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طالب و روحانيون بايستى
 در مسائل اجتماعى وارد شوند؛ منتها 

آن نكته اساسى اين است كه اين ورود روحانى
 در مسائل اجتماعى بايد ورود همراه

 با روحانيت باشد، نه با تحكم.
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عمومی  آموزش  مدیر 
خواهران  علمیه  حوزه های 
المپیاد  برگزاری  از  کشور 
علمی طالب سطح دو و سه 
خواهران  آموزشی  واحدهای 

سراسر کشور خبر داد.
داودی«  فریده  »خانم 
المپیاد  این  این که  بیان  با 
آموزش  معاونت  همت  به 
حوزه های علمیه خواهران در 
سه مرحله مدرسه ای، استانی 
می شود،  برگزار  کشوری  و 
هفتمین  امسال  کرد:  اظهار 
دوره المپیاد علمی سطح دو و 
سومین دوره سطح سه برگزار 

می شود. 
مکان  و  زمان  درباره  وی 
اول  مرحله  آزمون  برگزاری 
المپیاد  مدرسه ای(  )مرحله 
کرد:  اظهار  سه  و  دو  سطح 
صبح   10 ساعت  آزمون  این 
سال  ماه  آبان  چهاردهم  روز 
آموزشی  واحدهای  در  جاری 
نیز  آن  نتایج  می شود.  برگزار 

21 آبان ماه اعالم می شود.
عمومی  آموزش  مدیر 
با  خواهران  علمیه  حوزه های 
بیان این که در سطح دو طالب 
سطح  در  و  پنجم  تا  دوم  پایه 
سه طالب مشغول به تحصیل 

ورودی سال 92 به قبل، مجاز 
هستند،  المپیاد  در  شرکت  به 
دوم  پایه  طالب  کرد:  اظهار 
در دروس »صرف«، »نحو« و 
دروس  در  سوم  پایه  »احکام« 
»عقاید«  و  »احکام«  »نحو«، 
پایه چهارم در دروس »نحو«، 
و  »منطق«  و  فقه«  »اصول 
»فقه«،  دروس  در  پنجم  پایه 
فقه«  »اصول  و  »فلسفه« 

رقابت می کنند.

طالب  کرد:  اضافه  وی 
سطح سه نیز در رشته  »تفسیر 
عناوین  در  قرآنی«  علوم  و 
و  »مبانی  قرآن«،  »علوم 
»تفسیر«  و  تفسیر«  قواعد 
در  اصول«  و  »فقه  رشته  و 
عناوین »اصول فقه« و »فقه« 

رقابت می کنند.
داودی طراحی پرسش های 
آزمون در قالب 50 سوال چهار 
مدرسان  سوی  از  گزینه ای 

جمله  از  را  آموزشی  واحدهای 
طالب  علمی  المپیاد  ضوابط 
واحدهای  سه  و  دو  سطح 
کشور  خواهران  آموزشی 
عنوان کرد و گفت: در صورت 
هر  در  نفر   5 حداقل  ثبت نام 
آموزشی  واحد  رشته،  یا  پایه 
مؤظف به اجرای آزمون است.

شرط  کرد:  تصریح  وی 
استانی  مرحله  به  راه یابی 
امتیاز   30 حداقل  کسب  نیز 
نخست  مرحله  در  آزمون 

است.
عمومی  آموزش  مدیر 
خواهران  علمیه  حوزه های 
انگیزه  افزایش  و  »ایجاد 
طالب«،  میان  در  مطالعه 
میان  سازنده  رقابت  »ایجاد 
طالب و واحدهای آموزشی«، 
طالب  علمی  سطح  »ارزیابی 
آموزشی  واحدهای  نیز  و 
زمینه  »ایجاد  خواهران«، 
شکوفایی  و  علمی  پیشرفت 
و  طالب«  استعدادهای 
و  ممتاز  طالب  »شناخت 
به  درخشان  استعدادهای 
به  ویژه  خدمات  ارائه  منظور 
برنامه های  طراحی  و  آن ها 
برگزاری  اهداف  از  را  خاص« 

این المپیاد برشمرد.

 عضویت رد کاانل اخبار حوزه اهی علمیه خوارهان رد تلگرام
تلفن  اخبار حوزه های علمیه خواهران، که روی  کانال  عالقه مندان عضویت در 
همراه خود نرم افزار تلگرام دارند، می توانند با استفاده از تلفن همراه و پس از وارد 
به عضویت  اینترنت  http://telegram.me/womenhc  در مرورگر  لینک  کردن 

کانال دربیایند. 

مدیرکل ارتباطات و همکاری های حوزه های علمیه خواهران با 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم دیدار کرد.

و  ارتباطات  مدیرکل  اسماعیل نیا«،  جواد  »حجت االسالم 
گفت:  دیدار  این  در  خواهران  علمیه  حوزه های  همکاری های 
وجود بالغ بر 100 هزار طلبه مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل 
و صدها تشکل پژوهشی و تبلیغی ظرفیت بی نظیری است که در 

خدمت دین مقدس اسالم و نظام جمهوری اسالمی است.
ارتباطات و همکاری های حوزه های علمیه خواهران  مدیرکل 
اظهار کرد: حضور فارغ التحصیالن حوزه های علمیه خواهران 
در قالب مشاوران مذهبی در مدارس آموزش و پرورش و طرح های 
مختلف از قبیل صالحین، رحمت و ... بسیار پر رنگ و مفید بوده 

است.
در بخش دیگری از این دیدار »حجت االسالم عباس دانشی«، 
از  خرسندی  ابراز  ضمن  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اداره  کرد:  تأکید  خواهران  علمیه  حوزه های  باالی  توانمندی 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم که در جوار حوزه عظیم علمیه 
شیعه قرار دارد، خود را مؤظف به همکاری و تعامل با حوزه علمیه 

خواهران می داند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم افزود: در زمینه اعطای 
مجوزهای رسمی به فارغ التحصیالن حوزه  علمیه خواهران برای 
به توسعه و تجهیز  تأسیس مؤسسات فرهنگی پژوهشی، کمک 
حضور  از  بهره مندی  استان،  خواهران  علمیه  مدارس  کتابخانه 
و  عمومی  فرهنگ  شورای  در  خواهران  علمیه  حوزه  مسئوالن 

پیشبرد اهداف فرهنگ دینی در استان قم آمادگی داریم.
فعالیت های مفید  از  بیان برخی  حجت االسالم دانشی ضمن 
کرد:  اظهار  کشور  سراسر  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مؤثر  و 
نقاط  دورترین  در  بلکه  قم  در  تنها  نه  حوزه های علمیه خواهران 
کشور منشأ برکات فراوان هستند که با تعامل هر چه بیشتر ادارات 
مرکز  این  بیشتر  موفقیت های  شاهد  حوزه  با  همسو  نهادهای  و 

خواهیم بود.

والمسلمین  »حجت االسالم 
مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا 
حوزه های علمیه خواهران کشور 
با محکومیت حکم اعدام »شیخ 
سعودی،  دولت  سوی  از  نمر« 
به  توجه  با  سعود  آل  گفت: 
این  در  که  سنگینی  اشتباهات 

داشته  جدید  دولت  کوتاه  مدت 
برای  که  است  طبیعی  است، 
جبران اشتباهات اقدام به انجام 
اقدام  مسأله  که  بکند  اموری 

شیخ نمر هم از این قبیل است.
وی با تأکید بر این مسأله که که 
دولت عربستان باید هر چه سریع تر 

این روحانی آزاده شیعی را آزاد کند، 
اعم  آزاده  و  مسلمان  مردم  افزود: 
آزادیخواهان  و  سنی  و  شیعه  از 
خواستار این مسأله هستند و آزادی 

شیخ نمر را مطالبه می کنند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
کشور اظهار کرد: دولت عربستان 

شیخ  آزادی  مسأله  به  نسبت  باید 
و  کند  اقدام  سریع تر  چه  هر  نمر 
که  نیست  پذیرفته  وجه  هیچ  به 
صورت  به  که  را  حکمی  بخواهد 
کامال غیرقانونی و غیرحق مدارانه 

صادر شده است، عملی کند.
والمسلمین جمشیدی  حجت االسالم 

حکم  صدور  محکومیت  به  اشاره  با 
مراجع  سوی  از  نمر  شیخ  برای  اعدام 
است  الزم  داد:  ادامه  تقلید،  معظم 
مردم سراسر دنیا همچون مسلمانان و 
آزادیخواهان نسبت به این ظلم اعالم 
موضع بکنند تا آل سعود تأمل بیشتری 

در رفتار خود داشته باشد

آزادی »شیخ نمر«
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور از دولت عربستان خواستار شد

آمریکا 
در پی استعمار فکری 
ملت هاست

مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر:

معاون آموزش حوزه های 
علمیه خواهران کشور:

پذیرش سال 
95 براساس 

گرایشی کردن 
دوره عمومی 

انجام خواهد شد
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خبر  مرکز  با  گفتگو  در  جلیلی«  محمدتقی  »آقای 
واطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با اشاره 
گفت:  خواهران  علمیه  حوزه های  نویسی  وبالگ  سامانه  به 
طلبه  خواهران  ویژه  نویسی  وبالگ  سرویس  یک  کوثربالگ 
است که آنها می توانند با عضویت و نام نویسی در این شبکه، 

در زمینه وبالگ نویسی فعالیت کنند.
خواهران  دینی  اجتماع  بزرگترین  افزود:کوثربالگ  وی 

طلبه است که در آن به وبالگ نویسی فعالیت می کنند.
گفت:  کوثربالگ  ویژگی های  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
و  امن  طلبه،محیط  خواهران  ویژه  اختصاصی  محیط 
نجیب، عدم تبلیغات، وجود قالب های اختصاصی و متنوع 
و پشتیبانی آنالین و آفالین از ویژگی های این سامانه وبالگ 

نویسی است.
وی گفت:برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی و ارسال 
جوزوات آموزشی استفاده از سامانه کوثر بالگ از دیگر خدمات 
فضای  در  فعالیت  به  عالقمند  طلبه  خواهران  به  شده  ارائه 

مجازی است.

خواهر   6000 از  بیش  فعالیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
طلبه در فضای مجازی گفت:باتوجه با اینکه قدم اول برای 
استفاده و فعالیت در فضای مجازی وبالگ نویسی و تولید 
محتوا است، لذا ما کالس ها و کارگاه های آموزشی مورد نیاز 
را برای خواهران طلبه عالقمند به فعالیت در فضای مجازی 

برگزار می کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به  شبکه علمی-
پژوهشی کوثرنت گفت:کوثرنت تنها درگاه ورودی خواهران 
و  آموزشی،پژوهشی  های  سامانه  به  دسترسی  برای  طلبه 
فرهنگی است که امکاناتی زیادی از جمله امکان تولیدمحتوا 

و تعامل با سایر اعضا را دارد.
وی افزود:شبکه کوثرنت، یک مدرسه علمیه بزرگ با 
افزایش  نیز  تعداد  این  امیدواریم  60000عضو است که 

یابد.
وی درادامه با اشاره به ویژگی های کوثرنت گفت:ارتباط با 
اساتید، تولید محتوای علمی،پژوهشی و فرهنگی، تعامل با 
سایر اعضاء و همچنین قراردادن اسناد علمی از ویژگی های 

این شبکه اجتماعی دینی است.
و  گذشته  سال  یک  در  سند   35000 گفت:ایجاد  وی 
رشد 100% تولید محتوا نسبت به سال گذشته در کوثرنت و 
همچنین تولید 50000 پست در شش ماه اول سال جاری 
در کوثر بالگ نشان دهنده افزایش استفاده و بهره وری از 

سامانه است.
برنامه  یک  طبق  اساتید  ورود  گفت:  ادامه  در  وی 
طلبه،  خواهران  با  تعامل،ارتباط  برای  شده  سازمان هی 
نظارت علمی و اخالقی بر محتوای تولید شده از اهداف مرکز 

در سال جاری است.

»آقای محمدتقی جلیلی«،

کوثربالگ؛ بزرگترین اجتماع دینی 
خواهران طلبه

مدیر آموزش عمومی حوزه های علمیه خواهران خبر داد 

برگزاری المپیاد علمی طالب سطح »دو« و »سه« واحدهای آموزشی خواهران

  http://telegram.me/womenhc

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان قم:

اعطای مجوزهای رسمی به فارغ التحصیالن 
حوزه  علمیه خواهران  

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم: در زمینه اعطای مجوزهای 
تأسیس  برای  علمیه خواهران  التحصیالن حوزه   فارغ  به  رسمی 
مؤسسات فرهنگی پژوهشی، کمک به توسعه و تجهیز کتابخانه 
مسئوالن  حضور  از  بهره مندی  استان،  خواهران  علمیه  مدارس 
حوزه علمیه خواهران در شورای فرهنگ عمومی و پیشبرد اهداف 

فرهنگ دینی در استان قم آمادگی داریم.

مدیرکل فرهنگ وارشاد 
اسالمی استان قم:

اعطای مجوزهای 
رسمی به 

فارغ التحصیالن 
حوزه  علمیه 
خواهران  

همین صفحه

آیت الله مقتدایی
 خواستار شد؛

افزایش 
حضور تبلیغی 

طالب در 
مجامع عمومی

هسته های خفتۀ داعش در عربستان بیدار شده اند؟
بی کفایتی سعودی ها در مقابله با نفوذ داعش

روزنامه »رای الیوم« در سرمقاله خود نوشت: حمله تروریستی روز دوشنبه هفته گذشته به مسجدی 
متعلق به طایفه »اسماعیلیه« در شهر »نجران« عربستان در نزدیکی مرزهای این کشور با یمن که 
منجر به قربانی شدن دو نمازگزار شد، بار دیگر ثابت کرد که تدابیر امنیتی اضطراری و گسترده اتخاذ 

شده از سوی عربستان سعودی ناکارآمد و بی فایده است.

 در حضور طالب تازه وارد مدارس علمیه 
خواهران استان گلستان تشریح شد

 تکنیک های دشمن 
در جنگ نرم علیه 

4انقالب اسالمی

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهران کشور:

مبلغان حوزه های علمیه 
خواهران باید دغدغه تبلیغ 
جهانی داشته باشند

<

»حجت االسالم 
والمسلمین محمودرضا 
جمشیدی«، مدیر 
حوزه های علمیه 
خواهران کشور  اظهار 
کرد: دولت عربستان باید 
نسبت به مسأله آزادی 
شیخ نمر هر چه سریع تر 
اقدام کند و به هیچ وجه 
پذیرفته نیست که بخواهد 
حکمی را که به صورت 
 غیرقانونی و غیرحق 

ً
کامال

مدارانه صادر شده است، 
عملی کند.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور:

مبلغان حوزه های علمیه 
خواهران باید دغدغه تبلیغ 
جهانی داشته باشند

<
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

و  ماهواره  »آسیب شناسی  محوریت  با  فرهنگی  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  خانواده«  در  اجتماعی  شبکه های 

فاطمه الزهرا)س(  آران و بیدگل برگزار شد.
در  ولی فقیه  نمایندگی  مسئول  حاجی احمد«،  »حجت االسالم 
سپاه آران و بیدگل در این نشست سرگرم کردن مردم به زیبایی ها 
دنیا را از آسیب های ماهواره دانست و اظهار کرد: سرگرم شدن به 

دنیا شیرینی ایمان را از دل فرد می برد.
جوانان  و  نوجوانان  برای  برنامه  مخرب ترین  افزود:  وی 
برنامه های ماهواره است که او را از محیط خانواده جدا کرده و به 

برنامه های مستهجن عالقه مند می کند.
بر  تأکید  با  بیدگل  و  آران  سپاه  در  ولی  فقیه  نمایندگی  مسئول 
این که برنامه های ماهواره ای سعی در کشاندن جوانان مسلمان به 
مسائل غیر اخالقی دارند، یادآور شد: حتی بیشتر گفت وگوهای 

این برنامه ها درباره مسائل جنسی است.
وی ادامه داد: دشمنان در برخی از فیلم ها نیز سعی می کنند با 

بیان مطالب عاشقانه، جوانان را به ورطه گناه بکشانند.
باید  طالب  این که  بیان  با  حاجی احمد  حجت االسالم 
اظهار  کنند،  گوشزد  خانواده ها  به  را  مجازی  فضای  آسیب های 
کرد: دشمنان می خواهند حیا و عفت افراد را از بین برده و آن ها 
را گرفتار هوا و هوس کنند. برای مقابله با دشمن باید هوشیارانه 

عمل و با خواسته های نفسانی مخالفت کرد.
وی تأکید کرد: خواهران طلبه نیز باید برای مقابله با آسیب های 
داشته  فرهنگی  جهاد  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای 
باشند. باید زندگی اهل بیت)علیهم السالم( را به عنوان الگو معرفی کنند.
توجیه  بیدگل  و  آران  سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  مسئول 
برخی از خانواده ها برای داشتن ماهواره را اطالع از اخبار جهان 
عنوان کرد و گفت: والدین چه تضمینی دارند که فرزندان آن ها 
برنامه های دیگر ماهواره را نمی بینند؟ متأسفانه برخی از پدران و 

مادران با عملکرد خود فرزندان را گرفتار گناه می کنند.
وی ادامه داد: طالب باید ضمن بیان آسیب های برنامه های 
ماهواره ای و شبکه های اجتماعی، راهکار مناسبی نیز به خانواده 
برای مقابله با این آسیب ها ارائه دهند. همچنین والدین نسبت به 

عملکرد فرزندان خود باید کنترل داشته باشند.

قم »

گل بید ان و  آر در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد«

 آسیب شناسی ماهواره و شبکه های 
اجتماعی در خانواده

نشست »شناخت منشأ اختالفات خانوادگی« در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت آمنه)س( شهر قم برگزار شد.

هر  کرد:  اظهار  نشست  این  در  حوزه  مدرس  ثانی«،  »خانم 
نسبت  باید  نخست  باشد،  موفق  زمینه ای  هر  در  بخواهد  فردی 

گاهی های الزم را داشته باشد. به هدف خود مدیریت خوب و آ
وی افزود: اگر موفقیت در روابط خانوادگی هدف باشد، فرد باید 
نسبت به خود، همسر و فرزندان شناخت کافی داشته باشد. همچنین 

مدیریت نیازمند اعتماد به نفس، قدرت و برنامه ریزی است.
در  طلبه  بانوان  می رود  انتظار  این که  بر  تأکید  با  ثانی  خانم 
اظهار  باشند،  داشته  بیشتری  موفقیت  و  تسلط  خانواده  مدیریت 
کرد: شناخت انتظارات همسر، حفظ آرامش و همدلی از نخستین 
آرامش  و  همدلی  که  خانواده ای  است.  خانواده  مدیریت  گام های 
نداشته باشد، هرگز موفقیت نبوده و تربیت صحیح نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: ایجاد خانه ای آرام، تحسین و احترام به همسر 

از دیگر ملزومات مدیریت خانواده است.

طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( بررسی  نمودند

شناخت منشأ اختالفات خانوادگی

خانواده  در  »اخالق  نشست 
صمیمیت  در  آن  تأثیر  و 
علمیه  مدرسه  در  زوجین« 
خواهران فاطمه الزهرا)س( شهر 
داراب استان فارس برگزار شد.

»حجت االسالم ساجدی نیا«، 
در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
این نشست با اشاره به روایتی 
از امام صادق)ع( حسن خلق را 
مؤلفه های  مهم ترین  از  یکی 

زندگی مشترک دانست.
دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
والدین  صمیمیت  کرد:  بیان 
تربیت  در  اصل  نخستین 

صحیح فرزندان است.
نشست  این  در  است  گفتنی 
مدیر  معصومی«،  زهرا  »خانم 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه 
الزهرا)س( داراب نیز در این نشست 
به بیان مشکالت زندگی پرداخت.

راهبردهای  و  »خانواده  همایش 
خانواده  حضور  با  جوان«  با  ارتباط 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب 
حضرت نرگس)س( جهرم برگزار شد.
کارشناس  »خانم مسعودیان«، 
خانواده  نشست،  این  در  خانواده 
بررسی  مورد  اسالم  منظر  از  را 
خانواده  مالک  افزود:  و  داد  قرار 
و  قدرت  ثروت،  اسالم  در  ایده آل 
ایمان،  تقوا،  بلکه  نیست.  فرزند 

گاهی است. معنویت، علم و آ
راهبردهای  روایات  و  آیات  به  توجه  با  خانواده  کارشناس  این 

اسالم برای ارتباط با جوان را زبان نرم و اخالق خوب برشمرد.
خوب  اخالق  و  نرم  زبان  فرد  که  صورتی  در  داد:  ادامه  وی 

نداشته باشد، دیگران و حتی فرزندان از او فاصله می گیرند.
شایان ذکر است؛ »خانم طاهره قره خانی«، مدیر مدرسه علمیه 
خواهران نرگس)س( جهرم هدف از برگزاری این همایش را تعامل 

با خانواده طالب به ویژه طالب پایه اول دانست.

در مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »اخالق در 
خانواده و تأثیر آن در 

صمیمیت زوجین« 

جهرم به همت مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس)س( برگزار شد «

همایش »خانواده و راهبردهای ارتباط با جوانان«

علمیه  مدارس  مالی  مسئوالن  نشست 
آباد،  سریش  قروه،  بیجار،  شهرهای  خواهران 
مسئول  سخنرانی  با  سنندج  و  کامیاران  سقز، 
علمیه  حوزه های  پایدار  مالی  منابع  تأمین  اداره 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  کشور  خواهران 
حضرت فاطمه الزهرا)س( شهر بیجار برگزار شد.

مسئول   محدث«،  محسن  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه های  پایدار  مالی  منابع  تأمین  اداره 
مبلغان  پرورش  نشست  این  در  کشور  خواهران 
خواهران  علمیه  حوزه های  اهداف  از  را  توانمند 
دانست و گفت: حوزه های علمیه خواهران باید 
از جهت عمرانی و تجهیزات نیز پیشرفت کافی 

داشته باشند.
باید  خواهران  علمیه  حوزه های  کرد:  تأکید  وی 
برای تعلیم و تربیت طالب توانمند برای پاسخگویی 

به نیازهای جامعه منابع مالی پایدار داشته باشند.
پایدار  مالی  منابع  تأمین  اداره  مسئول 
بخش  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
مدیران  این که  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری 
می تواند  که  مواردی  علمیه  مدارس  و  حوزه ها 
سبب درآمدزایی شود را شناسایی کنند، تصریح 
در  استفاده  جهت  وقف  برای  را  مردم  کرد: 

حوزه های علمیه باید تشویق کرد.

و  حوزه ها  مدیران  نباید  البته  افزود:  وی 
مالی  منابع  جذب  درگیر  مستقیم  خود  مدارس 
باشند، بلکه این کار به هیئت امنا سپرده شود. 
وظیفه مدیران حوزه ها و مدارس تربیت طالب 

توانمند برای تبلیغ دین مبین اسالم است.
کرد:  خاطرنشان  محدث  حجت االسالم 
نباید به گونه ای  همچنین در جذب منابع مالی 
آسیب  حوزه  شأن  و  اهداف  به  که  کرد  رفتار 
دنبال  به  مغرض  افراد  از  برخی  که  چرا  برسد. 
سوء استفاده از این موضوع برای جوسازی علیه 

حوزه  هستند.

بیجار  توسط مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( صورت گرفت«

نشست مسئوالن مالی مدارس کردستان با 
مسئول اداره تأمین منابع مالی پایدار حوزه های خواهران

نشست »اثبات والیت حضرت علی)ع( در کتب اهل سنت« در 
مدرسه علمیه خواهران کوثر شهر خرمشهر برگزار شد.

این  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  موسوی«،  »حجت االسالم 
نشست با اشاره به آیه »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول« اظهار کرد: 
خداوند متعال در این آیه می فرماید: »به هر آنچه خدا و رسولش 

می گوید، عمل کنید.«
و هوس مطلبی  هوا  روی  از  نبی اکرم)ص( هیچ گاه  افزود:  وی 
را بیان نمی کردند. بلکه هر آن چه می فرمودند وحی الهی بود. به 
از رسول)ص( همانند  تأکید شده که اطاعت  همین دلیل در قرآن 

اطاعت از خدا است.
مدرس حوزه و دانشگاه با بیان این که عبادات  را خداوند متعال 
عبادت  که  شده  تأکید  روایات  در  کرد:  بیان  می کند،  مشخص 
بدون والیت علی)ع( تباه است. هر فردی والیت امیرمؤمنان)ع( را 

نپذیرد، وارد بهشت نمی شود.
علمای  از  نیشابوری  حاکم  شد:  یادآور  موسوی  حجت االسالم 
وارد  می خواهید  »اگر  می  گوید:  مستدرک   128 صفحه  در  اهل سنت 
بهشت شوید باید والیت را قبول کنید. علی ما را به راه خطا نمی کشاند«.

 نشست »غدیر امتداد دین مبین اسالم« 
مدرسه  همت  به  اسالم«  مبین  دین  امتداد  »غدیر  نشست 

علمیه خواهران کوثر شهر خرمشهر برگزار شد.
جزیره  جمعه  امام  عادل پور«،  محمدجواد  »حجت االسالم 
مینوی آبادان در این نشست، واقعه غدیر را مهم ترین واقعه تاریخ 

اسالم دانست.
وی گفت: غدیر روزی است که در آن به دستور و فرمان الهی، 
امیرمؤمنان)ع( به عنوان جانشین نبی اکرم)ص( برای مردم معرفی شد.

مائده  سوره  آیات  به  اشاره  با  آبادان  مینوی  جزیره  جمعه  امام 
پیامبر)ص( امر والیت را ابالغ نمی کردند، رسالت  اظهار کرد: اگر 

ایشان ناتمام می ماند.
وی اظهار کرد: غدیر ثمره نبوت حضرت رسول الله)ص( است. 
اگر غدیر نبود، اسالم نیز نبود که در این صورت هدف خلقت از 

بین می رفت. 

مشهر خر مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار کرد«

 نشست »اثبات والیت علی)ع( در کتب اهل سنت«

نشست »آسیب های جنگ 
جنگ  »در  عنوان  با  نرم« 
به  را  حب  دشمن  سخت 
یقین  نرم  جنگ  در  و  بغض 
را به شک تبدیل می کند« در 
کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه 

خرمشهر برگزار شد.
»حجت االسالم موسوی«،  
مدرس حوزه و دانشگاه در این 
نشست، انحراف افراد به ویژه 
هدف  اصلی ترین  را  جوانان 

جنگ نرم دشمن دانست.
مدرس حوزه و دانشگاه یادآور 
به  دشمن  نرم  جنگ  در  شد: 
عمل  وارد  فرهنگی  تبادل  نام 
به  را  کاذب  پیشرفت  می شود. 
نوع  این  در  می دهد.  نشان  فرد 
جنگ دشمن با هدف قرار دادن 
افراد،  احساسات  و  ادراک ها 

یقین را به تردید تبدیل می کند.
خأل  احساس  ایجاد  وی 
فرهنگی، بی اعتمادی، پوچی 
و بی هدفی را از تأثیرات جنگ 
گفت:  و  برشمرد  افراد  بر  نرم 
احساسات  سخت  جنگ  در 
انسان ها از دوستی به دشمنی 

تبدیل می شود.
دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
نرم  جنگ  مسلما  کرد:  تأکید 
جنگ های  سخت ترین  از 
دوران است که تنها راه مقابله 

با آن تبلیغ دین است.

 نشست 
»آسیب های جنگ 

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

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

عنوان استاد منتقد به ایفای نقش پرداختند.
ارائه کننده بحث اظهار کرد: هر انسان مؤمن  قربانی، استاد 
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 
آیا  قیدها و شرایط برای طالب سبب جدایی آن ها از مردم نمی شود؟ 

زینت در محدوده مکانی حوزه اشکال دارد؟ و غیره پرداختند.
امام  کرد:  اظهار  داور  استاد  عنوان  به  نیز  ظفری«  »سمیه 
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(

کرد شهر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار کرد«

 کرسی آزاداندیشی »زی طلبگی« 

مرکز  همت  به  زن«  بر  مرد  »قوامیت  آزاداندیشی  کرسی 
تخصصی تفسیر و علوم قرآنی معصومیه شهرکرد برگزار شد.

»خانم  بحث،  کننده  ارائه  استاد  صفی«  »حجت االسالم 
مولوی« استاد منتقد و »حجت االسالم نورمحمدی« استاد داور 

این نشست بودند.
»قوامیت  آزاداندیشی  کرسی  در  بحث  کننده  ارائه  استاد 
مرد بر زن« با اشاره به آیه 34 سوره نساء اظهار کرد: مرد باید 
برای همسرش قوام باشد. چون همسر ناموس الهی است. 
گذاشته  مرد  عهده  بر  را  زن  نفقه  و  مخارج  تأمین  نیز  خدا 

است.
وی افزود: نشانه های اقتدار مرد تفاوت های جسمی و روانی 
کالم  در  مرد  و  زن  تفاوت های  و  نشانه ها  این  که  است  مرد 
َة َرْیَحاَنٌة َو َلْیَسْت 

َ
حضرت علی)ع( این گونه بیان شده: »َفِإَنّ اْلَمْرأ

ِبَقْهَرَماَنٍة.«
در ادامه مولوی استاد منتقد کرسی آزاداندیشی »قوامیت مرد 
بر زن« نیز تصریح کرد: این که شوهر شایسته ترین فرد در نهی از 
منکر است، مورد قبول نیست و آیه 34 سوره نسا یک آیه حقوقی 
نوع  یک  بیانگر  آیه  این  شناسی.  جامعه  و  روانشناسی  نه  است 

قرارداد میان زن و شوهر است.
وی ادامه داد: تفاوت های جسمی زن و مرد را در تفسیر آیات 
باید کامال کنار بگذاریم، چرا که این ها حکمت هستند و حکمت 
قابل تعمیم و تخصیص نیست. بیانات حضرت علی)ع( در این باره 

باید در کنار یک دیگر مالحظه شود.
نیز در جمع بندی مطالب  حجت االسالم نورمحمدی، استاد داور 
اظهار کرد: هر انسانی که صفات انسانی او کامل تر باشد، برتر است. 

ولی برتری مرد بر زن با توجه به تقسیم وظایف مورد نظر است.
افزود:  بر زن«   مرد  »قوامیت  آزاداندیشی  داور کرسی  استاد  
اگر در قرآن عنوان قوام برای مرد ذکر شده با توجه به ویژگی های 
جسمی و روانی او است که باید به عنوان تکیه گاه برای زن باشد 
و این به معنای مسلط بودن او بر زن نیست. قیمومیت به معنای 

مسئولیت پذیری است.

 به همت مرکز تخصصی حوزوی معصومیه  برگزار شد

 کرسی آزاداندیشی »قوامیت مرد بر زن«

تربیت  باید  طالب  هدف  این که  بر  تأکید  با  تفت  جمعه  امام 
بپردازند،  خودسازی  به  باید  نخست  طالب  گفت:  باشد،  جامعه 

سپس افراد جامعه را به سوی سعادت هدایت کنند.
»طلیعه  همایش  در  غفوری«  ابوالقاسم  »حجت االسالم 
حضور« که به همت حوزه علمیه خواهران استان یزد در مجتمع 
برگزار شد، اظهار کرد: کشورهای  فرهنگی »والیت« شهر تفت 
گونه ای  به  گرفته اند.  قرار  اسالم  دشمنان  تهاجم  مورد  اسالمی 
از  نیابت  به  با ظاهری اسالمی همانند رژیم آل سعود  که برخی 
یمن  فقیر  و  مظلوم  اسالمی  کشور  به  آمریکا  و  صهیونیست ها 

حمله کرده و مسلمانان را نابود می کند.
را  طالب  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  تفت  جمعه  امام 
سربازان امام زمان)عج( عنوان کرد و گفت: اسالم، مبلغ و سرباز 
در عرصه های مختلف فرهنگی می خواهد که آماده رزم باشند و 

خواهران طلبه می توانند از اسالم دفاع کنند.
بیان  تفت  فرماندار  »زارع«،  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
کرد: علمای بزرگی در حوزه یزد تربیت شده اند که افتخار جهان 

اسالم هستند.

تفت امام جمعه تفت:«

خواهران طلبه سربازان اسالم در 
عرصه فرهنگی  هستند

نرجسیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  معارفه  و  تودیع  مراسم 
»سیرجان« با حضور مدیر حوزه علمیه خواهران استان کرمان برگزار شد.
مدیر حوزه علمیه  الله وردی«،  این مراسم »حجت االسالم حسین  در 
خواهران استان کرمان با ذکر حدیثی از امام جعفر صادق)ع( گفت: مانند 
تحویل می دهید  آنچه  باشد،  پاکیزه  آنچه می خورید  باشید،  زنبور عسل 

پاکیزه و طیب باشد و اگر در جایی قرار گرفتید در خدمت اسالم باشید.
وی با اعطای لوح تقدیر از زحمات »خانم پورمجیدی« تشکر و حکم 
سرپرستی مدرسه را برای مدت یک سال به »خانم معاذالهی« اعطا کرد.

جان
سیر تودیع و معارفه «

مدیر مدرسه علمیه خواهران نرجسیه

داراب«

نشست اخالقی »ذکرهای زندگی« با موضوع »افزایش صبر« 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب  و  مدرسان  حضور  با 

فاطمه محدثه)س( اصفهان برگزار شد.
حوزه  مدرس  و  مؤلف  حق شناس«،  براتعلی  »حجت االسالم 
راه های  گفت:  صبر  تقویت  راه های  به  اشاره  با  نشست  این  در 

مختلفی برای صبور شدن وجود دارد .
یا  رئوف  »یا  ذکر  و  »انشقاق«  مبارکه  سوره  تالوت  روزه،  وی 
رحیم و الحول و ال قوه اال بالله« را از راه های تقویت صبر برشمرد.
مؤلف و مدرس حوزه تصریح کرد: »یا رئوف« قوه دافعه و رأفت 
قوه  رحیم«  »یا  شریف  ذکر  و  می کند  بیان  را  مشکالت  برابر  در 
جاذبه را قوی می کند که داللت بر کسب فضائل و خوبی ها دارد.

حق شناس در ادامه هدف از این اذکار را قرار گرفتن در مسیر 
خدا و تجلی صفات خداوند در انسان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اسمای خداوند »المومن« است 
همچنین  می افزاید.  او  ایمان  به  و  می دهد  ایمان  انسان  به  که 
سوره های  آیات  تالوت  صبر  افزایش  راه های  از  یکی دیگر 

»یونس«، »توبه«، »هود«، »عنکبوت«، »فاطر« و »زمر« است.

صفهان ا نشست »ذکرهای زندگی« در مدرسه «
علمیه خواهران حضرت فاطمه محدثه)س( 

مبلغان مؤسسه  گردهمایی 
فدک  حوزوی  عالی  آموزش 
همدان با عنوان »مقتل شناسی 

و مقتل خوانی« برگزار شد.
اسدی«،  »حجت االسالم 
در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
را  علمی  بنیه  گردهمایی  این 
دانست  تبلیغ  شرایط  از  یکی 
و اظهار کرد: اکنون نوجوانان 
بر  تسلط  سبب  به  جوانان  و 
گاهی  آ و  مجازی  ارتباطات 
مستمع  تنها  روز،  مسائل  از 

محض نیستند.
مخاطب  این  که  بیان  با  وی 
موفقیت  عوامل  دیگر  از  شناسی 
مبلغ  کرد:  اظهار  است،  مبلغ 

موفق از دیگران تقلید نمی کند.
از  دیگری  بخش  در  وی 
بر  تأکید  ضمن  خود  سخنان 
مصائب  اگر  که  موضوع  این 
مبانی  با  اهل بیت)علیهم السالم( 
بازگو  ندارد،  همخوانی  امامت 
نشود، گفت: شأن و منزلت ائمه 
اطهار)علیهم السالم( باید رعایت شود.

دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
باید  نیز  روضه  کرد:  تصریح 
مخاطب  و  مجلس  متناسب 
میان  همچنین  شود.  بیان 
سخنرانی  محتوای  و  روضه 

ارتباط وجود داشته باشد.

داراب«
 گردهمایی مبلغان 
مؤسسه آموزش 

عالی حوزوی فدک 

امام حسین)علیه السالم( می فرمایند:

اِلمیَن
ّ

َینَتِقُم ِمَن الظ
َ

ُه قاِئَمنا ف
َّ
َیظَهُر الل

خداوند قائم ما را از پس پرده غیبت بیرون می  آورد و آن گاه 
او از ستم گران انتقام می گیرد.
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

آزاداندیشی  کرسی 
مدعیان  شناسی  »شخصیت 
در  مهدویت«  دروغین 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی 

الزهرا)س(  بابل برگزار شد.
استاد  احسانی«،  »خانم 
این  در  بحث  کننده  ارائه 
اندیشه  این که  بیان  با  نشست 
اعتقادی  اصول  از  مهدویت 
کرد:  اظهار  است،  شیعیان 
متأسفانه این امر از زمان غیبت 
کبری و ایجاد خأل ظاهری در 
معصوم)ع(  امام  آشکار  حضور 

دچار آسیب شده است.
بحث  آن چه  افزود:  وی 
دارای  را  دروغین  مدعیان 
آنها  ادعاهای  می کند،  اهمیت 
ادعاها  این  از  برخی  زیرا  است. 
به تشکیل حکومت می انجامد؛ 
»فاطمیان«  حکومت  قبیل  از 
در مصر که به وسیله »عبیدالله 
در  شد.  تشکیل  المهدی« 
ادعاها  این  نیز  مواقع  برخی 
قبیل  از  فرقه هایی  ایجاد  سبب 

»بهائیت« می شود.
بحث  کننده  ارائه  استاد 
مدعیان  کرد:  تصریح 
کلمات سحر  بیان  با  دروغین 
که  می کنند  وانمود  آمیز، 
و  سیر  از  خاصی  مراحل  به 
آن ها  اغلب  سلوک رسیده اند. 
ایراد  و  فریبنده  چهره ای  با 
سعی  عرفانی  سخنرانی های 

در فریب افکار عمومی دارند.
گاهی  آ داد:  ادامه  وی 
می تواند  آنان  ترفندهای  از 
ما  به  حقیقت  شناخت  در 
این  از  برخی  کند.  کمک 
قبیل  از  ترفندهایی  افراد 
احساسات  از  استفاده  »سوء 
»سوء  مریدان«،  عواطف  و 
استفاده از گرایش های معنوی 
با  کارهایی  »انجام  مردم«، 
و  عرفانی«  کاذب  جاذبه های 
»ارائه دستورالعمل های کذایی 

برای سیر و سلوک« دارند.
استاد  عبدی«،  »خانم 
نشست  این  در  نیز  منتقد 
مدعیان  ادعای  کرد:  اظهار 
شخصیت های دروغین مهدویت 
مقام  مال،  به  رسیدن  برای  که 

دنیوی و فریب دادن مردم ساده 
از  پیش  می گیرد،  صورت  دل 
از  پس  و  بوده  مطرح  هم  غیبت 
آغاز غیبت کبری نیز ادامه یافت.

مدعیان  کرد:  تصریح  وی 
هستند.  گروه  دو  دروغین 
گروه نخست، مدعی مالقات 
امام  با  ارتباط  داشتن  و 
دوم،  گروه  هستند.  زمان)عج( 
شده   دین  در  انحراف  موجب 
جدید،  فرقه  ایجاد  با  گاهی  و 
اصول اسالم و دین را آن گونه 
قوام  خواسته اند،  خود  که 

بخشیده اند.
از  تأکید کرد:  استاد منتقد 
منظر انسان شناسی فرهنگی 
زمان،  فضا،  عامل  چهار 
اقتصاد و قدرت سیاسی است 

در  اساسی  نقش  می تواند  که 
به وجود آوردن شخصیت های 
منجی داشته باشد. ولی استاد 
به  را  آن  بحث  کننده  مطرح 
منحصر  شخصیت  دوگانگی 
و  مکان  زمان،  عوامل  و  کردند 
سیاست را بر آن دخیل ندانست. 
که  حالی  در  افزود:  وی 
مدعیان،  این  از  بسیاری 
نداشته  شخصیت  دوگانگی 
و  معین  اهداف  برای  تنها  و 
دیگران  یا  خود  خاص  منافع 
یا  کردند.  اقدام  کار  این  به 
که  هستند  خوردگانی  فریب 
و  شده  متنبه  گاهی،  آ از  پس 

اقرار کرده اند.
عنوان  به  نصیرایی«  »خانم 
جمع بندی  در  داور  استاد 
اندیشه  کرد:  تأکید  مطالب 
اعتقادی  اصول  از  مهدویت، 
شیعیان است. ادعای مدعیان 
شخصیت های دروغین مهدویت 
پیش از غیبت هم مطرح بوده 
و پس از آغاز غیبت کبری نیز 

ادامه یافت.
ریشه  کرد:  تصریح  وی 
چنین ادعاهایی تنها به عوامل 
روانی خالصه نمی شود. بلکه 
اقتصادی،  اجتماعی،  شرایط 
نیز  سیاسی  و  فرهنگی 
آمدن  وجود  به  در  می تواند 
مدعی  شخصیت های  چنین 
مهدویت دخالت داشته باشد. 

بن تنکا بل« با به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا)س( صورت گرفت؛«

 کرسی آزاداندیشی »شخصیت شناسی مدعیان دروغین مهدویت«
 نشست »درس های مکتب عاشورا« در مدرسه علمیه خواهران 

شهید مطهری  تنکابن برگزار شد.
»خانم زکیه سخایی«، مدرس حوزه در این نشست با اشاره به 
ِه َسبیاًل« بیان کرد: راه  َخَذ ِإلي  َربِّ آیه »ِإنَّ هِذِه َتْذِکَرٌة َفَمْن شاَء اتَّ

امام حسین)ع( آسان ترین و راحت ترین راه رسیدن به خدا است.
وی با بیان این که تزکیه و تقوا از درس های عاشورا است، بیان 
راحل  امام  فرموده  به  گرفت.  درس  صفر  و  محرم  از  باید  کرد: 

محرم و صفر اسالم را زنده نگه داشته است.
گریه  و  مداحی  تنها  صفر  و  محرم  کرد:  تأکید  حوزه  مدرس 
کردن نیست؛ بلکه مجلس عزای امام حسین)ع( باید مجلس رشد 

و کمال انسان باشد. 

در مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری مطرح شد 

 درس های مکتب عاشورا

ودآباد
محم »

شهر نو »

از  تنکابن  الزهرا)س(   فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
این  طالب  از  جمعی  پایانی  تحقیقات  دفاعیه  جلسه  برگزاری 

مدرسه خبر داد.
حضور  با  جلسه  این  کرد:  اظهار  همت«  هدایتی  زهرا  »خانم 
به  براتی«  »محمدامین  و  مطهری«  »سیدحمید  حجج  االسالم 
استاد  عنوان  به  شورمیج«  مهتاب  »خانم  داور،  اساتید  عنوان 

راهنما و »خانم سامره داجلری« دبیر برگزار شد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تنکابن تصریح 
کرد: »فاطمه باقرپور« از تحقیق پایانی  ویژگی ها و پیامدهای فتنه 
از منظر حضرت علی)ع(  و »آمنه احمدی دوست« از تحقیق پایانی  

شناخت عقاید وهابیت و نقد آن  دفاع کردند.
وی ادامه داد: »فهیمه گالش مرادی« نیز از تحقیق پایانی با موضوع 
تحقیق  از  عباس پور«  »زهرا  و  امام خمینی)ره(  نهضت  جاودانگی   علل 

پایانی با موضوع  سیره اخالقی امام حسن عسکری)ع(  دفاع کردند.
هدایتی همت یادآور شد: در این جلسه دفاعیه، طالب نمرات 
عالی کسب کردند و تحقیق پایانی باقرپور به عنوان تحقیق برتر 

شناخته شد. 

دفاع جمعی از طالب مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( از تحقیقات پایانی خود

 نشست »بازخوانی و تشریح فرازهایی از نصایح امیرمؤمنان)ع( به فرزندش امام حسن مجتبی)ع(« به همراه قرائت فرازهایی از خطبه 
»غدیر« در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه  بابل برگزار شد.

»خانم ثاقب« از کارشناس مذهبی در این نشست تصریح کرد: امیرمؤمنان)ع( به امام حسن)ع( می فرمایند: »خود را میزان قرار بده و 
الگوی دیگران باش.«

وی اظهار کرد: الزمه این اصل آن است که خود فرد عامل به دانسته ها و آموخته ها باشد. طالب باید بدانند که الگوی دیگران هستند 
و در رفتارهای خود دقت بسیاری داشته باشند.

 کارشناس مذهبی با اشاره به روایت امام علی)ع( که می فرمایند: »دوست بدار برای غیر خود آن چه برای خود دوست می داری«، بیان 
کرد: این روایت ترجمان انصاف است که در کتاب های اخالق این گونه آمده: »آن چه برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند.«

وی افزود: متأسفانه مشکالت جامعه به سبب دور شدن از سبک زندگی اهل بیت)علیهم السالم( ایجاد شده است.  

در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه برگزار شد؛

نشست »بازخوانی و تشریح فرازهایی از نهج البالغه و خطبه غدیر«

زبان  نقش  و  »تأثیر  موضوع  با  پژوهشی  فرهنگی  نشست 
علمیه  مدرسه  در  اسالمی«  فرهنگ  ترویج  و  تبلیغ  در  انگلیسی 

خواهران الزهرا)س(  محمودآباد استان مازندران برگزار شد.
»خانم ذاکری«، مدرس دانشگاه در این نشست به بیان اهمیت 
گاهی و تخصص در علوم مختلف از قبیل زبان انگلیسی در کنار  آ

تحصیل علم پرداخت.
وی اظهار کرد: در گذشته عربی زبان واحد بود و پس از آن 
روش های  با  توانستند  انگلیسی ها  ولی  شد.  مطرح  فرانسوی 

مختلف همانند تجارت این زبان را در دنیا مطرح کنند.
با بیان این که در حال حاضر مقاالت فارسی  مدرس دانشگاه 
بیان  نمی گیرند،  قرار  توجه  مورد  بین المللی  جوامع  در  عربی  و 
کرد: این مقاالت پس از ترجمه به زبان انگلیسی مورد توجه قرار 

می گیرند.
وی افزود: امروزه اگر به سالح زبان انگلیسی مجهز نباشیم، 
در دریافت تحوالت و اخبار جهان موفق نخواهیم بود. همچنین 
انگلیسی  زبان  دانستن  به  نیاز  افکارمان  انتشار  و  انتقال  برای 

داریم.
ذاکری با تأکید بر این که در دنیای امروز وجود وسایل ارتباطاتی 
اجتماعی شرایط  و شبکه های  ماهواره  اینترنت،  مختلف همانند 
برقرار ارتباط با دیگران را آسان کرده است، گفت: از آن جایی که 
لزوم  به ویژه طالب است،  بر عهده مسلمانان  تبلیغ دین اسالم 
یادگیری زبان  های خارجه به ویژه انگلیسی بیشتر احساس می شود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست »تأثیر و نقش زبان انگلیسی در 
تبلیغ و ترویج فرهنگ اسالمی«

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

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

غالمرضایی« استاد منتقد و »خانم 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.
این رو  از  است،  خاتم  دین  اسالم  که  آن جایی  از  افزود:  وی 
باید پس از حضرت رسول الله)ص( فرد یا افرادی در میان اصحاب 
به مردم  و  تمام دریافت کرده  و  را کامل  باشند که اسالم  ایشان 
که  است  این  پیامبر)ص( در  با  افراد  این  تفاوت  تنها  انتقال دهند. 
این  ولی  می کردند.  دریافت  را  دستورات  وحی  طریق  از  ایشان 

شاگردان از پیامبر)ص( یاد می گرفتند.
خدابنده در ادامه با اشاره به روایت »َمْن ُکْنُت َمْوالُه، َفهذا َعِلٌیّ 
»موال«  معانی  از  یکی  که  است  درست  کرد:  خاطرنشان  َمْوالُه« 
دوست و یاور است، ولی قرائن نشان می دهد که منظور پیامبر)ص( 

از آن ولی، سرپرست و رهبر است.
به  غالمرضایی  آزاداندیشی  کرسی  این  از  دیگری  بخش  در 
عنوان استاد منتقد تصریح کرد: موضوع پیش رو مورد قبول جمع 
را  مباحثی  زاویه  چند  از  مطلب  کردن  نهادینه  برای  ولی  است. 
اثبات  در  دلیل عقلی  آیا  که  است  این  آن  و  کرد  می توان مطرح 

والیت آمده است یا خیر؟
به  را  »موال«  کلمه  تسنن  اهل  این که  به  توجه  با  افزود:  وی 
معنای غیر از سرپرست و امام تفسیر کرده اند، پس آن ها نظری بر 

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

به بدی ها، قبح و ذم دارد.
نباید دعای صرف  را  پایان خطبه غدیر  داد: دعای  ادامه  وی 
را  علی)ع(  فرد  »هر  جمله  کرد.  برداشت  آن  از  باید  بلکه  بدانیم. 
مسلما  است. پس  متد سنجش  ده«  توفیقش  خدا  دارد،  دوست 

باید مسئله والیت مطرح باشد.
است.  این عبارت، نصب والیت  متد عملی  بیان کرد:  قائمی 
این  اگر  می رسد.  توفیق  به  باشد  والیت  این  با  فردی  اگر  یعنی 
والیت را نداشته باشد، مسلما به توفیق نخواهد رسید. البته این 

پژوهش را می توان از ابعاد دیگری مورد بررسی قرار داد.

 مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( بررسی نمود
 اثبات امامت امام علی)ع( 

با تکیه بر حدیث غدیر 

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
استان البرز از تالش مدیریت استان 
پایان نامه های  نشر  و  چاپ  برای 

کاربردی در قالب کتاب خبر داد.
ابوالفضل  »حجت االسالم 
بنی احمدی« این خبر را در کارگاه 
»روش تحقیق« که ویژه معاونان 
راهنمای  مدرسان  و  پژوهش 

سطح دو برگزار شد، اعالم کرد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز همچنین در ابتدای این کارگاه 
به تبیین اهمیت پژوهش در موضوعات کاربردی و مسئله محور پرداخت.
وی گفت: نتیجه علم آموزی طالب در پژوهش و تحقیق هایی 

که ارائه می دهند، قابل مشاهده است.
در بخش دیگری از این کارگاه »حجت االسالم علیزاده«، مدرس حوزه 
و دانشگاه با تبیین و تشریح شیوه انتخاب موضوع پایان نامه و واژه تحقیق 
گفت: دانش پژوهی موفق است که بتواند مرز دانش ها را شناخته و در 
جمع میان محتوای علوم به شکل سالم و مبتنی بر وحی الهی توانمند 
باشد. وی همچنین به بیان مطالبی درباره فیش نویسی، فیش برداری، 

پردازش اطالعات و چگونگی نقد متون تحقیقی و پژوهشی پرداخت.

لبرز ا »

مدیر حوزه علمیه خواهران البرز خبر داد؛

پایان نامه های کاربردی طالب خواهر البرز 
کتاب می شود

دوره مقدماتی کارگاه آموزشی »وبالگ نویسی« در فضای »کوثر بالگ« با حضور طالب فعال در زمینه تبلیغ فضای مجازی به همت 
معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان البرز برگزار شد.

»محمدتقی جلیلی صفت«، مسئول اداره آموزش و فرهنگ سازی فضای مجازی در این کارگاه به تبیین اهمیت وبالگ نویسی در 
حوزه های علمیه خواهران پرداخت.

وی در بخش دیگری از کارگاه در راستای آشنایی طالب با ابزارها، امکانات فضای مجازی و دستاوردهای فناوری اطالعات مطالب 
مورد نیاز را بیان کرد.

با چگونگی ایجاد وبالگ در سامانه کوثر بالگ، درج  در ادامه »رضا جمشید کیانی«، مسئول پشتیبانی سامانه وبالگ، طالب را 
مطلب در آن و شیوه کار کردن با شبکه علمی پژوهشی »کوثر نت« آشنا کرد.

گفتنی است؛ ضرورت تبلیغ در فضای مجازی، برنامه ریزی و بستر سازی
 الزم جهت ارائه آموزش های الزم به طالب از عوامل برگزاری این کارگاه بود.

س آباد
پار »

با حضور  با عنوان »کارگزاران امام زمان)عج(«  نشست سیاسی 
صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  سیاسی  مسائل  کارشناس 

طاهره)س( »نوشهر« استان مازندران برگزار شد.
امور  کارشناس  اسکندری«،  سهیال  »خانم  نشست  این  در 
معظم  مقام  سخنان  پیگیر  که  اشخاصی  کلیه  گفت:  سیاسی 
رهبر  بیانات  بیشترین  که  دارند  اذعان  هستند  رهبری)مدظله العالی( 
انقالب درباره اقتصاد مقاومتی و استقالل کشور در مسأله اقتصاد 
است، اما متأسفانه عده ای بیشتر تکیه و حواسشان به این است که 

اگر تحریم ها برداشته شود، مشکالت کشور برطرف خواهد شد.
وی با بیان این که آمریکا به دنبال مذاکره نیست و هدفش نفوذ در ایران 
است و ایران هسته ای را نمی خواهد، افزود: باید مدیریت داخلی داشت و 
اال با رفع تحریم ها و مسأله برجام، مشکالت کشور همیشه باقی می ماند.

در  بررسی  اندک  با  داد:  ادامه  سیاسی  مسائل  کارشناس 
شبکه های  تعداد  که  شد  خواهیم  متوجه  ماهواره ای  شبکه های 
این  محتوای  طرفی  از  و  است  کرده  پیدا  افزایش  زبان  فارسی 
در خانواده ها است،  نفوذ  شبکه ها چیست؟ هدف اصلی دشمن 

آنها می خواهند نظام خانواده را از بین ببرند.
وی خاطرنشان کرد: در نامه پنجاه و دو امام علی)ع( خطاب به 
مالک اشتر آمده است: کارگزاری که برای خود انتخاب میک نی 
دشمن  باشد،  صالح  خانواده های  خانه  از  باشد،  صالح  بیت  از 
همین را نشانه گرفته است و نمی خواهد کارگزاران امام زمان)عج( 

از خانه های صالحان باشند.

 نشست سیاسی »کارگزاران امام زمان)عج(« 
در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س(

»حجت االسالم حسین یوسفی« در نشست تربیتی طالب مدرسه 
ضمن  اردبیل  استان  »پارس آباد«  ثامن الحجج)ع(  خواهران  علمیه 
اشاره به توجه طالب  به تزکیه نفس و تقوای الهی گفت: کسی که 
تقوا پیشه کند خداوند علم و ترازوی حق سنجی را به او عنایت می کند.
الهی  تقوای  و  کوشش  و  تالش  سایه  در  را  علم  کسب  وی 
تعلم  و  تعلیم  راه  از  که  نیست  اظهار کرد: علم چیزی  و  دانست 
که  کس  هر  دل  در  خداوند  که  است  نوری  بلکه  شود،  حاصل 

بخواهد قرار می دهد.
راه های  به  اشاره  با  تعاون  جمعیت  فرهنگی  مؤسسه  نماینده 
به  رسیدن  راه های  بهترین  از  یکی  الهی،  سعادت  به  رسیدن 
دانست  حضرت  آن  زیارت  و  حسین)ع(  امام  به  توسل  را  سعادت 
گاهانه  و ادامه داد: طالب باید در این زمینه پیش قدم باشند و آ

دیگر اقشار را راهنمایی کنند.

نماینده مؤسسه فرهنگی جمعیت تعاون استان قم:

اهتمام طالب به تزکیه نفس و تقوای الهی 

برگزاری کارگاه »وبالگ نویسی« در حوزه علمیه خواهران استان البرز

چستان بلو تان و 
سیس »

از  بلوچستان  و  سیستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
برگزاری کارگاه بیان تفسیر قرآن کریم در مدیریت علمیه خواهران 

استان خبر داد.
کارگاه  این  گفت:  عرب خالص«  مرتضی  »حجت االسالم 
آموزشی که با حضور حجج اسالم سلطانی و انجم شعاع، اساتید 
مبلغه  خواهران  و  فرهنگی  معاونان  از  برخی  و  قم  از  اعزامی 

واحدهای آموزشی تربیتی این استان به مدت  دو روز برگزار شد.
وی افزود: در این کارگاه اساتید به بیان شیوه ها و نحوه بیان 
تفسیر قرآن کریم پرداختند و نکات الزم  را که خواهران مبلغه باید 

در جلسات تفسیر خود مدنظر قرار دهند بیان کردند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان اظهار 
بیان  طریقه  کارگروهی  صورت  به  کارگاه  این  در  حاضران  کرد: 

تفسیر قرآن کریم را مورد تحقیق  و بررسی قرار دادند.
این  پایانی  بخش  در  داد:  ادامه  عرب خالص  حجت االسالم 
کارگاه به صورت عملی نحوه کالسداری و فن بیان خواهران مورد 
ارزیابی اساتید قرار گرفت و اساتید اشکاالت و ایرادات موجود را 
را که  موارد ضروری  و  بیان  و شیوه های صحیح فن  دادند  تذکر 

خواهران باید رعایت کنند، ارائه کردند.

برگزاری کارگاه بیان تفسیر 
قرآن کریم در حوزه علمیه خواهران 

استان سیستان و بلوچستان

به نقش  با اشاره  امام جمعه شهر محمودآباد استان مازندران 
طلبه  جامعه،  کنونی  وضعیت  در  گفت:  جامعه،  در  طلبه  بانوان 

بودن یک مسئولیت خطیر است.
طالب  جمع  در  امام  موسوی«  داوود  سید  »حجت االسالم 
مدرسه علمیه الزهرا)س( این شهرافزود:  اهمیت علم آموزی و به 
دنبال دانش رفتن به حدی زیاد است که در روایتی پیامبر اکرم)ص( 
به اباذر می فرمایند: ای اباذر، مقدار کمی از وقت خود را صرف 
فراگیری علم کن، چرا که این مهم نزد خدا از دوازده هزار ختم 

قرآن محبوب تر است. 
وی اظهار کرد: طالب خواهر باید قدر خود را بدانند، زیرا در 
است؛  خطیر  مسئولیت  یک  بودن  طلبه  کنونی  جامعه  وضعیت 
طلبه چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود به عنوان  
زیر  و  توجه  مورد  بسیار  و  است  همگان  الگوی  و  اخالق  نماد 
خود  بر  هم  و  باشد  مراقب  هم  باید  جهت  این  از  است،  ذره بین 

ببالد.
امام جمعه شهر محمودآباد ادامه داد: طالب به عنوان شاگرد 
مکتب اهل بیت)علیهم السالم( و سرباز آقا امام زمان)عج( باید سنگر دین 

را حفظ کنند. 

امام جمعه  محمودآباد:

در وضعیت کنونی جامعه، طلبه بودن یک 
مسئولیت خطیری است

امروز نیز همچون گذشته شکارچیان استعمار در سرتاسر جهان از مصر و پاکستان و افغانستان و لبنان و عراق و حجاز و 
ایران و اراضی اشغالی به سراغ شیردالن روحانیت مخالف شرق و غرب و متکی به اصول اسالم ناب محمدی)صلی الله علیه و آله و سلم( 
رفته اند و از این پس نیز جهان اسالم هر از چند گاه شاهد انفجار خشم جهانخواران علیه یک روحانی پاکباخته است. علمای 
اصیل اسالم هرگز زیر بار سرمایه داران و پول پرستان و خوانین نرفته اند و همواره این شرافت را برای خود حفظ کرده اند و 
داران  با سرمایه  و آله و سلم(  ناب محمدی)صلی الله علیه  روحانیت اصیل طرفدار اسالم  بگوید دست  فاحشی است که کسی  این ظلم 
در یک کاسه است. و خداوند کسانی را که اینگونه تبلیغ کرده و یا چنین فکر می کنند، نمی بخشد. روحانیت متعهد، هرگز با 
سرمایه داران زالوصفت سرآشتی نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و ریاضت درس خوانده اند و پس از کسب مقامات 
علمی و معنوی نیز به همان شیوه زاهدانه و با فقر و تهیدستی و عدم تعلق به تجمالت دنیا زندگی کرده اند و هرگز زیر بار منت 
و ذلت نرفته اند. دقت و مطالعه در زندگی علمای سلف، حکایت از فقر و نهایتًا روح پرفتوت آنان برای کسب معارف می کند که 
چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قمر تحصیل کرده اند و با قناعت و بزرگواری زیستند. در ترویج روحانیت و فقاهت نه زور سر نیزه 

بوده است، نه سرمایه پول پرستان و ثروتمندان، بلکه هنر و صداقت و تعهد خود آنان بوده است که مردم آنان را برگزیده اند.
منبع: صحیفه امام خمینی)ره(، جلد ۲۱، صفحه ۲۷۶ 
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

نشست »تأثیر آموزه های رفتاری اسالم بر خانواده« در مدرسه 
علمیه خواهران سعدیه رامیان استان گلستان با حضور طالب و 

خانواده هایشان برگزار شد.
کرد:  اظهار  نشست  این  در  دینی  مشاور  یازرلو«،  لیال  »خانم 
وجود  با  که  است  بشری  جوامع  اولیه  نظام های  از  یکی  خانواده 

تحوالت اساسی همچنان اهمیت باالیی دارد.
وی با بیان این که خانواده مناسب ترین نظام برای تأمین امنیت و 
آرامش روانی افراد،  پرورش نسل جدید و برآورده کردن نیازهای عاطفی 
افراد است، اظهار کرد: در عصر حاضر تحوالت اجتماعی    ، صنعتی و 

علمی مشکالت متعددی را برای خانواده ها پدید آورده  است.
از  دوری  را  خانواده ها  امروزه  مشکالت  اساسی ترین  دینی،  مشاور   
سنت های درست دانست و گفت: دوری از هویت ملی، دینی و رفتارهای 
انسانی و پذیرش هویت های دنیاگرایانه بسیاری از مردم را تهدید می کند.

یازرلو تأکید کرد: برای مقابله با عوامل آسیب زا نیازمند آموزش 
و تربیت خانواده ها در سطح ملی هستیم.

امیان ر »

در مدرسه علمیه خواهران سعدیه برگزار شد

  نشست »تأثیر آموزه های رفتاری اسالم بر خانواده«

 نشست اخالقی با موضوع »زی طلبگی در جامعه امروز« در 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  گنبد کاووس برگزار شد.

بیان  با  نشست  این  در  حوزه  مدرس  عسکری«،  زهرا  »خانم 
این که دشمنان به دنبال سوء استفاده از مقام زن هستند، اظهار 
کرد: امروزه تجارت زن برای دور کردن او از مقام زن بودنش از 

تجارت های اصلی کشورهای اروپایی به شمار می آید.
وی در ادامه با اشاره به این که دینداری نخستین وظیفه طلبه 
شأن  شرعی،  مسائل  رعایت  کنار  در  باید  طلبه  گفت:  است، 

طلبگی خود را نیز حفظ کند.
مدرس حوزه بیان کرد: انجام برخی از کارها حرام نیست. ولی اگر 
طلبه چنین کارهایی را مرتکب شود، شأن طلبگی را زیر سؤال می برد.
آبروی  شخصی،  آبروی  حفظ  افزون بر  باید  طلبه  داد:  ادامه  وی 
صنفی خود که مربوط به رفتارهای اجتماعی می شود را نیز حفظ کند.
تصریح  و  دانست  اسالم  آبروی  را  روحانیت  آبروی  عسکری 
کرد: طلبه افزون بر رعایت وقار و پرهیز از رفتارهای نادرست، باید 
گرفتار  عالمی  اگر  چون  کند.  پرهیز  اهالن  نا  به  شدن  شبیه  از 

اشتباه شود، جامعه نیز منحرف می شود.
تا  یابد  افزایش  باید  طالب  دینی  اطالعات  کرد:  تأکید  وی 
باشند.  داشته  را  و شبهات مختلف  به مسائل  پاسخگویی  قدرت 
طالب ضمن دارا بودن اطالعات دینی، باید دین بان نیز باشند. 

یعنی غیرت دینی داشته و از حریم دین دفاع کنند.
مدرس حوزه با تأکید بر این که طالب باید با کار علمی و مطالعه 
دقیق اسالم و تشیع را یاری کنند، گفت: طلبه ای که دغدغه دین 

نداشته باشد، طلبه نیست.

ووس
گنبدکا »

ین قزو »

با حضور طالب  مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

زی طلبگی در جامعه امروز

یم کر رباط  »

در همایش  نینوا  فرمانده سپاه 
طالب  ویژه  که  حضور«  »طلیعه 
خواهران  علمیه  مدارس  وارد  تازه 
گرگان  مصلی  در  گلستان  استان 
برگزار شد، به تشریح تکنیک های 

دشمن در جنگ نرم پرداخت.
صادقی«  رحمت  الله  »سردار 
اظهار کرد: بیشتر کشورهایی که در 
نمی رسند،  نتیجه  به  سخت  جنگ 

به جنگ نرم روی می آورند.
این  در  نیست.  اجبار  نرم  جنگ  در  تکنیک  داد:  ادامه  وی 
جنگ القا و اغنا تحمیل می شود. در جنگ نرم تغییر ساختار مهم 

نیست، بلکه ماهیت ساختار مهم است.
فرمانده سپاه نینوا با بیان این که دشمن به دنبال تغییر ماهیت 
انقالب اسالمی است، گفت: آن ها به ساختار جمهوری اسالمی 
کاری ندارند، بلکه به رفتار جمهوری اسالمی که برگرفته از اسالم 
است، چشم طمع دوخته اند. راهبرد دشمن ایجاد فضای سکوالر 

و ضد دینی در جامعه اسالمی است.
وی تصریح کرد: در مقابل جنگ نرم، جنگ سخت قرار دارد. 
دشمن در جنگ سخت به دنبال ساقط کردن انقالب اسالمی از 
روش تحمیل اراده و اجبار برای تغییر ساختار حکومتی جمهوری 
اسالمی بود. ولی ملت ایران سیلی بزرگی به دشمن زد و آن ها را 
تا از کرده خود پشیمان شوند. درس بزرگ ملت ما به  وادار کرد 
دشمن این بود که با انقالب اسالمی نمی توان جنگ سخت کرد.
طیف،  دو  میان  جنگ ها  بیشتر  کرد:  تأکید  صادقی  سردار 
در  فناوری  ها  توسعه  با  و  می شود  انجام  حکومت  دو  و  نظر  دو 
ابزار،  در جنگ سخت  است.  آمده  وجود  به  تغییری  نوع جنگ 
امکانات، تجهیزات لجستیکی، تاکتیک و تکنیک رزمی به کار 

می آید و تحمیل اراده اجبار است.
وی در بیان تفاوت  های جنگ نرم و جنگ سخت بیان کرد: 
بودن  جنگ  در  تنها  سخت  جنگ  و  نرم  جنگ  اشتراک  وجه 
بلکه  نیست،  مطرح  طبیعی  جغرافیای  نرم  جنگ  در  است. 
دشمن اعتقادات، باورها، هویت، ارزش های اسالمی و همچنین 
را  فرهنگی  و  اجتماعی، علمی  اقتصادی، سیاسی،  عرصه های 

نشانه می گیرد.
فرمانده سپاه نینوا تأکید کرد: آن چه برای دشمن در تهدیدات 
نشانده  دست  حکومتی  القای  و  ساختار  تغییر  است،  مهم  نرم 
حکومت  به  می توان  این باره  در  که  است  بزرگ  قدرت های 

عربستان اشاره کرد.

رگان
گ  در حضور طالب تازه وارد مدارس علمیه خواهران استان «

گلستان تشریح شد

 تکنیک های دشمن 
در جنگ نرم علیه انقالب اسالمی

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور گفت: 
به ابعاد تربیتی خواهران طلبه باید نگاه جامع داشت تا دچار افراط 

و تفریط در آن نشد.
»حجت االسالم رضا اسکندری« در نشست مدیران و معاونان 
به  خطاب  گلستان  استان  خواهران  علمیه  مدارس  فرهنگی 
که  کنید  مطرح  و  انتخاب  طوری  را  دین  پیام  گفت:  حاضران 

جذاب و تأثیرگذار باشد.
علمی،  ابعاد مختلف  در  تربیت  به  ما  نگاه  این که  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  باشد،  جامع  باید  خانوادگی  و  سیاسی  اجتماعی، 
بر  روز  به  روز  که  شوند  تربیت  گونه ای  به  باید  طلبه  خواهران 

موفقیت آن ها افزوده شده و در جامعه نقش مؤثری ایفا کنند. 
تبلیغ  خواهران  علمیه  حوز ه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
و  دانست  مخاطب  در  تأثیرگذار  و  جذاب  صورت  به  پیام  بیان  را 
گفت: در جامعه جذابیت های جدیدی برای جوانان ایجاد شده که 
آسیب هایی به اقشار مختلف اجتماعی وارد کرده است. به همین 

دلیل پیام دین باید جذاب و تأثیرگذار بیان شود.
اجتماعی  تعامل  روحیه  کرد:  تأکید  اسکندری  حجت االسالم 
در طالب را باید تقویت کرد تا بتوانند در تعامل با خویشاوندان و 
سایر اقشار اجتماعی به ویژه بانوان تأثیرگذار باشند. مبلغان باید به 
اقتضا مخاطب و با توجه به تفاوت های سنی، جنسیتی، تحصیلی 

و فرهنگی در ارائه پیام های دینی دقت کند.
وی با بیان این که تبلیغ امر پیچیده ای است، یادآور شد: طلبه 
با  تنها  امروز  دنیای  در  باید دقت کند.  روان شناسی مخاطب  به 

اطالعات دینی و فقهی نمی توان به موفقیت رسید.
از  تبلیغی حوزه های علمیه خواهران استفاده  معاون فرهنگی 
و  کرد  عنوان  تبلیغی  جدید  شیوه های  از  یکی  را  مجازی  فضای 
گفت: البته مهم ترین اولویت تبلیغ چهره به چهره در محیط های 

آموزشی، مدارس، حسینیه ها و مساجد است.
علمیه  حوزه  مدیریت  همت  به  نشست  این  است،  گفتنی 

خواهران استان گلستان برگزار شد.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران تأکید کرد؛

نگاه جامع به ابعاد تربیتی خواهران طلبه

حضرت  سوگواری  مراسم  »آسیب  شناسی  فرهنگی  نشست 
در  آموختگان  دانش  و  مبلغان  حضور  با  الحسین)ع(«  اباعبدالله 
مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( شهر رباط کریم برگزار شد.
»حجت االسالم جعفرنژاد«، مدرس حوزه در این نشست ضمن 
بیان اهداف تبلیغ اظهار کرد: مبلغان باید در ایام سوگواری امام 

حسین)ع(، سبک زندگی دینی را تبلیغ کنند.
وی افزود: برای عزاداران باید خوراک معنوی تهیه کرد. آن ها 
را با پیام های بعثت، غدیر، مهدویت و انقالب اسالمی آشنا کرد. 
مراسم ها  این  در  که  است  انسان ها  تحول  و  تغییر  محل  روضه 

می توان افراد را به آموزه های دینی دعوت کرد.
تخریب  دنبال  به  دشمنان  این که  بیان  با  ادامه  در  حوزه  مدرس 
آموزه های دینی هستند، اظهار کرد: آن ها از تمام ابزارها برای از بین 

بردن اسالم بهره می برند که نباید نسبت به این موضوع غفلت کرد.
وی افزود: مبلغ باید بر مسائل روز تسلط داشته باشد تا بتواند 

آن ها را برای مردم تجزیه و تحلیل کند.
را  عملی  تبلیغ  باید  مبلغ  کرد:  تأکید  جعفرنژاد  حجت االسالم 

سرلوحه کار خود قرار دهد. 

در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره(  برگزار شد

نشست »آسیب شناسی مراسم 
سوگواری اباعبدالله الحسین)ع(«

آموزش  کارگاه  نخستین 
سیستمی  »نگرش  تخصصی 
همت  به  خانواده«  مبحث  به 
کوثر   خواهران  علمیه  مدرسه 

تهران برگزار شد.
مدرس  بهزادپور«،  »خانم 
بیان  با  کارگاه  این  در  حوزه 
مختلفی  تعریف های  این که 
دارد،  وجود  خانواده  درباره 
خانواده  از  دین  تعریف  گفت: 
درباره  انسانی  علوم  تعریف  با 
متفاوت  بسیار  موضوع  این 

است.
شهید  گفته  به  افزود:  وی 
پیوند  از  خانواده  بهشتی 

که  می شود  تشکیل  فرزندان  تولد  و  مرد  و  زن 
کوچک ترین جامعه به شمار می آید.

مدرس حوزه با اشاره به این که از منظر جامعه 
شناسی خانواده یک نهاد جبری به شمار می آید، 
در حالی  نگاه جامعه شناسانه  این  کرد:  اظهار 
است که فطری بودن خانواده اصل اساسی به 

شمار می آید.
را  خانواده  مطهری  شهید  شد:  یادآور  وی 
و  می داند  جامعه  اساسی  و  مستقل  نظام  یک 

تمام  کشور  قوانین  براساس 
در  باید  جامعه  نظام های 
پیشرفت  و  استحکام  خدمت 

خانواده باشند.
مقدمه  را  ازدواج  بهزادپور 
و  دانست  خانواده  تشکیل 
قدیمی ترین  از  یکی  گفت: 
است.  ازدواج  بشر  پیوندهای 
جانبه  همه  پیوند  یک  ازدواج 
جسمی و روحی است تا افراد 

به کمال برسند.
ازدواج  کرد:  تصریح  وی 
فرد  مسئولیت پذیری   سبب 
تشکیل  با  فرد  یعنی  می شود. 
تعهد  جدید  خانواده  یک 
و  مادی  جسمی،  عاطفی،  نیازهای  تا  می کند 

معنوی همسر خود را فراهم کند.
تأکید  خداوند  این که  بیان  با  حوزه  مدرس 
بیان  دارد،  خانواده  تشکیل  به  نسبت  فراوانی 
کرد: یکی از اهداف انبیا تشکیل خانواده  الهی 

بوده است.
وی افزود: خداوند متعال در تمام مخلوقات 
حتی جمادات نیز اصل زوجیت را قرار داده، ولی 

تحقق کامل زوجیت در انسان است.

ان تهر به همت مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد«

  کارگاه »نگرش سیستمی به مبحث خانواده« 

و  معروف  به  »امر  نشست 
نهی از منکر« به همت مدرسه 
حضرت  خواهران  علمیه 

فاطمه)س( تهران برگزار شد.
مدرس  حیدری»،  »خانم 
حوزه و دانشگاه در این نشست 
با اشاره به روایتی از امام باقر)ع( 
اظهار کرد: امام)ع( می فرمایند: 
»امر به معروف و نهی از منکر 
سایر  که  است  عظیمی  واجب 

واجبات به آن بستگی دارد.«
به  امر  داد:  ادامه  وی 
برای  منکر  از  نهی  و  معروف 
از  و  ضروری  انسان  کمال 
لوازم حکومت اسالمی است.

با  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
اشاره به آیه 114 سوره عمران 
تصریح کرد: امر به معروف و 
واجب  چند  هر  منکر  از  نهی 
افراد  همه  ولی  است،  کفایی 

جامعه باید انجام دهند. 

 مدرسه علمیه خواهران 
حضرت فاطمه)س(  برگزار کرد

نشست 
»امر به معروف و 

نهی از منکر«

شناسی«  »شیعه  موضوع  با  گفتمانی  مباحث  نشست  سومین 
عالی  آموزش  مؤسسه  در  طالب  و  مبلغان  مدرسان،  حضور  با 

حوزوی کوثر شهر تهران برگزار شد.
»حجت االسالم محمدعلی دزفولی«، مدرس حوزه و دانشگاه در این 
نشست به بیان حوادث دوران حضرت نبی اکرم)ص( پرداخت و گفت: در 

آن زمان ضعف ایمان منافقان در جنگ ها بیشتر مشهود بود.
وی ادامه داد: تشکل مستقل منافقان در حدی بود که چندین 

بار قصد ترور پیامبر اکرم)ص( را کردند.
زمان  در  منافقان  این که  بر  تأکید  با  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
کرد:  اظهار  بودند،  اسالم  نابودی  دنبال  به  امیرمؤمنان)ع( 

مهم ترین هدف آن ها ضعیف نشان دادن اسالم بود.

وی افزود: منافقان نخست می خواستند با ترور حضرت رسول الله)ص( 
از رشد اسالم شوند. ولی وقتی موفق نشدند، در زمان حضرت  مانع 

امیرالمؤمنین علی)ع( می خواستند اسالم را دین ضعیف معرفی کنند.
حجت االسالم دزفولی تأکید کرد: منافق فردی است که ظاهر 

دینی دارد، ولی تالش می کند تا مردم را بی دین کند.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
بررسی واقعه عاشورا پرداخت و یادآور شد: برای جامعه شناسی واقعه 
را  امام حسن)ع(  و  علی)ع(  امیرمؤمنان  پیامبر)ص(،  زمان  باید  عاشورا 

بررسی کرد تا به نتیجه دقیقی از این واقعه عظیم دست پیدا کرد.

به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر برگزار شد

سومین نشست مباحث گفتمانی با موضوع »شیعه شناسی« 

برگزاری  از  تهران  کوثر  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر 
نخستین دوره تخصصی سطح چهار حوزه  های علمیه خواهران 

در این مؤسسه حوزوی خبر داد.
»خانم سمیه عباسی« اظهار کرد: این دوره با مجوز مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران در رشته  »تفسیر تطبیقی« برگزار می شود.
کرده اند،  ثبت نام  دوره  این  برای  طالب  از  نفر  هفت  این که  بیان  با  وی 
اظهار کرد: دوره از 20 مهرماه فعالیت علمی پژوهشی خود را آغاز کرده است.
کرد:  عنوان  تهران  کوثر  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر 
مراسم افتتاحیه دوره تخصصی سطح چهار این مؤسسه حوزوی 
نیز با حضور مؤسس، مدرسان و طالب مؤسسه و مسئوالن مرکز 

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران برگزار شد.

برگزاری دوره تخصصی سطح چهار در 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین از برگزاری نخستین نشست 
شورای علمی پژوهشی این مرکز در سال تحصیلی جدید خبر داد.

»حجت االسالم رضا کاظم لو«  اظهار کرد: این نشست با هدف 
شورای  اولویت  دارای  پیشنهادی  محورهای  درباره  نظر  تبادل 

علمی پژوهشی تشکیل شد.
برنامه های  بررسی  به  جلسه  در  شرکت کنندگان  افزود:  وی 
آینده مرتبط با تقویم زمانبندی نیمسال دوم پژوهشی سال جدید 

تحصیلی مدارس علمیه خواهران استان قزوین پرداختند.
اعضای  نشست  این  از  دیگری  بخش  در  است؛  ذکر  شایان 
شورای علمی پژوهشی به ارائه نظرات و تصمیمات خود پرداختند.

برگزاری نشست شورای علمی 
پژوهشی حوزه علمیه قزوین

به  حضور«  »طلیعه  همایش 
خواهران  علمیه  حوزه  همت 
وارد  تازه  طالب  ویژه  یزد  استان 
این  خواهران  علمیه  مدارس 

استان برگزار شد.
طالب  حضور  با  همایش  این 
15 مدرسه علمیه خواهران سطح 
قریب  شرکت  با  و  یزد  استان  دو 
فرهنگی  کانون  در  نفر   450 به 

»والیت« شهر تفت برگزار شد.
این همایش  در  دانشگاه  و  حجت االسالم طرقی، مدرس حوزه 
افزایش علم، مراقبت از خویشتن، داشتن اخالص، افزایش اعمال 

خوب و دوری از اعمال بد را از مهمترین وظایف طالب دانست.
و  کرد  تقسیم  عملی  و  نظری  نوع  دو  به  را  علم  ادامه  در  وی 
گاه به دین نباشد،  گفت: فرد تا عالم نباشد، عامل نمی شود و تا آ

دیندار نمی شود.
بزرگترین  از  یکی  این که  بیان  با  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
مصیبت های انسان »خودفریبی« است، بیان کرد: امام حسین)ع( 
در روایتی می فرمایند: »مؤمن کسی است که از خود محاسبه و 

برنامه عملی داشته باشد.«
حلقه های  همایش  این  از  دیگری  بخش  در  است؛  ذکر  شایان 
قبیل  از  عناوینی  با  مدرسان  و  فرهنگی  معاون  نظارت  با  رویش 
و  »طلبه  جامعه«،  در  الگویی  نقش  و  »طلبه  عبادت«،  و  »طلبه 
و  »طلبه  خانواده«،  و  تحصیل  میان  جمع  و  »طلبه  فردی«،  رفتار 
رسانه«،  و  »طلبه  فرزندپروری«،  و  فرزندآوری  و  »طلبه  اجتماع«، 
»طلبه و فرهنگ زیارت« و »طلبه و نظام آموزشی حوزه« برگزار شد.

زید برگزاری همایش »طلیعه حضور« به «
همت حوزه علمیه خواهران یزد

شت مینود »

امام جمعه دوزین تبلیغ را یکی از مهم ترین وظایف طالب دانست و 
گفت: طالب خواهران نیز باید در کنار تحصیل به تبلیغ دین بپردازند.

»حجت االسالم مهدی خانلری« در مراسم آغاز سال تحصیلی 
جدید مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مینودشت با بیان این که 
اسالم جهل را در برابر علم و عقل بیان می کند، اظهار کرد: جهل 

در برابر علم به معنای نادانی انسان در برابر نادانستنی  ها است.
جهل  بارز  مصداق  وهابیت  کرد:  اظهار  دوزین  جمعه  امام 
با  ولی  دارند،  اسالم  ادعای  این ها  که  چرا  است.  عقل  برابر  در 

همکاری دشمنان به کشتن مسلمانان مشغول هستند.
وی بهترین علم را آموختن علم دین دانست و تأکید کرد: اگر 
در کشورهای اسالمی تخصص بدون متخصص بماند، براساس 

فتوای علما تفقه در آن واجب است.

امام جمعه دوزین:

تبلیغ؛ مهم ترین وظایف خواهران طلبه  

خواهران  علمیه  مدرسه  جدید  تحصیلی  سال  افتتاح  مراسم 
سعدیه »رامیان« استان گلستان با حضور امام جمعه این شهر در 

این مدرسه علمیه برگزار شد.
جمعه  امام  طاهری«  حسین  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
شهر رامیان گفت: آموختن علم در مکتب امام صادق)ع( موهبتی 

الهی است و طالب باید شکرگزار این موهبت الهی باشند.
وی در تبیین علوم دینی افزود: آموختن علم همواره از دیدگاه 
اهل بیت)علیهم السالم( مقدس بوده و فراگیری علوم دینی و تفقه در 

دین یکی از عنایات خاص الهی است.
امام جمعه رامیان در بخش دیگری از سخنان خود به مسأله تبعیت 
مسلمانان  اصلی  مشکل  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  والیت  از  پیروی  و 

جهان اسالم تبعیت نکردن از والیت اهل بیت)علیهم السالم( است.

افتتاح سال تحصیلی جدید در 
مدرسه  علمیه خواهران سعدیه

از  گلستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون   
ویژه  علوی«  »معارف  افزائی  دانش  روزه  یک  همایش  یرگزاری 
مبلغان استانبه همت این معاونت و با همکاری مؤسسه امر احیاء 
امیرالمؤمنین)ع( در مدرسه علمیه خواهران  الزهرا)س( گرگان خبر داد.
»خانم لیال کابوسی« گفت: این دوره با حضور بیش از 200 نفر 
از مبّلغان استان گلستان و با هدف توانمندسازی مبلغان در ارائه 

اطالعات دینی و مباحث تبلیغی برگزار شد.
و  با عظمت  رابطه  در  مطالبی  بیان  به  دو ره  در  اساتید  افزود:  وی 
اهمیت غدیر و وظیفه فعاالن فرهنگی و مذهبی در قبال آن پرداختند.

گلستان همایش یک روزه »دانش افزائی «
معارف علوی« ویژه مبلغان

اهمیت تهذیب نفس در حوزه
»مسأله  دیگر در نظام رفتاری و اخالقی حوزه ها، فیض بردن از معنویات است، تهذیب است؛ این خیلی مهم است. جوان 
امروز حوزه بیش از گذشته به مسأله تهذیب نیازمند است. کسانی که رشته های رفتارشناسی عمومی را مطالعه می کنند و کار 
می کنند، این را تأیید می کنند. امروز در همه  دنیا اینجور است که وضع نظام مادی و فشار مادی و مادیت، جوان ها را بی حوصله 
اینکه  علت  است.  اخالق  و  معنویت  به  توجه  جوان ها،  دستگیر  وضعی،  چنین  یك  در  می کند.  افسرده  را  جوان ها  می کنند؛ 
می بینید عرفان های کاذب رشد پیدا می کند و یك عده ای طرفشان می روند، همین است؛ نیاز هست. جوان ما در حوزه  علمیه 

- جوان طلبه؛ چه دختر، چه پسر- نیازمند تهذیب است«.
»عزیزان من! وقتش حاالست. از این فضای معنوی، مواریث و یادگارهای معنوی ای که در این فضا انباشته است، استفاده کنید. 
مرحوم سّید حسین رضوی، از همین آستان مقّدسه و از علمای اوایل قرن چهاردهم است که از حاالتش نقل می کنند، مثاًل در قنوت 
نماز وتر، دعای »ابی حمزه« را از ابتدا تا انتها می خوانده است! چنین عابدان و زاهدانی را این حوزه تربیت کرده است. من از بزرگان 
حوزه خواهش می کنم، درس اخالق و تهذیب را برای جوانان مستعد، روشن و نورانی - که در این حوزه فراوان هستند - جّدی بگیرند«.

)بیانات رهبری در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم،7/۲۹/ ۱۳۸۹(
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

مدیر حوزه علمیه خواهران 
آمریکا  این که  بیان  با  بوشهر 
به دنبال استعمار فکری افراد 
مقابله  راه  تنها  گفت:  است، 
روحیه  تقویت  دشمنان  با 

شهادت طلبی در افراد است.
»حجت االسالم یوسف جمالی« 
در آئین سوگواری سرور و ساالر 
شهیدان در مسجد والیت شهر 
بوشهر با بیان اینکه مردم مدینه 
حتی یک شهید در حادثه کربال 
نداشته اند، افزود: مشکل مردم 
مدینه برای عدم همراهی با امام 
حسین)ع( نداشتن شناخت از امام 
بلکه  نبود،  خاندانش  و  حسین)ع( 
شناخت  عدم  آن  اصلی  دلیل 

صحیح از دشمن بوده است.
بعضی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دیر  دشمن  از  شناخت ها  مواقع 
کرد:  اظهار  می گیرد،  صورت 
رفتارهای دشمن همیشه بر علیه 
ما نیست، گاهی در قالب برگزاری 
مذهبی  محافل  و  مجالس 
فعالیت هایی را در راستای رسیدن 

به اهدافشان انجام می دهند.

مدیر حوزه علمیه خواهران 
امروز  اینکه  بیان  با  بوشهر 
چیزی را می بینیم که در تاریخ 
اتفاق افتاده است، خاطرنشان 
به  را  آمریکا  عده ای  کرد: 
عنوان دشمن شناخته اند، اما 
ابر  اینکه  دلیل  به   می گویند 
قدرت و دارای ثروت هستند، 

باید با آنها کنار بیاییم.

با  جمالی  حجت االسالم 
معظم  رهبر  تأکید  به  اشاره 
به  نسبت  انقالب)مدظله العالی( 
کرد:  بیان  فرهنگ،  اهمیت 
دشمنان امروز دیگر برای نفوذ از 
گزینه نظامی استفاده نمی کنند، 
استعمار  خواستار  آنها  بلکه 

فکری و سیاسی هستند.
مردم  اینکه  بیان  با  وی 

کوفه به راحتی نامه مکتوبی را 
که برای امام حسین)ع( نوشته 
گفت:  کردند،  انکار  بودند 
خاصیت دشمن این است که 
به وعده هایش عمل نکند و ما 
صحبت هایشان  به  نباید  نیز 

اعتماد کنیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران 
بوشهر بیان کرد: هر عکس و 
مرگ  یک  شهید  وصیت نامه 
این  که  چرا  است،  آمریکا  بر 
بین  در  شهادت طلبی  روحیه 
موجب  که  بود  ایران  مردم 
دفاع  و  انقالب  در  پیروزی 

مقدس شد.
ادعای  رد  ضمن  جمالی 
با عمر  امام حسین)ع(  مذاکره 
افراد،  برخی  سوی  از  سعد 
حسین)ع(  امام  کرد:  اظهار 
در پاسخ به نماینده عمر سعد 
مذاکره،  و  بیعت  در خصوص 
بیان کردند که هیچگاه جواب 
و  داد  نخواهم  را  سعد  عمر 
اگر آخر این راه مرگ باشد به 

استقبال آن می روم.

شهر بو »

یالم ا »
مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایالم از برگزاری نخستین کارگاه 

آموزشی »روش تدریس« ویژه مدرسان مقطع سطح دو خبر داد.
»حجت االسالم سیدنواب حسنی« با بیان این که کارگاه »روش 
ایالم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  همت  به  تدریس« 
مدرسان  از  نفر  سی  روزه  سه  کارگاه  این  در  گفت:  شد،  برگزار 

مدارس علمیه خواهران استان ایالم حضور داشتند.
ارتقای شیوه  و  تعمیق  توسعه،  را  برگزاری کارگاه  از  وی هدف 
استفاده  و  بحث  در  طالب  مشارکت  افزایش  مدرسان،  تدریس 
بهینه از توان طالب در تدریس برشمرد و تصریح کرد: دست یابی 
ایجاد  برای  زمینه سازی  تدریس،  در  متفاوت  الگوریتم های  به 
فراگیر،  ذهن  فعال سازی  و  اثربخش  مطالعه  انگیزش،  مهارت 
از  تحلیل محتوا  نتایج  از  استفاده  و  محتوا  تحلیل  مهارت  کسب 

مباحث مطرح  شده در این کارگاه بود.

برگزاری کارگاه »روش تدریس« 
ویژه مدرسان مدارس علمیه خواهران

با مدیرکل  ایالم  نشست مشترک مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
کتابخانه های عمومی این استان با رویکرد فرهنگی پژوهشی برگزار شد.
ضمن  نشست  این  در  حسنی«  سیدنواب  »حجت االسالم 
استقبال از همکاری مدارس علمیه خواهران استان ایالم با اداره 
فرهنگ  ترویج  اظهارکرد:  استان  این  کتابخانه ها ی عمومی  کل 
در  اجتماعی  ارزش  یک  عنوان  به  آن  کردن  نهادینه  و  مطالعه 

جامعه به ویژه در میان مبلغان دینی ضرورت ویژه ای دارد.
تاکنون  تأسیس  بدو  از  خواهران   علمیه  حوزه های  افزود:  وی 
»بانو  همانند  علمایی  خاستگاه  و  مختلف  علوم  ترویج  مرکز  همواره 
پایه  بر  حوزویان  ویژه  به  مسلمان  حرکت  اصل  است.  بوده  امین« 
کتاب استوار است. اگر حوزه های علمیه از نظر منابع کتابی تأمین 
شوند، برکات بسیاری برای جامعه اسالمی به همراه خواهند داشت.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایالم تأکید کرد: تعامل و همکاری 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  با  ایالم  استان  خواهران  علمیه  مدارس 
و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  در  نهاد  دو  مشترک  هدف  به  توجه  با  استان 

پرورش استعدادهای پژوهشی و فرهنگی بسیار مفید و سودمند است.
و  پژوهشی  ظرفیت های  بیان  ضمن  حسنی  حجت االسالم 
فرهنگی مدارس علمیه خواهران استان ایالم، به بیان مسائل و 

مشکالت کتابخانه های مدارس علمیه خواهران پرداخت.
کتابخانه های  مدیرکل  جلیلیان،  مراد  نشست  این  ادامه  در 
با مدارس علمیه  با اعالم آمادگی جهت همکاری  عمومی ایالم 
خواهران استان گفت: حوزه های علمیه از اصلی ترین و مهم ترین 

مراکز ترویج علم و انسان شناسی هستند.
ایالم  استان  عمومی  کتابخانه های  کل  اداره  افزود:  وی 
اعزام  کتابداران،  آموزشی  دوره های  برگزاری  زمینه  در  می تواند 
روند  سهولت  و  مدارس  کتابخانه ها  تجهیز  کارشناس،  نیروی 
با  را  الزم  همکاری  استان  کتابخانه های  در  طالب  عضویت  

مدارس علمیه خواهران داشته باشد.

برگزاری نشست مدیر حوزه علمیه ایالم با 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان

نشست مشترک سرپرست حوزه علمیه خواهران استان ایالم با 
مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه این استان برگزار شد.

علمیه  حوزه  سرپرست  حسنی«،  سیدنواب  »حجت االسالم 
تأسیس  تاریخچه  به  نشست  این  ابتدای  در  ایالم  استان  خواهران 
مدارس علمیه خواهران در کشور  اشاره کرد و گفت: تأسیس مدارس 
نظام مقدس جمهوری اسالمی  ثمرات  و  برکات  از  علمیه خواهران 

ایران و حاصل دیدگاه  بلند حضرت امام)ره( به مقوله زن بوده است.
از  که  ایالم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  افزود:  وی 
سال 90 تاکنون در حال فعالیت است، مدیریت شش مدرسه علمیه 
خواهران  را  بر عهده دارد و عالوه بر این مدارس،  در پی تأسیس 

دو مدرسه علمیه سطح دو و یک مرکز تخصصی سطح سه است.
سرپرست حوزه علمیه خواهران استان ایالم اظهار کرد: مدارس 
پتانسیل قابل توجهی دارد و ما  علمیه خواهران استان، ظرفیت و 
با تمام ارگان های  آمادگی داریم که در زمینه پژوهشی و فرهنگی 

مربوطه در این زمینه ها، همکاری و تعامل داشته باشیم.
افزود:  ترویج سنت حسنه وقف،  حجت االسالم حسنی در زمینه 
بین  مشترک  نشست های  نیز  و  پژوهشی  فراخوان های  برگزاری  با 
حوزه و اداره اوقاف و امور خیریه، می توان به بررسی آسیب ها و ارائه 
پیشنهادات و راهکارهایی درباره فرهنگ سازی در این زمینه پرداخت. 
امور  و  اوقاف  اداره  کل  مدیر  شهیدی،  حسن  حجت االسالم 
این  اینکه  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  ایالم  استان  خیریه 
نخستین جلسه مشترک بین مدیریت حوزه خواهران استان و اداره 
اوقاف و امور خیریه است، گفت: بقاع متبرکه استان ایالم نیاز به 
حضور پررنگ خواهران مبلغه جهت  بیان احکام، پاسخگویی به 

سؤاالت دینی، شبهات، مشاوره مذهبی و خرافه زدایی دارد.
وی با اشاره به تشکیل خیمه های معرفت در ایام ویژه مذهبی 
و  تأثیر  سبب  را  مبلغه  خواهران  حضور  متبرکه،  بقاع  صحن   در 

فعالیت بیشتر این خیمه ها دانست.
قرآنی  و مسابقات  برنامه  به  حجت االسالم شهیدی همچنین 
اداره اوقاف و امور خیریه اشاره کرد و افزود: مدرسان  حوزه های 
قرآنی  کالس های  مربیان   عنوان  به  می توانند  خواهران  علمیه 

در این زمینه با اداره اوقاف و امور خیریه همکاری داشته باشند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم بیان داشت: با توجه 
امید   ، برادران  اوقاف ویژه  اداره  به فعالیت واحد مشاوره مذهبی 
است با تعامل با حوزه های علمیه خواهران استان، این واحد ویژه 

خواهران نیز با حضور اساتید مجرب حوزوی آغاز به کار کند.

برگزاری نشست مشترک سرپرست حوزه 
خواهران استان ایالم با مدیر کل اداره اوقاف 

و امور خیریه استان

اشاره  با  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  جمالی«  یوسف  »حجت االسالم 
شده  باز  آمریکا  روی  به  مذاکره  خاص  شرائط  برای  که  دری  اینکه  به 
بود، باید بسته شود، بیان داشت: رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در مطلب 
آمریکا  با  »مذاکره  فرمودند:  آمریکا  با  مذاکرات  بر  مبنی  خود  پایانی 
ممنوع است، به خاطر منافعی که ندارد و ضررهای بی شماری که دارد«.
وی افزود: بنا به مصالحی ایشان نرمش قهرمانانه را تجویز کردند اما 
این نکته را بارها یادآوری فرمودند که مقابل ما کشوری است که دشمن 

اصلی ماست و دشمنی که هیچ وجه اشتراکی در اهداف با ما ندارد.
آنها  کرد:  اظهار  بوشهر  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
و  انقالبی  افکار  رفتن  بین  از  و  مقاومت  جبهه  تضعیف  دنبال  به 
سکوالرشدن نظام هستند و این اهداف همان چیزهایی بود که ما با 
نثار هزاران شهید از جوانان این مرز و بوم در مقابل آن ایستاده ایم.

آمریکا  اگر  مسلمًا  کرد:  خاطرنشان  جمالی  حجت االسالم 
می دانست که به جای مذاکره با حمله نظامی زودتر به هدف خود 
که نابودی انقالب است می رسد، این راه حل را کنار نمی گذاشت.
در  که  می داند  پازلی  از  بخشی  را  مذاکره  آمریکا  افزود:  وی 
راستای هدف اصلی آنها یعنی تقویت رژیم صهیونیستی، قرار دارد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر:

برنامه ریزی صحیح و تکیه بر سرمایه های 
ملی؛ راه حل مشکالت مدیریتی کشور

ماهان  شهر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  افتتاح  مراسم 
حوزه ها  امور  و  ارتباطات  دفتر  کل  مدیر  با حضور  کرمان  استان 

حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار شد.
در این مراسم »حجت االسالم محمد محمد زاده«، امام جمعه 
پیگیری  از روند  الزهرا)س( گزارشی  شهرماهان و مؤسس مدرسه 
تأسیس و راه اندازی این واحد آموزشی تربیتی ارائه کرد و گفت: 
روزانه  صورت  به  طلبه   22 حوزوی  واحد  این  در  حاضر  حال  در 

مشغول به تحصیل هستند.
تربیت  اینجا  در  مادران خوبی  بتوانیم  ما  اگر   : داد  ادامه  وی 

کنیم، در آینده فرزندان خوبی در جامعه خواهیم داشت.
»حجت االسالم حسین الله وردی«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان کرمان نیز در این مراسم با ذکر حدیثی از مولی الموحدین 
از هم جدا نمی  و سایه  امام علی)ع( گفت: همان گونه که جسم 

شوند، دین و توفیق هم از هم جدا نمی شوند.
وی افزود: تربیت نیروی انسانی حرف اول را می زند، چنانکه 
بسیاری از مقامات و مسئوالن موفق از شاگردان شهید مطهری 

و شهید قدوسی)ره( هستند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان کرمان بیان داشت: باید کمک های 

مردمی به سمت حمایت از حوزه های علمیه سوق داده شود.
در این مراسم همچنین »حجت االسالم جواد اسماعیل نیا«،  مدیر 
امور حوزه ها حوزه های علمیه خواهران کشور  و  ارتباطات  کل دفتر 
گفت: امروز برای ماهان روزی به یاد ماندنی است، زیرا َعَلم حضرت 

زهرا)س( در اینجا برافراشته شد و دارالشفای معنوی افتتاح شد
وی خطاب به مسئوالن شهر و اعضای هیأت امنا افزود: حوزه 
علمیه خواهران در هر شهر، پایگاه بانوان شهر و کانون نورافشانی 

است و باید محل مراجعه بانوان شهر باشد.
علمیه  حوزه های  حوزه ها  امور  و  ارتباطات  دفتر  کل  مدیر 
بر سر  تاج کرامتی  خواهران کشور خطاب به طالب گفت: خدا 
شما گذاشته است، بنابراین فعال باشید و با کشف شبهات مطرح 

شده برای آن ها پاسخ پیدا کنید.

مااهن آغاز به کار «
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(

امغان د »
نشست پژوهشی با موضوع »حقوق کودک از منظر تعالیم دینی« در 

مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمیه)س( دامغان برگزار شد.
جمع  در  خانواده  مسائل  کارشناس  و  مشاور  زرندی«،  معصومه  »خانم 
و  جامعة القرآن  قرآنی مشکوه،  مؤسسات  مهدکودک های  کودکان  و  مادران 
پیش دبستانی تزکیه و همین طور مسئوالن و طالب سطح 3 مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی خواهران فاطمیه)س( دامغان با اشاره به منابع دینی در اهمیت 

حق فرزند، گفت: بزرگ ترین حق، حق اعضای خانواده و فرزندان است.
دینی  نگاه  و  بینش  فرزند  تربیت  در  نگاه  بهترین  افزود:  وی 

است که فرزندان را امانت الهی می داند.
روایت  و  آیات  به  اشاره  با  خانواده  مسائل  کارشناس  و  مشاور 
آشنایی والدین به مقتضیات زمان، راستگویی والدین و عدم خلف 

وعده را از شیوه های تربیت دینی دانست.
گاهی و باور همراه عمل، خودسازی و  زرندی همچنین علم و آ

همراهی والدین با فرزندان را از اصول تربیت دینی برشمرد.
وی اصالح رابطه والدین با یکدیگر، تکریم شخصیت فرزندان، 

دوست داشتن و محبت به فرزندان را از حقوق فرزندان برشمرد.
در این جلسه همچنین طیبه مهرابی با تقدیر از حضور مادران، 
ضمن بیان نکات تربیتی و اخالقی از مادران خواست در تربیت 
که  کنند  تربیت  را  فرزندی  و  کنند  وسیع  را  خود  دید  افق  فرزند 

شایستگی سربازی امام زمان)عج( را پیدا کند.

طالب مؤسسه آموزش عالی فاطمیه)س( بررسی کردند

حقوق کودک از منظر تعالیم دینی

 نشست سیاسی با عنوان بصیرت افزایی با حضور کارشناس مسائل 
سیاسی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( چادگان برگزار شد.

این  در  سیاسی  مسائل  کارشناس  معلمی«،  محمود  »آقای 
ما  دیانت  تنها  نه  نشست گفت: شهید بهشتی عقیده داشت که 
عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست، بلکه عبادت ما 
نیز عین سیاست ما و سیاست ما نیز عین عبادت ماست و اینها 

از هم جدا نیستند.
وی با اشاره به عبارتی از نهج البالغه افزود: اگر دو ویژگی صبر 
نباشد، طلبه اگر عالمه هم شود، نمی تواند زیر پرچم  و بصیرت 

حضرت علی)ع( و والیت بماند و راه مستقیم را طی کند.
کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: بصیرت یعنی چشمان 

تیزی در انسان ایجاد شود تا بتواند پشت صحنه ها را ببیند.
مرور  و  اسالم  صدر  رویدادهای  برخی  به  اشاره  با  معلمی 
عوامل  از  مورد  سه  داد:  ادامه  مشروطیت  به  مربوط  جریانات 
تاریخ  مطالعه  اسالم،  تاریخ  مطالعه  شامل  بصیرت  افزایش 
ویژه  به  اسالمی  انقالب  تاریخ  مطالعه  و همچنین  ایران  معاصر 

سال  های61-1360 است.
وی با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات در اواخر سال 1394 
افزود: باید دقت کرد که شعارهایی که یک نامزد مجلس می دهد 

آیا مطابق با احکام اسالم و قوانین مجلس هست یا خیر؟
سال های  مسائل  باید  کرد:  تأکید  سیاسی  مسائل  کارشناس 
1360 تا 61 را به دقت مطالعه کرد، چرا که در آن زمان کسانی 
بودند که در کنار امام و در جبهه ها حضور فعاالنه داشتند، ولی 
این ها نمی تواند مالک اعتبار آنها در این زمان باشد و از آن جایی 
که امام خمینی)ره( در صحیفه میزان را حال فعلی افراد دانستند، 

باید این مسأله را مورد توجه قرار داد.

دگان
چا نشست سیاسی »بصیرت افزایی« «

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(

سیاستگذاری  شورای  دبیر 
با  خواهران  علمیه  حوزه های 
میزان  هر  به  این  که  بر  تأکید 
علم طلبه افزایش یابد، تواضع 
گفت:  بیشتر  شود،  باید  نیز  او 
وجود  طالب  در  که  معنویتی 
دارد، با دیگران متفاوت است. 
چون طالب علم بوده و طالبان 

علم محبان خداوند هستند.
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  مقتدایی«  مرتضی  »آیت الله 
و  تبلیغ  بر  تأکید  با  مازندران  استان  جویبار  الزهرا)س(  خواهران 
حضور طالب در مجامع عمومی گفت: یکی از برنامه های تبلیغی 
و موعظه،  پند  با  تا  باشد  باید حضور در جمع عامه مردم  طالب 

فضای معنوی در شهر ایجاد کنند.
بیان کرد:  به مسأله مشاوره در حوزه های علمیه  با اشاره  وی 
باید تدابیری اندیشیده شود تا نیروهای متخصص در امر مشاوره 
خود  مهارت های  و  آموزش ها  با  بتوانند  افراد  این   و  شده  تربیت 

سبک زندگی دینی را به مردم جامعه بیاموزند.
کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  سیاستگذاری  شورای  دبیر 
خطاب به طالب تصریح کرد: شما باید با جدیت درس بخوانید و 

ارزش مسیر طلبگی را بدانید.
آیت الله مقتدایی با تأکید بر الگوگیری از معارف اهل بیت)علیهم السالم( 
باید  و سیره بزرگان دین در زندگی اجتماعی عنوان کرد: طالب 
خانواده شان  فضای  در  و  گرفته  فرا  را  اهل بیت)علیهم السالم(  علوم 
باید  به کار گیرند. بدانند به هر میزان علم شان افزایش می یابد، 

تواضع شان نیز نسبت به خانواده، همسر و فرزند بیشتر شود.
وی یادآور شد: رعایت قوانین اسالمی در اداره خانه و خانواده 

سبب سعادت فرد می شود.
دبیر شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران اذعان کرد: 
طالب به برکت علم و توان خود می توانند دیگران را هدایت کنند. در 

روایات آمده: »در قیامت مقام شفاعت به عالم داده می شود«.

یبار جو آیت الله مقتدایی خواستار شد؛«

افزایش حضور تبلیغی طالب در 
مجامع عمومی

مدرسه  در  اجتماعی«  شبکه های  شناسی  »آسیب  نشست 
علمیه خواهران کوثر شهر علی آّباد کتول برگزار شد.

»خانم زینب مظفری«، کارشناس مسائل دینی در این نشست 
به بیان آسیب های شبکه های اجتماعی پرداخت و گفت: سازنده 
شبکه اجتماعی »وات ساپ« یک صهیونیست است که با فروش 

داده های کاربران کسب درآمد می کند.
کاربران، ضبط  اطالع  بدون  دوربین عکاسی  از  استفاده  وی 
صدای کاربر به ویژه در هنگام تماس، پردازش پیامک ها بدون 
آسیب های  از  را  کاربران  مخاطبان  نام  تغییر  و  کاربران  اطالع 

شبکه اجتماعی »وات ساپ« برشمرد.
کارشناس مسائل دینی تأکید کرد: بررسی روحیه و اعتقادات ملت ها 
که  است  ساپ«  »وات  و  »وایبر«  افزار  نرم  دو  مهم  قابلیت های  از 

دشمنان براساس این اطالعات برای جنگ نرم برنامه ریزی می کنند.
تلفن  از  اندازه  از  بیش  بهره گیری  همچنین  شد:  یادآور  وی 
به  دارد.  افراد  برای  فراوانی  روحی  و  جسمی  آسیب های  همراه 
همین دلیل باید از تلفن همراه براساس استانداردها استفاده کرد.
مظفری درباره حکم شرعی استفاده از شبکه های اجتماعی نیز 
تصریح کرد: به عقیده بسیاری از علما اگر استفاده از شبکه های 
اجتماعی سبب مفسده، نشر اکاذیب، کمک به دشمنان و ضربه 

زدن به اسالم و مسلمانان باشد، جایز نیست.

کتول ی آباد 
عل با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد«

 نشست 
»آسیب  شناسی شبکه های اجتماعی«

مدارس  خواهر  جماعات  ائمه  از  نفر   20 اندیشی  هم  نشست 
پرورش  و  آموزش  رییس  با  مازندران  استان  دخترانه شهر جویبار 

این شهر در  مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد.
علمیه   مدرسه  مدیر  میرزایی«،  شهربانو  »خانم  نشست  این  در 
آموزش  و  علمیه  الزهرا)س( »جویبار« همکاری حوزه  علمیه خواهران 
و پرورش را امر مبارکی دانست و گفت: خداوند را شاکریم که ما را بر 
سر سفره معنوی و علمی حوزه های علمیه قرار داد و امیدواریم این 
همکاری مبارک بین دو نهاد علمی یعنی حوزه های علمیه و آموزش و 
پرورش که هدفشان انجام کار تربیتی است برای همیشه برقرار  باشد.
این  در  نیز  جویبار  پرورش  و  آموزش  رییس  میری«،  »آقای 
این  شکل گیری  برای  شده  مهیا  فضای  از  قدردانی  با  نشست 
تربیتی  و  دینی  آموزه های  زمینه  در  آسیب هایی  همکاری گفت: 
در دانش آموزان مدارس به ویژه مسأله نماز وجود دارد که باید با 

راه های اصولی شناسایی و برطرف شود.
رییس آموزش و پرورش جویبار با بیان این نکته که طالب خواهر 
متنوع  و  بهترین  از  تعقل  و  تفکر  با  باید  ائمه جماعات  عنوان  به 
ترین روش ها استفاده کرده تا راه های ورود به قلوب دانش آموزان 
به خود  اظهار کرد: هر مخاطب روش مخصوص  کنند،  پیدا  را 
دارد که نخستین قدم برای جذب آن تمرکز و توجه مخاطب است 
که اگر طالب خواهر ارتباط مطلوبی با دانش آموزان داشته باشند 

می توانند معارف دینی را در ذهن مخاطب تثبیت کنند.
مورد  در  ائمه جماعات  از  خواهران  پایان نشست هر یک  در 

مشکالت موجود در مدارس صحبت کردند.

 هم اندیشی ائمه جماعات مدارس دخترانه 
جویبار با رییس آموزش و پرورش این شهر

پرهیز از افراط و تفریط و درک پیچیدگی های شرایط زمانه
 »یك نکته هم خطاب به جوانان پرشور و انقالبی حوزه است، که متن حوزه غالبًا همین جوان های پرشور و طالب انقالبی 
هستند. عزیزان من! آینده مال شماهاست، امید آینده کشور شماها هستید؛ باید خیلی مراقبت کنید. درست است که جوان 
طلبه  انقالبی اهل عمل است، اهل فعالیت است، اهل تسویف و امروز به فردا انداختن کار نیست، اما باید مراقب باشد؛ مبادا 
حرکت انقالبی جوری باشد که بتوانند تهمت افراطی گری به او بزنند. از افراط و تفریط بایستی پرهیز کرد. جوان های انقالبی 
بدانند؛ همان طور که کناره گیری و سکوت و بی تفاوتی ضربه می زند، زیاده روی هم ضربه می زند؛ مراقب باشید زیاده روی 
نشود. اگر آن چیزی که گزارش شده است که به بعضی از مقدسات حوزه، به بعضی از بزرگان حوزه، به بعضی از مراجع یك 
وقتی مثاًل اهانتی شده باشد، درست باشد، بدانید این قطعًا انحراف است، این خطاست. اقتضای انقالبی گری، اینها نیست.  
انقالبی باید بصیر باشد، باید بینا باشد، باید پیچیدگی های شرایط زمانه را درك کند. مسأله اینجور ساده نیست که یکی را رد 
کنیم، یکی را اثبات کنیم، یکی را قبول کنیم؛ اینجوری نمی شود. باید دقیق باشید، باید شور انقالبی را حفظ کنید، باید با 
مشکالت هم بسازید، باید از طعن و دق دیگران هم روگردان نشوید، اما باید خامی هم نکنید؛ مراقب باشید. مأیوس نشوید، 

در صحنه بمانید.                                                          )منبع: بیانات رهبری در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم،7/۲۹/ ۱۳۸۹(

مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر:
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کو »

سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  شیاسی«،  حسینعلی  »حجت االسالم 
ناحیه خمینی شهر در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران النجیبیه با 
عرض تسلیت فاجعه منا و ضعف تدبیر سران دولت عربستان، گفت: 

حکمت، قدرت تشخیص و درک جهت جدایی حق از باطل است.
وی افزود: امام هادی)ع( فرمود »حکمت غذای مفیدی برای 
که  است  این  کنایه حدیث  و  باشد«  نمی تواند  فاسد  سرشت های 

حکمت در دل های فاسد اثر نمی گذارد.
عقل  و  علم  که  کسی  اینکه  بیان  با  شیاسی  حجت االسالم 
داشته باشد، ولی قدرت استفاده از آن، جهت رفع فساد را ندارد، 
حکیم نیست، تأکید کرد: باید دانست که لقمه حرام و برخوردهای 

نادرست در کسب و کار، قدرت حکمت را از انسان زائل می کند.
انقالب  راه  ادامه  جهت  در  ما  شهدای  گفت:  ادامه  در  وی 
تالش بسیاری می کنند و شاهد هستید که در اردوهای راهیان 
شهدا  که  گویی  می دهند،  قرار  تأثیر  تحت  را  جوانان  چگونه  نور 

حتی بر خاک و فضای آنجا هم اثر گذاشته اند.
کرد:  اظهار  خمینی شهر  ناحیه  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
بطور  که  بدهند  جامعه  تحویل  را  طالبی  باید  علمیه  حوزه های 
کامل بتوانند از قدرت درک و تشخیص خود استفاده کنند و بینش 

حکیمانه داشته باشند.
بینش  باید  کرد:  تصریح  رو  پیش  انتخابات  به  اشاره  با  وی 
گاهی مردم  حکیمانه داشت، باید بگونه ای رفتار کرد که موجب آ
انتخاب  اندازه  به  انتخابات  در  ما  رأی  هر  که  چرا  شود،  جامعه 

بهشت و جهنم مهم است.

نماینده ولی فقیه  در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران النجیبیه:

حکمت، قدرت تشخیص و درک جهت 
جدایی حق از باطل است

نطنز »

شهر فوالد »
شهر مشگین  »

نشستی با عنوان پرچمداران بصیرت با حضور نماینده ولی فقیه 
صالحات  خواهران  علمیه  مدرسه  در  لنجان  ناحیه  سپاه  در 

فوالدشهر اصفهان برگزار شد.
سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  عرب«،  غالمرضا  »حجت االسالم 
ناحیه لنجان با عرض تسلیت به مناسبت فاجعه منا با بیان حدیثی 
انقالب  دستاوردهای  علی)ع(،  حضرت  واالی  مقام  و  شأن  در 
اسالمی و دفاع مقدس را  برشمرد و گفت: افزایش حس اعتماد 
به نفس و خودباوری بین مردم و مسئوالن یکی از دستاوردهای 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس بود.
وی افزود: تحول در صنایع دفاعی کشور و تکامل سازمان ارتش و 
سپاه نیز از دیگر دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس بود که امام 

خمینی)ره( یکی از ضروریات انقالب را تشکیل سپاه پاسداران دانست.
تثبیت  اینکه  بیان  با  لنجان  ناحیه  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
است،  انقالب  دستاورد های  دیگر  از  اسالمی  جمهوری  اقتدار 
به جمهوری  ریسک حمله  ما  کرده  بیان  اوباما  کرد:  خاطرنشان 
اسالمی ایران را نمی پذیریم و این اقتدار ایران است که به برکت 

دفاع مقدس از حمله آنها جلوگیری می کند.
حجت االسالم عرب اثبات مظلومیت ایران در دنیا را از دیگر 
سند  شیمیایی  جانبازان  گفت:  و  دانست  مقدس  دفاع  نتایج 

مظلومیت رزمندگان ما در دفاع مقدس هستند.
الگو  ایجاد  دنیا،  کشورهای  به  انقالب  صدور  داد:  ادامه  وی 
برای مردم و دولت های دنیا، حفظ امنیت ارضی کشور جمهوری 
اسالمی ایران از برکات و دستاوردهای دفاع مقدس و انقالب بود.
نماینده ولی فقیه در سپاه لنجان طالب را به مطالعه کتاب هایی 
در مورد دفاع مقدس، به ویژه کتاب هایی که مقام رهبری تقریظ 

فرموده اند مثل کتاب 23 نفر توصیه کرد.
گفتنی است، این نشست به همت هیأت پرچمداران بصیرت و پایگاه 

بسیج طالب با حضور طالب خواهر و برادر فوالدشهر برگزار شد.

 برگزاری نشست »پرچمداران بصیرت« 
در مدرسه علمیه خواهران صالحات

در  حوزه  استاد  حضور  با  خانواده  تحکیم  عنوان  با  نشستی 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( »نطنز«  برگزار شد.

جامعةالزهرا)س( قم  مبلغ  درویشی«،  رقیه  »خانم  نشست  این  در 
راه های رسیدن به خانواده کامل در زندگی را تشریح کرد و با اشاره به 
آیه 21 سوره مبارکه روم، گفت: از نشانه های خدا است که از جنس 

خودتان برای شما جفت آفرید تا در کنار هم به آرامش برسید.
از  که  خانواده  تشکیل  به  امروز  جامعه  در  افزود:  حوزه  استاد 
مقدس ترین و زیباترین پیوندهای آسمانی است، کمتر اهمیت داده 
به تکامل فردی و اجتماعی  می شود، در صورتی که برای رسیدن 
بسیار ضرورت دارد و غفلت از این مهم انحراف جامعه انسانی را در 
پی خواهد داشت. وی اظهار کرد: بدون تشکیل خانواده نمی توانیم 
از قابلیت های زندگی که آرامش یکی از آن موارد است، بهره مند 

شویم و در نتیجه از انسان متکامل فاصله می گیریم.
لذت  زندگی  نوع  سه  اساس  بر  خانواده  داد:  ادامه  درویشی 
محورانه،  کاسب گرانه و  اعتقادات و باورهای دینی تشکیل می شود 
و برای زندگی آسمانی و متکامل که بهترین آن در زندگی حضرت 

زهرا)س( متجلی شده است، استانداردهایی معرفی شده است.
وی خاطرنشان کرد: هر اندازه ارکان تـشکیل دهنده خانواده 
و  از شایستگی  مقدار  به همان  باشند  منطبق  استانداردها  آن  با 

برتری بـرخـوردار خـواهند بـود.
برای  فراوانی  ویژگي های  روایات  در  داشت:  بیان  حوزه  استاد 
شایسته ترین زنان و مردان بیان شده است و در سیره معصومین)علیهم السالم( 
و  برتر  خانواده های  آنها  از  می توان  که  دارد  وجود  ارشاداتی  نیز 

شـایسته را شناخت.
درویشی تصریح کرد: زوجین که سلول اولیه تشکیل خانواده اند، 
باید هم کفو باشند و صداقت در زندگی آسمانی بسیار مهم است 

که در سه جلوه کردار، رفتار و گفتار خودش را نشان می دهد.
اول سخنی که گفته شد،  ندارد؛  برگشت  وی گفت: سه چیز 
دوم حکمی که قطعی شد و سوم تیری که رها شد و باید بدانیم 
محبت تمام مشکالت را حل می کند و اگر محبت در خانه جریان 
داشته باشد، تمام بداخالقی ها از جمله حسد و کینه محو خواهد 

شد و در نهایت آرامش و خوش بینی حاکم می شود.

 نشست »تحکیم خانواده« 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(

نشست اخالقی با حضور امام 
جمعه شهر گرمی استان اردبیل 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 
ولی عصر)عج( این شهر برگزار شد.
در این نشست »حجت االسالم 
شهر  جمعه  امام  صفری«،  یدالله 
نفس  مقامات  تشریح  به  گرمی 
در  اول  مقام  گفت:  و  پرداخت 
مقام ظاهری و ملکی نفس است؛ 
این مقام، پایین ترین مرتبه نفس و 

منزل و دنیای آن است. 
وی افزود: در این مرتبه است که نفس به جسم انسان و اعضا و جوارح 
او یعنی چشم، گوش و زبان حیات و زندگی می دهد که در موقع مرگ این 

اعضا و جوارح از کار می افتند و فقط روح است که سالم می ماند.
امام جمعه شهر گرمی اظهار کرد: اگر روح انسان خراب شود َبَصر 
درک  ولی  می شنود  را  صدا  که  گونه ای  به  نیست،  بصیرت  ولی  است 
نمی کند پس روح انسان است که به اعضاء و جوارح او حیات می دهد. 
حجت االسالم صفری با اشاره به این که عقل انسان، محبت کلی 
را درک می کند و وهم محبت جزیی را، ادامه داد: نفس به واسطه 
قوه واهمه است که اعضاء و جوارح انسان را تصرف کرده و حکومت 

می کند، چون وهم سلطان قوای ظاهری و باطنی انسان است.
وی خاطرنشان کرد: اگر وهم در قوای انسان حکومت کند و یا 
شیطان برآن ها تسلط پیدا کند قوا جنود شیطان می شود و جسم 
نهایت لشکر عقل و  قرار می گیرد، پس در  تحت سلطه شیطان 
هجرت  انسان  وجود  مملکت  از  و  شده  مضمحل  الهی  رحمان 

می کند و در این صورت وجود انسان، النه شیطان می شود. 
امام جمعه شهر گرمی افزود: اگر قوه وهمیه انسان، زیر نظر عقل 
و شرع باشد، در این صورت اعضاء و جوارح، تحت نظر عقل و شرع 
قرار می گیرند و در نهایت جنود شیطان از مملکت وجود انسان خارج 
باید مراقب  این مقام)مقام ظاهری و ملکی نفس(  می شوند، پس در 

اعضاء و جوارح بود چون این مقام، مقام کنترل اعضا و جوارح است.

می گر برگزاری نشست اخالقی در «
مدرسه علمیه خواهران ولی عصر)عج( 

معاون تهذیب اداره تبلیغات اسالمی شهر گرمی استان اردبیل با 
اشاره به اینکه امام حسین)ع( برای ریاست و یا رسیدن به خالفت قیام 
نکرد، گفت: راز ماندگاری ساالر شهیدان اخالص و ایثار ایشان بود.

مدرسه  خواهر  در جمع طالب  بهاری«  »حجت االسالم حمید 
امام  شخصیت  افزود:  گرمی  ولی عصر)عج(  خواهران  علمیه 
حسین)ع( به گونه ای است که هیچ کس بجز خداوند متعال و پیامبر 
اکرم)ص( نمی تواند او را تحسین کند و تمامی پیامبران و حتی  همه 
علما و فضال نیز شخصیت امام حسین)ع( را مافوق بشر دانسته اند. 
اقامه  به  نسبت  معصومین)علیهم السالم(  ائمه  این که  به  اشاره  با  وی 
عزای امام حسین)ع( و گریه بر ایشان سفارش زیادی کرده اند، اظهار 
کرد: امروزه برخی به دنبال پاسخ این سؤال هستند که چرا باید برای 
کسی که 14 قرن پیش به شهادت رسیده است، اشک بریزیم که 
در جواب آنها باید گفت، به طور کلی ما پنج نوع گریه داریم گریه 
بر  عقیدتی، عاطفی، فضیلت طلبی)عدم حضور(، معرفتی و گریه 

مظلوم که چهار قسم از این گریه ها در واقعه کربال وجود دارد.
داد:  ادامه  گرمی  شهر  اسالمی  تبلیغات  اداره  تهذیب  معاون 
اباعبدالله الحسین)ع( مظهر اعتقادات ماست، یعنی امامت جزء ال 
ینفک دین تشیع است؛ امام حسین)ع( مظهر فضیلت است و ما به 

فقدان این فضیلت اشک می ریزیم.

معاون تهذیب اداره تبلیغات اسالمی شهرگرمی:

اخالص و ایثار؛ راز ماندگاری امام حسین)ع(  

اشاره  با  اردبیل  برادران شهر گرمی استان  استاد حوزه علمیه 
به اینکه ما باید اهل بیت)علیهم السالم( را اساس و الگوی کار خود قرار 
دهیم، گفت: وظیفه طالب نشان دادن محبت اهل بیت)علیهم السالم(  

به مردم است.
»حجت االسالم مصطفی زارع« در مراسم عزاداری ایام محرم 
مدرسه علمیه خواهران ولی عصر)عج( گرمی افزود: ما باید در همه 
قرار  الگوی خود  را  آنها  و  رفته  اهل بیت)علیهم السالم(  به سراغ  کارها 

دهیم و ایشان را به مردم خوب معرفی کنیم.
وی اظهار کرد: کسی رنگ و بوی الهی می گیرد که به خاطر 
خداوند کار کند. امام حسین)ع( به عنوان خلیفه الهی، خود را به 

جایی رسانید که بین او و خداوند هیچ فاصله ای نبود.
حجت االسالم زارع ادامه داد: ارتباط با امام حسین)ع( به مرور 
زمان در انسان به محبت تبدیل می شود و این عشق و محبت در 
دل همه انسان ها وجود دارد، لکن باید آن را با حضور در مجالس 
عزاداری امام حسین)ع( و گریه برای آن حضرت به جوشش آورد.

از  خیلی  قیامت،  روز  در  کرد:  خاطرنشان  علمیه  حوزه  استاد 
چشم ها گریان هستند به جز چشمی که برای امام حسین)ع( و 

اصحاب ایشان گریه کرده باشد.
وی بیان داشت: نفس و آهی که نشان از معرفت امام حسین)ع( 
و محبت ایشان باشد، تسبیح است و اگر آن آه به کوه ها برخورد 

کند کوه را می سوزاند. 
حجت االسالم زارع علت قساوت قلب و خشکی چشم انسان را 
در دو چیز دانست و افزود: نخستین مورد دنیاگرایی است که عالوه 
بر خشکی چشم، خشوع را از قلب انسان خارج می کند و مورد دوم 
بر  عالوه  که  بیهوده  حرف های  در  غوطه ورشدن  و  زدن  حرف  زیاد 

قساوت قلب، منجر به دروغ گویی درحین  پرحرفی نیز می شود.

استاد حوزه علمیه:

رسالت طالب آشکار ساختن محبت 
اهل بیت)علیهم  السالم( به مردم است

برادران  علمیه  حوزه  استاد 
با  اردبیل  استان  گرمی  شهر 
در  موجود  تحریفات  به  اشاره 
وظیفه  عزاداری،  مجالس 
طالب را ریشه کن کردن این 

تحریف ها دانست.
مصطفی  »حجت االسالم 
عزاداری  مراسم  در  زارع« 
محرم  ماه  مناسبت  به  که 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 
برگزار  گرمی  ولی عصر)عج( 
محبت  و  عشق  افزود:  شد، 
همه  دل  در  حسین)ع(  امام 
این  دلیلش  و  است  انسان ها 
حسین)ع(  امام  قیام  که  است 
بوده  ایشان  خود  خواست  به 
امام  مورد  در  تنها  قیام  این  و 

حسین)ع( اتفاق افتاده است.

وی اظهار کرد: حرکت امام 
بود،  اشکال  بدون  حسین)ع( 
حرکت  این  مجری  هم  چون 
قانون گذار  هم  و  است  امام 
آن؛ از این رو کار ایشان در کل 
جهان هستی، بی نظیر است.
دروغ  علمیه  حوزه  استاد 
از تحریفات  به عنوان یکی  را 
عزاداری امام حسین)ع( معرفی 
از  دروغ  داد:  ادامه  و  کرد 
گناهان کبیره است و دروغگو 
مختلف،  روایات  و  آیات  در 
مورد نکوهش قرار گرفته است.
در  زارع  حجت االسالم 
آیت الله  دیدگاه  بیان  با  ادامه 
مورد  در  مطهری)ره(  شهید 
دروغ گویی در مجالس عزاداری 
دلیل  دو  کرد:  خاطرنشان 
مجالس  در  دروغ گویی  برای 
که  این  یکی  دارد؛  وجود  عزا 
می خواهیم  قیمتی  هر  به 
از  شود،  پررونق  عزا  مجالس 
صورت  به  چه  دروغ  رو  این 
و  احادیث  ذکر  یعنی  قولی 
به  چه  و  دروغین  روضه های 
های  حرکت  و  فعلی  صورت 
عزاداری  مجالس  در  دروغ 
رواج یافته است و دیگری این 
که بعضی ها تحریفات را جزء 

عاشورا به حساب می آورند.

طالب  وظیفه  گفت:  وی 
که  است  علمیه  و حوزه های 
مجالس  از  را  تحریفات  این 
حسین)ع( ریشه  امام  عزاداری 

کن کنند.
وظیفه  علمیه  حوزه  استاد 
دادن محبت  نشان  را  طالب 
مردم  به  اهل بیت)علیهم السالم( 
مسئله  افزود:  و  دانست 
مهمی  اهل بیت)علیهم السالم( مسئله 
َمَثل  ایشان،  َمَثل  است، 
نجات  کشتی  و  نوح  سفینه 
انسان است که هر کس سوار 
می کند  پیدا  نجات  شود  آن 
غرق  نشود  سوار  کس  هر  و 

می شود.

استاد حوزه علمیه 
برادران گرمی:

ریشه کن کردن 
تحریفات از مجالس 

عزاداری 
امام حسین)ع( وظیفه 

طالب است

مشگین  جمعه  امام 
به  اشاره  با  اردبیل  شهر 
روز  در  زنان  فداکاری های 
عاشورا گفت: وظیفه طالب 
در برابر این فداکاری ها انجام 

کار فاطمی و زینبی است.
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  باوقار«  رضا  »حجت االسالم 
واقعه عاشورا  زنان در  فاطمیه)س( مشگین شهر حضور  خواهران 
در تحوالت مهم سیاسی،  افزود:  و  انکارناپذیر خواند  واقعیتی  را 
پیام رسانی عاشورا، حوادث قبل و بعد عاشورا و طرفداری از حق، 

نمونه ای از تأثیرگذاری حضور زنان در نهضت عاشورایی بود.
اظهار  عاشورا،  روز  در  زنان  فداکاری های  به  اشاره  با  وی 
پیام رسانی عاشورا،  اموی،  و جنایت های  افشاگری ظلم ها  کرد: 
قوت بخشی  و  روحیه دهی  امدادگری،  و  پشتیبانی  و  پرستاری 
بحران  شرایط  مدیریت  و  جنگ  میدان  در  حضور  برای  فرزندان 

برخی از ایثارگری های زنان در عاشورا بود.
مردان، سوزانده  به شهادت  اشاره  با  امام جمعه مشگین شهر 
داد:  ادامه  کربال،  واقعه  در  بچه ها  اسیرشدن  و  خیمه ها  شدن 
بودند  دار  عاشورایی عهده  زنان  را  بحرانی  این وضعیت  مدیریت 
که در رأس آنان حضرت زینب)س( است، ایشان زمان اسارت را 
فرصت خوبی برای تبلیغ دین دانستند و این تبلیغ از یک شخصیت 
مؤمن که سرشار از ایمان و اعتقاد قوی است، سرچشمه می گیرد.
عاشورایی  زنان  این  کرد:  خاطرنشان  باوقار  حجت االسالم 
پیام آور صبر، ایستادگی و عفت بودند که اجر یک انسان عفیف 

از یک شهید باالتر است.
وی گفت: وظیفه طالب خواهر در قبال فداکاری های زنان عاشورا 
و خود عاشورا، درک مسئولیت است و انجام کار فاطمی و زینبی است.
به  را  خود  باید  طلبه  کرد:  تأکید  مشگین شهر  جمعه  امام 
مظهر  و  کند  حسنه  اخالق  به  مهذب  حقیقی  و  واقعی  معنای 
وظیفه  شناخت  با  و  باشد  امام  معرفت  مظهر  و  اطاعت پذیری 

اخالقی خود به آن عمل کند.

امام جمعه مشگین شهر:

وظیفه طالب خواهر در برابر عاشورا، 
کار فاطمی)س( و زینبی )س( است

مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان یزد با استناد به زندگی 
بزرگان دینی و شیوه تحصیل 
آنها به طالب سفارش کرد که در 
امر ادامه تحصیل باید متوجه ائمه 
اطهار)علیهم السالم( باشید ومتوسل 
علم  سرچشمه های  این  به 
در  را  شما  خودشان  تا  شوید 
رسیدن به اهداف اسالمی به 

بهترین نحو یاری رسانند.  

محمد  »حجت االسالم 
نشست  در  کارگرشورکی« 
جدیدالورود  طلبه  بانوان 
مؤسسه  چهار  و  سه  سطوح 
حوزوی  عالی  آموزش 
زهرا)س(  حضرت  خواهران 
با  یزد  استان  میبد  شهر 
ورودی های  به  خوشامدگویی 
متوجه  طالب  افزود:  جدید 
باشند  طلبگی  خطیر  وظیفه 
الهی  نعمت  این  شکرگزار  و 

باشند.
رؤیای  به  ادامه  در  وی 
درباره  که  مفید  شیخ  صادقه 
سیدمرتضي و سیدرضي دید، 
استناد کرد و اظهار کرد: شیخ 
مفید در عالم رویا مشاهده کرد 
زهرا)س(  فاطمه  حضرت  که 
را  حسین)ع(  و  حسن)ع(  دست 
گرفته و پیش او آورده است و 
مي فرماید به این دو فرزند فقه 

بیاموز.
مدیر حوزه علمیه خواهران 
شیخ  داد:  ادامه  یزد  استان 
مفید پس از بیداري به حیرت 
آنکه  تا  مي رود،  فرو  تفکر  و 
فاطمه  شب،  همان  صبح 
سید  و  مرتضي  سید  مادر 
خود،  باخدمت گزاران  رضي، 
آن  در  که  را  خود  پسر  دو 
پیش  بودند  خردسال  موقع 
براي  مفید  شیخ  و  آورد  شیخ 
او  به  زن  این  بزرگي  رعایت 
برخاست،  جا  از  و  کرد  سالم 
تا این که فاطمه مادر کودکان، 
همان عبارت مذکور در رؤیای 
صادقه را به زبان آورد و گفت: 
من  پسران  دو  این  شیخ  اي 
هستند، اینها را پیش تو آورده ام 

که به آنان فقه تعلیم دهید.

مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان یزد:

بانوان طلبه 
برای رسیدن به 
اهداف عالی به 

اهل بیت)علیهم السالم( 
توسل کنند

میبد«

کزی مر »

مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی از برگزاری 
مدیریت  ساختمان  در  مطهر  بینش  مربی  تربیت  دوره 

حوزه خواهران استان خبر داد.
با  طرح  این  گفت:  زارع«  داوود  »حجت االسالم 
همکاری مؤسسه حکمت مطهر و به منظور ایجاد نظام 
ناب  واسالم  الهی  تعالیم  برمبنای  واعتقادی  فکری 

محمدی)ص( برگزار شد. 
برگزار  روز  دو   مدت  به  که  دوره  این  در  افزود:  وی 
شد، 50 نفر از طالب ومربیان طرح بیش مطهر استان 
آزادی  انسان،  آزادی  کتاب های  دریافت  با  مرکزی 
ونهضت  نبوی  انسان،سیره  زندگی  در  خدا  بندگی، 
حسینی با نحوه نظارت بر گروه های مباحثه ای مدارس 

و برگزاری جلسات پاسخ به سؤاالت آشنا شدند. 

برگزاری دوره تربیت مربی »بینش مطهر« 
در حوزه علمیه خواهران استان مرکزی

اثر سخنان میرزا جواد آقا
خطیب محترم »استاد فاطمی نیا تبریزی« در کنگره »بانو اصفهانی«، گفت: 

در مورد جمال السالکین، »آیت الله آقا میرزا جواد آقای تبریزی« می نویسند که وقتی در مجلسی می نشست می فرمود: 
ای مردم! یکی از نام های خدا » غفار« است! همین را که می گفت، چند نفر غش می کردند و آنان را از مجلس بیرون 

می بردند! 
»آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی« هم گفت: میرزا جواد آقا تبریزی در مدرسه فیضیه درس اخالق داشت و آن چنان 

تأثیر آتشین بر دل ها می گذاشت که در درسش از اثر صحبت ایشان، غش می کردند و بی هوش می شدند.
داشته  این جلسه حضور  در  تجار  از  یکی  که  است  تأثیر صحبت شما چنان  که  کردند  آقا عرض  میرزا جواد  به  روزی 

بی هوش بر زمین افتاده است! 
فرموده بودند: این که چیزی نیست موالیشان امیرالمؤمنین)ع( همیشه از خوف خدا چنین حالتی بهش دست می دادند! 

اهل بیت)علیهم السالم(
کشتی نجات انسان 

است که هر کس سوار 
آن شود نجات پیدا 

می کند و هر کس سوار 
نشود غرق می شود.
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

نظارت  و  ساماندهی  مدیر 
استان  خواهران  علمیه  حوزه 
گلستان گفت: وظایف مبلغان 
مقابله با تهاجم بی حد و حصر 

فرهنگی دشمنان است.
»خانم سیده نفیسه حسینی 
روزه  یک  درهمایش  واعظ« 
دانش افزایی »معارف علوی« 
ویژه مبلغان که با حضور بیش 
استان  مبلغان  از  نفر   200 از 
علمیه  مدرسه  در  گلستان 
گرگان  الزهرا)س(  خواهران 
برگزار شد، افزود: انسان های 
در  برگزیده  و  مهم  برجسته، 
هر مکتب کسانی هستند که 
بسیار  آن  اهداف  تحقق  برای 

می کوشند.
و  تبلیغ  کرد:  اظهار  وی 
مبّلغ در اسالم جایگاهی بس 
رفیع دارد و در ارزش و اهمیت 
که  کس  بس  همین  تبلیغ 
قرآن کریم اصلی ترین رسالت 
دین  راستین  مبلغان  و  انبیاء 
به  خداوند  پیام های  ابالغ  را 

مردم می داند.

وی ادامه داد: انسان های 
در  برگزیده  و  مهم  برجسته، 
کسانی  مرام  و  مکتب  هر 
هستند که برای تحقق اهداف 

آن بسیار می کوشند.
نظارت  و  ساماندهی  مدیر 
استان  خواهران  علمیه  حوزه 
گلستان با بیان اینکه پیامبر)ص( 
برگزیدگان  از  را  دین  مبّلغان 
بیان  می داند،  خود  امت 

آمران  که  آنجایی  از  داشت: 
به معروف و ناهیان از منکر از 
مبّلغان به شمار می آیند، از این 
رسول  و  خداوند  جانشین  رو 

خدا)ص( هستند.
افزود:  واعظ  حسینی 
رسول  و  خدا  جانشینان 
کسانی هستند که رفتار، گفتار 
و کردار آنان را تبلیغ کنند و به 

أمت پیامبر بیاموزند.

وی در تبیین وظایف مبلغان 
دوره  در  مبلغان  وظایف  گفت: 
گسترش  عصر  که  کنونی 
افزایش  و   مجازی  فضای 
رسانه ها و تهاجم بی حد و حصر 
دشوار  بسیار  است،  فرهنگی 
حضور  که  اینجاست  است، 

مبلغان ضرورت پیدا می کند.
نظارت  و  ساماندهی  مدیر 
استان  خواهران  علمیه  حوزه 
گلستان خاطرنشان کرد: امروزه 
دین  تبلیغ  برای  بسیاری  ابزار 
طرفی  از  اما  است  آمده  بوجود 

کار تبلیغ بسیار دشوار است. 
دشمنان  امروز  افزود:  وی 
راستای  در  را  خود  توان  تمام 
دین،  و  اسالم  بردن  بین  از 
شکاف ایجاد کردن بین اقشار 
مختلف مردم، انتشار شایعات 
و  فرهنگ   بردن  بین  از  و 
کار  به  ها  ملت  تمدن 
گرفته اند، از این رو الزم است 
برای  فراوانی  راهکارهای  از 
اقناع مردم و مقابله با آن کینه 

توزی دشمنان استفاده کرد.

مدیر ساماندهی و نظارت حوزه علمیه خواهران استان گلستان:

یکی از وظایف مبلغان؛ مقابله با تهاجم بی حد و حصر فرهنگی دشمنان

ان مازندر
»

حوزه های  آموزش  معاون 
علمیه خواهران کشور با اشاره 
به برنامه های معاونت آموزش 
معاونت  این  گفت:  مرکز  این 
پذیرش سال 95  دارد  نظر  در 
را براساس گرایشی کردن دوره 

عمومی برگزار کند.
»محمود خالقی« در اجالسیه مدیران مدارس علمیه خواهران 
مازندران و گلستان افزود: در معاونت آموزش حوزه های علمیه 
قله  به  نسبت  اما  گرفته،  صورت  خوبی  بسیار  کارهای  خواهران 

اهداف راه بسیاری  مانده است.
وی اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مدارس این بود که کل 
مراحل برنامه پذیرش طالب را به خود مدارس واگذار کنیم تا کار 
بهتر و با نظر مدارس صورت گیرد؛ الحمدلله از سال های قبل  به 
این خواسته جامعه عمل پوشیده شد و کل مراحل پذیرش به خود 

مدارس واگذار شد.
داد:  ادامه  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
یکی از برنامه های در دست اقدام این معاونت، تشکیل گروه های 
جمله  از  بسیاری  کارهای  که  است  استانها  در  علمی  کارشناس 
ارزیابی اساتید سطح سه از سوی این گروه صورت خواهد پذیرفت.
درباره ساعت  متفاوتی  و  کرد: طرح جدید  خالقی خاطرنشان 
حال  در  معاونت  سه  فکری  هم  با  فرهنگی  و  پژوهش  آموزش، 
تدوین است که امیدواریم با اجرای آن، به خواسته مدارس جامعه 

عمل پوشانده شود.
مدیران،  نظرات  از  که  است  این  ما  بنای  داشت:  بیان  وی 
استان ها  مدیریت های  و همچنین  اساتید مدارس  و  کارشناسان 
حوزه های  مدیریت  مرکز  آموزش  معاونت  گیری های  تصمیم  در 

علمیه خواهران استفاده کنیم.
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور درباره تغیر متون 
درسی طالب گفت: نظرسنجی در 80 مدرسه علمیه خواهران کشور 
درباره تغییر در همه موارد درسی دوره عمومی انجام خواهیم داد تا 

براساس نتیجه آن، در محدوده کتاب ها، تغییراتی صورت گیرد.

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور:

پذیرش سال 95 براساس گرایشی کردن 
دوره عمومی انجام خواهد شد

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
الزهرا)س(  »کالردشت« از برگزاری 
جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی جمعی 
از طالب این مدرسه علمیه خبر داد.

بحرکاظمی«  زهرا  »خانم 
گفت: در این جلسه چهار نفر 
مدرسه  پنجم  پایه  طالب  از 
تحقیقات  از  الزهرا)س(  علمیه 

پایانی خود دفاع کردند.
وی افزود: »صغری بیژنی« 
و »شیدا یعقوب زاده« به ترتیب 
پایانی  ازتحقیق  این جلسه  در 
خود با موضوع  بررسی فقهی 
امام  تربت  بر  سجده  فضیلت 
فقهی  بررسی  و   حسین)ع(  
تنبیه بدنی کودک و زن  دفاع 

و نمره عالی کسب کردند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( کالردشت اظهار کرد: 
»زینت  و  حاجی زاده«  »صدیقه 
ابراهیم زاده« نیز از دیگر طالبی 
تحقیق  از  ترتیب  به  که  بودند 
احکام  موضوع   با  خود  پایانی 
بررسی  و   نامشروع  فرزندان 
دفاع  اسالم   در  دوستی  آداب 
نیز  تحقیقات  این  که  کردند 

حائزکسب نمره عالی شدند.
بیشتر  کرد:  خاطرنشان  وی 
تحقیقات ارائه شده کاربردی است 
آینده  در  که  آنیم  خواستار  ما  و 
نزدیک شاهد تحقیقات خوب و در 
سطح عالی و کاربردی تر طالب در 

این مدرسه علمیه باشیم.

کالردشت«

دفاع تعدادی از 
طالب مدرسه  
علمیه خواهران 

الزهرا)س(  از تحقیقات 
پایانی خود

»حجت االسالم حسین مقیسه«، 
کالردشت  جمعه  امام  جمعه  امام 
تحصیلی  سال  افتتاحیه  مراسم  در 
خواهران  علمیه  مدرسه  جدید 
ترغیب  و  تشویق  گفت:  الزهرا)س( 
معارف  کسب  راه  در  که  افراد  برای 
چرا  است،  کنند خوب  تالش  دینی 
عده ای که استعداد دارند و به دنبال 
به  بازگشت   از  پس  نمی روند  علم  

قوم خود آنها را انذار نمی کنند.
روز  هر  این که  بیان  با  وي 
که می گذرد حوزه های علمیه 
افزود:  پربرکت تر می شود،  ما 
تبلیغی خواهران طلبه  حضور 
در ارتقاء فرهنگ دینی جامعه 

بسیار مؤثر است.
بیان  کالردشت  امام جمعه 
می خواهند  غربی ها  داشت: 
خودشان  مبتذل  فرهنگی های 
که  دهند  ترویج  جوانان  بین  را 
تالش دشمنان هیچ اثری ندارد.
همچنین  مراسم  این  در 
دیباجی«،  »حجت االسالم 
مدرسه  امناء  هیأت  رییس 
علمیه الزهرا)س( کالردشت بیان 
داشت: اصل حوزه این است که 
همچنین  برسد،  علم  به  طلبه  
حوزه  مسئوالن  غم  و  هم  تمام 
این است که فرزندان این کشور 

را از نظر ایمانی رشد دهند.
با  دیباجی  حجت االسالم 
والدینی که  به  باید  این که  بیان 
فرزندانشان را به حوزه فرستادند 
تبریک  کردند  برتر  انتخاب  و 
که  طلبه ای  داد:  ادامه  گفت، 
صرف  را  خود  لحظه های  تمام 
علم و معنویت می کند موجب 

افتخار جامعه است.

امام جمعه کالردشت:

حضور تبلیغی 
خواهران طلبه در 

ارتقاء فرهنگ دینی 
جامعه بسیار مؤثر 

است مدیر حوزه علمیه خواهران 
حوزه  گفت:  مازندران  استان 
برنامه  باید  خواهران  علمیه 
برای  منسجمی  تربیتی 

طالب در نظر بگیرد.
علی  »حجت االسالم 
بازگشایی  غفاری« در  مراسم 
خواهران  علمیه  مدرسه 
نوشهر  طاهره)س(  صدیقه 
به  سالم  جامعه  افزود: 
چهار  که  گویند  جامعه ای 
و  انگیزه  رشد،  نظم،  محور 

معنویت را دارا باشد.
است  قرار  اگر  افزود:  وی 
َعَلم معنویت در دست طالب 
سه  طالب  است  الزم  باشد، 
محور نظم، رشد و معنویت را 
جامعه  تا  کنند  ایجاد  خود  در 

اسالمی را تشکیل دهند.
مدیر حوزه علمیه خواهران 
کرد:  اظهار  مازندران  استان 
سربازی  برای  را  خود  باید  ما 
امام زمان)عج( آماده کنیم. اگر 
کم  راه  وسط  نباشیم،  مهیا 

می آوریم.
محمود  »حجت االسالم 
مدارس  مؤسس  مشایخ«، 
نیز  نوشهر  شهرستان  علمیه 
داشت:  بیان  مراسم  این  در 
را  فرزندان  ما  امروز  اگر 
صحیح و درست تربیت کنیم، 
جامعه درستی خواهیم داشت 
و در نهایت جامعه اسالمی و 
آینده مان  نسل  تقدیم  را  پاکی 

می کنیم. 
قبل  این که  بیان  با  وی 
مدرسه  یک  تنها  انقالب  از 
وجود  قم  در  هم  آن  علمیه 
برکت  به  امروز  ولی  داشت 
یک  شهری  هر  در  انقالب 
باید  که  دارد  وجود  حوزه 
باشیم،  نعمت  این  قدردان 
افزود:  دنیا و آخرت فرزندان 
علمیه  حوزه های  گرو  در  ما 

است.
مشایخ  حجت االسالم 
خاطرنشان  طالب  به  خطاب 
بخوانید،  را خوب  کرد: درس 
و  باشید  داشته  را  الزم  دقت 
نقص کم سوادی و بی سوادی 
را از خود و شهرتان دور کنید 
و همزمان با تحصیل، مسائل 
از  و  کنید  دنبال  را  سیاسی 
وظیفه  به  نقش  مهم تر  همه 
خود  همسرداری  و  مادری 

اهمیت بدهید.

مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان مازندران:

حوزه علمیه خواهران 
برنامه تربیتی 

منسجمی برای طالب 
در نظر بگیرد

غفاری«  علی  »حجت االسالم 
در اجالسیه مدیران مدارس علمیه 
گلستان  و  مازندران  خواهران 
از  باید  علمیه  حوزه های  افزود: 
این فرصت و بستری که به برکت 
اشاره  و  شهدا  خون  و  انقالب 
مقام  حمایت های  و  امام  حضرت 
معظم رهبری)مدظله العالی( فراهم شده 

به نیکویی استفاده کنند.
بستر  در  علمیه  تقویت حوزه های  و  توسعه  با  کرد:  اظهار  وی 
در  اعتقادات  و  اخالق  حوزه  گشایش  شاهد  اسالمی،  انقالب 
جهانی  جامعه  در  دشمنان  آلوده  و  متالطم  تهاجمات  مقابل 

خواهیم بود.
کرد:  خاطرنشان  مازندران  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
قافله دین مبین اسالم ازکوه حرا به همت پیامبراکرم)ص( آغاز و با 
رهبری و تالش های اهل بیت)علیهم السالم( امتداد یافت تا به دست 
ما رسید و در حال حاضر حوزه های علمیه علمدار و ادامه دهنده 
این قافله نورانی هستند تا این علم را به دست صاحب اصلی آن، 
حضرت حجت)عج( برسانند و شاهد تشکیل یک حکومت به حق 

جهانی به نام اسالم ناب محمدی باشیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان مازندران:

حوزه های علمیه خواهران در خط مقدم 
جبهه فرهنگی قرار دارند

معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران 
از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 در مدیریت این حوزه 

علمیه خبر داد.
»خانم فاطمه اردشیری« گفت: در این جلسه پایان نامه سطح 
3 سمیه مقیمی از مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا)س( بابل با 
موضوع  نامه اعمال)چیستی، چگونگی و چرایی( از منظر قرآن 

و روایات  به صورت ویدئو کنفرانس در مورد بررسی قرار گرفت.
»سید  اسالم  حجج  حضور  با  دفاعیه  جلسه  این  افزود:  وی 
نصیرایی«  و »عسکر  راهنما  استاد  عنوان  به  اصفهانی«  عبدالله 
به عنوان استاد مشاور و »عزالدین رضانژاد« به عنوان استاد داور 

برگزار شد.

 دفاع از پایان نامه سطح 3 در حوزه علمیه 
خواهران استان مازندران

تبلیغی  فرهنگی  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
تبلیغ  مسیر  در  گفت:  کشور 
استانی،  جامع  نگاه  باید 
داشته  جهانی  و  کشوری 
امروز  ما  مبلغان  تا  باشیم 
داشته  جهانی  تبلیغ  دغدغه 
این  الزمه اش  این  و  باشند 
جزء  دوم  زبان  که  است 
حوزه های  آموزشی  فرهنگ 

علمیه قرار گیرد.
رضا  »حجت االسالم 
اجالسیه  در  اسکندری« 
علمیه  مدارس  مدیران 
خواهران استان های گلستان 
مهم ترین  افزود:  مازندران  و 
علمیه،  حوزه های  رسالت 
است؛  ربانی  عالمان  تربیت 
خوب  را  دین  که  کسانی 
شناخته و به دین خوب عمل 
کنند و در مرحله بعدی دین را 
به  جامعه  تا  کنند  تبلیغ  خوب 

مسیر سعادت هدایت کنند.
مهم ترین  کرد:  اظهار  وی 
در  طالب  بر  که  شخصیتی 
مدیر  است،  تأثیرگذار  مدارس 
باید  رو  این  از  است،  مدرسه 
مدیران در بعد معنوی و علمی 
رشد بیشتری نسبت به طالب 

داشته باشند.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 

خواهران  علمیه  حوزه های 
ابتدای  از  داد:  ادامه  کشور 
علمیه  حوزه های  شکل گیری 
فرهنگی  معاونت  خواهران، 
و  گرفت  شکل  تربیتی 
تربیتی  اخالقی  برنامه های 
برای طالب تدوین و اجرا شد 
به  را  خوبی  برکات  و  آثار  که 
در حال حاضر  دنبال داشت؛ 
تبلیغی  فرهنگی  معاونت 
نظر  در  خواهران  حوزه های 
دارد، خواهران فارغ التحصیل 

در  را  تحصیل  حال  در  و 
تبلیغی  فرهنگی  عرصه های 

کشور ساماندهی کند.
حجت االسالم اسکندری با 
از ارکان  این که یکی  به  اشاره 
این معاونت مباحث تربیتی با 
نگاه جامع در زمینه تهذیب و 
کرد:  تصریح  است،  اخالق 
پایه تبلیغ ما مبتنی بر مباحث 
هر  رو  این  از  است،  تربیتی 
رشد  تربیتی  بعد  در  مقدار 
بیشتری داشته باشیم، در بعد 

وجودی  آثار  تبلیغی  فرهنگی 
خواهران بیشتر خواهد شد.

حال  در  داشت:  بیان  وی 
که  کاری  مهم ترین  حاضر 
نظام  تدوین  کنیم  می  دنبال 
نظام  همچنین  و  تربیتی 
خواهران  تبلیغی  فرهنگی 
جهت  مختلف  بعدهای  در 
این  در  چهارچوب  به  رسیدن 
باره است تا مبنا و سندی برای 
فعالیت های این معاونت شود.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
این  مبنای  گفت:  کشور 
ریزی،  برنامه  معاونت، 
از  حمایت  و  سیاست گذاری 
تبلیغی  و  تربیتی  فعالیت های 
خواهران طلبه است ومدارس 
باید تالش داشته باشند تا این 
برنامه ها را به نحو احسن اجرا 

کنند.
ظرفیت  اگر  افزود:  وی 
به  خواهران  علمیه  حوزه 
درستی شناخته شود و جایگاه 
ارتقاء  آنها  تبلیغی  فرهنگی 
مالی  مشکالت  دیگر  یابد 
فعالیت ها نخواهد  انجام  مانع 
استان های  در  ویژه  به  شد 
در  که  گلستان  و  مازندران 
حمایت از برنامه های فرهنگ 
دینی در کشور سرآمد هستند.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور:

مبلغان حوزه های علمیه خواهران باید دغدغه تبلیغ جهانی داشته باشند

ساری
»

همایش »نقش بی بدیل غدیر در سیاستگذاری عصر نوین« به 
برگزار  ساری  نرجس)س(   حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  همت 

شد.
کربال  سپاه  سیاسی  معاون  مسکینی«،  »سرهنگ محمدرضا 
نفوذ  دنبال  به  دشمن  این که  بیان  با  همایش  این  در  مازندران 
از  یکی  دیپلماسی  بحث  کرد:  اظهار  است،  سیاسی  و  فرهنگی 

راه های نفوذ است.
معاون سیاسی سپاه کربال مازندران افزود: تعامل با مسئوالن 
و مردم از روش های دشمن برای نفوذ است. دشمن برای تعامل 
با مردم فعالیت های عوام پسندانه ای همانند برگزاری مراسم عید 

نوروز را انجام می دهد.
سرهنگ محمدرضا مسکینی در بخش دیگری از سخنان خود 
برجام  درباره  العالی(  انقالب)مدظله  معظم  رهبر  فرمایشات  به  اشاره  با 
بیان کرد: ایشان تأکید می کنند: »این توافق امضا بشود یا نشود، 
ما دست از مبارزه ی با استکبار و حمایت از دوستانمان در سوریه، 

یمن، بحرین، حزب الله و ... برنخواهیم داشت.«
معاون سیاسی سپاه کربال مازندران ادامه داد: انرژی هسته ای 
که  است  اسالمی  انقالب  دشمن  اصلی  مشکل  است.  بهانه 

می خواهد هویت آن را تغییر دهد.

 مدرسه  علمیه خواهران  حضرت نرجس)س( برگزار نمود

 همایش »نقش بی بدیل غدیر در 
سیاستگذاری عصر نوین« 

 شیطان در کمین است
یکی از شاگردان »مرحوم شیخ مرتضی انصاری«  می گوید:در زمانی که در نجف در محضر شیخ به تحصیل علوم اسالمی اشتغال داشتم 
یک شب شیطان را در خواب دیدم که بندها و طناب های متعددی در دست داشت. از شیطان پرسیدم: این بندها برای چیست؟ پاسخ داد: 
اینها را به گردن مردم می افکنم و آنها را به سوی خویش می کشانم و به دام می اندازم. روز گذشته یکي از این طنابهای محکم را به گردن 
شیخ مرتضی انصاری انداختم و او را از اتاقش تا اواسط کوچه ای که منزل شیخ در آنجا قرار دارد کشیدم ولی افسوس که علیرغم تالش های 
زیادم شیخ از قید رها شد و رفت. وقتی از خواب بیدار شدم در تعبیر آن به فکر فرو رفتم. پیش خود گفتم: خوب است تعبیر این رؤیا را از خود 

شیخ بپرسم. از این رو به حضور معظم له مشرف شده و ماجرای خواب خود را تعریف کردم. 
شیخ فرمود: آن ملعون ) شیطان( دیروز می خواست مرا فریب دهد ولي به لطف پروردگار از دامش گریختم. جریان از این قرار بود که دیروز 
من پولی نداشتم و اتفاقاً  چیزی در منزل الزم شد که باید آنرا تهیه می کردم. با خود گفتم: یک ریال از مال امام زمان )عج( در نزدم موجود است 
و هنوز وقت مصرفش فرا نرسیده است. آنرا به عنوان قرض برمی دارم و انشاء الله بعداً  ادا می کنم. یک ریال را برداشتم و از منزل خارج شدم. 

همین که خواستم جنس مورد احتیاج را خریداری کنم با خود گفتم: از کجا معلوم که من بتوانم این قرض را بعدًا ادا کنم؟ 
در همین اندیشه و تردید بودم که ناگهان تصمیم قطعی گرفته و از خرید آن جنس صرف نظر نمودم و به منزل بازگشتم و آن یک ریال 

را سرجای خود گذاشتم.
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بی کفایتی سعودی ها در مقابله با نفوذ داعش

هسته های خفتۀ داعش در عربستان بیدار شده اند؟
به  اخیر  تروریستی  حمله 
مسجد شیعیان در شهر نجران 
صورت  حالی  در  عربستان 
گرفت که این کشور در شرایطی 
خاص و دشوار به سر می برد و 
اتخاذ  مدعی  امنیتی،  مقامات 
در  گسترده ای  امنیتی  تدابیر 

این زمینه شده اند.
در  الیوم«  »رای  روزنامه 
حمله  نوشت:  خود  سرمقاله 
هفته  دوشنبه  روز  تروریستی 
به  متعلق  مسجدی  به  گذشته 
شهر  در  »اسماعیلیه«  طایفه 
»نجران« عربستان در نزدیکی 
یمن  با  کشور  این  مرزهای 
دو  شدن  قربانی  به  منجر  که 
نمازگزار شد، بار دیگر ثابت کرد 
و  اضطراری  امنیتی  تدابیر  که 
سوی  از  شده  اتخاذ  گسترده 
و  ناکارآمد  سعودی  عربستان 

بی فایده است.
این که عناصر  نکته مهمتر 
که  داعش  تروریستی  گروه 
مسئولیت این حمله تروریستی 
همان  گرفته اند  عهده  به  را 
طور که پیش از این مسئولیت 
شهرهای  در  دیگری  حمالت 
»قطیف«و »دمام« نیز به عهده 
داخلی  بافت  در  بودند،  گرفته 
عربستان به شکل گسترده ای 
حضور دارند، این درحالی است 
که وزارت کشور سعودی هر از 
گسترده  عملیات  از  چندگاهی 
این  در  تروریست  بازداشت 

کشور خبر می دهد.

عملیات  در  مهم  مساله 
داعش  که  است  این  اخیر 
نخستین  برای  حمله  این  در 
هدف  را  اسماعیلیه  طایفه  بار 
قرار داد که شمار جمعیت آن 
و  می رسد  نفر  هزار  صدها  به 
در  طایفه  این  تمرکز  کانون 
افراد  بیشتر  و  است  نجران 
عربی  قبیله  از  طایفه  این 
تظاهرات  در  و  »یام«هستند 
به  دولت  علیه  اعتراض 
شدن  رانده  حاشیه  به  دلیل 

و  کردند  مشارکت  تبعیض،  و 
در  اعتراضات  این  مهمترین 

سال 2000 انجام شد.
گروه  سابق  حمالت  بیشتر 
عربستان  در  داعش  تروریستی 
در منطقه »الشرقیه« که اقلیت 
هستند،  ساکن  آن  در  شیعیان 
این  دامنه  و  بود  یافته  تمرکز 
کویت  به  تروریستی  اقدامات 
یک  جا  آن  در  و  رسید  نیز 
حمله  هدف  شیعیان  مسجد 
یک عامل انتحاری قرار گرفت؛ 

که  انتحاری  تروریست  این 
شهروند سعودی بود با استفاده 
در  را  خود  انفجاری  کمربند  از 

میان نمازگزاران منفجر کرد.
دیگر  توجه  جالب  مساله 
که  است  این  اخیر  انفجار  در 
عامل  که  کرد  اعالم  داعش 
اسحق  »ابو  تروریستی  حمله 
سعید  )سعد  الحجازی« 
حجاز«  والیت   « از  الحارثی( 
است و این بدان معناست که 
در  داعش  گروهک  باندهای 

عربستان فعال است، کما این 
که که متخصصانی در زمینه 
انفجاری  ساخت کمربندهای 
دارد  انتحاری  و جذب عوامل 
امنیتی  خطر  از  امر  این  و 
بزرگ و روزافزون در عربستان 

خبر می دهد.
حمله  این  دیگر  سوی  از 
بسیار  شرایط  با  تروریستی 
سران  برای  حساس  و  دشوار 
کشور  وزارت  برای  ویژه  به  و 
زیرا  شد،  همزمان  سعودی 
های  دستگاه  و  مقامات 
گرفتاری  بر  عالوه  سعودی 
همواره  منا  فاجعه  از   ناشی 
روزافزون  نفوذ  عملیات  با 
الله  انصار  جنبش  نیروهای 
عربستان  و  یمن  مرزهای  در 
مراکز  گرفتن  قرار  هدف  و 
و  جیزان  مناطق  در  نظامی 
تلفات انسانی و مادی سنگین 
نیروهای  حمالت  از  ناشی 

یمنی مواجه هستند.
فعالیت  کاهش  وجود  با 
در  القاعده  گروه  های 
پیدایش  و  سعودی  عربستان 
و  داعش  تروریستی  گروهک 
حمالت  چارچوب  گسترش 
ای  تیره  افق  گروهک،  این 
برای دستگاه امنیتی سعودی 
همواره  و  رسد  می  نظر  به 
کفایت  درباره  زیادی  سواالت 
سعودی  امنیتی  نیروهای 
برای مقابله با این خطر داخلی 

روز افزون، مطرح است.

روزنامه »ایندیپندنت«  از جمله  منابع غربی  اخیر  طی روزهای 
نارضایتی  و  خشم  و  سعودی  دربار  در  عمیق  اختالفات  بروز  از 
بن  »محمد  فرزندش  و  سلمان«  »ملک  از  سعودی  شاهزادگان 

سلمان« خبر داده اند.
باال  جایی  تا  عربستان  حاکمه  هیئت  در  سیاسی  اختالفات 
گرفته که اکثریت اعضای هیات علمای دربار سعودی نیز مخالف 
استمرار حضور »ملک سلمان« در قدرت )با شرایط فعلی( هستند.
هزینه های  صرف  عراق،  و  سوریه  در  سعودی  رژیم  شکست 
هنگفت سعودی ها در حمایت از گروه های تروریستی و تکفیری، 
شکست همه جانبه ریاض در تجاوز به یمن، وقوع فاجعه منا و 
اثبات ناتوانی این رژیم در تامین امنیت مناسک حج و در نهایت 
با  مترادف  آن  اجرای  که  النمر«  باقر  »شیخ  اعدام  حکم  صدور 
متالشی شدن نظام سیاسی حاکم بر ریاض خواهد بود، جملگی 
منجر به بروز وحشت و ناآرامی در درون دربار و خشم شاهزادگان 
آنها  زده  طوفان  کشتی  سکان  هدایت  ادامه  به  نسبت  سعودی 

توسط ملک سلمان و فرزندش شده است.

منطقه،  در  امنیتی  گاه  آ منابع  اطالعات  طبق  و  باره  این  در 
شاهزادگان سعودی و به خصوص علمای ناراضی طی روزهای اخیر 
به صورت صریح و مستقیم با ملک سلمان بابت آنچه هم اکنون در 
دربار رخ می دهد اتمام حجت کرده و خواستار برکناری »محمد بن 

سلمان« از مسند وزارت دفاع و جانشینی ولیعهد شده اند.
بنابراین گزارش ، برخی علمای درباری و افراد تعیین کننده در 
تعیین و استمرار قدرت پادشاه به ملک سلمان هشدار داده اند که 
تنها در صورت کنار گذاشتن محمد بن سلمان از قدرت می تواند 

کماکان به عنوان پادشاه به قدرت خود ادامه دهد!
به عبارت بهتر؛ هیات علمای دربار سعودی و چهره های پشت پرده 
تاثیرگذار بر معادالت قدرت در ریاض برای نخستین بار و با صراحتی 

علنی ملک سلمان را نسبت به برکناری از قدرت تهدید کرده اند.
با  باید  با این حال اندک طرفداران ملک سلمان معتقدند وی 
اختیارات پادشاهی خود در مقابل خواسته علمای درباری و دیگر 
بن  محمد  گذاشتن  کنار  زیرا  کند  مقاومت  ناراضی  شاهزادگان 
سلمان از قدرت، عمال قدرت مانور ملک سلمان را نیز در حد یک 

پادشاه تشریفاتی تنزل خواهد داد.
الزم به ذکر است که هم اکنون بسیاری از اقدامات و تصمیم گیری های 

پادشاه سعودی توسط فرزندش محمد بن سلمان اتخاذ می شود.
سلمان  ملک  اکنون  هم  اند،  کرده  تاکید  گاه  آ منابع  چنانچه 
خود  بقای  میان  است  ناچار  و  گرفته  قرار  سختی  راهی  دو  در 
این  درغیر  کند.  انتخاب  را  گزینه  یک  قدرت  در  فرزندش  یا 
صورت، ملک سلمان با حفظ وضعیت موجود مجوز الزم را برای 
شاهزادگان و علمای درباری مخالف برای تقابل بیشتر با خود و 

در نهایت برکناری از قدرت صادر می کند.

هشدار به سلمان؛ یا »محمد« یا »پادشاهی«!

رژیم  شکست  بر  که  یونسکو  در  عربی  قطعنامه  تصویب 
مناطقی  بازسازی  و  باستانی  آثار  حفظ  در  صهیونیستی 
مسئوالن  واکنش شدید  با  می گذارد،  قدس صحه  تاریخی 

این رژیم روبه رو شد.
علمی،  سازمان  »الجزیره«،  خبری  شبکه  گزارش  به 
آرا  اکثریت  با  )یونسکو(،  متحد  ملل  تربیتی  و  فرهنگی 
طرحی را که بعضی از کشورهای عربی به این سازمان ارائه 
کرده  بودند و در آن بر شکست رژیم صهیونیستی در حفظ 
تاکید  ویران شده در جنگ  مناطق  بازسازی  و  باستانی  آثار 
شده بود، تصویب کرد. این طرح از عملکرد اسرائیل در حفظ 

آثار تاریخی قدس انتقاد کرده است.
این طرح ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی 
در عدم ایجاد امکان حضور نمازگزاران در مسجد االقصی 

به بهانه های امنیتی، خواستار سرعت بخشیدن به بازسازی 
مدارس، دانشگاه ها، موسسه ها و مراکز باستانی و فرهنگی 
و اماکن عبادی شد که در پی جنگ های نوار غزه تخریب 

شده اند.
کویت،  همچون  کشورهایی  سوی  از  که  مذکور  طرح 
مصر، امارات، الجزایر و تونس ارائه شده است با رای مثبت 

اکثریت اعضای کمیته اجرایی به تصویب رسید.
در این رای گیری ۲۵ کشور رای ممتنع و ۶ کشور از جمله 
استونی  و  چک  جمهوری  هلند،  آلمان،  انگلیس،  آمریکا، 

رای منفی داده اند.
کرده  محکوم  را  یونسکو  قطعنامه  صهیونیستی  رژیم 
برای  گامی  تالش  راستای  در  طرح  این  که  شد  مدعی  و 

پیروزی مردم فلسطین و باعث قوت گرفتن انتفاضه است.

تصویب قطعنامه محکومیت اسرائیل در یونسکو

اتحادیه جهانی 
»زنان مسلمان« 

فاجعه منا را 
محکوم کرد

زنان  جهانی  اتحادیه 
مسلمان، با صدور بیانیه ای 
زخمی  و  ملکوتی  عروج 
مسلمانان  از  گروهی  شدن 
به  را  زنان مسلمان  ویژه  به 
جهان اسالم تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: 
که  نیست  اولین باری  این 
مؤمنین  و  مسلمین  قلب 
جهان از سوء تدبیر یا طراحی 
آل سعود  حکومت  عامدانه 

عزدار و داغدار می شود.
مومن  قلب  که  جایی  آن  از 
حرم خداست، صاحب این حرم 
دردناک،  فاجعه  این  به  نسبت 
سوء  خاطر  به  یا  عامدانه  چه 
بیشتری  سوز  و  درد  مدیریت، 

احساس می کند.
و  الهی  حرم  دردناک  واقعه 
سقوط جرثقیل اگر چه دردناک 
بود و مسلمانان را عزادارکرد اما 
سوزنده  و  دردناکتر  منا  فاجعه 
خدا  خانه  مهمانان  زیرا  بود  تر 
احرام  لباس  پوشیدن  از  پس 
پیدا  با  تا  رفتند  عرفات  به 
در خوابگاه خود  کردن معرفت 
درمشعرالحرام، شعور صادق را 
دلهای  با  آنان  اما  کنند  تجربه 
لبها  و  راسخ  اراده  و  عاشق 
هنگام  سوخته  جگرهای  و 
عزیمت برای مبارزه با شیاطین 
در  و  قربانی شده  و جن،  انس 
صحرای مبارک منا بدون هیچ 
غلطیدند  در خون خود  گناهی 
این  بر  مبنی  را  خدا  سنت  تا 
های  کاخ  مظلوم،  خون  که 
درخواهد  لرزه  به  را  ظالمین 
آورد، محقق کنند و خداوند نیز 
انتقام  برای  را  خود  خشم  جام 
مظلومش  مهمانان  از  گرفتن 
به زودی زود ان شاءالله بر سر 

آنان خواهد ریخت.

متن نامه »جوانا فرانسیس« 
نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی 

به زنان مسلمان لبنان:
تهاجمات  میان  در 
جنگ  و  لبنان  در  اسرائیل 
اکنون  صهیونیست ها،  ترور 
موضوع  به  جهانی  مسائل 
آمریکایی  خانواده های  اصلی 
کشتار  است.من  شده  بدل 
،مرگ و نابودی را که در لبنان 
اتفاق افتاده می بینم ،اما من 

چیز دیگری را هم می بینم.

من تو را می بینم…
من نمی توانم کمکی بکنم 
هر  تقریبا  که  می ببینم  اما 
یا  کرده  بغل  ای  ،بچه  زنی 
هستند.  بچه هایی  او  اطراف 
پوششی  آنها  هرچند  می بینم 
هنوز  لیکن  دارند  محجوبانه 
زیباییشان می درخشد . اما این 
نیست،  بیرونی  زیبایی  فقط 
من  می شوم،  آن  متوجه  که 
خود  درون  در  عجیب  چیزی 
غبطه  می کنم،  احساس 

می خورم…
چیزی  نمی توانم  اما 
زیبایی،  قدرت،  فقط  بگویم؛ 
عفت و بیش از همه رضایت 
تحسین  را  تو  شادی  و 
است  عجیب  آری،  می کنم. 
اما به ذهن من خطور می کند 
بمباران  تو هر چند تحت  که 

اما از ما، خوشحال تری.
زندگی  هنوز  تو  که  چرا 
داری.  را  زن  یک  طبیعی 
ابتدا  از  زنان  که  ای  شیوه 
می  زندگی  چنین  همواره 
کردند . در غرب هم تا دهه 
۱۹۶۰ اینچنین معمول بود، 
دشمنی  وسیله  به  اینکه  تا 

مشترک بمباران شدیم.
واقعی  مهمات  با  ما  اما 
بمباران نشدیم، بلکه با فساد 
آلود و زیرکانه  نیرنگ  اخالقی و 
از طریق وسوسه بمباران شدیم.
از  استفاده  جای  به  آنها 
جنگنده های  و  افکن ها  بمب 
هالیوود  از  را  ما  آمریکایی، 
بمباران کردند. آنها می خواهند 
بمباران  از  آنکه  از  بعد 
کشورهای  زیرساخت های 
را  شما  شدند،  فارغ  شما 
کنند.  بمباران  اینگونه  نیز 
هم  تو  برای  این  نمی خواهم 
احساس  هم  تو  بیفتد.  اتفاق 
همانطور  کرد  خواهی  خّفت 
می توانی  تو  می کنیم.  ما  که 
کنی،  دوری  بمباران ها  این  از 
از  ما که  به  و  اگر لطف کنی، 
نفوذ شیطانی آنها تلفات جدی 

داده ایم، گوش کنی.
برای اینکه هر چیزی که 
از هالیوود می بینی، مشتی 
دروغ است، تحریف است، 

نیرنگی ماهرانه است
آنها روابط نامشروع را تحت 
عنوان سرگرمی بی ضرر جلوه 
هدف  اینکه  برای  می دهند، 
اخالق  اساس  انهدام  آنها 
جوامعی است که تشعشعات و 
شان  سّمی  برنامه های  امواج 

را به آنان مخابره می کنند.
می خواهم  تو  از  ملتمسانه 
سم آنها را نخوری. وقتی که 
از آن خوردی، هیچ پاد زهری 
ممکن  نیست!!  آن  برای 
اما  بیابی،  بهبود  نسبتًا  است 
نخواهی  قبل  همچون  هرگز 
این  از  کاماًل  است  بهتر  شد. 
به  اینکه  تا   ، سم دوری کنی 
دنبال شفا از آسیب هایی که 

بوجود می آورد باشی.

نامه نویسنده 
و روزنامه نگار 

آمریکایی به زنان 
مسلمان

مجله معروف فوربس لیست صد زن برتر و قدرتمند جهان را 
منتشر کرده که نام پنج زن مسلمان نیز در آن دیده می شود. 

به گزارش پایگاه خبری onislam، فوربس این صد زن را از 
میان 250 زن نامزد انتخاب کرده و نام آنان را بر اساس شهرت، 
آوری،  فن  رسانه،  تجارت،  خوانندگی،  یا  بازیگری  شغل،  ثروت، 

سیاست یا فعالیت های اجتماعی برگزیده است.
دارند  حضور  صدنفره  لیست  این  در  که  مسلمانی  زن  پنج 
»شیخا  بنگالدش،  وزیر  نخست  واجد«  »شیخ حصینه  خانم ها: 
کشور  بین المللی  همکاری های  و  توسعه  وزیر  القسیمی«  لوبنا 
بازرگانی اوالیان، »میاسا  امارات متحده عربی،»اوالیان« مدیر شرکت 
شرکت  و  گروه  مدیر  الجابر«  »فاطمه  و  قطر  موزه  مدیر  الثانی« 

تجاری الجابر در ابوظبی امارات می باشند.

اسامی پنج زن مسلمان در میان بانوان 
قدرتمند جهان از  تجلیل  برای  اسپانیایی ها 

اقدامات یک زن مسلمان عراقی 
االصل در زمینه آزادی بیان، وی 
این  پرنسس  مقام  اعطای  به  را 

کشور مفتخر کردند.
آنالین،  اسالم  گزارش  به 
جوان  زن  الطایی«،  »راوان 
سایت  تیم  از  عضوی  که  عراقی 
به  نیز  ویکیپدیا  رسانی  اطالع 
تالش ها  خاطر  به  می رود  شمار 
در  سازنده اش  همکاری های  و 
در  بیان  آزادی  گسترش  مورد 
جهان لقب سنتی پرنسس منطقه 
دریافت  را  اسپانیا  در  »آستریا« 
کرد. الطایی به خاطر مشارکت در 
بدون محدودیت  و  آزادانه  انتشار 
گسترش  نیز  و  اطالعات 
دموکراسی در جهان شایسته این 

مقام تشخیص داده شده است.
اعطای  مشورتی  هیات 
سال  در  )جایزه(  لقب  این 

آن  گرفت  تصمیم   ۲۰۱۵
مسلمان  زن  الطایی  به  را 
او  که  چرا  کند  تقدیم  عراقی 
خستگی  کوشش  خاطر  به  را 
دایره  اهداف  پیشبرد  در  ناپذیر 
ویکیپدیا  دیجیتالی  المعارف 
تشخیص  مقام  این  شایسته 
 ۲۰۰۱ سال  در  ویکیپدیا  داد. 
توسط یک محقق آمریکایی به 

نام »جیمی ولز« تاسیس شد.
آستریا  پرنسس  جایزه  شورای 
پنجشنبه  روز  در  را  خود  جایزه 
گذشته به الطایی که با حجاب روی 
اعطا  بود،  یافته  حضور  مراسم  سن 
کرد. الطایی از مدیران بخش عربی 
ویکیپدیا است. جایزه پرنسس آستریا 
می گردد  باز  میالدی   ۱۸ قرن  به 
درحوزه های  شاخص  افراد  به  و 
به  که  هنری  و  علمی  فرهنگی، 
همت  بشری  ارزش های  ارتقای 

گماشته اند، اهدا می شود.

تجلیل از فعالیت های یک زن مسلمان در اسپانیا

اسالم  ضد  فعال  یک 
را  تظاهراتی  که  آمریکا  در 
ایالت  در  »نور«  مقابل مسجد 
داده  ترتیب  آمریکا  میشیگان 
رفتار  مشاهده  از  پس  بود، 
زنان  از  گروهی  محبت آمیز 
لغو  را  تظاهراتش  مسلمانان، 

کرد.
با در دست داشتن پالکاردی که شعارهای  این زن آمریکایی 
ضد اسالمی بر روی آن ها نوشته شده بود، منتظر گروهی از افراد 
بود که به تظاهرات وی بپیوندند اما این افراد با مشاهده جمعیت 

تک نفره تظاهرات، از شرکت در آن منصرف شدند.
با این حال، این زن همچنان به تظاهرات خود مقابل مسجد ادامه 
داد. وی معتقد بود مسلمانان باید به سر بریدن افراد بی گناه پایان دهند.
در همین زمان، گروهی از زنان مسلمان مسجد به سمت زن 
اقدامات  که  دادند  توضیح  وی،  گرفتن  آغوش  در  ضمن  و  رفته 
و  اسالم  به  ربطی  داعش  مانند  تروریستی  گروه های  وحشیانه 

مسلمانان واقعی ندارد.
که  گفت  معترض  این  به  مکزیک  اهل  حجاب  با  زن  یک 
نباید  اما  هستند  مسیحی  مکزیک،  در  مخدر  مواد  قاچاقچیان 

اقدام آن ها را به پای مسیحیت و مسیحیان نوشت.
جان  دوم،  جهانی  جنگ  در  که  نازی ها  که  کرد  تاکید  وی 
انسان های بی گناه بسیاری را گرفتند نیز مسیحی بودند اما اقدام 

آنها ربطی به مسیحیت ندارد.
بود در جواب  از رفتار زنان مسلمان شرمنده شده  این زن که 
گفت که من نیت بدی ندارم؛ فقط می خواهم جلوی قتل و عام 

مردم بی گناه گرفته شود.
وی افزود: من برای برادران و خواهران مسلمانم دعا می کنم.

شرمندگی زن ضداسالم آمریکایی 
از  رفتار محبت آمیز زنان مسلمان

یک هنرپیشه جوان آلمانی که در جدیدترین فیلم خود نقش یک 
برای  که  هنگامی  می گوید:  می کند،  بازی  را  مسلمان  دانش آموز 
نخستین بار حجاب بر سر گذاشتم، با وجود نگاه های مردم، احساس 

آرامش عجیبی داشتم. 
که  آلمانی  هنرپیشه  چلیک«،  »آوا  نوشت،   »Bild« روزنامه 
گفت:  می کند،  فعالیت  نیز  کارگردان  دستیار  سمت  در  گاهی 
هنگامی که روسری ام را سر کردم و فقط چهره خودم را دیدم، در 

ابتدا احساس بسیار عجیبی داشتم.
چلیک، هنرپیشه ۲۵ ساله آلمانی در حال بازی در نقش یک دختر 
مسلمان دبیرستانی به نام »سودا« است. این فیلم در شهر برلین از 

سوی شبکه تلویزیون آلمان »زد دی اف« در حال تهیه است.
سودا یک دختر مسلمان باهوش است که والدینی غیرمذهبی 
دارد. او به خواست خود به دین اسالم روی آورده و یک مسلمان 

متعهد شده است.
بیان  مسلمان،  دختر  این  مشکالت  دادن  نشان  با  فیلم  این 
می کند که زنان مسلمان بر خالف آنچه ممکن است تصور شود، 

منفعل یا سرکوب شده نیستند.
و  تبعیض  برلین متولد شده ام و شخصًا  در  چلیک گفت: من 

طرد شدن از سوی جامعه را تجربه نکرده ام.
وی افزود: برای برطرف کردن این مشکالت نیت خوب کافی 
نیست، اما اگر هر دو طرف نیت خوب داشته باشند، این می تواند 

شروع خوبی بشود.

نظر هنرپیشه زن آلمانی درباره حجاب

نمایشی  با  مرازگا«  »سونیا  نام  به  فرانسوی  زن  هنرمند  یک 
جالب و مبتکرانه در خیابان های فرانسه با حبس کردن خود در 
یک زندان شیشه ای وضعیت زن مسلمان محجبه در کشورهای 

اروپایی را به خوبی به نمایش گذاشت.
نمایش مبتکرانه »سونیا« چشم هر رهگذری را به سمت خود خیره 

می کند و معنی واقعی تبعیض نژادی را به وضوح نشان می دهد.
زندان شیشه ای حبس  را درون  پوشش حجاب خود  با  »سونیا« 
کرده است، و در این زندان شیشه ای به اجرای نمایشی مونولوگ می 
پردازد که ضمن آن بیننده به کامال احساس یک زن مسلمان را درک 

می کند و نگرانیها ترس ها و حس ناامنی در او را به چشم می بیند.
پوستی شهرت  زیر  بازی  به  که  فرانسوی  هنرمند مشهور  این 
دارد در نظر داشت با این حرکت معضل اسالم هراسی که زنان 

محجبه قربانیان اول و آخر آن هستند را آشکار کند.

زندان شیشه ای یک زن محجبه در فرانسه

کمپین مردمی »حسین)ع( کیست؟« به همت تعدادی از بانوان 
در  حاضر  حال  در  و  کرده  کار  به  شروع   2012 سال  در  لندنی 
انگلیس،  کانادا،  آمریکا،  جمله  از  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
و  هند  لبنان،  کویت،  نیجریه،  استرالیا،  نروژ،  آلمان،  فرانسه، 

پاکستان در حال فعالیت است. 
در  فعالیت  ضمن  کیست؟«  »حسین)ع(  کمپین  اعضای 
اجرای  با  تا  دارند  سعی  مجازی،  فضای  و  اجتماعی  شبکه های 
برنامه های متنوع مانند اطعام بی خانمان ها و ایتام، اهداء خون، 
امور خیریه، کمک به قربانیان حوادث طبیعی، تبلیغات خالقانه 

و... افراد بیشتری را با امام حسین)ع( آشنا کنند.
به  می توان  کمپین  این  خالقانه  فعالیت های  مهمترین  از 
با سخنانی زیباتر  مواردی چون؛ »اهدای گل های رز زیبا همراه 
با  حسین)ع(  شناساندن  برای  »تالش  فرانسه«،  در  حسین)ع(  از 
و  لباس  توزیع   « و  نوشیدنی گرم«  توزیع   « بی پایان«،  مثال هایی 

اسباب بازی در مناطق فقیر نشین » اشاره نمود.

با مشارکت بانوان مسلمان اروپایی در سراسر جهان برگزار شد

کمپین »حسین)علیه السالم( کیست؟« 


