.
قریب  این که  بیان  با  وی 
در  طلبه  خواهر  هزار   ۷۵ به 
خواهران  علمیه  حوزه های 
هستند  تحصیل  مشغول 
 ۱۵ اگر  کرد:  خاطرنشان 
۱۰درصد  از  کمتر  پیش  سال 
خواهران  حوزه علمیه  استادان 
بیش  امروزه  بودند،  بانوان  از 
حوزه  استادان  از  ۹۲درصد  از 
را   ۲ در سطح  خواهران  علمیه 
این  و  می دهند  تشکیل  بانوان 
همت  به  که  است  دستاوردی 
شده  محقق  طلبه  خواهران 

است.
والمسلمین  االسالم  حجت 

جمشیدی بیان کرد: در بخش 
عمومی  مقطع  در  پژوهش 
پایانی  تحقیق  از ۲۷هزار  بیش 
توسط طالب خواهر ارائه شده 
از  بیش  تعداد  این  از  که  است 
و  عالی  مقطع  در  مورد   ۱۲۰۰

تخصصی بوده است.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
هسته   ۵۰۹ تشکیل  کشور، 
 ۲۰۳۱ حضور  با  پژوهشی 
علمی  شورای   ۲۸ پژوهشگر، 
بیش  برگزاری  پژوهشی،  و 
و  اندیشی  آزاد  کرسی   ۶۰۰ ار 
دوره   ۱۶۰۰ از  بیش  برگزاری 
از  را  پژوهشی  مهارت های 
علمیه  حوزه های  دستاورد های 
پژوهش  عرصه  در  خواهران 

دانست.
بانوان  فعال  حضور  به  وی 
علمی  جشنواره های  در  طلبه 
اظهار  و  کرد  اشاره  پژوهشی  و 
عالمه  جشنواره  در  داشت: 
خواهر  هزار   ۶ از  بیش  حلی 
پژوهشی  جشنواره  در  طلبه، 
خواهر   ۵۷۰۰ از  بیش  رشد 
بانوی  جشنواره  در  و  طلبه 
خواهر   ۲۸۰۰ از  بیش  کرامت 
این  و  کردند  شرکت  طلبه 
نشان دهنده حضور فعال بانوان 
و  علمی  عرصه های  در  طلبه 

پژوهشی است.
حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
تولید  و  فعالیت  به  قم  علمیه 
از ۸ هزار  محتوای دینی بیش 
کوثربالگ  در  طلبه  خواهر 

خاطرنشان  و  کرد  اشاره 
ساخت: در جشنواره بین المللی 
»وسیس« شبکه علمی کوثرنت 
به عنوان بزرگترین شبکه دینی 
فرهنگی،  پژوهشی،  آموزشی، 
رتبه  حائز  مدیریتی  و  تبلیغی 

دوم جهانی شد.
حاضر  حال  افزود:در  وی 
مدارس  در  قرآنی  کانون   ۱۵۰
شده  احداث  خواهران  علمیه 
کمک  با  امیدواریم  و  است 
کانون های  این  خیرین 
علمیه  مدارس  تمام  در  قرآنی 

خواهران کشور احداث شود.
والمسلمین  حجت االسالم 
تا  داشت:   اظهار  جمشیدی 
مبلغان  تعداد  گذشته  سال 
حوزه های  در  یافته  سازمان 
علمیه خواهران حدود ۱۲ هزار 
تعداد  این  که  حالی  در  بود  نفر 
امسال به بیش از ۳۰هزار مبلغ 

افزایش داشته است.
کیفیت  به  پایان  در  وی 
حوزه های  مستمر  بخشی 
و  نمود  تاکید  خواهران  علمیه 
علمی  بنیه  باید  داشت:  اظهار 
آنچه  به  و  کنیم  قوی  را  خود 
است  شده  حاصل  االن  که 
تا دیروز برای  اکتفا نکنیم. اگر 
به  نیاز  اسالم،  پیام  رساندن 
امروز  داشتیم،  فیزیکی  حضور 
این  رسانه ای  ابزار  توسعه 
است  کرده  ایجاد  را  فرصت 
به  را  حقیقی  اسالم  چهره  که 

جهانیان نشان دهیم.

اراده و همت  در حوزه های علمیه بسیار مهم تر از امکانات است

برگزاری دوره تربیت محقق 
و پژوهشگر در حوزه های 

علمیه خواهران

حضور ۱۶هزار خواهر 
طلبه در جشنواره قرآنی 
حوزه های علمیه

انتشار نسخه اندروید کوثربالگ

اعطای موافقت اصولی و مجوز فعالیت
دوساله به 8 مدرسه علمیه خواهران

اصولی  موافقت  اعطای  با  علمیه  حوزه های  گسترش  شورای 
تاسیس و مجوز موقت فعالیت دوساله 8 مدرسه علمیه خواهران 

موافقت کرد.
 ،982 مصوبات  براساس  علمیه،  حوزه های  گسترش  شورای 
979، 983 و 981 با اعطای مجوز موقت فعالیت دوسالهمدرسه 
با  مرکزی  استان  تفرش  شهر  معصومیه)س(  خواهران  علمیه 
خواهران  علمیه  مدرسه  مومنی«،  سیدمحمد  »آقای  تقاضای 
تقاضای  با  آذربایجان شرقی  استان  بستان آباد  شهر  الزهرا)س( 
خواهران  علمیه  مدرسه  حاجی آقا«،  رضوی  سیدرضا  »آقای 
ریحانه النبی)س( شهر صائین قلعه استان زنجان و مدرسه علمیه 
مهدی  »آقای  تقاضای  با  تهران  استان  جواداالئمه)ع(  خواهران 

طائب« موافقت نمود.
مرکز  تاسیس  اصولی  موافقت  اعطای  با  هم چنین  شورا  این 
تخصصی خواهران شهر قم با تقاضای »حضرت آیت الله العظمی 
مازندران  استان  شیرگاه  شهر  خواهران  علمیه  مدرسه  سبحانی«، 
خواهران  علمیه  مدرسه  مهدوی«،  محمد  »آقای  تقاضای  با 
طائب«  مهدی  »آقای  تقاضای  با  تهران  استان  جواداالئمه)ع( 
استان  بستان آباد  شهر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  و 
حاجی آقا«  رضوی  سیدرضا  »آقای  تقاضای  با  شرقی  آذربایجان 

براساس مصوبه های 984، 977، 980 و 978 موافقت نمود.

های  حوزه  اطالعات  فناوری  مرکز  کارشناسان  تالش  با 
نویسان  ویژه وبالگ  اندروید کوثربالگ  افزار  نرم  علمیه خواهران 

کوثربالگ طراحی و تولید شد.
این  نرم افزار با هدف تسهیل دسترسی و مدیریت وبالگ نویسان 
متنوع  و  کامل  امکانات  با  زیبا  و  آسان  کاربری  تجربه  ایجاد  و 

طراحی شده است.
 نرم افزار اندروید کوثربالگ دارای امکانات مختلفی از جمله : 
دسترسی به وبالگ های مختلف کاربر ، ارسال مطلب،مشاهده و 
ویرایش مطالب، مشاهده آمارهای مختلف وبالگ،مشاهده و تائید 
نظرات، مدیریت فایل ها، مدیریت صفحات، دسترسی به صفحه 
در  پیشنویس  ایجاد  مرورگر،  در  وبالگ  مدیریت  و صفحه  وبالگ 
دستگاه و ... می باشد. همچنین نرم افزار اندروید کوثربالگ دارای 
می  آن  طریق  از  که  باشد  می  مطلب  سریع  ارسال  برای  ابزارکی 
توان برای هر وبالگ میانبری برای ارسال سریع در میزکار دستگاه 

همراه ایجاد کرد.

استفاده از ظرفیت های 
حو زه های علمیه خواهران  در 

حل مشکالت کشور

حوزه علمیه خواهران الگویی
 برای دیگر مراکز

فعالیت بیش از 8 هزار 
طلبه خواهر در سرویس 

کوثربالگ

 کرسی های آزاداندیشی
 اهمیت زیادی در عرصه

پژوهش دارد

فعالیت های پژوهشی در 
حوزه های علمیه خواهران 

باید کاربردی باشد



رجبی نیا  والمسلمین  حجت االسالم 
برتر  استعداد های  و  امور نخبگان  مدیرکل 
چهارمین  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
علمیه  حوزه  های  استانی  مدیران  نشست 
وضعیت  تشریح  به   ،۹۵ سال  در  خواهران 
امور ممتازان، استعداد های برتر و نخبگان 

حوزه های علمیه خواهران پرداخت.
اداره کل  به وظایف  با اشاره  حجت االسالم والمسلمین رجبی نیا 
و  ممتاران  شناسایی  گفت:  برتر  استعدادهای  و  نخبگان   امور 
معنوی  و  مادی  حمایت  نخبگان،  کشف  و  برتر  استعداد های 
و  ممتازان  توانمندسازی  و  ارتقا  برتر،  استعدادهی  و  ممتازان  از 
و  بکارگیری  جهت  الزم  ظرفیت های  ایجاد  و  برتر  استعداد های 
برتر و نخبگان حوزوی  توانمندی های استعداد های  از  بهره مندی 

از جمله وظایف این اداره به شمار می رود.
و  شناسایی  با  بتواند  است  صدد  در  اداره کل  این  افزود:  وی 
نخبگان  مهارت افزایی  و  علم افزایی  نهایت  در  و  ساماندهی 
در  را  بیشتر  بهره مندی  موجبات  خواهران،  علمیه  حوزه های 

حوزه های علمیه و خارج از آن فراهم نماید.
این که  بیان  با  برتر  استعداد های  و  نخبگان  امور  مدیرکل 
برنامه های ارتقایی برای طالب و نخبگان در نظر گرفته شده است 
در  تا  می کوشیم  ساماندهی  و  شناسایی  حوزه   در  داشت:  اظهار 
عرصه های آموزش، پژوهش، فرهنگی –تبلیغی، اخالق و تربیت 

و مدیریت شناسایی و ساماندهی صورت گیرد.
برای  کرد:  خاطرنشان  رجبی نیا  والمسلمین  حجت االسالم 
به  آنان  تبدیل  و  باالتر  سطوح  به  طالب  ارتقاء  و  توانمندسازی 
نخبگان آینده حوزوی، طرح هایی مانند استفاده از استادان جهت 
نشست ها،  همایش ها،  پودمانی،  دوره های  طالب،  و  راهنمایی 
پژوهشی،  آموزشی،  کارگاه های  علمی،  بازدید های  اردوها، 

فرهنگی و ... پیش بینی شده است.
گفتنی است در پایان، پایگاه اطالع رسانی ناب با آدرس اینترنتی
فراخوان های  و  فعالیت ها  اطالع رسانی  جهت   nab.whc.ir
شناسایی، حمایت و ارتقاء نخبگان، طالب استعداد برتر و ممتازان 

حوزه های علمیه خواهران رونمایی شد.
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در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
حوزه های  استانی  مدیران  نشست  چهارمین 
خیرمقدم  ضمن   ،۹۵ سال  در  خواهران  علمیه 
معصومین)علیهم السالم(  ائمه  گفت:  حاضرین  به 
جامع همه صفات هستند ولی هرکدام از ایشان 
معروف و مشهور به صفتی هستند و امام رضا)ع( 

نیز مشهور به رأفت و مهربانی هستند.
تاکید  جمشیدیبا  والمسلمین  حجت االسالم 
بر اساس سفارش معصومین)علیهم السالم(  این که  بر 
دهیم،  قرار  محاسبه  مورد  را  خود  روز،  هر  باید 
به  خاطرنشان کرد: محاسبه کردن فقط مربوط 
چه  که  بگیریم  نظر  در  باید  بلکه  نیست  اعمال 
انجام  ولی  دهیم  انجام  می توانستیم  را  کار هایی 
راه  در  که  داشتیم  توانی  و  و چه ظرفیت  ندادیم 

خدا استفاده نکردیم.
با بیان  عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
اظهار  فرصت هاست،  خسارت زده  انسان  این که 
و  ظرفیت  بوسیله   ا نسان ها  از  بسیاری  داشت: 
می گیرند  قرار  الهی  امتحان  مورد  خود،  توانایی 
این  در  نباشند  متکی  خداوند  به  انسان  اگر  و 

امتحان سربلند و موفق نخواهند شد.
افزود: فرصت هایی که در اختیار ما قرار  وی 
گرفته است محدود است لذا باید از این فرصت 
شکل  بهترین  به  گرفته  قرار  ما  اختیار  در  که 

ممکن و در راه رضایت الهی استفاده نمائیم.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی به برکت 
اشاره  در جامعه  علمیه خواهران  مدارس  تاثیر  و 
با همت  بیان کرد: امروز خواهران طلبه  نمود و 
به  منحصر  علم  تولید  که  کردند  ثابت  خود  بلند 
حوزه های علمیه برادران و حوزه های علمیه بزرگ 
نیست و ارائه آثار مطلوب و با کیفیت از حوزه های 
با  و  از نظر جغرافیایی  علمیه خواهران دوردست 

امکانات محدود، گواه بر این مدعاست.

حوزه های  پژوهش  معاونت  داد:  ادامه  وی 
پژوهش  امر  در  را  نهضتی  خواهران،  علمیه 
از  زودتر  بسیار  نهضت  این  و  کرد  راه اندازی 
برنامه ریزی ها به ثمر دهی رسید و این نشان دهنده 

اهتمام و جدیت معاونت پژوهش است.
تأکید  با  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
باید  پژوهشی  فعالیت های  در  این که  بر 
بلند مدت صورت گیرد، عنوان  برنامه ریز ی های 
بلندمدت  برنامه ریزی های  با  غربی ها  نمود: 
باید  نیز  ما  و  دنیا دارند  و مدیریت  اداره  سعی در 

برنامه های بلند مدت داشته باشیم.
تأکید  با  علمیه  حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
مدیریت های  و  مدارس  وابستگی  باید  این که  بر 
کرد:  تصریح  یابد،  کاهش  مرکز  به  استانی 
برنامه ریزی،  با  باید  استانی  مدیریت های 
مشکالت استانی و مدارس علمیه را حل نمایند، 
هرچند مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

تالش بسیار زیادی برای رفع نیاز های حوزه های 
را  امکانات  تا  می کوشد  و  دارد  خواهران  علمیه 

برای حوزه های علمیه فراهم نماید.
وی در ادامه به آیه شریفه »و سارعوا الی مغفره 
خدواند  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  ربکم«  من 
و  مسابقه  به  دعوت  بار  چندین  قرآن  در  متعال 
مسارعه  و  مسابقه  این  که  است  کرده  مسارعه 

حرکت به سمت مغفرت الهی است.
در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
اهمیت  بر  تأکید  با  سخنانش  از  دیگری  بخش 
رسانه،  ظرفیت های  از  باید  گفت:  اطالع رسانی 
پژوهشی  آموزشی،  فعالیت های  معرفی  برای 
استفاده  خواهران  علمیه  حوزه های  فرهنگی  و 

نمائیم.
بیان  با  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
وبالگ«  یک  طلبه،  »هر  شعار  تحقق  این که 
به  است  خواهران  علمیه  حوزه های  اهداف  از 

در  وبالگ نویس  خواهر  ۸هزار  از  بیش  فعالیت 
سامانه کوثربالگ اشاره نمود.

وی با بیان این که توسعه علمی، تعمیق علمی 
طالب و تولید علم از برنامه های معاونت پژوهش 
نمود:  حوزه های علمیه خواهران است، تصریح 
از  بیش  عمومی  مقطع  در  پژوهش،  بخش  در 
خواهر  طالب  توسط  پایانی  تحقیق  ۲۷هزار 
این  از  ۱۲۰۰مورد  از  بیش  که  است  شده  ارائه 
بوده  تخصصی  و  عالی  مقطع  در  پایان نامه ها 

است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور، تشکیل 
با حضور ۲۸۳۱پژوهشگر،  پژوهشی  ۵۰۹هسته 
با  استادان  پژوهشی  هسته های  تشکیل 
علمی  ۲۸شورای  تشکیل  ۱۲۰۷استاد،  حضور 
۶۰۰کرسی  از  بیش  برگزاری  پژوهشی،  و 
۱۶۰۰دوره  از  بیش  برگزاری  آزاد اندیشی، 
مهارت های پژوهشی، برگزاری بیش از قریب به 
بیش  و چاپ  و نشست علمی  ۱۲۰۰هم اندیشی 
از ۵۱اثر قرآنی از دستاورد های حوزه های علمیه 

خواهران در عرصه پژوهش دانست.
به  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
جشنواره های  در  طلبه  بانوان  فعال  حضور 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  پژوهشی  و  علمی 
خواهر  ۶هزار  از  بیش  حلی  عالمه  جشنواره  در 
از  بیش  رشد  پژوهشی  جشنواره  در  طلبه، 
کرامت  بانوی  جشنواره  در  و  طلبه  ۵۷۰۰خواهر 
و  کردند  شرکت  طلبه  ۲۸۰۰خواهر  از  بیش 
در  طلبه  بانوان  فعال  حضور  نشان دهنده  این 

عرصه های علمی و پژوهشی است.
مستمر  بخشی  کیفیت  به  پایان  در  وی 
اظهار  و  نمود  تاکید  خواهران  علمیه  حوزه های 
داشت: باید بنیه علمی خود را قوی کنیم به آنچه 
که در حال حاضر حاصل شده است اکتفا نکنیم.

مدیرکل  مدملی  خانم 
پژوهش های تحصیلی حوزه  های 
چهارمین  در  خواهران  علمیه 
سال  در  استانی  مدیران  نشست 
تربیت  طرح  داشت:  اظهار   ۹۵
طرح های  از  پژوهشی  استادان 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه 
خواهران به منظور آشنایی طالب 
با نگارش مقاله علمی، تحقیق و 

پایان نامه است.
کرد:  بیان  مدملی  خانم 
پژوهش ها،  علمی  افزایش سطح 
و  راهنما  استادان  بومی سازی 
در  واحد  الگوی  دنبال کردن 
از اقدامات  فعالیت های پژوهشی 
تحصیلی  پژوهش های  اداره کل 

حوزه های علمیه خواهران است.
وی در ادامه به تغییر ارزشیابی 
تحصیلی  ارزشیابی  به  آموزشی 
پژوهش  سهم  گفت:  کرد،  اشاره 
است  مسائلی  از  آموزش  نظام  در 
که مصوب شواری علمی و تربیتی 
است و موجب می شود که نمرات 
آموزشی  نمرات  صرفا  طالب 
نباشد بلکه فعالیت های پژوهشی 
ارزشیابی  این  در  نیز  فرهنگی  و 

سهیم باشند.
ساعات  به  ادامه  در  وی 
مدارس  در  الزامی  پژوهشی 
و  کرد  اشاره  خواهران  علمیه 
گفت: طالب باید در فعالیت های 
پژوهشی تمرین داشته باشند لذا با 
تصویب شورای علمی و پژوهشی 
الزامی  حوزه های علمیه، ساعات 
فعالیت های  برای  اختیاری  و 
پژوهشی خواهران طلبه در طول 
هفتگی  برنامه  در  تحصیلی  سال 
طالب معین شده است و طالب 

باید ۲ ساعت در هفته به صورت 
به  هفته  در  ساعت   ۱۰ و  الزامی 
فعالیت های  به  اختیاری  صورت 

پژوهشی بپردازند.
به  داد:  ادامه  مدملی  خانم 
حاضر  حال  در  منظور  همین 
دروس  برای  پژوهشی  ۲پیوست 
جدید  ترم  در  و  است  شده  آماده 
قرار  مدارس  اختیار  در  تحصیلی 

می گیرد.
نمود:  تصریح  پایان  در  وی 
برگزاری کرسی های آزاداندیشی و 
کرسی های نقد نظر از موضوعات 
پژوهش  بحث  در  مهم  بسیار 
مقام  مطالبات  از  که  است 
نیز  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
علمیه  حوزه های  که  می باشد 
فعالیت  بخش  این  در  خواهران 
بسیار خوبی داشتتند و می کوشیم 
تا زمینه های برگزاری کرسی های 
حوزه های  در  نیز  نظریه پردازی 

علمیه خواهران فراهم شود.

مدیر حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

ارائه بیش از ۲۷هزار تحقیق پایانی توسط طالب خواهر

»حجت االسالم رجبی نیا« تشریح نمود:برگزاری دوره تربیت محقق و پژوهشگر در حوزه های علمیه خواهران

توانمندسازی و ارتقاء طالب و ممتازان

مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
اجالس  چهارمین  در  اسالمی  شورای 
مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران 
در  ورود  با  باید  علمیه  حوزه های  گفت: 
سیاسی،  اقتصادی،  نظام  بحث های 
مناسب  محتواهای  تولید   ... و  فرهنگی 
داشته باشند و در اختیار مردم قرار دهند.

به  اشاره  با  فر«  پژمان  نصرالله  والمسلمین  »حجت االسالم 
جنایات جریانات تکفیری در جوامع اسالمی، افزود: اگر گرایش به 
دین و اسالم خواهی در دنیا وجود نداشت، مساله اسالم هراسی 

معنا پیدا نمی کرد.
کیفی  توسعه  به  هم  و  کمی  توسعه  به  هم  باید  ما  افزود:  وی 
حوزه  های علمیه بپردازیم چرا که اگر بخواهیم فقط به داخل کشور 
نگاه کنیم متوجه کمبود روحانی در جامعه می شویم.وی در ادامه 
فکری،  باالی  ظرفیت های  از  خواهران  علمیه  حوزه های  افزود: 
فرهنگی و ... برخوردار هستند که با این ظرفیت های عظیم می 

توانند در هر شهر و منطقه ای موثر حضور یابند.
حجت االسالم والمسلمین پژمان فر به نقش حوزه  های خواهران 
افزار  نرم  اینکه اصل مسئله  به  توجه  با  ابراز داشت:  و  اشاره کرد 
های  حوزه  وجود  است،  بانوان  اختیار  در  انسانی  نیروی  تربیت  و 
علمیه خواهران و تربیت نیروهای توانمند در میان این قشر جامعه 

امری ضروری و مفید است.
تحصیلی حوزوی  برای همه سطوح  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
حوزه  التحصیالن  فارغ  کرد:  بیان  شود،  ریزی  برنامه  خواهران 
های علمیه ظرفیت های بزرگی هستند که باید در فضای گفتمانی 

و جریان سازی قرار گیرند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی افزود: مدارس 
باید در  نیاز جامعه نیست و ما  علمیه موجود در کشور پاسخگوی 

ارتباط با این موضوع زیر ساخت های مناسب را فراهم کنیم.
طالب  برگشت  که  شود  فراهم  شرایطی  باید  داد:  ادامه  وی   
خویش  زندگی  محل  به  طلبه  وقتی  که  باشد  نحوی  به  جامعه  به 
برگشت بتواند به راحتی تبلیغ معارف دین مبین اسالم را انجام دهد. 
و  اجتماعی  مسائل  به  پژمان  فر  والمسلمین  حجت االسالم 
و  اشاره   ... و  اعتیاد، طالق   از جمله، حجاب،  جامعه  مشکالت 
ایستاده  این حکومت  براندازی  برای  تمام جدیت  با  گفت: دشمن 
توانند  می  که  هستند  نهادی  قویترین  علمیه  های  حوزه  و  است 

نقشه های دشمن را خراب کنند و فضای کشور را تغییر دهند.
وی در پایان اظهار داشت: نگرانی امروز در عرصه فرهنگ را با 

ظرفیت عظیم حوزه های علمیه می توان پاسخ داد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

استفاده از ظرفیت های حو زه های علمیه خواهران  
در حل مشکالت کشور

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور:

پژوهش  معاون  حصاری  علی اکبر  والمسلمین  حجت االسالم 
استانی  مدیران  اجالس  چهارمین  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
دوره های  برگزاری  از   ،۹۵ سال  در  خواهران  علمیه  حوزه های 

تربیت محقق و پژوهشگر در حوزه های علمیه خواهران خبر داد.
حوزه های  کرد:  بیان  حصاری  والمسلمین  حجت االسالم 
علمیه  حوز ه های  در  باید  لذا  نیستند  ِصرف  آموزشی  نهاد  علمیه، 
تولید علم  و  توسعه علمی  و  تعمیق  همه سازوکار هایی که موجب 

می شود تعریف و ساختار آن ایجاد شود.
علمیه  حوزه های  آموزشی  نظام  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
کامل  زمانی  علمی  چرخه  ولی  است  شده  برنامه ریزی  هدف مند 
از  و  بپردازیم  طالب  علمی  توسعه  و  تعمیق  به  که  می شود 
توانایی های به فعلیت رسیده طالب در مسیر گسترش دامنه علمی 

استفاده نمائیم.
کرد:  خاطرنشان  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
تمام  خواهران  علمیه  حوزه های  در  علمی  چرخه  تکمیل  برای 
نزدیک  آینده ای  در  امیدواریم  و  است  شده  بینی  پیش  برنامه ها 
هدفمند  و  نظام مند  صورت  به  پژوهشی  برنامه های  رونق  شاهد 
در مدارس علمیه خواهران باشیم تا طالب همزمان با تحصیل و 

ارتقاء علمی، آماده پاسخگویی به نیاز  علمی و دینی جامعه شوند.
تعمیق علمی  توسعه علم،  حجت االسالم والمسلمین حصاری 
و  برشمرد  پژوهش  معاونت  رسالت های  از  را  علم  تولید  و  طالب 
به  برخی  که  کردیم  پیش بینی  را  برنامه هایی  راستا  این  در  گفت: 
مرحله اجرا رسیده و برخی نیز در حال آماده سازی است و در آینده 

نزدیک آماده  و اجرا می شود.
وی با بیان این که نظام  مند کردن برنامه های پژوهشی مدارس 
پژوهش  معاونت  توسط  در کشور  بار  اولین  برای  علمیه خواهران 
داشت:  اظهار  است  شده  انجام  خواهران  علمیه  حوزه های 
علمیه  مدارس  پژوهشی  برنامه های  کردن  هدف مند   و  نظام مند 
خواهران، از گام هایی است که معاونت پژوهش حوزه های علمیه 
خواهران  به منظور توسعه و تعمیق علمی طالب برداشته است و 
صورت  به  پژوهشی  برنامه های  که  است  کشور  در  بار  اولین  این 
مدون و برنامه ریزی شده در کنار برنامه های آموزشی اجرا می شود.
اندیشی،  آزاد  کرسی های  برگزاری  به  اشاره  با  پژوهش  معاون 
کرسی های نظریه پردازی،  نشست های نقد و بررسی و کارگاه های 
علمیه خواهران گفت:  مدارس  در  پژوهشی  مهارت های  و  روش 
همه فعالیت های پژوهشی که می تواند طالب را در مسیر توسعه و 

تعمیق علمی کمک کند در برنامه های پژوهشی مدارس پیش بینی 
آشنا  با مباحث مبتالبه جامعه  کردیم که موجب می شود  طالب 
شوند و آموخته های طالب فقط محدود و محصور به کتاب های 

درسی نباشد و دامنه پیدا کند.
و  تمرین  پژوهشی،  فعالیت های  در  باید  طالب  افزود:  وی 
علمی  تصویب شورای  با  منظور  به همین  باشند  داشته  ممارست 
برای  اختیاری  و  الزامی  ساعات  علمیه،  حوزه های  تربیتی  و 
ثابت  برنامه  در  تحصیلی  سال  طول  در  پژوهشی  فعالیت های 

هفتگی خواهران طالب معین شده است.
این  در  داد:  ادامه  خواهران  علمیه  حوزه  های  پژوهش  معاون 
برنامه، طالب ۲ساعت در هفته به صورت الزامی به فعالیت های 
پژوهشی تعریف شده و ۱۰ ساعت به صورت اختیاری و به فراخور 
تربیتی  و  فرهنگی  پژوهشی،  فعالیت  های  به  انگیزه  و  عالقه 

می پردازند.
وی ادامه داد:  باتوجه به این که ۲ ساعت در هفته از برنامه های 
لذا  دارد،  اختصاص  پژوهشی  فعالیت های  به  مدارس  الزامی 
قابل  ناپذیر،  اجتناب  هزینه های  عنوان  به  هم  آن  هزینه های 
برنامه های  اجرای  برای  مدارس  نظر  این  از  و  است  پیش بینی 

پژوهشی مشکلی نخواهند داشت.
حجت االسالم والمسلمین حصاری در ادامه با تأکید بر تعمیق 
و  کرد  اشاره  رشد  پژوهشی  مسابقه  به  علم  تولید  و  طالب  علمی 
که  است  این  رشد  مسابقه  مهم  ویژگی های  از  نمود:  تصریح 
موضوع انتخاب شده توسط طلبه برای شرکت در مسابقه معطوف 

به نیازهای دینی جامعه مخاطب است.
وی در ادامه با بیان این که تغییر ارزشیابی آموزشی به ارزشیابی 

تربیتی است، گفت: سهم  از مصوبات شورای عملی و  تحصیلی 
پژوهش در نظام آموزش از مسائلی است که مصوب شواری علمی 
نمرات  صرفا  طالب  نمرات  که  می شود  موجب  و  است  تربیتی  و 
آموزشی نباشد بلکه فعالیت های پژوهشی و همچنین فرهنگی نیز 

در این نمرات سهیم باشند.
همین  به  افزود:  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
دروس  برای  پژوهشی  پیوست های  آماده سازی  حال  در  منظور 
مختلف هستیم تا در نیم سال دوم سال تحصیلی جاری این طرح 

در چند مدرسه علمیه، به صورت آزمایشی اجرا شود.
مکتب  کاربردی  نیاز  بزرگ ترین  امروز  افزود:  وی 
حوزه های  و  است  دینی  محتوای  تولید  اهل بیت)علیهم السالم(، 
علمیه باید آموزه های دینی را به گزار ه های معرفتی و رفتاری تبدیل 

نمایند.
تاکید های مقام معظم  به  حجت االسالم و المسلمین حصاری 
کرد  اشاره  اسالمی  زندگی  سبک  بحث  به  رهبری)مدظله العالی( 
است  ابرپروژه  یک  اسالمی  زندگی  بحث سبک  داشت:  اظهار  و 
و تمام ساختار های اجتماعی را در بر می گیرد که ذیل آن چندین 

کالن پروژه قرار می گیرد.
با  رابطه  در  پژوهش حوزه های علمیه خواهران گفت:  معاون 
از  بیش  خواهران،  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاونت  علم،  تولید 
۵۰۰ هسته پژوهشی با حضور فارغ التحصیالن حوزه های علمیه 
استادان حوزه های  با حضور  نیز  از ۳۰۰ هسته  بیش  و  خواهران 
اثر  تولید  به  طلبه  و خواهران  است  داده  تشکیل  علمیه خواهران 

مشغول هستند.
وی با اشاره به برگزاری اولین دوره تربیت محقق در رشته اخالق 
و تربیت در سال تحصیلی جاری، تصریح نمود: برگزاری دوره های 
تربیت محقق و پژوهشگر به صورت نظام مند از دیگر برنامه های 
معاونت پژوهش است تا خواهران پژوهشگر در رشته های مختلف 

علوم اسالمی و مورد نیاز جامعه تربیت شوند.
ایجاد  و  تاسیس  گفت:  حصاری  والمسلمین  حجت االسالم 
مراکز پژوهشی در نقاط مختلف کشور به منظور انجام فعالیت های 
علمیه  حوزه های  پژوهشی  معاونت  اقدامات  دیگر  از  پژوهشی 

خواهران است. 
وی در پایان با تاکید بر استفاده از ظرفیت های حوزه های علمیه 
خواهران تصریح نمود: باید ممتازین حوزه های علمیه خواهران به 

نخبه تبدیل شوند و از ظرفیت های نخبگان استفاده نمائیم.

حجت االسالم والمسلمین رجبی نیا خبر داد:

کرسی های آزاداندیشی اهمیت زیادی در عرصه پژوهش دارد
کل  مدیر  ربانی،  والمسلمین  حجت االسالم 
خواهران،  علمیه   حوزه های  عمومی   پژوهش های 
حوزه های  استانی  مدیران  نشست  چهارمین  در 
فارغ التحصیل  که  بیان کرد: طالبی  علمیه خواهران 
می شوند، واحدهای درسی الزم و کافی از آموزش های 
علوم و معارف اسالمی را گذارنده  و نیز حجمی ارزشنمد 
و  فراگرفته اند  را  پژوهشی  مهارت های  و  روش   از 
اقدامات ارزشمندی در قالب تحقیق پایانی و پایان نامه 
و مقاله تحقیقی را انجام داده و در رتبه »پژوهشگری« 

قرار می گیرند.
از  استفاده  به  ربانی،  والمسلمین  حجت االسالم 
علمیه  حوزه های  زیاد  بسیار  ظرفیت های  و  سرمایه ها 
خواهران در عرصه پژوهش اشاره کرد و عنوان نمود: 
علمیه  حوزه های  سرمایه های  و  ظرفیت ها  از  باید 
خواهران در عرصه پژوهش برای تولید محتوا دینی و 

اسالمی استفاده کنیم.
علمیه  حوزه های  عمومی  پژوهش های  مدیرکل 
و  حرفه ای  پژوهش های  عرصه   به  ورود  خواهران، 
و  بسیار مهم  را  دینی  علوم  تولید  منظور  به  کادمیک  آ

استان ها  از  بسیاری  نمود:  عنوان  و  دانست  ضروری 
برای  زیرساخت ها  و  امکانات  ایجاد  درخواست 
پژوهش های عمومی را دارند و ما در تالش هستیم تا 
این امکانات و زیرساخت ها فراهم شود تا شاهد حضور 
پژوهشی  فعالیت های  در  استادان  و  طالب  پررنگ 

باشیم.
عظیم  طیف  این  ساماندهی  و  هدایت  افزود:  وی 
دانش آموخته  متخصص  انسانی  عوامل  از  ارزشمند  و 
در فعالیت های پژوهش های حرفه ای، کار بسیار مهم 
و  گسترده  پروسه ای  امر هرچند  این  و  است  و سخت 
باشد که  انجام می  قابل  ولی  است  پر هزینه  و  زمانبر 

همراهی عوامل فراوانی در ستاد و صف را می طلبد.
امکانات  ایجاد  ربانی،  والمسلمین  حجت االسالم 
منابع  تامین  و  پشتیبانی  و  زیرساخت ها  فراهم سازی  و 
شورای های  تشکیل  و  کتابخانه ها  راه اندازی  جمله  از 
و  تشکیل  پژوهشی،  برنامه ریزی های  پژوهشی، 
راه اندازی مجموعه های پژوهشی مانند هسته، گروه، 
انجمن علمی، مرکز تحقیقات و شهرک های پژوهشی 
آثار  برای  خروجی  درگاه های  راه اندازی  و  تاسیس  و 
جمله  از  را  دانش  بازار  در  حضور  و  علمی  تولیدات  و 

اقدامات اداره کل حوزه های علمیه خواهران برشمرد.
به  اهتمام  ساخت:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
و  پژوهش  برای  فیزیکی  عرصه های  استانداردسازی 
سخت افزاری،  منابع  سازی  استاندارد  پژوهشگران، 
تامین و تجهیز و روز  به محققان،  امنیت بخشی مالی 
جایگاه  ارتقاء  و  نیاز  مورد  افزاری  نرم  منابع  کردن  آمد 
و  خور  در  اعتبار  کسب  و  پژوهشی  مراکز  و  پژوهشی 
شایسته در جایگاه ملی و فراملی از اولویت ها و اقدامات 
علمیه  حوزه های  عمومی  پژوهش های  اداه کل 

خواهران است.

ورود به عرصه پژوهش های حرفه ای برای تولید علوم دینی ضروری است
مدیرکل پژوهش های عمومی حوزه های علمیه خواهران:مدیرکل پژوهش های تحصیلی حوزه های علمیه خواهران:
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رئیس مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم:مدیر حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

علمیه  حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
در  طلبه  خواهر  16هزار  شرکت  از  خواهران 
جشنواره قرآنی حوزه های علمیه خبر داد و گفت: 
امسال 5 هزار خواهر طلبه آماده تبلیغ می شوند.

حجت االسالم  و المسلمین رضا اسکندری در 
نشست نمایندگان مجمع طالب و فضالی حوزه 
علمیه قم و مسئولین حوزه های علمیه خواهران، 
به  خواهران  علمیه  حوزه های  نیاز  به  اشاره  با 
مدرسه   500 حدود  کرد:  اظهار  اخالق  استاد 
که  دارد  وجود  در سراسر کشور  علمیه خواهران 
دارند،  نیاز  استاد  به  و اخالقی  تربیتی  در عرصه 
با  حضوری  به صورت  اساتید  این  تأمین  برای 
فضای  از  لذا  هستیم،  مواجه  زیادی  مشکالت 
مجازی استفاده کردیم و اساتید اخالق در فضای 
مجازی مطالبی را بیان می کنند و هزاران تن از 
مباحث  این  از  آنالین  به صورت  طلبه  خواهران 

اخالقی بهره می برند.
تبلیغی  فرهنگی  معاونت  در  داد:  ادامه  وی 
حوزه های علمیه خواهران، سه مأموریت را دنبال 
دوم  تربیتی،  و  اخالقی  مباحث  اول  می کنیم، 
ساماندهی  مأموریت  سومین  و  تبلیغی  مباحث 
خواهران  علمیه  حوزه های  دانش آموختگان. 
به  را  خود  دروس  که  طلبه ای  بانوان  ظرفیت  از 
اتمام رساندند، در عرصه های فرهنگی و تبلیغی 
داشتن  وجود  با  حوزه ها  این  می کند،  استفاده 
انجام  را  خود  مأموریت های  امکانات،  کمترین 

می دهد.
علمیه  حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 

خواهران افزود: یکی از برنامه های این حوزه ها، 
معرفی کتاب های مفید به طالب است، در فصل 
خواهران  به  را  کتاب  عنوان  هشت  امسال  بهار 
این  طلبه معرفی کردیم و 16 هزار طلبه خواهر 
امسال  مجموع  در  کردند،  مطالعه  را  کتاب ها 
مسابقات  در  خواهر  طلبه  هزار   29 تاکنون 
شرکت  خواهران  علمیه  حوزه های  کتاب خوانی 

کردند.
ادامه  اسکندری  والمسلمین  االسالم  حجت 
در  اسالمی  زندگی  سبک  تحقق  دنبال  به  داد: 
هستیم،  جامعه  مردم  و  طالب  خانواده های 
خواهران،  علمیه  حوزه های  در  منظور  این  به 

موضوعاتی  چه  که  داشتیم  محتوایی  مهندسی 
در  موضوعات  این  تا  شود  بیان  طالب  برای 
مدارس  در  همچنین  شود،  محقق  آن ها  زندگی 
با  انس  زمینه  در  خوبی  فضای  خواهران  علمیه 
جشنواره  در  امسال  است،  آمده  وجود  به  قرآن 
نفر شرکت  هزار  خواهران، 16  حوزه های  قرآنی 
این رقم 11  کردند، در حالی که در سال گذشته 

هزار نفر بوده است.
علمیه  حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
علمیه  حوزه های  توافق  به  اشاره  با  خواهران 
خواهران با بسیج در خصوص تربیت مبلغ گفت: 
 10 خصوص  در  که  رسیدیم  توافق  به  بسیج  با 

را  مبلغ  خواهر  هزار  حجاب،  ازجمله  موضوع 
 10 موضوعات  این  از  هرکدام  در  کنیم،  تربیت 
خواهد  معرفی  مبلغ  خواهران  به  بیشتر  یا  کتاب 
شد، برای طلبه های خواهر ظرفیت های زیادی 

در عرصه تبلیغ وجود دارد.
وی ادامه داد: امسال 32 هزار خواهر طلبه را 
در سامانه ای برای امر تبلیغ ساماندهی کردیم و 
به دنبال ساماندهی کردن تمام طلبه های خواهر 
در زمینه تبلیغ هستیم، باید از ظرفیت این بانوان 
در عرصه تبلیغ استفاده شود و حوزه های علمیه 
خواهران طرح ایجاد قرارگاه های فرهنگی را در 

موضوعات مختلف دارد.
علمیه  حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
با  رضوی  فرهنگ  قرارگاه  افزود:  خواهران 
شود،  می  ایجاد  رضوی  قدس  آستان  همکاری 
همچنین به دنبال ایجاد قرارگاه نماز هستیم که 
ساماندهی  طلبه  خواهر  هزار   5 قرارگاه  این  در 
علمیه  حوزه های  دانش آموختگان  شد،  خواهد 
به صورت  هم  و  فردی  به صورت  هم  خواهران 
گروهی در عرصه تبلیغی فعال هستند و همچنین 
در یک نظام تبلیغی موضوعاتی را برای خواهران 
کشور  نیازهای  به  آن ها  تا  کردیم  تعریف  طلبه 

پاسخ بدهند.
حجت االسالم والمسلمین اسکندری در پایان 
با طالب  خاطرنشان کرد: ازدواج طالب خواهر 
برادر، آثار خوبی را در زمینه اقدامات تبلیغی دارد 
و این زوج های طلبه می توانند که مبلغان خوبی 

در مناطق مختلف کشور باشند.

حضور 16 هزار خواهر طلبه در جشنواره قرآنی حوزه های علمیه خواهران

فعالیت بیش از 8 هزار طلبه خواهر در سرویس کوثربالگ

و  طالب  مجمع  هم اندیشی  نمایندگان   
فضالی حوزه علمیه قم با مسئوالن حوزه علمیه 
خواهران با هدف آشنا ساختن نمایندگان مجمع 
ظرفیت ها،  ساختار،  با  قم  علمیه  حوزه  طالب 
علمیه  حوزه های  دست آورد های  و  توانمندی ها 
خواهران، اخذ آراء و نظرات کاربردی نمایندگان 
خواهران،  علمیه  حوزه  درباره  طالب  مجمع 
مختلف  عرصه های  در  همکاری  به  دعوت 
تربیتی  پژوهشی   ، آموزشی  توسعه  و  تاسیس 
اعضای  توانمندی های  از  بهره مندی  و   ... و 
مجمع طالب و فضالی حوزه علمیه قم در مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار گردید.

در این هم اندیشی »حجت االسالم والمسلمین 
علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«  محمودرضا 
اشاره  با  حاضرین  به  خیرمقدم  ضمن  خواهران 
به ظرفیت های عظیم مجمع طالب و فضالی 
حوزه های علمیه گفت: مجمع طالب و فضالی 
که  است  مردمی  نهاد  یک  علمیه  حوزه های 

ظرفیت های بسیار زیادی دارد.
اخیر  سال  در  علمیه  حوزه های  افزود:  وی 
فضالی  و  طالب  مجمع  از  زیادی  بهره های 
تمام  از  باید  ولی  است  داشته  علمیه  حوزه های 

ظرفیت های این مجمع استفاه شود.
احیاء  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
انقالبی گری را از مهم ترین برکات مجمع طالب 
اظهار  و  دانست  علمیه  حوزه های  فضالی  و 
فضالی  و  طالب  مجمع  بودن  مردمی  داشت: 
و  طالب  با  مستقیم  ارتباط  و  علمیه  حوزه های 

فضال از ویژگی های بارز این مجمع است.
عضو جامعه مدرسین حوزه  علمیه قم در ادامه 
به ارائه گزارشی از فعالیت های حوزه  های علمیه 
فضای  و  پژوهش  آموزش،  عرصه  در  خواهران 
مجازی پرداخت و عنوان نمود: در حال حاضر در 
حوزه های علمیه خواهران قریب به ۴۹۰مدرسه 
که  دارد  در سراسر کشور وجود  علمیه خواهران 
از این تعداد حدود ۵۲مدرسه علمیه در سطح ۳، 

در سطح  مابقی  در سطح ۴و  علمیه  سه مدرسه 
۲مشغول به فعالیت هستند.

حجت االسالم والمسلمین جمشیدی با اشاره 
به دغدغه های مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
 ۸ از  بیش  فعالیت  به  مجازی  فضای  عرصه   در 
کوثربالگ  سامانه  در  وبالگ نویس  خواهر  هزار 
در  طلبه  خواهر  هزار   ۶۵ از  بیش  فعالیت  و 
حوزه های  گفت:  کرد  اشاره  کوثرنت  شبکه 
در  حوزوی  نهاد  پیشروترین  خواهران  علمیه 
عرصه فضای مجازی است و آمارها گواه بر این 

مدعاست.
در  پژوهش،  بخش  در  نمود:  تصریح  وی 
پایانی  تحقیق  ۲۷هزار  از  بیش  عمومی  مقطع 
توسط طالب خواهر ارائه شده است که بیش از 
مقطع  در  پایانی  تحقیق های  این  از  ۱۲۰۰مورد 

عالی و تخصصی بوده است.
کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
حضور  با  پژوهشی  هسته   ۵۰۹ تشکیل 
پژوهشی  هسته های  تشکیل  ۲۸۳۱پژوهشگر، 
تشکیل  ۱۲۰۷استاد،  حضور  با  استادان 
بیش  برگزاری  پژوهشی،  و  علمی  ۲۸شورای 

از  بیش  برگزاری  آزاد اندیشی،  ۶۰۰کرسی  از 
۱۶۰۰دوره مهارت های پژوهشی، برگزاری قریب 
به ۱۲۰۰هم اندیشی و نشست علمی و چاپ بیش 
از ۵۱ اثر قرآنی از دستاورد های حوزه های علمیه 

خواهران در عرصه پژوهش دانست.
به  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
جشنواره های  در  طلبه  بانوان  فعال  حضور 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  پژوهشی  و  علمی 
از ۶ هزار خواهر  بیش  در جشنواره عالمه حلی 
از  بیش  رشد  پژوهشی  جشنواره  در  طلبه، 
بانوی کرامت  ۵۷۰۰ خواهر طلبه و در جشنواره 
و  کردند  شرکت  طلبه  ۲۸۰۰خواهر  از  بیش 
در  طلبه  بانوان  فعال  حضور  نشان دهنده  این 

عرصه های علمی و پژوهشی است.
خواهر  ۷۵هزار  به  قریب  این که  بیان  با  وی 
مشغول  خواهران  علمیه  حوزه های  در  طلبه، 
۱۵سال  اگر  کرد:  خاطرنشان  هستند  تحصیل 
حوزه علمیه  استادان  ۱۰درصد  از  کمتر  پیش 
 ۹۲ از  بیش  امروزه  بودند،  بانوان  از  خواهران، 
درصد از استادان حوزه علمیه خواهران در سطح 

۲را بانوان تشکیل می دهند.

به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه  های  مدیر 
این که حوزه های علمیه خواهران ثابت کردند که 
بزرگ  علمیه  حوزه های  مختص  فقط  علم  تولید 
از  بسیاری  در  داشت:  اظهار  نیست  شاخص  و 
به  تبدیل  خواهران  علمیه  مدارس  استان ها، 
قطب علمی و فرهنگی برای تربیت و رشد بانوان 
مدارس  تمام  که  هستیم  تالش  در  و  شده اند 
فرهنگی  و  علمی  قطب  به  را  خواهران  علمیه 

تبدیل نمائیم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره 
گفت:  خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز  تاثیرات  به 
مرکز تحقیقات زن خانواده که با هدف مطالعات 
نظری و کاربری در عرصه زن و خانواده تشکیل 
شده است در سال های اخیر فعالیت های بسیار 
و  زن  مختلف  عرصه های  در  موثری  و  زیاد 

خانواده داشته است.
وی  افزود: در حال حاضر ۱۵۳ کانون قرانی 
شده  احداث  خواهران  علمیه  مدارس  کنار  در 
است که امیدواریم که در کنار تمام مدرسه علمیه 

خواهران کانون های قرآنی احداث شود.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی با اشاره 
خواهران  علمیه  مدرسه   ۲۵۰ بهره برداری  به 
به  باتوجه  نمود:  عنوان  اخیر  سال های  در 
امکانات  خواهران  علمیه  حوزه های  کم  قدمت 
سخت افزاری مناسبی در حوزه  های علمیه وجود 
نداشت ولی در سال های اخیر بیش از ۴۶۰ پروژه 
عمرانی داشتیم که از این تعداد حدود ۲۵۰ پروژه 

به بهره برداری رسیده است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران در ادامه پایان 
حوزه های  در  انقالبی  فرهنگ  این که  بیان  با 
علمیه خواهران نهادینه شده است اظهار داشت: 
مسیر سیاسی حوزه های علمیه خواهران مسیری 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  که  است 
خواهران  علمیه  حوزه های  و  می فرمایند  تببین 
و  در مسیر والیت  و  نظام هستند  همواره همراه 

رهبری حرکت می کنند.

حرکت حوزه های علمیه خواهران در مسیر والیت و رهبری

با  قم  علمیه  حوزه  فضالی  و  طالب  نمایندگان  مجمع  رئیس 
قم  علمیه  حوزه  فضالی  و  طالب  مجمع  ظرفیت های  به  اشاره 
گفت: مجمع های استانی طالب ظرفیت های بزرگی دارند و باید از 
ظرفیت این مجمع ها برای همکاری با حوزه خواهران استفاده کرد.
ظهر  حسینی نژاد  علی اکبر  سید  والمسلمین  حجت االسالم  
امروز در نشست نمایندگان مجمع طالب و فضالی حوزه علمیه 
اشاره  با  و مسؤوالن مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران  قم 
به ظرفیت های موجود در حوزه های علمیه خواهران اظهار کرد: 
حوزه های علمیه خواهران  می توانند برای مراکز دیگر الگو باشند، 
با وجودی که درگذشته به حوزه های علمیه خواهران بی مهری شد، 
اما مدیران این نهاد با کارشان توانستند که خودشان را اثبات کنند.
وی ادامه داد: نصف جمعیت ایران را بانوان تشکیل می دهند و 
مبلغان خواهر تأثیر بیشتری را روی بانوان می گذارند. رهبر معظم 
تأکید  بر اهمیت حوزه های علمیه خواهران  نیز  العالی(  )مدظله  انقالب 
زیادی داشتند. دشمنان اکنون بیش از آنکه مردان جامعه را هدف 
گرفته باشند، بانوان کشور را هدف قرار دادند و در چنین شرایطی 

توجه به حوزه های علمیه خواهران ضروری است.
قم  علمیه  حوزه  فضالی  و  طالب  نمایندگان  مجمع  رئیس 
افزود: هم اکنون طالب خواهر در بسیاری از زمینه های علمی از 
برادران طلبه چیزی کم ندارند و مدارس علمیه خواهران زیادی در 
سطح کشور داریم. اکنون مرکز مدیریت علمیه حوزه های خواهران 
از مجمع نمایندگان در زمینهٔ های مختلف درخواست کمک کرده 

است.
حجت االسالم والمسلمین حسینی نژاد با اشاره به ظرفیت های 
مجمع طالب و فضالی حوزه علمیه قم اظهار کرد: این مجمع با 
کمیسیون ها، اساتید و طالب خود می تواند به حوزه های خواهران 
دارند  بزرگی  ظرفیت های  طالب  استانی  مجمع های  کند.  کمک 
خواهران  حوزه  با  همکاری  برای  مجمع ها  این  ظرفیت  از  باید  و 

استفاده کرد.
ویژه  علمیه  مدرسه   500 حدود  نمود:  تصریح  پایان  در  وی 
این  ظرفیت  از  باید  و  داریم  کشور  مختلف  مناطق  در  خواهران 
مدارس علمیه استفاده شود. اکثر نهادهای حوزوی در زمینٔه ایجاد 
حوزه انقالبی که خواسته رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( است، 
برنامه هایی داشتند و حوزه های علمیه خواهران در این زمینه موفق 

بوده است.

حوزه علمیه خواهران الگویی
 برای دیگر مراکز

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران خبر داد

رئیس مرکز فناوری اطالعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران خبر داد

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران خبر داد

فناوری  مرکز  رئیس  طائی زاده«  علی  »دکتر 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  اطالعات 
خواهران گفت: هم اکنون بیش از 8 هزار طلبه 
خواهر در کوثربالگ فعال هستند و هر روز بیش 
از 100 هزار نفر از وبالگ های کوثربالگ بازدید 

می کنند.
مجمع  نمایندگان  نشست  در  طائی زاده  دکتر 
مسئوالن  و  قم  علمیه  حوزه  فضالی  و  طالب 
در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
خصوص سیاست های این مرکز در عرصه فضای 
حوزه های  مدیریت  مرکز  کرد:  تصریح  مجازی 
برنامه مشخصی  با  مجازی  فضای  در  خواهران 
به  است  توانسته  مرکز  این  و  است  کرده  حرکت 
لحاظ زیرساختی در فضای مجازی توانمند شود، 
خواهران  علمیه  حوزه های  درگذشته  درحالی که 
هم در رده سازمانی و هم  در رده فردی در زمینٔه 
زیرساخت های فضای مجازی به نهادهای دیگر 

وابسته بودند.
تمام  بین  یکپارچه ای  شبکه  داد:  ادامه  وی 

کشور  سراسر  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
و  فرهنگی  اداری،  خدمات  تمام  که  ایجادشده 
می شود.  انجام  شبکه  این  طریق  از  پژوهشی 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 
87 و پیش از بسیاری سازمان ها، شبکه یکپارچه 

خود را ایجاد کرده است.
حوزه های  اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
علمیه خواهران افزود: مرکز داده امین از دیگر 
آوردهای حوزه های علمیه خواهران می  دست 
اخیری  سال های  طی  امین  داده  مرکز  باشد. 
از سوی  اطالعات  انتشار  و  ارسال  برای  مکانی 
از  و  است  بوده  حوزوی  مختلف  نهادهای 
اطالعات حوزه های علمیه خواهران و اساتید و 
میزبانی  امین  داده  مرکز  در  این حوزه ها  طالب 

می شود.
آموزش  برنامه  به  اشاره  با  زاده  طائی  دکتر 
مجازی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
اظهار کرد: حدود پنج هزار طلبه خواهر در این 
آموزش  دوره  اطالعات  و  کردند  شرکت  طرح 

مجازی از طریق مرکز داده امین منتشر می شود.
رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزهای علمیه 
خواهران افزود: در این مرکز دو بستر، کوثر نت و 
کوثربالگ را ایجاد کردیم تا همه طالب خواهر از 
همان ابتدا وبالگ و حساب در شبکه اجتماعی 
طلبه  هزار   8 از  بیش  هم اکنون  باشند،  داشته 
خواهر در کوثربالگ فعال هستند و هرروز بیش 
از 100 هزار نفر از وبالگ های کوثربالگ بازدید 
عموم  عضویت  زمینه  که  داریم  برنامه  و  دارند 
بانوان جامعه را نیز در سرویس کوثربالگ فراهم 

کنیم.
دکتر طائی زاده با اشاره به ویژگی های سامانه 
آموزشی،  فعالیت های  اغلب  گفت:  کوثر نت 
پژوهشی و تبلیغی حوزه های علمیه خواهران از 
طریق سامانه کوثر نت انجام می شود. در کشور 
و  داریم  ضعف  بومی  اجتماعی  شبکه  زمینٔه  در 
کوثر نت در قالب وب و موبایل از دو سال پیش 
سرویس  کوثر1  و  کرده  آغاز  را  خودش  فعالیت 
که  است  توانسته  سرویس  این  و  است  نوآورانه 

و جهان کسب  در سطح کشور  را  برتر  رتبه های 
کند.

در  خواهر  طلبه  هزار   70 داد:  ادامه  وی 
به  شبکه  این  دارند،  عضویت  نت  کوثر  شبکه 
دیتاسنتر سازمانی متصل است، به همین دلیل 
تحصیلی  سال  در  که  طلبه هایی  مثال  به عنوان  
یک درس خاص را می گیرند، در یک گروه ویژه 
عضو می شوند تا با یکدیگر در خصوص آن درس 
در  علمی  تراکنش های  تعداد  کنند.  تبادل نظر 
البته  است،  داشته  افزایش  شدت  به   نت  کوثر 
گروه  شبکه  این  در  می توانند  هم  طلبه ها  خود 

درست کنند.
مدیریت  مرکز  اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
پایان  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
خاطرنشان کرد: طلبه های خواهر به جای اینکه 
بگذارند،  وقت  خارجی  اجتماعی  شبکه های  در 
ارتباط  نیز نحوه  در کوثر نت مهارت های الزم و 
گرفتن با افراد مؤثر را کسب می کنند تا بتوانند در 

آینده در زمینٔه تبلیغ موفق باشند.

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران گفت: سبک زندگی 
دینی یک ابرپژوهش بزرگ است که نظام اسالمی به آن نیاز دارد.

نشست  در  حصاری  علی اکبر  والمسلمین  حجت االسالم    
مسئوالن  و  قم  علمیه  حوزه  فضالی  و  طالب  مجمع  نمایندگان 
حوزه های علمیه خواهران، اظهار کرد: نقشه راه پژوهش حوزه های 
است.  ترسیم شده  فرآیندی  و  به صورت سیستمی  خواهران  علمیه 
به کارگیری  و  حوزه ها  در  پژوهشگر  تربیت  بحث  به  نقشه  این  در 

پژوهشگران در عرصه های مختلف پرداخته شده است.
آموزش  به بحث  داد: در حوزه های علمیه خواهران  ادامه  وی 
پژوهشی  مهارت های  و  است  شده  ویژه ای  توجه  محور  پژوهش 

به صورت گام به گام به خواهران طلبه آموزش داده می شود.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران افزود: به دلیل توجه 
از  زیادی  حجم  خواهران،  علمیه  حوزه های  در  پژوهش  امر  به 
تحقیقات توسط طالب خواهر به نگارش درآمده که این از برکات 
حوزه های علمیه خواهران است. طالب خواهر در سطح 2 حوزه 
به اندازه ای توان نگارش دارند که آثار تحقیقاتی آن ها قابل  انتشار 

است و برخی از این آثار در قالب کتاب منتشر شده است.
حوزه های  برتر  پژوهشگران  گردهمایی  برنامه  به  اشاره  با  وی 
علمیه خواهران اظهار کرد: هر سال تعدادی از طالب خواهری که 
در عرصه پژوهش، برتر هستند را برای شرکت در همایشی دعوت 

می کنیم، استادان برجسته همدر این همایش حضور دارند.
حجت االسالم والمسلمین حصاری افزود: خواهران پژوهشگر 
بیش از 100 عنوان کار تحقیقاتی را در زمینٔه علم کالم انجام دادند 

که این تحقیقات نیز در آینده به چاپ خواهد رسید. 
باید  طالب  افزود:  خواهران  علمیه  حوزه  های  پژوهش  معاون 
به  باشند  داشته  ممارست  و  تمرین  پژوهشی،  فعالیت های  در 
همین منظور با تصویب شورای علمی و تربیتی حوزه های علمیه، 
ساعات الزامی و اختیاری برای فعالیت های پژوهشی در طول سال 
تحصیلی در برنامه ثابت هفتگی خواهران طالب معین شده است.
به صورت  برنامه، طالب ۲ساعت در هفته  این  در  افزود:  وی 
الزامی به فعالیت های پژوهشی تعریف شده و ۱۰ ساعت به صورت 
پژوهشی،  فعالیت  های  به  انگیزه  و  عالقه  فراخور  به  و  اختیاری 

فرهنگی و تربیتی می پردازند.
منظور  همین  به  افزود:  حصاری  المسلمین  حجت االسالم 
مختلف  دروس  برای  پژوهشی  پیوست های  آماده سازی  حال  در 
هستیم تا در نیم سال دوم سال تحصیلی جاری این طرح در چند 

مدرسه علمیه، به صورت آزمایشی اجرا شود.
مراکز  در  خواهران  ویژه  پژوهشی  شهرک های  داد:  ادامه  وی 
استان ها ایجاد خواهد شد و مراکز پژوهشی در سطح شهرستان ها 
شکل می گیرد. این مراکز به یکدیگر وصل می شوند تا پاسخگوی 
زندگی  سبک  مختلف  محورهای  روی  بر  باشند.  جامعه  نیازهای 
دینی تمرکز کردیم و سبک زندگی دینی یک ابر پژوهش بزرگ است 
تنها در  نیاز دارد و انجام چنین پژوهشی  به آن  که نظام اسالمی 

صالحیت حوزه علمیه است.
نیاز  به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه  های  پژوهش  معاون 
حوزه های علمیه خواهران به اساتید پژوهشگر اظهار کرد: در این 
حوزه ها به اساتید راهنما و داور در عرصه پژوهش نیاز داریم. اساتید 
حوزه باید به طالب خواهر در این زمینه کمک کنند تا آثار علمی 

بهتری از سوی طالب تولید شود. 

نظام اسالمی، به پژوهش در زمینه 
سبک زندگی دینی نیاز دارد

نمای حوزه رس اخبار مدا
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تبریزآذربایجان شرقی
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

پارسآباداردبیلشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( بیان شد

دولتآباداصهفانشهراستان
استاد حوزه بیان کرد:

کوشکاصفهانشهراستان
حجت االسالم والمسلمین دهنوی:

شهراستان

اول  پایه  طالب  از  نفر   270 حضور  با  حضور  طلیعه  همایش 
آذربایجان شرقی در اردوگاه نرجس خاتون قم برگزار شد.

والمسلمین  »حجت االسالم  روزه  دو  همایش  این  در 
مسعودی نیا« مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان شرقی با اشاره 
به مراحل تقویت و تزکیه نفس گفت: برای طی مراحل خود سازی 

و تقویت قدرت اراده، اولین قدم است. 
وی گفت: دومین قدم مراقبه و سومین گام محاسبه نفس بوده 

و آخرین قدم در این راه تنبیه و تشویق نفس است.
معاون  اسکندری«،  والمسلمین  »حجت االسالم   ادامه  در 
چند  طرح  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  تبلیغی  فرهنگی 
از  ما  هدف  و  کردیم؟  انتخاب  را  طلبگی  مسیر  چرا  ما  که  سوال 
طلبگی چیست؟ اظهار داشت: هدف خدا از آفرینش انسان بندگی 
آوردن  بدست  و  بندگی  مسیر  فهمیدن  واقع  در  طلبگی  و  اوست 

بهترین برنامه در این مسیر و آموزش آن به دیگران است.

طلبگی فهمیدن مسیر بندگی و آموزش
 آن به دیگران است

نشست مشترک »حجت االسالم والمسلمین مسعودی نیا« مدیر 
و  چمنی«  دکتر  »آقای  با  آذربایجان شرقی  خواهران  علمیه  حوزه 

»آقای دکتر لطفی« از اعضاء شورای اسالمی تبریز برگزار گردید.
علمیه  حوزه  مدیر  مسعودی نیا«  والمسلمین  »حجت االسالم 
ارائه  به  خیرمقدم،  عرض  ضمن  شرقی،  آذربایجان  خواهران 
و  پرداخت  استان  خواهران  علمیه  حوزه  وضعیت  از  گزارشی 
خاطرنشان نمود: باتوجه به ظرفیت باالی استان آذربایجان شرقی 
علمیه  مدارس  تأسیس  نیازمند  استان  این  خواهران،  جذب  در 

خواهران است.
به  خدمت  گفت:  چمنی«  دکتر  »آقای  نشست  این  ادامه  در 
سبب  و  است  مردم  و  دین  به  خدمت  خواهران  علمیه  حوزه های 
آسیب های  و  شد  خواهد  مردم  مذهبی  و  دینی  تقوای  پرورش 

اجتماعی را به حداقل می رساند.
حوزه های  پیشبرد  و  ساخت  در  مساعدت  و  کمک  افزود:  وی 
مدارس  احداث  برای  لذا  است  بوده  ما  دیرینه  اهداف  از  علمیه 

علمیه خواهران از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

عضو شورای اسالمی شهر تبریز:

خدمت به حوزه های علمیه خدمت به دین است

ارومیهآذربایجان غربی
مدیر مرکز حجاب ریحانه النبی)س( :

شهراستان

اصفهاناصفهان
در مرکز تخصصی فقه و اصول نفیسه عنوان شد

شهراستان
فریدناصفهان

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

شهراستان

در  استادان  و  طالب  حضور  با  نرم  جنگ  محوریت  با  نشستی 
مدرسه علمیه خواهران زینب کبری)س(ارومیه برگزار شد.

حجاب  مرکز  مدیر  ابراهیم پور«،  نشست»حجت االسالم  دراین 
ریحانه النبی)س( ارومیه اظهار داشت؛ حجاب و چادر سابقه 2500 
بانوان ایران اسالمی سال ها قبل از انقالب  ساله در ایران دارد و 

اسالمی چادر می پوشیدند.
از  یکی  و  است  نرم  جنگ  فرمانده  طلبه،  نمود:  بیان  وی 
مهم ترین وظایف طالب و روحانیون، مقابله با دین زدایی و عفت 
زدایی دشمنان است. دشمن اگر بتواند حجاب را از بانوان بگیرد به 

تمام اهداف خود خواهد.
هم  حجاب  افزود:  ارومیه  النبی)س(  ریحانه  حجاب  مرکز  مدیر 
توانمندی  بتواند  باید  طلبه  و  دارد  عقلی  و هم دالیل  دینی  فلسفه 
های الزم برای دفاع از حجاب را به دست آورد و این مهم محقق 
در  باید  طلبه  هر  که  علمی  توانایی های  سایه  در  جز  شد  نخواهد 

کسب این توانایی ها نهایت تالش خود را انجام دهد.
وی در پایان تصریح نمود: خط مقدم مبارزه با دشمن در جنگ 

نرم، حجاب است.

خط مقدم مبارزه با دشمن در 
جنگ نرم، حجاب است

نقدهآذربایجان غربی
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(:

شهراستان

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( نقده با همکاری اداره 
اوقاف استان، همایش بزرگداشت مقام حضرت زینب)س( با حضور 

طالب و بانوان برگزار گردید.
علمیه  مدرسه  مدیر  سعیدی«  شیرین  »خانم  همایش  این  در 
خواهران فاطمیه)س( نقده اظهار داشت: درمقابل این حربه ها باید 
ایستاد و باید با بصیرت حسینی و شعور حسینی و اعتقادات راسخ 

اجازه نفوذ فرهنگی دشمن را ندهیم.

در مقابل حربه های دشمنان باید ایستاد

گرمیاردبیل
در مدرسه علمیه خواهران ولیعصر)عج( بیان شد

شهراستان

»خانم اطلس وهاب زاده«، کارشناس مسائل دینی، در جمع طالب 
مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( پارس آباد، حوادث محرم 
را  نتیجه نادیده گرفتن غدیر دانست و گفت: محرم عزای نادیده 
گرفتن غدیر است و چه کوتاه بود فاصله بین باال رفتن دست امام 
علی)ع( در غدیر و سر امام حسین)ع( در ظهر عاشورا. عاشورا نتیجه 
نادیده گرفتن و فراموشی غدیر بود که به دست بعضی خواص رقم 

خورد.
وی ضمن اشاره به ماجرای غدیر و عوامل تأثیرگذار بر نادیده گرفتن 
حادثه غدیر، بیان کرد: دنیا پرستی، ریأست طلبی و عدم معرفت 
است  غدیر  گرفتن  نادیده  عوامل  از  زمان)عج(  امام  نسبت  صحیح 
که بسیاری از صحابه دچار آن شدند و غدیر را به دست فراموشی 

سپردند.
این  در حال حاضر  وظیفه شیعیان  کرد:  تصریح  وهاب زاده  خانم 
است که نگذارند تجربه تلخ حادثه غدیر تکرار گردد و با احیاگری 
عاشورا، بعثت و غدیر و حمایت همه جانبه از والیت زمینه ظهور 

را فراهم کنند.

واقعه عاشورا؛ نتیجه فراموشی غدیر

مصطفی  »حجت االسالم  حضور  با  محرم  ماه  عزاداری  مراسم   
زارع«، معاون تهذیب حوزه علمیه برادران گرمی، طالب و استادان 

در مدرسه علمیه خواهران ولیعصر)عج( گرمی برگزار گردید.
 حجت االسالم والمسملین زارع، ایمان را شرط نورانیت، روحانیت 
نورانیت  باعث  وضو  که  همانطور  گفت:  و  دانست  دل  طهارت  و 
قلب انسان می شود، ایمان به خدا نیز قلب انسان را نوراني مي کند.
سال  هشت  شهدای  و  عاشورا  واقعه  شهدای  بیشتر  افزود:  وي 
دفاع مقدس، از قشر جوان بودند لذا جوانان باید به دنبال طهارت 

روحی باشند که طهارت روحی شرط مهمی است.
از  آیاتی  بیان  ضمن  گرمی  برادران  علمیه  حوزه  تهذیب  معاون 
قرآن اظهار داشت: جوانان اصحاب کهف، طالب پاکی، زکاوت، 
ایمان و.... بودند و می خواستند خود را به طهارت روحی و جسمی 

برسانند.
این  نقش  و  خمینی)ره(  امام  سربازان  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
امام  سربازان  نمود:  تاکید  اسالمی  انقالب  پیروزی  در  سربازان 
خمینی)ره( در هشت سال دفاع مقدس همان نوجوانان تربیت شده 
کربالیی  و عشق حسینی  با شور  که  بودند  امام حسین)ع(  مکتب 
دیگر خلق کردند و با خون های این جوانان و نوجوانان درخت دین 

اسالم دوباره جان گرفت.

ایمان؛ شرط نورانیت، روحانیت و طهارت
 دل است

معظم  مقام  نظر  از  کبیر  »جهاد  عنوان  با  سیاسی  نشست 
با سخنرانی »سرهنگ رمضانعلی غالمرضایی«  رهبری)مدظله العالی(« 
استادان  و  طالب  جمع  در  اصفهان  استان  سپاه  سیاسی  هادی 

مرکز تخصصی فقه و اصول نفیسه اصفهان برگزار گردید.
بر  متوقف  کبیر  جهاد  این که  به  اشاره  با  غالمرضایی  سرهنگ 
تبیین است به بیان ضرورت و اهمیت موضوع جهاد کبیر پرداخت و 
گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، مساجد و 
حوزه های علمیه ای که در آن فقط به مسائل عبادی پرداخته شود 

و توجهی به مسائل سیاسی نباشد، مکانی سکوالر است.
و  انقالب  که  است  این  دشمنان  خواسته  تمام  داد:  ادامه  وی 
نظام اسالمی از آن ها تمکین کند و برنامه های آن ها را اجرا نماید.

سرهنگ غالمرضایی اظهار داشت: باید با قاطعیت دست رد به 
سینه دشمنان بزنیم و بدانیم تنها ولی و یاور ما خداست.

هادی سیاسی سپاه استان اصفهان ادامه داد: پیروی از هوای 
نفس و هوس ها منجر به قطع نصرت و الطاف الهی خواهد شد.

وی با اشاره به کالم گهربار موالی متقیان حضرت علی)ع(، علت 
به  امر  ترک  و  جامعه  گاهان  آ بی تفاوتی  را  ملت ها  تمدن  انحطاط 

معروف و نهی از منکر عنوان نمود.
)نیروی  ِعده  لحاظ  از  باید   کرد:  تاکید  غالمرضایی   سرهنگ 
رعب  تا  شود  آماده  بستری  نظامی(  )تسهیالت  ُعده  و   ) انسانی 
منظور  به  باید  و همچنین  گردد  ایجاد  در دل دشمنان  و وحشت 

تضعیف روحی، روانی و فکری دشمنان برنامه ریزی صورت گیرد.
وی در پایان با بیان حدیثی از امام  علی)ع( تصریح نمود: سست 
شدن در مقابل دشمن موجب طمع دشمن در جهت نابودی جبهه 

خودی می شود.

علت انحطاط ملت ها، ترک امر به معروف
 و نهی از منکر است

اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز  دانش آموخته  باقری«  »خانم 
دیدگاه  از  زمان  مرور  عنوان  با  خود  پایان نامه  از  اصفهان  النفیسه 

فقه و حقوق موضوعه ایران با رویکردی در فقه جزا دفاع کرد.
تحقیق  ساختار  به  ابتدا  خود  پایان نامه  از  دفاع  در  باقری  خانم 
زوایای  از  همواره  زمان  مرور  موضوع  گفت:  و  نمود  اشاره  خود 
مختلف بررسی و ارزیابی شده است، یکی از مسائل پیرامون بحث 
مرور زمان که در این تحقیق بیشتر مورد بررسی قرارگرفته، جنبه 

حقوقی آن است.
که  جرائمی  در  زمان  مرور  موضوعه،  حقوق  در  افزود:  وی 
تأمینی  اقدامات  یا  بازدارنده  مجازات  نوع  از  آن  قانونی  مجازات 
و  حقوقی  امور  در  و  است  پذیرفته شده  باشد،  تعزیری  و  تربیتی  و 
جرائمی که مستوجب مجازات قصاص، حدود و دیات باشند جاری 

نمی شود و پذیرفته نیست.

با  مقابله  روش های  و  »فضای مجازی  موضوع  با  نشستی 
حضور  با  دشمن«  توسط  اجتماعی  شبکه های  در  افراد  جذب 
مرکز  کارشناس  و  حوزه  استاد  کرباسی«  مجتبی  »حجت االسالم 
فضای مجازی انقالب اسالمی قم، در جمع طالب مدرسه علمیه 

خواهران زهرای مرضیه)س( اصفهان برگزار گردید.
)مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام  گفت:  کرباسی  حجت االسالم 
پیرامون فضای مجازی مطالب مهمی را بیان می کنند و اخیرًا در 
حوزه های  از  و  نمودند  اشاره  موضوع  این  اهمیت  به  خارج  درس 
را  مجازی  فضای  در  فعال  و  جدی  حضور  نیز  طالب  و  علمیه 

مطالبه نمودند.
وی افزود: فضای مجازی از جهتی فرصت مناسب و از جهتی 
آسیب های  می تواند  که  می شود  محسوب  جدی  بسیار  تهدیدی 
فضا  این  وارد  علم  با  باید  طالب  لذا  باشد  داشته  ناپذیری  جبران 

شوند و از غفلت در این فضا بپرهیزند.
شبکه های  آسیب های  جمله  از  نمود:  تصریح  حوزه  استاد 
تمام  گرفتاری  و  ریشه  که  است  وقت  اتالف  و  غفلت  اجتماعی 
انسان  بر  را  فرهنگی  سوء  تأثیرات  که  جایی  تا  است  مشکالت 

می گذارد و انسان را از مسیر اصلی منحرف می کند.
برای  و حکومتی  امنیتی  اطالعات سیاسی،  افزود: صرفًا  وی 
دشمنان مهم نسیت، بلکه ذائقه فرهنگی نیز بسیار اهمیت دارد، 
فرهنگی  فعالیت ضد  بتواند  تا  می کند  ذائقه سنجی  یعنی دشمن 

انجام دهد و در باورها و ارزش های ما تأثیر سوء بگذارد.

در مدرسه علمیه خواهران زهرای مرضیه)س( بیان شد

غفلت و اتالف وقت، از آسیب های
 فضای مجازی است

مرور زمان از دیدگاه فقه و حقوق

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
مرتضوی پناه« استاد و مبلغ حوزه در جمع مدیر، معاونان و استادان 

مدرسه علمیه حضرت نرجس خاتون)س( دولت آباد برگزار شد.
حجت االسالم مرتضوی پناه با اشاره به این نکته که حکمت خیر 
کثیر است گفت: براساس آیه قرآن: »اگر به کسی حکمت دادند 
داشته  طالب  است  الزم  که  مواردی  از  یکی  و  دادند«  کثیر  خیر 

باشند حکمت است.
وی افزود: طبق روایات، نماز شب، تواضع و سکوت از مواردی 

است که موجب می شود انسان به حکمت برسد.
استاد حوزه با بیان این که استادان اگر می خواهند بر شاگردان 
خود تاثیر داشته باشند نباید نماز شب را ترک کنند گفت: سیدعلی 
قاضی در مورد نماز شب گفت:»سراغ ندارم کسی بدون نماز شب 

به حکمت ناب رسیده باشد.«
می شود  نفوذ  موجب  زبان  حفظ  که  این  بر  تاکید  با  وی 

گفت:  مراقبت از زبان باعث می شود انسان به حکمت برسد.

»غفلت«  موضوع  با  اخالقی  نشست 
»حجت االسالم  سخنرانی  با  استادان  ویژه 
جمعه  سیاوشی«امام  اسماعیل   والمسلمین 
مدرسه  در  طالب  و  استادان  باحضور  داران 

علمیه خواهران الزهراء)س( فریدن برگزار شد.
گفت:  داران  جمعه  امام  سیاوشی،  والمسلمین  حجت االسالم 
غفلت نوعی بیماری است و یکی از مسائل مهم و مورد توجه دین 

مبین اسالم است .
خداوند  گفت:  اعراف  179سوره  آیه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
و  انسان ها  از  کثیری  برای  را  جهنم  کردیم  خلق  ما  می فرمایند: 
اجنه، و اینان چشم دارند اما بصیرت ندارند، گوش دارند اما حقایق 

را نمی شنوند، قلب دارند اما درک ندارند و اینان غافلونند.
حجت االسالم سیاوشی تصریح نمود: اگر انسان دچار بیماری 
غفلت شد تمام اهداف و لذت های مادی و معنوی دنیا و آخرت را از 
دست می دهد، چرا که همه اعضا و جوارح را دارد اما هیچ استفاده 

و فایده مفیدی از آن ها نمی برد.
باشد  دل  بیدار  انسان  اگر  کرد:  خاطرنشان  داران  جمعه  امام 
لذت عبادت را می چشد و می تواند به جایی برسد که همه چیز را 
در تسخیر خویش درآورد. لذا باید هر لحظه متوجه باشیم تا دچار 

غفلت نشویم .
وی با بیان این که باید از فرصت ها به خوبی استفاده کرد و قدر 
گفت:  بدانیم  را  است  داده  قرار  ما  اختیار  در  خدا  که  نعمت هایی 
همیشه  که  چرا  کنیم  مقایسه  خود  نداشته های  و  ها  داشته  بین 
داشته های ما بیشتر از نداشته هایمان است و باید همیشه یاد مرگ 
باشیم و همانطور که علم به مرگ و قیامت داریم یقین نیز داشته 

باشیم.

نشست اعتقادی بررسی شبهات زیارت عاشورا با سخنرانی »خانم 
و  طالب  جمع  در  دانشگاه  و  حوزه  استان  نصر«  مهر السادات 
فالورجان  فاطمه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان 

برگزار گردید.
در این نشست »خانم مهر السادات نصر«، استاد حوزه و دانشگاه 
و  عاشورا  زیارت  متن  به  نسبت  موجود  شبهه های  به  اشاره  با 
براساس  انسان  ویژگی های  از  داشت:  اظهار  حسن)ع(  امام 
هم  دارد  خنده  هم  که  است  این  وابکی«  اضحک  هو  آیه»انه 
است. فراوانی  دالیل  )ع(  حسین  امام  بر  گریه  اثبات  برای  و   گریه 
یعقوب)ع(  حضرت  چشمان   ۸۶ و   ۸۴ آیه  یوسف  سوره  گفت:  وی 
می دانستند  یعقوب  حضرت  اینکه  با  شد  سفید  گریه  شدت  از 
حضرت یوسف برمی گردند و در روایت داریم که حضرت امام باقر)ع( 
فرمودند»با اینکه حضرت یعقوب می دانستند فرزندشان برمی گردند 
گریه  چگونه  دیدم  را  کربال  صحنه  تمام  که  من  می کردند،  گریه 

نکنم؟«

ساالر شهیدان  و  سرور  شهادت  ایام  مناسبت  به  اخالقی  نشست 
و  »حجت االسالم  سخنرانی  با  الحسین)ع(  عبدالله  ابا  حضرت 
المسلمین محمد رضا صالحیان«،دبیر شورای سیاستگزاری ائمه 
علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  و  اصفهان  جمعه 

خواهران صالحات فوالدشهر برگزار شد.
در این نشست حجت االسالم والمسلمین صالحیان دبیر شورای 
سیاستگزاری ائمه جمعه اصفهان با عرض تسلیت ایام سوگواری 
از  یکی  سوگواری  ایام  در  گفت:  باوفایش  یاران  و  حسین)ع(  امام 

مباحث مطرح گریه بر مصائب اهل بیت)علیهم السالم( است.
دبیر شورای سیاستگزاری ائمه جمعه اصفهان بیان داشت: قطره 
اشک ما روزنی برای اتصال به حضرت ابا عبدالله الحسین)ع( و این 
داشته  و خوبی  پاکی  و  ما چقدر اخالص  که  این  به  دارد  بستگی 

باشیم .
سیاسی،  حماسه  ایجاد  باعث  حسین  امام  بر  گریه  گفت:  وی 

حماسه ذلت ناپذیری و حماسه اعتقادی در انسان می شود.
را  گریه  کمیل  دعای  در  )ع(  علی  امیرمومنان حضرت  افزود:  وی 
نوعی سالح عنوان فرمودند که اثری بیشتر از سالح فیزیکی دارد .
حجت االسالم والمسلمین صالحیان با اشاره به آیات قرآن گفت: 
آیات زیادی در قرآن پیرامون قرض الحسنه وجود دارد که یکی از 
قرضی  اشک  و  است  الهی  قرض  الحسنه،  قرض  لطیف  معانی 
است به خداوند تا در ازای آن دل و روح انسان رشد و تعالی پیدا 

کند.
پروردگار  لطف  بارش  نکند  گریه  تا  انسان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
سرازیر نمی گردد و لطافت روح اثر ایمان است و کسی که چشمش 

خشک است از کمی ایمانش است.

»حجت السالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
والمسلمین دهنوی« استاد حوزه و مشاور خانواده 
در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران 

النجیبیه کوشک برگزار گردید.
ایجاد  عوامل  به  اشاره  با  دهنوی  والمسلمین  حجت االسالم 
خوشبختی در مسیر ایجاد خانواده موفق گفت: باید در رأس همه 

رفتارها خود زندگی حضرت زهرا )س( الگو قرار دهیم.
وی افزود: برخی رفتارها ممکن است کوچک به نظر بیایند ولی 

آفت های بسیار بزرگی برای زندگی مشترک و خانواده می باشند.
ابراز  بی جا،  توقع های  پایان  در  خانواده  مشاور  و  حوزه  استاد 
محبت نکردن، لجبازی و ... از مهم ترین آفت های زندگی مشترک 

برشمرد.

حضور  با  امام زمان)عج(«  با  »ارتباط  عقیدتی  نشست 
بنیاد  رئیس  محمودی«،  حسن  والمسلمین  »حجت االسالم 
مهدویت قم در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( ویالشهر برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین محمودی در این نشست طالب را 
به داشتن ارتباط با امام زمان )عج( ترغیب و انواع ارتباط را توضیح 
داد و سپس ارتباط از طریق سنخیت روحی را تنها راه اختیاری در 

برقراری ارتباط با حضرت مهدی)عج( دانست.
وی با بیان آیه 200سوره آل عمران و اشاره به تفسیر نورالثقلین، 
از  را  امر خداوند  امام منتظر معنا کرد،  با  رابطه  را  به »رابطو«  امر 
با  ارتباط  از زندگی را در داشتن  روی حکمت دانست و تمام لذت 

ولی خدا بیان نمود.
عالم  در  ارتباط  دیگر  نوع  افزود:  قم  مهدویت  بنیاد  رئیس 
ایشان  و  شود  نمی  امام  متوجه  فرد  است؛  شکل  سه  به  بیداری 
را نمی شناسد؛ در حالت دوم بعد از رفتن آقا متوجه می شود و در 

حالت سوم امام را می شناسد و  از وجود ایشان بهره می برد.
وی اضافه کرد: تنها راهی که در اختیار انسان است؛ راه چهارم 
به معنای متمایل بودن  این  ارتباط، یعنی سنخیت روحی است و 

قلب به امام به صورت دائمی و مستمر است.

»حجت االسالم والمسلمین بهجتی«، استاد حوزه و دانشگاه، 
ایالم،  اطهر)س(  زهرای  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در 
گفت: مدرن ترین جنگ دنیای کفر، شرک و نفاق علیه اسالم و 

براندازی جوامع دینی، جنگ نرم است.
کیفیت  تبلیغ، گفت:  ارکان  درباره  ادامه سخنان خود،  در  وی 
از  بخشی  چون  است؛  تبلیغ  در  موفقیت  ارکان  از  بحث  به  ورود 
آن ها  بسا  چه  که  است  کسانی  با  طالب  فرهنگی  فعالیت های 
بلکه  نباشند،  همفکر  ما  با  اعتقادی  فرهنگی،  فکری،  لحاظ  از 
ویژگی  افراد  از  قشر  این  با  بحث  کیفیت  لذا  باشند.  هم  مخالف 

خاص خود را دارد.
بین فکر و  تنگاتنگ  رابطه  بر  تأکید  با  حجت االسالم بهجتی، 
عمل انسان، اظهار کرد: دو رکن اصلی در زندگی بشر، فکر و عمل 

است و هیچ کس منکر این دو اصل نیست.
تنگاتنگ  رابطه  یک  عمل  و  فکر  بین  رابطه  کرد:  اضافه  وی 
علمی و عقلی است و برای علم و عقل هیچ مخالفی وجود ندارد. 
فکر همیشه منجر به عمل می شود و عمل همیشه محصول فکر 
است. فکر پنهان و عمل آشکار است، در نتیجه فکر زیربنای عمل 
است و منشأ تمام اعمال و حرکاتی که در جامعه آشکار است، یک 

فکر پنهان است و پشت هر عملی یک فکری وجود دارد.

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های جتماعی در مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه زهرای اطهر)س( ایالم برگزار شد.

مسائل  کارشناس  میرحسینی«،  دکتر  »خانم  کارگاه،  این  در 
اجتماعی، عنوان کرد: آنچه سبب می شود فرد به سوی مواد مخدر 

برود، لذت جویی است.
وی افزود : این لذت جویی از مواد مخدر، اغلب برای فرار از رنج ها، 
نارضایتی و ناشکری ها است و فرد به آنچه که دارد راضی نیست و 
سعی می کند از طریق میان بری که است به سوی مواد برود و این 

فرد به دنبال کسب رضایت خودش است.
در بخش دیگری از مراسم، »آقای دکتر جوهری«، بیان کرد: ۶۰ 

درصد از طالق ها در أثر اعتیاد به مواد مخدر است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
یادآور شد: خواهران طلبه می توانند با حضور میان اقشار مختلف 
جامعه،  در کاهش بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی 

تاثیرگذار باشند.

»خانم شاهمرادی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران جواداالئمه)ع( 
به  به عنوان مبلغ  این مدرسه  از طالب  تعدادی  اعزام  از  آبدانان، 
مناطق  پرورش  و  آموزش  مدارس  سطح  در  نور  راهیان  اردوهای 

جنگی خبر داد.
خانم شاهمرادی اظهار کرد: رسالت امروز طلبه، سنگین است 
و باید بتوانیم در جمع جوانان باشیم. برای تبلیغ صحیح دین مبین 
اسالم در میان آنان جذابیت های دین را به آنان نشان داده و نفوذ 

کالم داشته باشیم تا دین خود را به اسالم ادا کنیم.
استاد حوزه در پایان گفت: در این اردو مبلغان مباحث اعتقادی، 
آموزان  دانش   ۳۰۰ برای  را  شرعی  سئواالت  به  پاسخگویی 

دبیرستانی خواهند داشت.

حکمت، خیر کثیر است

غفلت، نوعی بیماری است

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

شهراستان

نشست اعتقادی بررسی شبهات زیارت عاشورا

فوالدشهراصفهان
دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان:

شهراستان

گریه بر امام حسین)ع(  باعث ایجاد حماسه
ادی در انسان می شود

ْ
 سیاسی اعتق

باید حضرت زهرا)س( را الگو قرار دهیم

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

شهراستان

نشست عقیدتی با موضوع 
»ارتباط با امام زمان)عج(«

اعزام مبلغان خواهر به اردوی راهیان نور

آبدانانایالم
مدیر مدرسه علمیه خواهران جواد االئمه)ع( خبر داد:

شهراستان

ایالمایالم
در مدرسه علمیه خواهران زهرای اطهر)س( بیان شد

شهراستان

جنگ نرم، مدرن ترین جنگ کفر 
علیه اسالم است 

نقش خواهران طلبه در کاهش 
ناهنجاری های اجتماعی

رسنمای حوزه اخبار مدا
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دهلرانایالم

امام جمعه دهلران:

بهبهانخوزستانشهراستان
امام جمعه موقت بهبهان:

زنجانزنجانشهراستان
مدیر حوزه علمیه خواهران زنجان تبیین کرد:

سمنانسمنانشهراستان
استاد حوزه و دانشگاه:

شهراستان

همایش »عفاف و حجاب« در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 
دهلران برگزار شد.

امام  موسوی«،  سیدمحسن  »حجت االسالم  همایش،  این  در 
جمعه دهلران، درباره دیدگاه اسالم نسبت به حجاب، خاطرنشان 
کرد: حجاب به معنای پوشش اسالمی بوده و دارای دو بعد ایجابی 
و سلبی است. بعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بعد سلبی آن، 
کنار  در  باید  بعد  دو  این  و  است  نامحرم  به  بودن خودنمایی  حرام 

یک دیگر باشد تا حجاب اسالمی محقق شود.
باشد،  نخست  بعد  است  ممکن  گاهی  البته  کرد:  اضافه  وی 
ولی بعد دوم نباشد، در این صورت نمی توان گفت حجاب اسالمی 

محقق شده است.
امام جمعه دهلران، با تأکید بر تبلیغات گسترده دشمنان و هدف 
امروز   دنیای  در  بود  گاه  آ باید  کرد:  اظهار  خانواده ها،  قراردادن 
حجاب و عفاف مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته شده و الزم است 
تا  نمود  عمل  جامعه  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  به  تکیه  با 
گاه شوند.  خانواده ها به ویژه بانوان از نقشه و ترفندهای دشمنان آ

در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  احمدی«،  عمران  »حجت االسالم 
جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( سرابله، به تشریح 
واقعه عظیم عاشورا و درس آزادگی امام حسین)ع( و یاران باوفایش 

پرداخت.
وی گفت: بقای اسالم به دست امام حسین)ع( بود و ایشان با 
شهادت خود اسالم را بیمه کردند و اساس سلطنت طاغوت و کفر 
را شکستند. اگر قیام سید الشهدا)ع( نبود، یزیدیان رژیم طاغوتی 

را تقویت می کردند و به جاهلیت قبل پیامبر)ص( بر می گشتند.
استاد حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: سنت خداوند بر این است 
تاریخ رخ دهد،  بزرگی در  که هر زمان که بخواهد حادثه و واقعه 
قبل از وقوع به طرق مختلف از آن حادثه خبر داده می شود، واقعه 
عاشورا نیز از مواردی است که از روز اول خلقت آفرینش از وقوع 

آن خبر دادند.
وی درباره جایگاه امام حسین)ع( در نزد خداوند متعال، اضافه 
کرد: خداوند امام حسین)ع( را زینت بخش عرش خود قرار داده و 
ایشان کشتی نجات مردم هستند. بنابراین ما نیز باید وی را الگو 

قرار داده و نسبت به جامعه بی تفاوت نباشیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر از تمدید مهلت ارسال 
آثار به کنگره عالمه بالدی بوشهری)ره( خبر داد.

به  آثار  ارسال  مهلت  تمدید  از  جمالی  یوسف  حجت االسالم 
کنگره عالمه بالدی بوشهری)ره( خبر داد.

دبیر کنگره عالمه بالدی بوشهری)ره( گفت: با توجه به استقبال 
مهلت  کنگره،  این  از  کشور  سراسر  بوشهری  فضالی  و  طالب 

ارسال آثار نیز تا ۲۵ آبان ماه سال جاری تمدید شد.
وی افزود: به تفاوت دومین کنگره امسال با نخستین جشنواره 
عالمه بالدی که سال گذشته برگزار شد پرداخت و گفت: جشنواره 
علمی پژوهشی عالمه بالدی بوشهری امسال سطح علمی خود را 

به کنگره ارتقا داده که به صورت ملی برگزار می شود.
دبیر کنگره عالمه بالدی بوشهری)ره( اظهار داشت: روحانیون 
به  را  خود  آثار  می توانند  کشور  از  نقطه  هر  در  مقیم  بوشهری 
دبیرخانه های بوشهر و قم ارسال کنند در حالی که در سال گذشته 
تنها طالب بوشهری محصل در استان های بوشهر و قم این اجازه 

را داشتند تا در جشنواره شرکت کنند.
کنگره  این  برگزاری  زمان  درباره  جمالی  یوسف  حجت االسالم 
گفت: کنگره علمی پژوهشی عالمه بالدی)ره( در روزهای ۱۳ و ۱۴ 
آذرماه سال جاری با حضور شخصیت های حوزوی تراز اول حوزه 

علمیه کشور و قم برگزار خواهد شد.

و  چهارمحال  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مدارس  پژوهش  معاونان  نشست  در  بختیاری، 
این که  بر  تأکید  با  استان،  این  خواهران  علمیه 
قانون صورت گیرد،  باید در چارچوب  هر کاری 
شناسایی  ساماندهی،  برنامه ریزی،  کرد:  ابراز 
استعدادهای برتر و برگزاری جشنواره های علمی
باید در مدارس  پژوهش است که  از رسالت های معانت  پژوهشی 

علمیه به صورت صورت گیرد.
حجت االسالم والمسلمین رحمانی با بیان این که همه معاونت ها 
باید طبق آیین نامه عمل کنند، تصریح کرد: از عیب های بزرگ در 
هر حوزه کاری این است که معاونت ها از دستورالعمل ها اطالعی 

نداشته باشند.
با اشاره به این که درمسائل مالی یک فکر اشتباهی وجود  وی 
دارد که هر معاونت به طور مستقل سهم داشته باشد، خاطرنشان 
در  فرهنگی  امور  تا  گرفته  پژوهش  و  آموزش  از  امور  همه  کرد: 

راستای یکدیگر هستند و هیچ کدام جدای از دیگری نیست.
باید  مدارس  همه  کرد:  خاطرنشان  رحمانی  االسالم  حجت 
بانک  و  سایت  کتابخانه،  جمله  از  پژوهشی  امکانات  حداقل 

اطالعات داشته باشند.
وی راه اندازی کانون و هسته های پژوهشی و تشکیل شورای 
را  مدارس  در  آزاد اندیشی  کرسی های  برگزاری  و  پژوهشی  علمی 

ضروری دانست.
استاد حوزه به خروجی های کار پژوهشی در مدارس علمیه نیز 
موفقیت ها  علمی،  مقاالت  و  پایانی  تحقیقات  گفت:  و  کرد  اشاره 
در جشنواره ها و مسابقات، تعداد نشست های علمی و کرسی های 
آزاد اندیشی در مدارس علمیه خروجی کار پژوهشی است که نشان 
مورد  اهداف  به  نتوانسته ایم  این که  یا  و  بوده ایم  موفق  ما  می دهد 

نظر برسیم.
پژوهشی در  این که کارهای  بر  تأکید  با  حجت االسالم رحمانی 
کتاب  امروزه  کرد:  اظهار  باشد،  کاربردی  باید  علمیه  حوزه های 
در جامعه  آن ها  اثر  اما  نوشته می شود  زیاد  با موضوعات مختلف 
ملموس و محسوس نیست و این به خاطر آن است که نوآوری و 

ابتکار در کارهای پژوهشی جایگاهی ندارد.
وی فقدان عمل گرایی را مشکل امروز جامعه بیان کرد و افزود: 
مشکل امروز ما در عرصه علوم انسانی، علم و دانش نیست چراکه 
علم وجود دارد و تقریبا عموم مردم از علوم باخبرند اما چون ابتکار 

و نوآوری در کار نیست عمل به علم کمتر دیده می شود.

چهارمحال  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  و  آموزش  معاون    
اندیشی  آزاد  کرسی های  برگزاری  این که  به  اشاره  با  بختیاری  و 
این  برگزاری  در مدارس بسیار الزم و ضروری است، اظهار کرد: 

کرسی ها نقش بسزایی در رشد فکری و بصیرتی طالب دارد.
علمیه  حوزه  مدیریت  پژوهش  و  آموزش  معاون  اکبری،  خانم 
پژوهش  معاونان  نشست  در  بختیاری،  و  چهارمحال  خواهران 
امور  این که همه  بر  تأکید  با  استان،  این  مدارس علمیه خواهران 
پژوهشی مدارس باید بر اساس آیین نامه صورت گیرد، خاطرنشان 
شود  جدی  توجه  آن  به  باید  مدارس  در  که  اموری  از  یکی  کرد: 
تشکیل پرونده پژوهشی برای همه طالب است که باید در دستور 

کار معاونان پژوهش قرار گیرد.
های  سامانه  در  کتاب ها  اطالعات  ثبت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کتابخانه های مدارس الزم و ضروری است، افزود: از آنجایی که 
ساماندهی امور مربوط به کتابخانه های مدارس علمیه بر عهده 
خوش  و  جوان  نیروهای  از  باید  بنابراین  است  پژوهش  معاونت 

سلیقه در این زمینه استفاده کنیم.
خانم اکبری با اشاره به این که مرکز تخصصی معصومیه شهرکرد 
بر  و  است  فعال  بسیار  آزاداندیشی  کرسی های  برگزاری  بحث  در 
خالف برخی مدارس، بر اساس آیین نامه ابالغی پیش می روند، 
باید در مرحله  اندیشی  آزاد  خاطرنشان کرد: در بحث کرسی های 
نخست موضوعات پیشنهادی را ارائه دهید و پس از تصویب اقدام 

به اجرای کرسی آزاد اندیشی کنید.
و  چهارمحال  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  و  آموزش  معاون 
در  آزاد اندیشی  کرسی های  برگزاری  این که  به  اشاره  با  بختیاری 
مدارس بسیار الزم و ضروری است و باید با جدیت پیگیری شود، 
اظهار کرد: برگزاری این کرسی ها نقش بسزایی در رشد فکری و 

بصیرتی طالب خواهد داشت.
در  هرساله  بختیاری  و  چهارمحال  استان  این که  بیان  با  وی 
بحث جشنواره ها و فراخوان های پژوهشی از رتبه های برتر کشوری 
این مدیریت حائز  است، تصریح کرد: در سال تحصیلی 94-93 

رتبه 5 کشوری در امور پژوهشی شد که جای تقدیر و تشکر دارد.
پایانی  تحقیقات  موضوعات  بحث  به  ادامه  در  اکبری  خانم 
سطح  در  معموال  موضوعات  بیشتر  گفت:  و  کرد  اشاره  طالب 
جامعه اشباع شده است؛ باید موضوعات، تخصصی تر شوند و این 

از ضرورت های امروز حوزه های علمیه است.
بیان دیدگاه ها،  به  پژوهشی  نیز معاونان  این نشست  ادامه  در 

نقطه نظرات و مشکالت فرا روی خود در مدارس پرداختند.

و  طالب  حضور  با   95-96 تحصیلی  سال  افتتاحیه  مراسم 
استادان در مدرسه علمیه خواهران طوبی بهبهان برگزار گردید.

موقت  جمعه  امام  طّواف«،  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
اظهار  والیت  هفته  بزرگداشت  و  غدیر  حادثه  به  اشاره  با  بهبهان 
داشت: راهیان و عالمان بزرگوار زیادی از منابع حدیثی بسیار اشاره 
به این واقعه داشته اند و شبهات زیادی در مورد غدیر وجود دارد .
حوزه های  در  تحصیل  از  هدف  تهذیب  و  علم  کسب  گفت:  وی 
باید  آن  تبع  به  تهذیب هم  رود،  باالتر  علم  و هر چه  است  علمیه 
بیشتر شود. و در کنار تحصیل و تهذیب برای پیشرفت، باید توکل 

به خدا و توّسل به اهل بیت)علیهم السالم( داشته باشیم.

علمیه  مدرسه  در  طالب«  سالمت  سطح  »ارتقای  نشست 
خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد برگزار شد.

بهداشت  کارشناس  سلیمانی«،  »خانم  نشست،  این  در 
یا  فرزند  و  شوهر  و  زن  از  که  است  کوچکی  گروه  گفت:خانواده 

فرزندان تشکیل می شود.
خانواده  در  کودک  شخصیت  کرد:  عنوان  خانواده  کارشناس 
شکل می گیرد و خانواده به شدت از فرهنگ جامعه تأثیر می پذیرد 

و شکل می یابد.
وی خاطرنشان کرد: خانواده اولین هویت اجتماعی فرد را فراهم 
می کند. موقعیت والدین، موقعیت اجتماعی کودک را در ۲۰سال 
عینی،  طور  به  خانواده  سکونت  می کند. محل  تعیین  زندگی  اول 
بافت های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کودک را مشخص می کند.

نشست اخالقی با موضوع »فلسفه قیام عاشورا و رسالت حضرت 
زینب)س(« در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد 

برگزار شد.
در این نشست »خانم دشتستانی«، استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره 
علمی،  و  فرهنگی  عرصه های  تمام  در  طالب  آمادگی  لزوم  به 
گفت: باید طالب در تمام زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی آمادگی کامل داشته باشند و در کوتاه ترین زمان ممکن به 

حل شبهات موجود در جامعه بپردازند.
وسیله  به  عاشورا  قیام  تبیین  زینب)س(  حضرت  افزود:رسالت  وی 

ایراد خطبه و رسوا کردن جبهه باطل بود.
استاد حوزه، تأکید کرد: حضرت زینب)س( روشنگری می کردند که 
شیعیان نیز باید از ایشان الگو بگیرند و در دنیای امروز در مقابل 

هجمه های دشمن ایستادگی کنند.

در  زنجان،  جمعه  امام  حسینی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
شهر،  این  نورالزهرا)س(  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه 
وهابیتی  نتیجه اش  کنیم،  قرآن حذف  از  را  عترت  اگر  کرد:  بیان 
به کتاب خدا  را  و همه چیز  از دل کتاب خدا درآمده  می شود که 

ارجاع می دهند؛ در حالی که قرآن نیاز به تفسیر دارد.
مأمور  هم  و  تبلیغ  مأمور  هم  اکرم)ص(  پیامبر  کرد:  اضافه  وی 
از قرآن  با استفاده  تنها  بر اعتقاد شیعه نمی توان  بنا  تفسیر بودند. 

احکام را خارج کرد، بلکه نیازمند عترت است.
یک  هستند؛  دسته  سه  آیات  کرد:  عنوان  زنجان،  جمعه  امام 
با تزکیه و تهذیب  را  دسته را جاهل و عالم می فهمند. یک دسته 
می توان فهمید و دسته سوم آیاتی هستند که تنها کسانی که با خدا 

و افرادی که با آن ها در ارتباط هستند، می فهمند.
آرامش  انسان  بیان کرد: حیات طیبه، حیاتی است که در  وی 
صراط  کردن  پیدا  درونی  آرامش  کند.  ایجاد  طمأنینه  و  درونی 
مستقیم است. این اسالم ناب و خالص است که راه صحیح را به 

ما نشان می دهد.
مثابه  به  را  توحید  داشتن  حسینی،  والمسلمین  حجت االسالم 
امام  ناحیه  از  وارده  روایت  به  توجه  با  و  دانست  کمال  به  رسیدن 
رضا)ع( که خود را شرط توحید معرفی می کنند، بیان داشت: امامت 

پایه توحید است.

بالل  والمسلمین  »حجت االسالم 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  محمدی«، 
زنجان، در جمع فرماندهان بسیج و شوراهای 
این  خواهران  علمیه  مدارس  پایگاه های  فعال 
راه هدایت  امام حسین)ع( چراغ  استان، گفت: 
و است  زمان ها  همه  برای  که  چراغی  است. 

 نورافکنی است که راه همه انسان ها را پرفروغ نگه می دارد. کسی 
ببرد.  بهره  چراغ  این  از  باید  الزاما  برسد؛  خدا  به  می خواهد  که 
شود  می  افزوه  آن  به  روز  به  روز  و  عالم گیر  چراغ  این  اثرگذاری 
است. این نور هدایت جاودانه است و این جاودانگی روز به روز بر 

درخشش افزوده می شود.
مسا ئل  تحلیل  به  زنجان،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
سیاسی روز کشور پرداخت و درباره آسیب ها و تهدیدات دشمنان 
بیان کرد: دشمنان روز به روز به حمالت خود می افزایند و امروز 
دشمنی های  و  حمالت  معرض  در  مستمرًا  کشور،  جای  جای 
سایبری و بیولوژیکی قرار دارد. بحث نفوذ در سراسر کشور بصورت 
همجمه های  مقابل  در  بصیرت  با  باید  و  دارد  جریان  پیچیده ای 

دشمنان ایستادگی کنیم.
افزود:  علمیه،  مدارس  بسیج  پایگاه های  جایگاه  درباره  وی 
از  بیش  دارند  جامعه  در  که  ویژه ای  جایگاه  خاطر  به  طلبه ها 
معظم  مقام  تعبیر  به  و  و خطر هستند.  آسیب  در معرض  دیگران 
در  و  مورد طعمه  دیگر  هر کس  از  بیش  طلبه ها  رهبری)مدظله العالی( 

معرض آسیب هستند.
حجت االسالم والمسلمین محمدی، به مسئولیت خطیر بسیج 
مدارس علمیه اشاره کرد و ادامه داد: طالب باید استکبار ستیزی 
طلبه های  نمایند.  تبیین  بدرستی  را  غربی  نه  و  شرقی  نه  شعار  و 
بسیجی بیشترین أثرگذاری سیاسی را در جامعه باید داشته باشند. 
طلبه باید اقناع شود، هم شبهه خودش حل شود و هم دیگران را 

توجیه نماید.

صداقت  در  الزم  »شاخصه های  عنوان  با  بصیرتی  نشست 
حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  در  عصر)عج(«  امام  با  همراهی  و 

خواهران نورالزهرا)س( زنجان برگزار شد.
ابوالقاسم«،  حاجی  محمد  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
درجه  باالترین  رهبری،  خبرگان  مجلس  در  زنجان  مردم  نماینده 
صدق را ویژه اهل بیت)علیهم السالم( دانست و گفت: صدق مراتبی دارد 

و آنان که پاک تر و مطهرترند از مراتب صدق باالیی برخوردارند.
وی اضافه کرد: قرآن می فرماید: »یا ایها الذین آمنوا، اتقوا الله 
با توجه به آیه شریفه شرط اصلی معیت،  و کونوا مع الصادقین.« 
تقوای الهی است؛ چرا که هر قدر انسان از تقوای الهی دور شود، 

از اهل بیت)علیهم السالم( دور می شود.
این استاد حوزه، امامت را مهم ترین امر دانست و اظهار داشت: 
عالی ترین   نمی شود.  درک  خوبی  به  هم  توحید  نباشد  امامت  اگر 
معارف توحیدی در اندیشه شیعه است؛ چرا که دارای امامت است.

»حجت االسالم محمدرضا شمس الدین«، استاد حوزه و دانشگاه، 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران عصمتیه سمنان، گفت: 
جهان  و  است  مشکالت  و  مسائل  تمام  حل  راه  قرآن،  به  رجوع 
آنان  تئوریزه شدن  دلیل  به  اهل بیت)علیهم السالم(  شمول شدن چهره 

در قرآن است.
ردیف  چهار  خدا  کتاب  فرمودند:  حسین)ع(  امام  کرد:  اظهار  وی 
ظاهر، اشارات، لطایف و حقایق دارد. حقایق قرآنی همان است که 
هر آیه ۷۰ بطن دارد و درون هر بطن ۷۰ بطن دیگر وجود دارد که 

فهم آن با انبیا است و شرح حال اهل بیت)علیهم السالم( است.
دانست که  را شامل کسی  نفس مطمئنه  دانشگاه،  و  استاد حوزه 
مدیریت بر خود و مدیریت بر زمان دارد و در بدترین شرایط حاکم بر 

خودش باشد که امام حسین)ع( شاخصه این نفس است.

از  دامغان،  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
و  جایگاه  فقهی  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  نشست  برگزاری 
حضور  با  جامعه«  در  آن  به  پاسخگویی  و  احکام  شناخت  اهمیت 
اطالع رسانی  پایگاه  مسئول  نژادی«،  علیان  »حجت االسالم 
حضرت »آیت الله  العظمی مکارم شیرازی« در این مدرسه خبر داد.

پایگاه  مسئول  نژادی،  علیان  حجت االسالم  مراسم  این  در 
آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان ساخت:  اطالع رسانی حضرت 
از موضوعات مهم در  آن  بر مصادیق  تطبیق هر حکم و موضوع 
پاسخگویی به احکام شرعی است؛ در بررسی هر حکم شرعی در 
پاسخگویی، تمام جوانب یک مسئله بررسی شود هم از لحاظ حکم 
و هم موضوع؛ زیرا  براساس این بررسی پاسخگویی متفاوت است.

مکارم  العظمی  آیت الله   حضرت  اطالع رسانی  پایگاه  مسئول 
در  کارشناسان  اندیشی  برگزاری جلسات هم  کرد:  تأکید  شیرازی 
موضوعات فقهی نوپدید از راه هایی است که پاسخگویی و شناخت 

احکام را دقیق تر می سازد.
بر  آن  تطبیق  و  احکام  صحیح  شناخت  افزود:  پایان  در  وی 
مصادیق می تواند راه را بر مکلفین آسان کند و مشکالت بسیاری 
از  بسیاری  حل  کند؛  حل  شرعی  احکام  به  پاسخگویی  راه  در  را 
و  صحیح  پاسخگویی  به  جامعه  در  مردم  مشکالت  و  معظالت 
و  صحیح  شناخت  لذا  دارد.  بستگی  مسائل  این  شده  کارشناسی 

پاسخگویی به احکام از اهیمت بسیار زیادی برخوردار است 

و دانشگاه،  استاد حوزه  »حجت االسالم سید مؤمن موسوی«، 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( گرمسار، گفت: 
برخی گناهان سبب تغییر اراده خدا در نعمت می شود. برای نمونه 

شراب خواری سبب رسوایی می شود.
وی اضافه کرد: انسان مؤمن مانند زنبور است که میان خارها 
انسان  توجه نمی کند. ولی  به عیوب دیگران  یعنی  را می یابد،  گل 

عیب جو مانند پشه تنها به دنبال آلودگی ها می رود. 

مجتمع آموزشی فاطمه اطهر)س( زابل، وابسته به مدرسه علمیه 
خواهران فاطمیه)س( این شهر در دو مقطع پیش دبستانی و دبستان 

افتتاح شد.
در مراسم افتتاحیه این مجتمع، »حجت االسالم عرب خالص«، 
گفت:  بلوچستان،  و  سیستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
دیدگاه  از  تربیت  و  تعلیم  برای  مناسبی  بسیار  حوزه علمیه جایگاه 
تعلیم و آموزش و  بر  تزکیه  و  تربیت  قرآن و روایات، مقدم داشتن 

شروع این امر در کودکی است.
زابل،  جمعه  امام  کیخا«،  اکبر  علی  »حجت االسالم  ادامه  در 
ورود حوزه های علمیه خواهران به کارهای زیر بنایی را کار بسیار 

ارزشمند و ماندگار در عرصه علم آموزی و فرهنگ بیان کرد.

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  نهاوندی«،  سمانه  »خانم 
خواهران فاطمه الزهرا)س(شیراز، از برگزاری کارگاه آموزشی وبالگ 

نویسی در این مدرسه خبر داد.
وی گفت: این برنامه که با حضور جمع کثیری از طالب پایه های 
آموزشی  علمی،  سطح  ارتقای  منظور  به  بود،  همراه  پنجم  تا  اول 
طالب و اجرای فرامین مقام معظم رهبری)مدظله العالی( جهت حضور 
بیشتر و ملموس تر طالب در فضای مجازی جهت مقابله با تهاجم 

فرهنگی و پاسخگویی به شبهات واهی برگزار شد.

همایش مبلغان خواهر با حضور ۲۰۰ نفر از طالب و مبلغان در 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( شیراز برگزار شد.

استانداری  خانواده  و  زنان  امور  مسئوالن  از  دستغیب«  »خانم 
از  اسالم  بزرگوار  بانوان  پیرامون سیره شناسی  به  اشاره  با  شیراز، 
جمله حضرت زهرا)س( و حضرت زینب)س(، طالب را با فضای کاری 

بانوان استان آشنا نمود.
در ادامه »حجت االسالم خلیلی« از کارمندان سپاه شیراز، پس 
از تشریح فضای فرقه های فعال در استان فارس علی الخصوص 
به  ورود  با  فعال  فرقه های  این  از  بسیاری  گفت:  شیراز؛  شهر 
فضاهای فکری جوانان و نوجوانان، آنان را به سمت خود کشیده و 
با ابزار همدردی، همدلی، حل مسائل و مشکالت اقتصادی آنان، 

سعی در جذب آنان کرده اند.

جلسه درس اخالق با حضور »حجت االسالم دسترنج« امام جمعه 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  رونیز، 

استهبان برگزار شد.
در این جلسه حجت االسالم دسترنج امام جمعه رونیز، ضمن عرض 
)ع(  الحسین  اباعبدالله  حضرت  سوگواری  ایام  مناسبت  به  تسلیت 
بیان داشت: حوزه های علمیه نسبت به مکان های دیگر متفاوت 
است و جنبه تهذیب آن مقدم بر جنبه تعلیم آن است. و در واقع 

جنبه تهذیب و تعلیم آن رابطه صددرصدی با هم دارند.
وی گفت: قرآن کریم سرتاسر علم است، ولی برداشت ما از قرآن 
تا چه حد است؟ چه اندازه باید آیینه دل ما پاک شود تا نور در آن 
اثرگذار باشد؟ برداشت ما از قرآن بستگی به علم ما دارد. باید ببنیم 

تا چه حد خودمان را به حقیقت قرآن نزدیک کرده ایم؟
و  قرآن  معارف  به  علم  چه  هر  داد:  ادامه  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
اسالم  بیشتر شود نور بیشتری دریافت می کنیم و راه بیشتری برای 

پیشرفتمان باز می شود.
و  بتابد  او  بر  نور  که  است  این  به  تربیت طلبه  داشت:  اظهار  وی 
خود  از  تر  سنگین  حوزه  اساتید  عنوان  به  ما  وظیفه  شود.  روشن 

طلبه است. 
امام جمعه رونیز در پایان بیان داشت: استاد باید بتوانند با عمل و 
اگر استادی  توقع است که  باشند. در حوزه ها  تاثیرگذار  رفتار خود 
درسی را تدریس می کند، باید ابتدا آن درس در زندگی خودش پیاده 
شده باشد، اگر اینگونه باشد، آن کالس دیگر کالس درس نیست 

بلکه تبدیل به کالس اخالق می شود.

حجاب، مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است

سرابلهایالم
استاد حوزه و دانشگاه:

شهراستان

امام حسین)ع( کشتی نجات مردم هستند

بوشهربوشهر
مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر:

شهراستان

مهلت ارسال آثار به کنگره عالمه بالدی
 بوشهری)ره( تمدید شد

سوسنگردخوزستان
در جمع طالب خواهر سوسنگرد بررسی شد

شهراستان

فلسفه قیام عاشورا و رسالت حضرت زینب)س(

نقش خانواده در سالمت روانی جامعه

هدف از تحصیل در حوزه کسب
 علم و تهذیب است

شهرکردچهارمحال و بختیاری
مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری:

شهراستان

فعالیت های پژوهشی در حوزه های علمیه 
خواهران باید کاربردی باشد

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری:

کرسی های آزاداندیشی تاثیر زیادی 
در رشد فکری طالب دارد

راهکار دشمن برای نفوذ

گرمسارسمنان
استاد حوزه و دانشگاه:

شهراستان

زابلسیستان و بلوچستان
به همت مدرسه علمیه خوهران فاطیمه)س( افتتاح شد

شهراستان

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

شهراستان

امامت، پایه توحید است

در جمع طالب خواهر زنجان عنوان شد

شاخصه های الزم در صداقت
 و همراهی با امام عصر

دامغانسمنان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه دامغان تشریح شد

شهراستان

استهبانفارس
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه دامغان تشریح شد

شهراستان

اهمیت شناخت و پاسخگویی به احکام 

قرآن شرح حال اهل بیت)علیهم السالم( است

مؤمن به دنبال عیوب دیگران نیست

مجتمع آموزشی فاطمه اطهر)س( 

کارگاه آموزشی وبالگ نویسی

همایش مبلغان خواهر

رابطه بین علم و تزکیه نفس

نمای حوزه رس اخبار مدا

در جمع طالب خواهر زنجان عنوان شد
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بمکرمان شهراستان آبادهطشکفارس قزوینشهراستان سنندجکردستانشهراستان
نماینده ولی فقیه در سپاه کردستان:

سیرجانکرمانشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران نرجیسه برگزار شد

شهراستان

مدیر حوزه علمیه خواهران قزوین:به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد
یادواره شهدای دانش آموز

قزوین

یادواره  طشک  آباده  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  همکاری  با 
شهدای دانش آموز دبیرستان آیت الله طالقانی این شهر برگزار شد.

این مراسم با حضور ۱۰۰ نفر از دانش آموزان و همچنین خانواده های 
معظم شهدا در سالن اجتماعات دبیرستان آیت الله طالقانی برگزار شد.

جمهوری  سرود  پخش  و  قرآن  آیات  تالوت  از  پس  یادواره  این  در 
آموزان  دانش  توسط  »یاد شهدا«  عنوان  تحت  اسالمی ایران، سرودی 

اجرا گردید.
هاشمیان«  »سرهنگ  و  روایتگری  دهقان«  »آقای  برنامه  ادامه  در 

مرثیه سرایی کردند و از خانواده شهدا نیز تقدیر به عمل آمد. 

»حجت االسالم  سخنرانی  با  محرم  ماه  سوگواری  مراسم 
والمسلمین صادقی منش« استاد و مبلغ حوزه با حضور ۸۰ نفر از 
طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( جنت 

شهر برگزار شد .
عرض  ضمن  صادقی منش«  والمسلمین  »حجت االسالم 
ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت  به مناسبت  تسلیت 
است،  روزه  سالمتی  شکرانه  نمود:  بیان  الحسین)ع(  اباعبدالله 
شکرانه وجود حضرت زهرا)س( والیت است چون به برکت حضرت 
داده است، پس همان  ما  به  اهل بیت)علیهم السالم( را  زهرا)س( خداوند 
طور که شکرانه سالمتی روزه است شکرانه والیتی که از حضرت 

زهرا)س( به ما رسیده نماز است.
ماندگاری  راز  را  بندگی  و  ادامه اخالص  در  مبلغ حوزه  و  استاد 

قیام عاشورا دانست.

و  بانوان  عموم  از  نفر   ۴۰۰۰ حضور  با  عاشورایی  بانوان  همایش 
طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس)س( جهرم برگزار شد.
در این مراسم»حجت االسالم دستداده«، استاد حوزه و دانشگاه، 
ام وهب،  همچون  عاشورایی،  زنان  از  برخی  خصلت های  بیان  به 
همسر زهیر، رباب، و همچنین بانوانی چون سوده و همسر عمرو 
بن حمق که شجاعت و ایثار در آنان جلوه گر بود، پرداخت و بانوان 

جامعه را به الگوپذیری از ایشان دعوت کرد.
همچون  جامعه  معضالت  از  برخی  خود،  سخنان  ادامه  در  وی 
بیان  را  و طالق  نامحرم  با  روابط  مرد،  و  زن  اختالط  بی حجابی، 
کرده و راهکار آن را، الگوپذیری از شیوه زندگی زنان کاروان امام 

حسین)ع( مطرح نمود.
بسته های  اهدای  و  مداحی  عاشورا،  زیارت  قرائت  است  گفتنی 

فرهنگی از دیگر برنامه های اجرا شده در این مراسم بود.

نشست اخالقی ماه محرم با حضور طالب و استادان در مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا )س( خرم بید برگزار شد.

در این نشست »حجت االسالم والمسلمین حسین وحید پور«، 
کارشناس مسائل دینی اظهار داشت: دین شناسی، واجبی عمومی 
است که اگر ترک شود همانند سایر واجبات توبیخ و مجازات دارد، 

همه مسلمانان باید در حد توانشان مسائل دینی را فراگیرند.
تحصیل  با  کامال  علمیه  مدرسه  در  تحصیل  کرد:  تصریح  وی 
در مراکز دیگر متفاوت است، یک طلبه باید ابتدا دین را بشناسد 
سپس دین را بشناساند و هم چنین تعلم ،عمل و تعلیم را از وظایف 

طالب بر شمرد.

جنتشهرفارس
استاد و مبلغ حوزه:

شهراستان

جهرمفارس
در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( مطرح شد

شهراستان

اخالص و بندگی راز ماندگاری قیام عاشورا

الگوپذیری از زنان کاروان امام حسین)ع(

خرمبیدفارس
کارشناس مسائل دینی:

شهراستان

فسافارس
استاد حوزه و دانشگاه:

شهراستان

عمل و تعلیم از وظایف طالب است 

اولین سلسله نشست اخالقی با محوریت آموزه های نهج البالغه  
با حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 

فسا برگزار شد.
در این نشست »خانم علیزاده« استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره 
پیرامون تحصیل علم و دانش مورد  البالغه  به حکمت ۱۴۷نهج 
بررسی قرار داد وگفت: از دیدگاه امام علی)ع(مردم سه دسته اند: 
۳ـ  نجات)متعلمان(  در طریق  طلبان  دانش  ۲ـ  ربانی  عالمان  ۱ـ 

احمقان بی هدف
وی گفت: امام)ع(می فرمایند: عالمان ربانی کسانی هستند که 
علم، تقوا و معارف الهی را با تمام وجود دریافت می کنند و نه تنها 
منتقل  را  معارف  آن  دیگران هم  به  که  می آموزند  را  آن  خودشان 

می کنند.

نشست اخالقی آموزه های نهج البالغه

آبیکقزوین
استاد حوزه و دانشگاه:

شهراستان

در  فقیه  ولی  نماینده  عابدینی«،  عبدالکریم  »حجت االسالم 
استان قزوین، در همایش عالمه حلی حوزه علمیه خواهران استان 

قزوین، به تبیین دیدگاه خود درباره امر مهم پژوهش پرداخت.
گفت:  پژوهش،  درباره  گوناگون  روایات  و  آیات  تبیین  با  وی 
اساس دین ما بر تحقیق نهاده شده است و هر کس از این اصل 

مسلم تخطی کند مورد سرزنش قرار می گیرد.
خود  اجداد  و  آباء  دین  که  را  افرادی  خداوند  افزود: چقدر  وی 
را بدون تحقیق بر می گزینند، توبیخ می کند. تقلیدی ترین مسائل 
دینی ما بدون تحقیق امکان ندارد. اگر فرزند ما بخواهد تقلید کند، 

نخست باید به او یاد دهیم تحقیق کند تا اعلم را تشخیص دهد.
نماینده ولی فقیه در قزوین، در ادامه برای ترغیب طالب به امر 

پژوهش سرگذشت برخی علما را در این زمینه بیان کرد.

اخالقی  نشست  در  رفیعی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
به تشریح  آموزش عالی حوزوی خواهران معصومیه قم،  مؤسسه 
مورد  در  وتوضیحاتی  پرداخت  کبری)س(  خدیجه  حضرت  زندگی 

همایش صدف کوثر ارائه نمود.
اطهار)علیهم السالم(  ائمه  و  انبیا  اغلب  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
سختی هایی عظیم در زندگی هایشان داشته اند. ولی کمتر فردی 
بوده  آرامش  دارای  عاشورا  واقعه  از  پس  زینب)س(  حضرت  مانند 
است. ایشان دارای رضا، صبر و شکر بودند؛ رضا بر قضای الهی، 

صبر بر بالها، شکر بر نعمت ها.
به  اکرم)ص( می فرماید: کسی  رسول  یادآور شد:  رفیعی،  استاد 
مقام صبر و شکر می رسد که در امور دنیایی به ضعیف تر از خودش 

و در امور آخرتی به مافوق و دیندارتر از خودش نگاه می کند.
و  معنوی  جایگاه  تشریح  ضمن  خود،  سخنان  پایان  در  وی 
جلوه هایی از زندگی حضرت خدیجه)س(، از طالب خواست با ارائه 

مقاله سهمی در برگزاری همایش صدف کوثر داشته باشند.

جمع  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  ماندگاری«،  »حجت االسالم 
گفت:  سنندج،  النبی)س(  ریحانه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
طالب خواهر باید ارزش طلبگی را بدانند و آن را به قیمت ناچیزی 

نفروشند.
وی بیان داشت: طالب خواهر، ضمن طلبه بودن، می توانند مادر 
مادر  افتخار کنند. وقتی  نیز  این ها  به  باید  باشند که  نیز  و همسر 
فرزند  تربیت  به  نسبت  باشد،  داشته  توجه  بودنش  مادر  به جایگاه 

تالش می کند.
حجت االسالم ماندگاری عنوان کرد: اگر بانوان ارزش خودشان را 
 درک نکنند، بسیاری از مردان به خودشان اجازه سوء استفاده می دهند.
ابزاری  نگاه  زن  به  نسبت  دنیای غرب  در  اکنون  داد:  ادامه  وی 
در  می شود؛  استفاده  هوسرانی  برای  آن ها  از  و  دارد  وجود 
است . داده  قرار  ارزش  زن  وجود  در  متعال  خداوند  که  حالی 
استاد و مبلغ حوزه عنوان کرد: نخستین، ارزش ذاتی زن که خدا در 
وجود او گذاشته، خوب همسرداری است که می تواند استعدادهای 

مرد را شکوفا کند.
وی افزود: دومین ارزشی که خداوند در وجود زن قرار داده، تربیت 
به مادر است؛ چون شکل گیری  تربیت بچه منتسب  فرزند است. 
ذات  در  خدا  که  ارزشی  سومین  است.  مادر  وجود  در  وجود  این 
زن قرار داده، مدیریت داخل خانه است. مادران در فرهنگ های 
اطاعت  اهل  مادر  اگر  یعنی  هستند.  خود  کودکان  معلم  بسیاری 

باشد، فرزند نیز اطاعت پذیر می شود.

حضور  با  و  طالب  بسیج  همکاری  با  عفاف  و  حجاب  همایش 
شفیع  »حجت االسالم  سخنرانی  با  سه  سطح  و  دو  سطح  طالب 
خانی« نماینده ولی فقیه در سپاه کردستان در حوزه علمیه خواهران 

کردستان برگزار گردید.
در این همایش حجت االسالم شفیع خانی، نماینده ولی فقیه در 
سپاه کردستان گفت: لباس یک انسان نمود عینی از اعتقادات و 
باورهای درونی او است، اگر میخواهید کسی را بشناسید به پوشش 
او نگاه کنید به صحبت کردن او دقت کنید که اعتقادات او ظهور 
می یابد. پس لباس در یک جامعه ملیت و فرهنگ جامعه را نشان 

می دهد.
وی گفت: فرق حیوان و انسان از جهت پوشش است. در تمدن 
غرب بینش مادی و نگرش حیوانی به انسان دارند و می خواهند از 

انسان مثل حیوان بهره برداری کنند،.
حجت االسالم شفیع خانی خاطر نشان نمود: جنگ نرم خطراتی 
دارد که باید با آن مقابله کرد، در جنگ نرم دشمن خیلی آهسته و 

آرام وارد زندگی شده و در فرهنگ و زندگی تاثیر می گذارد.
وی گفت: یکی از عوامل بد حجابی بی حیایی است،بی حیایی 
باعث شکاف میان افراد خانواده می شود و ارتباط اولیه با خدا قطع 

می شود.

و دانشگاه ،  استاد حوزه  »خانم سیده مهدیه سادات موسوی«، 
»اصحاب  روایت  تفسیر  به  رقیه)س(،  حضرت  سوگواری  مراسم  در 
المهدی هم اصحاب الحسین« پرداخت و اظهار داشت: در روایت 
حسین)ع(  امام  اصحاب  همان  مهدی)عج(  حضرت  اصحاب  آمده 

هستند.
وی بیان داشت: البته فردی که می خواهد سرباز امام زمان)عج( 
نباشد.  لغزش  اهل  و  بوده  خدا  رضایت  دنبال  به  تنها  باید  شود، 

همچنین حقیقت عاشورا را درک و باور کند.
این استاد حوزه، اضافه کرد: طلبه اگر می خواهد جزو لشکر امام 
عصر)عج( باشد، باید تنها پا در جای پای امامش بگذارد. در رفتار و 

گفتار خود رضایت خدا و امام مهدی)عج( را در نظر بگیرد.
سمت  به  انسان  تکاملی  سیر  جز  ظهور  داد:  ادامه  وی 
هستند؛  ما  بر  خدا  حجت  زمان)عج(،  امام  است.  خدا 
کنیم . تنظیم  را  زندگیمان  ایشان  رضایت  طبق  باید  بنابراین 

افزایش  سبب  عصر)عج(  امام  به  معرفت  کرد:  بیان  موسوی  خانم 
تسلیم  با  تنها  معرفت  این  می شود.  ایشان  به  نسبت  فرد  محبت 
با  باید  بودن، انجام واجبات و ترک محرمات بدست می آید. طلبه 
رفتار، گفتار و عمل خود این معرفت را به صورت عملی نشان دهد.

در  استادان  و  طالب  حضور  با  اسالمی  زندگی  سبک  نشست 
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( آبیک برگزار شد.

در این همایش »حجت االسالم عرفانی«، استاد حوزه و دانشگاه 
با اشاره به این نکته که انسان موجودی است که به راحتی عادت 
می کند ولی قادر نیست به راحتی عادات خود را ترک کند، بیان 
کرد: امام علی)ع( فرمودند: عادت دشمنی است که انسان را اسیر 

می کند.
وی گفت: اسارت حالت، خطرناک ترین نوع اسارت است، افراد 
موارد  اکثر  در  گیرند که  در حالت خشم تصمیمات خطرناکی می 

قابل جبران نیست.
در  رفتاری  خوش  کرد:  بیان  ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
زندگی انسان را به رزق و روزی زیاد در این دنیا و آرامش در آخرت 
می رساند، خوش رفتاری از محبت درونی و قلبی انسان سرچشمه 

می گیرد پس محبت به هم نوع از مصادیق خوش رفتاری است.

کرسی آزاد اندیشی با موضوع»نقش حوزه های علمیه در اقدام 
و عمل در اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن در جامعه«با حضور طالب 
برگزار  بم  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  درمدرسه  استادان  و 

گردید.
در این کرسی آزاد اندیشی یکی از طالب به بیان و ارائه نظرات 
در رابطه با موضوع پرداخت و گفت: حوزه ها و روحانیت در عرصه 
تبلیغ باید با همه توان و ظرفیت خود در جهت تحقق رهنمودهای 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( تالش نمایند.
وی گفت: حوزه ها باید با تبلیغ سبک زندگی اسالمی به مردم و 
ارشاد و کمک به آن ها و پرهیز از اسراف و تجمالت نقش موثری 
و  باشند  داشته  مقاومتی  اقتصاد  در  وعمل  اقدام  شعار  تحقق  در 
تفکر  باید  زن  است.  اهمیت  حائز  امر  این  تحقق  در  بانوان  نقش 

اقتصادی داشته باشد و از حداقل درآمد حداکثر استفاده را بکند.
با  کرسی  این  داور  عنوان  به  توکلی«  »حجت االسالم  ادامه  در 
توجه به نظرات موافق و مخالف بیان داشت: روحانیون و طالب 
 ، از اسراف  با دوری  افراد عمل کننده واقعی  اولین  باید به عنوان 

تجمالت و ساده زیستی مردم را در این وادی سوق دهند.
خانه،  مانند  معمول  حد  در  امکانات  از  :استفاده  افزود  وی 
تا می توانند از وام های  ماشین و ... اشکالی ندارد.حتی االمکان 
بانکی با درصد سود باال و سپرده گذاری در بانک جهت استفاده از 
سود آن خوداری نمایند ، و به جای سپرده گذاری در بانک به کار 
تولید و اقتصادی روی آورند و ایجاد شغل نمایند و مردم را نیز در 

این جهت تشویق کنند.

و  با محوریت حفظ حرمت  نشست »تخصصی خانواده موفق« 
قداست خانواده توسط اعضا، تقسیم تفاوت های فردی و جنسیتی 
بین زنان و مردان، آماده سازی همسران برای داشتن خانواده ای 

سالم در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه سیرجان برگزار شد.
امور  مشاور  و  کارشناس  شهیدی«،  »آقای  نشست،  این  در 
خانواده، به بیان تفاوت نقش های زنان و مردان و نیازهای اساسی 
آنان اشاره کرد و بیان داشت: عدم توجه به این تفاوت ها سبب به 

وجود آمدن اختالف در کانون خانواده می شود.
از  تحسین  و  تأیید  قدردانی،  پذیرش،  اعتماد،  داد:  ادامه  وی 
نیازهای اساسی مردان است که شما بانوان باید به آن توجه کنید.

بیشتر،  جنسی  روابط  امنیت،  احترام،  به  نیاز  شهیدی،  آقای 
گفت وگوی  به  نیاز  گری،  به حمایت  نیاز  بینایی،  قوه  به  وابستگی 
عاطفی و نیاز به حس خوش بینی و مراقبت های ظاهری را هفت 

نیاز ارتباطی درباره مردان برشمرد.

اسارت حالت، خطرناک ترین نوع اسارت است

تمام  منشأ  کاظم لو«  »حجت االسالم 
اسالمی  کشورهای  بر  شده  وارد  خسارت های 
مسلمان ها  گفت:  و  دانست  آمریکایی ها  را 
ندهند  قرار  مشاور  را  و دشمن  باشند  گاه  آ باید 
و از او یاری نخواهند، مردم عربستان با کمک 

آمریکایی ها مردم بی گناه یمن را می کشند.
حجت االسالم و المسلمین کاظم لو مدیر حوزه علمیه خواهران 
قزوین ، 13 آبان را بیدارباشی برای همه مردم دانست و گفت: یوم 
الله 13 آبان به ما ثابت کرد که مردم در سنین مختلف باید در برابر 

منکر بایستند.
وی افزود: مسئله قیام در برابر ظلم و بیدار کردن دیگران که 
و  گروه  به یک  متعلق  است  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  همان 
صنف خاصی نیست و هر کس که شرایطش را داشته باشد می تواند 

این فریضه الهی را انجام دهد.
واقعی،  یاوران  کرد:  ابراز  قزوین  خواهران  علمیه  حوزه  استاد 
دین، جان، مال و آبروی خود را فدای اسالم می کنند و هدف آن ها 

حمایت از مظلوم و مبارزه با ظالمان و ستمگران است.
فرزندانش،  به  علی)ع(  امیرمؤمنان  سفارشات  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: در هر موقعیت و جایگاهی که هستید با استکبار 
بجنگید، با ظالم دشمن شوید و مظلوم را حمایت کنید، قرآن کریم 
بارها به انسان ها تذکر داده که دشمنان را برای خود رفیق و مشاور 

انتخاب نکنید.
مظلوم  یاری  این که  بیان  با  قزوین  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
از واجبات است، تأکید کرد: از دیدگاه قرآن و سیره اولیای الهی، 
ندارد،  هم  زمان  و  مکان  و  است  دینی  دستور  استکبارستیزی 

مظلوم هر کسی بود باید او را یاری کرد.
بر  شده  وارد  خسارتهای  تمام  منشأ  لو  کاظم  االسالم  حجت 
کشورهای اسالمی را آمریکایی ها دانست و یادآور شد: مسلمان ها 
گاه باشند و دشمن را مشاور قرار ندهند و از او یاری نخواهند،  باید آ
مردم عربستان با کمک آمریکایی ها مردم بی گناه یمن را می کشند.

معظم  رهبر  رهنمودهای  از  باید  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
انقالب)مدظله العالی( استفاده کنیم و معیار حرکت خود را دستورات مقام 

معظم رهبری)مدظله العالی( قرار دهیم.

۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است

نماینده ولی در استان قزوین:

حجت االسالم والمسلمین ماندگاری:

استاد حوزه و دانشگاه:

مدیر حوزه علمیه خواهران کرمانشاه:

اساس دین ما بر تحقیق نهاده شده است

مدیر حوزه علمیه خواهران قزوین:

حوزه های  مدیران  حضور  با  علمیه«  حوزه های  وظایف  نشست» 
علمیه خواهران و برادران و نماینده مجلس شورای اسالمی قزوین 

در حوزه علمیه خواهران قزوین برگزار شد.
حوزه  مدیر  کاظم لو«  والمسلمین  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
علمیه خواهران قزوین اظهار داشت: فعالیت بانوان در حوزه های 
علمیه قابل انکار نیست. اگر بتوانیم یک آموزش عمومی دینی در 
جامعه  دینی  نیازهای  پاسخگویی  برای  باشیم  داشته  بانوان  بین 
بسیار مفید خواهد بود که برای این امر می توان از بسیاری از بانوان 

طلبه فارغ التحصیل بهره برد.
نمود:  تصریح  قزوین  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  ادامه  در 
مفاهیم دینی که توسط آموزش و پرورش آموزش داده می شود به 
صورت کاربردی و عملیاتی مفید نیست و فرد مهارت زندگی را به 
صورت خوب فرا نمی گیرد. مفاهیم دینی چون با روح انسان عجین 

شده است، اگر به صورت عملیاتی باشد مثمر ثمر است.

 فعالیت بانوان در حوزه های علمیه
 قابل انکار نیست

قمقم
حجت االسالم والمسلمین رفیعی:

شهراستان

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

شهراستان

طالب خواهر با ارائه مقاله در همایش
 صدف کوثر نقش آفرینی کنند

در غرب نگاه مادی و حیوانی به
 انسان وجود دارد

فرزند، فرهنگ خود را از مادر می گیرد

طلبه باید در عمل معرفت خود را نسبت 
به امام زمان)عج( نشان دهد

نقش حوزه های علمیه در اقتصاد مقاومتی

نشست تخصصی خانواده موفق

کرمانشاهکرمانشاه
آیت الله علما:

شهراستان

»آیت الله علما«، امام جمعه کرمانشاه، در جمع طالب مدرسه 
امور  تمام  کرد:  بیان  شهر،  این  خمینی)ره(  امام  خواهران  علمیه 

دنیایی نیازمند مکان و زمان است.
و  مکان  و  زمان  می دهد  رخ  که  اتفاقی  هر  کرد:  اضافه  وی 
ظرف خاص به خود را دارد. احکام و دستورات قرآن، نهج البالغه، 
اخالق  شوند.  عمل  باید  و  ظرفند  دارای  همه  سجادیه  صحیفه 
که  آنچه  و  عالیه ظرف می خواهد  مقامات  و  درجات  به  رسیدن  و 
اسالم بیان می کند این است که تمام قوانین و مقررات ظرف دارد.

و  قدرت  چنین  خداوند  داشت:  اظهار  کرمانشاه،  جمعه  امام 
وجود  در  را  برکات  و  خیرات  تمام  ظرف  و  داده  انسان  به  نیرویی 
باید در زندگی متذکر این مطلب باشیم  انسان قرار داده است لذا 
وجود  ظرف  این  از  و  داده  ما  به  را  توانمندی هایی  چه  خداوند  که 

خودمان غافل نباشیم.
وی ادامه داد: خداوند چنان ظرفیتی به انسان داده که می تواند 
همه چیز را تحت االمر خویش در آورد و شرط آن بندگی و اطاعت 

از امر خدا است.
ظهور  و  بروز  فرد  در  باید  الهی  تکالیف  گفت:  علما،  آیت الله 
داشته باشد و نمود پیدا کند. خیلی ها از ظرفیت های وجود خویش 
استفاده کردند و درخشیدند به همین خاطر است که امیرمؤمنان)ع( 
آیینه و مظهر خدا می شود و تمام خصوصیات خدایی در او ظهور 
و بروز داشته، لذا انسان به هر اندازه که دستورات اسالم و قرآن را 

زندگی اجرا کند، مظهر قرآن و دین می شود.
ما کد  به  و  این که اسالم کلیدی صحبت کرده  به  اشاره  با  وی 
اسالم  دین شناس،  است مسلمان  کرد: الزم  عنوان  است،  داده 
مراقب  بسازد.  را  خودش  عماًل  و  باشد  شناس  اخالق  و  شناس 
این  از  و  است  عترت  و  قرآن  شبیه  چقدر  که  باشد  خود  اعمال 

ظرفیت ها غافل نباشد.

مدیر حوزه علمیه خواهران کرمانشاه گفت: آرامش و اطمینان 
قلبی که خداوند متعال به انسان ها عطا کرده است مصداق تقوا 
بوده و نشان دهنده این است که بشریت مسیر بندگی و عبودیت 

را پیدا کرده است.
 حجت االسالم داوود زارع،  در جمع طالب و روحانیون خواهر 
داشت:  عنوان  کنگاور  زهرا )س( شهرستان  علمیه حضرت  مدرسه 
غفلت از مسیر تقوی موجبات زوال و گمراهی انسان ها را فراهم 

می کند.
اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مخلوقات خداوند بیانگر عظمت و بزرگی خالق هستی است اظهار 
داشت: خداوند متعال انسان ها را به صورت زوج آفرید تا آرامش و 

آسایش را به آن ها هدیه دهد.
که  قلبی  و  اطمینان  آرامش  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
و  بوده  تقوا  مصداق  است  کرده  عطا  ها  انسان  به  متعال  خداوند 
نشان دهنده این است که بشریت مسیر بندگی و عبودیت را پیدا 

کرده است.
حجت االسالم زارع خاطر نشان کرد: کسی که شرافت باطن و 
گوهر انسانی خود را بشناسد و حفظ کند قطعأ خداوند متعال او را از 

گزند پستی ها و باطل مصون می دارد.
این استاد حوزه با اشاره به حدیثی از حضرت علی )ع( ابراز داشت: 
نفس خود را عزیز بشماریم و همواره در جهت حفظ شرافت نفس 

جدیت الزم را داشته باشیم.
بیان  پایان  در  کرمانشاه  استان  خواهران  علمیه  حوزه   مدیر 
داشت: طالب و روحانیون همواره در طول سربازی حضرت بقیه 
الله االعظم )عج( خدا را در نظر گرفته و رسالت و وظایف خود را به 

نحو احسن به انجام برسانند.

آرامش و اطمینان قلبی مصداق تقواست

خواهران  علمیه  حوزه  علمی  پژوهشی  شورای  جلسه  دومین 
کرمانشاه در شش ماهه دوم سال 95 با حضور اعضا شورا، برگزار 

گردید.
و  کتاب  هفته  در  برگزاری  جهت  برنامه هایی  جلسه  این  در 
کتابخوانی توسط اعضا پیشنهاد شد که از آن ها می توان به بازدید 
از کتابخانه ها، مسابقات کتابخوانی، برگزاری کارگاه های تندخوانی 
توسط  کتاب  معرفی  جلسات  کتابشناسی،  مطالعه،  روش های  و 
استادان مدارس، مسابقه گزارش نویسی در بین طالب، تقدیر از 

کتابداران و... اشاره نمود.
عنوان  با  استانی  همایش  پیرامون  نشست،  این  در  همچنین 
و  شد  نظر  تبادل  و  بحث  آن«  با  مقابله  راه های  و  »تکفیری گری 
مقرر شد مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( صحنه مدیریت انجام 

همایش را بر عهده گیرد.
در پایان »خانم مرادی«، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران 
مدارس  مسئوالن  حضور  با  که  جلسه ای  در  گفت:  کرمانشاه، 
خواهد  تشکیل  کرمانشاه  و  صحنه  و  کنگاور  هرسین،  شهرهای 
وظایف  تقسیم  و  علمی  مشخص  و  اجرایی  کمیته  اعضای  شد، 

انجام گیرد.

برگزاری همایش »تکفیری گری
 و راه های مقابله با آن«

رسنمای حوزه اخبار مدا

با حضور اعضای شورای علمی پژوهشی برگزار شد
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در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شدمدیر حوزه علمیه خواهران لرستان:

گرگانگلستان 
نماینده ولی فقیه در استان گلستان:

گنبدکاووسگلستانشهراستان
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(:

شهراستان

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان گفت: 
انسان  در  را  الهی  صفات  و  کرده  نزدیک  خدا  به  را  انسان  آنچه 

تحقق می بخشد، مکارم اخالقی است.
آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در جلسه درس اخالق خود که در 
موسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهرا)س( گرگان برگزار شد، 
انسان  دارای کماالتی هستند.  عالم  تمامی مخلوقات  کرد:  بیان 
نیز به عنوان اشرف مخلوقات دارای کمال است. از دیدگاه انبیاء 

عظام، کمال انسان رسیدن به خداست.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن انسان به خدا، راه هایی وجود 
دارد که مکارم االخالق از آن جمله است، به طوری که انسان با 
شناخت مکارم اخالقی و عمل به آنها بتواند راه رسیدن به خدا را در 
پیش گیرد و به کمال برسد. در حدیثی از نبی مکرم اسالم)ص( وارد 
دانستند«انی  اخالق  مکارم  اتمام  را  بعثت خود  از  که هدف  است 
این  اهمیت  از  حاکی  این  که  االخالق«  مکارم  التمم  بعثت 

موضوع  است.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان با استناد به روایتی از امام 
پیامبر)ص( عطا  به  از مکارم اخالقی که خداوند  به برخی  صادق)ع( 
فرمود، اشاره کرد و گفت: از جمله این مکرمت های اخالقی می 
به یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم و بردباری، حسن خلق،  توان 
ها  نیکی  جبران  و  دیگران  حق  مراعات  حیا،  شجاعت،  غیرت، 
اشاره نمود که البته این موارد به عنوان ریشه و اصول مکارم دیگر 

محسوب می شوند.
آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: قناعت که یکی از مکارم اخالقی 
است، از صفات بسیار مهم در زندگی انسان محسوب می شود که 
آرامش را برای انسان بدنبال دارد. مقابل قناعت حرص است. عدم 

قناعت و حرص آرامش را از آدمی سلب می کند.
مکارم  موارد  از  یکی  عنوان  به  غیرت  صفت  راستای  در  وی 
نقش  است،  اخالقی  مکارم  جزء  که  غیرت  صفت  گفت:  اخالق 
مهمی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. در واقع غیرت به 
مواردی برمی گردد که باید حرمتش حفظ شود. دین از چیزهایی 

است که باید در مقابل آن غیرت داشته باشیم.
اسالم  نبی مکرم  از  روایتی  در  کرد:  تصریح  گرگان  امام جمعه 
و  بین خود  اتصال  را وسیله  وارد است که خداوند مکارم اخالقی 
نزدیک  خدا  به  را  انسان  آنچه  واقع  در  است.  داده  قرار  بندگانش 
کرده و صفات الهی را در انسان تحقق می بخشد، مکارم اخالقی 

است.

خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  کابوسی«  لیال  »خانم 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  مشترک  نشست  برگزاری  از  گلستان 
استان گلستان با »حجت االسالم والمسلمین اسفندیاری« مسئول 

بنیاد امامت گلستان در این حوزه خبر داد.
خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  کابوسی،  لیال  خانم 
گلستان ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: این نشست مشترک 
بصیرت  و  دینی  معرفت  اعتالی  و  علمی  سطح  ارتقاء  منظور  به 
گردید . برگزار  امامت  کالمی  مباحث  زمینه  در  طالب  افزائی 

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران گلستان گفت: ایجاد آمادگی 
برای تبیین نظام امامت و والیت و پاسخگوئی به شبهات مطروحه 
دیگر  از  را  فتنه های دشمنان  و  ها  توطئه  با  مقابله  و  باره  این  در 

اهداف این نشست دانست.

سلسله کالس های اخالقی نور هدایت با حضور استادان، کادر 
آباد  فاضل  االوصیاء)عج(  خاتم  خواهران  علمیه  درمدرسه  و طالب 

برگزار شد.
جمعه  امام  قاسمی«  نجفعلی  والمسلمین  االسالم  »حجت 
از فرصت ها اظهار داشت: همه ما  به استفاده  با اشاره  فاضل آباد 
از  یکی  که  هستیم  قیودی  به  محدود  و  داریم  هایی  محدودیت 
آن ها، محدودیت زمانی است. لذا انسان باید از فرصت ها به خوبی 

استفاده کند.
چگونه  و  ابدیت  ساختن  برای  است  فرصتی  دنیا  افزود:  وی 
برای  دارد.  عمر  از  کردن  استفاده  چگونه  به  بستگی  آن  ساختن 
این که دچار خسران نشویم، باید الویت سنجی کرده و کارهایی که 

ارزش مادی و معنوی بیشتری دارد را انجام دهیم.
و  عمر  از  باید  انسان  نمود:  خاطرنشان  فاضل آباد  جمعه  امام 
فرصت های خود به گونه ای استفاده کند که باعث حسرت و غصه 
خواندن،  درس  مانند  زندگی  عرصه های  همه  در  این  و  نشود  او 
تالش های دنیایی، کسب و کار و.... وجود دارد. انسان عاقل تهدید 

ها را به فرصت تبدیل و فرصت سازی می کند.
امیرالمومنین)ع(  روایات  به  استناد  با  قاسمی  حجت االسالم 
گفت: انسان با تقوا سه عالمت دارد؛ اولین عالمتش این است که 
در کارهایش اخالص دارد، دیگر این که آرزوهای او بی حد و مرز 

نیست و سومین عالمت استفاده بهینه از فرصت هاست.
وی در پایان اضافه کرد: انسان باید در عمر خود ارزشمند  ترین 
راه و عالی ترین هدف را انتخاب کند و عامل رسیدن به اهداف عالیه 

استفاده بهینه از فرصت ها است.

نشست  برگزاری  از  کتول  آباد  علی  کوثر  علمیه  مدرسه  مدیر 
اخالقی با موضوع بصریت در این مدرسه خبر داد.

معظم  مقام  کالم  بیان  ضمن  حسینی«  فاطمه  سیده  »خانم   
رهبری)مدظله العالی(در وصف امام علی)ع( که فرمودند: »امیرالمومنین 
شخصیتی است که شناخت ایشان ممکن نیست، حضرت شخصی 
نیز به بصیرت می  را  با بصیرت بوده و دیگران  است که هم خود 
رساند« گفت: امروزه ما نیاز دو چندانی به بصیرت داریم. چرا که 
ائمه)علیهم السالم( سعی در منحرف کردن  و  راه دین  از  دشمنان حتی 
بازگشت  تردید در دین و گاه  باعث  مسلمانان دارد و عدم بصیرت 

از آن می شود.
ائمه)علیهم  بر  توسل  و  بر خدا  توکل  با  باید  ما  تأکید کرد:  وی 
السالم( و الگوگیری از امیرالمومنین)ع( و شهدا همراه با خودسازی 

سعی در باال بردن بصیرت داشته باشیم.

اجرای نمایش بانوی آفتاب ویژه سالروز شهادت حضرت رقیه)س( با 
حضور طالب و عموم بانوان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

گنبدکاووس برگزار گردید.
 در این مراسم »خانم رقیه کوهساری« معاون فرهنگی این مدرسه 
بیان نمود: زنده نگاه داشتن پیام ها و اهداف عاشورا وظیفه همه 
را  اسالم  که  است  صفر  و  محرم  »این  امام)ره(  گفته  بنابر  ماست. 
و  خطیر  وظیفه  علمیه  حوزه های  یقینا  است«،  داشته  نگه  زنده 

سنگین تری را بر عهده دارند.
نیاز امروز جامعه و فرهنگ های بیگانه  با توجه به  وی ادامه داد: 
زیادی  تاثیر  و  می کند  نفوذ  و  وارد می شود  جامعه  پیکر  بر  که  ای 
مداحی ها  و  سخنرانی  ایراد  می گذارد،  جوانان  عقاید  و  افکار  بر 
به عالقه  توجه  با  و  نیست  امروز جامعه  نسل  نیاز  دیگر جوابگوی 
قشر جوان به اجرای تئاتر و نمایش نامه، اجرای این گونه برنامه ها 
راهکار سودمندتر و مناسب تری برای شناساندن وقایع عاشورا برای 

نسل امروز است.

روحیه  تبیین  گفت:  لرستان،  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
تحقق  راهکار  کشور  درونی  نگاه  به  توجه  و  مقاومت  خودباوری، 

اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم های اقتصادی دشمن است.
با  گفتوگو  در  موسوی  سیدعلی  والمسلمین  حجت االسالم 
و  اتکا  داشت:  بیان  نساء،  سوره   139 آیه  به  اشاره  خبرنگاران با 
اعتماد به مؤمنان، مقاومت و آماده کردن استعدادهای درونی، راه 

ایستادگی در برابر دشمنان است.
با اشاره به آیه 71 سوره نساء بیان کرد: در هر برهه ای از  وی 
زمان باید آمادگی خود را در برابر دشمن حفظ و بر اساس شرایط 

حرکت کنیم.
مطالبات  و  رهنمودها  لرستان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( را راهگشا و بهترین عامل برای مقابله 
با توطئه های دشمن در زمینه های مختلف خواند و افزود: عمل به 

دستورات و فرمایشات رهبری مصداق کالم الهی است.
وی در ادامه به نقش حوزه های علمیه در تحقق شعار »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« اشاره و عنوان کرد: حوزه علمیه در بخش 

اقتصادی و تبلیغی نقش مؤثری دارد.
تبلیغی  ُبعد  در  والمسلمین موسوی گفت: حوزه  حجت االسالم 
می تواند در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی، خرید کاالهای داخلی، 
گاهی دادن به مردم برای مصرف کاالی داخلی و بیان تبعات و  آ

عوارض ناشی از خرید کاالی خارجی ایفای نقش نماید.
رهبر  تأکید  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
»اقتصاد  داشت:  اظهار  عرصه،  این  در  انقالب)مدظله العالی(  معظم 
و  و عمل  اقدام  با  که  است  معنا  این  به  و عمل«  اقدام  مقاومتی، 
را  مقاومتی  اقتصاد  توانیم  می  درونی  استعدادهای  از  گیری  بهره 

محقق کنیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران لرستان با اشاره به تحریم ها و 
تهدیدهای دشمن برای ضربه زدن به کشور از راه اقتصاد مقاومتی، 
مؤمنان  به  باید  بیگانگان،  دست  از  چشم پوشی  با  داشت:  عنوان 
در  کشور  داخلی  توان  به  نگاه  بر  تکیه  با  و  کنیم  اعتماد  مخلص 
تحقق اهداف واالی انقالب اسالمی گام برداریم و عزت مسلمانان 

را در اعتماد به مؤمنان بدانیم.
وی با تصریح به این که امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به 
اقدامات اصولی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: با اقدام و عمل باید در 
اسالم  دشمنان  محتاج  تا  برداریم  گام  کشور  منافع  تحقق  جهت 

نباشیم.
به  با عمل  یادآور شد:  مدیر حوزه های علمیه خواهران لرستان 
شعار »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« و تحقق این مهم می توانیم 

مصداق »انتم االعلون« باشیم.
وی بیان داشت: حوزه نیز با برنامه ریزی برای خوداتکایی و عدم 
کارگاه های  موقوفات،  ایجاد  با  می تواند  نهادها  دیگر  به  وابستگی 
زودبازده، اماکن تجاری، تولید و عرضه محصوالت فرهنگی بخش 

مهمی از نیازهای خود را تأمین نماید.

نشست معاون آموزش با حضور معاونان آموزش مدارس علمیه 
خواهران لرستان در حوزه علمیه خواهران لرستان برگزار گردید.

»خانم مهرابی« معاون آموزش حوزه علمیه خواهران لرستان به 
توضیحاتی در خصوص امور آموزشی و توجیه معاونان آموزش در 
خصوص امور آموزشی پرداختند و امور آموزش پیش روی مدارس 
انجمن های  در  استادان  حضور  و  طالب  علمی  المپیاد  ازجمله 
از  و  شمرده  اهمیت  حائز  را   96 سال  پذیرش  و  استادان  علمی 
را  ویژه ای  توجه  موارد  این  خصوص  در  خواست  آموزش  معاونان 

جهت شرکت حداکثری طالب و استادان داشته باشند. 

به  اشاره  با  خرم آباد  فاطمیه)س(  علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
ماندن  انقالبی  راستای  در  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  تأکیدات 
تربیت  علمیه،  حوزه های  در  ما  هدف  مهم ترین  گفت:  حوزه ها، 

طلبه انقالبی است.
»خانم صغری باقری« در گفت و گو با خبرنگاران، محور فعالیت 

حوزه های علمیه را تربیت طلبه انقالبی بیان کرد.
وی با اشاره به این که از توطئه های دشمن ضربه زدن به کانون 
خانواده و رواج بی بند و باری است، خاطرنشان کرد: خواهران طلبه 

و مبلغ نقش بسزایی در این زمینه دارند.
به  اشاره  با  آباد  خرم  فاطمیه)س(  علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
ظرفیت مدارس علمیه در تربیت و پرورش طالب توانمند و مبلغ، 
به  امر  مروجان  می توانند  تبلیغ  عرصه  در  طالب  داشت:  اظهار 
معروف و نهی از منکر باشند و در تحکیم بنیان خانواده ایفای نقش 

کنند.
وی به نقش تربیتی طالب خواهر اشاره و اظهار داشت: تربیت 
و پرورش نسل جوان مؤمن و والیی امری بسیار مهم و حیاتی برای 
ورود به جامعه و مصون ماندن در برابر هجمه های دشمن است 

که باید مورد توجه مادران قرار گیرد.
باقری با یادآوری به نقش حوزه های علمیه در حاکمیت تربیت 
دینی در جامعه، خاطرنشان کرد: تربیت دینی بهترین عامل برای 
رشد  و  بوده  جوانان  تربیتی  و  فرهنگی  هجمه های  کردن  خنثی 
فرهنگ دینی در گرو فعالیت تبلیغی مبلغان و تربیت صحیح نسل 

جوان و نوجوان است.   
در  خرم آباد  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
پایان از تحصیل 113 طلبه خواهر در مدرسه فاطمیه)س( خرم آباد 
خبر داد و اظهار داشت: این طالب هم اکنون در سطح دو حوزوی 

مشغول فراگیری دروس حوزه هستند.

خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  عزیزی«  »خانم 
موضوع  با  پژوهشی  علمی  نشست  برگزاری  از  ساری  الزهرا)س( 
طالبی  فاطمه  »خانم  حضور  با  آن«  های  ضرورت  و  »پژوهش 

دارابی«پژوهشگر حوزه در این مدرسه خبر داد.
خانم عزیزی گفت: این نشست به منظور ایجاد انگیزه، تشویق 
نزدیک  ارتباط  و  پژوهشی  فعالیت های  در  شرکت  برای  طالب 

طالب با یک پژوهشگربرگزار شده است.
فایده  پایانی،  تحقیق  کار  روند  بیان  به  طالبی  خانم  ادامه  در 

پژوهش و تحقیق در پاسخ به سواالت ذهنی پژوهشگر پرداخت.
وی در پایان یاد آور شد:  همچنین در این نشست به سواالتی 
که طالب در رابطه با چگونگی دست یابی سریع تر به منابع بیشتر، 
نحوه جستجوی در منابع و شیوه کمک استادان راهنما داشتند، 

پاسخ داده شد.

حضور»حجت االسالم  با  سیاسی  روشنگری  نهضت  نشست 
حسینی« نماینده ولی فقیه سپاه تنکابن، طالب و  استادان مدرسه 

خواهران شهید مطهری)ره( تنکابن برگزار شد.
سپاه  ولی فقیه  نماینده  حسینی  حجت االسالم  مراسم  این  در 
تنکابن اظهار داشت: شهدا از طبقات مختلف بودند که به جبهه 
از فرماندهان لشکر زیر نظر فرمانده جوانی به  ها رفتند، بسیاری 
نام حسن باقری بودند که باعث آزاد سازی خرمشهر شد. جوانانی 
که تازه  به سن تکلیف رسیده بودند، قبر می کندند و در داخل آن به 

مناجات و راز و نیاز با خدا می پرداختند.
صیهونیسم  و  آمریکا  بزرگ  شیطان  امروزه  نمود:  تصریح  وی 
دارند  ترس  هم  باز  ولی  هستند  سالح ها  ترین  پیشرفته  به  مجهز 
زیرا به سالح ایمان مجهز نیستند و زیربنای اعتقادی باطلی دارند.
هوشیار  کرد:باید  نشان  خاطر  تنکابن  سپاه  فقیه  ولی  نماینده 
مقابله  به  ایمان  با تجهیز سالح  نرم و خاموش  نبرد  این  و در  بود 

با دشمن رفت.

نشست تخصصی»حجاب و عفاف« با حضور طالب و استادان 
در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بابل برگزار شد.

»خانم بابانتاج«، مشاور مدرسه علمیه  خواهران عصمتیه بابل، 
تشکیل می دهد. هویت  معنوی  را هویت  از هویت  بخشی  گفت: 
معنوی یعنی که فرد تشخیص دهد که من خانم هستم و آقا نیستم.
ظاهری  حجاب  به  مختص  فقط  حجاب  افزود:  ادامه  در  وی 
و چادر نمی شود بلکه یک خانم در همه ابعاد وجودی اش اعم از 
چشم ، گوش ، قلب ، سخن و گفتار و ... نیز باید حجاب و حد و 

مرزی را برای خود قرار دهد. 
بیان  بیان مسئله حجاب ظاهری  پایان ضمن  بابانتاج در  خانم 
داشت:  اسالم نمی خواهد کمترین ضربه  ای بر پیکره اجتماع وارد 
آید و پاکدامنی در عفت زنان جامعه بسیار مهم است چرا که اگر 
زن جامعه عفیف باشد مرد هم عفیف خواهد ماند به همین منظور 
از رنگهای خنثی مثل مشکی بهترین رنگ برای محیط  استفاده 

اجتماع است. 

مدرسه علمیه علمیه کوثر علی آباد کتول نشست اخالقی »غدیر 
نامدار«  علی  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  را  شناسی« 

نماینده ولی فقیه در دانشگاه منابع طبیعی گرگان برگزار کرد.
حجت االسالم والمسلمین نامدار در جمع طالب مدرسه علمیه 
کوثر گفت: نزول آیه شریفه 67 سوره مائده نقطه آغاز غدیر بود به 
این معنا که در آیه، شرط تکمیل رسالت ابالغ پیام امامت می باشد.
پایان دهنده غدیر بوده و  وی افزود: همچنین آیه اکمال دین 
حاکی از اهمیت و ویژه بودن بحث در مورد امامت حضرت علی)ع( 

می باشد.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه افزود: غدیر اختصاصی به شیعه 
از  )ص( قبل  پیامبر  و همچنین  است  اسالم  به  متعلق  بلکه  ندارد، 

غدیر در منا مسئله والیت امیرالمومنین)ع( را مطرح کردند.
در  طالب  نقش  به  توجه  با  نامدار  والمسلمین  حجت االسالم 
جامعه افزود: محبت معلول معرفت است. پس طالب وظیفه دارند 
عالوه بر دین شناسی، برای جلب محبت دیگران نسبت به دین؛ 
آن را به دیگران بشناساند. به عبارت دیگر وظایف مهم طالب در 

جامعه، تاثیر و تبلیغ دین می باشد.

مدرسه  در  محرم  اول  دهه  مناسبت  به  تربیتی  نشست 
سخنرانی  با  گرگان  فاطمه)س(  صدیقه  حضرت  خواهران  علمیه 
»حجت االسالم والمسلمین دکتر سید علی طاهری« موسس این 

مدرسه برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین طاهری در جمع طالب، استادان و 
جمعی از بانوان این شهر گفت: از دالیل قیام امام حسین)ع( امر به 
معروف و نهی از منکر است و اگر گفته شود سید الشهدا)ع(، شهید 

امر به معروف و نهی از منکر است، مبالغه نکرده ایم.
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  را  قرآن  در  واجب  بزرگترین  وی 
جامعه  که  نیست  بزرگی  منکر  منکر،  اگر  کرد:  تصریح  و  دانست 
اگر  و  است  فرد  یک  به  مختص  فقط  و  کند  منحرف  را  اسالمی 
منکر،  اگر  اما  است.  منتفی  معروف  به  امر  بدهیم،  ضرر  احتمال 
در  کند  منحرف می  را  اسالمی  جامعه  که کل  است  بزرگی  منکر 
اینجا حتی اگر ضرر جانی هم داشته باشد، امر به معروف و نهی از 

منکر واجب است.
حجت االسالم طاهری در پایان تصریح نمود: اگر بخواهیم در 
جامعه منکر کم شود، راهی به جز امر به معروف و نهی از منکر 
فرد  بر  خالیق  تمام  تعداد  به  خداوند  نداریم.  مردم  عموم  توسط 

ضابطه گذاشته است چون همه نسبت به هم مسئول هستند.

لزوم احیا امر به معروف و نهی از منکر 

مکارم اخالقی؛ عامل تقرب انسان به خدا
 و تحقق صفات الهی در انسان

در حوزه علمیه خواهران گلستان بررسی شد

راهکار های مقابله با توطئه ها
 و فتنه های دشمنان

درمدرسه علمیه خواهران صدیقه فاطمه)س( بررسی شد

نماینده ولی فقیه در دانشگاه منابع طبیعی گرگان:

تبلیغ دین از وظایف اصلی طالب است

زنده نگاه داشتن پیام ها و اهداف 
عاشورا بر دوش همه ماست

فاضلآبادگلستان
امام جمعه فاضل آباد:

شهراستان

استفاده بهینه از فرصت ها؛ از عوامل
 رسیدن به اهداف عالیه

مدرسه علمیه کوثر علی آبادکتول، نشست اخالقی را ویژه استادان 
با حضور امام جمعه شهر سنندج و نائب رئیس هیئت امنای این 

مدرسه برگزار کرد.
»حجت االسالم والمسلمین نصرتی« گفت: واقعه عاشورا دو بال 
امام  شهادت  آن  طرف  یک  است.  امامت  بالش  دو  هر  که  دارد 

حسین)ع( و طرف دیگر امام سجاد)ع( که عهده دار تبلیغ است.
وی تصریح کرد: در واقع امام سجاد)ع( در آن زمان برای محفوظ 
و  ابالغ  مسئولیت  و  بود  غائب  ظاهر  به  احتمالی  خطر  از  ماندن 
رسالت ایشان را باید کسی بر عهده می گرفت که ظرفیت باالیی را 

داشته باشد و آن کسی نیست جز حضرت زینب)س(.
برود  باالتر  انسان  ایمان  مراتب  هرچه  افزود:  سنندج  جمعه  امام 
بیشتر گرفتار تنازعات می شود و این گرفتاری ها حاصل نمی شود 
و آسان نمی گردد مگر با ایمان و عمل صالح که صبر و استقامت 
مصداقی از عمل صالح است. این ویژگی شاخص در وجود حضرت 

زینب)س( به وضوح دیده می شود.
حجت االسالم نصرتی بر سخت ترین شرایط حضرت زینب)س( که 
واقعه عاشورا بود اشاره کرد و ادامه داد: گویا حضرت زینب)س( تمام 
بالها و سختی های قبل از عاشورا را باید می دید و می چشید که 
مسئولیت خطیر و سنگین رسالت کربال و ادامه  این رسالت را به 

بهترین نحو به مرحله اجرا برساند.

ایمان و عمل صالح گرفتاری ها را آسان می کنند

علیآبادکتولگلستان
در مدرسه علمیه خواهران کوثر بیان شد

شهراستان

امروزه نیاز به بصرت دوچندان شده است

حوزه های علمیه خواهران، رسالتی مهم 
در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند 

در حوزه علمیه خواهران لرستان برگزار گردید:

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

نشست معاونین آموزش مدارس
 علمیه خواهران لرستان

معاون آموزش مدرسه علمیه فاطمیه)س( بیان کرد

تربیت طلبه انقالبی هدف حوزه های علمیه است

نشست علمی –پژوهشی با موضوع»بایسته ها وضرورت شناسایی 
منابع مکتوب دفاع مقدس« با حضور طالب و استادان در مدرسه 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تنکابن برگزار شد. 
مقدس  دفاع  سال  هشت  رزمندگان  از  سلمی«  حسین  »آقای 
وقایع  این نشست اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس  در 
زیادی اتفاق افتاده که بعد از بررسی ابعاد مختلف آن تازه متوجه 
می شویم که چرا امام )ره( فرمودند: »جنگ یک نعمت بزرگ است«.
که  است  نسلی  خوانی  باز  جنگ  خاطرات  افزود:  درادامه  وی 
شهدا،  زندگی نامه  و  خاطرات  خواندن  بودند.  نظیر  بی  تاریخ  در 
کارگروه های  با تشکیل  آن  پیرامون  پژوهش  و  تحقیق  رزمندگان، 
اهداف  و  آرمان ها  با  زیرا  بوده  ضروری  بسیاری  ما  برای  مقاومت 
مبارزین آشنا خواهیم شد وخواهیم فهمید که این امنیت و آسایش 

ما به راحتی حاصل نشده بلکه ثمره خون هزاران شهید است. 

پژوهش و ضرورت های آن

عضو هیئت علمی پژوهشکده مجلس شورای اسالمی:

از  ساری  الزهرا)س(  نور  تخصصی  مرکز  مدیر  خاتمی«  »خانم   
در  مرکز  این  انجمن  اعضای  پژوهشی  علمی  اردوی  برگزاری 

پژوهشکده فقهی بابل خبر داد.
خانم خاتمی مدیر مرکز تخصصی نور الزهرا)س( ساری با اشاره به 
اهداف برگزار  این اردو خاطر نشان کرد: این اردو به منظور آشنایی 
اعضای انجمن با مراکز علمی- پژوهشی و انگیزه بخشی به آنان 

برگزار گردید.
از  اعضا  شدن  بهره مند  جهت  اردو  این  در  نمود:  تصریح  وی 
استادان موفق د عرصه  از  تن  دو  با  تجربه شخصیت های علمی 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  نیکزاد«  عباس  »آقای  پژوهش، 
علوم پژشکی بابل و »آقای بابایی« عضو هیئت علمی پژوهشکده 

مجلس دیدار به عمل آمد.
تعالی  حق  صفات  از  را  بودن  حی  دیدار  این  در  بابایی  آقاب 
و  است  اسم حی خداوندی  انسان مومن مظهر  افزود:  و  دانست 

کافر بهره ای از حیات ندارد.
وی در ادامه حیات علمی را نوعی از حیات بشر خواند و تصریح 
نمود: پژوهش الزمه حیات علمی است و تا پژوهش نباشد تحرکی 

نخواهد بود.
در ادامه آقای نیکزاد سابقه پژوهش را از علمای متقدم دانست 
و گفت: پژوهش نقش محوری درعرصه آموزشی و فرهنگی دارد.

وی در پایان اظهار داشت: پژوهش زمانی موثر واقع می گردد که 
به تولید علم منجر گردد و اگر آموزه های ما به رشته تحریر در نیاید 

علوم بی حاصل خواهد ماند.

پژوهش الزمه حیات علمی

تنکابنمازندران
نماینده ولی فقیه در سپاه تنکابن:

شهراستان

باید با سالح ایمان به مقابله با دشمن رفت

بایسته   ها وضرورت شناسایی منابع
 مکتوب دفاع مقدس

بابلمازندران
در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه برگزار گردید

شهراستان

نشست تخصصی حجاب و عفاف 

نمای حوزه رس اخبار مدا
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همدانهمدان بافقیزدشهراستان شهراستان

نام کتاب:
شاخصه های نفاق از منظر

 قرآن کریم
نویسنده:

صفیه مصدق
ناشر: مرکز نشر هاجر

قطع: وزیر
چاپ: زالل کوثر

شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 110/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
تحدی از قرآن در 

نگاهی دیگر
نویسنده:

 فرخنده سادات صالحی
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: زالل کوثر
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: ۵۴/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544

نام کتاب:
محیط اجتماعی و تاثیر

 آن بر تربیت 
نویسنده: 

نرجس خاتون محمدی ارهانی
ناشر: مرکز نشر هاجر

قطع: رقعی
چاپ: زالل کوثر

شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: ۳۶/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شدمعاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران:
در  غیرعامل  پدافند  جایگاه 

حوزه های فرهنگی

ساوهمرکزی
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مطرح شد

شهراستان

احمدآبادیزد
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار گردید

شهراستان

که  کرد  بیان  این گونه  باید  جامعه  یک  فرهنگی  مسائل  در 
دشمن در تهاجمی فرهنگی تالش دارد تا با هدف قرار دادن و 
از بین بردن فرهنگ و اصول فرهنگی یک جامعه بر مجموعه 
باورها، هویت و الگوهای رفتاری و شخصیتی یک ملت ضربه 
مردم،  مختلف  سطوح  در  آن ها  بردن  بین  از  با  و  کند  وارد 
نخبگان و مقامات یک کشور سبب از بین رفتن عزم و اراده نبرد 

و در نهایت قدرت بازدارنگی روانی شود.
در جنگ یا تهاجم فرهنگی هدف اساسی، جایگزینی ارزش 
ها، روش ها، روش زندگی، اخالقیات و نظام فرهنگی مهاجم به 
جای ارزش ها، عقاید، روش زندگی، اخالقیات و نظام فرهنگی 
فرهنگ  از  جامعه  کردن  نهی  یعنی  این  و  است.  تهاجم  مورد 
این  و سرانجام  نظر دشمن.  و جایگزینی فرهنگ مورد  خودی 
ابزارهای فرهنگی و هنری اهداف  از  با استفاده  که در این راه 

خود را پیاده کرده و جامعه هدف را دچار فروپاشی می کنند.
بهره برداری  تلویزیونی،  شبکه های  گسترش  و  ایجاد 
سودجویانه از تبلیغات، استفاده منفعت طلبانه از سینما با ساخت 
فیلم های پیام دار،  ساخت تیزرها، بهره از هنر معماری در تزریق 
در  اقدامات دشمن  از  نمونه هایی  تنها   ... و  فراماسونری  افکار 
تهاجم فرهنگی و رخنه کردن در فکر و اندیشه یک جامعه است 
که ریشه در ابتذال کشیدن فرهنگ آن جامعه بارویکردی هویت 

ستیزانه دارد.
خود  از  افراد،  کردن  بی هویت  اسوه ها،  و  الگوها  تخریب 
بیگانه ساختن و ترویج ناامیدی در ملت ها، حتی ترویج و تبلیغ 
خط و زبان بیگانه از جمله اقدامات دیگری است که دشمن در 

جایگزینی فرهنگ خود در تهاجم فرهنگی دنبال می کند.
از نگاهی دیگر این تهدیدات با پشتوانه ای قوی تحت عنوان 
»ناتوی فرهنگی« نظام و سازمان قوام یافته تری به خود گرفت 
درآوردن  کنترل  تحت  برای  سلطه جو  کشورهای  اّتحاد  با  و 

کشورهای مستقل، همراه شد.
از جمله اقدامات این نظام مّتحد در فروپاشی فرهنگی ملت ها؛ 
ایجاد و تقویت خبرگزاری های بین المللی مانند »آسوشیدپرس«، 
»یونایتدپرس«، »فرانس پرس« و »رویترز«، تأسیس و راه اندازی 
شبکه های رادیو و تلویزیونی مانند بی بی سی، سی ان ان و هزاران 
پایگاه خبری دیگر، حمایت از بنگاه های انتشاراتی و شناسایی 
بنیادهای  از  حمایت  آن ها،  آثار  چاپ  و  غرب گرا  روشنفکران 
علمی هم سو و حمایت از مطبوعات و رسانه های خبری همسو 
در کشورها بود که اهدافی ا ز جنس ترویج فرهنگ خود )بیگانه( 

و فروپاشی فرهنگ درونی یک جامعه را دنبال می کردند.
مورد  بارها  که  فرهنگی«  »مهندسی  بحث  بین  این  در  حال 
تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، مطرح می شود. الزمه 
مهندسی فرهنگی در ابتدا هماهنگی تمام دستگاه ها و نهادهای 
فرهنگی فعال در یک کشور است. و از آن جا که مردم در انجام 
مهندسی فرهنگی آن را از سوی حاکمّیت طلب می کنند، این 
امر نیازمند وجود نگاه برتر و باالتر در همه جریان های فرهنگی 
داخلی است که با یک بصیرت و تفّکر کالن همراه باشد و در 
این راستا فرهنگ موجود کشور را شناخته و سمت و سوی آن را 

به درستی معین کند.
راه های  و  کرده  اصالح  را  آن  دارد  وجود  ضعف هایی  اگر  تا 

نفوذ را ببندد.
و  هویت  و حفظ  فرهنگی  برنامه ریزی  برای  مصادیق  این  با 
مشهود  کاماًل  فرهنگی  مهندسی  به  نیاز  کشور  یک  استقالل 

بوده و احساس می شود.

نشست اخالقی با سخنرانی »خانم اعظم السادات رضوانی« استاد 
حوزه در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران ساوه برگزار 

گردید.
با  باید به عنوان یک مبلغ در برخورد  خانم رضوانی گفت: طالب 
دیگران در رفتار و گفتار خویش دقت داشته باشند که این ُحسن 

خلق خود ابزاری برای تبلیغ اخالق اسالمی است.
بیان  و  کرد  اشاره  خلق  ُحسن  تقویت  راه های  به  ادامه  در  وی 
داشت: مهم ترین موارد ُحسن خلق شامل احترام به والدین، احترام 
به همسر و فرزندان، رعایت ادب در حین تالوت قرآن و ورود به 
اماکن متبرکه، رعایت ادب و احترام در محیط تحصیل و کار و... 

می شود.
کرد  اشاره  نحوه طلب حاللیت  و  به موضوع غیبت  ادامه  در  وی 
غیبت  »اگر  می فرماید:  روایتی  در  صادق)ع(  امام  داشت:  بیان  و 
جز  نمی ماند  راهی  پس  رسید،  شده  غیبت  به  خبرش  و  کردی 
خداوند  از  نرسیده،  او  به  خبرش  اگر  اّما  او،  از  خواستن  حاللیت 

برایش طلب آمرزش کن.«

نشست اخالقی سبک زندگی اسالمی با حضور طالب و استادان 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( میناب برگزار شد.

»خانم میرجلیلی«، استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که زمینه 
نفوذی مثل قبال نیست افزود: از جمله اهداف نفوذی ها این است 
سبک  جایگزین  و  اسالمی  زندگی  سبک  تغییر  پی  در  دشمن  که 
امروز دشمن خانواده را هدف  زندگی غربی در سراسر عالم است. 
قرار داده است. دشمن از طریق تغییر رویکرد زن مسلمان سعی در 

تغییر رفتار اسالمی کرده است.
وی درپایان با توصیه به مبلغان گفت: الگوی اصالح این است 
که اول الگو اصالح شود سپس باید ابتدا خود را اصالح کنیم بعد 

به فکر اصالح جامعه باشیم.

اسکندری«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
خواهران،  علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
در همایش طلیعه حضور حوزه علمیه خواهران 
با  انس  اهمیت  به  اشاره  ضمن  همدان، 
تبلیغی  فرهنگی  وظایف  اهل بیت)علیهم السالم(، 

طالب و جایگاه روحانیان را تشریح کرد.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران گفت: توسل 
با  اگر  طلبه  است.  طلبه  موفقیت  عوامل  از  اهل بیت)علیهم السالم(  به 

اهل بیت)علیهم السالم( انس بگیرد، قلبش نورانی می شود.
بندگی  و  عبادت  رشد،  انسان  خلقت  از  هدف  افزود:   وی 
خداست، خدای متعال انسان ها را آفرید تا در مسیر عبودیت حرکت 

کرده و نسبت به خدا و ائمه معصومان)علیهم السالم( معرفت پیدا کند. 
حجت االسالو مالمسلمین اسکندری اظهار داشت: سه وظیفه 
مهم طلبگی، تعلیم علم به دیگران برای خدا، شکرگذاری عملی 

این توفیق الهی و بصیرت می باشد.
به  را  خود  وقت  از  بخشی  طالب  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
داشته  خود  عبادت  به  توجه  و  دهند  اختصاص  علمی  کارهای 

باشند.

چگونه می توانیم به ُحسن خلق برسیم؟

بندرعباسهرمزگان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  برگزار شد

شهراستان

نشست اخالقی با موضوع طلبه و زی طلبگی در مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( با هدف آشنایی طالب با وظایف طلبگی و نقش 

آن ها در تأثیرگذاری بر افراد جامعه برگزار شد.
و  حوزه  استاد  جورابچی«،  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
دانشگاه، در اهمیت توجه طالب به عبادات گفت: طالب باید به 
افراد  زیرا  باشند؛  قائل  زیادی  اهمیت  آن  زمان  در  عبادات  انجام 
می دهند  اهمیت  وقت  اول  نماز  به  که  هستند  کسانی  موفق، 
با  علمی  مهم  بحث های  در  که  زمانی  حتی  نیز  ائمه)علیهم السالم(  و 
دیگر مذاهب قرار داشتند با رسیدن وقت نماز، بحث علمی را رها 

می کردند و به نماز مشغول می شدند.
مناجات،  برای  اختصاصی  ساعاتی  باید،  طلبه  داد:  ادامه   وی 
جا  به  جماعت  به صورت  را  نماز  و  دهد  قرار  خدایش  و  خود  بین 

بیاورند.
استاد حوزه بیان داشت: از بهترین راه های تبلیغ در بین مردم، 

مخصوصا قشر جوان، احترام و توجه به شخصیت افراد است.
ساعتی  باید  طلبه  کرد:  عنوان  جورابچی،  حجت االسالم 
فرقه های  و  دهد  قرار  دانش  و  علم  کسب  به  نیز  را  خود  عمر  از 
و  باشد  داشته  اطالع  آن ها  آداب  و  عقاید  از  بشناسد.  را  مختلف 
جواب شبهه هایی که وارد می کنند را به درستی بداند و سعی کند 

پاسخگوی همه شبهات باشد. 

نشست اخالقی با موضوع »طلبه و زی طلبگی«

مینابهرمزگان
استاد حوزه و دانشگاه:

شهراستان

هدف دشمنان تغییر سبک زندگی اسالمی است

کارشناس  بهاری«  »خانم  سخنرانی  با  نویسندگی  آموزش  کارگاه 
ادبیات در  جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران صدیقه 

کبری)س( بهار برگزار شد.
تبیین  به  ادبیات،  کارشناس  بهاری«،  »خانم  کارگاه،  این  در 
اهمیت و جایگاه مقاله نویسی در تحقیقات علمی، نقش مقاالت 
در گسترش مفاهیم تازه و باال رفتن سطح علمی طالب و اصول 

نگارش مقاله پرداخت.
وی گفت: برای نوشتن مقاله باید به، عنوان، نام نویسنده، چکیده، 
واژگان کلیدی، مقدمه، مبانی نظری تحقیق، روش تحقیق، نتیجه 

گیری و منابع توجه داشت.
تحلیلی،  ـ  توصیفی  به  را  تحقیق  روش  همچنین  بهاری،  خانم 
کتابخانه ای، میدانی و پزشکی ـ آزمایشگاهی، تقسیم کرد و گفت: 
گاهی از اصول نگارش مقاله و اعتماد به نفس در امر مقاله نویسی  آ
می تواند به طالب کمک کند که به سوی نوشتن هدایت شوند و 
اطالعات خود را چنان که باید به نگارش در بیاورند. مقاالت دارای 

پیام و هدف بهترین نوع مقاالت برای چاپ هستند.
وی افزود: خالصه نویسی نیز به دو روش صورت می گیرد؛ نخست، 
مطالب را با دقت و با تمام جزئیات خوانده شود، گزیده ای از آن ها 
نگاشته شود. دوم، جمله های مهم در متن را خط کشیده سپس 
کنار هم جمع آوری کنیم. همچنین کلمات سنگین را ساده کنیم.

بهارهمدان
کارشناس ادبیات:

شهراستان

میبدیزد
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( بررسی شد

شهراستان
مقاالِت دارای پیام و هدف، بهترین

 نوع مقاالت هستند

هدف از خلقت انسان رشد، عبادت 
و بندگی خداست

خواهران،  علمیه  حوزه های  استاد  گلگیری«،  مجتهده  »بانو 
درباره  همدان،  خواهران  علمیه  حوزه  حضور  طلیعه  همایش  در 

»ویژگی های معنوی و اخالقی طالب« مطالبی را بیان نمود.
بانوان  به  اسالم  می کنند  فکر  که  کسانی  گفت:  گلگیری  بانو 
اهمیت نمی دهد ببینند حضرت معصومه)س( را که منشأ و محور این 
همه خیر و برکت شده، ببینند چه مقامی دارند. حضرت معصومه)س( 
شافع روز جزا هستند و بسیاری از علمای بزرگ بواسطه ایشان به 

مقامات معنوی رسیدند.
وی تأکید کرد: طلبه نباید دچار هوای نفس شود و باید از خدا 

و قرآن کمک بگیرد. 
است،  سجده  عبادت  شکل  بهترین  کرد:  عنوان  حوزه،  استاد 
چون دربردارنده بهترین حالت در مقابل خدا و تواضع عالی انسان 

در برابر خداست.
به طلبه ها،  امام خمینی)ره(  توصیه های  وی خاطرنشان کرد: 

حفظ ذی طلبگی، دوری و اجتناب از دنیا و تهذیب نفس بود.

بانو مجتهده گلگیری:

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( عنوان شد

حجت االسالم والمسلمین ابراهمیان:

طلبه برای موفقیت باید از قرآن
 و عترت کمک بگیرد

ابراهیمیان«،  المسلمین  و  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه های  امور  و  ارتباطات  معاون 
خواهران، در همایش طلیعه حضور حوزه علمیه 
خواهران همدان، گفت: از خصوصیات طالب 
این است که در اول راه دچار تردید می شوند که 

آیا راه را درست انتخاب کرده اند یا خیر.
طلبگی  راه  داد:  ادامه  ابراهیمان  والمسلمین  حجت االسالم 

عمل و اشاعه راه پیامبر)ص( و ائمه معصومان)علیهم السالم( است.
وی  تأکید کرد: طلبگی شغل نیست، ممکن است در این راه به 

شغل هم برسیم ولی هدف نیست فقط وسیله است. 
معاون ارتباطات و امور حوزه های علمیه خواهران اضافه کرد: 
درس  خوب  مهم  رسالت  این  انجام  برای  دارد  وظیفه  هم  طلبه 
بخواند و تهذیب نفس کند. فضای معنوی حوزه ها بسیار مهم است 

و باید از طرف طلبه ها و مدرسه ایجاد شود.
کرد:  عنوان  پایان  در  ابراهیمیان  حجت االسالم والمسلمین 
وظیفه ما در جامعه هدایت گری است. ما زیر ذره بین هستیم. همه 
اطرافیان ما از خانواده گرفته تا جامعه از ما انتظار دارند. خلق و خو 
باید  آنچه می داند  به  باید اصالح شود. طلبه  ما در جامعه  رفتار  و 
عمل کند، رفتارش مناسب باشد و در این راه صبر و استقامت هم 

داشته باشد.

طلبه نباید به دنبال مدرک و شغل باشد

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه های حوزه های علمیه خواهران 
با حضور کارشناس سامانه مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق 

به صورت عملی برگزار شد.
»خانم  شد،  آغاز  کوثرنت  سامانه  آموزش  با  که  کارگاه  این  در 
اکرم دهقانزاده«، استاد حوزه، با توجه به اهمیت و حضور گسترده 
طالب در فضاهای مجازی بر هر چه فعال تر بودن طالب در این 
فضاها تأکید کرد و گفت: سامانه های قابل دسترس حوزه علمیه 
و  امکانات  حداقل  با  طالب  تا  است  مناسبی  فرصت  خواهران 

حداکثر سرعت در فضایی امن به فعالیت مشغول شوند.
به  وابسته  سامانه های  انواع  به  اشاره  با  دهقان زاده«  »خانم   
حوزه های علمیه خواهران مانند کوثرنت، سمتاز، فرخوان ها، سخا 
و... و با دسته بندی هر کدام از آن ها بخشی از سامانه کوثرنت را 

معرفی کرد و نحوه استفاده از نسخه اندروید آن را توضیح داد.
وی در ادامه نحوه ثبت نام طالب در مسابقه سیر مطالعاتی و 
سلسله مسابقات قرآن و عترت را با توجه به نزدیک بودن به زمان 

برگزاری آزمون های آن برای طالب شرح داد.

جمع  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  فیاضی«،  »حجت االسالم 
به  اشاره  با  میبد  زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
شود،  خالی  خدا  وجود  از  قلب  اگر  گفت:  قلب،  قساوت  عوامل 

جایگاه شیطان می شود.
وی اظهار داشت: قساوت قلب یعنی سختی قلب و این که درون 
سبب  که  عاملی  نخستین  نباشد.  محبتی  هیچ گونه  انسان  قلب 
قساوت قلب می شود، لجاجت در برابر حق است. انسان در برخی 
موارد به خاطر خوشایندی بعضی دیگر، حق را زیر پای می گذارد. 
بر اساس آیات قرآن بین حق و باطل چهار انگشت بیشتر فاصله 

نیست. 
استاد حوزه و دانشگاه، پیمان شکنی را از دیگر عوامل قساوت 
قلب دانست و یادآور شد: خداوند در قرآن در این زمینه می فرماید: 
»به خاطر پیمان شکنی آنان، آن ها را از رحمت خود دور کردیم و 

قلبشان را سخت کردیم.«
انسان  قلب  قساوت  موجب  طوالنی  آرزوهای  کرد:  اضافه  وی 
ناپاک  را  قلب  که  آرزویی  نیست،  مذموم  آرزو  اصل  البته  می شود. 

کند، مذموم است.

عوامل قساوت قلب در انسان

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه های
 حوزه های علمیه خواهران

یزدیزد
استاد حوزه و دانشگاه:

شهراستان

»خانم نقدی«، استاد حوزه، در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( یزد، به بیان احکام و آداب ماه محرم پرداخت.

بر  گریه  روزه داری،  لباس سیاه،  پوشیدن  بیان کرد:  نقدی   خانم 
مصائب اهل بیت)علیهم السالم(، قرائت سوره واقعه، ذکر صلوات، زیارت 

عاشورا و... از آداب ماه محرم است.
وی افزود: رعایت این موارد سبب بهره برداری بهتر و بیشتر از ایام 
محرم می شود. هر چه معرفت نسبت به امام حسین)ع( بیشتر باشد، 

استفاده معنوی از این ایام نیز بیشتر خواهد بود.
استاد حوزه  تأکید کرد: در دستگاه امام حسین)ع( همگان پذیرفته 
می شوند. ورود هر کس به مجلس اهل بیت)علیهم السالم( نشان دهنده 
در  حضور  چند  هر  داشت  توجه  باید  است.  خانواده  آن  عنایت 
مجالس با اخالص و ادب بیشتر باشد، مؤثرتر است، ولی نسبت به 
کسانی که با ادب و احترام در مجالس شرکت نمی کنند، تنگ نظر 

نباشیم و برخورد نامناسب نداشته باشیم.

محرم از شعائر الهی است  

نشست اخالقی در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد 
با هدف افزایش معنویت در طالب برگزار شد.

این نشست ضمن  در  اخالق،  استاد  »خانم رحیمه رضاییان«، 
تأکید برصفات و ویژگی های انسان نمازگزار، بحث والیت پذیری را 
مورد بررسی قرار داد و گفت: باید در  کنار انجام عباداتی مانند نماز، 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(  اوامر  تابع  دیگر،  کارهای خیر  و  روزه 
عمل  جامه  آن ها  له  و  کنیم  رصد  را  ایشان  سخنان  همه  و  بوده 

بپوشانیم؛ چرا که اطاعت از ولی زمان بر ما واجب است.
وی در ادامه با اشاره به أثرات جان بخش وضو، گفت: بر اساس 
دنیا  از  شهید  بمیرد،  وضو  با  کسی  اگر  اهل بیت)علیهم السالم(  روایات 

رفته است.
اگر  و  خانم رضائیان، خاطرنشان کرد: رئیس بدن، قلب است 
گاهی و  یاد خدا غافل نمی شود؛ چون  آ از  وضو بگیریم، قلب ما 
گاه می شود.  توجه پیدا می  کند و آن گاه تمام بدن به خاطر قلب آ
وضو داشتن با قصد قربت و برای رضای خدا تمام بدن انسان را 

پاک می کند.
وی همچنین طالب را سفارش به دائم الوضو بودن کرد و یادآور 
شد: اگر انسان برای انجام هر کاری وضو داشته باشد، افزون بر 
نشاط بیشتر جسمی و روحی برای انجام آن کار، به تدریج این کار 

خوب در وجود او نهادینه می شود.

عمل به منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(
 واجب است

رشد علمی طلبه باید او را مردمی تر کند
با  طالب  خانواده های  پیوند  و  آشنایی  هدف  با  اخالقی  نشست 
حوزه علمیه، با حضور »حجت االسالم والمسلمین رؤیت« نماینده 
موسس مدرسه علمیه خواهران مصعومیه)س( یزد، »حجت االسالم 
والمسلمین سیدناصر محمدی« استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه 

علمیه خواهران معصومیه)س( یزد برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین رؤیت«، نماینده مؤسس مدرسه علمیه 
ارائه  به  مدرسه،  فعالیت های  درباره  یزد،  معصومیه)س(  خواهران 

گزارش پرداخت.
بیان  استاد حوزه،  ادامه »حجت االسالم سیدناصر محمدی«،  در 
کرد: سعادت دنیا و آخرت و دوای همه دردها در قرآن و سخنان 
اهل بیت)علیهم السالم( است و آموزش قرآن و سخنان اهل بیت)علیهم السالم( 

در حوزه های علمیه انجام می شود.
دانش ها  و  بوده  دین  علم  علم،  عالی ترین  کرد:  خاطرنشان  وی 

دیگر بعد از علم دین قرار دارند.
به خانواده طالب، خاطرنشان  حجت االسالم محمدی در توصیه 
کرد: طالب را یاری و زمینه پیشرفت آن ها را فراهم کنید تا طلبه 

موفقی شوند.
وی در توصیه ای خطاب به طالب نیز عنوان کرد: طلبه باید به هر 
به  او  احترام  باشد.  و مطیع  متواضع تر  میزان رشد علمی می کند، 

والدین بیشتر شده و مردمی شود.

در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( عنوان شد
حضور  با  جماعت  ائمه  اخالق  آموزشی  کارگاه  جلسه  اولین 
تبلیغ  مسئول  حیدریان«،  حسین  والمسلمین  »حجت االسالم 
خواهران  علمیه  مدرسه  مشارکت  با  و  اردکان  علمیه  مدارس 
فاطمه الزهرا)س( اردکان و مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( 

احمدآباد برگزار شد.
مدارس  تبلیغ  مسئول  حیدریان«  والمسلمین  »حجت االسالم 
علمیه خواهران اردکان در جمع ائمه جماعت مدارس سطح شهر، 
به بیان مباحثی پیرامون اخالق امام جماعت پرداخت و نکاتی را 

در این مورد یادآور شد.
با  صمیمی  رابطه  باید  جماعت  امام  کرد:  خاطرنشان  وی 
مسئوالن مدرسه و دانش آموزان برقرار نماید و آن ها را درک نموده 
تاثیر  می تواند  صورت  این  در  زیرا  باشد  داشته  را  الزم  همکاری  و 

بیشتری روی دانش آموزان داشته باشد.
این استاد حوزه اضافه کرد: در مرحله اول نظم را رعایت نماید و 
از ماللت، خستگی و دلزدگی دانش آموزان جلوگیری نمایید و برای 
ایجاد یک فضای با نشاط برای آن ها حداکثر سعی خود را بنمایید 
و زمینه شادی و خنده آن ها را با برگزاری برنامه های متنوع مانند 

مسابقات پرمحتوا و سرگرمی مناسب فراهم نماید.
مسئول تبلیغ مدارس علمیه اردکان، درباره خصوصیات ظاهری 
خوشرو،  متبسم،  باید  جماعت  امام  کرد:  تصریح  جماعت،  امام 
و  متواضع  نداشته،  تکبر  در عین حال  و  باشد  و خوشگو  خوشخو 

فروتن باشد.

کارگاه آموزشی اخالق ائمه جماعت

رسنمای حوزه اخبار مدا




