
شورای  مجلس  رییس 
اسالمی با بیان این که تأسیس 
خیلی  خواهران  علمیه  حوزه 
باید  گفت  است،   ارزشمند 
خود  کشور  بخش های  همه 
آموزش  و  بداند  این  مدیون  را 
این  پرورش  و  آموزش  و  عالی 
بانوان  بداند.  قدر  را  ظرفیت 
هستند  افرادی  بهترین  طلبه 
با  را  ما  فرزندان  می توانند  که 

معارف دینی آشنا کنند.
الریجانی«  علی  »دکتر 
اجالس  اختتامیه  مراسم  در 
واحدهای  مدیران  سراسری 
حوزه های  تربیتی  آموزشی 
علمیه خواهران که در مجتمع 
برگزار  قم  مهدی)عج(  یاوران 
علمیه  حوزه های  گفت:  شد، 
در  مهمی  ظرفیت  خواهران 
دارا  کشور  فرهنگی  عرصه 
در  طلبه  بانوان  نقش  و  است 
جنبه  هم  جامعه  فکر  تعالی 
جنبه  هم  و  دارد  شخصی 
بانوان  نقش  که  چرا  عمومی؛ 
در عرصه اجتماع خیلی بلندتر 
از کاری است که آقایان انجام 
می دهند و این کاماًل مکشوف 

است.
این که  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه ها  ظرفیت  اکنون 
تصریح  هستند،  بانوان  بیشتر 
تأسیس  کرد: در حوزه علمیه 
خیلی  خواهران  علمیه  حوزه 
همه  باید  و  است  ارزشمند 
را  خود  کشور  بخش های 
مدیون این بداند و چه آموزش 
پرورش  و  آموزش  چه  و  عالی 
و  بداند  قدر  را  ظرفیت  این 
این ها بهترین کسانی هستند 
با  را  ما  فرزندان  می توانند  که 

معارف دینی آشنا کنند.
شورای  مجلس  رییس 
کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
به  تسلط  به  احتیاج  امروز 
و  داریم  بین المللی  زبان های 
باید به این کار اهتمام بدهیم. 
در صحنه بین  المللی این نقص 
معارف  که  می شود  مشاهده 
کم  اهل بیت)علیهم السالم(  اصیل 
دانشگاه ها  برخی  در  و  است 
حدودی  تا  علمی  تطوعات 
نقص  این  ولی  دارد،   وجود 
فلسفه  که  ما  برای  است 
توجه  مورد  کمتر  مالصدرا 

است و نمی شناسند.
مسائل  به  اشاره  با  وی 
کرد:  اظهار  نیز  کشور  کالن 
چند  در  کالن،  نگاه  یک  در 
یا  که  داریم  مسائلی  حوزه 
است.  چالش برانگیز  یا  و  حاد 
بین الملل  حوزه  بخش  یک 
مزمنی  چالش های  که  است 
حوزه  این  در  انقالب  قبل  از 
بخش  است.  داشته  وجود 
که  هسته ای  مسأله  دیگر 
درگیر  آن  با  سال   12 حدود 
همانند  دیگر  مسائل  و  بودیم 
حقوق بشرو و تروریست است 
که در رسانه ها هم اخبارش را 

می شنویم.
تأکید  الریجانی  دکتر 
که  دیگر  بخش  یک  کرد: 

مسائل  است،  بحران  حد  در 
منطقه ای بوده که شاید بشود 
گفت: در هیچ زمانی تا این حد 
آشفته نبوده است و تنها پس از 
حدودی  تا  دوم  جهانی  جنگ 
بود  آشفته  آسیا  غرب  منطقه 
که غربی ها یک نظم دروغین 
آرامشی  تا  کردند  ایجاد  را 
زمینه  و  آورد  وجود  به  تصنعی 
تروریست  آمدن  وجود  به  ساز 

در منطقه شده است.

باید  اقتصاد  به  نگاهمان 
طبیبانه باشد

وی با بیان این که آشفتگی 
گذرا  امری  منطقه  در  امروز 
نیست و ما با یک پدیده بدخیم 
مواجه هستیم، عنوان کرد: در 
اقتصاد  حوزه  داخلی،  مباحث 
در  که  است  ما  ضعف  نقطه 
تراز کشورهای اسالمی نیست 
و  بشناسیم  را  مشکل  باید  و 
رفع کنیم؛ چرا که این مشکل 
با شعار قابل رفع نیست و باید 
عاقالنه این موضوع را بررسی 
که  این  شرط  به  البته  کنیم، 

نگاهمان طبیبانه باشد.
نماینده مردم قم در مجلس 
خاطرنشان  اسالمی  شورای 
آسیب های  دیگر  بحث  کرد: 
رواج  از  که  است  اجتماعی 
طالق گرفته تا حاشیه نشینی 
و  می شود  شامل  را  اعتیاد  و 
صعودی  روند  به  توجه  وقتی 
نتیجه  این  به  می کنیم  آن 
می رسیم که باید انرژی زیادی 
برای حل آن گذاشت تا بشود 

آن را ریشه ای برطرف کرد.
وی یادآور شد: بحث دیگر 
باید  که  است  فرهنگ  مسأله 
به زیربناهای فرهنگی اهمیت 
تهاجم  مورد  اگر  و  بدهیم 
فرهنگی دشمن هستیم دلیل 

بر اهمیت این بخش است.
کرد:  تصریح  الریجانی  دکتر 
مشکالت  این  از  برخی  ریشه 
باز  انقالب  از  پس  و  پیش  به 
که  اهدافی  چون  می گردد؛ 
امام)ره( برای ایران ترسیم کردند، 
سبب شد غربی ها رویکرد سلطه 
طلبانه ای نسبت به جهان اسالم 

و به ویژه ایران داشته باشند.
در  این که  بیان  با  وی 
تفکر  لیبرال  تفکر  ذات 
امپریالیستی و استبدادی معنا 
اندیشمندان  گفت:  ندارد، 
برخی  که  معتقدند  غربی 
جوامع استعداد پیشرفت دارند 
ولی  ندارد.  دخالت  به  نیاز  که 
هستند  دنیا  در  جوامع  برخی 
این  با  و  دارند  قیم  به  نیاز  که 
نیاز  کشورها  این  که  تئوری 
از  حمایت  به  دارند  کمک  به 
این  در  استبدادی  حاکمان 

کشورها پرداختند.
شورای  مجلس  رییس 
جان  کرد:  تأکید  اسالمی 
خود  کتاب  در  میل  استوارنت 
می گوید: حکومت استبدادی 
ارتباط  در  مشروع  گونه ای 
شرطی  به  است،  برد ه ها  با 
گرفته  نظر  در  آنها  توسعه  که 

حکومت  شاه  که  زمانی  شود. 
اکثر  داشت،  استبدادی 
ما  می گفتند:  نظرها  صاحب 
شاه  زیرا  بکنیم،  حمایت  باید 
این  و  می کند  ایجاد  توسعه 
فکر در طول قرن بیستم حاکم 
شد و اکثر کشورهای اسالمی 

گرفتار این اندیشه بودند.
دکتر الریجانی عنوان کرد: 
اگر امروز غربی ها از عصیانی 
اسالمی  کشورهای  در  که 
وجود دارد، در هراسند باید به 
کشورها  این  در  خود  عملکرد 
تقسیم  شیوه  کنند.  رجوع 
بندنی کشورها در منطقه سبب 
نابسامانی است؛ زیرا  این  بروز 
مسلمانان نگاه حقارت آمیزی 
را از این تقسیم بندی احساس 
کردند و به خاطر این احساس 
حقارت به گروه های تروریستی 
با  مبارزه  به  تا  می شوند  جذب 

اندیشه تجدد بپردازند.
شورای  مجلس  رییس 
این که  به  اشاره  با  اسالمی 
غربی ها نگاه منفعت طلبانه ای 
منطقه  هیدروکربنی  منابع  به 
آن ها  کرد:  تصریح  دارند، 
می گویند: ما باید با این منابع، 
خسارات جنگ جهانی دوم را 
بازسازی کنیم و پول و هزینه 
اسالمی  کشورهای  را  آن 
نفرت  سبب  این  و  بپردازند 
غرب  از  مسلمان  جوان های 
همین  هم  ایران  در  است؛ 
شد که آمریکایی ها روی منابع 
و  گذاشتند  دست  ما  نفتی 
از  دارند  که  ثروتی  این  امروز 

منابع ما است.

مردم هیچ کشوری تحمل نمی کنند 
کشورشان زیر چکمه بیگانگان باشد

وی ادامه داد: عامل دیگر 
منطقه،  در  آشفتگی  این 
پس  که  است  طلبی  جنگ 
صورت  شوروی  فروپاشی  از 
را  سخت  جنگ  و  گرفت 
کردند.  ایجاد  منطقه  در 
تصرف  را  عراق  و  افغانستان 
تحمل  مردم  زیرا  کردند 
زیر  کشورشان  که  نمی کنند 
بیگانه  کشوری  چکمه های 
جذب  سبب  همین  و  باشد 

جوانان به تروریست می شود.

کرد:  تأکید  الریجانی  دکتر 
سیاسی  هوشیاری  دیگر  نکته 
مردم منطقه است. آمریکایی ها  
بمباران  با  می کنند  فکر  هنوز 
رفع  را  مسأله  این  می توانند 
کنند؛ در افغانستان هم به هیچ 
نرسیدند  خود  اهداف  از  کدام 
رشد  سال ها  این  ظرف  و 
بیشتر  افغانستان  در  تروریست 

شده و تنوع پیدا کرده است.

دیگر  جنس  با  ایران  جنس 
کشورهای منطقه متفاوت است

این  تا  این که  بیان  با  وی 
پیدا  تغییر  غربی ها  رویکرد 
نکند، این مسأله حل نخواهد 
شد، افزود: اکنون فهمیده اند 
منطقه ای  قدرت های  که 
شده  ایجاد  منطقه  این  در 
فهمیده اند  همچنین  است. 
جنس  از  ایران  جنس  که 
زیرا  نیست؛  کشورها  دیگر 
و  ندارد  افراطی  تفکر  ایران 
پایه های عقالیی برای زیست 
است.  کرده  تعریف  اجتماعی 
ولی به خاطر این تفکر که باید 
گرفت،  را  اسالمی  افکار  جلو 
این  به  غربی ها  شده  سبب 

مزیت ایران توجه نکنند.
نماینده مردم قم در مجلس 
خاطرنشان  اسالمی  شورای 
تروریست ها  با  غربی ها  کرد: 
بازی  بلکه  نمی کنند،  مبارزه 
هم  تروریست ها  می کنند؛ 
را  فرار  راه  و  می دانند  را  این 
بلدند، به همین دلیل برداشت 
مسأله  این  که  است  این  من 

زودگذر نیست.

و  منطقی  بسیار  مواضع  ایران 
عاقالنه ای را در منطقه دنبال کرده است

این که  به  اشاره  با  وی 
و  منطقی  بسیار  مسیر  ایران 
و  کرده  دنبال  را  عاقالنه ای 
مواضع آن تقریبًا بی عیب بوده 
مسأله  در  شد:  یادآور  است، 
مقاومت  با  ایران  هسته ای 
تسلیم  که  داد  نشان  خود 
فضل  به  و  نمی شود  زورگویی 
خدا نتیجه بخش بوده است. 
هسته ای  دانش  به  ما  چون 
رسیدیم و آن ها از سر اضطرار 
ایران را قبول  هسته ای بودن 

پای  به  و مجبور شدند  کردند 
میز مذاکره بیایند.

بیان  با  الریجانی  دکتر 
این که ما به جایگاهی رسیدیم 
نبود  نسیان  و  قابل غفلت  که 
و این دانش را صیانت کردیم، 
تصریح کرد: ما با این امکان، 
پیگیری  را  خود  دیگر  اهداف 
گاهانه قدم  کنیم و در این راه آ
این  به  مربوط  این  برداشتیم. 
سال  یک  از  و  نیست  دولت 
مذاکرات  دولت  این  از  قبل 
که  چیزهایی  و  شد  شروع 
اهمیت  ما  برای  دادیم 
نداشت. ولی چیزهایی بدست 
ما  داشت.  اهمیت  که  آوردیم 
متوقف  را  توسعه  و  تحقیق 
غنی  از  پایه ای  و  نکردیم 
سازی را در کشور نگه داشتیم 
بر  تأثیری  اضافی  مقدار  آن  و 
نداشت،  سازی  غنی  دانش 
زیرا کارخانه های هسته ای به 

حرکت خود ادامه می دهند.
وی با اشاره به این که درباره 
ساعت ها  اراک  کتور  رآ زمینه 
داد:  ادامه  است،  شده  فکر 
ما این دانش را حراج نکردیم 
ایستادگی  باید  که  جاهایی  و 
این  شد.  ایستادگی  می شد، 
قبول  قابل  ایران  برای  سند 
طرف  که  این  شرط  به  است 

مقابل تحریم ها را بردارد.

نشود  حل   PMD مسأله  اگر 
توافقی نخواهد بود

شورای  مجلس  رییس 
مسأله  کرد:  تأکید  اسالمی 
PMD در گذشته برای ما  درد 
مسأله  این  اگر  و  بود  ساز  سر 
توافقنامه  این  نشود  برطرف 
هم  به  بسته  یک  همانند  که 
نخواهد  دنبال  است،  پیوسته 
شد. در بحث اجرای توافقنامه 
که  شده  تشکیل  هیأتی  هم 
این  و  یافت  سامان  کارها  اگر 
توافق ادامه داشته باشد، برای 
است؛  خوب  آورده ای  ایران 
به  مقابل  طرف  متأسفانه 
ایران  ولی  دنبال چالش است 
ظرفیت دیپلماسی خوبی دارد 
و به فضل خدا از این چالش ها 

عبور خواهد کرد.
باید برای جلوگیری از نفوذ 

وفاق داشته باشیم
در  باید  این که  بیان  با  وی 
و  باشیم  داشته  وفاق  کشور 
درستی  تحلیل  نفوذ  درباره 
داشته باشیم، افزود: غربی ها 
که  شدند  مواجه  کشوری  با 
در  و  دارد  هوشیار  مردمی 
صحنه حضور دارند؛ به همین 
سبب به دنبال این هستند که 
از درون جامعه را به هم بریزند 
حساس  نفوذ،  از  منظور  و 
است.  مسأله  این  روی  بودن 
که  می افتد  اتفاق  وقتی  نفوذ 
پس  نباشد؛  وفاق  داخل  در 
وفاق  مختلف  مسائل  در  باید 
را  وحدت  و  بگیریم  جدی  را 
امسال  نامیدن  و  کنیم  حفظ 
همزبانی  و  همدلی  نام  به 
از  هوشمندانه  بسیار  پیامی 
طرف رهبر معظم انقالب بود.
راه  یک  با  اقتصاد  مشکل 

حل موقتی حل نمی شود
مشکالت  الریجانی  دکتر 
مهم  بسیار  را  اقتصاد  حوزه 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
بیکار  ما  کرده  تحصیل  افراد 
یک  با  مشکل  این  و  هستند 
راه حل موقتی حل نمی شود؛ 
نیفتد  راه  تولید کشور  تا موتور 

بیکاری حل نمی شود.
وی با بیان این که اقتصاد 
است،  تولید  پایه  بر  مقاومتی 
رکود  دچار  ما  االن  افزود: 
بیمار گونه  هستیم؛ اصل 44 
عدم  دلیل  به  و  شده  اجرا 
مشکالت  اقتصاد  در  رقابت 
است.  شده  چندان  دو  ما 
زمینه  باید  مجلس  و  دولت 
کنند  فراهم  را  سرمایه گذاری 
که  زاینده  اقتصاد  بدون  زیرا 
اقتصاد  این  کند  ثروت  تولید 

شکل نمی گیرد.
شورای  مجلس  رییس 
باید  ما  شد:  یادآور  اسالمی 
و  باشیم  داشته  مجاهدت 
منبری ها باید به مردم بگویند. 
زیرا دولت متورم شده و مردم 
دولتی  استخدام  دنبال  به 
که  بداند  جوانان  باید  نباشند. 
فعال  باید  خصوصی  بخش 
به روال  تا اقتصاد کشور  شود 

صعودی برسد.
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صفحه سومصفحه سوم

شعار دوازدهمین اجالس سراسری مدیران حوزه های علمیه خواهران:>

3

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های 
علمیه خواهران خبر داد:

رییس مجلس در جمع مدیران حوزه های علمیه خواهران تشریح کرد:

ظرفیت مهم حوزه های علمیه 
خواهران در عرصه فرهنگی کشور

مسئول برگزار کننده اجالس سراسری مدیران حوزه های 
علمیه خواهران گفت: در این اجالس 421 مدیر مدارس و 

27 مدیر استانی، حضور داشتند.
و  ارتباطات  مدیرکل  اسماعیل نیا«  »حجت االسالم 
و  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  همکاری های 
مسئول برگزاری اجالس سراسری مدیران حوزه های علمیه 
با خبرنگار روابط عمومی مرکز مدیریت  خواهران در گفتوگو 
دوازدهمین  برگزاری  به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
اجالس سراسری مدیران حوزه های علمیه خواهران گفت: 
علمیه  های  حوزه  مدیران  سراسری  اجالس  دوازدهمین 
و  مرور طرح  و  افزایی  هم  و  اندیشی  هم  با هدف  خواهران 
در  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیریت  مرکز  های  برنامه 
»آیت الله  سخنرانی  با  و  قم  مقدس  شهر  در  یاوران  اردوگاه 

سبحانی« برگزار شد.
وی افزود: باتوجه به نیاز جامعه امروز به حضور و فعالیت 
و  اسالم  مبین  دین  ترویج  و  تبلیغی  های  عرصه  در  بانوان 
معارف اهل بیت)علیهم  السالم( و همچنین پاسخ به شبهات 
و سواالت، دوازدهمین اجالس سراسری مدیران حوزه های 
شعار  با  و  فرهنگی  مباحث  محوریت  با  خواهران  علمیه 

»تربیت،تبلیغ و رسالت حوزه های علمیه« برگزار می شود.
حجت االسالم اسماعیل نیا ادامه داد: در نوبت صبح روز 
اول اجالس، مراسم افتتاحیه با سخنرانی آیت الله سبحانی  و 

»حجت االسالم والمسلیمین جمیشیدی« برگزار گردید.

ویژه  یکشنبه  روز  صبح  و  شنبه  روز  عصر  افزود:  وی 
بحث های فرهنگی بود که مسئوالن و کارشناسان فرهنگی 

به سخنرانی پرداختند.
حوزه های  مدیران  سراسری  اجالس  برگزاری  مسئول 
علمیه خواهران گفت: در اجالس امسال مباحث آموزشی، 
در  و  کارگاهی  صورت  به  پژوهشی  و  تبلیغی  تربیتی، 
منظور  به  همچنین  و  شد  بیان  گانه  ُنه  های  کارگروه  قالب 
در  شرکت  برای  را  خود  الویت های  مدیران  هم افزایی، 

کارگاه ها بیان نمودند.
و  دوم  روز  عصر  در  افزود:  اسماعیل نیا  االسالم  حجت 
صبح روز سوم معاونان و مسئوالن مرکز به سخنرانی در مورد 

فعالیت های بخش خود پرداختند.
وی خاطر نشان کرد: در این اجالس 421 مدیر مدارس 
و 27 مدیر استانی، حضور داشتند که به بحث و تبادل نظر 
پیرامون چگونگی توسعه فعالیت های حوزه علمیه خواهران، 
خواهند پرداختند و همچنین انتقال تجربیات مدیران جهت 
پیشبرد اهداف حوزه های علمیه خواهران  از جمله فوائد این 

اجالس بود.

تربیت،تبلیغ و رسالت حوزه های علمیه 

مدیر حوزه های علمیه خواهران در اجالس مدیران مطرح کرد؛

حضور پررنگ خواهران 
طلبه در عرصه پژوهش

در نامه دوم مقام معظم رهبری)مدظله العاالی( به جوانان غربی مطرح شد

پی ریزی تعامل صحیح و 
شرافتمندانه با جهان اسالم

رئیس مرکز عمران و نوسازی حوزه های علمیه خواهران خبر داد؛

بهره برداری از  176 پروژه از سوی 
حوزه های علمیه خواهران و بیش از 200 پروژه 

در دست اجرا

رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران:

»کوثر بالگ«؛ نخستین 
سامانه وبالگ نویسی دینی 
و اسالمی برای طالب 
حوزه های علمیه خواهران

پذیرش نیمسال 
دوم تحصیلی 

سطح 2 حوزه های 
علمیه خواهران از 

15 آذرماه

در بیانیه حوزه علمیه خواهران اصفهان به 
مناسبت هفته بسیج تأکید شد؛

پیروی از رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی( 

معیار 
طلبه موفق و 
مورد رضایت 
امام زمان)عج(

»آیت الله حائری شیرازی« در نشست 
اخالقی مدرسه علمیه خواهران 

حضرت نرجس)س( تشریح کرد



2
سال دهم

شامره 155

شانزدهم آذر

1394 

http://whc.ir

عشق کعت  دو  ر

»

نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

علمیه  حوزه های  ممدیر 
گفت:  کشور  خواهران 
را  خود  علمیه  حوزه های 
نظام  پیشرفت  به  نسبت 
طرح  در  و  می دانند  مؤظف 
فارغ  صالحین  حلقه های 
سه  و  دو  سطح  التحصیالن 
ما حضور فعال دارند و در کنار 
فرهنگی  طرح های  در  آن 

دیگری هم فعالیت می کنند.
والمسلمین  »حجت االسالم 
در  جمشیدی«،  محمودرضا 
اجالس  اختتامیه  مراسم 
واحدهای  مدیران  سراسری 
حوزه های  تربیتی  آموزشی 
علمیه خواهران که در مجتمع 
برگزار  قم  مهدی)عج(  یاوران 
شد، گفت: ما در چهار مقطع 
حوزه  چهار  تا  یک  سطح 
تربیت  به  خواهران  علمیه 
فرهیخته  و  عالم  انسان های 
که در حقیقت مرابطین جبهه 
پیشتازان  و  پاکی  و  عفاف 
جامعه  در  فقاهت  عرصه 

بانوان هستند، می پردازیم.
دیروز  تا  اگر  افزود:  وی 
ساحت های  در  خواهران 
علم  به  مشغول  محدودی 
در  امروز  ولی  بودند،  آموزی 
علمیه  مدرسه   480 حدود 
کشور  سراسر  در  خواهران 
را  خود  علمی  فعالیت های 

همچنین  می کنند.  پیگیری 
مدارس  در  طلبه  خواهران 
مشغول  هم  پرورش  و  آموزش 
به تدریس مفاهیم دینی هستند 
و  معلم  مشاور،  عنوان  به  که 
استاد و یا کادر فعالیت می کنند.
علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران سراسر کشور با بیان 

این  ما  توقعات  از  این که یکی 
بتوانند  خواهران  که  است 
در  حوزوی  و  مرتبط  علوم  در 
یادآور  باشند،  فعال  دانشگاه 
شد: خواهران طلبه در بخش 
دارند  جدی  حضور  پژوهش 
عرصه های  در  علم  تولید  و 
فقه  و  اصول  جمله  از  دینی 

علمیه  حوزه های  به  منحصر 
در  خواهران  و  نیست  برادران 
زیادی  علمی  جشنواره های 

حضور دارند.
کرد:  خاطرنشان  وی 
مرکز   370 از  بیش  در  امروز 
خواهران  پژوهشی  علمی 
هستند  علم  تولید  به  مشغول 

پژوهش  عرصه  به  ورود  و 
از بخش های مطرح در  یکی 
است؛  خواهران  علمیه  حوزه 
بتوانند  خواهران  امیدوارم 
علم  تولید  در  خود  وظیفه  به 

عمل بکنند.
والمسلمین  حجت االسالم 
امروز  کرد:  ابراز  جمشیدی 

ارتباطی  ابزارهای  توسعه 
که  خطراتی  به  توجه  با  نوین 
خواهر  هزار   6 حدود  دارد، 
برای  طلبه در شبکه هایی که 
عضویت  شده  فراهم  طالب 
به  شبکه  این  و  دارند  فعال 
علم  تولید  تصاعدی  طور 
برای  است  تمرینی  و  می کند 
حضور خواهران در حوزه های 

بیرونی.
وی تصریح کرد: حوزه های 
به  نسبت  را  خود  علمیه 
مؤظف  نظام  پیشرفت 
می دانند و در طرح حلقه های 
التحصیالن  فارغ  صالحین 
حضور  ما  سه  و  دو  سطح 
در  آن  کنار  در  و  دارند  فعال 
دیگری  فرهنگی  طرح های 

هم فعالیت می کنند.
علمیه  حوزه های  مدیر 
بیان  کشور  سراسر  خواهران 
شهرها  برخی  در  ما  کرد: 
یا  دو  علمیه  مدارس  کنار  در 
مدرسه  به  وابسته  مدرسه  سه 
در  خواهران  که  داریم  علمیه 
آن مراکز به تربیت انسان های 
برخی  در  و  مشغولند  شایسته 
سایر  به  معتقدین  مناطق 
فرق و مذاهب به این مدارس 
احترام  با  و  می شوند  جذب 
نسب به هم به مبادالت علمی 

و اعتقادی می پردازند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران در اجالس مدیران مطرح کرد؛

حضور پررنگ خواهران طلبه در عرصه پژوهش
رئیس مرکز فناوری اطالعات 
حوزه های علمیه خواهران گفت: 
الکترونیک  خدمات  حوزه  در 
فعالیت های  درصد   85 حدود 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
خواهران مکانیزه انجام می شود.

»دکتر علی طائی زاده« در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران با اشاره به فعالیت های مرکز 
فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران گفت: مرکز فناوری 
در  پشتیبان  و  توانمندساز  محّرک،  مرکزی  عنوان  به  اطالعات 
حوزه های  مجازی  فضای  و  الکترونیکی  خدمات  عرصه های 

علمیه خواهران فعالیت می کند.
مرکز  فرایندهای  درصد   85 از  بیش  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
مدیریت حوزه های علمیه، در قالب 23 سامانه  مکانیزه انجام می شود.
رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران در ادامه 
اطالعات  فناوری  مرکز  الکترونیکی  خدمات  ویژگی های  به  اشاره  با 
استفاده  تسهیل  منظور  به  خدمات  سازی  یکپارچه  کرد:  تصریح 
در  متنوع  بسترهای  در  باال  پذیری  دسترسی  و  امنیت  خدمات،  از 
شبکه های مدارس، اینترانت و اینترنت از ویژگی های این مرکز است.
در   87 سال  در  یکپارچه  شبکه  از  استفاده  بستر  افزود:  وی 
امور  به منظور تسریع در  تمامی مدارس عملیه خواهران کشور، 
طالب و تبادل اطالعات بین مدارس و مرکز مدیریت ایجاد شد  
با  و  مذکور  امن  شبکه  پایه  بر  الکترونیک  خدمات  همچنین  و 
فاصله زمانی قابل توجه نسبت به دیگر سازمان ها در بخش های 

فرآیندهای آموزشی و اداری مستقر شد.
دکتر طائی زاده با اشاره به طراحی نرم افزارهای مبتنی بر تلفن 
همراه اظهار کرد: به منظور تسهیل استفاده از سامانه های مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه، در سال گذشته 6 نرم افزار مبتنی بر 
از 70  بیش  و در حال حاضر  ارائه شد  برای طالب  تلفن همراه 
از  اساتید حوزه های علمیه خواهران  و  کاربر شامل طالب  هزار 

این سامانه ها بهره می کنند.
وی در ادامه به راه اندازی مرکز داده امین اشاره کرد و گفت: مرکز 
داده امین با تمرکز فراهم آوردن زیر ساخت ها و سرویس های امن، 
دسترس پذیری باال، قابلیت توسعه با اخذ گواهینامه های امنیتی و 
تائیدیه سازمان پدافند غیرعامل به منظور حفاظت در برابر حمالت 

الکترومغناطیسی، راه اندازی و شروع به فعالیت کرده است.
خواهران  علمیه  حوزه های  اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
افرود: از دیگر خدمات متمایز مرکز داده امین می توان به طراحی 
قالب  در  طلبه  هزار   5 از  بومی  فنی  پشتیبانی  و  مناسب  بستر 

آموزش های مجازی اشاره نمود.
اطالعات  فناوری  مرکز  فعالیت های  تشریح  به  ادامه  در  وی 
سامانه  ایجاد  گفت:  پرداخت،  مجازی  فضای  عرصه  در 
برگزاری  و  کوثرنت  اجتماعی  شبکه  کوثربالگ،  نویسی  وبالگ 
اقدامات مهم مرکز فناوری اطالعات در  از  کالس های مجازی 

حوزه فضای مجازی است.
دکتر طائی زاده افزود: با توجه به گسترش و افزایش استفاده 
با محوریت علمی و  از فضای مجازی، شبکه اجتماعی کوثرنت 

پژوهشی برای طالب حوزه های علمیه خواهران راه اندازی شد.
در  خواهران  علمیه  حوزه های  اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
ادامه با اشاره به ویژگی های کوثرنت گفت: تجمیع خدمات مرکز 
بزرگ  اجتماع  طالب،  برای  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
سفارشی  کوثرنت،  پژوهشی  و  عملی  رسالت  طلبه،  بانوان  دینی 
بین طالب  تعامل  ایجاد  امکان  و  و معادل سازی کوثرنت  سازی 
سراسر کشور و اساتید بر اساس پارامترهای مشترک از ویژگی های 

شبکه کوثرنت است.
وی در ادامه با اشاره به اهداف شبکه کوثرنت گفت: افزایش 
دانش طالب در حوزه فناوری اطالعات و فراهم آوردن زمینه های 
و همچنین  کارآمد  و  روز  به  ابزارهای  و  علوم  از  استفاده طالب 
شناسایی طالب مستعد در حوزه های مختلف و تشکیل گروه های 
و  فرهنگی  علمی،  فعالیت های  در  شرکت  منظور  به  مجازی 

پژوهشی از جمله اهداف راه اندازی شبکه کوثرنت است.
دکتر طائی زاده در ادامه با اشاره به سامانه کوثربالگ گفت: 
سامانه کوثر بالگ به عنوان نخستین سامانه وبالگ نویسی دینی 
و اسالمی برای طالب حوزه های علمیه خواهران راه اندازی شد و 

در حال حاضر بیش از 6هزار عضو فعال دارد.
با اشاره به ویژگی های کوثربالگ گفت: ارتقای  وی در ادامه 
محتوا  تولید  و  دینی  سازی  جریان  برای  طالب  نفس  به  اعتماد 
و  اجتماع  نامرتبط،  و  زرد  در فضای مجازی، عدم وجود مطالب 
مجازی،  فضای  در  دشمنان  با  تقابل  برای  طلبه  بانوان  انسجام 
ویژگی های  از  طلبه  بانوان  برای  مناسب  و  نجیب  و  امن  محیط 

مهم سامانه وبالگ نویسی کوثربالگ است.
و  کالس ها  برگزاری  به  اشاره  با  ادامه  در  طائی زاده  دکتر 
آموزش های مجازی برای طالب حوزه های علمیه خواهران گفت: 
با توجه به محدودیت بانوان به جهت مسئولیت هایی که در خانواده 
در مقابل فرزند و همسر خود دارند، کالس ها و آموزش های مجازی 

برای بانوان طلبه برگزار می شود که اهمیت زیادی نیز دارد.
وی در ادامه گفت: طراحی و پشتیانی نرم افزارهای آموزشی، 
پژوهشی و همچنین طراحی و پشتیانی وبسایت های آموزشی و 
از دیگر فعالیت های مرکز فناوری اطالعات در عرصه  پژوهشی 

فضای مجازی است.
رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران در پایان 
با اشاره به اهداف مرکز فناوری اطالعات گفت: پشتیبانی از خدمات 
ارائه شده در سطح مرکز و واحدهای تابعه، توسعه کاربری فناوری 
برنامه ریزی  و  مجازی  فضای  در  سازی  فرهنگ  شامل  اطالعات 
جهت توانمندسازی طالب و اساتید به منظور حضور و فعالیت مؤثر 

در فضای مجازی از مهمترین اهداف مرکز فناوری اطالت است.

رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران:

»کوثر بالگ«؛ نخستین سامانه 
وبالگ نویسی دینی و اسالمی برای طالب 

حوزه های علمیه خواهران

خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
توسعه  برای  جدی  انگیزه های  این که  بیان  با 
وجود  خواهران  علمیه  مدارس  در  فعالیت ها 
باید  مدیریتی  اجزای  از  کدام  هر  گفت:  دارد، 
اگر  باشند.  داشته  آفرینی  نقش  زمینه  این  در 
سیستم آموزشی منعطف نباشد، دروس را برای 
طالب فرسایشی کرده و آن ها را خسته می کند.
اختتامیه  مراسم  در  خالقی«  محمود  »آقای 
دوازدهمین اجالس سراسری مدیران واحدهای 
خواهران  علمیه  حوزه های  تربیتی  آموزشی 
سراسر کشور که در مجتمع یاوران مهدی)عج( قم 
آموزش  برگزار شد، مهم ترین مشکالت بخش 
کارشناسی  نظرات  به  نکردن  توجه  را  حوزه ها 
متون  زیاد  مدارس،حجم  اساتید  و  مدیران 
برگزاری  برای  نداشتن  وقت  عدم  و  آموزش 

فعالیت های فرهنگی و پژوهشی دانست.
وی گفت: انسان در معارف دینی از جایگاه خاصی 
قرآن  در  خاصی  بیانات  خداوند  که  است  برخوردار 

نسبت به او بیان داشته که نشانگر این جایگاه است.
خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
کشور بیان کرد: اگر کسی می خواهد به جایگاه 
برسد،  کرده  بیان  انسان  برای  خدا  که  خاصی 
باید خود را بهتر بشناسد و پس از این شناخت 
بهتر نیز می تواند به این جایگاه برسد. اگر کسی 
کند،  پیدا  را  خود  ارزش  و  برسد  مقام  این  به 

مسلما از دو بال علم و اختیار بهره برده است.
در  مانع  مهم ترین  را  جهالت  و  ضاللت  وی 
کرد:  تأکید  و  دانست  انسانی  کمال  به  رسیدن 
باید  بردارد  را  موانع  این  می خواهد  کسی  اگر 

تزکیه شده و به جایگاه تعلیم راه پیدا کند.
خالقی تصریح کرد: رسالت انبیای الهی این بود 
امام  برسانند؛  خود  واقعی  جایگاه  به  را  انسان  که 
حسین)ع( نیز همین مسیر را طی کرده و انسان و 

بشریت را از یک ضاللت تاریخی نجات دادند.
نیز  یادآور شد: رسالت حوزه های علمیه  وی 
رفع جهالت و اراده برای رسیدن به کمال انسان 
است؛ در این میان هم تعلیم و اسوه بودن برای 
نیازمند  رشد  برای  انسان  است.  الزم  طالب 

الگوی فردی یا سازمانی است.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  خالقی 
تعامالت  در  خواهران،  علمیه  حوزه  این که  بیان 
شخصی و فردی بسیار موفق بوده است، اظهار 
بسیار تالش  زمینه  این  در  آیت الله شرعی  کرد: 
کردند و الگوی تعامالت فردی و نیت خالص در 
این زمینه است. امروز نیز مدیر حاضر حوزه های 
علمیه خواهران الگوی کاملی در این زمینه است.

وی ادامه داد: این اخالق کریمه باید در امور 
آموزشی نیز ساری و جاری شود؛ نظام آموزشی 

باید هم پای این رفتار کریمانه پیش برود.
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور 
یادآور شد: مرحوم طاهایی با دست خالی در نظام 
طاغوت مدرسه ای تشکیل داد که این همه برکات 
با همین رویکرد  باید سعی کنیم  نیز  داشت. امروز 
کار کنیم و اگر با این امکانات خود را با دست خالی 

ایشان مقایسه کنیم، باید بتوانیم روسفید باشیم.
با  مدارس  و  حوزه  مدیران  داد:  ادامه  وی 
طالب که خانواده خودشان به شمار می آید، رفتار 
الگو  را  انسان  که  چرا  باشند؛  داشته  کریمانه ای 

کرده و سبب احترام متقابل دیگران نیز می شود.
روحانیت  هویت  کرد:  خاطرنشان  خالقی 
آموزشی،  بد  مدیریت  بواسطه  نباید  طلبگی  و 
خدشه دار شود؛ زیرا نظام آموزشی می تواند تا حد 
آینده،  زیادی هویت طالب را شکل دهد و در 

آن ها را در یک ذهنیت خاص قرار می دهد.
توسعه  برای  جدی  انگیزه های  کرد:  بیان  وی 
فعالیت ها در مدارس وجود دارد که هر کدام از اجزای 
مدیریتی باید در این زمینه نقش آفرینی داشته باشند. 
برای  را  دروس  نباشد،  منعطف  آموزشی  سیستم  اگر 

طالب فرسایشی کرده و آن ها را خسته می کند.
خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
سطح  در  طلبه   60 حاضر  حال  در  کرد:  تأکید 
چهار پذیرش شده و در حال تحصیل هستند؛ در 
این زمینه ارزیابی به استان ها واگذار شده و شرح 

وظایف معاونان آموزش نیز ابالغ شده است.
حال  در  برنامه هایی  گفت:  پایان  در  خالقی 
سهم  تعیین  شامل  که  است  تدوین  و  تنظیم 
مشارکت کارشناسان استان و مدارس، الزامات 
برنامه های  گنجاندن  عمومی،  دوره  اجرای 
فرهنگی، مهارتی و اخالقی در دروس آموزشی، 
گروه های  تشکیل  برنامه  ای،  فوق  برنامه های 
تعیین  فقه،  و  اصول  تفسیر،  از  مدارس  علمی 
ویژه  نشریه  مدارس،  برای  آموزشی  شاخص 
ارزیابی  عمومی،  دوره  کردن  گرایشی  اساتید، 
دوره های  و  پژوهشی  المپیاد  برگزاری  متون، 

تمهیدیه ورودی های سطح چهار می شود.

معاون آموزش حوزه  های علمیه خواهران در جمع مدیران حوزه های علمیه خواهران:

رسالت حوزه های علمیه؛ 
رفع جهالت و اراده برای رسیدن به کمال انسان

حوزه های  نوسازی  و  عمران  مرکز  رئیس 
علمیه خواهران با بیان این که تاکنون 176 پروژه 
بهره برداری  به  خواهران  علمیه  حوزه  سوی  از 
رسیده است، گفت: به طور کلی 205 پروژه در 
دست اجرا داریم که 32 پروژه آن مربوط به سال 

جاری می شود.
در  خلج«  محسن  »آقای 
اجالس  اختتامیه  مراسم 
واحدهای  مدیران  سراسری 
حوزه های  تربیتی  آموزشی 
نهم  خواهران،  علمیه 
یاوران  مجتمع  در  آذرماه 
شد،  برگزار  قم  مهدی)عج( 
پیامبر  مجاهدت های  گفت: 
و  علی)ع(  امام  اکرم)ص(، 
علت  خدیجه)س(  حضرت 
امام  خون  و  اسالم  محدثه 
تاریخی  نقش  و  حسین)ع( 
مبقیه  علت  زینب)س(  حضرت 

اسالم است.
عاشورا  نهضت  افزود:  وی 
شدنی  خاموش  هیچگاه 
حادثه  این  که  چرا  نیست؛ 
که  است  اخالصی  میزان  به 
حضرت امام حسین)ع( داشتند 

و به همین خاطر این نهضت ماندگار شد.
حوزه های  نوسازی  و  عمران  مرکز  رئیس 
انقالب  این  کرد:  خاطرنشان  خواهران  علمیه 
نیز با اخالص امام)ره( شکل گرفت و ادامه روند 
کارگزاران،  اخالص  نیازمند  آن  آمیز  موفقیت 
مسیر  این  در  هرچه  که  است  مردم  و  مدیران 

مخلص تر باشیم، موفق تر خواهیم شد.
و  خواهران  علمیه  حوزه های  کرد:  بیان  خلج 
برادران هم با اخالص پیش رفتند و در حوزه علمیه 
خواهران این بنیان با اخالص »آیت الله شرعی« و 
مدیران حوزه ایجاد شد. امروز نیز این اخالص به 

چشم می خورد که مسلما هم باید دنبال شود.
حوزه های  نوسازی  و  عمران  مرکز  رئیس 

فرمودند:  راحل  امام  گفت:  خواهران  علمیه 
وجود  به  بسته  کشورها  شقاوت  و  »سعادت 
و  هستند  جامعه  از  نیمی  زنان  خود  است؛  زن 
نیمی دیگر از این جامعه نیز بستگی به تربیت و 

مادری و همسری زنان دارد.«
تشریح  به  خود  سخنان  ادامه  در  خلج 
حوزه های  نوسازی  و  عمران  مرکز  وظایف 
علمیه خواهران پرداخت و این وظایف را شامل 
عمرانی،  امور  در  کالن  سیاست های  پیشنهاد 
فنی  سازی  هماهنگ  اجرایی  سیاست گذاری، 
استقرار  و  طراحی  حوزه،  عمرانی  ارزیابی  و 
هدایت،  علمیه،  حوزه های  عمران  جامع  نظام 
حمایت و ارزیابی امور عمرانی واحدهای تابعه، 
بررسی  و  مدارک  اسناد،  تهیه 
طرح های  وضعیت  صورت 

عمرانی برشمرد.
رئیس مرکز عمران و نوسازی 
خواهران   علمیه  های  حوزه 
»پی گیری  کرد:  خاطرنشان 
امور خیرین و تأمین و گسترش 
»پیشنهاد  مردمی«،  منابع 
تکمیل  و  اجرا  اولویت بندی 
»نظارت  عمرانی«،  طرح های 
طرح های  پیشرفت  ارزیابی  و 
گزارش  تهیه  و  مصوب 
ساالنه«،  و  موردی  دوره ای، 
و  اصالح  تدوین،  »تهیه، 
مقررات،  قوانین،  تکمیل 
آیین نامه ها و دستورالعمل های 
و  »تهیه  و  عمران«  به  مربوط 
تنظیم برنامه ساالنه طرح های 
عمرانی مرکز مدیریت« از دیگر 
نوسازی حوزه های علمیه  و  وظایف مرکز عمران 

خواهران است.
خلج بیان کرد: ساختار سازمانی این مرکز نیز 
ارزیابی،  دفتر  مرکز،  دفتر  کل،  اداره  دو  شامل 
سازماندهی  اداره  دفتر  عمرانی،  و  پشتیبانی 
کنترل  نظارت،  خیرین،  امور  دفتر  و  عمرانی 

فنی، اعتبارات و پشتیبانی امور مالی می شود.
حوزه های  نوسازی  و  عمران  مرکز  رئیس 
شاخص های  گفت:  کشور  خواهران  علمیه 
ساخت و ساز مدارس علمیه خواهران در شهرها 
داوطلبان  تعداد  جمعیت،  میزان  شامل  نیز 
موقعیت  و  دینی  علوم  تحصیل  به  عالقه مند 

مکانی و نیازهای منطقه می شود.

رئیس مرکز عمران و نوسازی حوزه های علمیه خواهران خبر داد؛

بهره برداری از  176 پروژه از سوی حوزه های علمیه خواهران 
و بیش از 200 پروژه در دست اجرا

امام حسین)علیه السالم( فرمودند:

نیا  َمن خاَف الله ِفی الدُّ
ّ
ال یأَمن یوَم القیاَمِة إال

کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که 
در دنیا ترس از خدا در دل داشت.

)مناقب ابن شهر آشوب ج/4 ص/ 69( )بحار االنوار، ج 44، ص 192 (

رئیس مرکز عمران 
و نوسازی حوزه های 

علمیه خواهران با 
بیان این که تاکنون 
176 پروژه از سوی 

حوزه علمیه خواهران 
به بهره برداری 

رسیده است، گفت: 
به طور کلی 205 

پروژه در دست اجرا 
داریم که 32 پروژه 
آن مربوط به سال 

جاری می شود.
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

علمیه  حوزه های  گفت:  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران خود را نسبت به پیشرفت نظام مؤظف می دانند و در طرح 
حلقه های صالحین فارغ التحصیالن سطح دو و سه ما حضور فعال 
دارند و در کنار آن در طرح های فرهنگی دیگری هم فعالیت می کنند.
در  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
آموزشی  واحدهای  مدیران  سراسری  اجالس  اختتامیه  مراسم 
تربیتی حوزه های علمیه خواهران که در مجتمع یاوران مهدی)عج( 
قم برگزار شد، گفت: ما در چهار مقطع سطح یک تا چهار حوزه 
در  که  فرهیخته  و  عالم  انسان های  تربیت  به  خواهران  علمیه 
حقیقت مرابطین جبهه عفاف و پاکی و پیشتازان عرصه فقاهت 

در جامعه بانوان هستند، می پردازیم.
محدودی  ساحت های  در  خواهران  دیروز  تا  اگر  افزود:  وی 
مدرسه   480 حدود  در  امروز  ولی  بودند،  آموزی  علم  به  مشغول 
را  خود  علمی  فعالیت های  کشور  سراسر  در  خواهران  علمیه 
پیگیری می کنند. همچنین خواهران طلبه در مدارس آموزش و 
پرورش هم مشغول به تدریس مفاهیم دینی هستند که به عنوان 

مشاور، معلم و استاد و یا کادر فعالیت می کنند.
این که  بیان  با  کشور  سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
یکی از توقعات ما این است که خواهران بتوانند در علوم مرتبط 
و حوزوی در دانشگاه فعال باشند، یادآور شد: خواهران طلبه در 
عرصه های  در  علم  تولید  و  دارند  جدی  حضور  پژوهش  بخش 
دینی از جمله اصول و فقه منحصر به حوزه های علمیه برادران 

نیست و خواهران در جشنواره های علمی زیادی حضور دارند.
علمی  مرکز   370 از  بیش  در  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
پژوهشی خواهران مشغول به تولید علم هستند و ورود به عرصه 
پژوهش یکی از بخش های مطرح در حوزه علمیه خواهران است؛ 
امیدوارم خواهران بتوانند به وظیفه خود در تولید علم عمل بکنند.
توسعه  امروز  کرد:  ابراز  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
ابزارهای ارتباطی نوین با توجه به خطراتی که دارد، حدود 6 هزار 
خواهر طلبه در شبکه هایی که برای طالب فراهم شده عضویت 
و  می کند  علم  تولید  تصاعدی  طور  به  شبکه  این  و  دارند  فعال 

تمرینی است برای حضور خواهران در حوزه های بیرونی.
پیشرفت  به  را نسبت  وی تصریح کرد: حوزه های علمیه خود 
نظام مؤظف می دانند و در طرح حلقه های صالحین فارغ التحصیالن 
سطح دو و سه ما حضور فعال دارند و در کنار آن در طرح های 

فرهنگی دیگری هم فعالیت می کنند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور بیان کرد: ما در برخی 
شهرها در کنار مدارس علمیه دو یا سه مدرسه وابسته به مدرسه علمیه 
داریم که خواهران در آن مراکز به تربیت انسان های شایسته مشغولند و 
این مدارس جذب  به  به سایر فرق و مذاهب  برخی مناطق معتقدین  در 
می شوند و با احترام نسب به هم به مبادالت علمی و اعتقادی می پردازند.

پذیرش  به  اشاره  با  صانعی«  محمود  سید  االسالم  »حجت 
نیمسال دوم سطح 2 واحدهای آموزشی تربیتی حوزه های علمیه 

خواهران در سال جاری، به تشریح مراحل ثبت نام پرداخت.
در  ساله  هر  خواهران  علمیه  های  حوزه  اینکه  بیان  با  وی 
خواهران  بین  از  پاره وقت  و  حضوری  نیمه  حضوری،  دوره  سه 
آورد،  می  به عمل  پذیرش  دینی  علوم  در  تحصیل  به  عالقه مند 
18هزار  مجموع  در   95 ـ   94 تحصیلی  سال  ابتدای  در  افزود: 
ظرفیت پذیرش ایجاد شد که از این میان 12 هزار و 803 طلبه 

جذب مدارس سطح 2 در سراسر کشور شدند.
بیان  با  خواهران  علمیه  های  حوزه  پذیرش  و  سنجش  مدیر 
این که اکثر واحدهای آموزشی تربیتی خواهران سطح 2 در دوره 
برخی  واحدها  این  بین  در  کرد:  اظهار  دارند،  فعالیت  حضوری 
مدارس نیز به صورت همزمان به صورت نیمه حضوری و پاره وقت 

از بین افراد عالقه مند پذیرش می کنند.
پذیرش سطح 2 حوزه های  داد:  ادامه  حجت االسالم صانعی 
علمیه خواهران نیز همچون بقیه سطوح در ابتدای سال تحصیلی 
و  درخواست کنندگان  زیاد  حجم  به  توجه  با  ولی  می شود  انجام 
آموزشی  واحدهای  برخی  در  آموزشی الزم  زیرساخت های  وجود 
و تربیتی خواهران در شهرهای پرمخاطب و بزرگ این پذیرش در 

نیمسال دوم سال تحصیلی)بهمن ماه( نیز انجام می شود.
وی با اشاره به این که پذیرش در بیشتر واحدهای آموزشی و 
بیان داشت:  با مدرک دیپلم صورت می گیرد،  تربیتی خواهران 
29 واحد آموشی و تربیتی در کشور مقطع سیکل را پذیرش دارند 
نیز به صورت همزمان پذیرش  این تعداد 12 واحد آموزشی  از  و 

مقطع دیپلم و سیکل را انجام می دهند.
به  اشاره  با  خواهران  علمیه  های  حوزه  پذیرش  و  سنجش  مدیر 
اینکه در فرصتی که جهت اعالم مدارس متقاضی پذیرش نیمسال 
دوم تحصیلی در نظر گرفته شده بود ، تعداد قابل توجهی از مدارس 

در خواست  پذیرش جهت نیمسال دوم تحصیلی را داشتند
تحصیلی  دوم  نیمسال  پذیرش  زمان  که  این  به  اشاره  با  وی 
سطح 2 حوزه های علمیه خواهران از 15 آذرماه سال جاری آغاز 
می شود و تا 25 آذرماه ادامه خواهد داشت، گفت: شرایط و نحوه 
پذیرش نیز یک روز قبل یعنی 14 آذرماه روی سامانه پذیرش مرکز 
به نشانیpaziresh.whc.irقرار داده خواهد شد تا عالقه مندان 

با نحوه ثبت نام آشنا شوند.
حجت االسالم صانعی ضمن تبیین شیوه های ثبت نام گفت  

ثبت نام به دوروش اینترنتی و حضوری انجام خواهد شد.
کارنامه  یا  و  دیپلم  تصویر مدرک  ثبت نام  برای  این که  بیان  با  وی 
سه ساله با ذکر معدل کل ضروری است، ادامه داد: شرط معدل برای 
حداقل  خواهران  علمیه  حوزه های  در  تحصیل  به  عالقه مند  افراد 

معدل 12 تعیین شده و شرط سنی نیز حداکثر 35 سال است.

مدیر حوزه های علمیه خواهران در اجالس مدیران مطرح کرد؛

حوزه های علمیه خواهران خود را نسبت به 
پیشرفت نظام موظف می دانند

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
دردومین نامه خود به جوانان 
مطرح  را  مهمی  نکات  غربی 
ساختند. که با توجه به اهمیت 
شده  مطرح  موضوعات 
مشروح متن نامه رهبر معظم 

انقالب)مدظله العالی( ذیاًل می آید:
بسم الله الّرحمن الّرحیم

به عموم جوانان در کشورهای 
غربی 

تروریسم  که  تلخی  حوادث 
بار  زد،  رقم  فرانسه  در  کور 
شما  با  گفتگو  به  مرا  دیگر 
برای  برانگیخت.  جوانان 
چنین  که  است  تأّسف بار  من 
را  سخن  بستر  رویدادهایی 
است  این  واقعّیت  اّما  بسازد، 
دردناک،  مسائل  اگر  که 
چاره اندیشی  برای  زمینه ای 
همفکری  برای  محملی  و 
خسارت  نکند،  فراهم 
دوچندان خواهد شد. رنج هر 
انسانی در هر نقطه از جهان، 
همنوعان  برای  به خودی خود 
اندوه بار است. منظره   کودکی 
برابر دیدگان عزیزانش  که در 
که  مادری  می دهد،  جان 
عزا  به  خانواده اش  شادی 
که  شوهری  می شود،  مبّدل 
را  همسرش  بی جان  پیکر 
و  می برد،  سویی  به  شتابان 
تا  نمی داند  که  تماشاگری  یا 
پرده   آخرین  دیگر  لحظاتی 
دید،  خواهد  را  زندگی  نمایش 
عواطف  که  نیست  مناظری 
بر  را  انسانی  احساسات  و 
نینگیزد. هرکس که از محّبت 
و انسانّیت بهره ای برده باشد، 
از دیدن این صحنه ها متأّثر و 
متأّلم می شود؛ چه در فرانسه 
و  فلسطین  در  چه  دهد،  رخ 
لبنان و سوریه. قطعًا  و  عراق 
مسلمان  میلیارد  یک ونیم 
و  دارند  را  احساس  همین 
این  مسّببان  و  عامالن  از 
اّما  بیزارند.  و  منزجر  فجایع، 
رنج های  این است که  مسئله 
امروز اگر مایه   ساختن فردایی 
به  نشود، فقط  ایمن تر  و  بهتر 
فرو  بی ثمر  و  تلخ  خاطره هایی 
خواهد کاست. من ایمان دارم 
با  که  جوانهایید  شما  تنها  که 
نامالیمات  از  گرفتن  درس 
بود  خواهید  قادر  امروز، 
راه هایی نو برای ساخت آینده 
بیابید و سّد بیراهه هایی شوید 
که غرب را به نقطه ی کنونی 

رسانده است.
امروز  که  است  درست 
تروریسم درد مشترک ما و شما 
بدانید  است  الزم  اّما  است، 
در  که  اضطرابی  و  ناامنی  که 
با  حوادث اخیر تجربه کردید، 
یمن،  عراق،  مردم  که  رنجی 
طّی  افغانستان  و  سوریه، 
تحّمل  متمادی  سال های 
کرده اند دو تفاوت عمده دارد؛ 
اسالم  دنیای  اینکه  نخست 
وسیع تر،  بمراتب  ابعادی  در 
مّدت  به  و  انبوه تر  حجمی  در 
قربانی  طوالنی تر  بسیار 
وحشت افکنی و خشونت بوده 
متأّسفانه  اینکه  دّوم  و  است؛ 
از  همواره  خشونت ها  این 
قدرت های  از  برخی  طرف 
گوناگون  شیوه های  به  بزرگ 
مؤّثر حمایت شده  به شکل  و 
از  کسی  کمتر  امروز  است. 
آمریکا  مّتحده   ایاالت  نقش 
تسلیح  و  تقویت  یا  ایجاد  در 
القاعده، طالبان و دنباله های 
شوم آنان بی اّطالع است. در 
مستقیم،  پشتیبانی  این  کنار 
و شناخته شده  آشکار  حامیان 
علی رغم  تکفیری،  تروریسم 

نظام های  عقب مانده ترین  داشتن 
ردیف  در  همواره  سیاسی، 
مّتحدان غرب جای گرفته اند، 
که  است  حالی  در  این  و 
روشن ترین  و  پیشروترین 
از  برخاسته  اندیشه های 
در  پویا  مردم ساالری های 
مورد  بی رحمانه  منطقه، 
است.  گرفته  قرار  سرکوب 
برخورد دوگانه   غرب با جنبش 
اسالم،  جهان  در  بیداری 
در  تضاد  از  گویایی  نمونه 

سیاست های غربی است.
در  تضاد،  این  دیگر  چهره  
دولتی  تروریسم  از  پشتیبانی 
مردم  می شود.  دیده  اسرائیل 
بیش  فلسطین  ستمدیده  
که  است  سال  شصت  از 
بدترین نوع تروریسم را تجربه 
اروپا  مردم  اگر  می کنند. 
اکنون چند روزی در خانه های 
خود پناه می گیرند و از حضور 
پرجمعّیت  مراکز  و  مجامع  در 
خانواده  یک  می کنند،  پرهیز 
است  سال  ده ها  فلسطینی 
از  خود  خانه   در  حّتی  که 
ماشین کشتار و تخریب رژیم 
نیست.  امان  در  صهیونیست 
را  خشونتی  نوع  چه  امروزه 
می توان از نظر شّدت قساوت 
رژیم  شهرک سازی های  با 
کرد؟  مقایسه  صهیونیست 
هرگز  اینکه  بدون  رژیم  این 
مورد  مؤّثر  و  جّدی  به طور 
خود  پرنفوذ  مّتحدان  سرزنش 
بظاهر  نهادهای  الاقل  یا  و 
مستقّل بین المللی قرار گیرد، 
را  فلسطینیان  خانه  روز  هر 
مزارع شان  و  باغ ها  و  ویران 
بی آنکه  می کند،  نابود  را 
اسباب  انتقال  فرصت  حّتی 
جمع آوری  مجال  یا  زندگی 
آنان  به  را  محصول کشاورزی 
اغلب  اینها  همه  و  بدهد؛ 
وحشت زده  دیدگان  برابر  در 
و  زنان  اشک بار  چشمان  و 
که  می دهد  روی  کودکانی 
اعضای  جرح  و  ضرب  شاهد 
مواردی  در  و  خود  خانواده  
انتقال آنها به شکنجه گاه های 

امروز،  دنیای  در  آیا  مخوفند. 
این  در  را  دیگری  قساوت 
تداوم  این  با  و  ابعاد  و  حجم 
گلوله  به  می شناسید ؟  زمانی 
بستن بانویی در وسط خیابان 
به  اعتراض  جرم  به  فقط 
اگر  مسّلح،  دندان  تا  سرباِز 
تروریسم نیست پس چیست؟ 
توّسط  چون  بربرّیت  این 
دولت  یک  نظامی  نیروی 
نباید  میشود،  انجام  اشغالگر 
یا  شود؟  خوانده  افراطی گری 
این  به  فقط  تصاویر  این  شاید 
مکّررًا  سال  شصت  که  عّلت 
دیده  تلویزیون ها  از صفحه ی 
شده، دیگر نباید وجدان ما را 

تحریک کند.
سال های  لشکرکشی های 
که  اسالم  دنیای  به  اخیر 
بی شماری  قربانیان  خود 
از  دیگر  نمونه ای  داشت، 
است.  غرب  متناقض  منطق 
کشورهای مورد تهاجم، عالوه 
انسانی،  خسارت های  بر 
اقتصادی  زیرساخت های 
دست  از  را  خود  صنعتی  و 
به سوی  آنها  حرکت  داده اند، 
یا  ف 

ّ
توق به  توسعه  و  رشد 

مواردی  در  و  گراییده،  کندی 
ده ها سال به عقب برگشته اند؛ 
با وجود این، گستاخانه از آنان 
خود  که  می شود  خواسته 
چگونه  ندانند.  ستمدیده  را 
ویرانه  به  را  کشوری  می توان 
تبدیل کرد و شهر و روستایش 
سپس  نشاند،  خاکستر  به  را 
خود  لطفًا  که  گفت  آنها  به 
جای  به  ندانید!  ستمدیده  را 
دعوت به نفهمیدن و یا از یاد 
بردن فاجعه ها، آیا عذرخواهِی 
رنجی  نیست؟  بهتر  صادقانه 
دنیای  سال ها  این  در  که 
اسالم از دورویی و چهره آرایی 
مهاجمان کشیده است، کمتر 
از خسارت های ماّدی نیست.

جوانان عزیز! من امید دارم 
یا آینده، این  که شما در حال 
ذهنّیت آلوده به تزویر را تغییر 
هنرش  که  ذهنّیتی  دهید؛ 
و  دور  اهداف  کردن  پنهان 

آراستن اغراض موذیانه است. 
مرحله  نخستین  من  نظر  به 
آرامش،  و  امنّیت  ایجاد  در 
اصالح این اندیشه  خشونت زا 
معیارهای  که  زمانی  تا  است. 
دوگانه بر سیاست غرب مسّلط 
تروریسم  که  وقتی  تا  و  باشد، 
در نگاه حامیان قدرتمندش به 
انواع خوب و بد تقسیم شود، 
و تا روزی که منافع دولت ها بر 
اخالقی  و  انسانی  ارزش های 
نباید  شود،  داده  ترجیح 
ریشه های خشونت را در جای 

دیگر جستجو کرد.
طّی  ریشه ها  این  متأّسفانه 
در  بتدریج  متمادی،  سالیان 
اعماق سیاست های فرهنگی 
یک  و  کرده  رسوخ  نیز  غرب 
را  خاموش  و  نرم  هجوم 
بسیاری  است.  داده  سامان 
فرهنگ  به  دنیا  کشورهای  از 
افتخار  خود  مّلی  و  بومی 
که  فرهنگ هایی  می کنند، 
زایش،  و  بالندگی  عین  در 
بشری  جوامع  سال  صدها 
است؛  کرده  تغذیه  بخوبی  را 
امر  این  از  نیز  اسالم  دنیای 
در  اّما  است.  نبوده  مستثنا 
غرب  جهان  معاصر،  دوره ی 
ابزارهای  از  بهره گیری  با 
شبیه سازی  بر  پیشرفته، 
فرهنگی  همانندسازی  و 
من  می کند.  پافشاری  جهان 
تحمیل فرهنگ غرب بر سایر 
شمردن  کوچک  و  مّلت ها 
یک  را  مستقل  فرهنگ های 
بسیار  و  خاموش  خشونت 
تحقیر  می کنم.  تلّقی  زیان بار 
فرهنگ های غنی و اهانت به 
آنها  بخش های  محترم ترین 
می گیردکه  صورت  حالی  در 
فرهنگ جایگزین، به هیچ وجه 
برخوردار  از ظرفّیت جانشینی 
دو  مثال،  طور  به  نیست. 
و  »پرخاشگری«  عنصر 
که  اخالقی«  »بی بندوباری 
متأّسفانه به مؤّلفه های اصلی 
شده  تبدیل  غربی  فرهنگ 
آن  جایگاه  و  مقبولّیت  است، 
را حّتی در خاستگاهش تنّزل 

این  سؤال  اینک  است.  داده 
ما یک فرهنگ  اگر  است که 
معناگریز  و  مبتذل  ستیزه جو، 
اگر  گنهکاریم؟  نخواهیم،  را 
شویم  ویرانگری  سیل  مانع 
انواع محصوالت  قالب  در  که 
جوانان  سوی  به  هنری  شبه 
مقّصریم؟  می شود،  روانه  ما 
من اهّمّیت و ارزش پیوندهای 
نمی کنم.  انکار  را  فرهنگی 
شرایط  در  هرگاه  پیوندها  این 
جامعه   به  احترام  با  و  طبیعی 
و  رشد  گرفته،  صورت  پذیرا 
ارمغان  به  را  غنا  و  بالندگی 
مقابل،  در  است.  آورده 
و  ناهمگون  پیوندهای 
تحمیلی، ناموّفق و خسارت بار 
تأّسف  کمال  با  است.  بوده 
گروه های  که  بگویم  باید 
داعش،  مثل  فرومایه ای 
وصلت های  این گونه  زاییده 
فرهنگ های  با  ناموّفق 
مشکل  اگر  است.  وارداتی 
می بایست  بود،  عقیدتی  واقعًا 
نیز  استعمار  عصر  از  پیش 
جهان  در  پدیده ها  این  نظیر 
می شد،  مشاهده  اسالم 
آن  خالف  تاریخ،  درحالی که 
مستندات  می دهد.  گواهی  را 
نشان  بروشنی  تاریخی  مسّلم 
تالقی  چگونه  که  می دهد 
افراطی  تفّکر  یک  با  استعمار 
یک  دل  در  آن هم  مطرود،  و 
را  تندروی  بذر  بدوی،  قبیله 
وگرنه  کاشت.  منطقه  این  در 
یکی  از  است  ممکن  چگونه 
از اخالقی ترین و انسانی ترین 
در  که  جهان  دینی  مکاتب 
گرفتن  خود،  بنیادیِن  متن 
مثابه   به  را  انسان  یک  جان 
میداند،  همه بشرّیت  کشتن 
بیرون  داعش  مثل  زباله ای 

بیاید؟
پرسید  باید  دیگر  طرف  از 
متوّلد  اروپا  در  که  چرا کسانی 
محیط،  همان  در  و  شده اند 
روحی  و  فکری  پرورش 
نوع  این  جذب  یافته اند، 
آیا می توان  گروه ها می شوند؟ 
دو  یکی  با  افراد  که  کرد  باور 

سفر به مناطق جنگی، ناگهان 
که  شوند  افراطی  آن قدر 
گلوله باران  را  خود  هم وطنان 
یک  تأثیر  نباید  قطعًا  کنند؟ 
عمر تغذیه  فرهنگی ناسالم در 
خشونت  موّلد  و  آلوده  محیط 
این  در  باید  کرد.  فراموش  را 
داشت،  جامع  تحلیلی  زمینه 
آلودگی های  که  تحلیلی 
بیابد.  را  جامعه  پنهان  و  پیدا 
طّی  که  عمیقی  نفرت  شاید 
و  صنعتی  شکوفایی  سالهای 
نابرابری ها  اثر  در  اقتصادی، 
قانونی  تبعیض های  احیانًا  و 
اقشاری  دل  در  ساختاری  و 
شده،  کاشته  غربی  جوامع  از 
که  کرده  ایجاد  را  عقده هایی 
هر از چندی بیمارگونه به این 

صورت گشوده می شود.
هستید  شما  این  به هرحال 
ظاهری  الیه های  باید  که 
جامعه خود را بشکافید، گره ها 
بزدایید.  و  بیابید  را  کینه ها  و 
تعمیق،  جای  به  را  شکاف ها 
اشتباه  کرد.  ترمیم  باید 
تروریسم،  با  مبارزه  در  بزرگ 
عجوالنه  ای  واکنش های 
است که گسست های موجود 
حرکت  هر  دهد.  افزایش  را 
هیجانی و شتاب زده که جامعه  
مسلمان ساکن اروپا و آمریکا 
میلیون ها  از  متشّکل  که  را 
مسئولّیت پذیر  و  فّعال  انسان 
و  هراس  یا  انزوا  در  است، 
بیش  و  دهد  قرار  اضطراب 
حقوق  از  را  آنان  گذشته  از 
از  و  سازد  محروم  اصلی شان 
صحنه ی اجتماع کنار گذاَرد، 
نه تنها مشکل را حل نخواهد 
کرد بلکه فاصله ها را عمق، و 
کدورتها را وسعت خواهد داد. 
ــ  واکنشی  و  سطحی  تدابیر 
مخصوصًا اگر وجاهت قانونی 
افزایش  با  اینکه  جز  ــ  بیابد 
موجود،  قطب بندی های 
آینده  بحران های  بر  را  راه 
نخواهد  دیگری  ثمر  بگشاید، 
رسیده،  اخبار  طبق  داشت. 
در برخی از کشورهای اروپایی 
که  است  شده  وضع  مقّرراتی 
جاسوسی  به  را  شهروندان 
این  وامیدارد؛  علیه مسلمانان 
همه  و  است  ظالمانه  رفتارها 
می دانیم که ظلم، خواه ناخواه 
برگشت پذیری  خاصّیت 
مسلمانان،  وانگهی  دارد. 
ناسپاسی ها  این  شایسته 
قرنها  باختر  دنیای  نیستند. 
بخوبی  را  که مسلمانان  است 
که  روز  آن  هم  می شناسد؛ 
اسالم  خاک  در  غربیان 
ثروت  به  و  شدند  میهمان 
و  دوختند،  چشم  صاحبخانه 
هم روز دیگر که میزبان بودند 
و از کار و فکر مسلمانان بهره 
مهربانی  جز  اغلب  جستند، 
بنابراین  ندیدند.  شکیبایی  و 
میخواهم  جوانان  شما  از  من 
شناخت  یک  مبنای  بر  که 
و  ژرف بینی  با  و  درست 
استفاده از تجربه های ناگوار، 
بنیانهای یک تعامل صحیح و 
شرافتمندانه را با جهان اسالم 
پی ریزی کنید. در این صورت، 
دور  نه چندان  آینده ای  در 
خواهید دید بنایی که بر چنین 
کرده اید،  استوار  شالوده ای 
را  اعتماد  و  اطمینان  سایه ی 
بر سر معمارانش می گستراند، 
به  را  آرامش  و  امنّیت  گرمای 
فروغ  و  می دهد،  هدیه  آنان 
بر  را  روشن  آینده ای  به  امید 

صفحه  گیتی می تاباند.
سّیدعلی خامنه ای
۸ آذر ۱۳۹۴

در نامه دوم مقام معظم رهبری)مدظله العاالی( به جوانان غربی مطرح شد

پی ریزی تعامل صحیح و شرافتمندانه با جهان اسالم

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران خبر داد؛

پذیرش نیمسال دوم تحصیلی سطح 2 
حوزه های علمیه خواهران از 15 آذرماه

کدام انقالب مردمی - اسالمی را سراغ کنیم که در آن حوزه و روحانیت پیش کسوت شهادت نبوده اند و بر باالی دار 
نرفته اند و اجساد مطهرشان بر سنگفرشهای حوادث خونین به شهادت نایستاده است؟ در ۱۵ خرداد و در حوادث قبل و 
بعد از پیروزی، شهدای اولین، از کدام قشر بوده اند؟ خدا را سپاس می گزاریم که از دیوارهای فیضیه گرفته تا سلولهای 
مخوف و انفرادی رژیم شاه  و از کوچه و خیابان تا مسجد و محراب امامت جمعه و جماعات و از دفاتر کار و محل خدمت 
تا خطوط مقدم جبهه ها و میادین مین، خون پاک شهدای حوزه و روحانیت افق فقاهت را گلگون کرده است و در پایان 
از  نیز رقم شهدا و جانبازان و مفقودین حوزه ها نسبت به قشرهای دیگر زیادتر است. بیش  افتخارآمیز جنگ تحمیلی 
دو هزار و پانصد نفر از طالب علوم دینیه در سراسر ایران در جنگ تحمیلی شهید شده اند و این رقم نشان می دهد که 

روحانیت برای دفاع از اسالم و کشور اسالمی ایران تا چه حد مهیا بوده است.

منبع: صحیفه امام خمینی)ره(، جلد ۲۱، صفحه ۲۷۶
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

حوزه  پژوهشگر  و  استاد 
تبیین  ضمن  خواهران  علمیه 
نقش کلیدی حضرت زینب)س( 
رسانی  پیام  و  ماندگاری  در 
را  ایشان   ، حسینی  نهضت 
واالترین الگوی صبر و عفاف 
برای همه مردم جامعه به ویژه 

بانوان برشمرد.
در  انصاری«  فاطمه  »دکتر 
اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو 
عاشورای  نهضت  داشت: 
جایگاه  چنان  از  حسینی 
که  است  برخوردار  واالیی 
در  عمیقی  تحوالت  توانسته 
به  و  آورد  پدید  انسانیت  تاریخ 
این طریق بسیاری از مردم را 
از تاریکی ها و گمراهی ها به 
سعادتمندی  و  روشنی  سمت 

هدایت نماید.

ماندگاری  رمز  زینب)س(؛  ایثار 
قیام حسینی

از  یکی  شک  بی  افزود:  وی 
سیدالشهدا)ع(  قیام  که  دالیلی 
ماندگار  دنیا  در  قدر  این  توانست 
بخش  هدایت  بتواند  و  شده 
نقش  خاطر  به  باشد،  انسان ها 
ایشان  بزرگوار  خواهر  آفرینی 
در  که  است  زینب)س(  حضرت 
موثری  حضور  کربال  ماجرای 
داشت و بعد از شهادت مظلومانه 
امام  کنار  در  سیدالشهدا)ع(، 
اسرای  کاروان  هدایت  سجاد)ع(، 
سمت  به  را  اهل بیت)علیهم السالم( 

کوفه و شام به عهده گرفت.
استاد حوزه علمیه خواهران 

امام  داشت:  بیان  همچنین 
شهادت  از  پیش  حسین)ع( 
مراقبت  و  حفظ  وظیفه  خود، 
پرستاری  و  کودکان  و  زنان  از 
خواهرش  به  را  از  بیماران 
بود  سپرده  کبری)س(  زینب 
چون ایشان با شناختی که  از 
شخصیت بی نظیر خواهرشان 
می دانست  خوبی  به  داشت 
است  که  زینب)س(  تنها  که 
تکیه گاه  و  پناهگاه  می تواند 

آنان باشد.

کربال در کربال می ماند اگر...
وی اضافه کرد: این بانوی 
بزرگوار اسالم که ما در فرهنگ 
خاطر  به  ایشان  از  شیعی 
سختی های  و  مصیبت ها 
تا  کودکی  از  که  فراوانی 
عنوان  به  دیدند،  عمر  پایان 
می کنیم،  یاد  »ام المصایب« 
و  اطفال  سرپرستی  کنار  در 
مصیبت زده،  و  رنج دیده  زنان 
و  پاک  خون های  رسان  پیام 
یاران  امام حسین)ع( و  مقدس 
به  و  بودند  ایشان  باوفای 
نبودند،  ایشان  اگر  راستی که 
کربال  خونین  واقعه  از  کسی 
حسین)ع(  امام  مظلومیت  و 
گاهی پیدا نمی کرد و داستان  آ
صحرای  همان  در  عاشورا 

کربال باقی می ماند.

برابر  در  شجاعانه  افشاگری 
ظلم و بیداد یزید

گفت:  همچنین  انصاری 

از  پس  کبری)س(  زینب 
با  حسین)ع(  امام  شهادت 
اسارت  در  که  آن  وجود 
اهل بیت)علیهم السالم(  دشمنان 
در  تمام  شجاعت  با  اما  بود 
و  کوفه  در  که  هایی  خطبه 
شام قرائت کرد، پرده از چهره 
فساد  و  دروغین   ، ریاکارانه 
او  هواداران  و  خاندان  و  یزید 
حقایق  با  را  مردم  و  برداشت 
زمان خود به خوبی آشنا کرد.

ایشان  افزود: سخنان  وی 
زین  فرمایشات  کنار  در 
بر  عالوه  توانست  العابدین)ع( 
یزید  حکومت  جنایات  که  آن 
جاهل  و  غافل  مردم  برای  را 
در حفظ  کند  مال  بر  ایام،  آن 
و  اسالم  اصل  از  حراست  و 
ارزش های اسالمی نیز بسیار 

تاثیرگذار بود.

از  نیمی  حضور  که  بانویی 
چهارده معصوم را درک کرد

این مدرس حوزه و دانشگاه 
بیان داشت: ایشان در دوران 
حضور   ، خود  نورانی  حیات 
معصوم  چهارده  از  تن  هفت 
با وجود جایگاه  را درك کرد و 
در همه  اما  واالیی که داشت 
از امام و حجت معصوم  حال 
هر  و  می کرد  حمایت  خود 
حرف و سخنی که ولی زمان 
دل  و  جان  با  داشت  خود 
آن ها  به  و  می داد  فرا  گوش 

عمل می کرد.
حقیقت  در  گفت:  وی 

الگوی  باید  را  زینب کبری)س( 
بنامیم  مداری  والیت  راستین 
های  صحنه  همه  در  که 
تابع  و  حامی  تاریخی،  سخت 
چون  بی  تسلیم  و  بود  والیت 

چرای اوامر ایشان.
از  حضرت  افزود:  وی 
همه چیز خود در راه اسالم و 
کرامت حسینی  و  حفظ عزت 
نوجوان  دو  حتی  گذشت، 
دشت  در  خدا  راه  در  را  خود 
با این حال  کربال فدا کرد اما 
ننگ  بار  زیر  که  نشد  حاضر 
در  را  خود  امام  و  رود  ذلت  و 
و  کار  جنایت  دشمنان  برابر 

ظالمش تنها بگذارد.

الگوی واالی عفت و پاکدامنی
پژوهشگر  و  محقق  این 
تاکید  خواهران  علمیه  حوزه 
با  کبری)س(  زینب  کرد: 
و  سختی ها  همه  وجود 
کشیدند  که  مصیبت هایی 
اما از انجام اوامر و دستورات 
غافل  وجه  هیچ  به  الهی 
کامال  که  به طوری  نشدند 
کرده  رعایت  را  خود  حجاب 
نمازهای  اقامه  بر  عالوه  و 
واجب ، حتی در شب عاشورا 
نماز  سخت،  روز  این  شام  و 
شب که یک عبادت مستحبی 

است را نیز به جای آوردند.
به  امروز  افزود:  وی 
ویژه  به  ما  جامعه  خصوص 
از هر  بیش  ما  دختران  و  زنان 
از عفت  الگوگیری  به  نیاز  چیز 

و پاکدامنی چنین بانویی دارند.

تاکید بر امر به معروف
تصریح  همچنین  انصاری 
است  تاسف  بسی  کرد: جای 
در  حتی  بینیم  می  گاه  که 
و  محرم  عزاداری  ایام  همین 
بدحجابی  های  جلوه   ، صفر 
در برخی شهرها وجود دارد که 
تصاویر نشان می دهد بعضی 
کم  مسایل  این  به  بانوان  از 
توجهی یا بی توجهی می کنند؛ 
البته بنده معتقدم هنر ما باید 
حسین)ع(  امام  دستگاه  در 
بدون  و  باشد  افراد  جذب 
اهانتی  کوچکترین  و  توهین 
زمینه  بدحجاب،  افراد  به 
طریق  از  را  ها  آن  هدایت 
اهتمام به اصل امر به معروف 

و نهی از منکر داشته باشیم.
وی گفت: یکی از مصادیق 
می  معروف  به  امر  بارز 
های  هیئت  عزاداری  تواند 
چارچوب  همه  باحفظ  بانوان 
باشد  دینی  و  شرعی  های 
شهادت  روز  همچون  که 
پیاده  به  زهرا)س(  حضرت 
این  اتفاقًا  که  می پردازند  روی 
و  تاکید  مورد  پسندیده  حرکت 
حمایت مراجع عظام تقلید نیز 
با  باید  ما  و  است  گرفته  قرار 
حفظ عفت و وقار دسته های 
بانوان  برای  ویژه  عزاداری 
به  آن  طی  و  باشیم  داشته 
جذب نیروی با حیا و باعفت از 

بین زنان جامعه بپردازیم.

استاد حوزه علمیه خواهران تشریح کرد: 

زینب کبری)س( ؛ واالترین الگوی صبر و عفاف 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان ارتقاء 
سطح علمی مبلغان مدارس علمیه را یکی از مهم ترین برنامه های 

این استان عنوان کرد.
»حجت االسالم مرتضی عرب خالص« در حاشیه دوازدهمین 
با  گفتوگو  در  علمیه خواهران  مدارس  مدیران  اجالس سراسری 
خبرنگاران با اشاره فعالیت های تبلیغی خواهران طلبه در  استان 
نماز  برگزاری  جهت  مبلغان  اعزام  گفت:  بلوچستان  سیستان 
جمله  از  احکام  بیان  و  شبهات  به  پاسخ  مدارس،  در  جماعت 

فعالیت های مبلغان در مدارس آموزش پرورش به شمار می رود.
جهت  استان  نماز  اقامه  ستاد  جلسات  در  شرکت  افزود:  وی 
همکاری و استفاد از توانمندی های مبلغان در موضوعات قرآنی 
دیگر  از  متوسطه  و  راهنمایی  مقطع  مدارس  در  نماز  برگزاری  و 
پرورش  و  آموزش  با  همکاری  جهت  علمیه  مدارس  برنامه های 

است.
به  بلوچستان  و  سیستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
و  کرد  اشاره  مبلغین  توانایي  سطح  افزایش  جهت  برنامه ریزی ها 
علمیه  مدارس  مبلغان  علمی  سطح  ارتقاء  ساخت:  خاطر نشان 
خواهران یکی از مهم ترین برنامه های این مدیریت استانی است.

سراسری  اجالس  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
مدیران مدارس علمیه خواهران گفت: تعامل مدیران با معاونان 
بیان  و  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیریت  مرکز  مسئوالن  و 
از  یکدیگر  تجربیات  از   استفاده  همچنین  و  موانع  و  مشکالت 

مهم ترین اهداف برگزاری اجالس است.
حجت االسالم عرب خالص گفت: به منظور اجرای هرچه بهتر 
برنامه ها و اهداف و همچنین ابالغ سیاست ها و مطالبات مرکز 
مدریت حوزه های علمیه خواهران و مدیران مدارس به یکدیگر، 
خواهران  علمیه  مدارس  مدیران  سراسری  اجالس  برگزاری 

ضرورت بسیار زیادی دارد.
مدیران جهت  از  نظرخواهی  کرد:  نشان  خاطر  پایان   در  وی 
انتخاب موضوعات کارگروه ها و همچنین حضور مراجع عظام و 
بزرگان در اجالس و استفاده از رهنمودها و راهنمایی های ایشان 

می تواند در هرچه بهتر برگزار شدن اجالس موثر باشد.

»حجت االسالم سید مهدی ابطحی« در حاشیه دوازدهمین 
در  کشور  خواهران  علمیه  مدارس   مدیران  سراسری  اجالس 
گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به تعداد قابل توجه خواهران طلبه در 
استان اصفهان گفت: اصفهان نسبت به جمعیت خود، باالترین 

تعداد مدارس علمیه خواهران شیعه را دارد.
خواهر  علمیه  مدرسه   56 اصفهان  استان  در  داد:  ادامه  وی 
حوزه های  بنیانگذاری  عالی  شورای  تصویب  به  که  دارد  وجود 

علمیه رسیده است.
امروز  این که  بیان  با  اصفهان  استان  علمیه  های  حوزه  مدیر 
تهاجم فرهنگی در کشور نمود بیشتری پیدا کرده است، افزود: ما 
در حال تربیت و تقویت نیروهایی هستیم که بتوانند در جهت رشد 

فرهنگ دینی به ویژه در میان خواهران تالش کنند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری دوازهمین اجالس سراسری 
و  مسئوالن  با  مدارس  مدیران  تعامل  و  حضور  گفت:  مدیران 
معاونان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از نزدیک و رو 
در رو و استفاده از محضر بزرگان و مراجع، تاثیر زیادی در تحقق 

اهداف مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران دارد
سراسری  اجالس  دوازهمین  شعار  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
مدیران مدارس علمیه خواهران »تربیت، تبلیغ و مدار رسالت حوزه« 
گفت: تبلیغ، شعار بسیار ارزشمندی است و با توجه به اینکه رسالت 
تبلیغ و نشر احکام و معارف اسالم است  اصلی حوزه های علمیه 

باید تالش زیادی برای تحقق هرچه بهتر این شعار صورت گیرد.
مدرسه   400 از  بیش  گفت:وجود  در  ابطحی  السالم  حجت 
عرصه  در  آن  از  اگر  که  است  عظیمی  ظرفیت  خواهران  علمیه 

تبلیغ استفاده شود بسیار مفید خواهد بود.
وی در پایان گفت: حضور و فعالیت بانوان طلبه تاثیر بیشتری 
بانوان تشکیل دهنده نیمی از جامعه  نسبت به برادران دارد زیرا 

هستند و در نیمی دیگر نیز موثر هستند.

مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی گفت: 
پیگیری برنامه ها و مطالبات مرکز و مدارس و 
ارزیابی اجالس در در مراحل بعدی می تواند در 

تحقق اهداف موثر باشد.
حاشیه  در  زراع«  داود  »حجت االسالم 
مدارس   مدیران  دوازدهمین اجالس سراسری 
علمیه خواهران کشور در گفتوگو با خبرنگاران با 
اشاره به برگزاری دوازدهمین اجالس سراسری 
باتوجه  مدیران مدارس علمیه خواهران گفت: 
موثر  بسیار  امروز  جهان  در  ارتباطات  اینکه  با 
مدیران  سراسری  اجالس  برگزاری  است، 
مدیران  تعامل  و  خواهران  علمیه  مدارس 
ثمرات  و  تاثیر  نیز  خوهران  علمیه  مدارس 
با  آشنایی  و  تجربیا  انتقال  جمله  از  فراوانی 

مسائل جدید دارد.
دوازدهمین  شعار  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
علمیه  مدارس  مدیران  سراسری  اجالس 

حوزه«  رسالت  مدار  و  تبلیغ  »تربیت،  خواهران 
امسال،  شعار  تحقق  برای  قدم  اولین  گفت: 
نیز  قدم  دومین  و  است  در جذب طالب  دقت 
بر  طالب  تا  است  طالب  استعداد  شناسایی 

اساس استعداد خود آموزش ببینند.
برگزاری  گفت:  زارع  االسالم  حجت 
مهارت  و  ها  استان  در  آموزشی  کارگاه های 
و  مقدمات  کردن  فراهم  همچنین  و  افزایی 
زمینه های الزم برای تربیت و تبلیغ بانوان، می 

تواند در تحقق شعار اجالس موثر باشد.
حجت االسالم زارع در پایان گفت: هدف از 
مدیریت  عملکرد  ارزیابی  اجالس  این  برگزاری 
و  پیشنهادات  و  مشکالت  پیگیری  و  استانی 
همچنین  و  خواهران  علمیه  مدارس  انتقادات 
مدیریت  مرکز  های  سیاست  و  اهداف  ابالغ 

حوزه های علمیه خواهران  است.

گلستان  استان  خواهران  عملیه  حوزه های  مدیر 
و  باورها   ، ایده ها  دین،   گسترش  در  تبلیغ  گفت: 
آرزوهای انسان و بالندگی هر تفکری بیشترین سهم و 

جایگاه را داشته است.
حاشیه  در  عمادی«  محمد  »حجت االسالم 
دوازدهمین اجالس سراسری مدیران مدارس علمیه 
به  گفت:باتوجه  خبرنگاران  با  گفتوگو  در  خواهران 
با  استانی  و  مدارس  مدیران  میان  تعامل  لزوم  و  نیاز 
مسئوالن و معاونان مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
برگزاری  ها  سیاست  و  اهداف  انتقال  و  خواهران 

اجالس ضرورت زیادی دارد.
مدیران  سراسری  اجالس  برگزاری  افزود:  وی 
مدارس علمیه، فرصت خوبی برای انتقال تجربیات و  

تعامل مدیران با یکدیگر به منظور برطرف کردن موانع 
و مشکالت است.

مدیر حوزه علمیه استان هرمزگان با اشاره به تحقق 
مدارس  مدیران  سراسری  اجالس  دوازدهمین  شعار 
علمیه خواهران، »تربیت، تبلیغ و مدار رسالت حوزه« 
گفت: مدارس علمیه باید بخشی از  فعالیت تبلیغی را 
تدریس  طالب  به  درسی  آموزشی  محتوای  قالب  در 
فعالیت های  درقالب   نیز  را  دیگر  بخشی  و  کنند 

فرهنگی دنبال کنند.
وی افزود: تبلیغ وظیفه و رسالت اصلی حوزه های 
علمیه است و امیدواریم طالب بتوانند به این وظیفه 

مهم و با ارزش خود به خوبی عمل کنند.
گفت:  هرمزگان  استان  علمیه  حوزه های  مدیر 

مدیریت  در  اصل  ضروری ترین   ، مخاطب شناسي 
توجه شود؛  بدان  از گذشته  باید بیش  تبلیغ است که 
چراکه جوامع روز به روز در حال تغییر و تحول هستند

و  محور  را  قرآن  ادامه  در  عمادی  حجت االسالم 
و  دانست  اسالمي  تبلیغات  زمینه  در  مبلغان  الگوي 
تصریح کرد: بهترین راه مدیریت تبلیغ در آیات قرآن 
بیان شده است و مبلغان مي توانند با استفاده بیشتر از 

کالم وحي در تبلیغ دین موفق تر باشند.
مدیر حوزه علمیه استان هرمزگان در پایان با تاکید 
برگزار  گفت:  اجالس  شدن  برگزار  بهتر  هرجه  بر 
شدن اجالس های منطقه ای و استانی مطرح شدن 
خروجی اجالس های استانی در اجالس سراسری به 

منظور تحقق اهداف می تواند.  

مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان گلستان گفت: رسالت 
روحانیان،  و  طالب  وظایف  و 
پاسخ گویی به نیازهای فرهنگی، 
علمی و پژوهشی افراد جامعه و 
تبلیغی،  عرصه های  در  فعالیت 
تهذیب  و  معارف  علوم،   کسب 

اخالق است. 
»حجت االسالم ایوب وردانی« 
با  خبرنگاران  با  وگو  گفت  در 
دوازدهمین  برگزاری  به  اشاره 
مدیران  سراسری  اجالس 
خواهران  علمیه  های  حوزه 
با  مدیران  شدن  آشنا  گفت: 
ایجاد  و  روز  مسائل  و  مباحث 
فعالیت  انجام  برای  انگیزه 
های تربیتی و تبلیغی ومحقق 
شدن اهداف و مطالبات مرکز 
علمیه  های  حوزه  مدیریت 
اهداف  جمله  از  خواهران 
سراسری  اجالس  برگزاری 
علمیه  مدارس  مدیران 

خواهران می باشد.
مدیران  تعامل  افزود:  وی 
مدارس با  مسئوالن و مدیران 
همچنین  و  مدیریت  مرکز 
با  مدیران  تجربیات  انتقال 
یکدیگر از جمله فوائد برگزاری 
مدیران  سراسری  اجالس 
مدارس علمیه خواهران است.
وردانی  االسالم  حجت 
گفت: وظیفه حوزه های علمیه 
ادامه راه انبیاست و برای انجام 
این وظیفه باید در زمینه تربیت 

و تزکیه خود قدم برداریم.
افزود: آموزش طالب  وی 
برای انجام فعالیت های تبلیغی 
عظیم  ظرفیت  از  استفاده  و 
خواهران  علمیه  حوزه های 
اسالم  معارف  نشر  منظور  به 
های  حوزه  مهم  اقدامات  از 

علمیه است.
با  گلستان  استان  مدیر 
امسال  شعار  تحقق  به  اشاره 
و  تبلیغ  »تربیت،  اجالس  
علمیه«  حوزه های  رسالت 
امکانات  کردن  فراهم  گفت: 
مناسب،  های  ساخت  زیر  و 
منظور  به  طالب  آموزش 
فعالیت های تبلیغی_فرهنگی 
و ارتقای سطح علمی مدارس 
در  می تواند  خواهران  علمیه 

تحقق شعار موثر باشد.  
وی در پایان گفت: استفاده 
و  استانی  مدیران  نظریات  از 
مدارس در انتخاب موضوعات 
کارگروه های آموزشی و فرهنگی 
می تواند در تحقق اهداف مرکز 
علمیه  حوزه های  مدیریت 

راهگشا باشد.

ریان
س مد

جال شیه ا حا مدیر حوزه های علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان:«

ارتقاء سطح علمی مبلغان از اهداف استان 
سیستان و بلوچستان است

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان:

تبلیغ شعار بسیار ارزشمندی است

مدیر حوزه های علمیه خواهران 
استان گلستان:

 وظیفه 
حوزه های علمیه 

ادامه راه 
انبیاست

مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی:

تعامل مدیران مدارس علمیه خواهران تاثیر زیادی در تحقق اهداف دارد

مدیر حوزه های علمیه خواهران  استان هرمزگان:

مخاطب شناسی ، ضروری ترین اصل در تبلیغ است

مدیر مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( استان فارس گفت:  
طالب باید بدانند، امروز در هر مسؤولیتی که هستند باید به تبلیغ 

نیز بپردازند
مدیران  سراسری  اجالس  حاشیه  در  تقی پور«  سمیه  »خانم 
مدارس علمیه خواهران در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به لزوم 
برداری  بهره  موجب  اجالس  برگزاری  گفت:   اجالس  برگزاری 
مدیران مدارس علمیه از نظرات و رهنمود های بزرگان می شود 

که در برابر مشکالت و موانع بسیار راهگشا خواهد بود.
بیان  افزود:  فارس  استان  معصومیه)س(  علمیه  مدرسه  مدیر 
و  مدیران  با  مرکز  معاونان  و  مسئوالن  میان  تعامل  و  مشکالت 
از  استفاده  و  یکدیگر  کنار  در  مدارس  مدیران  حضور  همچنین 

تجربیات یکدیگر بسیار موثر است.
وی در ادامه به بیان راهکارهایی جهت تحقق شعار »تربیت، 
تبلیغ و مدار سالت حوزه« پرداخت و خاطر نشان کرد: باتوجه به 
اینکه تهاجم فرهنگی و ابزاره های مورد استفاده دشمنان برای 
فریب بسیار متنوع و پیچیده می باشد، باید فعالیت های تبلیغی 

نیز به روش های متنوع صورت گیرد.
های  شبکه  ایجاد  و  امکانات  کردن  فراهم  افزود:  پور  تقی 
در  بانوان  تبلیغی  فعالیت  و  طلبه  بانوان  حضور  جهت  مجازی 
در  می تواند  بیت)علیهم السالم(  اهل  معارف  ابالغ  و  مجازی  فضای 

تحقق شعار اجالس موثر باشد.
مناطق  مشکالت  شناسایی  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
با  مقابله  راهکارهای  ارائه  و  به صورت تخصصی  مختلف کشور 
مشکالت و موانع نیز می تواند جهت تحقق شعار »تربیت، تبلیغ و 

مدار رسالت حوزه« بسیار موثر واقع شود.

مدیر مدرسه علمیه خواهران معصومیه )س( استان فارس:

رهنمود های بزرگان در برابر مشکالت 
بسیار راهشگا است  آباد  خرم  فاطمیه)س(  علمیه  مدرسه  مدیر 

گفت:تربیت مبلغ و تبلیغ تاثیرگذار از مهم ترین 
رسالت های حوزه به شمار می رود.

حاشیه  در  صدری«  حکمیه  سیده  »خانم 
علمیه  مدارس  مدیران  سراسری  اجالس 
به  اشاره  با  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  خواهران 
مدارس  مدیران  سراسری  اجالس  دوازدهمین 
میان  تعامل  منظور  به  گفت:  خواهران  علمیه 
حوزه  مدیریت  مرکز  مسئوالن  و  مدارس  مدیران 
های علمیه خواهران کشور با یکدیگر و همچنین 
انتقال تجربیات و استفاده از رهنمودهای بزرگان، 
برگزاری اجالس سراسری مدیران مدارس علمیه 

خواهران ضرورت بسیار زیادی دارد.
وی در ادامه با تاکید بر تحقق شعار »تربیت، 
ارتقاء سطح  و مدار رسالت حوزه« گفت:  تبلیغ 
علمی بانوان طلبه و فراهم کردن زیر ساخت ها 
و امکانات مناسب برای حضور و فعالیت تبلیغی 
بانوان، تاثیر زیادی در تحقق شعار اجالس دارد.
نیمی  از  بیش  گفت:  پایان  در  صدری  خانم 
از جامعه را بانوان تشکیل می دهند و در نیمی 
امر  به  پرداختن  لذا ضرورت  موثر هستند  دیگر 
به  این قشر عظیم دو چندان است  برای  تبلیغ 
ویژه اگر به نقش آنان در جامعه به عنوان نسل 

آفرینان آینده نگاه کنیم.

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( خرم آباد

تربیت مبلغ و تبلیغ تاثیرگذار؛ از مهم ترین رسالت های حوزه  های

»خانم هما زرشناس«، مدیر مدرسه علمیه خواهران ریحانه الرسول)ص( تهران در حاشیه اجالس سراسری 
مدیران مدارس عملیه خواهران در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به لزوم برگزاری اجالس گفت: با توجه به 
اینکه همفکری و تعامل الزمه پیشرفت و تحقق اهداف است، برگزاری اجالس سراسری مدیران مدارس علمیه 
خواهران که موجب تعامل میان مدیران مدارس و مسئوالن مرکز مدیریت می شود ضرورت بسیار زیادی دارد.

وی خاطر نشان کرد: مدارس علمیه خواهران دارای ظرفیت بسیار عظیمی هستند که باید از آن ها به 
خوبی استفاده شود و همچنین مدارس نیز باید اهداف و سیاست های مرکز مدیریت را دنبال کنند.

وی در ادامه با تاکید بر تحقق شعار »تربیت، تبلیغ و مدار رسالت حوزه« گفت: برای تحقق این 
شعار باید ابتدا خود را اصالح کنیم  وسپس به دنبال اصالح دیگران باشیم.

خانم زرشناس افزود: برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی و فراهم کردن امکانات مناسب، 
کمک زیادی به تحقق شعار »تربیت، تبلیغ و مدار رسالت حوزه« می کند.

مدیر مدرسه علمیه خواهران ریحانه الرسول)ص( تهران:

تعامل و همفکری الزمه پیشرفت است

کرسی های آزاد اندیشی )نهضت آزادفکری و آزاداندیشی(
»یکی از موضوعاتی که حتمًا الزم است من عرض بکنم، مسأله آزاداندیشی است که در بعضی از صحبت های آقایان 
بود. چرا این کرسی های آزاداندیشی در قم تشکیل نمی شود؟ چه اشکالی دارد؟ حوزه های علمیه ما، همیشه مرکز و 
مهد آزاداندیشِی علمی بوده و هنوز که هنوز است، ما افتخار می کنیم و نظیرش را نداریم در حوزه های درسِی غیر حوزه 
علمیه، که شاگرد پای درس به استاد اشکال کند، پرخاش کند و استاد از او استشمام دشمنی و غرض و مرض نکند. 
طلبه آزادانه اشکال می کند، هیچ مالحظه استاد را هم نمی کند. استاد هم مطلقًا از این رنج نمی برد و ناراحت نمی شود؛ 

این خیلی چیز مهمی است. خوب، این مال حوزه ماست. 
در حوزه های علمیه ما، بزرگانی وجود داشته اند که هم در فقه سلیقه ها و مناهج گوناگونی را می پیمودند، هم در 
برخی از مسائل اصولی تر؛ فیلسوف بود، عارف بود، فقیه بود، اینها در کنار هم زندگی می  کردند، با هم کار می کردند؛ 
سابقه حوزه های ما اینجوری است. یکی، یك مبنای علمی داشت، دیگری آن را قبول نداشت. اگر شرح حال بزرگان و 

علما را نگاه کنید، از این قبیل مشاهده می کنید...
 بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دیدار جمعی از اساتید و فضالحوزه های علمیه کشور، ۱۳۸۶/9/8
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سی سیا هبرد   ا ر

»

نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

بجنورد »

صفهان ا » اهواز«

کوه ارب دکان«
ار »

اک ار »

»خانم معصومه شاهدی«، استاد حوزه علمیه خراسان شمالی و 
مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س(، در گفتمان 
دینی که با موضوع »اقتصاد مقاومتی و آثار زیان بار اسراف و زیاده 
روی در اقتصاد خانواده« با حضور هنرجویان در هنرستان ثمین 
بجنورد برگزار شد، با تشریح اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی( در این زمینه، اظهار کرد: همان گونه که 
رهبری نیز بارها تأکید کرده اند اقتصاد مقاومتی در واقع تشخیص 
حوزه های فشار در زمینه مسائل اقتصادی، کوشش برای کنترل 
و بی اثر کردن این تأثیرها و فشارها بر اقتصاد داخلی و تبدیل این 

فشارها به فرصت است.
وی با یادآوری اینکه پس از تشدید تحریم های ظالمانه علیه 
ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران در سال های گذشته، رهبر 
معظم انقالب بار دیگر اجرای اقتصاد مقاومتی را مورد تأکید قرار 
دادند، افزود: تبلیغ و ترویج اقتصاد مقاومتی در کشور با این هدف 
انجام می شود که با تحقق این مهم، وابستگی های اقتصادی 
وضعیت  احتمالی،  های  تنش  با  تا  یابد  کاهش  خارج  به  کشور 

اقتصاد مردم تغییر چندانی را متحمل نشود.
با  می بایست  مقاومتی  اقتصاد  در  کرد:  خاطرنشان  شاهدی 
تحریم  برابر  در  داخلی  مقاومت  خارجی،  وابستگی های  کاهش 
تقویت  گرو  در  مهم  این  تحقق  که  یابد  افزایش  اقتصادی  های 
تولید داخلی و استفاده بیشتر از توان درونی نیروها و ظرفیت های 

موجود در کشور است.
اقتصاد  جایگاه  به  اشاره  با  ادامه  در  علمیه  حوزه  استاد  این 
موضوع  کرد:  اظهار  اسالمی،  آموزه های  و  قرآن  در  مقاومتی 
اقتصاد مقاومتی در قرآن کریم دارای پنج محور منابع، برنامه ریزی 

و تولید، توزیع، رشد و مصرف است.
آیه  این  در  خداوند  افزود:  انفال،  سوره   60 آیه  قرائت  با  وی 
ٍه« و با تشویق و تأکید  وَّ

ُ
ن ق ا اْسَتَطْعُتم مِّ وْا َلُهم مَّ ِعدُّ

َ
می فرماید: »َوأ

تا  می خواهد  آنها  از  قدرت،  و  توان  افزایش  برای  مسلمانان  به 
زمینه های مقاومت و استعداد را در جامعه دینی خود ایجاد کنند.

شاهدی با بیان اینکه این آیه قرآنی سرلوحه اقتصاد مقاومتی 
در جامعه اسالمی است، خاطرنشان کرد: در آموزه های قرآنی و 
تعالیم دینی موارد متعددی از تأکید و توصیه به جهاد اقتصادی 
و  موضوع  مسلمانان  و  اسالم  عزت  آنها  همه  در  که  دارد  وجود 

هدف محوری است.
در  )مدظله العالی(  انقالب  توصیه های رهبر معظم  به  اشاره  با  وی 
را معنا و  اقتصاد مقاومتی  افزود: رهبری  اقتصاد مقاومتی  مورد 
مفهومی از کارآفرینی دانسته و آن را دوای درد اقتصاد کشور می 

دانند.
مبرم  نیاز  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  اینکه  بیان  با  شاهدی 
فشار  دلیل  به  را  مقاومتی  اقتصاد  قالب  در  کارآفرینی  به  کشور 
اقتصادی دشمنان و آمادگی کشور برای جهش در تولید و توسعه 
توصیه می کنند، اضافه کرد: اگر به موضوع اقتصاد مقاومتی در 
از مرحله شعار عبور کنیم بدون شک  کشور توجه عملی شده و 

کشور و نظام ما در آینده از نظر اقتصادی بیمه می شود.
وی در ادامه با اشاره به نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی، 
با بیان اینکه جامعه و مردم یکی از وجوه اصلی تحقق این مهم 
هستند، اضافه کرد: مدیریت مصرف به معنای تعادل در مصرف 
و جلوگیری از اسراف و تبذیر از مصادیق اقتصاد مقاومتی و نقش 

آفرینی مردم برای تحقق این هدف مهم است.
مناسبی  درک  باید  مردم  کرد:  اظهار  علمیه  حوزه  استاد  این 
آموزش  با  و  باشند  داشته  اقتصادی  راهکارهای  و  مشکالت  از 
اقتصاد  اصول  با  همگام  مصرف،  نحوه  مورد  در  شدن  توجیه  و 

مقاومتی حرکت کنند.
گاهی و دانش مردم نسبت به  شاهدی با بیان اینکه هراندازه آ
این مسائل بیشتر شده و درک اقتصادی آنها افزایش یابد به همان 
میزان در زمینه مصرف حساس تر می شوند، اضافه کرد: در چنین 
شرایطی اقتصاد مقاومتی در جامعه پیاده سازی می شود که یکی 
از مصادیق آن نیز ترجیح کاالهای داخلی به خارجی از سوی مردم 

خواهد بود.

مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س(: 

مدیریت مصرف و جلوگیری از اسراف از مصادیق اقتصاد مقاومتی است

با حضور در گلزار  ابرکوه  طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر 
شهدای این شهر ضمن غبارروبی مزار مطهر شهدا با آنان تجدید 

میثاق کردند.
همکار  زارع«،  »حجت االسالم  حضور  با  که  مراسم  این  در 
ابرکوه و »ستوان دوم  ناحیه مقاومت بسیج  نماینده ولی فقیه در 
با گرامیداشت  زارع  برگزار شد، حجت االسالم  پاسدار رضاییان« 
کرد،  عوض  را  تاریخ  جریان  ما  ملت  گفت:  شهدا  خاطره  و  یاد 
که  می بینیم  کنیم،  جست وجو  هم  ائمه)علیهم السالم(  زندگی  در  اگر 
مجاهدت و تالش ائمه)علیهم السالم( نه فقط تشیع بلکه قرآن، اسالم 
و معارف دینی را حفظ کرد و این خاصیت بندگان خالص و مخلص 

و اولیای خدا است.
وی افزود: اگر اسالم انسان های استوار نداشت و معنویت در 
راه خدمت به اسالم نبود، نمی توانست بعد از هزار و دویست سال 
پیروزی  بیاورد و همین معنویت رمز  به وجود  را  بیداری اسالمی 

رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس بود.

توسط طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر انجام شد

تجدید میثاق با شهدا

برای  مرکزی  استان   94 ـ   95 تحصیلی  سال  علمی  المپیاد 
هفتمین دوره در مدارس علمیه خواهران سطح دو و سومین دوره 
در مؤسسات آموزش عالی حوزوی خواهران سطح سه برگزار شد.
یازده مدرسه  در این رقابت علمی آموزشی 324 نفر از طالب 
علمیه و دو مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران استان مرکزی 

به رقابت پرداختند.
را  الزم  امتیاز  علمی  المپیاد  این  در  که  طالبی  است؛  گفتنی 

کسب کرده اند، به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد.

برگزاری المپیاد علمی 
حوزه علمیه خواهران استان مرکزی

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( اراک نشست سیاسی 
به منظور بررسی راهکار آمریکا برای نفوذ به کشور برگزار کرد.

بر  نشست  این  در  سیاسی  مسائل  کارشناس  یاری«،  »خانم 
جنگ های  بیشتر  گفت:  و  کرد  تأکید  سیاسی  بصیرت  اهمیت 
اسالمی همانند صفین بر اساس بی بصیرتی رخ داد نه بی دینی.

وی در ادامه به بیان مسأله نفوذ پرداخت و اظهار کرد: نفوذ به 
دو طریق تقابل و تعامل صورت می گیرد.

کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: نفوذ در زمان انقالب با 
ترور و جنگ سخت همراه بود، ولی در زمان حال با جنگ نرم و 

انحراف افکار عمومی به دنبال نفوذ است.
وی با اشاره به سخنان امام)ره( درباره آمریکا و اهتمام داشتن 
ام  بزرگ،  آمریکا شیطان  یادآور شد:  آمریکا«  بر  به شعار »مرگ 

الفساد قرن و استکبار جهانی است.
یاری تصریح کرد: آمریکا نفوذ خود را از تقابل به تعامل تغییر 
داده و اهداف خود را با حاکمیت نیروهای میانه رو، توجه به نسل 
جدید در ایران، دیپلماسی رسمی، درگیر کردن در تجارت جهانی  

و ایجاد وابستگی به کشورهای خارجی دنبال می کند

در حضور طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

راهکار آمریکا برای نفوذ به کشور

الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه 
اردکان استان یزد نخستین دوره آموزشی طرح 
ناحیه  در  ولی فقیه  نماینده  حضور   با  را  بصیر 

سپاه اردکان برگزار کرد.
علی  »حجت االسالم  جلسه  این  در 
سپاه  ناحیه  در  ولی فقیه  نماینده  ملکوتی نیا«، 
اردکان با بیان این که در تحلیل مباحث سیاسی 
چند چیز نیاز است که طالب باید به دنبال این 
مسائل بروند، گفت: در تحلیل مباحث سیاسی 
و  بگردیم  آن  تاریخی  ریشه  دنبال  به  باید  اوال 
آن را پیدا کنیم و از این ریشه های تاریخی باید 

مشابهت سازی کنیم و استدالل بیاوریم.
هیچ  آمریکا  به  اینکه  علت  افزود:  وی 
اطمینانی نمی شود کرد، به خاطر ریشه تاریخی 

آنها است. 
نماینده ولی فقیه در ناحیه سپاه اردکان اظهار 

مباحث  تحلیل  در  که  مواردی  دیگر  از  کرد: 
سیاسی باید به آن توجه داشت، جریان شناسی 
است که اگر آن را نشناسنیم پی به ماهیت آن 

نمی توان برد.
دیپلماسی  به  ملکوتی نیا   حجت االسالم 
آشکار و پنهان دشمنان اشاره کرد و ادامه داد: 
به دیپلماسی آشکار  امروز ما را مشغول  دشمن 

کرده تا به دیپلماسی پنهانش دست بزند.
وی به تعریف دیپلمات و دیپلماسی پرداخت 
بتواند  که  است  دیپلمات کسی  داشت:  بیان  و 
از  مختلف  شرایط  در  را  کشورش  ملي  منافع 
موضوعات  اقتصادی،  مراودات  جنگ،  جمله 
طریق  از  منطقه ای  اختالفات  و  فرهنگي 
دیپلماسی  و  کند  تأمین  مذاکره  و  گفت وگو 
چارچوب  در  خارجی  سیاست  مجری  واقع  در 

دکترین سیاست خارجی هر کشور است.

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نخستین دوره آموزشی طرح بصیر

و  فقه  تخصصی  مرکز  در  نفس«  تهذیب  و  »اخالق  نشست 
اصول فاطمه الزهرا)س(  اردکان استان یزد برگزار شد.

بر  این نشست  اردکان در  امام جمعه  »حجت االسالم شاکر«، 
خودسازی  گفت:  و  کرد  تأکید  خودسازی  و  نفس  تهذیب  لزوم 
گوشه نشینی نیست، بلکه می توان با طی مراحل مختلف زندگی، 

به تهذیب نفس نیز پرداخت.
وی افزود: برخی علما و فضال از قبیل »آیت الله قاضی« تهذیب بدون استاد را به خطا رفتن بیان می کنند.

امام جمعه شهر اردکان یادآور شد: مالک آیت الله قاضی برای پذیرش شاگرد داشتن مدرک اجتهاد 
و  تهذیب  از  متفاوت  که  بوده  سلوک  و  سیر  راه  پیمودن  ایشان  مراد  که  می دهد  نشان  این  و  بوده 

خودسازی است.
وی همچنین خواندن سوره »شمس« را برای کسب توفیق، مجرب و مفید دانست.

مرکز تخصصی فقه و اصول فاطمه الزهرا)س(  با حضور خواهران طلبه برگزار کرد

نشست »اخالق و تهذیب نفس«

هفتمین دوره مسابقات علمی طالب مدرسه 
فاطمه الزهرا)س( اردکان برگزار شد

خواهران  علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
فاطمه الزهرا)س(  اردکان استان یزد از برگزاری 
هفتمین دوره مسابقات علمی با حضور 17 نفر 

از طالب این مدرسه علمیه خبر داد. 
این  گفت:  محمدرضایی«  عصمت  »خانم  
مسابقات هر ساله از طرف معاونت آموزش مرکز 
در مدارس  مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

سطح استان برگزار می شود. 
وی هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد زمینه 
طالب،  استعدادهای  شکوفایی  و  علمی  پیشرفت 
ایجاد و انگیزه مطالعه در بین طالب، ایجاد رقابت

 سازنده بین طالب و واحدهای آموزشی و شناخت 
طالب ممتاز و استعدادهای درخشان بیان کرد. 

خواهران  علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
بین  از  کرد:  اظهار  اردکان  الزهرا)س(  فاطمه 
طالب شرکت کننده در این مسابقه علمی تعداد 

هشت نفر به مرحله استانی راه پیدا کردند.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار کرد

هفتمین دوره مسابقات علمی طالب

مدیریت حوزه علمیه خواهران 
صدور  با  اصفهان  استان 
بیانیه ای، فرارسیدن هفته بسیج 
تشکیل  فرمان  صدور  سالروز  و 
از  مستضعفین  بسیج  سازمان 
سوی امام خمینی)ره( را به حضرت 
بقیة الله األعظم)عج( و نائب برحق 
خامنه ای)مدظله العالی(  امام  ایشان 
شیرزنان  و  مردان  دالور  تمام  و 

بسیجی تبریک گفت.
در این بیانیه آمده است:

آذر   5 روز  و  بسیج  هفته 
یادآور اتفاقی فرخنده و مبارک 
اسالمی  جمهوری  تاریخ  در 
ایران است. پنجم آذرماه روزی 
صدور  با  امت  امام  که  است 
بسیج  تشکیل سازمان  فرمان 
اسالمی  انقالب  مستضعفین 
و امت اسالمی و جهان اسالم 
را از نیرویی توانمند و شکست 

ناپذیر برخوردار کرد.
مدار  بر  که  بسیجی  تفکر 
والیت مداری، ایثار، مقاومت و 
اخالص استوار است، همواره 
نظام  حامی  و  نجات بخش 
است.  بوده  اسالمی  مقدس 

مقدس  دفاع  سال  هشت  از 
گرفته تا فتنه ها، از زمان آغاز 
آشوب  و  ترور  سخت،  جنگ 
منافقین  دست  به  کشور  در 
تهاجم  شکل گیری  تا  کوردل 
فکری  و  فرهنگی  گسترده 
با  که  بوده اند  بسیجیان  این 
الگو گرفتن از فرهنگ عاشورا 
در  حسین)ع(  امام  مکتب  و 
و  بوده اند  حاضر  معرکه  وسط 
اسالم  از  جانبه  دفاع همه  به 
انقالب  و  محمدی  ناب 
اسالمی پرداخته اند و با خون 
انقالب  مقدس  درخت  خود 

اسالمی را آبیاری کرده اند .
با  عمر  از  که  سالی   36 طی 
بسیج  مقاومت  نیروی  برکت 
شاهد  همواره  جهان  می گذرد، 
نیروی  این  قدرت  و  توانمندی 
جامعه  قلب  از  برخواسته 
اسالمی در عرصه های مختلف 
جهت  همین  به  و  است  بوده 
انقالب،  معظم  رهبر  که  است 
العظمی  آیت الله  حضرت 
می فرمایند:  خامنه ای)مدظله العالی( 
کارآمد  نیروی  یعنی  »بسیج 

کشور برای همه میدان ها.«
بسیج  هفته  در  بسیجیان 
عاشقان  امام  با  دوباره  بیعتی 
موعود)عج(  مهدی  برحق  نائب 
العظمی  آیت الله  حضرت 
و  می بندند  خامنه ای)مدظله العالی( 
عهد می کنند تا زمانی که پرچم 
حضرت  دست  به  ناب  اسالم 
جهان  فراز  بر  بقیة الله)عج( 
افراشته شود و تا تحقق آیه »إنا 
فتحنا لک فتحًا مبینًا« در عصر 
ظهور دست از والیت، مقاومت، 
راه  در  جانفشانی  و  جهاد  ایثار، 

اسالم و والیت برندارند.
با  ما  همه  که  است  امید 
رهبر  رهنمودهای  از  پیروی 
در  انقالب)مدظله العالی(  معظم 
زمان)عج(  امام  سربازان  زمره 
خود  وظایف  به  و  باشیم 
انقالب  صدور  راستای  در 
تحقق  و  جهان  به  اسالمی 
شرایط انقالب جهانی مهدی 
در  و  کنیم  عمل  موعود)عج( 
شربت  مهم  هدف  این  راه 
حضرت  با  و  نوشیده  شهادت 
سید الشهدا)ع( محشور گردیم.

در بیانیه حوزه علمیه خواهران اصفهان به مناسبت هفته بسیج تأکید شد؛

پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 

ویژه  حضور  طلیعه  همایش 
علمیه  مدارس  وارد  تازه  طالب 
با  اصفهان  استان  خواهران 
از  نفر   1200 از  بیش  حضور 
طالب 50 حوزه علمیه خواهران 
فاطمه  حسینیه  در  استان  این 
فرهنگی  مجموعه  الزهرا)س( 
شهیداحمد  »سردار  تفریحی 

کاظمی« برگزار شد.
»حجت االسالم سیدمهدی 
علمیه  حوزه  مدیر  ابطحی«، 
در  اصفهان  استان  خواهران 
این همایش حضور در مکتب 
واالترین  را  صادق)ع(  امام 
نعمت الهی به طالب بیان کرد 
طلبه  خواهران  شما  گفت:  و 
مکتب  شاگردان  عنوان  به 
سربازان  و  صادق)ع(  امام 
نعمت  این  از  باید  بقیه الله)عج( 
الهی بهترین استفاده را کنید.

کشت  دوران  را  جوانی  وی 
الهی  و  معنوی  کماالت  بذر 
تمام  افزود:  و  کرد  بیان 
طول  در  انسان  که  کماالتی 
زندگی به دست می آورد، بذرش 

در جوانی پاشیده می شود.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
به  اشاره  با  اصفهان  استان 

که  علی)ع(  امام  از  روایتی 
فرمودند: »انسان ها قدر عافیت 
و جوانی را در زندگی نمی دانند« 
بیان کرد: استفاده از نعمت عمر 
به ویژه در کمال استفاده از سن 
اسالم  دین  در  قدر  آن  جوانی، 
به  که  است  اهمیت  دارای 
از  یکی  اکرم)ص(  پیامبر  فرموده 
نحوه  از  قیامت، سوال  سؤاالت 

گذران دوران جوانی است.
کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
شما طالب به عنوان شاگردان 
باید  اهل بیت)علیهم السالم(،  مکتب 
بیشتر  عمرتان  ثمره  به  نسبت 
بخیل  دنیا  متاع  و  ثروت  از 
بیهودگی،  به  را  ایام  و  باشید 
در  که  نگذرانید  لعب  و  لهو 
بروجردی«  »آیت الله  احواالت 
از  دقیقه  پنج  آمده:»حتی 
عمرشان به بیهودگی نگذشت.«
با  ابطحی  حجت االسالم 
اشاره به ضرورت وجود طالب 
خواهر در سطح جامعه افزود: 
فاضله  بانوان  به  ما  جامعه 
و  است  نیازمند  مبلغه  عالمه 
این نیاز نه تنها در ایران، بلکه 
جهان  نقاط  اقصی  تمام  در 

مورد نیاز است.

اهمیت  به  اشاره  با  وی 
تبلیغ به عنوان یکی از اهداف 
کرد:  بیان  طلبه  هر  واالی 
مبلغ دین دارای جایگاه بلندی 
فرازهای  از  یکی  در  که  است 
منتظران  افتتاح  دعای 
هدفشان  کریمه،  حکومت 

ترویج و تبلیغ دین است.
مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان با تأکید بر تقوا 
و پرهیزگاری در دوران طلبگی 
کنار  در  اخالق  تهذیب  و 
شما  گفت:  آموزشی،  مباحث 
که اکنون شایستگی شاگردی 
امام صادق)ع( را پیدا کرده اید، 
سعی کنید با تقوا، پرهیزگاری 
به  الهی  فرامین  از  اطاعت  و 

باالترین مراتب برسید.
وی در ادامه با بیان برخی صفات 
کرد:  عنوان  طلبگی  زی  آداب  و 
خالصه برداری،  نکته برداری، 
مباحثه، انجام تحقیقات درسی 
و وارد شدن به عرصه پژوهش 
به ویژه در مناسبت های مختلف 
داشتن  مقاالت،  نگارش  و 
نکاتی  مهم ترین  برنامه ریزی 
است که باید در طول مدت پنج 
سال در وجودتان نهادینه شود.

مدیر حوزه  علمیه خواهران اصفهان در جمع طالب تازه وارد 50 مدرسه اصفهان عنوان کرد:

جامعه جهانی نیازمند بانوان فاضله، عالمه و مبلغه است

مدارس  مدیران  نشست 
استان  خواهران  علمیه 
کوثر  اردوگاه  در  خوزستان 

شهر اهواز برگزار شد.
مسعود  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه  مدیر  لویمی«، 
خوزستان  استان  خواهران 
در این نشست اظهار کرد: 
دینی  انگیزه  با  مسلمًا  فرد 

طلبگی را انتخاب می کند.
این  از  دیگری  در بخش 
»حجت االسالم  نشست 
حوزه  مدرس  عطارزاده«، 
خواستار  نیز  دانشگاه  و 
تعامل بیش از پیش مدیران 
در  یک دیگر  با  مدارس 
برای  اهداف  پیشبرد  جهت 

تربیت جامعه مهدوی شد.
مدیران  همچنین 
خواهران  علمیه  مدارس 
انتقادات  خوزستان  استان 
را  خود  پیشنهادات  و 
آموزشی،  برنامه های  درباره 
تفریحی طالب  و  فرهنگی 

بیان کردند.

برگزاری نشست 
مدیران مدارس 
علمیه خواهران 

استان

سنگرد سو »

جریان  بررسی  و  تحلیل  با هدف  مهدوی  مباحث  کارشناس  با حضور  مهدویت  مدت  کوتاه  دوره 
نوین مهدویت با موضوع جریان دروغین »احمد الحسن یمانی« در مدرسه علمیه خواهران خدیجه 

کبری)س( سوسنگرد برگزار شد.
در این دوره »حجت االسالم سید هادی صالحی«، کارشناس مباحث مهدوی گفت: در طول تاریخ 
اسالم افراد زیادی در نقاط مختلف سرزمین های اسالمی از جمله ایران از روی خباثت و یا توهم و 
نادانی ادعاهای مختلفی در رابطه با جریان مهدویت و افرادی چون حضرت مهدی)عج(، سید حسنی 

و سید یمانی مطرح کرده اند.
وی افزود: وقتی جریان های دروغین اشخاص و بزرگانی را که صاحب تألیفات متعددی در زمینه 

مهدویت هستند را فریب می دهند، فریب خوردن جوانان و طالب جای تعجب ندارد.
حضرت  وصی  و  فرستاده  بر  مبنی  یمانی  احمدالحسن  ادعاهای  به  صالحی  حجت االسالم 
مهدی)عج( بودنش اشاره و اظهار کرد: تاریخ اسالم بارها و بارها مدعیان مهدی)عج( را به خود دیده 
است و حال نباید به ادعاهایی در مورد سید حسنی و سید یمانی توجهی کند. مدعیان دروغین بر این 

باورند که فرقه های دروغین هیچ مشکلی با اسرائیل ندارند.
کارشناس مباحث مهدوی ادامه داد: احمد الحسن یمانی یک رقیب جدی در یمن و شهر صنعا 
دارد که بارها احمدالحسن را به مناظره دعوت کرده است اما او این دعوت را نمی پذیرد و صرفَا ادعای 

مناظره می کند؛ او همچنین از مباهله با یکی از مراجع بزرگ عراق سر باز زد. 
وی به شباهت های این فرقه دروغین با فرقه ضاله بهائیت پرداخت و بیان کرد: سیر ادعاها، غلط 
از ستاره  استفاده  از سوی سایرین،  تبلیغ  انجام  و  گروه  رییس  کردن  قرآن، مخفی  خواندن عمدی 
داوود، راه اندازی تشکیالت، تهمت زدن به علما، قصد کشتن علما و زائرین، عملیات نظامی، ترک 
تقلید، ادعای معجزه، ادعای علم غیب و عدم اقدام علیه بیگانگان را از جمله مشترکات بین این دو 

فرقه برشمرد.

 مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( برگزار کرد

برگزاری دوره یک روزه مهدویت

حضور فعال روحانیت در عرصه های اجتماعی و سیاسی
اساسی  نکته ی  آن  منتها  وارد شوند؛  اجتماعی  در مسائل  بایستی  روحانیون  دارند.  اجتماعی هم  وظائف  »روحانیون 
این است که این ورود روحانی در مسائل اجتماعی باید ورود همراه با روحانیت باشد، نه با تحکم؛ اگر با تحکم شد، دیگر 
گاه کند،  فایده ای ندارد. خصوصیت روحانی این است که با روحانیت، با اخالق، با نصیحت، با ارائه ی راه، اطراف قضیه را آ
مشتاق کند، قانع کند، به یك کاری وادار شوند. اگر با تحکم شد، فایده ای ندارد. روحانی باید در مقام روحانی عمل کند. 
البته اگر شما رئیس جمهور شدید، در مقام رئیس جمهور یك وظیفه ی دیگری دارید، در مقام قاضی یك وظیفه ی دیگری 
دارید؛ اما در مقام روحانی، وظیفه این است که با زبان روحانیت و با زبان انبیاء با مردم حرف بزنید؛ با تحکم نباید باشد، با 

روحیه ی سیاسی کارانه نباید باشد« 

بیانات رهبر معظم انقالب در جمع علمای شیعه و سنی کرمانشاه، ۱۳۹۰/7/2
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

ف آباد
نج فق« با »

شک
یم اند »

مهدی  »حجت االسالم 
استانی  همایش  در  گرجی« 
علمیه  حوزه  حضور  طلیعه 
که  اصفهان  استان  خواهران 
نفر   1200 از  بیش  حضور  با 
حسینیه  در  خواهر  طالب  از 
نجف آباد  الزهرا)س(  فاطمه 
افضل  گفت:  شد،  برگزار 
و  دینی  علوم  جهان،  علوم 

الهی است.
الِعْلِم  »َاّوُل  افزود:  وی 
به  الجّباِر« هیچ علمی  َمْعرَفُة 
و  دینی  و  الهی  فضیلت علوم 
هیچ علمی به پایه علم توحید 
و شناخت حق نمی رسد. نگاه 
ابزاری به این علوم الهی است 
کمال  و  پیشرفت  سبب  که 
عنوان  به  اگر  بود.  خواهد 
نگاه  الهی  علوم  به  مقدمه 
ایجاد  شور  و  اشتیاق  شود، 
عنوان  به  اگر  و  شد  خواهد 
هدف به این علوم نگاه شود، 
این  اتمام  فرد  دغدغه  تنها 
دروس و رسیدن به متاع دنیا 

غرور  احساس  و  خستگی  و 
خواهد بود.

با  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
ورود  در  فرد  هر  این که  بیان 
یعنی  صادق)ع(  امام  مکتب  به 
در  خدا  شاکر  باید  علمیه،  حوزه 
خطاب  باشد،  نعمت  این  برابر 
به حاضران گفت: ورود شما به 
حوزه های علمیه عنایت حضرت 
ورود  شایستگی  که  است  حق 
برابر  در  است.  داده  شما  به 
تمام  در  الهی  بزرگ  نعمت  این 

حاالت باید شکرگزار باشید.
و  نیت  شد:  یادآور  وی 
یک  وجود  در  خالص  هدف 
به  او  رسیدن  سبب  طلبه 
مدارج باالی علمی و معرفتی 
خواهد شد؛ چنان که در روایت 
تأکید شده کسی که خالصانه 
حرکت کند، روی بال مالئکه 
چهره اش  در  خدا  نور  است، 
نمایان می شود و در برابر قسم 
شیطان برای انحراف انسان، 

در امان خواهد بود.

گرجی  حجت االسالم 
علم در کنار تهذیب و اخالق 
علوم  میان  اصلی  تفاوت  را 
برشمرد  الهی  علوم  و  بشری 
حسن  تواضع،  کرد:  بیان  و 
از  شبانه  تهجد  و  تعبد  خلق، 
لوازمات اصلی یک طلبه است 
در محیط  گونه ای  به  باید  که 
رفتار  اجتماع  در  هم  و  خانه 
کند که آبرو اهل بیت)علیهم السالم( 
سایه  در  که  علمی  باشد. 
دست  به  تهذیب  و  اخالقیات 
آید، سبب برکت دنیا و آخرت 

خواهد شد.
در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
ادامه درباره برخی آسیب هایی 
که طالب تازه وارد با آن مواجه 
هستند، بیان کرد: تعبد نباید به 
خشک مقدس شدن بیانجامد 
و  شرعی  احکام  آموختن  یا  و 
ایجاد  سبب  نباید  آن  بر  تأکید 
یا  و  بدرفتاری  یا  و  وسواس 
که  شود  دیگران  با  درگیری 
مقدس  افراد  به  هیچ گاه  حوزه 

مآب نیازی ندارد.
وی در ادامه با بیان روایتی 
از امام صادق)ع( درباره مراحل 
رسیدن به موفقیت بیان کرد: 
مهارت در شغل، امانتداری و 
حسن خلق سه راه رسیدن به 
موفقیت است. طالب باید در 
همسرداری  طلبگی،  عرصه 
مهارت  دارای  خانوادگی  و 
رازداری  در  همچنین  باشند. 
امانتدار  شناسی  مسؤولیت  و 

باشند. 
با  گرجی  حجت االسالم 
و  اعمال  تمام  این که  بیان 
رفتار طلبه باید تندیس اخالق 
تحصیل  کرد:  اظهار  باشد، 
از  نحو  بهترین  به  علوم 
مهم ترین ویژگی های اخالقی 
با  کار  این  که  است  طالب 
به غیر  انجام مطالعات جنبی 
تحصیل،  حال  در  دروس  از 
در  مطالعاتی  سیرهای  ایجاد 
و  مختلف  کتب  و  موضوعات 

مباحثه محقق می شود.

مدرس حوزه و دانشگاه در همایش »طلیعه حضور« در حسینیه فاطمه الزهرا)س( عنوان کرد:

طلبه باید تندیس اخالق جامعه باشد

و  آموزشی  شورای  دبیر 
علمیه  حوزه های  تربیتی 
ویژگی های  از  یکی  خواهران 
داشتن  را  طلبه  هر  بارز 
نگاه  و  دقیق  برنامه ریزی 
حوزه  در  تحصیل  به  کالن 
افرادی  کرد:  بیان  و  دانست 
زندگی  احتماالت  با  که 
برای  برنامه  هیچ  و  می کنند 
و  حیات  ندارند،  خود  آینده 

مماتشان یکی است.
حمید  »حجت االسالم 
طلیعه  همایش  در  محمدی« 
خواهران  علمیه  حوزه  حضور 
حضور  با  که  اصفهان  استان 
طالب  از  نفر   1200 از  بیش 
خواهران  علمیه  مدرسه   50
این استان در حسینیه فاطمه 
فرهنگی  مجموعه  الزهرا)س( 
احمد  شهید  »سردار  تفریحی 
گفت:  شد،  برگزار  کاظمی«  
دید یک طلبه با ورود به حوزه 

باید افق هزار ساله باشد.
وی با اشاره به فقر معنویت 
در جامعه بشری امروز افزود: 
اقصی  در  تشیع  گسترش 
نقاط جهان حتی در مناطقی 
پرست  بت  هنوز  گاهًا  که 
تالش  از  را  ما  نباید  هستند، 
و  نجات  برای  بیشتر  چه  هر 
موهومات  از  بشریت  رهایی 
باز  دینی  بی  افسردگی های  و 

دارد.
و  آموزشی  شورای  دبیر 
علمیه  حوزه های  تربیتی 
اهمیت  درباره  خواهران 
حوزه های  بارز  ویژگی  و 

مراکز  دیگر  میان  در  علمیه 
پرنورترین  کرد:  بیان  آموزشی 
پهن  سفره  پرفروغ ترین  و 
مکتب  سفره  عالم،  در  شده 
حوزه های  و  صادق)ع(  امام 
دوران  در  است.  شیعه  علمیه 
آخرالزمان و قطحی معنویت، 
عفاف و پرچم که سخت ترین 
است،  بشریت  حیات  دوران 
بر عهده طالب  دین  از  دفاع 

است.
کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
امام)ره(  حضرت  الهی  حرکت 
ایران  انقالب  شکل گیری  در 
شیعه  گسترش  عطف  نقطه 
از  قبل  تا  که  شد  جهان  در 
سی  در  تنها  انقالب  پیروزی 
شیعه  جهان  کشور  چهل  تا 
برکت  به  ولی  داشت،  وجود 
شاهد  امروز  ایران  انقالب 
از  بیش  در  شیعیان  حضور 
جهان  کشور   140 از  بیش 

هستیم.

هدف آرمانی حوزه های علمیه، 
عبودیت و توسعه بندگی است

محمدی  حجت االسالم 
را  طلبه  ویژگی  نخستین 
کرد  بیان  شناخت  و  معرفت 
فرموده  اساس  بر  گفت:  و 
حرکتی  هیچ  علی)ع(  حضرت 
شد،  نخواهد  صادر  انسان  از 
به  نیازمند  تو  که  آن  مگر 
هستی.  شناخت  و  معرفت 
اگر انسان بر اساس معرفت و 
تنها  نه  شناخت حرکت نکند، 
به هدف اصلی نخواهد رسید، 

بلکه هیچ ارزشی نیز ندارد.
بعد  سه  به  اشاره  با  وی 
حوزه های  در  ویژه  به  معرفت 
بعد  نخستین  افزود:  علمیه 
االهداف  معرفت  معرفت، 
آرمانی  هدف  و  است 
ترویج  علمیه،  حوزه های 
خدا  بندگی  توسعه  و  عبودیت 
ترویج  ولی  است.  زمین  روی 
عبودیت از طریق فهم، ابالغ 
و اجرای دین صورت می گیرد.

ندای  به  گویی  لبیک  طلبگی، 
حسین است

و  آموزشی  شورای  دبیر 
علمیه  حوزه های  تربیتی 
فریاد  به  اشاره  با  خواهران 
در  حسین)ع(  امام  تاریخی 
کرد:  تصریح  کربال  دشت 
ندای »هل من ناصر ینصرنی 
فریاد  باید  امروز  اباعبدالله«، 
طلبگی،  و  باشد  طلبه  یک 
حسین  ندای  به  لبیک گویی 

بن علی)ع( است.
بارز  مشخصات  درباره  وی 
و  تبلیغ  میدان  در  طلبه  یک 
ترویج دین بیان کرد: هر کس در 
این عالم میزان و ظرفیتی دارد 
انسانی  هر  مسؤولیت  حجم  و 
ظرفیت ها  میزان  اساس  بر 
اول  است و یک طلبه در درجه 
و  خود  از  دقیق  فهم  به  باید 
پیرامونش برسد. ظرفیت  جهان 
و  عقل  انسانی،  هر  وجودی 
دو  این  ترکیب  از  و  است  آزادی 
اختیار و انتخاب به وجود می آید 

و اختیار مسؤولیت می آورد.

داشتن  طلبه،  هر  بارز  ویژگی 
برنامه ریزی و نگاه کالن است

محمدی  حجت االسالم 
معرفه  را  معرفت  بعد  دومین 
گفت:  و  کرد  بیان  المراحل 
یک  از  طلبگی  مراحل 
برای  ساله   5 عمومی  دوره 
و  می شود  شروع  خواهران 
سطح  در  خواهرانی  امروز 
حتی  که  دارند  وجود  جامعه 
و  رسیده اند  اجتهاد  مرحله  به 
تحصیل در حوزه هیچ انتها و 

پایانی ندارد.
وی سومین معرفت را معرفه 
الموانع بیان کرد و افزود: بیش 
طلبگی  راه  در  مانع   100 از 
را  آن ها  باید  که  دارد  وجود 
بشناسیم؛ برخوردهای متفاوت 
حوزه،  به  ورود  در  دیگران 
عدم  خانواده،  برخوردهای 
از  تنبلی در تحصیل  و  پشتکار 

قبیل این موانع است.
و  آموزشی  شورای  دبیر 
علمیه  حوزه های  تربیتی 
ویژگی های  از  یکی  خواهران 
داشتن  را  طلبه  هر  بارز 
به  کالن  نگاه  و  برنامه ریزی 
دانست  حوزه  در  تحصیل 
با  که  افرادی  کرد:  بیان  و 
و  می کنند  زندگی  احتماالت 
خود  آینده  برای  برنامه  هیچ 
مماتشان  و  حیات  ندارند، 
یکی است. ولی انسان مؤمن 
علم  راه  در  گام  که  کسی  و 
حیاتش  شرط  می گذارد، 
و  مدت  بلند  برنامه  داشتن 

واقعی است.

دبیر شورای آموزشی و تربیتی حوزه های علمیه خواهران تأکید کرد

داشتن برنامه ریزی دقیق و نگاه کالن به تحصیل؛ یکی از ویژگی های بارز هر طلبه 

نشست اخالقی مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س(  اندیشمک 
الوار  جمعه  امام  سخنرانی  با 

برگزار شد.
حسینی منش«  »حجت االسالم 
در این نشست به بیان اهمیت 
و  پرداخت  کتابخوانی  و  کتاب 
گفت: اسالم تأکید فراوانی به 
با  کار  این  و  دارد  آموزی  علم 
مطالعه فراوان مسیر می شود.

وی ادامه داد: علما نیز در کنار عبادت و بندگی، به مطالعه و 
علم آموزی اهمیت فراوانی داده و تا پایان عمر این کار را انجام 

می دهند.
نیز  مطهری  شهید  کرد:  خاطرنشان  الوار  شهر  جمعه  امام 

می فرماید: »تا پایان عمر مطالعه خواهم کرد.«
کاشانی  فیض  درباره  خمینی)ره(  امام  حضرت  افزود:  وی 
می فرمایند: »فیض کاشانی آن قدر کتاب نوشته است که انسان 
با ورق زدن آن دستش درد می گیرد.« این سخن امام)ره( ناشی از 

مطالعه زیاد و روحیه پژوهشگری فیض کاشانی است.
حجت االسالم حسینی منش در بخش دیگری از سخنان خود 
و جامع کتاب های حوزوی خاطرنشان  بر مطالعه دقیق  تأکید  با 

کرد: طالب نباید نسبت به مطالعه کم اهمیت باشند.

 در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

طلبه باید روحیه پژوهشگری داشته باشد

در  برجام  پسا  بررسی  محوریت  با  »بصیرت«  سیاسی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( اندیمشک برگزار شد.

در  سیاسی  مسائل  کارشناس  موسوی منش«،  مسعود  »آقای 
برجام«  از  بررسی موضوع »استکبار ستیزی پس  به  این نشست 
قدرتمند  ایران  که  معتقدند  برجام  پسا  موافقان  و گفت:  پرداخت 

شده و نیازی به استکبار ستیزی ندارد.
کنونی  شرایط  که  می گویند  همچنین  افراد  این  افزود:  وی 
جهان به گونه ای است که آمریکا با نادیده گرفتن ایران نمی  تواند 
به منافع خود برسد. هدف آمریکا تغییر رفتار بوده و قصد براندازی 

نظام اسالمی را ندارند.
کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: ولی مخالفان پسا برجام 
معتقدند که آمریکا با تقسیم وظایف در میان دولتمردان خود و با 
سیاست خنده های ظاهری و تهدیدها به مقابله با ایران می پردازد.
دنبال  به  آمریکا  که  می کنند  تأکید  افراد  این  داد:  ادامه  وی 
تغییر نظام اسالمی است. مخالفان رابطه با آمریکا تغییر رفتار این 
کشور را ناشی از مقاومت، استکبار ستیزی و مضاعف شدن توان 
علمی و دفاعی کشور می دانند و می گویند که باید مراقب بود در 

بررسی برجام و بیان نظرات، شکاف میان نسل ها ایجاد نشود.

برگزاری نشست سیاسی »بصیرت« 
با محوریت بررسی پسا برجام

همایش »زینبیون« به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  
اندیمشک با سخنرانی مدیر تبلیغات اسالمی این شهر برگزار شد.
مقام  تبیین  به  همایش  این  در  حسینوند«  »حجت االسالم 
از  رسول خدا)ص( پس  گفت:  و  پرداخت  زینب)س(  واالی حضرت 
تولد حضرت زینب)س( خطاب به حضرت زهرا)س( می فرمایند: »بار 

غم و مشکالت بر ایشان خواهد بارید.«
وی افزود: حضرت زینب)س( به گونه ای تربیت شده بودند که 

هیچگاه از امام زمان)عج( خود جدا نشدند.
حضرت  کرد:  اظهار  اندیمشک  شهر  اسالمی  تبلیغات  مدیر 
زمانی  حتی  و  بودند  حسین)ع(  امام  با  عاشورا  واقعه  تا  زینب)س( 
حضرت  تا  نیامدند  بیرون  خیمه  از  شهید  شدند،  فرزندانشان  که 

اباعبدالله الحسین)ع( خجالت نکشند.
وی ادامه داد: حضرت زینب)س( همچنین با ایراد خطبه های 

مختلف در زمان اسارت سبب زنده نگه داشتن عاشورا شدند.
این که  بیان  با  پایان سخنان خود  در  حجت االسالم حسینوند 
فرد باید همواره در مسیر اهل بیت)علیهم السالم( و والیت قدم بردارد،  
تصریح کرد: شمر بیش از 20 بار پیاده به خانه خدا رفته بود، ولی 

در نهایت خسر الدنیا و االخرة شد.

برگزاری همایش »زینبیون« 

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق استان یزد از برگزاری 
دوره »مهارت افزایی تبلیغی« برای طالب این مدرسه خبر داد.

برای  افزایی  مهارت  دوره  این  گفت:  تفکری«  مریم  »خانم 
فارغ التحصیالن مدرسه به منظور شناسایی استعدادهای مختلف 
تبلیغی و به فعلیت رساندن آن مهارت ها در فنون مختلف تبلیغ و 

پشتیبانی مهارت مبلغان برگزار شد.
دانش آموختگان،  تبلیغی  مهارت های  و  بینش  سطح  ارتقای  وی 
توسعه  و  تبلیغی  ظرفیت های  با  متناسب  عملی  و  علمی  سازماندهی 

فعالیت های تبلیغی بانوان را از دیگر اهداف برگزاری این دوره دانست.
این دوره  بافق تصریح کرد:  الزهرا)س(  مدیر مدرسه علمیه خواهران 
به صورت مفصل در هر جلسه  از آن  آغاز و پس  بیان احکام فقهی  با 
و  عاشورا  همانند  مسائلی  درباره  اعتقادی  شبهات  گروهی  صورت  به 
مهدویت توسط یکی از دانش آموختگان بیان و به آن پاسخ داده می شد.
تفکری آموزش فن خطابه، سخنرانی و نحوه صحیح فیش برداری 
و جمع آوری مطالب را از دیگر سرفصل بیان شده در این دوره برشمرد.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  برگزار کرد

دوره »مهارت افزایی تبلیغی«

همزمان با شروع هفته بسیج نشست سیاسی و پاسخگویی به 
با حضور »سرگرد پاسدار حرزاده« از  شبهات و مسائل روز کشور 
حلقه های  سرگروه های  و  مبلغان  جمع  در  سپاه  سیاسی  هادیان 

صالحین در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  بافق برگزار شد.
بسیج  گرامیداشت هفته  این نشست سرگرد حرزاده ضمن  در 
به مبلغان خواهر در مورد توطئه های دشمن هشدار داد و گفت: 
توطئه های  واسطه  به  کشور  فضای  سیاسی  مؤلفه های  از  یکی 
دشمن در رسانه های مختلفی است که در دسترس مردم قرار دارد 
بیان  از طریق  نامساعد  باالی اعمال شرایط روانی  و آن سرعت 

شبهات سیاسی و اجتماعی است.
وی افزود: این توطئه ها همت باالی سربازان جبهه جنگ نرم 
را می طلبد که به میزان رشد و سرعت دشمن فعالیت و رشد خود را 
باال برده و سعی کنند همیشه یک گام جلوتر از دشمن حرکت کنند.
سرگرد حرزاده اظهار کرد: هر کس به هر نوعی می تواند در هر 
زمینه ای که توانمندی دارد به صورت حلقه ای در سطح استان یا 

شهر شروع به فعالیت کند و یک بسته مجهزی را تدارک ببیند.
وی عنوان کرد: مبلغان خواهر باید قدرت رصد وقایع را داشته باشند. 
همچنین به گونه ای عمل کنند که قدرت تحلیل سخنان مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( را داشته باشند و بتوانند آن حرف ها و سخنان را برای 
دیگران جا بیندازند؛ چرا که تالش دشمن بر این است که هم اکنون 
که ملت ایران به پشتوانه رهبری مقتدر پابرجاست، حرف ایشان بر زمین 

بماند. مبلغان خواهر باید در شناخت فضای فتنه بسیار دقیق باشند.
سرگرد حرزاده ضمن بیان روایتی از امام رضا)ع( گفت: حضرت 
می فرمایند: »از فتنه های آخرالزمان نترسید؛ چرا که این فتنه ها 

موجب رسوایی منافقان می شود.«

در نشست سیاسی عنوان شد

خواهران طلبه باید قدرت رصد دقیق وقایع و 
شناخت فتنه ها را داشته باشند

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق از برگزاری طرح 
»مشکوه« ویژه مربیان پرورشی مدارس این شهر خبر داد.

از  نفر   40 حضور  با  طرح  این  گفت:  تفکری«  مریم  »خانم 
مربیان پرورشی مدارس شهر بافق به منظور ارتقای سطح بینش 

علمی و عملی آن ها در امر تربیت دانش آموزان برگزار شد.
وی آشنایی مربیان پرورشی با احکام فقهی و عقاید را از دیگر 
اهداف اجرای طرح »مشکوه« دانست و گفت: تالش ما تربیت 
دانش آموزان با همکاری مبلغان حوزوی و مربیان پرورشی است.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق بیان احکام ویژه 
بانوان را از مباحث مطرح شده در این طرح عنوان کرد و گفت: 
گاه سازی خود و دانش آموزان به مباحث اعتقادی  بیان ضرورت آ
از دیگر موضوعاتی است که توسط اساتید در این طرح بیان شد.

وی ادامه داد: دشمن با جنگ نرم خود در حال پیشروی است؛ بنابراین باید 
گاهی دینی دانش آموزان و مربیان،  با خلع سالح دشمن از طریق باالبردن آ
گامی مؤثر در راستای شناسایی بهتر دین و رفع شبهات آن ها برداریم.

طریق  از  خدا  وجود  اثبات  شبهات  بیان  کرد:  عنوان  تفکری 
برهان های صدیقین، علت و معلول، امکان و وجوب و حادث و 

محدوث از دیگر موضوعات طرح شده در این دوره بود.

برگزاری طرح »مشکوه« ویژه مربیان پرورشی

بن تنکا »

اب ار د » سرهخ » ششده »

نشست پژوهشی با موضوع »اسالم و فرقه شناسی« در مدرسه 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  تنکابن برگزار شد.

»خانم اکرم نصیری«، مدرس حوزه در این نشست عنوان کرد: 
نخستین  سال های  از  که  است  علومی  از  مذاهب  و  فرق  علم 
اسالم پاگرفته و مورد توجه اندیشمندان مسلمان واقع شده است.
اهمیت  دارای  گوناگون  فرقه های  عقاید  بررسی  افزود:  وی 
ویژه ای است. چرا که بررسی عقاید و آرا، نیازمند شناخت درست و 

مقایسه دقیق میان آن ها است.
مدرس حوزه بیان کرد: برای بررسی فرقه باید در مرحله نخست 
به بررسی علل پیدایش و بروز آن پرداخت، سپس دالیل انشعاب 

فرقه از تسنن و تشیع را مورد بررسی قرار داد.
گفتنی است؛ این نشست با هدف شناسایی و معرفی فرقه های 
مختلف منتسب به اسالم و همچنین شناسایی اسالم واقعی از 

این فرقه ها برگزار شد.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار کرد

نشست »اسالم و فرقه شناسی«

همزمان با برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی مبلغان 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب استان فارس نیز 
جهت فعالیت تبلیغی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس 

اعزام شدند.
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  معصومی«،  زهرا  »خانم 
الزهرا)س( داراب گفت: تعداد 20 نفر از مبلغان این مدرسه جهت 
عملیاتی  مناطق  به  داراب  شهر  دانش آموز   800 میان  در  تبلیغ 

اعزم شدند. 
وی افزود: پاسخگویی به مسائل شرعی، بررسی سیره اخالقی 
شبکه های  و  مجازی  فضای  درباره  بخشی  گاهی  آ و  شهدا 
ماهواره ای از جمله اقدامات صورت گرفته توسط مبلغان اعزامی 
روزه  سه  برنامه  این  در  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

بود.

اعزام مبلغان مدرسه فاطمه الزهرا)س( 
به اردوی راهیان نور دانش آموزی

نشست اخالقی با موضوع حسن خلق با حضور استاد حوزه و دانشگاه 
در مدرسه علمیه خواهران نجمیه سرخه استان سمنان برگزار شد.

و  حوزه  استاد  انصاریان«،  »حجت االسالم  نشست  این  در 
سرزمین  از  گفت:  اعراف،  سوره   58 آیه  به  اشاره  با  دانشگاه 
پاکیزه با اذن خداوند محصول پاکیزه و از زمینی که قابلیت ندارد 

محصول بد حاصل می شود.
وی افزود: باید قابلیت و شایستگی را در خودمان ایجاد کنیم 
و برای این کار باید عیب ها و نقایص خود را پیدا و آنها را برطرف 

کنیم.
را  تقوا  افزایش  و  نفس  تهذیب  راه های  انصاریان  حجت االسالم 
ترک معصیت، رعایت حرمت حضور در برابر خدای متعال، پرهیز از 
همنشینی با اهل غفلت، اذیت نکردن دیگران و عبادت، تهجد و راز 
و نیاز با خدای متعال دانست و طالب را به مداومت در حفظ انس با 

قرآن، تالوت روزانه و تدبر و تعقل در آیات قران سفارش کرد.

مدرسه علمیه خواهران نجمیه برگزار کرد

نشست اخالقی با موضوع »حسن خلق«

ششده  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
استان فارس از برگزاری نشست هم اندیشی راه های ترویج امر به 

معروف و نهی از منکر در این مدرسه علمیه خبر داد.
تبیین  را  این نشست  برگزاری  از  »خانم راضیه سیاری« هدف 
امر به معروف به عنوان یک  فریضه الهی دانست و گفت: تمامی 
از  نهی  و  معروف  به  امر  بهتر  چه  هر  رعایت  به  ملزم  مردم  آحاد 

منکر هستند.
وی افزود: در این نشست وحید بنده خدا، مسئول قرارگاه امر 
به معروف و نهی از منکر شهر فسا با بررسی آسیب ها و آفت های 
امر به معروف و نهی از منکر، بیان داشت: توسل به شیوه های 
فرهنگی و استفاده از ظرفیت های محله، مخاطب شناسی قوی و 
برگزاری آموزش بهترین راه برای تأثیرگذاری بیشتر در مسئله امر 

به معروف است.

 مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

نشست هم اندیشی راههای ترویج 
امر به معروف و نهی از منکر

درگذشت فرزند و اکرام مهمان
»آیت الله فهری« نقل می کنند :» میرزا جواد آقا ملکی تبریزی پسری داشته که شمع فروزان شبستان خانواده بوده است . 
در روز عید غدیر که ایشان در منزل جلوس کرده و قشرهای مختلف به زیارتشان می آمده اند، خادمه  منزل به کنار حوض 
خانه می آید و ناگاه چشمش بر پیکر بی جان پسر که بر روی آب بوده می افتد. بی اختیار فریاد می زند، اهل خانه که از اندرون 

به صدای خادمه بیرون می آیند و با منظره دلخراشی این چنین مواجه می شوند، بی اختیار همه فریاد می کشند. 
 مرحوم ملکی متوجه می شود که صدای شیون، خانه را پر کرد، از اطاق خود بیرون می آید. می بیند که جنازه پسرش در کنار حوض 
گذاشته شده است. رو به زنها کرده و خطاب می کند: ساکت! همگی سکوت می کنند و همین سکوت ادامه می یابد تا آنکه مرحوم 
ملکی از همه میهمانان پذیرایی می کند و طبق معمول سنواتی ، عده ای از آنان ناهار را در منزل ایشان صرف می کنند و پس از پایان 
غذا که عازم رفتن می شوند، مرحوم ملکی به چند نفر از خواص مهمانان می فرماید که شما اندکی تأمل کنید که با شما مرا کاری است 
و چون بقیه مهمانان بیرون می روند، واقعه را برای آنان بازگو می کند و از آنان برای مراسم تجهیز فرزند از دست رفته کمک می گیرد. 
این داستان گذشته از آنکه حاکی از اعال درجه مقام رضا و تسلیم آن بزرگوار است، نشانگر قدرت روحی و نیروی تصرف در 

نفوس دیگران نیز هست .



 مجتمع آموزش علوم حوزوی خواهران کوثر برگزار کرد

تازه وارد مدارس علمیه  همایش »طلیعه حضور« ویژه طالب 
خواهران استان قم به همت حوزه علمیه خواهران این استان در 
جوار ملکوتی کریمه اهل بیت)علیهم السالم( و مجتمع فرهنگی یاوران 

مهدی)عج( مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
با  نوورود  طالب  آشنایی  هدف  با  که  روزه  دو  همایش  این  در 
جایگاه طلبگی، همفکری و هم اندیشی با کارشناسان و استفاده 
حسینی  سیدهاشم  »آیت الله  شد،  برگزار  اخالق  مدرسان  از 
بوشهری« مدیر حوزه های علمیه برادران کشور، »حجت االسالم 
قندی« مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم و »حجت االسالم 
خواهران  علمیه  حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون  اسکندری« 

کشور به ایراد سخن پرداختند.
حجت االسالم قندی، مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم در 
این همایش تصریح کرد: امام سجاد)ع( دنیا را به دو قسم تقسیم 
کرده و می فرمایند: »الّدنیا دنیائان: دنیا بالٍغ و دنیا ملعونه؛ دنیا 
دوگونه است: دنیایی که آدمی را به سر منزل مقصود از آفرینش 

او می رساند و دنیای پلید و ملعون.«
وی افزود: همه امور دنیوی می تواند از قسم نخست یا دوم باشد 
اوالد،  مال،  دانست.  تقسیم  این  از  خارج  نمی توان  را  چیز  هیچ  و 
رسیدن  موجب  می توانند  دانش  و  علم  اجتماعی،  موقعیت  مقام، 
هر  می تواند  آدمی  که  چنان  باشند،  رستگاری  و  سعادت  به  آدمی 
یک از این مواهب الهی را به ابزاری برای شقاوت خود تبدیل سازد.
از  دیگری  بخش  در  قم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
سبب  که  زینب)س(  حضرت  خطبه های  به  اشاره  با  خود  سخنان 
کرد:  اظهار  شد،  یزید  رسوایی  و  عاشورا  واقعه  داشتن  زنده نگه 

ایشان دنیای بالغ و دنیای ملعونه را به خوبی شناخته بودند.
و  فراگیری  بر  تأکید  پایانی سخنان خود ضمن  وی در بخش 
آشنایی با مکتب اهل بیت)علیهم السالم( گفت: سعادت دنیا و آخرت با 

فراگیری معارف ائمه اطهار)علیهم السالم( حاصل می شود.
معاونان  با  طالب  مشترک  نشست  برپایی  است،  گفتنی 
و  قم  استان  علمیه خواهران  فرهنگی حوزه  و  پژوهش  آموزش، 

تشکیل حلقه های معرفت  از دیگر برنامه های این همایش بود.
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خواهران  علمیه  مدرسه  اساتید  و  طالب  پیاده روی  مراسم 
فاطمه الزهرا)س( گله دار به مقصد گلزار شهدای گمنام شهر اسیر 

برگزار شد.
گفتنی است در این مراسم که نماد کوچکی از پیاده روی اربعین 
شهر  اساتید  و  طلبه  بانوان  از  نفر   300 از  بیش  بود،  حسینی)ع( 
گله دار، مسیر 12 کیلومتری تا گلزار شهدای گمنام شهر اسیر را 

پیاده پیمودند.
زیارت  اربعین،  زیارت  قرائت  با  مراسم  این  است  ذکر  شایان 

عاشورا و غبارروبی قبور مطهر شهدا به پایان رسید.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار کرد

مراسم پیاده روی طالب و اساتید به 
مقصد گلزار شهدای گمنام شهر اسیر

قم »

اخالقی  شناخت  نشست 
نفس«  مراتب  »سیر صعودی 
خاتم  مدرسه  مدیر  حضور  با 
مدرسه  در  بابل  االنبیاء)ص( 
علمیه خواهران الزهرا)س( این 

شهر برگزار شد.
»حجت االسالم مهدی  جبرییلی«، 
االنبیاء)ص(  خاتم  مدرسه  مدیر 
گفت:  نشست  این  در  بابل 
می  نگاه  اشیاء  به  که  زمانی 
از آن در درون  کنیم تصویری 
که  چیزی  آید،   می  بوجود  ما 
تصویر اشیاء را در درون ما نگه 

می دارد نفس است.
نفس  برای  افزود:  وی 
پایین ترین  که  است  مراتبی  
است،  اّماره  نفس  آن  مرتبه 
بدی  به  را  انسان  نفس  این 
در  نفس  این  می کند،  امر 
اولیاء الهی هم وجود دارد؛ اما 
نفس  بر  عقلشان  الهی  اولیاء 
در  اما  هست،  امیر  اماره شان 
اماره  نفس  فاجر  انسان های 
امیر بر عقلشان است، اولیای 
خود  نفس  بر  چنان  الهی 

مسلط هستند که شیطان هیچ 
راه نفوذی در آنها نمی یابد.

مدیر مدرسه خاتم االنبیاء)ص( 
یا  مسوله  نفس  گفت:  بابل 
نفس  دوم  مرتبه  تسویل گر 
است؛ زمانی که مادری شربت 
و  چهچه   و  به به  با  را  تلخی 
شیرین جلوه دادن به فرزندش 
چنین  تمثال  خوراند،  می 
نفس  مسوله  است،  نفسی 
فریبکاری است،  ذره ذره و از 
زدن  گول  و  فریبکاری  طریق 

دین را از بین می برد.
جبرییلی  حجت االسالم 
یا  ملهمه  نفس  داشت:  اظهار 
الهام گر مرتبه سوم نفس است؛ 
مرا  نفسم  می گوییم  که  زمانی 
سبحان  خدواند  می زند،   گول 
می فرمایند که ما به شما فسق 
پس  کردیم،  الهام  را  فجور  و 
گرفتید،  پیش  در  را  فجور  چرا 
نفس  همان  ندا  این  اینجا  در 
انسان  دست  که  است  ملهمه 
درون  از  خداوند  می گیرد،  را 
و  می کند  راهنمایی  را  انسان 

از  درونی  هدایت  شروع  نقطه 
اینجا است.

نفس  کرد:  خاطرنشان  وی 
است،  نفس  چهارم  مرتبه  لّوامه 
از درون ما را مالمت می کند که 
چرا چنین کردی و نفس مطمئنه 
که  است  نفس  پنجم  مرتبه 
انسان با اعتماد و ایمان و یقین 
اعتقادات  و  اصول  به  نسبت 
خود، خداوند را می شناسد، اگر 
یقین  به  ذره ای  رود  کنار  پرده ها 

او اضافه نمی شود.
مدیر مدرسه خاتم االنبیاء)ص( 
راضیه  نفس  کرد:  تصریح  بابل 
مرتبه ششم نفس است؛ نفسی 
که راضی به قضای الهی است، 
در  نفسانی  هواهای  اینجا  در 
نسبت  فرد  و  می شود  له  فرد 
و  اعتماد  خود  سرنوشت  به 

اطمینان پیدا می کند.
امام  نفس  کرد:  تأکید  وی 
حسین)ع( راضیه نه بلکه باالتر 
از آن بلکه مرضیه است، نفس 
خداوند  رضایت  مورد  مرضیه 
وی  به  خدواند  می گیرد،  قرار 

»ارجعی  کند  می  خطاب 
سمت  به  بیا  ربک،  الی 
جنتی؛  »ودخلی  پروردگارت«، 
به بهشت مخصوص من بیا«، 

ای حسین، تو مال منی.
جبرییلی  حجت االسالم 
نفس  چه  هر  شد:  یادآور 
شود،  می  قوی تر  انسان 
سخت تر  انسان  آزمایش 
می شود، خداوند سبحان می 
فرمایند »وقتی انسان را مبتال 
کردیم به او کرامت می دهیم، 
بر  نفر  میلیون  دو  ایام حج  در 
زینب  اّما  می گردند  کعبه  ِگرد 
با تقدیم برادرش و»ما رایت اال 
ساخت  عشقی  جمیال«کعبه 
سی  اربعین  در  ساالنه  که 
مصیبت  ِگرد  بر  نفر  میلیون 
و  می گریند  سیدالشهداء 
امام  می کنند،  عزداری 
حسین)ع( چون به این مقامات 
سبحان  خداوند  رسیدند، 
ایشان را به مقام شهادت نائل 
تا  شدند  اینکه شهید  نه  کرد، 

به این مقامات نائل شوند.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

نشست اخالقی »شناخت سیر صعودی مراتب نفس«

نشست اخالقی »شناخت سیر نزولی و صعودی مقام انسانیت« 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهر بابل برگزار شد.

برادران  علمیه  مدرسه  مدیر  جبرییلی«،  »حجت االسالم 
خاتم االنبیا )ص( شهر بابل در این نشست بیان کرد: بندگان خدا به 
علت بهره مندی از نعمت های بزرگ و منت هایی که بر آن ها نهاده 

شده، باید حمد الهی را بجا آورند.
از حد  نیاورد،  به جا  را  الهی  نعمت  بنده شکر  اگر  افزود:  وی 
به  منطق  در  می شود.  حیوانیت  حد  وارد  و  شده  خارج  انسانیت 
انسان  از  روایات  تفسیر  انسان گفته می شود. ولی  ناطق،  حیوان 
این نیست که فقط ناطق باشد، بلکه باید تفکر در راستای حمد 
نعمت های بزرگ داشته باشد و حتی صرف تفکر هم کافی نیست.
در  باید  را  متعال  خداوند  کرد:  اظهار  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
همه حال شکر کرد. گاهی خدا به سبب مصلحت یک نعمتی را به 
بنده نمی دهد، ولی با این وجود بنده باید باز هم شکر او را بجا آورد.
نزولی دارد. مرتبه نخست،  انسان چهار مرتبه  ادامه داد:  وی 

مرحله  می کند.  حمله  دیگران  به  و  می شود  حیوان  شبیه  این که 
دوم، این که حیوان می شود و در مرتبه حیوانیت تمام خصوصیات 
استفاده  عقلش  از  و  می دارد  نگه  زنده  خود  در  را  حیوان  یک 
نمی کند. مرتبه سوم، این که از حیوانیت هم پایین تر می  رود، یعنی 
از  این که  مرتبه چهارم،  و  ندارد  احساسی  و هیچ  سنگ می شود 
سنگ هم سنگ تر می شود، گاهی از دل سنگ یک روزنه ای پیدا 
می شود و چشمه ای جوشش می گیرد، ولی برخی از سنگ ها هیچ 

روزنه ای برای جوشش ندارند.
صعودی  سیر  در  کرد:  خاطرنشان  جبرییلی  حجت االسالم 
نخستین مرتبه این است که انسان شبیه فرشته می شود و مرتبه 

دوم، این که خود فرشته ها خادم انسان می شوند.
وی تصریح کرد: فرشته عقل محض، حیوان شهوت و غضب 
محض و انسان میان شهوت و عقل است. اگر در زمان شهوت 
و غضب از عقلش پیروی کرد، انسان است؛ ولی اگر از شهوت و 

غضب خود بهره برد، حیوان می شود.

برگزاری نشست اخالقی »شناخت سیر نزولی و صعودی مقام انسانیت« 

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بابل از برپایی سه نمایشگاه فروش کتاب، نمایشگاه تخصصی عاشورایی و نمایشگاه 
تابلوعکس از رهنمودهای رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( پیرامون اهمیت و ضرورت مطالعه در این مدرسه علمیه خبر داد.

»خانم بنت الهدی جعفرزاده«  گفت: نمایشگاه تخصصی کتب عاشورایی برای معرفی به طالب سخنران و واعظ برپا شد و در آن آثاری 
از »آیت الله مجتهدی«، آثار »شیخ حسین انصاریان« و دیگر کتب مربوطه در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت. 

وی افزود: نمایشگاهی از تابلو عکس بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( پیرامون مطالعه کتاب و اهمیت و ضرورت این امر در جامعه 
نیز برپا شد که در همین راستا مسابقه ای از رهنمودهای رهبری نیز برگزار شد که طی آن جوایزی به قید قرعه به سه نفراز طالب اعطا شد.
خانم جعفرزاده اظهار کرد: نمایشگاه فروش کتاب و نرم افزار نیز در مدرسه الزهرا)س( بابل برگزار شد تا طالب در این فرصت محصوالت 

مورد نظرخود را  با تخفیف خریداری کنند.

برگزاری نمایشگاه کتاب و تابلوعکس از رهنمودهای مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

مرکز  فرهنگی  نشست  در  منصوریان«  »حجت االسالم 
تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه)س( تهران پیرامون 
وضعیت سیاسی زمان امام حسن)ع(، مقایسه آن با زمان کنونی و 

تشریح عملکرد منافقان آن عصر پرداخت.
وی گفت: در زمان امام حسن مجتبی)ع( جامعه اسالمی به دو 
به  نیز  این دو خود  بود که  جبهه مؤمنان و منافقان تقسیم شده 

عوام و خواص دسته بندی شده بودند.
و  مؤمنان  خصوصیات  به  اشاره  با  ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
آن هایی هستند که در هیچ صورتی  واقعی  تأکید کرد: مؤمنان  منافقان 
مقابل  در  که  هستند  آن هایی  منافقان  و  نمی خورند  را  دشمن  فریب 
حکومت اسالمی ایستاده و برای رسیدن به اهداف خود دسیسه می کنند.
تعداد  آیه  هزار   6 از  بیش  مجموع  از  کریم  قرآن  در  افزود:  وی 
چشمگیری از آیات درباره منافقان آمده است. از خصوصیات منافقان 

این است که در جامعه اسالمی برای حذف مؤمنان تالش می کنند.
به  خدا  را  مؤمنان  این که  بیان  با  منصوریان  حجت االسالم 
وسیله وجود منافقان امتحان می کند، اظهار کرد: امام حسن)ع( 
از  ایشان  دوران  دلیل  همین  به  بوده اند،  درگیر  منافقان  با  نیز 

دوران های بسیار سخت معصومان)علیهم السالم( است. 
پراکنی،  شایعه  جاسوسی،  می توان  همچنین  شد:  یادآور  وی 
ساالری،  شایسته  مقابل  در  حزب گرایی  و  قبیله گرایی  تجمل گرایی، 
مانع  ایجاد  و  تحریف  فتنه سازی،  بدعت گذاری،  فرهنگی،  استحاله 
در تشکیل حکومت اسالمی را از تالش های دشمنان اسالم برشمرد.

 در جمع طالب مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی 
حضرت فاطمه)س( عنوان شد

مؤمن واقعی فریب دشمن را نمی خورد

نشست  برگزاری  از  تهران  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
آموزش  مجتمع  سه  و  دو  سطح  طالب  حضور  با  انس«  »حلقه 

علوم حوزوی خواهران کوثر این شهر خبر داد.
طالب  نشست  این  در  کرد:  عنوان  جاللی«  خدیجه  »خانم 
پیرامون موضوع »تجمل گرایی در ازدواج« به بیان مطالب پرداختند.
به  مدرسان  صمیمی  نشست  این  در  همچنین  افزود:  وی 

پرسش های طالب درباره امر ازدواج پاسخ دادند.
در  کرد:  عنوان  تهران  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
خانواده ها،  از  شناخت  عدم  هم چشمی،  و  چشم  نشست  این 
عدم  توقعات،  باالی  سطح  جهیزیه،  و  مراسم  در  تجمل گرایی 
مسئولیت پذیری در جوانان و بی بندوباری در جامعه از دالیل عدم 

ازدواج و یا به طالق منجر شدن برخی از ازدواج ها شمرده شد.

نشست »حلقه انس« با محوریت بررسی 
»تجمل گرایی در ازدواج«

طرح  برگزاری  از  تهران  کوثر   خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
این  در  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  با  همزمان  برتر«  »کتابخوان 

مدرسه خبر داد.
و  ترغیب  هدف  با  طرح  این  گفت:  جاللی«  خدیجه  »خانم 

تشویق طالب به کتاب و کتابخوانی برگزار شد.
با  طالب  میان  از  علی محمدی«  سعیده  »خانم  افزود:  وی 
بیشترین زمان حضور در کتابخانه و خواندن بیشترین تعداد کتاب 

به عنوان طلبه کتابخوان برتر معرفی و از وی تقدیر شد.

برگزاری طرح »کتابخوان برتر«

نشست های  سلسله  جلسه  نخستین  در  تقوی«  علی  »آقای 
»شیوه های امر به معروف و نهی از منکر« که در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت زینب کبری)س(  تهران برگزار شد، گفت: بیش 
از منکر اختصاص  به معروف و نهی  امر  به  آیه در قرآن  از 120 
پیچیدگی ای  و  اهمیت، ظرافت  می تواند  آن  علت  که  داده شده 

باشد که این دستور الهی در مقایسه با سایر واجبات دارد.
وی افزود: مرحوم صاحب جواهر درباره میزان تأکید اسالم بر 
این دو فریضه می فرماید: »حجم احادیث درباره امر به معروف و 
نهی از منکر به حدی است که اگر بخواهم آن را مجلد کنم و به 

همراه بیاورم کمرم خواهد شکست.«
به  اشاره  با  شده  فراموش  واجب  احیاگران  مجمع  بنیانگذار 
سخنان مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره امر به معروف و نهی از 
منکر اظهار کرد: ایشان مکرر می فرمایند: »کمترین فایده امر به 
معروف و نهی از منکر این است که گناه در ذهن مردم همچنان 
به ارزش نشود، زیرا که بزرگترین خیانت به  زشت بماند و تبدیل 

مردم آن است که ارزش، ضد ارزش شود و بالعکس.«
بیان  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  کرد:  خاطرنشان  تقوی 
مانند  نکند،  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که  می کنند: »کسی 
نکند  احیا  را  واجب  این  که  کسی  و  نخواند  نماز  که  است  کسی 
مثل این است که نماز را احیا نکند.« با وجود تأکیداتی که ایشان 
بر انجام این فریضه دارند، باید بدانیم که با تذکر لسانی خود، ولی 
خدا را یاری می دهیم و نشان می دهیم که ولی خدا و رهبری تنها 

نیستند.
وی یادآور شد: مردم اهمیت این فریضه را نمی دانند در حالی که 
امام حسین)ع( هدف قیام خود را احیای امر به معروف و نهی از منکر 
این  در  کاربردی  و  صحیح  آموزش  دیگر  طرف  از  کرده اند.  عنوان 
زمینه انجام نشده، به نحوی که تنها هشت کتاب از 1400 کتاب 

تدوین شده در کشور در این زمینه بدون اشکال و شبهه است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( عنوان شد

تألیف تنها هشت کتاب بدون اشکال درباره 
امر به معروف و نهی از منکر

که  حضور«  »طلیعه  همایش  در  اسکندری«  »حجت االسالم 
وارد  تازه  طالب  ویژه  قم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  همت  به 
آیات  به  اشاره  با  برگزار شد،  استان  این  مدارس علمیه خواهران 

قرآن به تشریح تفاوت ها و استعدادهای انسان ها پرداخت.
اشرف  سبب  انسان  معرفتی  بعد  کرد:  تأکید  همچنین  وی 
برای  محرکه  ای  موتور  انسان  اختیار  است.  او  بودن  مخلوقات 

رسیدن او به کمال است.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران تالش انبیا، 
اوصیا و ائمه اطهار)علیهم السالم( را هدایت بشر دانست و اظهار کرد: 

ر قرآن و الگو برای بشریت هستند. معصومان)علیهم السالم( مفسِّ
را  الهی  برنامه  حقیقت  بخواهد  که  فردی  شد:  یادآور  وی 

بشناسد، باید به اهل بیت)علیهم السالم( تمّسک بجوید.
گلگیری«  مجتهده  »بانو  همایش  این  از  دیگری  بخش  در 

درباره اخالق و زیِّ طلبگی به ایراد سخن پرداخت.
وی طالب را بر تهذیب نفس، تحصیل عمیق، انجام وظایف 
همسری و فرزندی تشویق و ترغیب کرد و گفت: طلبه باید مؤمن 
و دارای نظم باشد. از اهل دنیا و گناه اجتناب کند و همت خود را 

برای دفاع از دین مضاعف کند.

در همایش »طلیعه حضور« طالب حوزه علمیه خواهران عنوان شد؛

تمسک به اهل بیت)علیهم السالم(؛ 
راه رسیدن به حقیقت دین

 برگزاری همایش »طلیعه حضور« 
ویژه طالب حوزه علمیه خواهران استان

رری
شه »

علمیه  مدرسه  همت  به  قرآن«  مربی  »تربیت  نشست  دومین 
این  دارالقرآن  اجتماعات  سالن  در  ری  شهر  الزهرا)س(  خواهران 
حسین)ع(  امام  خواهران  علمیه  مدارس  طالب  حضور  با  شهر 
هر  آشنایی  هدف  با  ورامین  کوثر  و  قیامدشت  الزهرا)س(  تهران، 
پیش  مهد،  مقاطع  برای  قرآن  آموزش  شیوه  با  آن ها  بیشتر  چه 

دبستانی و دبستان برگزار شد.
نشست  این  در  دینی  مسائل  کارشناس  عباس زاده« ،   »خانم 
با معرفی  والدین  از سوی  نماز  اقامه  به  خواستار تشویق کودکان 
و بردن آن ها به مسجد شد و افزود: وقتی برای کودکان پرسش 

اعتقادی مطرح می شود، بسیار کوتاه به آن ها پاسخ داده شود.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

دومین نشست »تربیت مربی قرآن« 

در  بهرامی«  صدیقه  »خانم 
انجمن  تشکیل  توجیهی  نشست 
تجهیز  صندوق  و  کتابداران 
علمیه  مدارس  کتابخانه های 
در  که  گلستان  استان  خواهران 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  
گرگان برگزار شد، گفت: مدارس 
گلستان  استان  خواهران  علمیه 
همواره کانون علم محوری و 

تقواآفرینی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: حضور 
تالش،  پر  فضالی  و  طالب 
عطر و بوی دل انگیز مباحثات 
قرآنی، حدیثی، فقهی، کالمی 
و علوم انسانی؛ مدارس علمیه 
معنویت  و  علم  خاستگاه  به  را 

تبدیل کرده است.
معاون پژوهش حوزه علمیه 
گلستان  استان  خواهران 
مدارس  در  امروزه  افزود: 
نیز  استان  خواهران  علمیه 
فراگیری  رشد،  تعالی،  شاهد 
تحقیقات  ارائه  و  دینی  تربیت 
انبوه  حجم  هستیم.  فاخر 
محققان  و  مبلغان  عالمان، 

عظیم  خیل  از  دینی  امور 
بانوان، گواه این ادعا است.

خانم بهرامی با بیان این که 
12 کتابخانه در مدارس علمیه 
سطح دو و سه با گرایش های 
علوم  و  تفسیر  تخصصی 
کالم  و  اصول  و  فقه  قرآنی، 
فعالیت  به  مشغول  اسالمی 
علمی هستند، عنوان کرد: در 
حال حاضر طالب سطح دو و 
تحقیقات  تدوین  به  ملزم  سه 
پایانی و پایان نامه هستند که 
نیاز به حمایت جدی در مقوله 
تأمین منابع مکتوب )عمومی 
افزارهای  نرم  تخصصی(،  و 

سخت  امکانات  پژوهشی، 
و  و کتاب های درسی  افزاری 

همانند آن را دارند.
حوزه  پژوهش  معاون 
استان  خواهران  علمیه 
گلستان گفت: مدیریت حوزه 
با  استان  خواهران  علمیه 
صندوق  طرح  کردن  اجرایی 
تجهیز کتابخانه ها در پی رفع 
نیازهای  تأمین  و  نقصان ها 
خواهران  علمیه  مدارس 

گلستان برآمده است.
دیگری  بخش  در  وی 
تشکیل  از  خود  سخنان  از 
مدارس  کتابداران  انجمن 

خبر  گلستان  استان  علمیه 
داد و تصریح کرد: این انجمن 
فرهنگ  ترویج  منظور  به 
بستر  ایجاد  کتابداری، 
افزایی  مهارت  برای  مناسبی 
نیروهای  تربیت  کتابداران، 
مستعد و عالقمند به تحقیق و 
پژوهشی  فعالیت های  ارتقای 

صورت گرفته است.
داد:  ادامه  بهرامی  خانم 
و  کیفی  ارتقای  نوید  امر  این 
کمی مباحث علمی پژوهشی 
به  را  استان  علمیه  مدارس 
با  که  امیدواریم  دارد.  همراه 
نیازهای  طرح ها  این  اجرای 
زمینه  در  شده  گفته  پیش 
پژوهشی  علمی  ارتقای 

مدارس استان فراهم شود.
پایان  در  است؛  گفتنی 
همت  به  که  نشست  این 
مدیریت حوزه علمیه خواهران 
شد،  برگزار  گلستان  استان 
و  کتاب  هفته  برنامه های 
کتابداران  به  نیز  کتابخوانی 

اعالم شد.

به منظور ارتقای فعالیت های پژوهشی تشکیل شد؛

انجمن کتابداران مدارس علمیه خواهران استان گلستان

تشرف پدر آیت الله مرعشی نجفی
نقل است که پدر »آیت الله العظمی مرعشی نجفی« که از علماء و بزرگان بوده است چهل روز در 
مسجد سهله و کوفه متوسل به حضرت امام زمان)عج( می شود؛ باالخره به مقصودش نائل گشته و در 
عالم مکاشفه یا بیداری به خدمت حضرت مشرف می شود و مطالبی را که در نظر داشته از حضرت)عج( 

می پرسد و جواب می گیرد.
از جمله سؤاالتش این بود که: قبر مادرمان حضرت صدیقه)س( کجاست؟ 

حضرت می فرمایند: کشف این سر در زمان غیبت ما نمی شود؛ اما اگر دلتان گرفت و خواستید 
مادر ما را زیارت کنید، بروید قم و قبر فاطمه معصومه )س( را زیارت کنید!
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8 نشهر ا زید »

امغان د »

شت دهد »

فول زد »

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه دامغان از بازدید مسئوالن 
حوزه علمیه خواهران استان سمنان از این مدرسه علمیه خبر داد.
»خانم طیبه مهرای« گفت: »حجت االسالم جاللی شاهرودی« و 
معاونان حوزه علمیه خواهران استان سمنان از مدرسه علمیه فاطمیه 
دامغان بازدید و با مسئوالن، اساتید و طالب مدرسه گفت و گو کردند.

وی افزود: در حاشیه این بازدید نشستی با حضور مسئول امور 
نظارت و ساماندهی طالب استان، معاونان فرهنگی، آموزش و 

پژوهش برگزار و درباره مسائل مختلف بحث و تبادل نظر شد.

بازدید مسئوالن حوزه علمیه خواهران 
استان از مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(

مباحث  و  تشیع  با  طالب  آشنایی  هدف  با  شیعه شناسی  دوره 
پیرامون آن و فراهم شدن زمینه ای برای مطالعه منابع شیعی در 

مؤسسه آموزش عالی فاطمیه دامغان برگزار شد.
عالی  آموزش  مؤسسه  پژوهش  معاون  امینیان«،  زهرا  »خانم 
فاطمیه دامغان گفت: در این دوره که با حضور اساتید دانشگاه 
ادیان مذاهب اسالمی قم و نیز اساتید و طالب شهرهای دامغان، 
شاهرود و گرمسار برگزار شد، موضوعاتی همچون شیعه شناسی، 

کالم شیعه، گرایش ها و فرق شیعی مورد بررسی قرار گرفت.
وی هدف از برگزاری دوره را آشنایی با تشیع و مباحث پیرامون 
برای مطالعه منابع شیعی دانست و  آن و فراهم شدن زمینه ای 
دیدگاه های مختلف  بررسی  پیدایش شیعه،  تاریخ  بررسی  افزود: 
درباره تشیع و معرفی کتب گوناگون پیرامون دوره از دیگر مباحث 

مطرح شده در این دوره بود.
دامغان  فاطمیه  عالی  آموزش  مؤسسه  پژوهش  معاون 
خاطرنشان کرد: در پایان دوره آزمونی برگزار شد و به نفرات برتر 

دوره گواهینامه اعطا خواهد شد.

مؤسسه آموزش عالی فاطمیه برگزار کرد

دوره »شیعه شناسی«

از  استان سمنان  دامغان  فاطمیه  عالی  آموزش  مدیر مؤسسه 
و مهم ترین  یاد کرد  اجتماعی  بزرگ ترین آسیب  به عنوان  غیبت 
دلیل بی اعتمادی افراد جامعه نسبت به یکدیگر را غیبت دانست.
»خانم نسرین امام وردی« با بیان روایتی از امام رضا)ع(، گفت: 
غضب مانند کوه سیاه است و فرو برنده خشم و غضب در هر دو 

جهان رستگار می شود.
باید  اینکه  بیان  با  مدیر مؤسسه آموزش عالی فاطمیه دامغان 
غیبت  افزود:  کنیم،  عمل  آن  به  و  بپذیریم   را  دیگران  نصایح 
بزرگ ترین آسیب اجتماعی است که افراد را نسبت به یکدیگر در 

جامعه بی اعتماد می کند.

مدیر مؤسسه آموزش عالی فاطمیه:

غیبت مهم ترین دلیل بی اعتمادی افراد جامعه 
نسبت به یکدیگر است

مدرس حوزه و دانشگاه ایجاد انس و آرامش را یکی از اهداف 
ازدواج دانست و گفت: اگر زن و مرد یک دیگر را از لحاظ روحی و 
روانی اقناع کنند؛ قطعا بسیاری از ناهنجاری ها به وجود نمی آید.

حجت االسالم بیگدلی در نشست اخالقی با موضوع »خانواده« 
تربیتی  مباحث  بیان  به  الزهرا)س( دزفول  علمیه خواهران  مدرسه 
و  انس  ایجاد  را  ازدواج  اهداف  از  یکی  و  پرداخت  خانواده  درباره 

آرامش بین زن و مرد دانست.
وی گفت: هر یک از زوجین باید با رعایت حقوق یک دیگر به 
ایجاد آرامش بپردازند که از این موارد می توان به کاهش اختالفات 

خانوادگی و کاهش خواسته ها اشاره کرد.
مدرس حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود انتخاب 
اطرافیان،  بی جای  دخالت  همسران،  برخی  هوسبازی  نادرست، 
فریب اظهار محّبت های دیگران و خواسته های نادرست همسران 
از قبیل خودخواهی، کمبود عاطفی، وعده های دروغین و ناآشنایی 

با مشکالت یک دیگر را از دالیل طالق برشمرد.
و  روحی  لحاظ  از  را  یک دیگر  مرد  و  زن  اگر  کرد:  اظهار  وی 
روانی اقناع کنند؛ قطعا بسیاری از ناهنجاری ها به وجود نمی آید.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

نشست اخالقی باموضوع »خانواده«

علمیه  مدرسه  فرهنگی  نشست  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
مطالعه  اهمیت  تبیین  و  شرح  به  دزفول  الزهرا)س(  خواهران 
پرداخت و گفت: سرانه مطالعه در ایران برای هر شهروند ایرانی، 

در هر روز 5 دقیقه است.
وی عنوان کرد: نتیجه عدم مطالعه در یک کشور، انحطاط آن 
کشور را در پی دارد. مطالعه سبب بزرگی شخصیت علما می شود. 
این  از  یکی  طالب  و  است  پایین  مردم  سرانه  مطالعه  متأسفانه 
دالیل هستند؛ چرا که مطالعه کم طالب، سبب پایین آمدن سرانه 

مطالعه مردم می شود.
مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر این که مطالعه کتب درسی 
افزون بر  باید  بیان کرد: طالب  باشد،  اندیشه  و  تفکر  باید همراه 

کتب درسی، کتب غیر درسی را نیز مطالعه کنند.

درجمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد:

عدم مطالعه، انحطاط یک کشور را در پی دارد

کتابخوانی  و  کتاب  هفته  مناسبت  به  حواس«  »تمرکز  کارگاه 
استان  دهدشت  زینب)س(   حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
بیان  به  کارگاه  این  در  حوزه  مدرس  مهرمزی«،  توران  »خانم 
آثار مثبت تمرکز کردن پرداخت و بیان کرد: تمرکز کردن در تمام 

کارها تأثیر دارد.
بردن حافظه فرد  باال  و  تمرکز  ایجاد  بیان ذکر در  افزود:  وی 

بسیار مؤثر است، بنابراین نباید از آن ها غفلت کرد.
توسط  مطالبی  بیان  با  کتاب«  نقد  »روش  کارگاه  همچنین 
»حجت االسالم آذری نژاد«، مدرس حوزه و دانشگاه برای طالب 

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( دهدشت برگزار شد.
مطالبی  بیان  به  کارگاه  این  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  این 

درباره روش تحقیق پرداخت.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زنیب)س( برگزار کرد

کارگاه »تمرکز حواس« و »روش نقد کتاب«

به  خانواده طالب«  در  کتابخوانی  و  مطالعه  »اهمیت  نشست 
استان  زینب)س( دهدشت  همت مدرسه علمیه خواهران حضرت 

کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
»حجت االسالم امرالله اندرزیان«، مدرس حوزه و دانشگاه در 
اگرجسم  گفت:  و  پرداخت  روح  و  جسم  مقایسه  به  نشست  این 
شود،  بیمار  روح  اگر  ولی  می کنیم.  مراقبت  آن  از  شود،  مریض 

بسیار کم از آن مراقبت می کنیم.
و  هوش  بی دین،  انسان های  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 

گوش باطنی ندارند و در قبر درون خود حبس شده اند.
مدرس حوزه و دانشگاه با بیان این که ثواب عبادت یک سال 
یا آن را می شوند، نوشته  برای فردی که حکمت را بیان کرده و 

می شود، خاطرنشان کرد: غذای روح، مطالعه است.
سیراب  او  روح  باشد،  تعقل  و  تدبر  اهل  اگر  فرد  افزود:  وی 
می شود. البته همانگونه که غذای سمی به بدن آسیب می رساند، 

مطالعه کتاب های انحرافی، روح فرد را بیمار می کند.
حجت االسالم اندرزیان تأکید کرد: بهترین سخن و کتاب، مبتنی 

بر کالم وحی است؛ چرا که »احسن القوال« قول خداوند است.

برگزاری نشست »اهمیت مطالعه و کتابخوانی 
در خانواده طالب« 

خواهران  علمیه  مدرسه  در  تفکر«  و  علم  »اهمیت  نشست 
حضرت زینب)س( دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

بر  تأکید  با  نشست  این  در  دانشگاه  نکوییان«، مدرس  »خانم 
این که طالب باید سطح علمی خود را افزایش دهند، بیان کرد: 

تنها نباید به کتاب های درسی حوزه اکتفا کرد.
گاهی خود را باال ببرند و بدانند  وی افزود: طالب باید سطح آ

که در جهان پیرامون خود چه می گذرد.
این مدرسه دانشگاه همچنین خواستار پاسخگویی به شبهات از 
سوی بانوان طلبه شد و خاطرنشان کرد: طالب خواهر باید بانوان 

گاه کنند. به ویژه دختران جوان را نسبت به توطئه های دشمنان آ
نکوییان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که بانوان 
هیچ جایگاهی در جوامع غربی ندارند، گفت: آن ها درکتاب های 
خود می نویسند: »بانوان به عنوان یک انسان درجه دو هستند.«

به  از گذشتگان خود  را  نگاه  نوع  این  ادامه داد: غربی ها  وی 
ارث برده اند و امروز به بانوان نگاه ابزاری دارند.

برگزاری نشست »اهمیت علم و تفکر« 

میبد »

»حجت االسالم زارعی زاده« در مراسم بزرگداشت »حجت االسالم 
والمسلمین حسن هدایی« از اساتید حوزه که به همت مرکز تخصصی 
فقه و اصول حضرت زهرا)س( میبد برگزار شد، به بیان ارزش علم و 

جایگاه عالمان پرداخت.
وی گفت: علم با انفاق از بین نمی رود، انسان را حفظ می کند 

و تا قیامت همراه فرد باقی می ماند.
مدرس حوزه و دانشگاه عنوان کرد: داشتن علم از مالک های راسخان 
چون  نمی شود؛  داده  کسی  هر  به  که  است  رزقی  علم،  است.  دین  در 

هرکس طالب علم باشد باید در طلب آن بکوشد و اهل جست وجو باشد.
وی یادآور شد: هرگاه فقیه و عالمی از دنیا برود، ثلمه ای بزرگ 
بر حصن اسالم وارد می شود که قابل جبران نیست. زیرا حقایقی 
بر عالم کشف می شود که باید در اثر تمرین و ممارست در علوم 

دینی در فرد حاصل شده باشد.

مرکز تخصصی فقه و اصول حضرت زهرا)س( عنوان شد

علم با تالش و پشتکار کسب می شود

یم کر رباط  »

ش آباد
ی سر »

مدرسه  در  بسیج  هفته  با  همزمان  والیت«  »پیروان  نشست 
علمیه خواهران امام خمینی)ره( شهر رباط کریم برگزار شد.

این  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  جعفرنژاد«،  »حجت االسالم 
»مؤمن  می فرمایند:  که  نبی اکرم)ص(  روایت  به  اشاره  با  نشست 
همانند خوشه گندم است«، اظهار کرد: حضرت محمد)ص( با این 
روایت می خواهند بیان کنند که مؤمن باید در روش های هدایت 

دیگران، انعطاف پذیر بوده و مستمر تبلیغ دین کند.
وی افزود: پیامبر اسالم)ص( در روایت دیگر از مؤمن به عنوان 
کوه استوار تعبیر می کند که این نشان از ثابت قدمی او بر ارزش ها 

و مقدسات دینی است.
مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر این که والیت مداری و پشتیبانی 
از ولی امر یکی از ارزش های دینی است، تصریح کرد: در سال 61 
هجری قمری بسیاری ادعای دینداری و پاسداری از حق می کردند، 

ولی به دلیل عدم شناخت ولی امر از غافله عاشورا جا ماندند.
وی ادامه داد: امروز نیز پیروی از والیت سبب حفظ دین اسالم 
از تحریف و تغییر می شود. باید بدانیم که دشمن شبانه روز تالش 
می کند تا استواری مؤمنان را از بین ببرد. دشمنان به دنبال دور 
به  آن ها  و جذب  و رهبری  از والیت  ویژه جوانان  به  افراد  کردن 

شبکه های ضد انقالب به وسیله تزلزل عقاید هستند.
حجت االسالم جعفرنژاد عنوان کرد: طالب و روحانیان بسیجی 
بدانند که وظیفه عظیمی بر دوش آنان است. باید تالش کنند از 
دشمن عقب نیافتند. هر فردی خود را سرباز اسالم می داند، باید 
فقیه  از والیت  پشتیبانی  و  دیگران   به هدایت  و تالش  با مطالعه 

برخیزد تا حکومت اسالمی به دست صاحب اصلی آن برسد.
و  کنیم  کوتاهی  خود  مسئولیت  به  نسبت  اگر  شد:  یادآور  وی 
پاسخگو  کوتاهی  این  به  نسبت  باید  جوانانمان جذب دشمن شوند، 
باشیم. مبادا همانند کسانی باشیم که در زمان امام حسین)ع( ادعای 
و  نکردند  ادعا  این  اثبات  برای  کاری  هیچ  ولی  کردند،  دینداری 
نامشان در فهرست جاماندگان از قافله اباعبدالله الحسین)ع( ثبت شد.

مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره(  برگزار کرد

نشست »پیروان والیت«

مدیر مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( شهر رباط کریم از 
برگزاری نمایشگاه »عکس محرم« در این مدرسه خبر داد.

اربعین  با  همزمان  کرد:  تصریح  اصغری«  افتخار  »خانم 
امام  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  واحد  همت  به  حسینی 
شد  برگزار  عکس«  »برترین  مسابقه  کریم،  رباط  خمینی)ره( شهر 
اماکن  در  برنامه های عزاداری  از  و طالب عکس های مختلفی 

مختلف را گردآوری کردند.
وی افزود: ضمن برپایی نمایشگاهی با عنوان »عکس محرم« 

این عکس ها در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
مدیر مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( شهر رباط کریم بیان 
کرد: در این نمایشگاه عکس هایی از مراسم های عزاداری محرم، 

تعزیه خوانی، شیرخوارگان حسینی و غیره به نمایش گذاشته شد.

برپایی نمایشگاه »عکس محرم«

ساوه »

نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  ساوه برگزار شد.
»خانم کرمی«، مدرس حوزه در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت 
مطالعه اظهار کرد: متأسفانه افراد فراوانی زمان زیادی را در فضاهای 
مجازی می گذراند که سبب می شود مطالعه میان آن ها بسیار کم باشد.

با  ما  رفتار  و  اجتماعی  آداب  در  خواندن  کتاب  افزود:  وی 
کند،  تغییر  آداب  هرگاه  و  دارد  بسزایی  تأثیر  اطرافیان  و  خانواده 

نگرش ها نیز تغییر می کند.
شهر  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
ساوه خاطرنشان کرد: بر اساس فرموده مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
امروز کتابخوانی و علم  آموزی، نه تنها یک وظیفه ملی که یک واجب 

دینی است و فرآیند کمال بشری به وسیله کتاب تحقق می  یابد.
مدرسه  کتابخانه  وضعیت  از  گزارشی  ارائه  با  ادامه  در  کرمی 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( ساوه، طالب را به انس با کتاب 

و کتابخوانی تشویق و ترغیب کرد.

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

بی توجهی به مطالعه از آثار فضای مجازی

به  فرهنگی  تبادل  که  نکنیم  فراموش  گفت:  حوزه  مدرس 
انتخاب ما است، ولی تهاجم فرهنگی به انتخاب دشمن است.

خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  کرمی«  »خانم 
گفت:  مطالعه  اهمیت  بر  تأکید  با  ساوه  شهر  الزهرا)س(  فاطمه 

معجزه پیامبر اکرم)ص( علم و آموختن برای یادگرفتن است.
وی افزود: معجزات خداوند همگی استنباط عقلی است. یعنی 
دین مخالف با عقل حرف نمی زد و  هیچ وقت غیر عقالنی بحث 

نمی کند.
العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  حوزه  مدرس 
پیرامون کتابخوانی خاطرنشان کرد: در جامعه اسالمی، کتابخوانی 

باید همگانی و فراگیر شود.
ما  انتخاب  به  فرهنگی  تبادل  که  نکنیم  فراموش  افزود:  وی 

است، ولی تهاجم فرهنگی به انتخاب دشمن است.
کرمی در ادامه با ارائه گزارشی از سرانه مطالعه در ایران آن را 

با کشورهای در حال پیشرفته مقایسه کرد.

در نشست اخالقی بیان شد

تبادل فرهنگی با ما و تهاجم فرهنگی 
با دشمن است

خواهران  علمیه  مدرسه  در  »تکبر«  عنوان  با  اخالقی  نشست 
حضرت زینب)س(  سریش آباد استان کردستان برگزار شد.

»حجت االسالم چراغعلی عربیان«، مدرس حوزه و دانشگاه در این 
نشست با اشاره به روایتی از امام صادق)ع( بیان کرد: امام)ع( می فرمایند: 

»کسی که خود را از دیگران برتر ببیند، جزو مستکبران است.«
وی افزود: روایات در باب تکبر و آثار شوم آن بسیار زیاد است. 
است.«  تکبر  اخالق ها،  »زشت ترین  می فرمایند:  امیرمؤمنان)ع( 
کبر  چون  بپرهیزید،  کبر  »از  می کنند:  بیان  ایشان  همچنین 

بزرگترین گناهان، دردناکترین عیب ها و حیله ابلیس است.«
همواره  متکبر  فرد  این که  بیان  با  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
را  دیگران  متکبر  فرد  کرد:  عنوان  دارد،  احترام  انتظار  مردم  از 

کوچک می شمارد.
وی یادآور شد: فرد متکبر انتقاد، پند و اندرز را نمی پذیرد. دوست 

دارد همه به او احترام بگذارند و از عظمت او سخن بگویند.
حجت االسالم عربیان با تأکید بر این که علمای اخالق تکبر را به سه 
بخش تکبر در برابر خدا، پیامبران و خلق خدا تقسیم می کنند، گفت: 

تکبر در برابر بندگان خدا این است که دیگران را کوچک بشماریم.

 مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار کرد

نشست اخالقی با عنوان »تکبر«

زید »
امور فرهنگی« در مدرسه  نشست »بررسی اهمیت و ضرورت 

علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد برگزار شد.
علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  الحسینی«،  خاتم  »خانم 
خواهران حضرت زینب)س( یزد در این نشست به بیان آیات قرآن 
و روایات در زمینه فرهنگ سازی به ویژه فرهنگ محرم پرداخت و 
گفت: وقتی که یزید به امام سجاد)ع( اجازه عزاداری داد، ایشان 
فرمودند: هر چه پارچه نزدتان هست به در و دیوار نصب کنید تا 

مجلس عزاداری را برپا کنیم.
وی افزود: این شعائر ارزشمند است و باید قداست آن را حفظ کنیم.
زهرا امیری، مسئول خوابگاه مدرسه علمیه خواهران حضرت 
و  فضاسازی  زمینه  در  باید  ما  گفت:  جلسه  این  در  نیز  زینب)س( 
بزرگداشت شعائر دینی تمام تالش و کوشش خود را بکار ببندیم.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بررسی کرد

»اهمیت و ضرورت امور فرهنگی«

بهار »

خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاونان  و  مدیران  اجالس 
صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه  میزبانی  به  همدان  استان 
کبری)س( شهر بهار با حضور مدیران و معاونان واحدهای آموزشی 

تربیتی خواهران استان همدان برگزار شد.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  فاضلیان«،  »حجت االسالم 
همدان در این اجالس ضمن تشکر از زحمات مدیران و معاونان در 
پیشبرد اهداف واالی حوزه های علمیه و تربیت طالب، از حاضران 
خواست تا با ارائه نظرات و پیشنهادات خود سبب تعالی کارها شوند.
مسائل  بخشی  عمق  به  باید  علمیه  حوزه های  در  گفت:  وی 
تبلیغ  تربیت طالب جهت  به  و  داد  اهمیت  پژوهشی  و  آموزشی 

کارآمد اهتمام بیشتری داشت.
در بخش دیگری از این نشست مدیران و معاونان فرهنگی 
گزارش  ارائه  ضمن  همدان  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
را  مالی  و  فرهنگی  پژوهشی،  آموزشی،  عملکرد خود، مسائل 

عنوان کرد.
همچنین حجت االسالم حاتم نیا، امام جمعه شهر بهار ضمن 
ابراز امیدواری از فعالیت های چشمگیر حوزه های علمیه خواهران 
اظهار کرد: حوزه های علمیه محیط و بستر امنی برای تربیت و 

تهذیب نفس هستند.
گفتنی است؛ بررسی صورت جلسات دو فصل بهار و تابستان 94، 
تعامل بیشتر مدارس با جامعه در تمامی زمینه های سیاسی ، اجتماعی، 
تبلیغی و فرهنگی و برگزاری اجالس مدیران فصل زمستان در شهر 

مالیر با محوریت آموزش و پژوهش از مصوبات این اجالس بود.

اجالس مدیران و معاونان فرهنگی 
حوزه علمیه خواهران استان همدان

ین قزو »

طالب مدرسه علمیه خواهران بقیع کرج در نشستی به بررسی 
فرصت ها و تهدیدهای برنامه اقدام مشترک »برجام« پرداختند.

افزایش  منظور  به  گفت:  باره  این  در  صدری«  نیلوفر  »خانم 
و  ارتقای سطح بصیرت طالب طی نشستی فرصت ها  و  گاهی  آ
تهدیدهای برنامه اقدام مشترک »برجام« با حضور مسگری، استاد 

علوم سیاسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

کارشناس پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قزوین 
از برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه دانش آموخته سطح سه این 

حوزه خبر داد.
»خانم حبیبه پورعلی« گفت: در این جلسه »سمیه امینی« از 
دانش آموختگان مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر شهر قزوین 

از پایان نامه خود دفاع کرد.
وی موضوع این پایان نامه را »آثار فقهی و حقوقی نسب حاصل 
از غیر نکاح شرعی« دانست و تصریح کرد: این جلسه دفاعیه به 

صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  پژوهش  کارشناس 
حجج االسالم  حضور  با  دفاعیه  جلسه  این  شد:  یادآور  قزوین 
محمد مهدی کریمی نیا به عنوان استاد راهنما، رضا کاظم لو به 
عنوان استاد مشاور و احمد شفیعی نیا به عنوان استاد داور برگزار 

شد.

دفاع از پایان نامه سطح سه 
در مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر

»آیت الله محی الدین حائری شیرازی« در نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران 
حضرت نرجس)س( یزدانشهر با اشاره به اهمیت توفیق طلبه شدن گفت: بدانید که اگر 
طلبگی شما نیز نزد خداوند قبول شود با توجه به زن بودن شما، این مقبولیت از سوی 
خداوند، مقبولیت کامل و حسن خواهد بود و نتیجه آن رشد و توفیق شما و بدست 
آوردن استاد اخالق خوب خواهد بود. همان گونه که حضرت مریم)س( رشد پیدا کرد و 

حضرت زکریا)ع( مسؤول پرورش و تربیت او از جانب خداوند شد.
وی با بیان اهمیت فعالیت و کوشش علمی طالب تصریح کرد: طلبه ای که امام 
زمان)عج( او را قبول دارد، عاشق علم است. برای این که بدانید طلبگی شما مورد قبول 
ببینید هنگامی که جلسه درس و بحث  و  را بسنجید  نه، خود  یا  امام زمان)عج( است 
تعطیل می شود خوشحال می شوید یا ناراحت، اگر خوشحال می شوید بدانید که طلبه 

امام زمان)عج( نیستید و در درس و بحث کم کاری نموده اید.

»آیت الله حائری شیرازی« در نشست 
اخالقی مدرسه علمیه خواهران 

حضرت نرجس)س( تشریح کرد

معیار طلبه 
موفق و مورد رضایت 

امام زمان)عج(

کرج مدرسه علمیه خواهران بقیع بررسی کرد«

فرصت ها و تهدیدهای 
برنامه اقدام مشترک »برجام«


