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مدیر حوزه علمیه برادران استان قم 

تأکید نمود

رشد و تعالی حوزه های 
علمیه خواهران؛ احیاگر 

جامعه اسالمی

معاون تبلیغ حوزه های علمیه برادران 
بیان کرد

تأثیر حضور اجتماعی 
خواهران طلبه در 

کاهش مشکالت فرهنگی 
7 7

6
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حضور خواهران طلبه در 
جامعه؛ الزمه تأمین نیاز 

بانوان

معاون تهذیب حوزه های علمیه برادران 
کشور تصریح نمود

نماینده ولی فقیه در استان گیالن 
تشریح کرد

تأثیرگذاری حوزه های 
علمیه خواهران در 
جامعه

7 مشاور وزیر امورخارجه  و سفیر سابق 5
ایران در عربستان برشمرد

ایفای نقش خواهران 
طلبه در جنبش  های 
فکری

بقای دین مدیون تالش 
حوزه هاست و اگر زحمات 
حوزه ها از آغاز تا به امروز 

نمی بود، یقینًا از دین و حقایق 
دینی چیزی باقی نمی ماند

»حجت االسالم والمسلمین سید مصطفی موسوی اصفهانی« در 
الزهرا)س( و  به همت مدرسه علمیه خواهران  نشست فرهنگی، که 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک شهر همدان برگزار شد، با اشاره 

به آیه 67 سوره مائده به بیان منزلت غدیر پرداخت.
وی گفت: پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: همانا من بین شما دو چیز 
و  را  اهل بیت خود  و  کتاب خدا  برجای می گذارم؛  از خود  گران بها 
همانا این دو هرگز از هم جدا نمی گردند تا در کنار حوض )چشمه 

کوثر( بر من وارد شوند.
روز  در  رسول )ص(  حضرت  شد:  یادآور  همدان  علمیه  حوزه  مدیر 
غدیر می فرمایند: همان گونه که من در تمام امور مسلمانان اختیار 
و  اختیاردار  علی)ع(  من  از  هستم،  پس  آنها  سرپرست  و  دارم  تام 

سرپرست مسلمانان است.
َعِلٌیّ َمْوالُه« تأکید  ُکْنُت َمْوالُه، َفهذا  وی با اشاره به روایت »َمْن 
کرد: کلمه »موال« در این روایت به معنای سرپرست و والیت داشتن 

است، به معنای دوست بودن نیست.
حجت االسالم والمسلمین موسوی اصفهانی بیان کرد: در امت 
اسالمی بر سر محبت اهل بیت)علیهم السالم( اختالفی وجود ندارد، بلکه 
اختالف بر سر رهبری، قانون گذاری و تشکیل حکومت از سوی این 

بزرگواران است.
اسالمی  امت  رهبری  ثقلین،  روایت  براساس  کرد:  تصریح  وی 

برای اهل بیت)علیهم السالم( است.

هر
کش

فد
مدیر حوزه علمیه همدان مطرح کرد«

روایت ثقلین؛ اثبات رهبریت امت 
اسالمی برای اهل بیت)علیهم السالم(

»حجت االسالم مرتضی موحدی« در مراسم آغاز سال تحصیلی 
کرد: حوزه  اظهار  تویسرکان  کوثر)س( شهر  علمیه خواهران  مدرسه 
تا توانایی خود را در زمینه کسب  علمیه بستری برای طالب است 

علوم دینی شناسایی کنند.
امام جمعه تویسرکان با بیان این که هدف از خلقت انسان عبادت 
و بندگی خداوند متعال است، تأکید کرد: عبادت به معنی اطاعت 
همراه با شوق، فروتنی، کوچک شمردن خود و شناخت محبوبیت و 

بزرگی خدای متعال است.
وی ادامه داد: اطاعت، مایه کمال انسان است. تمام امور زندگی 
با  سعادت  که  چرا  باشد،  زمان)عج(  امام  و  خدا  رضای  مورد  باید  ما 
بندگی خداوند متعال و اطاعت از اهل بیت)علیهم السالم( محقق می شود.
در بخش دیگری از این مراسم »حجت االسالم بهرامی«، مدیر 
مدرسه علمیه برادران شیخ علیخانی تویسرکان گفت: نشر دین یکی 

از وظایف طالب در زمان غیبت امام عصر)عج( است.
معرفت  و  علم  کسب  دین،  تبلیغ  افراد  همه  بر  شد:  یادآور  وی 

واجب است، ولی طالب به طور ویژه بر این امر موظف هستند.
مدیر مدرسه علمیه برادران شیخ علیخانی تویسرکان بزرگ ترین 
باید  و عنوان کرد: هدف طلبه  دانست  دین  نشر  را  به خدا  خدمت 

کسب معرفت، دین باوری و نشر آن باشد.

ان
رک
یس
تو امام جمعه تویسرکان:«

بندگی خدا و اطاعت از اهل بیت)علیهم السالم( 
فرد را به سعادت می رساند

اکبر  علی  »حجت االسالم 
حصاری« در این دیدار با تأکید 
انحرافی  مکاتب  این که  بر 
دشمنان  سوی  از  فراوانی 
ایجاد  مسلمانان  انحراف  برای 
زمانی  کرد:  بیان  است،  شده 
آمریکا  همانند  کشورهایی  که 
اعالم  را  دین  پایان  شوروی  و 
ایران  اسالمی  انقالب  کردند، 

شکل گرفت.
وی افزود: انقالب اسالمی ما بدون وابستگی به هیچ قدرتی و با 

هدف حفظ دین اسالم تشکیل شد.
در  این که  بیان  با  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
جهان بسیاری از انقالب ها به انحطاط کشیده شده اند، تصریح کرد: 

انقالب اسالمی با یاری و وعده الهی پابرجا مانده و خواهد ماند.
وی یاری رساندن خدا به مؤمنان را حتمی دانست و بیان کرد: 
و  مادی  روزی  نمونه  برای  نمی کند.  وعده  خلف  هیچگاه  خداوند 

معنوی فرد را از جایی که تصورش را نیز نمی کند، می رساند.
حجت االسالم حصاری دانش را روزی معنوی افراد عنوان کرد و 
گفت: برکات با تقوا و اطاعت خدا به فرد می رسد. تمام تالش فرد 

باید کسب رضای الهی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که آسیب گروهک های 
تروریستی تکفیری همانند داعش به اربابان خود نیز خواهد رسید، اظهار 

کرد: پیروزی نهایی با ظهور حضرت حجت)عج( حاصل می شود.
خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون  است؛  ذکر  شایان 
پایان نامه های  و  پژوهشی  فعالیت های  جریان  در  همچنین  کشور 

تدوین شده مدرسه قرار گرفت.

الم
ای دیدار معاون پژوهش حوزه های علمیه «

خواهران با طالب مدرسه علمیه
 فاطمه الزهرای اطهر)س(

حضور  از  خلخال  شهر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
مبلغان این مدرسه در اردوی جهادی بسیج دانشجویی خبر داد.

»خانم حبیبه« اظهار کرد:  این اردوی جهادی بسیج دانشجویی به 
همت دانشگاه های پیام نور، آزاد اسالمی و علوم پزشکی شهر خلخال 
به مدت یک هفته با حضور پنج تن از مدرسان و مبلغان مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( در روستاهای همجوار این شهر برگزار شد.
موضوعاتی  با  خواهر  دانشجویان  برای  صالحین  حلقه  برگزاری  وی 
مانند معیارهای ازدواج، پرسش و پاسخ، احکام و حجاب و برگزاری حلقه 
صالحین برای دختران جوانان و نوجوانان با موضوعاتی از قبیل احترام به 
والدین و علل ماندگاری شهدا را از طرح های مبلغان در این اردو دانست.
حلقه  برگزاری  خلخال،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
آیین  احکام،  مانند  موضوعاتی  با  روستا  بانوان  برای  را  صالحین 
همسرداری، پرسش و پاسخ و تربیت فرزندان، از دیگر برنامه های 

اجرا شده از سوی بانوان مبلغ بیان کرد.

حضور مبلغان مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( در اردوی جهادی

نخستین یادواره بانوان طلبه شهیده کشور تحت عنوان »یادواره 
الله های محجوب« در مدرسه علمیه خواهران زینبیه شهر فارسان 

استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
»حجت االسالم حسین جمالی زاده«، امام جمعه شهر فارسان در 
این مراسم اظهار کرد: برگزاری یادواره بانوان طلبه شهیده در نوع 

خود کم نظیر است.
وی در ادامه با اشاره به استقبال مردم برای حضور در جبهه های 
جنگ تصریح کرد: دفاع مقدس سفره نورانی بود که مردم با شور، 

صفا و صمیمیت در آن حضور پیدا می کردند.
حضرت  سپاه  فرمانده  سلیمانی«،  »سردار  مراسم  ادامه  در 
قمربنی هاشم)ع( استان چهارمحال و بختیاری ضمن گرامی داشت 

یاد و خاطره شهدا، دفاع مقدس را دانشگاه انسان ساز عنوان کرد.
از قیام امام حسین)ع(  الفبای انقالب ما برگرفته  وی ادامه داد: 
خداوند  به  توسل  و  توکل  با  کشورمان  دانشمندان  نیز  امروز  بود. 

متعال و اهل بیت)علیهم السالم( فعالیت های خود را دنبال می کنند.
مطالعه  بر  توصیه  با  قمربنی هاشم)ع(  حضرت  سپاه  فرمانده 
باید دست به قلم شوند و  بانوان شهیده اظهار کرد: طالب  وصیت نامه 
دست نوشته های این بزرگواران را در آثاری همانند کتاب جمع آوری کنند.
علمیه  مدرسه  مدیر  امیدی«،   »فاطمه  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
روحیه  تقویت  سبب  را  شهدا  یادواره  برگزاری  فارسان  زینبیه  خواهران 
دین باوری، تعهد، بصیرت و تقرب به خدا برشمرد و اظهار کرد: نقش بانوان 
در هشت سال دفاع مقدس کم نظیر بود، چرا که آنها با ایفای نقش اصلی 
خود، که برقراری ثبات در خانواده است، در حد توان در صحنه حضور داشتند.
زن  می کنند:  بیان  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  افزود:  وی 
مسلمان، زنی است که دین خود را حفظ کند، حجاب خود را حفظ 

کند و هر جا الزم باشد، جان خود را نیز فدا  کند.
گفتنی است، در این مراسم مدیر حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال 

و بختیاری و همچنین دیگر مسئوالن استان نیز حضور داشتند.

ال
لخ
خ
برگزاری نخستین یادواره بانوان «

طلبه شهیده کشور در مدرسه 
زینبیه)س(

«نقده

»غدیرشناسی«  کارگاه 
به  والیت  آیات  موضوع  با 
همت مؤسسه آموزش عالی 

حوزوی فدک برگزار شد.
سبحانی«،  »حجت االسالم 
در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
فضائل  بیان  به  کارگاه  این 
از دیدگاه  اهل بیت)علیهم السالم( 
اهل سنت پرداخت و گفت: 
فضائل  درباره  اهل سنت 
کتاب های  علی)ع(  حضرت 
مناقب  همانند  فراوانی 

حضرت علی)ع( نوشته اند.
اشاره  با  ادامه  در  وی 
اظهار  »تطهیر«  آیه  به 
بیان  متواتری  تفاسیر  کرد: 
آیه در شأن  این  می کند که 
اهل بیت)علیهم السالم(  منزلت  و 

نازل شده است. 
بیان  با  حوزه،  مدرس 
مودت  فراوانی  آیات  این که 
بیان  را  اطهار)علیهم السالم(  ائمه 
خداوند  گفت:  می کند، 
کریم  قرآن  در  متعال 
اعظم)ص(  رسول  به  خطاب 
خدا،  رسول  ای  می فرماید: 
رسالت  اجر  شما  از  من  بگو 
که  نمی خواهم  این  جز 
حق  در  را  مودت  و  محبت 

خویشاوندانم رعایت نمایید. 
سبحانی  حجت االسالم 
در بخش دیگری از سخنان 
به  این که  به  اشاره  با  خود 
عقیده تمام مفسران آیه 67 
درباره  مائده  مبارکه  سوره 
نازل  امیرمؤمنان)ع(  والیت 
کرد:  اظهار  است،  شده 
ْغَت«  »َبلَّ کلمه  آیه  این  در 
نشان دهنده   که  شده  بیان 
یادآوری این والیت به مردم 
در زمان های مختلف است.

برگزاری 
کارگاه  آموزشی

»غدیرشناسی« 
به همت مؤسسه 

حوزوی فدک

س
لو
چا
 »

مدرسه  در  کریم«  قرآن  آموزشیار  »تربیت  دوره  افتتاحیه  مراسم 
علمیه خواهران امام حسین)ع( شهر چالوس برگزار شد.

این  در  چالوس  ناحیه  سپاه  فرمانده  رئیسی«،  علی  »سرهنگ 
مراسم اظهار کرد: سرباز واقعی امام زمان)عج( به دنبال کسب رضای 

الهی با خدمت به مردم است.
وی افزود: آموزش قرائت قرآن و بیان معارف این کتاب الهی از 

بهترین راه های خدمت به مردم است.
بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  چالوس  ناحیه  سپاه  فرمانده 
این که دشمنان به دنبال رخنه فرهنگی در کشور هستند، اظهار کرد: این ها 

می خواهند به نظام خانواده ضربه وارد کرده و آن ها را متالشی کنند.
وی ادامه داد: طالب به ویژه طالب خواهر باید توجه ویژه ای به 
گاه کنند. خانواده ها داشته و آن ها را نسبت به توطئه های دشمنان آ
گفتنی است؛ دوره »تربیت آموزشیار قرآن کریم« به مدت 140 

ساعت برگزار  می شود.

افتتاحیه دوره »تربیت آموزشیار 
قرآن« در مدرسه علمیه خواهران 

امام حسین)ع(

حوزه های  مدیریت  مرکز  از  لبنان  اهل سنت  علمای  از  تن  سه 
علمیه خواهران بازدید کردند.

در این بازدید »شیخ شریف محمد الضاهر«، »شیخ دکتر محمد محرم« 
از مدیران حوزه های  با برخی  و »شیخ بالل سعید شعبان« در جلسه ای 

علمیه خواهران کشور، در جریان روند فعالیت ها و کارها قرار گرفتند.
علمای اهل سنت لبنان در این جلسه  بر تأثیر بسزای حضور خواهران 
علمیه  حوزه های  و  کردند  اشاره  ایران  اسالمی  جمهوری  در  طلبه 
خواهران و خواهران طلبه را از نقاط قوت انقالب اسالمی ایران دانستند.
کشورشان  در  خواهران  علمیه  حوزه های  نبود  از  همچنین  آنها 
ابراز تأسف و از پیشرفت ها و فعالیت های حوزه های علمیه جمهوری 

اسالمی اظهار شگفتی کردند.

در بازدید جمعی از علمای اهل سنت لبنان 
از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران مطرح شد

حوزه های علمیه خواهران؛ یکی از 
نقاط قوت انقالب اسالمی

با  مهدویت شناسی  نشست 
دانشگاه  و  حوزه  استاد  حضور 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 
استان  نقده  شهر  فاطمیه 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
»حجت االسالم  نشست  این  در 
حوزه  استاد  هادی«،  مهدی 
که  این  بیان  با  دانشگاه  و 
ائمه)علیهم السالم( گل های سرسبدی 
ما  اختیار  در  خداوند  که  هستند 
قرار داده است، گفت: وجود آقا 
ولی عصر)عج( یکی از این گل ها هستند.

این که  به  اشاره  با  وی 
منجی  اسالم  دشمنان  امروز 
با  مبارزه  برای  حربه ای  را 
مسلمانان قرار داده اند، افزود: 
دشمنان  که  توطئه هایی   از 
پرداخته اند،  آن  به  اسالم 
به  بشریت  منجی  معرفی 
به  فردی  که  است  صورتی 
خواهد  مسیح  دجال  عنوان 
قتل  سال  هفت  حدود  و  آمد 
دجال  این  و  شد  خواهد  عام 
مخالف با مسیح منجی است.
اظهار  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
معرفی  آنها  که  مسیحی  کرد: 
به  که  این شخص است  می کنند 
هواداران  و  دجال  این  با  مبارزه 
منظور  و  پرداخت  خواهد  او 
آقا  همان  مسیح،  دجال  از  آنها 
ولی عصر)عج( است و مسیح منجی 
و  است  عیسی)ع(  حضرت  همان 
آنها با همین گفته هفت ساله خود 
داعش و کسان دیگری مشابه آنها 
آنها را همان  ایجاد کرده اند که  را 
یعنی  ولی عصر)عج(  آقا  هواداران 
دجال مسیح معرفی کنند و بدین 
وسیله کشت و کشتارهای خود را 
توجیه می کنند و بشریت  را نسبت 
بدگمان  ولی عصر)عج(  آقا  وجود  به 
با  افرادی  را  می کنند و مسلمانان 
و  کشت  اهل  و  وحشیانه  روحیه 

کشتار معرفی می کنند.

نشست 
»مهدویت شناسی« 

در مدرسه علمیه 
خواهران فاطمیه

رییس دفتر مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:

حوزههایعلمیهخواهرانازبرکاتمهمنظام
مقدسجمهوریاسالمیوانقالبهستند

نماینده ولی فقیه در استان گلستان:

فلسفه تشکیل حوزه های علمیه خواهران 
ورود طالب به عرصه جهانی است

جامعه  اجالس  حاشیه  در  نورمفیدی«  کاظم  سید  »آیت الله 
مدرسین و علمای بالد در ساری، افزود: هدف از تأسیس حوزه های 
بانوان سنتی  برخی  با  مقابله  بانوان طلبه  تربیت  و  علمیه خواهران 
و بعضا مسائلی در  به دست گرفته اند  را  است که مجالس مذهبی 
این مجالس مطرح می شود که ربطی به معارف و احکام دینی ندارد.

مدیر حوزه علمیه برادران مازندران:

تأسیس حوزه های علمیه خواهران از 
برکات انقالب اسالمی است

علمیه  حوزه های  این که  بیان  با  طاهری«  »حجت االسالم 
خواهران در حال حاضر یکی از مهم ترین برکات انقالب اسالمی 
بعد از نماز جمعه است، خاطرنشان کرد: با توجه به این که استان 
دارد، حوزه های  گردشگر  و  توریست  میلیون  مازندران ساالنه 20 

خواهران در این استان فضای بسیار خوبی را ایجاد کرده اند.

امام جمعه موقت ساری:

حضور خواهران در حوزه های علمیه 
کشور را در عرصه فرهنگی بیمه می کند

رئیس مرکز عمران و نوسازی حوزه های علمیه خواهران خبر داد

احداث 21 هزار مترمربع بنای 
حوزه علمیه خواهران در بوشهر

با وجود روحانیت که مورد  بانیان و   با تالش و کوشش خیرین، 
مترمربع   32000 حدود  بوشهر،  استان  در  هستند،  مردم  اعتماد 
حوزه های  به  مربوط  فقط  بنا،  مترمربع   21000 از  بیش  و  زمین 

علمیه خواهران، تملک و احداث  شده است.

»حجت االسالم والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی«، رییس دفتر مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در حاشیه اجالس جامعه 
و  نظام مقدس جمهوری اسالمی  بسیار مهم  برکات   از  در ساری، گفت: حوزه های علمیه خواهران  بالد  و علمای  مدرسین 

نامیده اند.             پدیده عظیم و مبارک  را  این حوزه ها  )مدظله العالی( بسیار بجا  انقالب  7انقالب هستند و رهبر معظم 
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علمیه  مدرسه  در  شیرازی«  حائری  »آیت الله 
خواهران زهرائیه نجف آباد عنوان کرد

حوزه های علمیه خواهران؛ 
الگویی برای دانشگاه ها

شهادت امام حسین)ع( حرارتی در دل های مومنان 
افروخته است که تا ابد خاموش نمی شود

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور، در جمع کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران:

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« با اشاره به مصیبت عظیم روز عاشورا گفت: 
عاشورا روز مصیبت آل محمد )ص( و شیعیان آل محمد)ص( است و طبق روایات، شهادت 
امام حسین)ع( حرارتی در دل های مومنان افروخته است که تا ابد خاموش نمی شود.

السالم علیک یا 

اباعبدالله الحسین)ع(



سیدمهدی  »حجت االسالم 
»سحاب  همایش  در  ابطحی« 
در  را  انسان  حقیقت  رحمت« 
گرو تربیت او برشمرد و افزود: 
حقیقت وجودی انسان و رسیدن 
در  تنها  کمال،  باالی  مراحل  به 
اوست.  تربیتی  جنبه های  گرو 
و  درست  تربیت  سایه  در  تنها 
صحیح، انسان از مرتبه حیوانیت 

باالتر خواهد رفت.
را  تربیت  بعد  مهم ترین  اصفهان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
تربیت دینی و الهی برشمرد و تصریح کرد: با نگاهی به زندگی دیگر 
موجودات جهان، خواهیم دید که آنها نیز به نحوی تحت تربیت قرار 
می گیرند، ولی آنچه به انسان ارزش و کمال می بخشد، قرار گرفتن 

تحت تربیت دینی و الهی است.
حجت االسالم ابطحی درباره اهمیت و ارزش تربیت الهی و دینی 
در ادیان بیان کرد: نخستین انسان، پیامبر بود. مهمترین مسئولیت 
او نیز تربیت انسان بود. پیامبران جز برای تربیت انسان ها مبعوث 
تربیت  با  را  جاهلی  اکرم)ص( اعراب  پیامبر  که  همان گونه  نشده اند، 

خود به درجه ای رساندند که بر تمدن های ایران و روم غلبه کردند.
نیز  جامعه  دینی  و  الهی  تربیت  در  علمیه  حوزه های  جایگاه  درباره  وی 
گفت: پس از دوران ائمه اطهار)ع(، حوزه های علمیه وظیفه تربیت الهی و 
دینی را بر عهده گرفتند. بزرگ ترین برکات این حوزه ها، تربیت انسان هایی 
همانند امام خمینی)ره( است. هیچ مرکز آموزشی چنین برکاتی نداشته است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در ادامه با بیان این که 
زمان)عج(  امام  سربازان  و  صادق)ع(  امام  مکتب  شاگردان  طالب، 
بود،  در حوزه های علمیه کسب مدرک  اگر مالک  هستند، گفت: 
هیچ فرقی با دیگر مراکز آموزشی نداشت. طالب باید بدانند که تنها 
تحصیل علم، ارزشی به انسان نخواهد داد و آموزش در کنار تهذیب 

فرد را از دانش آموختگان دیگر متمایز می کند.
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با حضور مدیر حوزه علمیه خواهران  همایش »سحاب رحمت« 
مدارس  تازه وارد  طالب  و  ویالشهر  جمعه  امام  اصفهان،  استان 
علمیه خواهران فاطمیه)س( و زهرائیه نجف آباد، حضرت نرجس)س( 

یزدانشهر و الزهرا)س( گلدشت برگزار شد.
این  در  ویالشهر  جمعه  امام  فاطمی«،  محمد  »حجت االسالم 
ِذیَن ال َیْعَلُموَن«  ِذیَن َیْعَلُموَن َو اَلّ همایش با اشاره به آیه »َهْل َیْسَتِوي اَلّ

گفت: خداوند در این آیه قداست و شرافت علم را بیان کرده است.
گفت:  علمیه  حوزه های  در  تحصیل  برکات  به  اشاره  با  وی 
با دیگر مراکز آموزشی، دارای برکات  تحصیل در حوزه در مقایسه 
معنوی و مادی است، چرا که خدا تنها روزی طالبان کسب علم و 

معارف دینی را تضمین کرده است.
شایان ذکر است این مراسم به میزبانی مدرسه علمیه خواهران 

فاطمة الزهرا)س( ویالشهر در مسجد قبا این شهر برگزار شد.

همایش »سحاب رحمت« در مدرسه 
علمیه  خواهران فاطمة الزهرا)س(

رز
الب
»

حمید  والمسلمین  »حجت االسالم 
توسعه  شورای  دبیر  محمدی«، 
همایش  در  کشور  قرآنی  فرهنگ 
حوزه  همت  به  که  حضور«  »طلیعه 
برگزار  البرز  استان  خواهران  علمیه 
شد، هدف آرمانی حوزه های علمیه را 
برروی  بندگی خدا  و  توسعه عبودیت 
زمین عنوان کرد و گفت: خدا برای 
ابزاری  انسان  تکاملی  سیر  پیمودن 

به نام دین قرار داده است.
وی با اشاره به آیات قرآن دو شرط موجود برای رسیدن به زندگی 

بهشتی را ایمان و عمل صالح دانست.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور یکی از مقدمات ترویج 
دین را فهم آن دانست و بیان کرد: برای درک هدف خلقت راهی 
جز ورود به حوزه علمیه و تحصیل علوم دینی نداریم؛ چرا که حوزه  

علمیه مرکز اسالم و دین شناسی است.
وی با تأکید بر این که کلید فتح علوم دینی، ادبیات عرب و تسلط 
افزایی اهمیت  به دانش  باید  و نحو است، گفت: طالب  بر صرف 

دهند و تنها به کتاب های درسی بسنده نکنند.
نمره  چه  اگر  کرد:  بیان  محمدی  والمسلمین  حجت االسالم 
نمره  ندارد.  توجیهی  طالب  برای  پایین  نمره  ولی  نیست،  مالک 
پایین نشانه جدی نگرفتن بحث دانش و عمیق نبودن مطالعه است.
و  کارشناسی  مدیریت،  موضوع  سه  در  باید  طالب  افزود:  وی 

مشاوره که از حیطه های اجرای دین است، ورود پیدا کنند.
در بخش دیگری از این همایش »ابراهیم رضاپور«، مدرس دانشگاه 
به تحلیل مباحث سیاسی روز با هدف بصیرت افزایی در طالب پرداخت.
وی در بیان راه های نفوذ استکبار در منطقه گفت: دشمن تالش 
می کند در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز با هدف دگرگونی باورها 

و اندیشه ها نفوذ کند.
نقش  که  تصمیم گیر  مراکز  از  یکی  کرد:  اضافه  دانشگاه  مدرس 
جدی برای تصمیم سازی کشور و جهان دارد، حوزه های علمیه هستند.
رضاپور بیان کرد: امریکا در صدد است با اختالف افکنی و نفوذ در 
جریان فکری و فرهنگی جامعه  با تطمیع عناصر سیاسی، شبهه افکنی و 
شایعه سازی راه ورود به جمهوری اسالمی ایران را برای خود هموار سازد.
وی ادامه داد: برای عدم تحقق نفوذ استکبار در کشور طالب باید برای 
مستحکم کردن پایه های انقالب اسالمی با هوشیاری و روشنگری، اذهان 

گاه کنند. عمومی را در شناسایی راه های نفوذ فکری و سیاسی مستکبران آ
شایان ذکر است؛ در حاشیه این نشست از دو خانواده حوزوی که 

بیشترین فرزندان طلبه را داشتند تقدیر به عمل آمد.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی مطرح کرد؛

نظم، انگیزه و روشمندی مؤلفه های 
پیشرفت طالب

به  حضور«  »طلیعه  همایش 
خواهران  علمیه  حوزه  همت 
استان البرز و با حضور مدیران، 
طالب  و  مدرسان  معاونان، 
این  خواهران  علمیه  مدارس 

استان برگزار شد.
ابوالفضل  »حجت االسالم 
بنی احمدی«، مدیر حوزه علمیه 
همایش  این  در  البرز  خواهران 
قرآن کریم، اهل بیت)علیهم السالم( و 
کعبه را حریم های الهی دانست.

مدیر حوزه علمیه خواهران البرز با تأکید بر نور بودن قرآن اظهار 
کرد: حکمت و نور خداوند در قرآن است. اگر طالب این نور هستید 
باید بر قرائت، درک مفاهیم و تقویت اندیشه خود بر مبنای آموزه های 

کتاب الله اهتمام داشته باشید.
وی همچنین با اشاره به حرمت کعبه در نزد خداوند متعال عنوان 
کرد: کسانی که مدعی خادمی حرمین شریفین هستند، با عناد به 

این حرم و زائران آن خیانت می کنند.
بال  دو  عترت  و  قرآن  این که  بیان  با  بنی احمدی  حجت االسالم 
پرواز انسان به سوی سعادت و کمال است، تصریح کرد: همان گونه 
توسل  بدون  ندارد، طلبگی  تأثیر  فرد  تنهایی در سعادت  به  که علم 
به عترت نیز معنا نداشته و موجبات کمال انسان را فراهم نمی کند.

برگزاری همایش »طلیعه حضور«

مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان:

طالب باید الگوی جامعه باشند

همایشی به همت مدرسه 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
شهر بابل برای ائمه جماعات 
و مبلغان امین مدارس سطح 

شهر برگزار شد.
»حجت  االسالم پوراکبر«، 
در  بابل  علمیه  حوزه  مدیر 
این که  بیان  با  همایش  این 
و  روحی  امنیت  طالب، 
را  اسالمی  جامعه  روانی 
نمود:  بیان  تأمین می کنند، 
خالقیت،  با  باید  طلبه ها 
صمیمی  ارتباط  ابتکار، 
ابزارهای  از  استفاده  و 
جوان  نسل  برای  دیجیتال، 
برنامه ریزی و آنها را هدایت 

کنند.
در بخش دیگری از این 
احمدی«،  »آقای  همایش 
مدیر اداره آموزش و پرورش 
مدرسه ،  کرد:  بیان  بابل 
همزبانی  و  محبت  سرای 
است. این امر مهم محقق 
فضای  مگر  نمی شود، 
معرفت،  از  سرشار  مدرسه 
نشاط  و  طراوت  بصیرت، 
این  در  طالب  که  باشد 
زمینه می توان نقش بسیار 

مؤثری داشته باشند.
وی افزود: بابل از گذشته 
بسیاری  بزرگان  و  علما 
داشته است و طالب باید به 

این امر استمرار بخشند.
»خانم فاطمه روحانی«، 
مدیر مدرسه علمیه خواهران 
سخنران  بابل  الزهرا)س( 
که  بود  مراسم  این  دیگر 
طالب  برای  تبلیغ  گفت: 
دوران  در  ویژه  به  خواهر، 
کنونی، که فضای مجازی، 
بیداد  ماهواره ها  و  رسانه ها 

می کند، ضروری است.

تحقیق پایانی 
»استطاعت در حج« 
تحقیق  دفاعیه  جلسه 
پایانی دانش آموخته سطح2 
خواهران  علمیه  مدرسه 
عنوان  با  بابل  الزهرا)س( 

استطاعت در حج برگزار شد.
مکانیکی«  ماریا  »خانم 
تحقیق  دفاعیه  جلسه  در 
پایانی خود، که با راهنمایی 
محسن  »حجت االسالم 
شیخی« و داوری »ابوترابی« 
کعبه،  گفت:  شد،  برگزار 
نخستین خانه  برای نیایش 
مردم قرار داده شده است.

 2 سطح  دانش آموخته 
خواهران  علمیه  مدرسه 
تدوین  اهداف  الزهرا)س( 
استطاعت  پایانی  تحقیق 
معنای  با  آشنایی  را  حج  در 
گاهی  آ و  استطاعت  صحیح 
بر اسرار آن، شناخت حدود و 
اختیارات افراد و بیان اختالف 
سنی  و  شیعه  فقهای  نظر 

درباره این موضوع دانست.
اهتمام  بر  همچنین  وی 
انتشار  در  حج  سازمان  بیشتر 
آموزشی  نرم افزارهای  و  کتب 
ارائه  جامعه،  افراد  گاه  آ برای 
برنامه های آموزشی درباره حج و 
احکام آن از سوی صدا و سیما و 
تربیت کارشناسان دینی از سوی 

حوزه های علمیه تأکید کرد.

همایش ائمه 
جماعات مدارس 

«بابل

امام حسین)ع( فرمودند:
أیما اثَنین َجری بینهما کالم فطلب أحدهما رَضـی االخر کاَن سابقة الَی الجّنة

هر یک از دو نفری که میان آنها نزاعی واقع و یکی از آن دو رضایت دیگری را بجوید، سبقت گیرنده
 اهل بهشت خواهد بود.

)محجة البیضاء ج 4،ص 228(

ٍل
َ

شٍّ َو ِغلٍّ َو َدغ
َ

وُبُهم ٍمن کلِّ غ
ُ
ل

ُ
إنَّ ِشیَعَتنا َمن َسلَمت ق

به درستی که قلب شیعیان ما از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است.
)فرهنگ سخنان امام حسین)ع(، ص 476(

زد
ی »

به  نماز«  مربی  »تربیت  نشست های  سلسله  از  نشست  دومین 
همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد و با حضور بانوان برگزار شد.
»آقای فالح«، روان شناس دینی در این نشست به بیان راه های 

ایجاد انگیزه در جوانان برای خواندن نماز پرداخت.
وی با بیان این که شناخت سبب ایجاد انگیزه می شود، اظهار کرد: 

پیش از شناخت توحید و خداوند باید اشتباهات ذهنی را برطرف کرد.
را تجسم  از مهم ترین شبهات مردم  این روان شناس دینی یکی 
کردن خدا دانست و بیان کرد: حتی برای ایجاد انگیزه در نوجوان 

نباید از تمثیل استفاده کرد.
کلمه  معنای یک  روان شناسی،  نظر  از  کرد:  اضافه  آقای فالح 
ثابت نیست، بلکه به میزان تجربیاتی که انسان با یک کلمه دارد، 
معنا متفاوت می شود. در معرفی خداوند برای فرزندان باید نخست 

صفات ذاتی او همانند رحمانیت را بیان کرد.
وی ادامه داد: البته باید عذاب های الهی را برای افراد بیان کرد 

تا به سمت بی بندباری سوق داده نشوند.
خدا،  از  انسان  شناخت  نوع  کرد:  تأکید  دینی  روان شناس  این 

سبب شکل گیری حرکات و سکنات او می شود.

دومین نشست »تربیت مربی نماز« 

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد از 
برگزاری کارگاه آموزشی »فن خطابه«، ویژه مبلغان و دانش آموختگان 

این مدرسه خبر داد.
بیان  به  استادان  دوره  این  در  کرد:  تصریح  الحسینی«  »خاتم  
مباحثی از قبیل فنون سخنرانی، مخاطب شناسی، اصول مداحی، 

اخالق سخنوری، منبر و مولودی خوانی پرداختند.
تبلیغی  توان  سطح  بردن  باال  را  دوره  این  برگزاری  از  هدف  وی 

مبلغان و دانش آموختگان در ایام محرم عنوان کرد.
یزد،  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
استقبال طالب را از دوره »فن خطابه« بسیار مطلوب ارزیابی کرد و یادآور 

شد: برگزاری این دوره در فواصل زمانی مختلف ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است در پایان، پس از برگزاری آزمون، به شرکت کنندگان 

مدرک دوره اعطا شد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س(  برگزار شد

کارگاه »شیوه های تبلیغ حجاب« برای مبلغان و دانش آموختگان 
سالن  در  یزد  شهر  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 

اجتماعات اداره کل تبلیغات اسالمی این استان برگزار شد.
»حجت االسالم محمد حسن معزالدینی«، امام جمعه موقت یزد در 
این کارگاه بر ضرورت تجدید نظر در شیوه های تبلیغ تأکید کرد و گفت: 

سلیقه و ابتکار مبلغان در زمینه بیان حجاب بسیار مهم است.
در  خود  دانش  سطح  بردن  باال  برای  مبلغان  کرد:  اظهار  همچنین  وی 

زمینه تبلیغ می توانند کتاب های نای و نی و زن و آزادی را مطالعه کنند.
گفتنی است، در این کارگاه پنجاه نفر از مبلغان خواهر استان یزد شرکت 

کردند که در پایان پس از برگزاری آزمون به آنها گواهی دوره اعطا شد.

کارگاه  آموزشی »شیوه های تبلیغ حجاب«

کارگاه آموزشی »فن خطابه«

در  امریکا«  با  تعامل  و  برجام  مسئله  »بررسی  سیاسی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س(  یزد برگزار شد.

به  نشست  این  در  سیاسی  مسائل  کارشناس  برزکار«،  »خانم 
بررسی تحوالت سیاسی ایران و جهان پرداخت.

چند  باید  سیاسی  بصیرت  افزایش  برای  مبلغ  هر  افزود:  وی 
شاخصه مهم همانند شناخت مسائل روز و دشمن را داشته باشد.

کارشناس مسائل سیاسی، تعامل ایران با امریکا را حربه دشمن 
ُنه کشور  ایران جزو  و خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی  دانست 

دارنده دانش هسته ای است.
همین  است.  منطقه  در  بزرگ  قدرت  اکنون  اسالمی  ایران  داد:  ادامه  وی 
موضوع امریکا را به وحشت انداخته و سبب شده است با ایران تعامل داشته باشد.
اهمیت  بیان  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  برزکار  خانم 
اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: برای شکوفایی اقتصاد کشور باید 

رفاه طلبگی را کنار گذاشت. 
خودباوری،  تالش،  کار،  فرهنگ  است  الزم  شد:  یادآور  وی 

مدیریت و برنامه ریزی صحیح را در جامعه گسترش داد.

بررسی مسئله برجام و تعامل با امریکا

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  برگزار نمود

یادواره »شهدای طلبه«
یادواره »شهدای طلبه« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهر 

یزد با حضور طالب برگزار شد.
در این مراسم »آیت الله محمدرضا ناصری« نماینده ولی فقیه در 
استان یزد و جمعی از مسئوالن، رزمندگان و جانبازان هشت سال 

دفاع مقدس حضور داشتند.
ولی فقیه  نمایندگی  مسئول  گندمی«،  علی  »حجت االسالم 
الگوگیری  و  أثرپذیری  به  یادواره  این  در  یزد  استان  الغدیر  در سپاه 
رزمندگان از روحانیت اشاره کرد و گفت: نقش این قشر در پیشبرد 

اهداف دفاع مقدس بسیار مثبت بود.
آقایان »فضلی« و »فتوحی« از جانبازان هشت سال دفاع مقدس 
و  طالب  نقش  بیان  به  که  بودند  مراسم  این  سخنران  دیگر  از 

روحانیان در جنگ تحمیلی پرداختند.
خاطره  و  یاد  گرامی داشت  منظور  به  یادواره  این  است  گفتنی 

شهدای طلبه و جان باختگان فاجعه منا برپا شد.
با عنوان »ابعاد زندگی طلبه« به  افتتاح نمایشگاه صراط عرفان 

دست »آیت الله ناصری«، از دیگر بخش های این مراسم بود.

جلسه نشستی با مشاور با عنوان 
همدلی  با حضور استاد و مشاور 
حوزه در مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( یزد برگزار شد.
در این جلسه »خانم طباطبایی«، 
از  هدف  حوزه  استاد  و  مشاور 
مشاوره را استفاده از عقل و علم 
و  کرد   عنوان  دیگری  تجربه  و 
زمینه  چهار  در  مشاوره ها  گفت: 
و  خانواده  تربیتی،  تحصیلی، 

ازدواج خالصه می شود.
به  را  کارگاه ها  برگزاری  وی 
افکار، الزم و ضروری  تبادل  دلیل 
دانست و افزود: طرح موضوعاتی 
روش های  اهمال گری،  همچون 
گاهی،  خودآ مهارت های  مطالعه، 
و  استرس  و  خشم  کنترل 
این  در  را  ارتباطی  مهارت های 

کارگاه ها مفید و مؤثر ارزیابی کرد.
رابطه  کیفیت  به  توجه  وی 
در  کافی،  خواب  خانواده،  در 
مناسب  محیط  گرفتن  نظر 
برای مطالعه و برنامه ریزی را در 
موفقیت افراد ضروری دانست.

و  استادان  از  زارع«  »خانم 
الزهرا)س( نیز در  مشاوران حوزه 
این جلسه به اهمیت و ضرورت 
گرفتن  مشاوره  و  دادن  مشاوره 
اشاره کرد و گفت: در این باره، 
مسابقات مقاله نویسی در زمینه 

مشاوره برگزار خواهد شد.

برگزاری جلسه 
»نشستی با مشاور«

 در مدرسه 
الزهرا)س(  نشست اخالقی با حضور »آیت الله 

محی الدین حائری شیرازی« در  
زهرائیه  خواهران  علمیه  مدرسه 

نجف آباد برگزار شد.
در این نشست آیت الله حائری 
خبرگان  شیرازی، عضو مجلس 
طلبگی  اساس  گفت:  رهبری 
خدا  پذیرش  مورد  که  است  آن 
توفیق، در  قرار  بگیریم و ریشه 

این پذیرش اخالص است.
وی همچنین افزود: گاهی توفیقات در طلبگی جذب دیگران و 
گاه جایگاه های دنیایی و احترام اطرافیان را به دنبال دارد، اما همه 

این توفیقات به نیت طلبه و میزان اخالصش بستگی دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به جایگاه زن در اسالم و قرآن و به 
نقش ویژه حضرت زهرا)س( در دفاع از والیت اشاره کرد و گفت: با وجود چنین 

نقشی، خانم فاطمه زهرا)س( در خانه نیز بهترین یاور برای همسرش بودند.
خواهران  علمیه  حوزه های  حیات بخش  نقش  بر  همچنین  وی 
تأکید کرد و گفت: حوزه های علمیه خواهران باید برای الگویی برای 

دانشگاه ها باشند.

»آیت الله حائری شیرازی« در مدرسه زهرائیه نجف آباد عنوان کرد

حوزه های علمیه خواهران؛ الگویی 
برای دانشگاه ها

نشست اخالقی ویژه استادان با حضور کارشناس مسائل مذهبی 
در مدرسه علمیه خواهران زهرائیه نجف آباد برگزار شد.

کارشناس  و  اخالق  استاد  فرحزاد«،  حبیب الله  »حجت االسالم 
زهرائیه  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  جمع  در  سیما  و  صدا 
نجف آباد گفت: رموز موفقیت انسان در قرآن بیان شده است و ما 
می توانیم با توجه به مبانی این کتاب انسان ساز، در همه سختی ها و 

بدترین شرایط موجود نیز بهترین ها باشیم.
استاد اخالق با تشریح معنای تقوا، اظهار کرد: تقوا یعنی این که 
نیز  خداوند  که  چرا  نکنیم،  فراموش  را  خدا  امر  کاری  هر  کنار  در 
امر کرده، ذکر خودش است و حتی  به آن  را که  مهم ترین واجبی 

نماز ستون دین معرفی شده، زیرا یاد خداست.
حجت االسالم فرحزاد تصریح نمود: البته منظور از یاد خدا، تنها 
ذکر زبانی نیست، بلکه منظور، یاد خدا هنگام حالل و حرام است.

نشست اخالقی، ویژه استادان

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
برگزاری  تصویب  از  یزد  استان 
سیاسی  مربی  تربیت  دوره 
مدارس  در  تبلیغی  رویکرد  با 
علمیه خواهران شهر میبد خبر 

داد.
محمد  »حجت االسالم 
در  گفت:  کارگرشورکی« 
حضور  با  که  جلسه ای 
شاکری«،  »حجت االسالم 
فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
مدیران  و  میبد  ناحیه  سپاه  در 
علمیه  مدارس   3 و   2 سطح 
یزد  خواهران شهر میبد استان 
که  شد  تصویب  گشت،  برگزار 
با  سیاسی  مربی  تربیت  دوره 
مدارس  این  در  تبلیغی  رویکرد 

علمیه برگزار شود.
توجه  با  این دوره  افزود:  وی 
دو  هر  مبلغان  و  طالب  نیاز  به 
خواهران  علمیه  مدارس  سطح 
مسائل  مورد  در  اطالعاتی  به 
وفرقه های  گروه ها  و  سیاسی 
موجود در جامعه برگزار می شود.

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
در  کرد:  اظهار  یزد   استان 
مدارس  مدیران  جلسه  این 
برنامه  میبد  خواهران  علمیه 
سیاسی را با توجه به زمان بندی 
خود  آموزشی  کالس های 

تنظیم کردند.
کارگرشورکی  حجت االسالم 
دوره  این  از  هدف  داد:  ادامه 
است  سیاسی  مربیان  تربیت 
موضوعاتی  دوره  این  در  و 
جریان شناسی،  همچون 
به  فرقه شناسی  و  ماهواره 
طالب آموزش داده خواهد شد.

تصویب برگزاری 
دوره تربیت مربی 

سیاسی در مدارس 
علمیه خواهران

و  خواهران  علمیه  حوزه  همکاری های  کمیته  مشترک  نشست 
آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد.

حسینی«  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  نشست  این 
کرج،  جمعه  امام  و  البرز  استان  در  ولی فقیه  نماینده  همدانی 
پرورش،  و  آموزش  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  دانشور«  »یوسف 
و  نظارت  و  ساماندهی  مسئول  اجاللی«  سعید  »حجت االسالم 
»نرگس انصاری« معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان البرز 

در دفتر امام جمعه کرج برگزار شد.
بر  نشست  این  در  همدانی  حسینی  والمسلمین  حجت االسالم 
استفاده از ظرفیت های استان و همکاری همه جانبه تمام نهادها و 

سازمان ها در پیشبرد اهداف تربیتی و آموزشی تأکید کرد.
یوسف دانشور، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان 
و  فعالیت ها  از  گزارشی  نشست  دیگر  سخنران  عنوان  به  نیز  البرز 

اقدامات انجام شده در راستای مصوبات جلسات گذشته ارائه کرد.
علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  انصاری،  نرگس  نشست  پایان  در 
خواهران استان البرز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده اذعان 
کرد: تاکنون 60 نفر از طالب مبلغ تحت عنوان طرح امین و روشنا به 
آموزش و پرورش معرفی شده اند که از این تعداد در حال حاضر 50 نفر 

در مدارس به عنوان کارشناس دینی در حال خدمت هستند.

برگزاری نشست کمیته همکاری های حوزه 
علمیه خواهران و آموزش و پرورش البرز

به همت مدرسه  علمیه 
خواهران الزهرا)س( 

برگزار شد
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کرده سفر  زعزی 

وصیت این جانب به حوزه های مقدسه علمیه آن است که کرارًا عرض نموده ام که در این زمان که مخالفین اسالم و «
جمهوری اسالمی کمر به براندازی اسالم بسته اند و از هر راه ممکن برای این مقصد شیطانی کوشش می نمایند و یکی از 
راه های با اهمیت برای مقصد شوم آنان و خطرناك برای اسالم و حوزه های اسالمی، نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در 
حوزه های علمیه است که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه ها با اعمال ناشایسته و اخالق و روش انحرافی است 
گاهی بر علوم اسالمی و جازدن، خود را  و خطر بسیار عظیم آن در درازمدت به مقامات باال رسیدن یك یا چند نفر شیاد که با آ
در بین توده ها و قشرهای مردم پاکدل و عالقه مند نمودن آنان را به خویش و ضربه مهلك زدن بـه حوزه های اسالمی و اسالم 
عزیز و کشور در موقع مناسب می باشد و میدانیم که قدرت های بزرگ چپاولگر در میان جامعه ها افرادی به صورت های 
مختلف از ملیگراها و روشن فکران مصنوعی و روحانینمایان که اگر مجال یابند از همه پرخطرتر و آسیب رسان ترنـد، ذخیره 
دارند که گاهی سی چهل سال با مشی اسالمی و مقدس مابی با پان ایرانیسم و وطن پرستی و حیله های دیگر بـا صبر و 

بردباری در میان ملت ها زیست میکنند و در موقع مناسب مأموریت خود را انجام میدهند.
برگرفته  از وصیت نامه امام)ره( در مورد حوزه های علمیه

فق
با »

خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به  شهدا  و  مهدویت  نمایشگاه 
یزد در محل  استان  بافق  ناجا شهر  پلیس  با همکاری  و  الزهرا)س( 

بیت الرضا)ع( این شهر برپا شد.
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  تفکری«،  مریم  »خانم 
مرتبط  مختلف  غرفه های  بر  عالوه  نمایشگاه  این  در  گفت:  بافق 
مخدر،  مواد  رانندگی،  و  راهنمایی  پلیس  مانند  انتظامی  نیروی  با 
غرفه هایی نیز تحت عنوان مهدویت و شهدا به همت طالب حوزه 
علمیه الزهرا)س( آماده شد و در معرض دید بازیدکنندگان قرار گرفت.
با  نمایشگاه  این  افزود:  نمایشگاه  این  برپایی  هدف  درباره  وی 
منتظر  ویژگی های  و  انتظار  فرهنگ  با  عموم  بیشتر  آشنایی  هدف 
به  انقالب،  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامی داشت  همچنین  و  واقعی 

ویژه شهدای طلبه و نیروی انتظامی برگزار شد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران بافق اظهار کرد: در این نمایشگاه 
بود  انتظار  فرهنگ  و  مهدویت  درباره  که  طالب  پایان نامه های 
و  بافق  شهرستان  طلبه  شهدای  زندگی نامه  و  تصاویر  همچنین  و 

کتاب های مهدویت در معرض دید عموم قرار گرفت.

برپایی نمایشگاه مهدویت و شهدا به 
همت مدرسه الزهرا)س( 

«ساری

نشست »مهارت های ارتباطی 
زوجین« به همت مدرسه علمیه 
شهر  الزهرا)س(  خواهران 

ساری برگزار شد.
مشاور  شرافتی«،  »خانم 
خانواده در این نشست به بیان 
همسر  انتخاب  مالک های 
با  باید  فرد  گفت:  و  پرداخت 
مالک ها،  بررسی  و  تحقیق 
و  انتخاب  را  خود  همسر 

تشکیل خانواده دهد.
وی تأکید کرد: زندگی مسیر 
پر پیچ و خم است که برای طی 
این مسیر باید انرژی روانی باالیی در 

فرد وجود داشته باشد.
خانم شرافتی داشتن روحیه 
مسیر  در  حرکت  برای  باال 
سخت زندگی را در گرو مطالعه 

هدفمند و مفید عنوان کرد.
عناصر مهم  از  را  تعهد  وی 
مشترک  زندگی  در  أثرگذار  و 
صداقت،  گفت:  و  دانست 
وفاداری،  سازگاری،  رازداری، 
تعامل، همکاری و به کاربردن 
الفاظ زیبا از دیگر مهارت های 

الزم برای زوجین است.
خانم شرافتی تأکید کرد: 
برای  زندگی هر چه  در  فرد 
برای  باید  می پسندد،  خود 

دیگران نیز بپسندد.

برگزاری 
نشست فرهنگی

مدرسه  فرهنگی  نشست 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
سخنرانی  با  ساری  شهر 
بسیج  سازمان  مسئول 
سپاه  روحانیون  و  طالب 

کربال برگزار شد.
روح الله  »حجت االسالم 
به  نشست  این  در  فرخی« 
بیان جایگاه والیت پرداخت 
اصول  از  والیت  گفت:  و 

مهم اسالم است.
وی افزود: موضوع والیت 
ارزشمند  و  مهم  قدری  به 
پذیرش  خداوند  که  است 
رسالت نبی اکرم)ص( را به ابالغ 
حضرت  می کند.  منوط  آن 
تکلیف  این  نیز  رسول الله)ص( 
برای  خم  غدیر  در  را  الهی 

هزاران نفر بیان می کنند.
بسیج  سازمان  مسئول 
سپاه  روحانیون  و  طالب 
کربال با بیان این که متأسفانه 
باقی  والیت  امر  بر  بسیاری 
در  حتی  گفت:  نماندند، 
زمان ابالغ این تکلیف الهی 
گناهکار  و  گمراه  افراد  نیز 
که  بوده اند  فراوان  قدری  به 
حضرت رسول الله)ص( از خدا 
این  از  را  ایشان  می خواهند 

کار معاف کند.

به همت مدرسه الزهرا)س(
برگزار شد

نشست 
»مهارت های 

ارتباطی زوجین« 

با  امامت  تخصصی  دوره 
حضور استاد حوزه و دانشگاه در 
فاطمه  مدرسه علمیه خواهران 

محدثه)س( اصفهان برگزار شد.
در این دوره »حجت االسالم 
استاد  سبزواری«،  سیدحسن 
تبیین  به  دانشگاه  و  حوزه 
جایگاه امامت پرداخت و با بیان 
مطالبی مبنی بر ضرورت وجود 
امام براساس ادله عقلی، گفت: 
قاعده لطف، نیاز شرع به حافظ 
به شرع  و ضرورت وجود مبین 
بر  عقلی  ادله  جریان  دالیل  از 

ضرورت امام است.
وجود  ضرورت  افزود:  وی 
انسان معصوم و حجت الهی در 
همه زمان ها با استناد به دالیل 
عامه  امامت  در  عقلی  متعدد 
است، یکی از دالیل، این است 
فیض  یک  امامت  و  نبوت  که 
است  خداوند  جانب  از  معنوی 
قاعده لطف چنین  اساس  بر  و 

لطفی باید همیشگی باشد.
در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
لطف  قاعده  تبیین  راستای 
اظهار کرد: نبوت و امامت یک 
خداوند  جانب  از  معنوی  فیض 
است که بر اساس قاعده لطف 
باید همیشه وجود داشته باشد. 
که  می کند  اقتضا  لطف  قاعده 

در میان جامعه اسالمی امامی 
باشد که محور حق بوده، جامعه 

را از خطای مطلق باز دارد.
سبزواری  حجت االسالم 
دین  اسالم  این که  بیان  با 
که  است  جهان شمولی 
بشر  سعادت  آن  جاودانگی 
ارمغان  به  همیشه  برای  را 
نیز  مکلفان  همه  و  می آورد 
قیامت  قیام  تا  رسالت  آغاز  از 
کنند،  عمل  آن  به  موظف اند 
جمیع  اتفاق  به  داد:  ادامه 

فرقه های اسالمی، چنین دینی 
دارد،  نگهبان  و  حافظ  به  نیاز 
به گونه ای که نسل های بعدی 
و  تغییر  کمترین  بدون  بتوانند 
تحریفی به جمیع اصول و فروع 
اگر  و  کنند  پیدا  دست  شرع 
کمال  و  تمام  صورت  به  شرع 
مکلفین  به  مطمئنی  کانال  از 
یا  غیرمعلوم  به  تکلیف  نرسد، 

دین ناقص الزم می آید.
غایت  و  هدف  ادامه  در  وی 
نظر  بررسی  با  را  امام  نصب 

امامیه  و  اشاعره  اهل سنت 
داشت:  بیان  و  کرد  مطرح 
موسی  نوادگان  از  اشاعره 
اشعری از فرقه های اهل سنت 
است که نصب امام را برخالف 
تألیفاتشان  در  تعریفشان، 
دنیوی  امور  به  منحصر 

می دانند.
دانشگاه  و  حوزه  استاد 
خاطرنشان کرد: اشاعره امام را  
»رعاصه االمامه فی امور الدین 
در  کردند،  تعریف  الدنیا«  و 

صورتی که بر خالف تعریفشان، 
دنیوی  امور  به  منحصر  را  امام 

می دانند.
سبزواری  حجت االسالم 
امام  نصب  ضرورت  داد:  ادامه 
برقرای  اجتماع،  نظام  حفظ 
و  الهی  حدود  اجرای  عدالت، 

هدایت عملی است.
روش  از  استفاده  با  وی 
ادله  انواع  به  برون مذهبی 
ادله  افزود:  و  پرداخت  امامت 
برائت، شامل ادله عقلی و نقلی 
می توان  را  نقلی  ادله  و  است 
و  آیات  طریق  از  ادله  شامل 

احادیث دانست.
به  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
امامت  بر  قرآنی  ادله  انواع 
والیت  و  امامت  گفت:  و  پرداخت 
و  امامت  قرآن،  در  امیرمؤمنین)ع( 
والیت اهل بیت)علیهم السالم( در قرآن، 
مرجعیت دینی اهل بیت)علیهم السالم( در 
اهل بیت)علیهم السالم( فضایل  و  قرآن 
امامت  بر  قرآنی  ادله  از  قرآن  در 

است.
وی با بیان این که الزم است 
طالب عرق دینی خود را در این 
مسائل و در راستای توانایی خود 
تحریک کنند، افزود: تحقیقات 
طالب و مباحثه درباره امامت، 

اساسی و ضروری است.

در مدرسه علمیه خواهران  فاطمه محدثه)س(  عنوان شد

سعادت جاودانه بشر؛ ارمغان اسالم ناب
«اصفهان

کارگاه آموزشی »مهارت های زندگی« با حضور مشاور تخصصی 
خانواده در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( اصفهان برگزار شد.

در این کارگاه »حجت االسالم محمدعلی آزمون«، مشاور تخصصی 
خانواده به بیان چند اصل تأثیرگذار در تحکیم بنیان خانواده پرداخت و 
با اعالم آمار طالق، گفت: در کنار این آمار نگران کننده، شرایط برخی 
از زوج هایی هم که خانواده های خود را حفظ کرده اند، مطلوب نیست و 
باید گفت به گونه ای دچار طالق عاطفی شده اند که این ضایعه بسیار 

خطرناک تر از جدایی همسران از یکدیگر است.
وی افزود: یکی از مهم ترین دالیل ازدواج، رسیدن به آرامش روحی 
قائل  طرفین  که  می شود  حاصل  هنگامی  آرامش  این  و  است  روانی 
به وظایف خود بوده، آنها را در اولویت قراردهند، در حالی که امروزه 
جوانان وظایف همسری خود را در اولویت های بعد از تحصیل و شغل 

قرار داده اند که موجب بروز مشکالت خانوادگی می شود.
در  که  بدانند  باید  خانم ها  کرد:  اظهار  خانواده  مشاور تخصصی 
مقابل همسر خود همیشه منصف باشند و حق را به خود ندهند و 
هنگامی که ناراحتی به وجود آمد، قبل از این که برخوردهای همسر 
خود را ببینند، رفتار خود را هم مدنظر داشته باشند که چگونه بوده 

است و بهتر بود چگونه باشد.

به این معنا نیست که  حجت االسالم آزمون ادامه داد: انصاف داشتن 
از حقوق و خواسته های خود کوتاه بیایند و دست بکشند، بلکه به این معنا 
بهترین  آیا  که  کنند  محاسبه  را  خود  رفتار  قضاوتی،  هر  از  قبل  که  است 

برخوردی که می توانستند با همسر خود داشته باشند، همین بوده است.
امور  در  زوجین  موفقیت  عوامل  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
خانوادگی، دانش افزایی است به این معنی که سطح شناخت خود را 
از روحیات همسر و همچنین وظایف همسری باال ببرند و به تبع آن 

خواسته های خود را متناسب سازند.
حجت االسالم آزمون بیان داشت: از نیازهای روحی مردان که 
خانم ها باید مدنظر داشته باشند و تأثیر بسزایی در گرم شدن روابط 
زوجین دارد، این است که هنگام خروج شوهر از منزل، او را بدرقه 
کنند، خانم های شاغل باید قبل از همسر به خانه برگردند، هنگام 
بازگشت شوهر به استقبال او بروند، در هنگام غذا خوردن بعد از او 
مشغول غذا خوردن شوند و همیشه برای همسرشان آراسته باشند.

وی افزود: با توجه به این که یکی از ویژگی های مشترک آقایان بصری 
نظم  به  فوق العاده  بصری  افراد  بدانند  باید  خانم ها  است،  آنها  بودن 
اهمیت می دهند، پس همواره سعی کنند در منزل همه چیز منظم باشد.
مرد  و  است  مطلوب  زن  داد:  ادامه  خانواده  تخصصی  مشاور 
خود  مطلوب  را  او  و  می شود  زن  زیبایی  طالب  مرد  یعنی  طالب، 
می بیند؛ از این رو مطلوب بودن زن باید همواره ادامه داشته باشد و 
زن با آراسته بودن و تمیز و شیک بودن، همواره مطلوب مرد بماند.

انقالب  عمر  از  دهه  چهار  این که  بیان  با  آزمون  حجت االسالم 
نشده  حل  خانواده  هنوز مشکالت  حال  این  با  و  می گذرد  اسالمی 
است، گفت: این امر سامان نمی گیرد، مگر اینکه زوجین قبل از این 
که به حقوق خود واقف شوند، به نقش ها و وظایف خود عمل کنند.

برگزاری کارگاه آموزشی »مهارت های 
زندگی«  در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( 

نمایندگی  دفتر  مسئول  رضایی«،  عبدالله  »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  سیاسی  نشست  در  مشگین شهر  سپاه  در  ولی فقیه 
خواهران فاطمیه مشگین شهر با تأکید بر این که شناخت غدیر سبب 
نقلی،  دالیل  افزون  بر  کرد:  اظهار  می شود،  مشکالت  تمام  حل 

دالیل عقلی نیز جانشینی امیرمؤمنان)ع( را تأیید می کند.
از  امام علی)ع( عالم ترین و عاقل ترین فرد امت پس  افزود:  وی 
نبی اکرم)ص( بودند که تمام کماالت انسانی در ایشان وجود داشت. 

این موضوع جانشینی حضرت علی)ع( را بیان می کنند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی  فقیه در سپاه مشگین شهر در بخش 
نمودی  این که جمهوری اسالمی،  بیان  با  از سخنان خود  دیگری 
بدون اسالمیت،  نظام  این  ائمه اطهار)ع( است، گفت:  از حکومت 

همانند نظام های دیگر می شود.
از دست آوردهای  ایجاد تحول روحی در جوانان  داد:  ادامه  وی 
انقالب اسالمی است که باید به عنوان برای جوانان دیگر کشورها 

معرفی شود تا مقدمه ظهور را فراهم کنند.
و  بی تدبیری  طالب  نشست  این  پایان  در  است  ذکر  شایان 

بی کفایتی آل سعود را در اداره حرمین شریف محکوم کردند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی  فقیه در سپاه مشگین شهر تصریح کرد

انقالب اسالمی؛ نمودی از حکومت 
اهل بیت)علیهم السالم(  هر

نش
گی
مش
»

نشست اخالقی با حضور امام جمعه شهر پارس آباد استان اردبیل 
در مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( این شهر برگزار شد.

امام جمعه  این نشست »حجت االسالم سیدسعید رشادی«،  در 
پارس آباد با اشاره به اهمیت حضور خواهران  طلبه در جامعه گفت: 

حفظ جایگاه زن در جامعه اسالمی اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: در کشورهای غربی از زن استفاده ابزاری می شود و امروزه 
نیز شاهد هستیم که داعش، زن را ابزار می داند و از آن استفاده می کند.

علمیه  حوزه های  در  که  این  به  اشاره  با  رشادی  حجت االسالم 
خواهران بانوان نخبه تربیت شده، به مدارج عالی می رسند، اظهار 
را  نکته  این  باید  شده اند،  برتر  عناوین  حائز  که  طلبه  بانوان  کرد: 

بدانند که تازه در اول مسیر بسیار پیچیده و دشوار قدم گذاشته اند.
وی بر ضرورت ارتقا و شکوفاشدن استعدادهای بانوان طلبه تأکید 
داده،  ارتقا  را  باید سطح علمی خود  داد: طالب خواهر  ادامه  و  کرد 

توانایی خود را با شرکت در جشنواره ها بیش از پیش نشان دهند.

اد
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ار
پ امام جمعه پارس آباد در «

مدرسه علمیه خواهران ثامن الجج)ع( خواستار شد

ارتقای  سطح علمی خواهران طلبه

بررسی علل فرهنگی کاهش جمعیت در مدرسه علمیه  نشست 
خواهران حضرت ثامن الحجج)ع( پارس آباد برگزار شد.

خواهران  علمیه  مدرسه  مشاور  علیاری،  لیال  نشست  این  در 
علت  این  که  بیان  با  اردبیل  استان  پارس آباد  شهر  ثامن الحجج)ع( 
کاهش جمعیت،وابسته به مسائل اجتماعی و فرهنگی است، گفت: 
به فرهنگ مدرن، علت فرهنگی کاهش  تبدیل شدن تک فرزندی 

جمعیت است.
وی افزود: در اسالم به مسئله فرزندآوری و افزایش جمعیت توجه 
ویژه ای شده و فرزندکشی و قتل نفس مورد نکوهش قرار گرفته است.
با  پارس آباد  ثامن الحجج)ع( شهر  خواهران  علمیه  مدرسه  مشاور 
اشاره به زنده به گور کردن دختران در زمان جاهلیت، اظهار کرد: 
زمان های  مردمان  از  جنین  سقط  با  جاهل،  افراد  حاضر  حال  در 

جاهلّیت پیشی گرفته اند.
خانم علیاری علت کاهش جمعیت را دالیل اجتماعی و فرهنگی 
برای  بعد  به   70 دهه  در  گسترده  تبلیغات  داد:  ادامه  و  دانست 
فرزندآوری کم و تبدیل شدن تک فرزندی به فرهنگ مدرن و مطرح 
و  فرهنگی کاهش جمعیت است  از علل  بهداشتی،  کردن مسائل 
بزه کاری اجتماعی و دیدگاه های فمینیستی برای ازدواج، اشتغال و 
تحصیل زنان، شهرنشینی و تغذیه شهری و افزایش سن ازدواج، از 

علل اجتماعی کاهش جمعیت به شمار می رود.
وی تصریح کرد: افزایش جمعیت، با توجه به نظریه های موافقان 
نظامی  اهداف  پیشبرد  و  اقتصاد  و  ثروت  افزایش  این مورد، سبب  در 
مملکت  در  موجود  قابلیت های  پیشی گرفتن  و  تحرک  عامل  و  کشور 

می شود.

در مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( پارس آباد بررسی شد

»علل فرهنگی کاهش جمعیت«

سیدمهدی  »حجت االسالم 
ابطحی« در نشست هم اندیشی 
با مسئول دبیرخانه کرسی های 
آزاداندیشی  و   نظریه پردازی 
گفت:  اصفهان  علمیه  حوزه  
برگزاری کرسی های آزاداندیشی 
مقام  تأکیدهای  مهم ترین  از 
در  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
جهت باال بردن رشد و پیشرفت 

فکری حوزه هاست.
وی افزود: این کرسی ها هر 
چه بیشتر تشکیل شود، تأثیرات 
حوزه های  برای  ارزشمندی 

علمیه خواهد داشت.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
به  اشاره  با  اصفهان  استان 
کرسی های  برگزاری  اهمیت 
باید  کرد:  تصریح  آزاداندیشی 
کرسی های  از  حاصل  نتایج 
نقد، مناظره و آزاداندیشی برای 
طالب  و  استادان  مدیران، 

مدارس تبیین شود.
موضوع های  داد:  ادامه  وی 
برگزاری  جهت  پیشنهادی 
در  آزاداندیشی  کرسی های 
خواهران  علمیه  حوزه های 
اعالم  پژوهش  معاونت  به  باید 
شود، سپس در شورای علمی- 
در  و  مطرح  استان  پژوهشی 
دبیرخانه  به  تصویب  صورت 
حوزه   آزاداندیشی  کرسی های 

علمیه اصفهان ارسال شود.
حجت االسالم ابطحی تأکید 
درخواست  باید  مدارس  کرد: 
کرسی  برگزاری  جهت  را  خود 
پژوهش  معاونت  طریق  از 
کرسی های  دبیرخانه  به  استان 
آزاداندیشی  و   نظریه پردازی 
اعالم  اصفهان  علمیه  حوزه  

کنند .
وی یادآور شد: برای برگزاری 
در  آزاداندیشی  کرسی های 
به  باید  مدارس علمیه خواهران 
شیوه نامه  و  اساس نامه  از  غیر 
کلی، با توجه به شرایط حوزه های 
علمیه خواهران ضوابط ویژه ای 

در نظر گرفته شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان 
بیان کرد

تأثیر ارزشمند 
کرسی های 

آزاداندیشی بر 
رشد فکری حوزه 

کرسی آزاداندیشی »زی طلبگی« با عنوان »پوشش و زینت« در 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( شهرکرد برگزار شد.

کننده  ارائه  اساتید  ترتیب  به  ظفری«  »سمیه  و  قربانی«  »زهرا 
بحث و داور بودند. طالب مدرسه نیز در این نشست به عنوان استاد 

منتقد به ایفای نقش پرداختند.
مؤمن  انسان  هر  کرد:  اظهار  بحث  کننده  ارائه  استاد  قربانی، 
مؤظف است بندگی خدا را داشته باشد. این بندگی و فرمانبرداری 
همان گونه که در افکار، عقاید و خلقیات انسان تجلی می یابد، در 

ظواهر او نیز مصداق دارد.
را  خود  باطن  و  ظاهر  است  مؤظف  مٔومنی  هر  داد:  ادامه  وی 
براساس روش بندگی و ادب عبودیت شکل دهد. همان گونه که در 
خلوت، بنده و فرمان بردار خدا است، در میان مردم نیز سرسپردگی 
خود را به خدا بروز داده و ظاهر خود را مناسب رضای خدا تنظیم کند.
طرح  به  بودند  آزاداندیشی  کرسی  این  منتقد  اساتید  که  طالب 
پرسش هایی از قبیل شأن روحانیت را چه کسی تعریف می کند؟ پوشیدن 
برخی البسه همانند چادر طرح دار خالف طلبگی است؟با توجه به این 
نمی شود؟آیا  مردم  از  آن ها  جدایی  سبب  طالب  برای  شرایط  و  قیدها 

زینت در محدوده مکانی حوزه اشکال دارد؟و غیره پرداختند.
سمیه ظفری نیز به عنوان استاد داور اظهار کرد: امام صادق)ع( 
در روایتی می فرمایند: »کار خوب از هر کس خوب است و از تو به 
جهت نسبتی که با ما داری، خوبتر است. کار بد، بد است و برای 
تو به جهت نسبتی که با ما داری، بدتر است.«)بحاراالنوار جلد 47 

صفحه 349 و شرح نهج البالغه(
به  و  بوده  صادق)ع(  امام  مکتب  شاگرد  چون  طلبه  افزود:  وی 
شیعیان نسبت دارد؛ باید هر چیز را به طور اکمل و تمام انجام دهد. 

طلبه نباید به حداقل ها بسنده کنند.

رد
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شه
»

برگزاری کرسی آزاداندیشی »زی طلبگی« 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(

هر
وش

ن »

تکیه  با  علی)ع(  امام  امامت  »اثبات  عنوان  با  آزاداندیشی  کرسی 
بر حدیث غدیر« در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( شهر 

نوشهر استان مازندران برگزار شد.
»غالمرضایی«  بحث،  کننده  ارائه  »خدابنده«  نشست  این  در 

استاد منتقد و »قائمی« استاد داور بود.
خدابنده، ارائه کننده بحث اظهار کرد: اسالم دین خاتم است. یعنی 
پس از آن دین دیگری به وجود نخواهد آمد. از سوی دیگر در فرصت 
کمی که پیامبر)ص( داشتند، افزون بر تالش های فراوان نتوانستند تمام 

اسالم و احکام ریز و درشت آن را به جامعه منتقل کنند.
در بخش دیگری از این کرسی آزاداندیشی غالمرضایی به عنوان 
پیش رو مورد قبول جمع است.  استاد منتقد تصریح کرد: موضوع 
می توان  را  مباحثی  زاویه  چند  از  مطلب  کردن  نهادینه  برای  ولی 
مطرح کرد و آن این است که آیا دلیل عقلی در اثبات والیت آمده 

است یا خیر؟
قائمی به عنوان استاد داور نیز در این نشست تأکید کرد: درباره 
عقل  همان  عقل،  از  منظور  شود.  عنوان  باید  نکاتی  عقلی  ادله 
درنظر  بدون  انسانی  هر  یعنی  است.  ذم  و  مدح  بر  مبتنی  نظری 
گرفتن اعتقاد و مکتبش، نسبت به خوبی ها، ُحسن دارد و نسبت به 

بدی ها، قبح و ذم دارد.

کرسی آزاداندیشی با عنوان »اثبات امامت
 امام علی)ع( با تکیه بر حدیث غدیر« در مدرسه 

علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( 



در مدرسه علمیه خواهران ولی عصر)عج( برگزار شد
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»احترام به استاد هم یك مسأله است. یکی از سنت های رائج حوزه های علمیه، تواضع شاگرد در مقابل استاد بود؛ احترام «
به استاد. »آداب المتعلمین« می نوشتند، که متعلم در مقابل معلم چه وظائفی دارد و معلم چه حقوقی بر او دارد؛ همچنان که 

متقاباًل متعلم بر معلم حقوقی دارد. اینکه استاد بیاید بگوید و برود، نه؛ حرف شاگرد را می شنفتند، گوش می کردند.
اینها از قدیم معمول بوده است. در همین زمان ما بعضی از بزرگان بودند، االن هم هستند؛ شاگرد بعد از درس، تا خانه  
استاد او را همراهی می کرد؛ بحث می کرد، صحبت می کرد، سؤال می کرد. گعده، گعده ی علمی؛ نشست، نشست تحقیقی و 

سؤال و جواب؛ اینها سنت های خوب حوزه ی ماست.
دیگران می خواهند اینها را از ما یاد بگیرند، ما بیائیم اینها را تبدیل کنیم به روش های دیگران که منسوخ و کهنه است؟! پس 

این سنت ها باید باقی بماند و تقویت شود. تحول به معنای تغییر اینها نیست«.

 )برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، ۱۳۸۹/7/29(

فضای  »آسیب شناسی  نشست 
مجازی و ماهواره« در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت ولی عصر)عج( شهر 

گرمی استان اردبیل برگزار شد.
فاطمه  نشست  این  ابتدای  در 
تاری زاده، مدرس حوزه علمیه با اشاره 
بر  ماهواره ای  شبکه های  تأثیر  به 
نحوه نگرش جوانان و تغییر الگوهای 
فرهنگی آنها نسبت به بسیاری مسائل 
همچون مدل لباس و آرایش، گفت: 
انتخاب  ایران،  مثل  جوانی  جامعه  در 
نوع پوشش و سبک آرایش، بی ثأتیر از 

برنامه های ماهواره نیست.
وی با بیان اینکه مخرب بودن هر 
ابزاری در هر زمان و مکانی، خالف 
ماهواره  افزود:  است،  و شرع  عقل 
که یکی از مصادیق بارز این ابزارها 

است به نوبه خود می تواند از جنبه های مختلف چون خودفراموشی، 
به  نشینی  گوشه  و  انزوا  و  روح  آلودگی  افسردگی،  خدافراموشی، 

انسان آسیب برساند.  
تصویرهای  ارائه  کرد:  اظهار  ولی عصر)عج(  علمیه  حوزه  مشاور 
ماهواره  طریق  از  عمومی  عفت  خالف  و  مبتذل  و  مستهجن 
فحشا  به  و  باری  و  بی بند  گسترش  عوامل  از  یکی  آنها،  نمایش  و 

کشاندن جوانان از نوع جرایم جنسی است. 
ادامه داد: دشمن که همواره اشاعه فرهنگ دینی و  زاده  تاری 
اعتقاد به خداوند و معنویات را مانع اصلی هدف های خود می بیند 
برای کمرنگ کردن این اعتقادات، با ایجاد خلل در اعتقادات قشر 

ین
زو
ق »

و  کشاندن  انحراف  به  در  جوان، 
در  می کوشد،  آنان  کردن  بی هویت 
منطق قرآن، بازگو کردن زشتی ها و 

ارائه و ترویج آنها، نهی شده است.
حوزه  مبلغ  و  استاد  یوسفی،  سمیه 
اینکه  بیان  با  نیز در این نشست  علمیه 
شکست  برای  دشمنان  حربه  آخرین 
نظام اسالمی، بهره گیری از اهرم تهاجم 
از  درست  کرد:  تأکید  است،  فرهنگی 
خود  فعالیت  ماهواره  که  زمانی  همان 
کارشناسان  از  بسیاری  کرد،  آغاز  را 
نسبت  اجتماعی  و  اخالقی  حوزه های 
به محتوای برنامه های آن هشدار دادند 
آن  برنامه های  دیدن  از  را  خانواده ها  و 
اعتقاد  به  که  برنامه هایی  کردند،  منع 
بنیان  براندازی  جز  کارشناسان،  این 

خانواده، هدف دیگری نداشت.
و  غربی  زندگی  ترویج  را  شبکه ها  این  گردانندگان  اصلی  هدف  وی 
فرهنگ های ضددینی و گسترش روابط آزاد بین دختر و پسر و خیانت 
همسران و انحطاط اخالقی جامعه مذهبی ایران دانسته و افزود: جامعه 
اسالمی به واسطه برخورداری از فرهنگ غنی اسالمی ایرانی از بسیاری 

ناهنجاری های رایج غرب و گسستگی خانواده ها به دور بوده است.
زندگی  بین  مرز  برنده  بین  از  را  ماهواره  آسیب های  حوزه  استاد 
خصوصی و اجتماعی،  لذت بخش کردن برخی امور غیرانسانی و 
افزود:  و  و دینی دانست  انسانی  امور  انگیزکردن  غیردینی و حزن 
تأثیرات ماهواره به گونه ای است که به مرور زمان ارزش های دینی و 

ملی مردم را دچار تغییر و دگرگونی می کند.

«گرمی
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نشست امام شناسی با حضور مدیر حوزه برادران شهر قروه استان 
کردستان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( این شهر برگزار شد.

برادران  حوزه  مدیر  فدائی«،  علی  »حجت االسالم  جلسه  این  در 
شهر قروه با اشاره به حدیث »من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته 
امام  گفت:  و  کرد  اشاره  حدیث  این  در  مهم  کلمه  چند  به  جاهلیه« 
زمان)عج( وجود دارد که با عدم شناخت آن مرگ جاهلی مترتب می شود 

و مرگ جاهلی یعنی طوری زندگی کنند که چیزی از آن نفهمند.
وی افزود: جهل در مقابل علم و عقل است و جهل در این حدیث 
جاهلی  مرگ  مردن  غیرعالمانه  زیرا  نیست  علم  مقابل  در  شریف 
محسوب نمی شود بلکه این جهل در مقابل عقل صحیح است، یعنی 
کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد عاقالنه زندگی نکرده است 
و تنها راه خارج شدن از زندگی جاهالنه شناخت امام زمان)عج( است. 
مدیر حوزه علمیه برادران قروه با اشاره به سخن »آیت الله جوادی 
آملی«، اظهار کرد: انسان زنده دارای دو طبقه است، یک طبقه پایین 
و یک طبقه باال که حد اعالی حیات را معصومین)علیهم السالم( دارند و 
اقل مراتب حیات جایی است که انسان مؤمن نمی تواند خباثت باطنی 
گناه را ببیند و بقیه افراد یعنی کافران، مشرکان و منافقان زنده نیستند 

بلکه از آنان در روایات به عنوان مرده تعبیر می شود.
و  کنیم  نگاه  خود  به  باید  ما  داد:  ادامه  فدائی  حجت االسالم 
راستا  این  در  و  عاقالنه  یا  داریم  جاهالنه  زندگی  آیا  که  بیندیشیم 
تالش کنیم و نگذاریم نمازهایمان و اعمالمان حجاب و مانعی برای 

ما در راه رسیدن به خدا و شناخت امام عصرمان )عج( شود.

نشست »امام شناسی« در مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س(

و مبلغان  آمادگی طالب  برای  آموزش اصول سخنوری  نشست 
اعزامی ماه محرم در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( قزوین برگزار شد.
جمعه  امام  طهماسبی«،  علی  »حجت االسالم  نشست  این  در 
شهر الوند استان قزوین با اشاره به بیان ضرورت تبلیغ، گفت : کار 
عالم و معلم به ویژه اگر عالم دینی باشد هزار برابر با ارزش تر از کار 

عابد است.
انضباط  تصمیم جدی،  و  عامل  عالقه، عزم  افزود: چهار  وی 

و تکرار و سماجت برای موفقیت یک سخنران برجسته الزم است.
امام جمعه الوند خاطر نشان کرد : هر کالمی که از دهان خارج 
می شود باید دارای سه اصل منطق در گفتار ، منطق در اخالق و 

احساس هدف از تبلیغ باشد.
حجت االسالم طهماسبی با بیان این که تأثیرگذاری حرف همراه 
با عمل مؤثر است، ادامه داد: عصمت، عفت، تقوا، اخالق و رفتار 
و کردار مبلغ برای تأثیرگذاری روی مخاطبان قابل توجه است و از 
این رو سخن سخنران باید با منطق، اخالق و احساس همراه باشد.

آموزش »اصول سخنوری« در 
مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( 

نشست تربیتی فرهنگی با محوریت اخالق و زی طلبگی در مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( شهر قروه استان کردستان برگزار شد.

جمعه  امام  عربیان«،  چراغعلی  »حجت االسالم  نشست  این  در 
اشاره  زندگی  توسل در شرایط سخت  اهمیت  به  موقت سریش آباد 
کرد و گفت: توسل یعنی وصل شدن و حتی اگر این وصل شدن 
لحظه ای از طریق دل و جان صورت پذیرد قطعا مورد عنایت قرار 

می گیرد و گره از کار و مشکل فرد برطرف خواهد شد.  
وی افزود: انسان ها از نظر اخالقی با هم متفاوت هستند، اینجا 
خوب و بد با هم هستند اما طبق آیه قرآن »و امتازو الیوم« در قیامت 
باشد  این مسأله حواسمان جمع  باید در  ما  و   از هم جدا می شوند 

چون طلبه هستیم. 
امام جمعه موقت سریش آباد  به اهمیت واجبات در زندگی اشاره 
بسیار  تأثیر  زندگی  در  خمس  و  زکات  پرداخت  داد:  ادامه  و  کرد 
شگرفی دارد و استفاده از مالی که زکات یا خمس آن پرداخت نشده 

است اثر منفی معنوی و وضعی بر انسان می گذارد.

خواهران طلبه مدرسه علمیه الزهرا)س( بررسی نمودند

محوریت اخالق و زی طلبگی

نشست سیاسی با محوریت 
مدرسه  در  فقیه«  »والیت 
علمیه خواهران امام خمینی)ره( 

شهر کرمانشاه برگزار شد.
سید  »حجت االسالم 
امین موسوی«، کارشناس 
این  در  سیاسی  مسائل 
آیات،  دیدگاه  از  نشست 
بررسی  به  عقل  و  روایت 
و  پرداخت  فقیه«  »والیت 
والیت فقیه را محور وحدت 

در اجتماع دانست.
وی گفت: حاکمیت اختصاص 
به خداوند متعال دارد. پس از خدا 
نیز حاکمیت برای رسول الله)ص(، 
اطهار)ع(  ائمه  نائب  و  اهل بیت)ع( 

یعنی ولی فقیه است.
سیاسی  مسائل  کارشناس 
حق  خداوند  کرد:  تأکید 
می دهد  کسی  به  را  حاکمیت 
که متخصص در دین و عادل 
باشد. حاکم باید فقیه در دین 
غیر  به  فرد  اگر  چون  باشد؛ 

قرآن حکم کند، کافر است.
براساس  شد:  یادآور  وی 
نائب  از  روایت ما وظیفه داریم 
این  البته  کنیم.  تبعیت  امام)ع( 
نیست،  معصوم  چند  هر  نائب 
عدالت  و  علم  نظر  از  ولی 
نزدیکترین فرد به امام)ع( است.
موسوی  حجت االسالم 
عقیده  به  این که  بیان  با 
بسیاری از افراد جامعه نیازمند 
حکومت و قانون است، اظهار 
قانون  موحدان  نظر  از  کرد: 
است  نهفته  سنت  و  قرآن  در 
عالم  و  عادل  فقیه  ولی  که 

صالحیت اجرای آن را دارد.

برگزاری 
نشست سیاسی 

با محوریت 
»والیت فقیه«

در مدرسه علمیه 
خواهران امام 

خمینی)ره(

«کرمانشاه

مدیر مدرسه علمیه خواهران 
امام خامنه ای)مدظله العالی( کرمانشاه 
از برگزاری کرسی آزاداندیشی با 
موضوع شادی و نشاط از منظر 
اسالم در این مدرسه علمیه خبر داد.
محمدی«  بتول  »خانم 
و  تمایالت  از  یکی  گفت: 
انسان  درونی  استعدادهای 
بهجت  سرور،  به  نیاز  و  میل 

و لذت در زندگی است.
اضطراب های  افزود:  وی 
از  روانی  تنش های  و  فکری 
در  عصر  انسان  مشکالت جدی 
که  است  ارتباطات  و  تکنولوژی 
شادی  احساس  کاهش  به  منجر 

در فرد می شود. 
کرد:  اظهار  محمدی 
اسالم  به عنوان یك مکتب 
تربیت  با هدف  و  انسان ساز 
انسان در بستر کاماًل معتدل 
موضوعات  با  مناسب  و 

زندگی برخورد می کند.
به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
اینکه شادی و غم، مانند بسیاري 
دارای  می تواند  دیگر  موضوعات 
منفی  و  مثبت  کارکرد  دوگونه 
تا  است  کوشیده  اسالم  باشد، 
موضوعات  این  با  انسان  رابطه 
که  کند  تنظیم  گونه ای  به  را 
سالمتی و نشاط مادی و معنوی 

انسان به درستی تأمین شود.

نشست »شادی 
و نشاط در 
اسالم« در 

مدرسه علمیه 
خواهران امام 

خامنه ای)مدظله العالی(

با  زوجین«  »روابط  با موضوع  زندگی اسالمی«  همایش »سبک 
حضور استاد دانشگاه و مشاور خانواده در مدرسه علمیه خواهران 

حضرت فاطمه الزهرا)س( شهر بیجار استان کردستان برگزار شد.
مشاور  و  دانشگاه  استاد  طهماسبی«،  »احمد  همایش  این  در 
اصلی  هدف  گفت:  فرهنگی  شبیخون  مسأله  به  اشاره  با  خانواده 

شبیخون فرهنگی ایجاد بحران در خانواده است.
وی افزود: دشمن برای رسیدن به هدف شوم خود با استفاده از فضای 

مجازی ماهواره و شبکه اینترنتی درصدد تخریب بنیان خانواده است.
استاد دانشگاه و مشاور خانواده با اشاره به میزان موفقیت دشمن 
از سهل انگاری  استفاده  با سوء  اظهار کرد: دشمن  زمینه،  این  در 
جذب  و  نفوذ  خانواده  اعضای  میان  به  است  توانسته  آسانی  به  ما 

مخاطب داشته باشد.
به  مجازی  فضای  مختلف  آسیب های  برشمردن  با  طهماسبی 
مشاوره ای  مناسب  روش های  از  استفاده  با  داد:  ادامه  خانواده ها، 
باید از دسترسی آسان فرزندان زیر 18 سال به فضای مجازی فاقد 

مصونیت الزم جلوگیری کنیم.
وی برخی بحران های خانواده ها را ناشی از هجمه های دشمن بر 
رسم و رسوم خانواده های اصیل دانست و خاطرنشان کرد: استفاده 
غیرصحیح از ماهواره موجب تخریب استحکام خانواده و روابط بین 

بستگان و به ویژه قشر جوان می شود.
به  الهی درباره خودداری نسبت  به فرامین  توجه  مشاور خانواده 
منکرات و گرایش به سوی معروف ها و همچنین سرمشق قراردادن 
استحکام  موجب  ائمه)علیهم السالم(  و  پیامبر)ص(  حضرت  فرمایشات 

بیشتر خانواده و پایداری ارزش ها می شود.
طهماسبی ابراز محبت و ایجاد روابط حسنه بین اعضای خانواده 
را موجب افزایش تعلق خاطر بیان کرد و بیان داشت: درک متقابل 
و ایجاد انس و الفت بین اعضای خانواده موجب پایداری سنت ها 
و سدی مستحکم در برابر نقشه دشمن برای تزلزل بنیان خانواده 

خواهد شد.
عنوان  به  سفید  و  توافقی  طالق های  موضوع  به  ادامه  در  وی 
آسیب بزرگ روز و تهدید جدی برای زوج های جوان امروزی یاد کرد 
و  اجتماعی  مسائل  کارشناسان  روحانیان،  و  وعاظ  همه  افزود:  و 
باید به موضوع ازدواج های زودهنگام، توافقی، سفید و  خانوادگی 
کمتر از یک سال زندگی مشترک به عنوان خطری بزرگ توجه کنند.
بدون  نباید  مجازی  شبکه های  کرد:  اظهار  دانشگاه  استاد 
از  استفاده  با  حتمًا  و  باشد  جوانان  و  نوجوانان  اختیار  در  مدیریت 
روش های مناسب گفت و گو با فرزندان خویش، نسبت به شبیخون 
و  کافی  مصونیت  اینترنت  و  تبلت  همراه،  تلفن  رنگارنگ  فرهنگی 

مناسب را ایجاد کنند.

ار
یج
ب همایش سبک زندگی اسالمی «

در مدرسه حضرت علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( 

«فامنین

مسئول ستاد احیای امر به معروف استان قزوین گفت: حوزویان 
متولی اصلی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هستند.

خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  پورآرین«  »مهدی 
اینکه نخستین شهدای  بیان  با  آبیک استان قزوین  فاطمیه شهر 
امر به معروف اهل بیت)علیهم السالم( هستند، افزود: حوزویان به عنوان 
جامعه  در  معروف  به  امر  اصلی  متولی  ایشان  راه  دهندگان  ادامه 

هستند .
وی با اشاره به این کالم مقام معظم رهبری)مدظله العالی( که استمرار 
مطالبات امام حسین)ع( و عزاداری برای ایشان باید با معرفت همراه 
باشد، اظهار کرد: ستاد امر به معروف از سال 59 ایجاد شد و امروز 
کرده  آغاز  به طور جدی  را  خود  کار  معروف  عنوان طالیه داران  با 

است.
به  ادامه  در  قزوین  استان  معروف  به  امر  احیای  ستاد  مسئول 
توجیه طرح طالیه داران معروف پرداخت و مراحل ثبت نام داوطلبان 
و  گزینش  طرح  این  مرحله  مهم ترین  داد:  ادامه  و  کرد  تشریح  را 

جذب است که خواهران حوزوی باید فعال باشند.
تذکر  مسئول  یزدی،  کمیل  نشست  این  ادامه  در  است،  گفتنی 
توضیحاتی  نیز  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  احیای  ستاد  لسانی 

پیرامون نحوه اجرای طرح طالیه داران معروف بیان کرد.

مسئول ستاد احیاء امر به معروف استان قزوین:

حوزویان؛ متولی امر به معروف در جامعه

ول
زف
د »

امام جمعه دزفول  قاضی دزفولی«،  »حجت االسالم سید محمدعلی 
مدرسه  مبلغه  خواهران  هم اندیشی  نشست  در  و  محرم  ماه  آستانه  در 
اداره  در  که  این شهر  برادر  مبلغان  و  دزفول  الزهرا)س(  علمیه خواهران 
و  محرم  اّیام  پیرامون  را  مطالبی  شد،  برگزار  دزفول  اسالمی   تبلیغات 
صفر مطرح کرد و افزود: ماه محرم و صفر بهار تبلیغ روحانیت است، 
براین اساس مبلغان باید فرصت را غنیمت شمرده و استفاده بهینه کنند.
از  یکی  مجازی  فضای  مبحث  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  وی 
مؤلفه  این  برطبق  که  است  جامعه  اثرگذار  و  حساس  مؤلفه های 
مبلغان باید برای عموم، طرح درس داشته باشند و با بیان مطالب 

مورد نیاز جامعه به حل معضالت جامعه کمک کنند.
امام  جمعه دزفول در بخش  پایانی سخنانش به معنای سیاست 

از نظر امام خمینی)ره( پرداخت.

امام جمعه دزفول:

ماه محرم و صفر بهار تبلیغ 
روحانیت است

و  چهارمحال  بروجن  شهر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
بختیاری از برگزاری نشست غدیرشناسی در این مدرسه علمیه خبر داد.

معاونت  همت  به  نشست  این  گفت:  صفری«  فاطمه  »خانم 
حسن  »حجت االسالم  حضور  با  و  الزهرا)س(  مدرسه  فرهنگی 

محمودی« از اساتید حوزه علمیه قم برگزار شد. 
ضمن  محمودی  حجت االسالم  جلسه  این  در  افزود:  وی 
امیرمؤمنان(  غدیر)والیت  پیام  ابالغ  و  غدیر  اهمیت  به  پرداختن 

درباره فضیلت غدیر نیز مطالبی را بیان کرد.

نشست »غدیرشناسی« 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  جن

رو
ب »

کارگاه تخصصی روش تدریس ادبیات عرب ویژه اساتید مدارس علمیه 
خواهران استان بوشهر با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

حوزه  مدیر  جمالی«  یوسف  »حجت االسالم  نظر  زیر  دوره  این 
مدیر  جوکار«  »حجت االسالم  و  بوشهر  استان  خواهران  علمیه 

مدرسه علمیه چهارده معصوم برازجان برگزار شد.
و  ولی فقیه  نماینده  بوشهری«،  صفایی  غالمعلی  »آیت الله 
ادبیات عرب گفت:  به  با اشاره به ضرورت توجه  امام جمعه بوشهر 
الزم است که ادبیات عرب در حوزه های علمیه ملکه ذهن طالب 

شود و به  صورت کاربردی از آن بهره بگیرند.
وی افزود: توجه به علم لغت و فراگیری روش استفاده از کتب لغت، 

تأثیر چشمگیری در تقویت علوم حوزوی و بیان بدیع خواهد داشت.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه علمایی که سبب هدایت محبین 
اهل بیت)علیهم السالم( و اهل والیت شده اند، در روز قیامت نور از آن ها 
ساطع می شود، خاطرنشان کرد: علم ادبیات عرب، علمی مقدس 

است، چون مبدع و پایه گذار آن امام علی)ع( است.
آیت الله صفایی بوشهری اظهار داشت: اگر اجتهاد واجب کفایی 

باشد، ادبیات عرب هم از باب مقدمه واجب، واجب کفایی است.
در  بوشهر  استان  خواهران  علمیه  مدارس  اساتید  است،  گفتنی 
این نشست به بیان نظرات خود در رابطه با کتب درسی پرداختند و 

انتقاد و پیشنهادهایی را در زمینه تدریس ادبیات عرب ارائه دادند.

هر
وش

ب برگزاری کارگاه تخصصی روش «
تدریس ادبیات عرب ویژه اساتید 

مدارس علمیه خواهران

فرهنگی  نشست 
محوریت  با  اجتماعی 
الهی در معارف  جایگاه علم 
خطبه  و  اهل بیت)علیهم السالم( 
مدرسه  در  حسین)ع(  امام 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
شهر فامنین استان همدان 

برگزار شد.
»حجت االسالم ایمانی«، 
در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
این نشست به بیان مطالبی 
درباره جایگاه امر به معروف 

و نهی از منکر پرداخت.
باید  فرد  کرد:  اظهار  وی 
و  معروف  به  امر  مصادیق 
بشناسد  را  منکر  از  نهی 
دو  این  انجام  به  سپس  و 

فریضه الهی بپردازد. 

برگزاری 
نشست فرهنگی 

»جایگاه علم 
الهی در معارف 
اهل بیت)علیهم السالم(« 

در مدرسه 
علمیه خواهران 

الزهرا)س(

مدیر مدرسه علمیه خواهران 
پاکدشت  شهر  فاطمیه)س( 
دفاعیه  جلسه  برگزاری  از 
از  جمعی  پایانی  تحقیقات 

طالب این مدرسه خبر داد.
ٰ»خانم زهرا وفایی نژاد« اظهار 
کرد: این جلسه به همت معاونت 
پژوهش مدرسه علمیه خواهران 
داوری  با  و  پاکدشت  فاطمیه)س( 

»حوریه خدایی« برگزار شد.
جلسه  این  در  شد:  یادآور  وی 
بلداشتی«  پور  فوالدی  »حوریه 
موضوع  با  پایانی  تحقیق  از 
از  آن  آثار  و  عوامل  خودستایی، 
راهنمایی  به  روایات  و  آیات  منظر 
»فاطمه  مجد«،  جزایری  »مرضیه 
یوسفی« از تحقیق پایانی با موضوع 
سحر و جادو و رابطه آن با خرافات 
»مهناز  راهنمایی  به  اجتماعی 
اخالق«  نیک  »زینب  و  رحیم پور« 
از تحقیق پایانی با موضوع استقالل 
اقتصادی از دیدگاه آیات و روایات به 
راهنمایی »فرزانه نامی فرد طهران« 

دفاع کردند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران 
ادامه داد:  پاکدشت  فاطمیه)س( 
از  خانی«  »سمانه  همچنین 
موضوع  با  خود  پایانی  تحقیق 
با  عفاف  گسترش  راهکارهای 
و  نور  مبارکه  سوره  محوریت 
»نازنین خاوئی« از تحقیق پایانی 
با موضوع  سنن الهی و مصداق 
مبارکه  سوره  در  آن  شناسی 
»زهرا  راهنمایی  به  یاسین  
طاهری« و »راضیه باجالنی« از 
تحقیق پایانی با موضوع ضرورت 
به  روایات  و  آیات  در  امام  وجود 
فرد  نامی  »فرزانه  راهنمایی 

طهران« دفاع کردند.
را  خوانساری«  »مریم  وی 
از  کننده  دفاع  طالب  دیگر  از 
موضوع   با  خود  پایانی  تحقیق 
کیفری  مسؤولیت  سن  بررسی 
راهنمایی  با  فقه   در  اطفال 
و  دانست  تفتی«  فالح  »فاطمه 
اظهار کرد: این تحقیق پایانی به 

عنوان تحقیق برتر شناخته شد.

«پاکدشت
برگزاری جلسه 

دفاعیه تحقیقات 
پایانی جمعی از 

طالب مدرسه علمیه 
خواهران فاطمیه)س(



نشست

»بررسی نقش برجام« 
در مدرسه علمیه خواهران الغدیر
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سی سیا هبرد    ا ر

رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( از حوزه و روحانیت انتظار دارند، در همه صحنه های سیاسی حضور مثبت و فعال داشته «
باشند، لذا می فرمایند: »یکی از چیزهایی که برای ما خیلی مهم است، مسئله  »ارتباط با سیاست« است .... باید سیاسی 
باشید، منتها نه به معنای ورود در باندها و جناح های سیاسی، نه به معنای ملعبه و آلت دست شدن این یا آن حزب یا گروه 
سیاسی،  تحلیل  قدرت  سیاسی،  گاهی  آ معنای  به  بلکه  نیست،  نظر  مورد  مطلقًا  این  حرفه ای؛  سیاست بازان  یا  سیاسی، 
داشتن قطب نمای سالم سیاسی که جهت را درست نشان بدهد. ... باید با مسائل سیاسی آشنا شوید، حوادث سیاسی کشور 
را بدانید و حوادث سیاسی دنیا را بدانید. طلبه ها امروز به اینها نیاز دارند. یک گوشه ای نشستن، سرخود را پایین انداختن، به 
هیچ کار کشور و جامعه کاری نداشتن و از هیچ حادثه ای، پیش آمدی، اتفاق خوب یا بدی خبر نداشتن، انسان را از جریان 
دور می کند. ما مرجع مردم هم هستیم، یعنی مورد مراجعه ی مردمیم و اگر خدای نکرده یک عالمت غلط نشان بدهیم یا 
چیزی که مطلوب دشمن است بر زبان ما جاری بشود، ببینید چه قدر خسارت وارد می کند؛ بنابراین، یک وظیفه  مهمی که 

امروز ماها داریم، ارتباط با سیاست است«. 
)برگرفته از بیانات معظم له در جمع روحانیون استان سمنان،۱۳۸۵/8/17(

مسائل  بررسی  نشست 
مشاور  حضور  با  روز  سیاسی 
امور خارجه و سفیر سابق  وزیر 
مدرسه  در  عربستان  در  ایران 
فاطمیه)س(  خواهران  علمیه 
برگزار  زنجان  استان  ابهر  شهر 

شد.
»سیدمحمد  نشست  این  در 
امور  وزیر  مشاور  حسینی«، 
ایران  سابق  سفیر  و  خارجه 
درباره  مطالبی  عربستان  در 
اسالمی  حکومت  تاریخچه 
بیان کرد و گفت: بعد از چهارده 
اسالم  پیدایش  از  که  قرن 
دوران  از  غیر  به  می گذرد، 
امام  عصر  در  کوتاهی  بسیار 
اسالمی  حکومت  که  علی)ع(، 
وجود داشت، هیچ یک از ائمه 
تشکیل  برای  فرصتی  اطهار)ع( 
البته  نیافتند؛  حکومتی  چنین 
بنی امیه،  مانند  حکومت هایی 
عثمانی  امپراتوری  بنی عباس، 
اسمی  فقط  اما  گرفتند،  شکل 
با  داشتند.  خود  با  اسالم  از 
توفیق  این  امروزه  ما  اینها  همه 
را داریم که در حکومتی زندگی 
حقیقتًا  بلکه  اسمًا  نه  که  کنیم 

اسالمی است.
و  خارجه  امور  وزیر  مشاور 
در عربستان  ایران  سفیر سابق 
انقالب  برکت  به  افزود: 
سراسر  در  امروزه  اسالمی 
زائدالوصفی  عطش  دنیا 
وجود  اسالم  شناخت  برای 
بزرگی  کشورهای  در  و  دارد 
و  کانادا  امریکا،  همچون 
دانشگاه ها  اروپایی  کشورهای 
اسالم شناسی  کرسی های  و 
افتاده  راه  به  شیعه شناسی  و 
به  امروز  دنیای  تمام  و  است 
عظیم  دین  این  شناخت  دنبال 

و گسترده هستند.
شناخت  کرد:  اظهار  وی 
دو  با  امروز  دنیای  در  اسالم 
هدف صورت می گیرد؛ عده ای 
به دنبال شناخت اسالم هستند 

به  زدن  ضربه  و  نابودی  برای 
آن و گروهی دیگر به دنبال این 
شناخت هستند، زیرا گشایش و 
پاسخ تمامی سؤال های خود را 

در این مکتب عمیق یافته اند.
آقای حسینی ادامه داد: این 
خواهران  و  برادران  که  جاست 
پاسخ گوی  دارند  وظیفه  طلبه 
این عطش باشند. بدین منظور 
در  که  را  دروسی  باید  طالب 
نیز  و  می شود  ارائه  حوزه ها 
به  را  دروس  این  از  فراتر  بسیار 
و  جوانی  از  و  فراگیرند  خوبی 
اختیار  در  که  طلبگی،  فرصت 
ببرند  را  استفاده  کمال  دارند، 
ادبیات  بر  تسلط  کنار  در  نیز  و 
فارسی، تالش کنند به یکی از 
زبان های خارجی تسلط داشته 
این که  از همه مهم تر  و  باشند 
سعی کنند مبدأ فکر و عقیده و 
نظر باشند و بتوانند جنبش های 

فکری ایجاد نمایند.
وی با اشاره به فجایع اخیری 
که در مراسم حج رخ داد، علت 
این فجایع را تغییرات ساختاری 
دانست  عربستان  سیاسی  و 
عربستان  داشت:  بیان  و 
بسیاری  قبایل  از  گذشته  در 
از  بعد  که  بود  یافته  تشکیل 
افکار »ابن تیمیه« در سه  دوره 
تشکیل  حکومت  خواستند 
دهند. در حدود صد سال پیش 
شیخ  آل  و  سعود  آل  قبیله  دو 
عبد الملک«  »ملک  رهبری  به 
توانستند بقیه قبایل را شکست 
و  همراه  خود  با  را  آنها  داده، 
تأسیس  را  سعود  آل  حکومت 
امور  سعود  آل  امروزه  که  کنند 
سیاسی و آل شیخ امور مذهبی 
دارد  عهده  بر  را  اعتقادی  و 
عبدالعزیز«  »ملک  که  این  تا 
برای جلب  او  و  آمد  کار  بر سر 

اتحاد سایر قبایل، چهل همسر 
کرد  اختیار  مختلف  قبایل  از 
 33 صاحب  همسرانش  از  که 
فرزند ذکور شد و ترتیبی داد که 
بعد  یکی  فرزندانش  او،  از  پس 
حکومت  مسند  به  دیگری  از 
سایر  برخالف  یعنی  برسند، 
که  پادشاهی  حکومت های 
حکومت از پدر به پسر می رسد، 
از  حکومت  که  داد  ترتیبی  او 
برادر به برادر برسد و از این 33 
یا  فرزند، هجده تن  شاه شدند 
قبل از رسیدن به پادشاهی، از 
دنیا رفته اند و پانزده تن دیگر در 
ادامه  رویه  این  و  حیات اند  قید 
پیدا کرد تا زمانی که »عبد الله« 
تحت  او  و  رسید  پادشاهی  به 
تصمیم  امریکایی ها  فشار 
گرفت که این رویه را تغییر دهد 
سلمان«،  »ملک  سرانجام  که 
عربستان  فعلی  پادشاه  که 

را  رویه  این  است،  سعودی 
تغییر داد و تمام برادران را کنار 
گذاشت و یکی از برادرزادگان را 
که »محمد بن نائف« نام دارد، 
به ولی عهدی خود منسوب کرد 
»محمد  فرزندش  آخرین  نیز  و 
بن سلمان« را که بسیار سودای 
پادشاهی دارد، ولی عهد او قرار 

داد.
در  ایران  سابق  سفیر 
بن  محمد  افزود:   عربستان 
که  است  کسی  همان  سلمان 
بن  محمد  مخالفت  برخالف 
را  یمن  با  جنگ  طرح  نائف، 
تالش  بسیار  و  است  ریخته 
نائف  بن  محمد  که  می کند 
پدر  از  بعد  گذاشته،  کنار  را 
قدرت  مسند  بر  بالفاصله 
بنشیند و این در حالی است که 
مردم  میان  در  نائف  بن  محمد 
و  است  برخوردار  محبوبیت  از 
نیز به دلیل همین ارتباط خوبی 
امریکایی ها  دارد،  مردم  با  که 
اما  و  او حمایت می کنند  از  نیز 
دلیل محبوبیت او یکی موفقیت 
دیگری  و  القاعده  با  مبارزه  در 
موفقیت در مدیریت حج است؛ 
سلمان  بن  محمد  بنابراین 
تالش می کند با سلب مدیریت 
را  او  چهره  نائف،  بن  محمد  از 
خراب  جوامع  و  مردم  میان  در 
اخیر  این حوادث  بنابراین  کند؛ 
توطئه های  از  حج  مراسم  در 
تا  است  سلمان  بن  محمد 
را  نائف  بن  محمد  بی کفایتی 

ثابت نماید.
سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
مراسم  اخیر  حوادث  آیا  که 
بیان  نه؟  یا  بود  عمدی  حج 
برای  دلیلی  هیچ  فعاًل  کرد: 
این مسائل وجود  عمدی بودن 
که  چیزی  تنها  بلکه  ندارد، 
و  مدیریت  سوء  است،  روشن 
بی کفایتی عربستان سعودی در 
و  عبادی  مراسم  سازمان دهی 

سیاسی حج است.

 مشاور وزیر امور خارجه و سفیر سابق ایران در عربستان برشمرد

 ایفای نقش خواهران طلبه در جنبش های فکری
«ابهر

نشست هم اندیشی مسئوالن هسته  های پژوهشی مدرسه علمیه 
خواهران کشور حضرت فاطمه الزهرااطهر)س( ایالم با حضور معاون 

پژوهش حوزه های علمیه خواهران برگزار شد. 
معاون  حصاری«،  علی اکبر  »حجت االسالم  نشست  این  در 
با اشاره به ضرورت وجود  پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور 
نظام منسجم، هدفمند و سیستمی در حرکت علمی حوزه های علمیه 
خواهران، گفت: برای  اجرای  چنین نظامی، امکانات فراوانی مورد 

نیاز است که متأسفانه با محدودیت منابع مواجه هستیم.
منابع  جذب  درصدد  مدیریت،  مرکز   1393 سال  از  افزود:  وی 
اداره  تأسیس  به  منجر  امر  این  که  برآمد  مدارس  برای  پایدار  مالی 
جذب منابع پایدار در مرکز مدیریت شد تا بتواند پشتوانه اقتصادی و 

مالی مناسبی برای مدارس به دست آورد.
کرد:  اظهار  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
خوشبختانه در حوزه های علمیه خواهران، ایثارگری و از خودگذشتگی، 
بسیار  به چشم می خورد و همین امر سبب شده که  بسیاری از کارها و 

فعالیت ها، با امکانات کم اجرا شود و به ثمر بنشیند.
گفتنی است، در ابتدای این نشست، »سیده فاطمه موسوی مقدم«، 
بیان  به  ایالم،  اطهر)س(  فاطمة الزهرای  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
فعالیت ها و موفقیت های پژوهشی مدرسه پرداخت و با بیان مشکالت 

پژوهشی طالب و مدرسه، خواستار رسیدگی بیشتر در این زمینه شد.

الم
ای نشست هم اندیشی مسئوالن «

پژوهشی مدرسه فاطمة الزهرا)س( 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایالم از برگزاری کارگاه آموزشی 
روش تحقیق ویژه معاونان پژوهش مدارس علمیه استان خبر داد.

از برگزاری این  »حجت االسالم سیدنواب حسنی« گفت: هدف 
با تحقیق، جهت پیشبرد و  کارگاه، آشنایی بیشتر معاونان پژوهش 

ارتقای سطح پژوهشی مدارس علمیه استان بود.
معاونان  بر  عالوه  که  روزه،  یک  کارگاه  این  در   : افزود  وی 
داشتند،  حضور  نیز   پایانی  تحقیقات  راهنمای  اساتید  پژوهش، 
پژوهشی،  مفاهیم  و  کلیدواژه ها  از  بازتعریفی  همچون  مباحثی 
اهمیت پیشینه شناسی در تحقیق، آشنایی با فرایند تحقیق، آشنایی 
با منابع مکتوب و دیجیتالی و آسیب شناسی پژوهش ها مطرح شد.

حوزه علمیه خواهران برگزار کرد

کارگاه آموزشی روش تحقیق، ویژه معاونان 
پژوهش مدارس علمیه خواهران

مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایالم از برگزاری کارگاه روش 
تدوین پایان نامه نویسی، ویژه طالب سطح 3 مدارس استان خبر داد.
منظور  به  کارگاه  این  گفت:  حسنی«  سیدنواب  »حجت االسالم 
آشنایی  بیشتر طالب سطح سه با شیوه پایان نامه نویسی کارگاهی 

زیرنظر خانم سوری، کارشناس تحقیقات پایانی برگزار شد.
وی با بیان این که این کارگاه با حضور 25 نفر از طالب در حال 
تحصیل سطح سه برگزار شد، افزود: این طالب با مباحثی همچون 
معیارهای انتخاب عنوان، ساختار پایان نامه، منبع شناسی و  نحوه 

تنظیم طرح تفصیلی آشنا شدند.

کارگاه روش تدوین پایان نامه نویسی

مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایالم از برگزاری کارگاه مدیریت 
معاون  حصاری«،  علی اکبر  »حجت االسالم  حضور  با  پژوهش 

پژوهش حوزه های علمیه خواهران خبر داد..
این  از برگزاری  »حجت االسالم سید نواب حسنی« گفت: هدف 
کارگاه، آشنایی معاونان پژوهشی استان ایالم با مراحل مدیریت)شامل 
و  ارزیابی  کنترل(،  و  نظارت  اجرا،  برنامه ریزی،  سیاست گذاری، 

بازخوردگیری، روش های نیازسنجی و مسأله یابی بود.
وی بیان کرد: در این کارگاه یک روزه، مدیران و معاونان پژوهشی 

مدارس استان حضور داشتند.

کارگاه مدیریت پژوهش

کارگاه  برگزاری  از  ایالم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
همسان سازی تحقیقات پایانی، جهت ارتقای سطح علمی پژوهشی 

استادان راهنمای استان خبر داد.
یک روزه  کارگاه  این  گفت:  حسنی«  سیدنواب  »حجت االسالم 
آزاد  برداشت های  از  جلوگیری  و  تحقیقات  همسان سازی  منظور  به 
و سلیقه ای استادان راهنما از آیین نامه های تحقیقات پایانی برگزار و 
آیین نامه ها و شیوه نامه های تحقیقات پایانی در این کارگاه تشریح شد.
وی افزود: در این کارگاه یک روزه که با هدف آشنایی هر چه بیشتر 
استادان راهنما با آیین نامه و شیوه نامه  تدوین تحقیقات پایانی برگزار 
گشت، 23 نفر از استادان راهنمای مدارس علمیه استان حضور داشتند.

کارگاه همسان سازی تحقیقات پایانی، ویژه 
استادان راهنما

مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایالم از نشست مدیران مدارس 
علمیه خواهران استان با حضور »حجت االسالم علی اکبر حصاری«، 

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور خبر داد.
»حجت االسالم سید نواب حسنی« گفت: در این جلسه مدیران 
مدارس علمیه استان با ارائه گزارشی از عملکرد پژوهشی مدارس، 
و  پرداختند  مدارس  پژوهشی  مشکالت  و  توانمندی ها  بیان  به 

راهکارها و پیشنهادهایشان را در این زمینه بیان کردند.
وی افزود: همچنین نشست جداگانه ای نیز با حضور »حجت االسالم 

حصاری« و اعضای شورای علمی پژوهشی استان برگزار شد.

نشست مدیران 
مدارس علمیه خواهران

با  تهران  الغدیر شهر  برجام« در مدرسه علمیه خواهران  نشست »بررسی نقش 
سخنرانی معاون فرهنگی- اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی برگزار شد.

»سردار حمیدرضا مقدم فر« در این نشست، ایستادگی و مقاومت ایران اسالمی 
را در هشت سال جنگ تحمیلی، معجزه الهی خواند و گفت: دلیل آن که ما هفته 
دفاع مقدس را گرامی  می داریم، این است که ایران اسالمی توانست به تنهایی در 
مقابل تمام دنیا بایستد و مقاومت کند. البته این چیزی به جز معجزه الهی نبود؛ 

بنابراین باید ارزش این معجزه را دانست و آن را گرامی داشت.
با  کاماًل منطبق  و مکتبی  را مطرح کرد  آرمان هایی  انقالب اسالمی  افزود:  وی 
آموزه های دینی پایه گذاری نمود که مهم ترین علت برای دشمنی مستکبران جهان 
و  آلمان  شیمیایی  سالح های  امریکا،  اطالعاتی  و  مالی  کمک های  شد.  انقالب  با 
در  گرفتند،  قرار  اسالمی  ایران  علیه  و  صدام  پشت  -همگی-  روسیه  جنگنده های 

حالی که هیچ کدام نتوانستند ایران را از رسیدن به هدفش بازدارند.
را  جنگ  و  انقالب  از  پس  نسل  هدف  سپاه  اجتماعی  فرهنگی-  معاون 
گاهی از شیوه جنگ های جدید دانست و ابراز کرد: رهبر معظم  دشمن شناسی و آ
انقالب اسالمی)مدظله العالی( بارها در سخنان خود به این نکته اشاره کرده اند که امروز 
که  امروز همان دشمنی  یعنی  است،  »نفوذ«  تهدیدات دشمن،  از مهم ترین  یکی 

سال ها قبل جنگ سرد را در مقابل ما به راه انداخت،می خواهد نفوذ کند.
مردم،  در  می خواهد  دشمن  که  معناست  این  به  نیز  نفوذ  نمود:  تصریح  وی 
مسئوالن و منطقه رخنه کند و یکی از عرصه های رخنه، عرصه سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی است که دو عرصه سیاست و فرهنگ از مهم ترین بخش های 

مورد توجه برای نفوذ هستند.

و  دیده ایم  بسیار  انقالب  اوایل  در  را  سیاسی  نفوذ  شد:  یادآور  مقدم فر  سردار 
نمونه های آن بیشتر به صورت حذف مسئوالن نظام با ترور بوده است، ولی امروز 

دشمن می خواهد از طریق برجام نفوذ کند.
وی، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و تأکید ایشان بر پرهیز از 
افراط و تفریط در مسئله برجام، تصریح کرد: نفوذ، از مفاد برجام بسیار مهم تر است. 
امام خمینی)ره( می فرمایند: هر چه فریاد است باید بر سر امریکا و اسرائیل زد. این 
یعنی اگر روزی بخواهیم با امریکا تعامل داشته باشیم، باید ماهیت امریکا تغییر کند 

یا خودمان تغییر کرده باشیم!
معاون فرهنگی- اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تأکید کرد: دشمن 
اشتباه محاسباتی  دچار  تصمیم گیری ها  در  را  و مسئوالن  مردم  نفوذ سیاسی،  در 
می کند و در نتیجه به تصمیم سازی هایی مبدل خواهد شد که ممکن است به نفع 

دشمن تمام شود.
سردار مقدم فر با اشاره به این که مشکل ما با امریکا هستی شناسانه است، ابراز 
کرد: امریکا قصد دارد در عرصه فرهنگی نیز نفوذ کند. رخنه او در فرهنگ به این 
صورت خواهد بود که سبک زندگی مردم را به تدریج تغییر دهد. با پذیرفتن برجام، 
امریکا  با  توانستیم  این مسئله  در  اگر  که  مردم شکل می گیرد  میان  در  تفکر  این 
مذاکره کنیم و به توافق برسیم، در بخش های دیگر نیز می توانیم. این برجام، پلی 
می شود برای ورود دیگر نمادهای فرهنگی امریکا و غرب به کشور و به این صورت 

سبک زندگی مردم تغییر خواهد کرد، یعنی فرهنگ غربی جایگزین خواهد شد.
وی توجه مردم و مسئوالن را به مفاد برجام مهم دانست و اظهار کرد: مهم تر 
از آن، دقت و تأمل در مسئله اصلی برجام، یعنی »نفوذ سیاسی و فرهنگی« است.

«تهران

نشست »مهارت های زندگی« با عنوان راهکارهای تربیت صحیح فرزندان در مدرسه علمیه خواهران ریحانةالنبی)س( تهران برگزار شد.
»حجت االسالم توانایی«، مدرس حوزه و دانشگاه در این نشست به بیان مطالبی درباره راهکارهای صحیح زندگی کردن و قدرت بیان خوب و تأثیرگذار پرداخت.

وی تأکید کرد: فرد باید در زندگی مثبت اندیش باشد و از منفی نگری دوری کند. نعمت های الهی را به یاد آورده، شکرگزار باشد.
مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به حکمت های کتاب نهج البالغه اظهار کرد: در این کتاب آمده است: مصائب کوچک را بزرگ نشمارید که به گرفتاری بزرگ تری مبتال می شوید.

وی ادامه داد: درباره شکست ها و سختی های زندگی نباید با کودکان صحبت کرد.
حجت االسالم توانایی همچنین با تأکید بر خوش رفتاری با مردم تصریح کرد: باید شکرگزار نعمت های الهی و حل کننده مشکالت مردم باشیم. برای اصالح مردم بکوشیم 

و برخورد محبت آمیزی با آنها داشته باشیم.

برگزاری نشست »مهارت های زندگی« در مدرسه ریحانةالنبی)س(

مرند »

حوزه  مدرسه  ساختمان 
الزهرا)س(  فاطمه  علمیه 
مراسمی  در  مرند  شهرستان 
شورای  رئیس  حضور  با 
سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 

افتتاح شد.
مراسم  این  ابتدای  در 
علی  »حجت االسالم 
مدرسه  مؤسس  نعمت زاده« 
امام  و  الزهرا)س(  فاطمه  علمیه 
گزارشی  مرند  جمعه شهرستان 
مدرسه  این  احداث  روند  از 
فعالیت  آغاز  گفت:  و  داد 
خواهران   علمیه   حوزه  مدرسه 
از سال ۱۳۷۸  فاطمة الزهرا)س( 
این  به  توجه  با  و  است  بوده 
قدیمی  ساختمان  فضای  که 
پاسخ گوی طالب علوم دینی و 
جدید   ساختمان  نبود،  حوزوی 
سال  یک  از  کمتر  مدت  در 
نهصد  وسعت   به  زمینی  در 
با  و  طبقه  سه  در  مترمربع 
زیربنای  ۱۴۴۰ مترمربع در  دو 
فاز  و اقع در شهرک میالد مرند  
ساخته شد و امروز شاهد افتتاح 

آن هستیم.
مدرسه  این  افزود:  وی 
علمیه دارای سالن اجتماعات، 
اتاق  درس،  کالس  هفت 
مترمربع  دویست  و  کامپیوتر 

کتابخانه است.
با  نعمت زاده  حجت االسالم 
 ۱۴۱ فارغ التحصیلی  به  اشاره 
نفر طلبه خواهر از مدرسه علمیه 
از  گفت:  مرند  فاطمة الزهرا)س( 
این تعداد فارغ التحصیل ۴۱ نفر 
رسانده اند،  اتمام  به  را   3 سطح 
پنج نفر وارد مرکز تربیت مدرس 
دانشگاه ها  در  نفر   24 شده اند، 
 39 و  هستند  تحصیل  حال  در 
مدارس  و  دانشگاه ها  نفر جذب 

شده اند.
گفت:  مرند  جمعه  امام 
طلبه  نفر   ۲۱۵ حاضر  درحال 
خواهر در این مدرسه علمیه در 

حال تحصیل هستند.
در ادامه »حجت االسالم تقوی« 
سیاست گذاری  شورای  رئیس 
این  در  نیز  کشور  جمعه  ائمه 
این  وجود  کرد:  بیان  مراسم 
بزرگی  نعمت  علمیه  مدرسه 
می تواند  که  است  مرند  برای 
نقش بسیاری در توسعه فرهنگ 

این شهرستان داشته باشد.
اگر  که  این  به  اشاره  با  وی 
زنان  جامعه  در  خواهر  طالب 
از  جامعه  باشند،  داشته  حضور 
خواهد  رهایی  سستی  و  رخوت 
در  که  جامعه ای  گفت:  یافت، 
آن زنان مشارکت داشته باشند و 
بتوانند نقشی ایفا نمایند،به سوی 
اهداف عالی رهنمون خواهد شد.
سیاست گذاری  شورای  رئیس 
به  اشاره  با  کشور  جمعه  ائمه 
هر  گفت:  جامعه  در  زنان  نقش 
جامعه  در  دگرگونی  و  تحول  جا 
نقش  و  تاثیر  باشد،  داشته  وجود 

زن مشاهد می شود.
وی بر لزوم ایفای نقش جدی 
به  و  جامعه  در  طلبه  خواهران 
ویژه مرند تأکید کرد و گفت: باید 
شما طلبه های خواهر به علم و 
ناتوی  مانند  روز  سیاست های 
مقاومتی،  اقتصاد  فرهنگی، 
مهندسی فرهنگی و دیگر موارد 

مسلط باشید.
رییس شورای سیاست گذاری 
کرد:  اظهار  کشور  جمعه  ائمه 
شما خواهران طلبه باید براساس 
نیازهای منطقه و متناسب با آن 
ایجاد  مشاوره  گروه های  نیازها، 
برای  مختلفی  برنامه های  و 

خانواده ها برگزار کنید.

افتتاح مدرسه 
علمیه خواهران 
فاطمة الزهرا)س( 

با حضور رئیس شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 

انجام شد



با حضور »آیت الله غالمعلی صفایی بوشهری« انجام شد

آغاز به کار مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(

رئیس مرکز عمران و نوسازی
 حوزه های علمیه خواهران خبر داد

احداث21000 مترمربع بنای حوزه علمیه 
خواهران در بوشهر
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رگان
الم زب

ک

قدرشناسی از استاد«

روزی در جلسه درس، کف پای استادم »آیت الله الهی قمشه ای)رحمه الله علیه(« را بوسیدم و خودش در ابتدا توجه نداشت. 
بنده در کنارش دو زانو نشسته بودم و ایشان چهار زانو. لذا توفیق بوسیدن کف پایش را یافتم. بعد از بوسیدنم ناراحت شد و 

با من مواجه شد و فرمود: آقا چرا این طور می کنی؟! 
عرض کردم: آقا، حق شما بر من بسیار عظیم است. نمی دانم چه کنم. مگر به این تقبل دلم تشفی یابد و آرام گیرد و خودم 

را الیق نمی بینم که دست مبارک شما را ببوسم.
چون بدن مبارکش را به خاک می سپردیم، پاهایش را این بنده در بغل گرفته بود و به یاد آن شب افتادم که کف پایش را 

بوسیدم. خواستم در کنار تربتش تجدید عهد کنم، ولی حضور مردم مانعم شد.

که
ار
مب
»

اخالقی  نشست  در  محمدی«  محمدجواد  »حجت االسالم 
از  روایتی  به  اشاره  با  مبارکه،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
امام جواد)ع(، اعتماد داشتن به خداوند را بهای هر چیز گران بها 

دانست.
امام جمعه شهر مبارکه، با اشاره به این که فرد با بندگی و تالش به 
مقام واالیی می رسد، خاطرنشان کرد: طالب باید اخالق اسالمی را 
در تمامی مکان ها همانند خانه، مدرسه، خانواده و دوستان رعایت 
رفتار  او  با  نیز  دیگران  کند،  رفتار  دیگران  با  انسان  هرگونه  کنند. 

می کنند.
و  حق  عنایت  سایه  در  آرامش،  و  شرف  عزت،  کرد:  اظهار  وی 

اعتماد به او محقق می شود.
حجت االسالم محمدی تأکید کرد: طلبه باید سواد، سلیقه و سعه 

صدر داشته باشد.

اعتماد به خدا، بهای هرچیز گران بهاست
امام جمعه مبارکه در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(:

خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  ویژه  اخالقي  نشست 
فاطمه الزهرا)س( ویالشهر برگزار شد.

استاد  حقیقی«،  محمدحسین  »حجت االسالم  نشست  این  در 
کتاب  به  به  اشاره  با  نجف آباد،  شهر  علمیه  حوزه های  اخالق 
منازل السائرین، گفت: در این کتاب صد مقام برای سلوک الی الله 
مهم ترین  از  که  است  مراقبه  مقامات  این  از  یکی  که  شده  ذکر 

مقامات به شمار می رود.
و  باشد که همیشه  متوجه  در همه حال  انسان  اگر  افزود:  وی 
همه حال در محضر خداست، در رفتار و کردار خود به سوی کمال 

پیش می رود و اگر مراقبت نباشد، انسان به جایی نمی رسد.
در  که  این  بیان  با  نجف آباد  علمیه  حوزه های  اخالق  استاد   
مراقبت، صغری و کبری داریم، اظهار کرد: مراقبت صغری یعنی 
تمام اعمال و رفتاری که برای خدا باشد و مراقبت کبری یعنی آنچه 

در قلب انسان است. 
گردن کشیدن  گردن،  معنی  به  رقبه  از  مراقبت  داد:  ادامه  وی 
نظارت  یعنی  صغری  مراقبت  و  است  دقت  به  چیزی  دیدن  برای 
مستمر در اعمال داشتن که در امر پروردگار، در حالل و حرام آن چه 
می کنی و مالک نفست باشی و اختیار آن را در دست خود بگیری و 

اذن پروردگار را مراعات کنی. 
بندگی،  قدم  نخستین  کرد:  تصریح  حقیقی  حجت االسالم 
کلمه ای،  بسا  زائد است. چه  ما  و 90درصد سخنان  سکوت است 
از  ویژه مراقبت  به  بود،  باید مراقب  بگیرد. پس  انسان  از  را  نعمتی 

زبان را فراموش نکنیم.
استاد اخالق حوزه های علمیه نجف آباد گفت: کمال و سعادت هر 
چیزی، به فعلیت یافتن او است. انجام عمل و عبادت به نحو احسن، 

حقیقت انسان را به فعلیت می رساند.

هر
الش
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»

در مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهرا)س( برگزار شد

نشست اخالقی استادان

رئیس مرکز عمران و نوسازی 
خواهران  علمیه  حوزه های 
کشور در افتتاحیه مدرسه علمیه 
خورموج،  فاطمیه)س(  خواهران 
مقدس  وجود  اخالق  گفت: 
و  علی)ع(  امام  رسول الله)ص(، 
سه  کبری)س(  خدیجه  حضرت 

علت حادثه دین اسالم بود.
»آقای محسن خلج« با اشاره 
اخالق  با  پیامبر)ص(  که  این  به 
گسترش  زمینه  خود،  نیکوی 
اظهار  کردند،  فراهم  را  اسالم 
علی)ع(  موال  وجود  داشت: 
قاطعیت  و  برنده  شمشیر  و 
ایشان، در تمام غزوات که کنار 
پیامبر)ص( حضور داشتند، برای 
پیشبرد اهداف اسالم الزم بود.

نوسازی  و  مرکز عمران  رئیس 
حوزه های علمیه خواهران کشور 
سرمایه،  بر  عالوه  کرد:  بیان 
حضرت  مادی  امکانات  و  پول 
با  ایشان  همراهی  خدیجه)س(، 
رسول خدا)ص( بسیار ارزشمند بود.
وی خاطرنشان کرد: حضرت 
غمخواری  پیامبر  از  خدیجه)س( 
این  مزد  و  پرستاری می کردند  و 
زهرا)س(  حضرت  هم  فداکاری 
خدیجه)س(  حضرت  بطن  و  بود 
پرورشگاه وجودی شد که حجتی 
و  بود  اطهار)علیهم السالم(  ائمه  برای 
شهدای  و  حسین)ع(  امام  وجود 
باعث  آنان،  فداکاری  و  کربال 

تداوم دین اسالم شد.
دیگری  بخش  در  خلج  آقای 
از 470  بیش  گفت:  از سخنانش 

مدرسه علمیه خواهران در سطوح 
توسعه  کشور  کل  در   4 و   3  ،2
هفتادهزار  از  بیش  و  پیداکرده اند 
طلبه فارغ التحصیل و شصت هزار 

طلبه مشغول تحصیل هستند.
استان  در  کرد:  اضافه  وی 
حضور  از  قبل  تا  بوشهر 
بوشهری«،  صفایی  »آیت الله 
چهار  علمیه  مدارس  تعداد 
طالب،  کل  تعداد  و  مدرسه 
کمتر از سیصد نفر بود، اما پس  
عظیمی  تحول  تاکنون،  آن  از 
به ویژه  و  علمیه  حوزه های  در 
ایجاد  خواهران  علمیه  حوزه 
تعداد  طوری که  به   است،  شده 
باب  ده  از  بیش  به  مدارس 
 1500 حدود  و  است  رسیده 

طلبه مشغول تحصیل هستند.
رئیس مرکز عمران و نوسازی 
خواهران  علمیه  حوزه های 
در  خوشبختانه  گفت:  کشور 
سایر  به  نسبت  بوشهر  استان 
علمیه  حوزه های  استان ها، 
کشور،  در  برادران  و  خواهران 
زبانزد و پیشکسوت هستند که 
این موضوع باعث افتخار است.
با  کرد:  اشاره  خلج  آقای 
تالش و کوشش خیرین، بانیان 
مورد  که  روحانیت،  وجود  با  و 
اعتماد مردم هستند، در استان 
بوشهر، حدود32000  مترمربع 
از21000  بیش  و  زمین 
به  مربوط  فقط  بنا،  مترمربع 
خواهران،  علمیه  حوزه های 

تملک و احداث  شده است

بسم الله الرحمن الرحیم
و  سی  و  چهارصد  و  هزار 
قمری  هجری  سال  هفتمین 
آغاز  دیگر  و محرمی  فرارسید 
پیوندی  که  محرمی  شد؛ 
دل های  همه   با  جاودانه 
شیدای  روان های  و  عاشق 
حسینی دارد. هزار و سیصد و 
هفتاد و شش سال از داستان 
کربال و آن حماسه  پر از درد و 
داغ و عظمت و ایمان و بندگی 
سرافرازان عالم می گذرد و هر 
پیش  سال  از  واقعه  این  سال 
شکوهمندتر  و  گسترده تر 
دامن گستر  و  چهره می گشاید 

می شود. 
حضرت  که  عاشورایی 
برای  اباعبدالله الحسین)ع( 
جای  بر  حقیقت  سالکان 
بندگی  نهاد آستانه عبودیت و 

حضرت رحمانی است.
جغرافیای  و  تاریخ  محرم 
باید  که  است  دنیایی  فشرده  
آن را شناخت و آنچه بر زندگي 
خواهد  قیامت  تا  آدم  فرزندان 
آن  دنباله رو  مسلمًا  گذشت، 
است  انسان  تاریخ  بزرگ  روز 
خدا  رسول  بزرگوار  فرزند  که 
را  الهی  مقدس  شریعت 

جاودانه ساخت. 
است  آیینه ای  عاشورا 
حقانیت  تصاویر  همه   که 
در  خویش  حقیقی  ابعاد  با 
همان  است،  متجلی  آن 
دشت ها  وسعت  که  گونه 
را  کوهساران  سرافرازی  و 
و  هیمنه  آن  همه   با  می توان 
آیینه ای  عظمت و وسعت در 
کوچک دید، بی  آن که آیینه  
بزرگ  یا ابعاد تصویر کوچک 

باشد. شده 
از  گفت وگو  هرچند 
معنوی  درک  و  ابدیت سرایی 
سعادت  که  این  و  عاشورا 
حضرت  را  انسان  ابدی 
)ع(چگونه  لحسین لله ا باعبدا ا
پایان  تا  تاریخ  همیشه   براي 
نسل های  همه   برای  جهان 
است،  فرموده  تأمین  شایسته 
هنوز  که  است  مسئله ای 
که  کسانی  برای  آن  تفهیم 
سرسپرده  غرب اند و حتی دین 
برای  عاملی  را  عاشورا  و  را 
دنیوی  آزادی های  و  عدالت 
جوامع هم نمی شناسند، امری 
بی فایده هست،  تا چه رسد به 
درک آثار برتر عاشورا که حفظ 
انسانی  ایمان و اعتقاد جوامع 
روز  هر  همه  این  با  است،  
الهی  تجلیات  می گذرد،  که 
برای جهانیان و  بیشتر  محرم 
اقوام بی  خبر نگه داشته شده، 
آشکار مي شود. آری! مصباح 
با  نمی توانند  را  الهی  هدایت 
ستم ها و کشتارها و جنایت ها 

خاموش سازند.
و  دیگر  محرمی  اکنون، 
رستاخیزی دیگر در پیش روی 
ما و به قول محتشم کاشاني: 
عظیم  رستخیز  چه  این  باز 

است که از زمین 
بی نفخ صور خاسته تا عرش 

اعظم است
ادای  برای  دیگر  آغازی 
وظیفه الهی همه مبلغان دین 
حوزه های  دانش آموختگان  و 
اعم  یقین،   و  حقیقت  علمیه 
این سرزمین  از مردان و زنان 
سید  عزای  بزرگ داشت  در 
که  عالم،   شهیدان  ساالر  و 
توفیق  ماست.  روی  پیش  در 
مقدس  بارگاه  به  خدمت 
حق  حضرت  از  را  حسینی 

مسئلت داریم.

روابط عمومی و امور 
بین الملل مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران

عاشورا؛ مدرسه 
درس های نو به  نو

خورموج  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
گفت: این مدرسه 13 استاد خانم و آقا و 150 طلبه در 
حال تحصیل دارد که از این تعداد، 32 نفر خوابگاهی 

هستند.
افتتاح  مراسم  حاشیه  در  اللهی«  غیب  اکرم  »خانم 
در  خورموج  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  ساختمان 
جمع خبرنگاران گفت: مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 
خورموج مدرسه در سال 1389 تأسیس و ساختمان جدید 

آن در سال 1391 کلنگ زنی شده است.
وی افزود: این ساختمان شامل مهدکودک، سالن کنفرانس، 
اساتید  اتاق  درس،  کالس  شش  اجتماعات،  سالن  نمازخانه، 

و  مدیر  برای  مجزا  اتاق هایی  و  برادران  اساتید  اتاق  خواهران، 
معاونت ها می شود.

 13 خورموج  فاطمیه  علمیه  مدرسه  کرد:  اظهار  اللهی  غیب 
این  از  که  دارد  تحصیل  حال  در  طلبه   150 و  آقا  و  خانم  استاد 

تعداد، 32 نفر خوابگاهی هستند.
وی افزود: 10 نفر از طالب این مدرسه سال گذشته 
مقطع  وارد  آنها  از  نفر  پنج  که  شده اند  فارغ التحصیل 

تحصیلی سطح سه حوزه علمیه شده اند.
امسال ششمین  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
سال تأسیس این مدرسه علمیه است، تاکنون برخی از 
طالب این مدرسه موفق به کسب مقام های اول تا سوم 

قرآن طی  قرائت  و  تفسیر  در مسابقات حفظ،  کشوری 
چهار سال متوالی شده اند.

طالب  از  نفر   50 از  بیش  کرد:  بیان  اللهی  غیب 
به  تبلیغ  کاروان  قالب  در  و  هستند  مبلغ  مدرسه، 
به  و  اعزام  دشتی،  شهرستان  روحانی  فاقد  روستاهای 

بیان احکام و تبلیغ می پردازند.
اظهار  خورموج  فاطمیه  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
و  مشاوره  به عنوان  طلبه   15 تعداد  همچنین  کرد: 
فعالیت  دبیرستان  تا  دبستان  مدارس  در  جماعت  امام 
می کنند و چند نفر هم از طالب این مدرسه از مدیران و 

معلمان آموزش و پرورش هستند.

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(: تحصیل 150 طلبه در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(

بازدید فعاالن اجتماعی کشورهای شبه قاره از مرکز تحقیقات زن و خانواده
گروهی از بانوان فرهیخته و فعاالن اجتماعی کشورهای شب  قاره )پاکستان، هند و بنگالدش( به درخواست دفتر امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی، با حضور در مرکز تحقیقات زن و خانواده، از نزدیک با فعالیت های پژوهشی این مرکز آشنا شدند.
در این دیدار دو ساعته »خانم عالسوند« از اعضای هیئت علمی مرکز با معرفی و بیان اهداف مرکز به تشریح فعالیت های پژوهشی  بانوان هیئت علمی این مرکز و 

منشورات آن نیز اشاره کرد.
وی همچنین به ضرورت انجام دادن فعالیت های پژوهشی در حوزه زنان متناسب با نیازهای جامعه زنان هر یک از این کشورها پرداخت.

در پایان این جلسه، حاضران پرسش هایی مطرح کردند که خانم عالسوند به آنها پاسخ داد.

با  خورموج  فاطمیه  علمیه  مدرسه  ساختمان 
امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور 

بوشهر افتتاح شد.
نماینده  بوشهری«  صفایی  غالمعلی  آ»یت الله 
این  در  بوشهر،  امام جمعه  و  استان  در  ولی فقیه 
باشد،  خدا  با  زندگی  در  کس  هر  گفت:  مراسم 

خداوند همه زندگی او را تأمین می کند.
وی افزود: حضرت موسی)ع( در حالی که چوپانی 
و  داشت  را  خدا  نداشت،  مادی  دارایی  و  می کرد 
همه چیز  دنیا،  مال  از  که  فرعون  اما  شد،  سرافراز 
داشت، چون بی خدا بود، به  وسیله آب نابود و ذلیل 

شد.
انسان در  امام  جمعه بوشهر تصریح کرد: اگر 
زندگی، خود را در محضر خدا ببیند و در فضای 
الهی  حضور عندالله، مراعات ادب کند، عملش 
از خدا خجالت بکشد و در  به هنگام گناه  باشد، 
او  به  کند، خداوند  الهی تالش  راه جلب محبت 

عنایت خاص می کند.
وی خاطرنشان کرد: خداوند انسان های مؤمن 
را بسیار صدا می زند و قبل از این که آنها دعایی 
کنند، دعایشان را اجابت می کند، اما ما کمتر او 
را صدا می زنیم، در حالی  که خدا فرموده است به 

در خانه من بیایید تا رشد کنید و به کمال برسید.
طلبه  کرد:  اظهار  بوشهری  صفایی  آیت الله 
قلبش  که  است  کسی  شریف،  انسان  و  خوب 

ماالمال از ایمان و عشق به خدا باشد و تمام امور 
زندگی خود را با دستورات الهی مدیریت می کند؛ 
را  او  دست  می کند،  عنایت  او  به  خدا  گاه  آن 
می گیرد، او را از چالش های زندگی نجات می دهد 
و به سمت نور یعنی همان اخالق نیکو، برکات، 

ایمان، علم، دعا و نماز و ... هدایت می کند.
دنیا  در  می خواهیم  ما  اگر  داد:  ادامه  وی 
محبوب خدا، فرشتگان، اهل بیت)علیهم السالم( و امام 
زمان)عج( باشیم، باید ایمان و تقوا داشته باشیم و 

اخالق خود را نیکو کنیم. 
تمام  بدون شک،  کرد:  تأکید  بوشهر  امام  جمعه 
صاحب الزمان)عج(  حضرت  نظر  زیر  طالب،  اعمال 
است؛ بنابراین طالب باید بسیار مراقب باشند که در 
محضر خدا و در مقابل چشمان امام زمان)عج(، خالف 

یا اشتباهی مرتکب نشوند.
بوشهر،  استان  علمیه  حوزه های  گفت:  وی 
روند بسیار موفقی طی می کنند و در ایران، حوزه 
علمیه خواهران و برادران استان بوشهر، به خاطر 
تقوا  و  پاکی  ایمان،  اخالق،  تحصیل،  در  جدیت 
زبانزد هستند و طالب این حوزه ها، باعث افتخار 

استان هستند.
آیت الله صفایی بوشهری یادآور شد: امیدواریم 
در ده، دوازده سال آینده، حوزه خلیج فارس دارای 
قطب حوزوی شود که آن هم استان بوشهر خواهد 

بود.

مرکز »

«خورموج

محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
مدیریت  مرکز  کارکنان  جمع  در  جمشیدی« 
تسلیت  عرض  ضمن  خواهران  علمیه  حوزه های 
به مناسب فرارسیدن ماه محرم  گفت: ماه محرم، 
حضرت  کربال  شهدای  ساالر  و  سرور  عزای  ماه 
اباعبدالله الحسین)ع( است، ماه محرم بهار شهادت 

و ایثار است، محرم ماه انس با ولی خداست.
وی افزود: خداوند چشمان ما را پراشک گرداند 
کنیم  گریه  خون  علی)ع(  بن  حسین  عزای  در  تا 
می آید  حسین)ع(  امام  از  یادی  وقتی  گفته اند  و 
فقره ای از آیه ۷۳ سوره نساء را بخوانید: »َیا َلیَتِني 
با  من  کاش  ای  َعِظیًما«  َفْوًزا  ُفوَز 

َ
َفأ َمَعُهْم  ُکنُت 

شما بودم و به آن فوز عظیمی که شما به آن نائل 
شدید، من هم نائل می شدم.

اشاره  با  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
به برخی شبهات مطرح شده درباره حزن نداشتن 
برای  عاشورا  و  محرم  ماه  گفت:  محرم  ماه  در 
برای  اندوه  و  حزن  است،  گریه  و  اندوه  و  حزن 
مصیبت هایی که به خانواده اهل بیت)علیهم السالم( در 
این روز و ماه وارد شده است، مصیبت عظیمی که 

هرگز فراموش نمی شود.
وی افزود: نقل شده است که معصومین)ع( از 
روز اول محرم برافروخته و اندوهگین می شدند و 

این غم و اندوه تا روز عاشورا بیشتر می شد.
و  حزن  درباره  دیگری  روایت  به  اشاره  با  وی 
اندوه در ماه محرم گفت: محرم، ماه حزن و اندوه 
روایات  طبق  و  است  سیدالشهدا)ع(  برای  گریه  و 

از  هستی  عالم  تمام  عاشورا  روز  در  شده،  وارد 
مصیبت سیدالشهدا و خاندان ایشان می لرزند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره 
روز  عاشورا  گفت:  عاشورا  روز  عظیم  مصیبت  به 
محمد)ص(  آل  شیعیان  و  )ص(  محمد  آل  مصیبت 
حسین)ع(  امام  شهادت  روایات،  طبق  و  است 
تا  که  است  افروخته  مومنان  دل های  در  حرارتی 

ابد خاموش نمی شود.
اشاره با  جمشیدی  والمسلمین   حجت االسالم 
گفت:  امام حسین)ع(  برای  اشعار سروده شده  به 
مرثیه  شاعران  بزرگترین  از  کاشانی  محتشم 
برای  زیادی  شعرهای  که  است  شیعی  سرای 

اهل بیت)علیهم السالم( و امام حسین)ع( سروده است.
 وی افزود: اشعار محتشم کاشانی که برای امام 
برگرفته  است،  شده  سروده  کربال  واقعه  و  حسین 
امام  و  کربال  واقعه  مورد  در  شده  وارد  روایات  از 
حسین)ع( است که به زیبایی در قالب شعر قرار گرفته 

و از بهترین اشعار برای این مصیبت عظیم است.
تاکید  با  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
به عزاداری در ماه محرم گفت: ماه محرم آدابی دارد 
که باید رعایت شود و در روایت وارد شده است که اگر 
عزادار نیستی، خودت را به عزاداران شبیه کن و در 
افراد کمی هستند که  زیرا  ایام عزا خوشحالی نکن 
خود را شبیه قومی کنند و بعد از مدتی از آنها نشوند.
به  شبیه  را  خود  باید  نیز  عزاداران  افزود:  وی 
معصومین)علیهم السالم( کنند و مانند معصومین )علیهم السالم( 
انسان ها  البته  کنند،  برخورد  مشکالت  و  مسائل  با 
مانند معصومین )علیهم السالم( کامل نیستند و نمی توانند 
مانند معصومین )علیهم السالم( شوند اما می توان خود را تا 

حدی شبیه معصومین )علیهم السالم( کرد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره 
حسین)ع(  امام  زیارت  باالی  ثواب  و  عظمت  به 
زیادی  بسیار  ثواب  حسین )ع(  امام  زیارت  گفت: 
تمامی  است  آمده  روایات  در  که  گونه ای  به  دارد 
انبیا و فرشتگان آرزو دارند که اجازه زیارت کربال و 

امام حسین)ع( با آنها داده شود.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور، در جمع کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران:

شهادت امام حسین)ع( حرارتی در دل های مومنان 
افروخته است که تا ابد خاموش نمی شود

گزارش
تصوریی
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»
زیارت عاشورا در هنگام مرگ

»آیت الله العظمی  بهجت)ره(« می فرمودند: 
»آیت الله العظمی محمدحسین اصفهانی)ره(« )مشهور به کمپانی(، که صاحب آثار و تألیفات و دیوان و نیز از استادان محترم 

ما بودند، از درگاه خدا خواسته بودند که لحظه آخر عمرشان زیارت عاشورا را بخوانند و بعد قبض روح بشوند. 
دعای ایشان مستجاب شد؛ 

بعد از اتمام زیارت عاشورا، از این عالم درگذشتند.

والمسلمین  »حجت االسالم 
گلپایگانی«  محمدی  محمد 
جامعه  اجالس  حاشیه  در 
در  بالد  علمای  و  مدرسین 
حوزه های  گفت:  ساری، 
علمیه خواهران از برکات بسیار 
جمهوری  مقدس  نظام  مهم 
انقالب هستند و رهبر  اسالمی و 
بجا  بسیار  )مدظله العالی(  انقالب  معظم 
و  عظیم  پدیده  را  حوزه ها  این 

نامیده اند. مبارک 
بیان این که به برکت  با  وی، 
نظام اسالمی درهای بسته شده 
چند قرن علوم و معارف اسالمی 
شد،  باز  خواهران  روی  بر 
افتخارات  از  یکی  کرد:  اظهار 
حوزه های علمیه خواهران »بانو 
در  که  است  اصفهانی«  امین 
رضاخان  دوره  و  اختناق  اوج 
الهی  معارف  کسب  عرصه  در 
اوج  به  کرد،  تالش  اسالمی  و 

رسید و نمونه شد.

معظم  رهبر  دفتر  رویس 
این که  به  اشاره  با  انقالب)مدظله العالی( 
خواهران  علمیه  حوزه های  رسالت 
و  تحصیل کرده  بانوان  تربیت 
الحمدلله  داد:  ادامه  است،  مجتهد 
هزاران  که  هستیم  شاهد  امروز 
حوزه های  در  فرهیخته  بانوی 
و  تحصیل  مشغول  خواهران  علمیه 

فعالیت های دینی هستند.
والمسلمین  حجت االسالم 
خاطرنشان  محمدی گلپایگانی 
نیمی  که  خواهران،  کرد: 
تشکیل  را  کشور  جمعیت  از 
می دهند، چرا باید از این معارف 
محروم باشند، به ویژه با نقشی 
که خواهران در پرورش و تربیت 

فرزندان و افراد جامعه دارند.
نقش  این که  بیان  با  وی 
تربیت  در  علمیه  حوزه های 
است  اساسی  بسیار  خواهران 
نویدبخش  بسیار  آینده،  و 
هر  گفت:  است،  روشن  و 
معارف  که  خواهران،  از  یک 
جایی  به  و  کردند  کسب  را 
نوری  منبع  رسیدند، خودشان 
در  و  الهی می شوند  معارف  از 
نورافشانی  مکانی  و  زمان  هر 

. می کنند
معظم  مقام  دفتر  رئیس 
علوم  افزود:  رهبری)مدظله العالی( 
و  دارد  فراوان  جاذبه  اسالمی، 

دنیا تشنه این حقایق است.
وقتی  داشت:  بیان  وی 
نبوی)ص(  سنت  قرآن،  تعالیم 
گوش  به  اهل بیت)علیهم السالم(  و 
رو  و  زیر  می رسد،  جهانیان 
گمشده  دنبال  به  و  می شوند 
گمشده  آن  و  می گردند  خود 
و  پایه  زیرا  است،  اسالم  در 
توحید  اسالم،  مکتب  اساس 
آخرت  و  معاد  به  توجه  و  ناب 

است.
والمسلمین  حجت االسالم 
بیان  با  محمدی گلپایگانی 
نیازهای  تمام  اسالم  این که 
زندگی بشر را در ابعاد اخالقی، 
خانوادگی،  اجتماعی،  معارف 
قرار  توجه  مورد  و...  معامالت 
است،  عظیم  دریایی  و  داده 
تصریح کرد: دلیلی نداشت که 
محروم  نعمت  این  از  خواهران 

باشند.
وی تصریح نمود: الحمدلله 
امروز به برکت نظام اسالمی و 
اهتمام مسئوالن، به ویژه رهبر 
،شاهد  انقالب)مدظله العالی(  معظم 
حوزه های  روزافزون  رشد 
کشور  در  خواهران  علمیه 
برکات  امیدواریم  و  هستیم 
خواهران  علمیه  حوزه های 
گسترش  و  نشر  این  از  بیش 

پیدا کند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری)مدظله العالی( تأکید نمود

حوزه های علمیه خواهران؛ از برکات مهم نظام 
مقدس جمهوری اسالمی 

قربانی«  زین العابدین  »آیت الله 
جامعه  اجالس  حاشیه  در 
در  بالد  علمای  و  مدرسین 
علت  داشت:  اظهار  ساری، 
حوزه های  بیشتر  تأثیرگذاری 
علمیه خواهران در سطح جامعه 
از  طلبه  خواهران  که  است  این 
یک  از  مادر،  و  همسر  سو  یک 
سو دختر و از سویی، زن هستند 
تأثیرات ویژه ای  این سه جلوه  و 
در جامعه دارد و اگر این جلوه ها 
تهذیب  و  تقوا  علم،  با  آمیخته 

باشند، بسیار کارآمد است.
ادامه داد:  امام جمعه رشت 
معظم  رهبر  نظر  اساس  بر 
اختصاص  انقالب)مدظله العالی( 
علمیه  حوزه های  به  امام  سهم 
تحصیل  راستای  در  خواهران 
جایز  اسالمی  معارف  ترویج  و 
است و دیدگاه همه افراد باید به 

این صورت باشد.

نماینده ولی فقیه در استان گیالن 
تشریح کرد

تأثیرگذاری 
حوزه های علمیه 

خواهران در 
جامعه 

ابوالقاسم  والمسلمین  »حجت االسالم 
اجالس جامعه  در حاشیه  طاهری« 
ساری  در  بالد  علمای  و  مدرسین 
بیان نمود: در حال حاضر در برخی از 
کشورها نیز از برنامه تحصیل خواهران 
گردیده  الگوبرداری  دینی  علوم  در 
خانم ها  دینی  آموزش های  برای  و 

برنامه هایی تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به این که 50درصد جمعیت کشور را در همه سنین 
احکام،  به  نیازمندی ها  از درصد  نیمی  و  تشکیل می دهند  خانم ها 
اخالق و مسائل دینی مربوط به خانم هاست، اظهار کرد: چه کسانی 
بهتر از خواهران طلبه می توانند نیازمندی های دینی و معرفتی افراد 

را برطرف کرده، احکام الهی را برای افراد تبیین نمایند؟!
مدیر حوزه علمیه برادران مازندران گفت: بسیاری از مسائل فقهی 
مربوط به خانم هاست و در گذشته علما می گفتند ما نمی توانیم این 
این رو،  از  و  زیرا مبتالبه ما نیست  به خوبی درک کنیم،  را  مسائل 
درک و فهم آن برای ما مشکل است. در همین راستا برخی از مراجع 

از افراد خانواده خود را که تحصیالت عالی داشت، به  بزرگ یکی 
عنوان مشاور قرار می دادند تا مسائل بانوان را به صورت کامل برای 

آنها تبیین کند.
حوزه های  این که  بیان  با  طاهری  والمسلمین  حجت االسالم 
انقالب  برکات  مهم ترین  از  یکی  حاضر  حال  در  خواهران  علمیه 
این  به  توجه  با  کرد:  است، خاطرنشان  نماز جمعه  از  بعد  اسالمی 
که استان مازندران ساالنه بیست میلیون گردشگر دارد، حوزه های 

خواهران در این استان فضای بسیار خوبی ایجاد کرده اند.
وی بیان کرد: نیروهای تربیت شده در حوزه های علمیه خواهران 
در حال حاضر بخش وسیعی از مراکزی همچون آموزش و پرورش، 
دانشگاه ها، مراکز فرهنگی و مراکز اجتماعی را هدایت می کنند و از 

لحاظ فکری و معنوی مورد حمایت قرار می دهند.
به  امیدواریم خداوند  افزود:  مازندران  برادران  مدیر حوزه علمیه 
توفیقات عالی  به حوزه های علمیه خواهران  مسئوالن خدمت گزار 
عنایت کند تا بتوانند با خدمات شایسته ای که انجام می دهند، قلب 
امام زمان)عج( را شاد کنند و سبب پیشرفت و غنای فرهنگی جامعه، 

به ویژه قشر زنان جامعه اسالمی، شوند.

مدیر حوزه علمیه برادران مازندران:

تأسیس حوزه های علمیه خواهران، از برکات انقالب اسالمی است

در  الئینی«  محمدی  محمدباقر  والمسلمین  »حجت االسالم 
حاشیه اجالس جامعه مدرسین و علمای بالد در ساری، ابراز نمود: 
رو  این  از  و  می دهند  تشکیل  خواهران  را  کشور  جمعیت  از  نیمی 

خواهران حق کسب معارف الهی را دارند.
و  تربیتی  مدیریتی،  سیاست های  حیث  از  کرد:  اظهار  وی 
فرهنگی، نیمی از جامعه را زنان تشکیل می دهند و در صورتی که 
از سوی افرادی از جنس خودشان تربیت شوند و در راستای تبلیغ 
دارند،  بیشتری  تأثیرگذاری  شوند،  گرفته  کار  به  خودشان  تربیت  و 
و  هستند  عالقه مند  اسالمی  معارف  به  بانوان  نیز  تجربه  حیث  از 

توفیقات خوبی به دست آورده اند.
امام جمعه نکا ادامه داد: ده هاهزار نیروی زبده محقق، نویسنده، 
گوینده و استاد بعد از انقالب در حوزه های علمیه خواهران تربیت 
شده اند که سند افتخار جمهوری اسالمی هستند و ما می خواهیم 
در راستای رشد و تعالی جامعه جهانی و یکسان بودن زن و مرد در 

پیشگاه خداوند، به بشریت و انسان ها خدمت کنیم.

حجت االسالم والمسلمین محمدی الئینی خاطرنشان کرد: باید 
اسالمی، سازمان  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مانند  نهادهای مختلف 
همکاری  دینی  نهادهای  و  پرورش  و  آموزش  اسالمی،  تبلیغات 
داشته باشند و در برنامه های اجرایی خود، اولویت را به حوزه های 

علمیه و خواهران طلبه اختصاص دهند.
روند  اندازه  به  نباید  طلبه  خواهران  تحصیلی  روند  افزود:  وی 
تحصیلی برادران طلبه طوالنی باشد، بلکه باید به گونه ای باشد که 
این افراد بتوانند در کنار تحصیل، به فعالیت های دیگری همچون 

خانه داری، همسرداری و تربیت فرزند نیز بپردازند.
برای  مرکزی  است  ضروری  که  این  بیان  با  نکا  جمعه  امام 
برنامه ریزی به منظور تبلیغ خواهران راه اندازی شود، گفت: تربیت 
خواهران طلبه در کشور، کارنامه درخشانی برای جمهوری اسالمی 

است.

امام جمعه نکا برشمرد

کارنامٔه درخشان جمهوری اسالمی
در تربیت خواهران طلبه

محمد  »حجت االسالم 
اجالس  حاشیه  در  قاسمی« 
علمای  و  مدرسین  جامعه 
نمود:  تصریح  ساری  در  بالد 
علما  درباره  اکرم)ص(  پیامبر 
العلماء  مثل   می فرمایند: 
فی االرض کالنجوم فی السماء 
و  البر  ظلمات  فی  بها  یهتدی 

البحر.
وی اظهار کرد: به برکت نظام 
جمهوری اسالمی و با رهبری و 
انقالب  کبیر  رهبری  زعامت 
اسالمی، امام خمینی)ره( و خلف 
آیت الله  حضرت  ایشان  صالح 
در  رویشی  خامنه ای)مدظله العالی( 
نظام مقدس جمهوری اسالمی 
به نام حوزه های علمیه خواهران 

در سراسر کشور به پا شد.
ساری  موقت  جمعه  امام 
معظم  مقام  سخن  به  اشاره  با 
درباره  رهبری)مدظله العالی( 
خواهران،  علمیه  حوزه های 

ایشان  که  این   داد:  ادامه 
علمیه  حوزه های  فرمودند: 
خواهران پدیده عظیم و مبارکی 
است، تعبیر بسیار زیبایی است 
امروز  جامعه  که  این   دلیل  به 
از  دینی  علوم  تحصیل  نیازمند 

ناحیه خواهران است.
قاسمی  حجت االسالم 
شاهد  امروز  کرد:  خاطرنشان 
خدمات شایان توجه حوزه های 
جامعه  در  خواهران  علمیه 
در  مبلغ  خواهران  و  هستیم 
سراسر کشور، به ویژه در استان 
و  اثرگذاری  دارای  مازندران، 

فعالیت های دینی هستند.
وی با بیان این که در آینده ای 
نزدیک چند پدیده نوپای تهاجم 
فرهنگی  عرصه  در  فرهنگی 
آمد،  خواهد  وجود  به  کشور 
در  خواهران  حضور  گفت: 
حوزه های علمیه، نظام و کشور 
بیمه  فرهنگی  عرصه  در  را 

خواهد کرد.
ساری  موقت  جمعه  امام 
تربیت  مسیر  در  تالش 
اجر  دارای  را  طلبه  بانوان 
امیدواریم  افزود:  و  دانست 
خدمت گزاران  متعال  خداوند 
این  در  را  علمیه  حوزه های 

عرصه یاری کند.

امام جمعه موقت ساری:

حضور خواهران در حوزه های علمیه، 
کشور را در عرصه فرهنگی بیمه می کند

جامعه  اجالسیه  حاشیه  در  حسین خانی«  هادی  »حجت االسالم 
لزوم  اصل  ساخت:  خاطرنشان  ساری،  در  بالد  علمای  و  مدرسین 
و  است  و ضروری  بدیهی  علمیه،بسیار  در حوزه های  بانوان  تحصیل 
این ضرورت از بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( نیز در سفر اخیر به 

قم داشتند، برداشت می شود.
امروز  وی اظهار کرد: ضرورت حضور خواهران طلبه در جامعه 
در حال حاضر بخش  که  نیازی  با  ویژه  به  است،  بسیار محسوس  
عمده بانوان جامعه دارند، استفاده از محضر مبلغان خواهر، این نیاز 

بسیار جدی تر مشهود است.
معاون تهذیب حوزه های علمیه )برادران( کشور ادامه داد: کمترین اثر تحصیل خواهران در حوزه های علمیه 
این است که آنها تحصیل خود را در زندگی شخصی و خانوادگی مورد استفاده قرار می دهند و در مرحله بعد در 

محیط پیرامون و در مورد دختران و زنان جامعه نیز به کار می برند.

معاون تهذیب حوزه های علمیه برادران کشور تصریح نمود

حضور خواهران طلبه در جامعه؛ الزمه تأمین نیاز بانوان

»حجت االسالم  والمسلمین 
حاشیه  در  نبوی«  محمدحسن 
و  مدرسین  جامعه  اجالس 
گفت:  ساری،  در  بالد  علمای 
خواهران  علمیه  حوزه های 
در  را  مؤثری  و  موفق  فعالیت 
فقط  البته  دارند،  جامعه  سطح 
که  باشیم  داشته  توجه  باید 
را  خواهران  علمیه  حوزه های 
علمیه  حوزه های  خط کش  با 

برادران نسنجیم.
اهداف  این که  بیان  با  وی 
اهداف  با  خواهران  حوزه های 
متفاوت  برادران  حوزه های 
اندکی  اگر  کرد:  اظهار  است، 
شود  کاربردی تر  آموزش ها 
حقیقتا خواهران طلبه می توانند 
ظاهر  جامعه  در  موفق تر  بسیار 

شوند.
حوزه های  تبلیغ  معاون 
به  اشاره  با  )برادران(  علمیه 
طلبه  بانوان  از  تعدادی  حضور 
و  آموزش  »امین«  مدارس  در 
تأثیر  شاهد  داد:  ادامه  پرورش 
خواهران طلبه در مدارس امین 

بوده ایم.
نبوی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
موارد  برخی  در  خاطرنشان کرد: 
فعالیت بانوان طلبه در مدارس 
به  منجر  پرورش  و  آموزش 
سوی  از  چادر  پوشش  انتخاب 
مدرسه  دانش آموزان  تمامی 

شده است.
اگر  این که  بیان  با  وی 
خواهران  علمیه  حوزه های 
خوبی به  مسئله  همین   روی 

معلمان  و  کند  سرمایه گذاری   
پرورشی مدارس  و  دینی، عربی 
بسیار  نماید،  تأمین  را  خواهران 
موفق خواهد بود، افزود: رسیدن 
به این جایگاه نیازمند این است 
شود  کاربردی تر  آموزش ها  که 
از توان علمی  از آموزش،  و بعد 
استفاده  فرهیخته  خواهران 

شود.
حوزه های  تبلیغ  معاون 
در  گفت:  )برادران(  علمیه 
از  زیادی  تعداد  حاضر  حال 
علمیه  حوزه های  از  خواهران 
در  اما  شده اند  فارغ التحصیل 
آنها  از  مناسب  جایگاه های 
در  این  و  نمی شود  استفاده 
شغل  بهترین  که  است  حالی 
برای خواهران طلبه تدریس در 

مدارس دخترانه است.
امیدواریم  کرد:  تصریح  وی 
طلبه  خواهران  روز  به  روز 
فضاهای  و  شوند  موفق تر 
فعالیت مناسب برای آنها فراهم 
مشکالت  از  بخشی  تا  شود 
قسمت  در  کشور  فرهنگی 

بانوان تعدیل و کنترل شود.

معاون تبلیغ حوزه های علمیه برادران بیان کرد

تأثیر حضور اجتماعی خواهران طلبه در 
کاهش مشکالت فرهنگی

»حجت االسالم والمسلمین احمد فرخ فال« در حاشیه اجالس 
جامعه مدرسین و علمای بالد در ساری، خاطرنشان ساخت: اصل 
ضروری  و  مسجل  موضوعی  خواهران  علمیه  حوزه  های  موضوع 
است و به تربیت جوامع اسالمی و در پی آن به احیای خانواده های 

جامعه اسالمی کمک می کند.
امت  خانواده های  احیای  از  عظیمی  بخش  کرد:  اظهار  وی 
علمیه  حوزه های  کیفی  و  کمی  ارتقای  و  تعالی  و  رشد  با  اسالمی 

خواهران صورت می گیرد.
مدیر حوزه علمیه )برادران( استان قم ادامه داد: بعد از انقالب 
اسالمی و به ویژه در دهه اخیر و با اهتمام شورای عالی و مدیریت 
مدیریت  و  کالن  برنامه ریزی  خواهران،  علمیه  حوزه های  عالی 
صحیح در احیای امر تربیت در خانواده های امت اسالمی و میهن 

اسالمی با ارتقای مدارس علمیه خواهران رقم خورد.

وجود  این که  بیان  با  فرخ فال  والمسلمین  حجت االسالم 
هفتادهزار فارغ التحصیل در حوزه های علمیه خواهران نشان دهنده 
ظرفیت عظیم و پتانسیل بسیار قوی و شایسته این نهاد دینی است، 
خاطرنشان کرد: مسئوالن اجرایی کشور باید از این ظرفیت عظیم 
و تربیت یافتگان مکتب امام صادق)ع( برای احیای معارف اسالمی 

کمال استفاده و بهره برداری را ببرند.
مردم  زندگی  محیط  می تواند  عظیم  ظرفیت  این  افزود:  وی 
و  اسالمی  آرامش  به  را  نوجوانان  و  جوانان  از  عظیمی  بخش  و 

سکینه ای برساند که قرآن کریم به آن سفارش می کند.
مسئوالن  از  داد:  ادامه  قم  استان  )برادران(  علمیه  حوزه  مدیر 
عظیم  ظرفیت  از  که  خواهانیم  جدی  صورت  به  کشور  اجرایی 
به  اسالمی  میهن  جای  جای  در  علمیه  حوزه های  تربیت یافتگان 
نحو شایسته برای تربیت جوانان و نوجوانان برومند کشور استفاده 

کنند.
خواهران  علمیه  حوزه های  در  خواهر  شصت هزار  تحصیل  وی 
در  که  به چالش هایی  توجه  با  و گفت:  کرد  توصیف  بسیار مهم  را 
فضاهای عمومی وجود دارد و با سمومی که دشمنان در فضاهای 
سایبری و مجازی منتشر می کنند و نقشه هایی که برای مسموم کردن 
فضای کشور دارند، امیدواریم حوزه های علمیه خواهران با اجرای 
برنامه های آموزشی و تربیتی، نویددهنده حضور خواهران در فضای 

تعلیم و تربیت کشور و مقابله با دشمنان در آینده ای نزدیک باشد.

مدیر حوزه علمیه برادران استان قم تأکید نمود

رشد و تعالی حوزه های علمیه خواهران؛ 
احیاگر جامعه اسالمی

حوزه های  تشکیل  فلسفه  این که  بیان  با  گرگان  جمعه  امام  و  گلستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
علمیه خواهران، ورود طالب به عرصه جهانی و بین المللی است، گفت: طالب خواهر باید با حضور 
جامعه االطراف در جامعه مسائل مربوط به زنان را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند و از اسالم دفاع کنند.
»آیت الله سید کاظم نورمفیدی« در حاشیه اجالس جامعه مدرسین و علمای بالد در ساری، افزود: 
هدف از تأسیس حوزه های علمیه خواهران و تربیت بانوان طلبه مقابله با برخی بانوان سنتی است که 
مجالس مذهبی را به دست گرفته اند و بعضًا مسائلی در این مجالس مطرح می شود که ربطی به معارف 

و احکام دینی ندارد.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف تشکیل حوزه های علمیه تربیت بانوان تحصیل کرده، فرهیخته و 
عالمه است تا بتوانند در جامعه حضور پیدا کنند و به نشر مسائلی که مربوط به خواهران است بپردازند.

امام جمعه گرگان ادامه داد: در حال حاضر نسبت به مسائل قشر زنان جامعه اتهاماتی از سوی برخی افراد و به ویژه دشمنان وارد می شود که بسیار خطرناک تر از طرح برخی 
مسائل در مجالس سنتی است و از این رو الزم است بانوانی در این زمینه تربیت و صاحب نظر شوند و با اجتهادی که دارند، از اسالم و معارف اسالمی دفاع کنند. 

والمسلمین  »حجت االسالم 
محمود رجبی« در حاشیه اجالس 
جامعه مدرسین و علمای بالد در 
تحصیل  داشت:  اظهار  ساری، 
بانوان یکی از ضرورت های زمان 
تهاجمات  به  توجه  با  و  ماست 
و  اسالم  دشمنان  که  فرهنگی 
بهترین  می دهند،  انجام  انقالب 
این  از خواهران  راه برای صیانت 
است که بصیرت دینی و سیاسی 
آنها افزایش پیدا کند و این راهی 
حداقل  یا  ندارد  تحصیل  جز 
آن،  راه  کامل ترین  و  راه  بهترین 

تحصیل است.
با  باید  خواهران  گفت:  وی 
گاه گردند و  عمق اندیشه اسالمی آ
بتوانند در برابر تهاجمات فرهنگی 
واکسینه شوند و به خوبی از خود و 

قشر زنان جامعه دفاع کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه:

حضور 
خواهران طلبه 

در جامعه، ترویج 
فرهنگ دینی

 است

نماینده ولی فقیه در استان گلستان:

فلسفه تشکیل حوزه های علمیه خواهران، ورود طالب به عرصه جهانی است

گفتوگو »
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گزارش تصورریی
افتتاح مدرهس علمیه خوارهان افطمیه پاکدشت

ای حضور آسمان در جان خاک/ یا حسین بن علی)ع( روحی فداک
موج ها هرچه تالطم می کنند /  پیش پایت خویش را گم می کنند

ای نماز عشق را تکبیر سرخ  / آیت تطهیر را تفسیر سرخ
ای شکوه آفرینش، ای یقین /  آبروی مکتب، ای ساالر دین

ای امام الله های نینوا  /  آفتاب غرق خون در کربال
ای جالل هرچه غیرت، هر چه مرد  /  قوت بازوی قرآن در نبرد

قوس محرابم، خم ابروی توست  /  خط »انعمت و علیهم« کوی توست
آب ها وقتی که طوفان می کنند  /  یاد آن لب های عطشان می کنند

هلل الحسین )ع( تقدیم هب ساحت مقدس موال و  سرورمان حضرت اباعبدا


