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 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. 
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»آیت الله طبرسی«، نماینده ولی فقیه در استان مازندران در جمع خواهران طلبه استان مازندران:

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهران مطرح کرد؛

تالش علمی و اخالقی؛ دو 
گام رسیدن به تفقه در دین

»آیت الله علی شیخ موحد«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس:

تأثیرگذاری خواهران طلبه در تفهیم جایگاه زن در جامعه

استانی،  مدیران  جلسه 
مشاوران  و  فرهنگی  معاونان 
خواهران  علمیه  مدارس 
استان فارس با حضور معاون 
علمیه  حوزه های  فرهنگی 

خواهران کشور برگزار شد.
»آیت الله  جلسه  این  در 
علی شیخ موحد«، مدیر حوزه 
علمیه خواهران استان فارس 
حج  سوره   24 آیه  به  اشاره  با 
گفت: هدف از ذکر آیه شریفه 
اْلَقْوِل  ِمَن  ِب  یِّ الطَّ ِإَلی  »ُهُدوا 
اْلَحِمیِد«  ِصَراِط  ِإَلی  ُهُدوا  َو 
این است که جامعه زنان هم 
اهل دین بشود)که دین همان 
و هم یک سیره  طیب است( 
را  زن  از  قبول  قابل  و  حسنه 

بتواند به جامعه معرفی کند.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
استان فارس هم چنین با اشاره 
افزود:  مائده  سوره   67 آیه  به 
این آیه شریفه طبق روایتی سه 
َها  یُّ

َ
أ »َیا  الحجه  ذی  در16  بار 

ِمن  ِإَلْیَك  نِزَل 
ُ
أ َما  ْغ  َبلِّ ُسوُل  الرَّ

»َوِإن  الحجه  ذی   17 َك«؛  بِّ رَّ
و  ِرَساَلَتُه«  ْغَت  َبلَّ َفَما  َتْفَعْل  ْم  لَّ
18 ذی الحجه »َوالّلُه َیْعِصُمَك 
َیْهِدي  اَل  الّلَه  ِإنَّ  اِس  النَّ ِمَن 
اْلَقْوَم اْلَكاِفِریَن« بر پیامبر نازل 

شده است.
اظهار  شیخ موحد  آیت الله 
کرد: َیْعِصُمَك، یک پیام دائمی 
و اعجازی است که خداوند در 
طول تاریخ، شیعه را به نحوی 
حفظ کرده که نتوانستند ریشه 
جمله ای  همان  بكنند،  را  آن 
که از امام حسن معروف است، 
عمل  من  آنچه  قسم،  خدا  به 
و  بهتر  شیعیانم  برای  کردم، 
و غروب  از طلوع  تر  پرمنفعت 

خورشید است. 
وی ادامه داد: در حال حاضر 
فكر تأسیس حوزه خواهران در این 
بحبوحه انقالب ها در حفظ جامعه 
مفیدی  تفكر  علت  دو  به  شیعه 
را  زن  حقیقت  این که  یكی  است، 

معرفی  و  اعمال  می توانند  بهتر 
کنند و دوم این که مسأله احترام به 
خانواده و اهمیت خانواده از شیعه 

پیدا می شود.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
خاطرنشان  فارس  استان 
کرد: این دو ثمر فقط در حوزه 
خواهران دیده می شود، از این 
فردی  یعنی  خواهر  طلبه  رو 
جایگاه  تفهیم  در  می تواند  که 
باشد  تأثیرگذار  جامعه  در  زن 
برسانیم  نقطه  این  به  باید  را 
بهتر  را  زن  حقیقت  بتواند  که 
اعمال و معرفی کند و رسیدن 
به این نقطه نیازمند این است 
که مدیر بتواند این تحول را در 
معاونان  یا  و  کند  ایجاد  طلبه 
شرایط  پرورشی  و  فرهنگی 
تحول را برای آنها فراهم کنند.
آیت الله شیخ موحد مهم ترین 
طالب  بر  تأثیرگذاری  راه های 
گفت:  و  برشمرد  مورد  سه  را 
تأثیرگذاری  شرط  نخستین 
یا  مطالعه  با  که  است  دانش 
درس خواندن حاصل می شود، 
زندگی  که  است  این  دوم  شرط 
خود را عقلی کنید به این معنی 
افراط  از  خالی  و  مضبوط   که 
که  طلبه ای  و  باشد  تفریط  و 

شما  بفهمد  می شود  حوزه  وارد 
شوهرداری،  خانه داری،  در 
پدرداری، مادرداری و بچه داری 
هم  شرط  آخرین  هستید،  الگو 
انسان  یعنی  تقوا  و  است  تقوا 

خدا را همه جا حاضر ببیند.
امام  از  روایتی  ذکر  با  وی 
ِقیَل  داشت:  اظهار  صادق)ع( 
َبَنْیَت   َذا  َما  َعَلی  اِدِق)ع(  ِللصَّ
ْشَیاَء؛ 

َ
أ ْرَبَعِة 

َ
أ َعَلی  َفَقاَل  ْمَرَك 

َ
أ

عرض  صادق)ع(  حضرت  به 
چیز  چه  بر  را  خود  کار  کردند 
چهار  بر  فرمود  کرده ای؟  بنا 
َعَمِلي  نَّ 

َ
أ َعِلْمُت  اول  چیز، 

َفاْجَتَهْدت،  َغْیِري  َیْعَمُلُه  اَل 
دیگری  مرا  کار  که  دانستم 
تالش  پس  نمی دهد،  انجام 
َه َعزَّ  نَّ اللَّ

َ
کردم؛ دوم َو َعِلْمُت أ

ِلٌع َعَليَّ َفاْسَتْحَیْیُت،  َو َجلَّ ُمطَّ
و دانستم که خدا مرا می بیند، 
پس حیا کردم؛ سوم َو َعِلْمُت 
َغْیِري  ُکُلُه 

ْ
َیأ اَل  ِرْزِقي   نَّ 

َ
أ

رزق  دانستم  و  َنْنُت، 
ْ
َفاْطَمأ

پس  نمی خورد،  دیگری  مرا 
َو  این که  چهارم  و  شدم  آرام 
اْلَمْوُت  ْمِري 

َ
أ آِخَر  نَّ 

َ
أ َعِلْمُت 

که  دانستم  و  َفاْسَتْعَدْدُت، 
پس  است،  مرگ  کارم  پایان 

مهیا شدم.

به  اشاره  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
مهم ترین  گفت:  جامعه،  در  علمیه  حوزه های  تأثیرگذار  جایگاه 

رسالت طالب ایجاد حیات طیبه در جامعه است.
استانی،   مدیران  جلسه  در  اسكندری«  رضا  »حجت االسالم 
معاونان فرهنگی و مشاوران مدارس علمیه خواهران استان فارس 
غرب  در  رو  این  از  است،  زن  جامعه،  آلودگی  و  پاکی  پایه  افزود: 
استراتژی آنها این است که زنان را آلوده کنند، همان گونه که در 
جامعه ما نیز به دنبال همین هدف هستند، چرا که انسان در دامن 

زن تربیت می شود و تأثیرگذاری زنان قطعًا فراتر از مردان است. 
وی عامل موفقیت حوزه ها را هماهنگی و انسجام میان واحدها 
بر دوش واحد فرهنگی  را  تربیت  اگر کار  و اظهار کرد:  برشمرد 
تربیت طالب هر سه  زیرا در  تلقی درستی نیست،  بدانیم، قطعًا 

معاونت فرهنگی، آموزش و پژوهش با هم تأثیرگذار هستند.
یادآور شد:  فرهنگی حوزه های علمیه خواهران کشور  معاون 
تفاوت حوزه با دانشگاه در این است که حوزه می خواهد عالم ربانی 

تربیت کند، که شامل دو قید داشتن علم و الهی بودن است. 
خواهیم  موفق  وقتی  ما  داد:  ادامه  اسكندری  حجت االسالم 
دستیابی  برای  دهیم،  پرورش  وجود طالب  در  را  دو  هر  که  بود 
به این هدف قدم اول این است که مربی خود دارای این صفات 

باشد، قطعًا چنین فردی حتی سخن هم نگوید، تأثیرگذار است.

وی تصریح کرد: جامعه تأثیرپذیر دو قسمت است، اول خانواده؛ 
خواهری که در حوزه علمیه تحصیل می کند، در وحله اول باید 
نسبت به همسر، فرزند، برادر، خواهر، پدر و مادر و همچنین اقوام 
بزرگ ترین  باشد،  چنین  اگر  که  باشد،  تأثیرگذار  خود  خویشان  و 
خدمت را به دین و جامعه اسالمی انجام داده است و دوم عامه 

مردم به ویژه بانوان.
حجت االسالم اسكندری افزود: وظیفه اولیه ما، عمل کردن 
به آن چیزی است که آموخته ایم، یعنی سبک زندگی اسالمی را 
ترویج دهیم و بتوانیم فرزند صالح تربیت کنیم، این حداقل وظیفه 

فرد فرد ماست که باید به آن توجه کنیم.
با تأکید بر لحاظ تعادل و توازن در مسائل تربیتی گفت:  وی 
دو دسته روایت در رابطه با تقسیم اوقات وجود دارد، اولین روایت 
و  نفس  محاسبه  خدا،  با  مناجات  دسته  سه  به  را  اوقات  این که 
و  می دهد  تخصیص  شایسته  و  حالل  لذت های  از  بهره بردن 
روایت دوم اوقات را به چهار دسته مناجات با خداوند، معیشت، 
لّذت های  از  و استفاده  اعتماد  افراد مورد  و  نزدیكان  با  معاشرت 

غیرحرام و لذت جویی از حالل تقسیم می کند.

معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران کشور:

مهم ترین رسالت خواهران طلبه،
 ایجاد حیات طیبه در جامعه است

در همایش»رهروان زینبی«در
مدرسه علمیه خواهران صدیق کبری )س( عنوان شد

با  حرم  مدافع  شهدای  یادبود  و  زینبی  رهروان  همایش 
حضور بیش از 600 نفر از خواهران هیئت های مذهبی بهار در 
مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( این شهر برگزار شد. 
در این مراسم »حجت االسالم والمسلمین محمد محمدی 
اخالقی  فضائل  ترویج  درباره  علمیه  حوزه  استاد  قائینی«، 
وارائه الگوهای برتر مبتنی بر ارزش های اسالمی به سخنرانی 
ما  برای  مطرح  و  بارز  الگوهای  از  یكی  گفت:  و  پرداخت 
صدد  در  همه  بایستی  که  است  زینب)س(  حضرت  شیعیان، 

شناخت شخصیت این بانوی بزرگوار باشیم.
یزیدیان  جمع  در  زینب)س(  حضرت  خطبه  افزود:  وی 
است،  حضرت  آن  بزرگ  شخصیت  و  بزرگ  روح  نشان دهنده 
بنابراین یكی از وظایف حوزه های علمیه این است که به بررسی 

خطبه این بانوی بزرگ بپردازند وآن را الگوی بانوان قرار دهند.
استاد حوزه علمیه در ادامه با اشاره به دیگر ویژگی های حضرت 
زینب)س(، اظهار کرد: حضرت زینب)س( جریان عاشورا وکربال را 
پاسداری کرد و زنده نگه داشت، در یک جمله باید گفت کربال در 
کربال می ماند اگر زینب نبود؛ ما باید دنباله رو راه حضرت زینب)س( 

باشیم چه در اخالق، چه در دین و چه در زندگی عادی...
                                                                                                  ادامه در صفحه 2

حضرت زینب)س( عاشورا 
را پاسداری و زنده نگه داشت

نشست سیاسی فرهنگی با موضوع جنگ نرم در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت آمنه)س( قم برگزار شد.

در این نشست »سید جواد حسینی«، کارشناس حوزه جنگ نرم 
گروه های  غیردینی)تصویری(  باورهای  و  عقاید  اعمال،  به  اشاره  با 
جنگ  جایگزین  و  رفته  نرم  جنگ  سوی  به  دنیا  گفت:  تكفیری، 
و عقاید هر  باورها  براساس  نرم  نظامی و سخت شده است، جنگ 
جامعه ای وارد آن می شود و فقط می توان با بصیرت با آن روبه رو شد. 
زبان،  و  خط  تغییر  فرقه سازی،  نرم  جنگ  حوزه  کارشناس 
قرن  برنامه ریزی های  جمله  از  را  وفرهنگی  مذهبی  آثار  تخریت 
و  برشمرد  شیعه  و  اسالم  علیه  جور  و  ظلم  ابرقدرت های  اخیر 
گفت: با تأسیس مدارس علمیه که ظاهری اسالمی دینی دارند، 
اما تمام برنامه های آموزشی آنان زیرنظر آمریكا و اسرائیل تدوین 
می شود، افرادی هچون طالبان و تكفیری ها را برای رسیدن به 

اهداف خود پرورش داده اند.
انیمیشن ها،  نرم  جنگ  انعكاس  ابزارهای  داد:  ادامه  وی 
فضاهای اجتماعی و ماهواره هستند که 116 شبكه ماهواره ای 
با  شبكه   18 تعداد  این  از  که  است  شده  گرفته  بكار  ایران  علیه 
داشتن ظاهری اسالمی)تشیع انگلیسی( اما در خدمت آمریكا و ا 
نگلیس هستند و مبارزه با انقالب ایران و اندیشه امام خمینی)ره(، 
از  از اسرائیل  تفرقه افكنی، توهین و سب مراجع و علما و دفاع 

اهداف مهم این ابزارها و شبكه ها است.

برگزاری نشست »جنگ نرم« در مدرسه 
علمیه خواهران حضرت آمنه)س(

با حضور  طالب مدرسه علمیه خواهران 
صدیقه کبری)س( شهر »بهار« بررسی شد

 حضور طالب در فضای 
مجازی؛ فرصت یا تهدید؟! 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
محمودآباد برگزار شد

کرسی آزاداندیشی 
»حجاب و پوشش؛ 

الگوی فاطمی یا 
الگوی غربی!« 

»آیت الله غیاث الدین 
طه محمدی« در جمع طالب 

مدرسه علمیه خواهران 
کوثر)س( تویسرکان:

سخنرانان و مداحان 
از بعد عرفانی نهضت 

خونبار عاشورا 
غافل نشوند      

 مدیر حوزه علمیه خواهران 
اصفهان، درنشست اخالقی 

مدرسه علمیه خواهران رضویه  
عنوان  کرد

حضرت زینب)س( 
الگویی مناسب برای 

رفع مشکالت در نظام 
اجتماعی

فعال دینی فیلیپین  عنوان کرد:

انقالب امام)ره( 
بازگرداننده عزت 

نفس و حقوق 
بانوان بود

»آیت الله مهدوی« در جمع طالب  مدرسه علمیه خواهران سیدالشهدا)ع( اصفهان:

سه علم در حوزه  
علمیه اساس و رکن علوم است
»آیت الله  سید ابوالحسن مهدوی«، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام 
جمعه موقت اصفهان در این نشست گفت: سه علم در حوزه می آموزیم که 
اساس و رکن علوم است و اگر این سه علـم را اول نیاموزیم، نمی توانیم به سایر 
علوم دیگر بپردازیم، زیرا این سه علـم نیـاز روحی انسان را برآورده می کند.

اعزام 20 مبلغ مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زینب)س(  آران و بیدگل به مدارس شهر

نخستین جلسه آغاز اعزام 20 مبلغ مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( شهر آران 
این مدرسه  تبلیغ کاشان و مسئول اعزام مبلغ  با حضور معاون  و بیدگل به مدارس شهر 

علمیه برگزار شد.

به نظرم می آید از جمله چیزهائی که می تواند طلبه 
موجود را یک مقداری پایبند کند- حاال اینها راه های 

میانی است، اصولی نیست- یكی اش همین مسأله 
تشویق هاست. یكی از برنامه ها این باشد که طلبه های 

ممتازی انتخاب شوند و اینها تشویق شوند. تشویق 
خیلی مؤثر است.
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نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

آباده«

آب
میاندو »

قصرشیرین«

زید » بهار »

 نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( میاندوآب با 
سخنرانی امام جمعه این شهر برگزار شد.

بیان  به  نشست  این  در  حسن زاده«  حمید  »حجت االسالم 
روش های تبلیغ پرداخت و گفت: انسان  برای رساندن پیام خود 

به مخاطب می تواند از روش تمثیل و تشبیه استفاده کند.
از  نیز  اهل بیت)علیهم السالم(  روایات  و  کریم  قرآن  افزود:  وی 

تشبیهات و تمثیالت فراوانی استفاده کرده اند.
امام جمعه میاندوآب روایت »المومن مرآة المومن« را از نمونه 
تشبیهات روایات دانست و اظهار کرد: آینه خوبی ها و بدی های 
برادر  بدی های  و  خوبی ها  باید  نیز  مؤمن  می دهد،  نشان  را  فرد 

مؤمن خود را به او یادآور شود.
تقویت خوبی ها  برای  کار تالش  بهترین  البته  داد:  ادامه  وی 

دیگران و رفع بدی های آن ها است.
به  را  چیزی  هر  آینه  این که  بیان  با  حسن زاده  حجت االسالم 
اندازه خودش نشان می دهد، تأکید کرد: مؤمن نیز باید خوبی ها و 

بدی های برادر مؤمن خود را به اندازه نشان دهد.
وی یادآور شد: همچنین آینه عیب و ایراد فرد را مستقیم نشان 

می دهد؛ مؤمن نیز نباید پشت سر مؤمن دیگر غیبت کند.
تأکید  از سخنان خود  میاندوآب در بخش دیگری  امام جمعه 
فرد  و  است  جامعه  طلبه اصالح  وطایف خواهران  از  یكی  کرد: 

زمانی می تواند جامعه را اصالح کند که خود اصالح شده باشد.

اصالح جامعه؛ یکی از وطایف خواهران طلبه
امام جمعه میاندوآب در  جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(:

با  دینی  مسائل  کارشناس 
تأکید بر انجام کارهای پژوهشی 
خواهران  سوی  از  قرآن  درباره 
باید  طالب  کرد:  اظهار  طلبه 
پژوهش های قرآنی انجام نشده 
هنوز  متأسفانه  دهند.  انجام  را 
ادا  قرآنی  پژوهش های  حق 

نشده است.
محمدباقر  »حجت االسالم 
نشست  در  کاشانی«  حیدری 
به  که  قرآن«  در  »پژوهش 
همت مدرسه علمیه خواهران 
یزد  شهر  زینب)س(  حضرت 
و  قرآن  گفت:  شد،  برگزار 
باشند،  باهم  وقتی  عترت 

هدایت می کنند.
که  آن هایی  افزود:  وی 
گفتند: »قرآن ما را بس است«، 
که  افرادی  و  نشدند  هدایت 
بجویند،  تمسک  به عترت  تنها 

هدایت نخواهند شد.
با  دینی  مسائل  کارشناس 
بیان این که هویت کار طلبگی 
بردن  باال  طالب  تبلیغی  و 

یادآور  است،  پژوهشی  توان 
پژوهشی  کار  متأسفانه  شد: 
بسیاری  درباره  عمیق  و  قوی 
آیه  قبیل  از  قرآن  آیات  از 
الرحیم«  الرحمن  »بسم الله 
پژوهشی  گروه  یک  نداریم. 
باید اسرار و آثار شگفت انگیز 
»بسم الله الرحمن الرحیم« را 
آیه  این  که  چرا  کند؛  بررسی 

تاج هر سوره ای است.
حیدری  حجت االسالم 
از  دیگری  بخش  در  کاشانی 
اهمیت  درباره  خود  سخنان 
ویژه  به  شناسی  دشمن 
خاطرنشان  شناسی  شیطان 
درباره  باید  مبلغان  کرد: 
دوره ای  شناسی  شیطان 
عدم  که  چرا  باشند؛  داشته 
شناخت شیطان به منزله عدم 

شناخت راهزن است.
ذکر  کرد:  تأکید  وی 
الرحیم«  الرحمن  »بسم الله 
آثار  شیطان  با  ستیز  عرصه  در 
باید درباره آن  بسیاری دارد که 

تحقیق و پژوهش صورت گیرد.
دینی  مسائل  کارشناس 
داشتن  این که  بر  تأکید  با 
سبب  قرآن  به  نسبت  معرفت 
»مرگ  شعار  فهمیدن  خوب 
تصریح  می شود،  آمریكا«  بر 
کرد: کسی که نسبت به قرآن 
خوب  را  آن  و  داشته  معرفت 
معنی  امروز  باشد،  فهمیده 
نیز  را  آمریكا«  بر  شعار »مرگ 

خوب می فهمد.
وی افزود: زمانی فرعون و 
نمرود طاغوتیان زمان بوده اند 
است.  چنین  آمریكا  امروز  و 
هر گاه میان مردم خلیفه خدا 
نیز  شیطان  نماینده  است، 
از مردم به جای  است. برخی 
دست  خدا  خلیفه  با  همراهی 
می گذارند.  شیطان  دست  در 
جای  به  مردم  نمونه  برای 
هود)ع(،  حضرت  همراهی 
بود  نماینده شیطان  که  شداد 
به  را  زمین  و  کرده  همراه  را 

فساد کشاندند.

در نشست »پژوهش در قرآن«، مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بررسی شد؛

رابطه معرفت به قرآن و شعار »مرگ بر  آمریکا«

باس
ع بندر »

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
برگزاری  از  هرمزگان  استان 
کارگاه آموزشی روش بیان تفسیر 
حوزه  ساختمان  در  کریم  قرآن 

علمیه خواهران استان خبر داد.
عبادی زاده«  »حجت االسالم محمد 
روش  آموزشی  کارگاه  گفت: 
با  کریم  قرآن  تفسیر  بیان 
حضور دو نفر از اساتید حوزه 
حجج اسالم »صافی« و »حكیمی« 

برگزار شد.
کلیه  از  شدگان  پذیرفته  از  نفر   22 دوره  این  در  افزود:  وی 
صورت  به  افراد  این  که  کردند  شرکت  هرمزگان  استان  مدارس 

اصولی با شیوه های آموزشی بیان تفسیر آشنا شدند.
کرد:  اظهار  هرمزگان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
آموزش  و  تفسیر  دانش  گسترش  هدف  با  آموزشی  کارگاه  این 
و  علمی  شكل  به  آموزشی  کارگاه  یک  قالب  در  آن  مهارت های 
بیشتر  اثربخشی  با  بتوانند  کنندگان  شرکت  تا  شد  برگزار  عملی 

ثمرات این دانش را  به مخاطبان خود منتقل کنند.
وارد  و  کریم  قرآن  از  مهجوریت زدایی  عبادی زاده  حجت االسالم 
انسانی  نیروی  ایجاد شبكه  مردم،  زندگی  و  فرهنگ  در  قرآن  کردن 
توان افزایی  تراز نظام اسالمی در حوزه قرآن و عترت،  و  متخصص 
والیت  به  پایبند  و  اسالمی  مقدس  نظام  به  وفادار  قرآنی  نیروهای 
مطلقه فقیه برای ارتقای کمی و کیفی فعالیت  و استاندارد سازی بیان 

تفسیر در استان را از مهم ترین اهداف این کارگاه آموزشی برشمرد.
وی همچنین گسترش و ترویج ضوابط بیان تفسیر قرآن کریم 
انضباط  تفسیر،  زمینه  در  موردنیاز  منابع  با  آشنایی  جامعه،  در 
تفسیری  مباحث  و هماهنگ  سازوار  در عرضه  ذهنی مخاطبان 
قرآن کریم و ارتقای سطح دانش و مهارت طالب در حوزه بیان 

تفسیر را از دیگر اهداف این کارگاه آموزشی دانست.

برگزاری کارگاه آموزشی روش بیان 
تفسیر قرآن کریم در حوزه علمیه 

خواهران هرمزگان

ودآباد
محم »

الگوی  یا  فاطمی  الگوی  پوشش؛  و  آزاداندیشی »حجاب  کرسی 
غربی!« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  محمودآباد  برگزار شد.
در این نشست »خانم مهربان«، استاد ارائه کننده بحث با بیان 
این که حجاب و پوشش در دو محور فاطمی و غربی است، بیان 
کرد: خداوند برای حفظ سالمت زن به او در کتاب انسان سازش 
دستوراتی درباره حجاب و عفاف داده که در سوره های »نور« و 

»احزاب« به آن اشاره شده است.
وی افزود: شرم و حیا یكی از نعمت های خداوند در فطرت زن 
بوده که باید از سوی بانوان، این استعداد خدادادی رشد یابد. قرآن 
کریم نیز اطاعت پذیری از دستورات الهی را مهم ترین راهكار رشد 

شرم و حیا بیان می کند.
استاد ارائه کننده بحث تصریح کرد: صرف دوست داشتن خدا، 
قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( کافی نیست، بلكه در عمل باید مطابق 

آیات و روایات عمل کرد.
وی ادامه داد: یكی از فلسفه های پوشش زن در نماز، تمرین 
حجاب است. حوزه علمیه نیز تنها جای مباحث آموزشی نیست، 

بلكه تمرین طلبگی بوده و حجاب و عفاف الزمه طلبگی است.
اساتید  عنوان  به  نیز  طالب  از  »کامیاب«  و  »تورانی«  خانم ها 
منتقد در این نشست بودند که پرسش »با توجه به هجوم فرهنگ 
غربی از راه های مختلف و گرایش کم دختران به طلبگی، برخی 
یكی از علل آن را نوع پوشش طالب می دانند و می گویند: اگر این 
سخت گیری ها کمتر شود و  پوشش طالب امروزی تر باشد، میزان 
توجه و اقبال دختران جوان به حوزه های علمیه بیشتر می شود« را 

طراحی و خواستار نقد و بررسی آن از سوی اساتید شدند.
خانم »غالمی«، استاد داور این کرسی آزاداندیشی نیز در جمع بندی 
میان  در  فاطمی  پوشش  و  حجاب  این که  برای  کرد:  اظهار  مطالب 
به  فرهنگی  کار  جامعه  در  که  است  الزم  کند،  پیدا  گسترش  بانوان 

درستی انجام و این فعالیت های فرهنگی باید از طالب شروع شود. 
برنامه ریزی  باید  نیز  مسئوالن  البته  کرد:  تصریح  داور  استاد 
و  تقویت  جهت  مختلف  مراکز  در  مبلغان  حضور  برای  مناسبی 
گاهی بانوان داشته باشند تا میل به پوشش فاطمی در  باالبردن آ

کشور گسترس یافته و الگوی برای دیگر کشورها باشد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

کرسی آزاداندیشی »حجاب و پوشش؛ 
الگوی فاطمی یا الگوی غربی!« 

در  بصیرتی  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه 
الزهرا)س(  آباده، با سخنرانی 
مقاومت  ناحیه  فرمانده 

بسیج این شهر برگزار شد.
محمدحسین  »سرگرد 
هاشمیان« در این نشست 
انقالب  اهداف  پیرامون 
سخن  ایراد  به  اسالمی 
نظام  در  گفت:  و  پرداخت 
مقدس جمهوری اسالمی 
همه  سنجش  معیار  ایران 

افراد والیت فقیه است.
وی افزود: فرد انقالبی نه 
امام حرکت می کند  از  جلوتر 
جنگ  در  عقب تر.  نه  و 
بر  را  قرآن ها  تا  مردم  صفین 
دلیل  به  دیدند؛  نیزه ها  سر 
تعصبات ناشی از بی بصیرتی 
حرکت  امام)ع(  خط  از  جلوتر 
به  مجبور  را  ایشان  و  کرده 

صلح کردند.
مقاومت  ناحیه  فرمانده 
شد:  یادآور  آباده  بسیج  
مالک  اکنون  همچنین 
آنان  حال  افراد  سنجش 
بسیاری  گذشته.  نه  است 
خط  پیرو  که  دارند  ادعا 
امام)ره( بودند، ولی در زمان 
حال رفتارشان سنخیتی با 

خط والیت ندارد.
این  است؛  گفتنی 
ارتقای  منظور  به  نشست 
در  طالب  گاهی  آ سطح 
مسائل سیاسی برگزار شد.

امام  و  »امامت  نشست 
در  آخرالزمان«  در  شناسی 
خواهران  علمیه  مدرسه 
قصرشیرین  حسین)ع(   امام 
مبلغان  و  طالب  حضور  با 

برگزار شد.
سید  »حجت االسالم 
مدرس  حسینی«،  حسین 
نشست  این  در  حوزه 
فرستاده  و  خدا  شناخت 
دانست  ضروریات  از  را  او 
که  فردی  برای  گفت:  و 
ندارد،  قبول  را  اسالم 
اثبات  را  خدا  باید  نخست 

کرد.
انسان  کرد:  اظهار  وی 
برای هدایت به یک واسطه 
احتیاج  خدا  و  خود  میان 
وسیله  به  باید  که  دارد 
عقل، عصمت او نیز اثبات 

شود.
به  با اشاره  مدرس حوزه 
را  امامت  می توان  این که 
یادآور  کرد،  اثبات  عقل  با 
مراحل  این  از  پس  شد: 
که  نقل  وسیله  به  می توان 
هستند،  روایات  و  آیات 

احكام اسالم را بیان کرد.
حسینی  حجت االسالم 
»برخی  پرسش  طرح  با 
امام  نام  چرا  می گویند: 
جانشین  عنوان  به  علی)ع( 
بیان  قرآن  در  پیامبر)ص( 
کرد:  اظهار  است؟«  نشده 
ممكن بود این کار بهانه ای 
جهت  معاندان  برای 

تحریف قرآن باشد.
در  البته  افزود:  وی 
در  متعددی  آیات  قرآن 
علی)ع(  حضرت  وصف 
این  با  ولی  دارد؛  وجود 
خود  نبی اکرم)ص(  وجود 
عنوان  به  را  امیرمؤمنان)ع( 

جانشین معرفی کرده اند.

به همت مدرسه علمیه خواهران 
امام حسین)ع( برگزار شد

نشست »امامت و 
امام شناسی 
در آخرالزمان«

در مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( عنوان شد

والیت فقیه؛ 
معیار سنجش

 افراد

مدرس حوزه و دانشگاه با بیان این که گناه دشمن 
غرایز  گناه  درونی  ریشه  گفت:  است،  انسان  اصلی 
نفسانی و ریشه بیرونی آن شیاطین جن و انس است.
و  حوزه  مدرس  اخوان«،  »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  دانشگاه 
بیان  با  یزد  شهر  زینب)س(  حضرت  خواهران 
کربال  در  امید  مظهر  سجاد)ع(  حضرت  این که 
بودند، اظهار کرد: در کربال دشمن به خیمه ها 
حمله کرده و همه افراد را به اسارت و اموال را به 
غارت برد. ولی حضرت زین العابدین)ع( با صبر 
و توکلی که داشتند، توانستند این موضوع را در 

مسیر اصلی خود هدایت کنند.
وی افزود: با نگاه به زندگی اهل بیت)علیهم السالم( 
به این موضوع می رسیم که نباید جز خدا به فرد 
دیگری توکل کنیم. باید تنها به خدا توکل و از او 

کمک خواست.
البته  کرد:  تأکید  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
لحظات  در  ولی  دارند،   ایمان  افراد  از  برخی 
سخت، احساس ناامیدی می کنند. در حالی که 

خداوند در رأس امور است.

امید  خدا  به  باید  همواره  داد:  ادامه  وی 
نیست،  وسایل  به  ما  اعتماد  که  چرا  داشت؛ 
است.  خدا  یعنی  قدرت  مرکز  و  کانون  به  بلكه 
قدرت،  مرکز  همین  بر  تكیه  با  نیز  پیامبر)ص( 
اسالم را بسط و گسترش دادند. حضرت امام)ره( 
در مسیر پیروزی انقالب اسالمی به مرکز قدرت 

تكیه کردند.
از  دیگری  بخش  در  اخوان  حجت االسالم 
النه  تسخیر  سالروز  به  اشاره  با  خود  سخنان 
و  بوده  همواره  دشمن  کرد:  تأکید  جاسوسی 
دشمن اصلی انسان گناه است. ریشه درونی آن 
غرایز نفسانی و ریشه بیرونی آن شیاطین جن و 

انس است. انسان باید از گناه بترسد.

در نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران  حضرت زینب)س( عنوان شد

گناه؛ دشمن اصلی انسان

کرسی آزاداندیشی با عنوان »حضور طالب در 
مدرسه  در  تهدید؟!«  یا  فرصت  مجازی؛  فضای 
علمیه خواهران صدیقه کبری)س( بهار  برگزار شد.
استاد  عنوان  به  ادب«  رهبر  زینب  »خانم 
کرد:  تصریح  نشست  این  در  بحث  کننده  ارائه 
شدن  آسان  سبب  مجازی  ارتباطات  وجود 
کارهای روزانه شده است. به گونه ای که تبادل 
یا چند  و  میان دو شخص  راحتی  به  اطالعات 

شخص به راحتی صورت می گیرد.
شبكه های  در  گروهی  اطالعات  تبادل  وی 
فرصت های  مهم ترین  جمله  از  را  اجتماعی 
امر  این  کرد:  بیان  و  دانست  مجازی  فضای 

هزینه کمتر و دامنه ارسال باالتری دارد.
ایجاد  کرد:  تصریح  بحث  کننده  ارائه  استاد 
از  اسالم  مبین  دین  برای  تبلیغی  فرصت های 
دیگر فرصت های حضور در فضای مجازی است 
و طالب می توانند در این عرصه وارد میدان شوند.
این  منتقد  استاد  فتحعلی پور«،  مژگان  »خانم 
نشست نیز بیان کرد: غرب برای رسیدن به اهداف 
و  جهان  تمامی  بر  که سیطره  خود  مقاصد شوم  و 
نفوذ در آن ها است، تكنولوژی را ایجاد کرد؛ بنابراین 

تكنولوژی آسیب ها و تهدیدهای جدی است.
جمله  از  را  شایعه  نشر  و  پراکنی  دروغ  وی 
تأکید کرد:  و  تهدیدات فضای مجازی دانست 
سرعت  فضا،  این  در  دروغ  نشر  دالیل  از  یكی 

باالی انتقال اطالعات است و زمان و فرصت 
الزم برای تأمل بر روی مطالب وجود ندارد.

باالی  رفت  هدر  داد:  ادامه  منتقد  استاد 
دیگر  از  فضا  این  در  طالب  برای  فرصت ها 
تهدیدات فضای مجازی است که مایه سرگرمی 
غافل می مانند.  بحث  و  از درس  که  آنان شده 
دعوت به گناه و زشتی افكار و رفتار در این فضا 
شؤونات  خالف  عكس های  و  فیلم ها  ارائه  با 
کانون  گسیختگی  هم  از  سبب  نیز  اسالمی 

خانواده ها و آسیب جدی در فرزندان می شود.
نشست  این  داور  اسدبیگی«،  نسرین  »خانم 
کرد:  خاطرنشان  مطالب  جمع بندی  در  نیز 
آسیب های  کنار  در  مجازی  فضای  در  حضور 
امن  ایجاد فضای  با  می تواند  دارد،  که  فراوانی 
به خطر  از  امنیتی  تكنولوژی های  از  استفاده  و 

افتادن جلوگیری کرد.
وی ایجاد سایت ها و وبالگ های جهت تبلیغ 
فضای  فرصت های  جمله  از  را  دینی  مفاهیم 
مجازی دانست و تصریح کرد: می توان با ایجاد 
رفع  و  پاسخ گویی  کار  به  اجتماعی  شبكه های 

شبهات پرداخت.
واقعیات،  از  سازی  گاه  آ گفت:  داور  استاد 
گاهی  جلوی نشر دروغ ها را می گیرد. همچنین آ
از  بسیاری  جلوی  می تواند  والدین  نظارت  و 

مشكالت در فضای مجازی را بگیرد.

با حضور  طالب مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( بررسی شد

 حضور طالب در فضای مجازی؛ فرصت یا تهدید؟! 

ادامه از صفحه 1
زینب)س(  حضرت  ویژگی های  دیگر  از  داد:  ادامه  محمدی قائینی  والمسلمین  ...حجت االسالم 
عالمه غیر معلمه بودن ایشان است، یعنی ایشان عالم است وعلوم خود را از غیب به دست آورده 
است، ما نباید بدون علم عمل کنیم، چرا که بدون علم عمل کردن برابر است با تحریف دین، از این 

رو اگر ما عالمانه عمل کردیم بدانیم که دنباله رو حضرت زینب)س( هستیم.
با  ایشان  کرد:  واظهار  دانست  عرفان  مقام  به  رسیدن  را  زینب)س(  حضرت  صفت  سومین  وی 
نظاره کردن به سختی های عاشورا و کربال چیزی جز زیبایی ندیدند، زیرا به مقام عرفان رسیده بودند 
و خدا را در آن می دیدند، شهدا نیز از رهروان ائمه علیهم السالم و حضرت زینب)س( هستند که در 

شهادت چیزی جز خدا و زیبایی ندیدند.
در ادامه »سرهنگ امیر اسماعیلی فرجام« از جانبازان و راویان دفاع مقدس و از رزمندگان مدافع 
ابراز  و  حرم  مدافع  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  همایش  این  در  نیز  زینب)س(  حضرت  حرم 
همدردی با خانواده های این شهیدان، گفت: علت این که ایران در جنگ سوریه حضور دارد، این 
میان مسلمین  در  تفرقه افكنی  نیز مسلمانیم وهدف دشمن  ما  نیز مسلمان هستند،  آنان  که  است 
است، از این رو قبل از هر کاری به مسئله اسالم هراسی پرداخته است و از دالیل دیگری که ایران 
از سوریه حمایت می کند این است که در زمان جنگ ایران، سوریه به یاری ایران شتافت وحزب الله 
دیگر  دلیل  و  کند  دفاع  آنان  از  که  است  ایران  نوبت  بنابراین حاال  کردند،  دفاع  ایران  از  لبنان هم 
اینكه اگر ایران امروز وارد جنگ نشود و از سوریه وعراق دفاع نكند، فردا این جنگ به ایران کشیده 
می شود، این جنگ ها برای این است که دشمنان می خواهند به مقاصد پلید خود برسند، از این رو از 

وظایف ما مسلمانان است که به یاری همدیگر بشتابیم.

در همایش»رهروان زینبی«درمدرسه علمیه خواهران صدیق کبری )س( عنوان شد

حضرت زینب)س( عاشورا را پاسداری و زنده نگه داشت

نشست سیاسی با هدف بصیرت افزایی طالب در مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س(  بندرعباس برگزار شد.

ارشد مسائل  پورغیوم«، کارشناس  ایوب  این نشست »آقای  در 
در  ما  طرف  گفت:  ایران  علیه  عراق  جنگ  با  ارتباط  در  سیاسی 
روبه رو  کشور  چهل  با  همزمان  ما  بلكه  نبود،  عراق  تنها  جنگ 
بوده ایم و در این جنگ نابرابر ما با ساده ترین ابزار جنگی در برابر 
پیشرفته ترین ابزار جنگی دشمن قرار داشتیم ولی از آنجا که دست 
پرقدرت خداوند همراه ما بود، ما در این جنگ تحمیلی پیروز شدیم.
وی افزود: مسئوالن آمریكا، استفاده عراق از سالح شیمیایی علیه ایران 
برابر سربازهای  در  برای دفاع خویش  و می گویند صدام  توجیه می کنند  را 

ایرانی از سالح شیمیایی استفاده کرد و چنین سالحی مذموم نیست.
کارشناس ارشد مسائل سیاسی اظهار کرد: مصاف ما با غرب 
یک مصاف دیرینه است و غرب، جهان اسالم را به عنوان یک 
گسترش  می کند،  حساب  بزرگ  تمدن  یک  و  کامل  مجموعه 
اسالم در دنیا نخستین خطر برای غرب است، چون طبق آمار در 
فرانسه 30 درصد از جوان های زیر20 ساله شان مسلمان هستند 
و در شهرهای بزرگ این کشور آمار به 45 درصد می رسد و این 
روند تا 50 سال آینده خطر وجود جمهوری اسالمی در فرانسه را 
ایجاد می کند، سرعت رشد جمعیت مسلمان ها در این کشور دو 
برابر غیرمسلمان ها است و این روند در آمریكا 2/5 برابر است، در 
حالی که می دانیم اگر یک گونه جمعیتی در یک کشور به بیش از 

2 درصد برسد این جمعیت و تمدن در حال انقراض است.
پورغیوم با اشاره به عكس العمل دشمن در مقابله با گسترش اسالم، 
آغاز  تاکتیک های  غرب علیه اسالم  و  برنامه نویسی  ادامه داد: موج 
شده است؛ از این رو غول های رسانه ای را به خدمت گرفته اند و تمام 
تالششان این است تا چهره زشتی از اسالم را به جهانیان نشان دهند.
وی خاطرنشان کرد:  طبق آماری که از گزارش پژوهشی سوئد 
گرفته شده است، بیش از 85 درصد اخباری که از رسانه ها درباره 
اسالم پخش می شود منفی است، در حالی که این آمار نشان داده 
است بیشترین تبلیغ را برای کشورهای غیر اسالمی انجام داده اند.

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

گسترش اسالم در دنیا 
نخستین خطر برای غرب است

 امام حسین)ع( فرمودند:
أیما اثَنین َجرى بینهما کالم فطلب أحدهما رَضـى 

االخر کاَن سابقة الَى الجّنة
 هر یک از دو نفرى که میان آنها نزاعى واقع شود و یکى از آن دو 

رضایت دیگرى را بجوید ، سبقت گیرنده 
اهل بهشت خواهد بود.

)کشف الغمة فى معرفة االئمه ج 2،ص 33(
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ان همد »

رکان
یس تو »

تویسرکان  جمعه  امام 
ایثار  و  شهادت  درس  کربال 
این  عاشورا  رسالت  و  است 
است که عاقبت دنیا زدگی و 
غرق دنیا شدن را به ما نشان 

می دهد.
مدرسه  طالب  جمع  در  موحدی«  مرتضی  »حجت االسالم 
مجالس  برگزاری  چگونگی  به  تویسرکان  کوثر  خواهران  علمیه 
سوگواری در این ایام اشاره کرد و افزود: این مجالس باید با تالوت 
احكام شرعی  مهم تر  از همه  و  احادیث،  موعظَه،  ادعیه،  قرآن، 

همراه باشد. 
وی اظهار کرد: همچنین از دیگر موارد آن روحانی کردن فضا 
و منقلب کردن افراد است و این مهم زمانی شكل خواهد گرفت 
که خودمان عامل به گفته هایمان و نیز حسینی باشیم تا بتوانیم 
افراد را حسینی کنیم چرا که رسالت مجالس شیعه این است که 

افراد را حسینی بیرون دهد.

امام جمعه تویسرکان در مدرسه علمیه خواهران کوثر:

کربال درس شهادت و ایثار است

کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  در  »غدیر«  پژوهشی  کارگاه 
استان همدان  نكوداشت عید غدیر  با همكاری ستاد  تویسرکان 

برگزار شد.
در این کارگاه سه روزه »آیت الله غیاث الدین طه  محمدی« امام 
جمعه همدان، »محمدحسین رجبی دوانی« پژوهشگر و محقق 
جمعه  امام  موحدی«  مرتضی  »حجت االسالم  اسالم،  تاریخ 
آموزش  برادر، دانشجویان، مدرسان  و  تویسرکان، طالب خواهر 

و پرورش و محققان حضور داشتند.
در  دانشگاه  و  برنا«، مدرس حوزه  »حجت االسالم علی محمد 
این کارگاه به بررسی واژه »شیعه« پرداخت و گفت: لفظ »شیعه« 
قرآنی است و حضرت ابراهیم)ع( به عنوان جانشین)شیعه( حضرت  

نوح)ع( معرفی شده است.
وی افزود: شیعه یعنی فردی که از الگوی فكری و عملی دیگری 
تبعیت می کند. در روایات »شیعه« دارای دو معنای عام و خاص 
اهل بیت)علیهم السالم(  محبان  همه  شامل  آن  عام  معنای  که  است 
می شود و معنای خاص آن تنها شامل کسانی می شود که الگوی 

عملی و نظری آن ها اهل بیت)علیهم السالم( باشند.
امام)ع(  مسیر  در  شیعه  این که  به  اشاره  با  برنا  حجت االسالم 
حرکت می کند تا در عالم ملكوت به او ملحق شود، اظهار کرد: 

نزدیک ترین راه به سوی خدا، اهل بیت)علیهم السالم( هستند.
ائمه)علیهم السالم(  ملكوتی  مقامات  در  دقت  صحیح،  اعتقاد  وی 
از اهل بیت)علیهم السالم(  با بد گویی  و شرکت نكردن در مجالسی که 
اکرام  کرد:  اظهار  و  برشمرد  شیعیان  صفات  از  را  است  همراه 
دیگر  از  از مرگ  ترس  و عدم  فرد جاهل  با  مؤمن، عدم مجادله 

صفات شیعه است.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
نقل  را  »غدیر«  روایت  اهل تسنن  راویان  از  نفر  این که 360  بیان 
این  درباره  شیعه  و  اهل تسنن  از  نفر   26 کرد:  تصریح  کرده اند، 

روایت کتاب نوشته اند.
وی یكی از دالیل نقل نكردن روایت غدیر از سوی مخالفان را 
نداشتن انگیزه دانست و گفت: با توجه به کتاب »الغدیر« مقصود 
از والیت امامت است نه محبت؛ چرا که در قرآن »موال« به معنای 

صاحب سلطه است.

 مدرسه علمیه خواهران کوثر  برگزا ر کرد

کارگاه پژوهشی »غدیر«

معرفی منشورات مرکز مدرییت حوزه اهی علمیه خوارهان

در اولین قدم از طرح تولید زندگی نامه کوتاه بانوان بزرگ 
تاریخ اسالم که الگوی زنان در طول تاریخ بوده و سرنوشت 

تاثیرگذاری در جهان اسالم داشته اند. 
زندگانی حضرت خدیجه)سالم الله علیها( به عنوان همسر فداکار 
و یار باوفای پیامبر اسالم)صلی الله علیه و آله( به عنوان بانویی که نام 
ایشان در تارک تاریخ اسالم می درخشد، توسط مرکز فناوری 
طراحی  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  اطالعات 

و تنظیم شد. 
در  که  خدیجه)سالم الله علیها(  حضرت  زندگی نامه  اطالعات 
قرار  عالقه مندان  عموم  اختیار  در  موبایل  نرم افزار  قالب 
از  تن  دو  و حاصل تالش  پژوهشی  کار  دارد، محصول یک 
پژوهشگران حوزه علمیه خواهران است که این کار با اساس 
زندگانی  )ماخذشناسی  امین  شیدای  افزار  نرم  قراردادن 
به منابع معتبر دیگر  با مراجعه  حضرت خدیجه)سالم الله علیها(( و 
یافته  سامان  است،  شده  عنوان  مطالب  تمامی  ذیل  در  که 

است. 
گفتنی است عالقه مند از طریق این نرم افزار، با یک دوره 
وفات، هم چنین حوادث  تا  تولد  از  بزرگوار  بانوی  این  زندگی 
مهم و نقاط عطف زندگی ایشان که با تاریخ شكوهمند اسالم 

گره خورده است، آشنا می شود.
این نرم افزار برای دستگاه های اندرویدی و در سه  نسخه 

فارسی ، انگلیسی و اردو تهیه شده است. 
به  برنامه  این  نصب  و  رایگان  دانلود  برای  عالقه مندان 
صفحه مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران به 
آدرس it.whc.ir و یا فروشگاه نرم افزارهای اندرویدی کافه 

بازار مراجعه کنید.

معرفی رنم افزار تولیدی مرکز فناوری اطالعات

ی امین« »شیدا
زندگینامه کوتاه »حضرت خدیجه)سالم الله علیها( 

نماینده ولی فقیه در استان 
این که  بر  تأکید  با  همدان 
است،  بانوان  با  نسل  تربیت 
تربیت  بانوان  اگر  کرد:  تأکید 
باشند، جامعه  مناسبی داشته 

اصالح می شود.  
الدین  غیاث  »آیت الله 
نشست  در  طه محمدی« 
علمیه  مدرسه  اخالقی 
خواهران الزهرا)س( شهر هیدج 
استان زنجان، عدم قدرشناسی 
دانست  افراد  عیوب  از  یكی  را 
یكی  ناشناسی  قدر  گفت:  و 
این  که  است  انسان  عیوب  از 
موضوع در جامعه ما به وضوح 

مشخص است.
در  شدن  اسیر  دلیل  به  افراد  از  برخی  متأسفانه  افزود:  وی 
هوای نفس، قدرناشناس بوده و نعمت های خداوند متعال را قدر 

نمی دانند.
امام جمعه همدان با تأکید بر داشتن بصیرت و معرفت نسبت 
به خدا، اظهار کرد: فردی که نسبت به خداوند بصیرت و معرفت 
نداشته باشد، خود و هستی خود را ضایع ساخته است؛ لذا باید در 

صدد کسب توفیق بیشتر بندگی باشیم.

طه محمدی  آیت الله 
روایات  کرد:  تصریح 
فی  الخیر  »اکثر  می فرماید: 
سیر  که  همان گونه  النساء« 
مرد  از  سریعتر  زن  صعودی 
است، اگر مرتكب گناه شود، 
از  سریعتر  نیز  او  سقوط  سیر 

مرد خواهد بود.  
وی با تأکید بر نقش آفرینی 
طلبه  خواهران  بیشتر  چه  هر 
جامعه  اصالح  و  تربیت  در 
فرهنگی  فقر  روایت  گفت: 
فقر  بزرگترین  را  نفسانی  و 
انسان معرفی کرده است. اگر 
غافل باشیم فرهنگ دشمن، 
از  تبعیت  و  تقلید  فرهنگ 

غرب در جامعه رخنه می کند.
آیت الله طه محمدی با اشاره به آیات قرآن، مالک ارزشمندی 
افراد را تقوا دانست و بیان کرد: تقوا فرد را از مقام فرشتگان نیز 
شود  دور  الهی  مستقیم  صراط  از  اگر  انسان  ولی  می برد.  باالتر 

»ُصٌمّ ُبْكٌم ُعْمٌي« می شود.
بودند.  عصمت  مقام  دارای  زهرا)س(  حضرت  داد:  ادامه  وی 

ایشان خود مادر یازده معصوم)علیهم السالم( هستند.

هیدج امام جمعه همدان در جمع خواهران طلبه مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( اظهار کرد:«

فقر فرهنگی؛ بزرگترین فقر انسان 

کارشناس مسائل سیاسی 
نفوذ  سیاست  این که  بیان  با 
ضربات  انقالب  تاریخ  در 
کرده  وارد  ما  بر  را  سنگینی 
نفوذ  بحث  گفت:  است، 
بحث  ما  کشور  در  آمریكا 
از  پس  ولی  نیست؛  تازه ای 
این  بر  آن ها  تأکید  برجام 

موضوع زیاد شده است.
اصغر  علی   »آقای 
نشست  در  آخوندی« 
آبان  الله 13  یوم  بزرگداشت 
که در مؤسسه آموزش عالی 
همدان  شهر  فدک  حوزوی 
برگزار شد، با اشاره به آیه 22 

سوره نمل بیان کرد: براساس این آیه حكام جور وقتی جایی وارد 
شوند، فساد می کنند و افراد آن جامعه را به ذلت می کشانند. 

کشتار  امام)ره(،  حضرت  تبعید  دلیل  به  آبان   13 افزود:  وی 
دانش آموزان در دانشگاه تهران و تسخیر النه جاسوسی آمریكا، 

روز استكبار ستیزی نامگذاری شد.
امروز  که  نكته  این   یادآوری  با  سیاسی  مسائل  کارشناس 
است،  روز  مسائل  برجام  و  هسته ای  بحث  آمریكا،  با  مذاکره 
تصریح کرد: از شروع بحث برجام، مقام معظم رهبری)مدظله لعالی( 

حدود 70 بار از کلمه »نفوذ« 
این  که  کرده اند  استفاده 

دلیل از نگرانی ایشان دارد.
آخوندی تأکید کرد: رهبر 
انقالب)مدظله العالی(  معظم 
مؤمن  نیروهای  وظیفه 
انقالبی را پس از برجام ایجاد 
فرهنگی،  کار  برای  آمادگی 
حضور  سیاسی،  اقتصادی، 
در میادین مختلف، مواظبت 
جلوگیری  و  آمریكا  رخنه  از 
نیروهای  میان  اختالف  از 

انقالب برمی شمارند.
وی یادآور شد: همچنین 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
این  از  آمریكا  »نیت  می فرمایند:  اهل بیت)علیهم السالم(  مجمع  در 
مذاکرات این بود که بتوانند وسیله ای پیدا کنند، برای نفوذ در 
داخل کشور؛ چه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. اما ما این راه 
مقابله  توان  تمام  با  و  قاطع خواهیم بست.  به طور  و  بستیم  را 
فكری  نفوذ  اهمیت  داد.  نخواهیم  نفوذ  اجازه  و  کرد  خواهیم 
دشمن  است.  اقتصادی  نفوذ  از  باالتر  جامعه  در  فرهنگی 
باورهایی که جامعه و مردم را سر پا نگه داشته را می خواهد از 

بین ببرد.«

در نشست »بزرگداشت یوم الله 13 آبان« طالب موسسه آموزش عالی حوزوی فدک عنوان شد؛

سیاست نفوذ ضربات سنگینی  به جامعه وارد می کند

مدرسه  در  اخالقی  نشست 
الراضیه)س(   خواهران  علمیه 
با  همدان  استان  اسدآباد 
تبلیغات  اداره  رییس  حضور 

اسالمی این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم علی گروسی«، 
رییس اداره تبلیغات اسدآباد در این 
نشست سخنان خود را با روایتی از 
امام رضا)ع( آغاز کرد و گفت:

امام رضا)ع( به »ریان بن شبیب« می فرمایند: اگر می خواهید در 
درجات عالی بهشت با ما باشید باید چند خصوصیت داشته باشید، 
اوال در عزای اهل بیت)علیهم السالم( عزادار باشید اما عزادار واقعی،که 
شعور و بصیرت داشته باشد و دومًا در شادی اهل بیت)علیهم السالم( 

در حد اسالمی شاد باشید.
وی افزود: ثمره اقامه عزاداری بر اهل بیت)علیهم السالم( باید روحیه 

والیت پذیری را در ما باال ببرد.
رییس اداره تبلیغات اسالمی شهر اسدآباد اظهار کرد: والیت شامل 
چهار مرتبه والیت خدا، رسول خدا، ولی خدا و مجتهد جامع الشرایط)طبق 

توقیع مبارک امام زمان)عج( به علی بن محمد ثمری( می شود.
به  اهل بیت)علیهم السالم(را  باید  داد:  ادامه  حجت االسالم گروسی 
باشیم  داشته  مدنظر  خود  رفتار  و  اعمال  در  اسوه  و  الگو  عنوان 
همانه گونه که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( آن را به عنوان سبک 

زندگی دینی بیان کردند.

سدآباد
ا در جمع خواهران طلبه مدرسه علمیه «

خواهران الراضیه)س(  عنوان شد:

اهل بیت)علیهم السالم( الگویی 
در اعمال و رفتار انسان ها

عظمت  به  اشاره  با  همدان  جمعه  امام  و  ولی فقیه  نماینده 
عاشورا، گفت: سخنرانان و مداحان از بعد عرفانی نهضت خونبار 

عاشورا غافل نشوند.
مدرسه  طالب  جمع  در  طه محمدی«  غیاث الدین  »آیت الله 
تمام  افزود:  همدان  استان  تویسرکان  کوثر)س(  خواهران  علمیه 
حواس ما به سمت گریه کردن کشیده شده است که این امر درست 
نیست، زیرا کسانی که حقیقت عاشورا را به خوبی لمس می کنند، 

تنها با شنیدن نام امام حسین)ع( اشكشان جاری می شود.
وی به صبر حضرت زینب)س( اشاره کرد و ادامه داد: حضرت زینب)س( 
در فاصله یک روز داغ شش برادر دید، اما هیچ گالیه و شكایتی نكرد، 
بلكه عرضه داشت: خدایا این اندک قربانی را از ما قبول بفرما.که این 

فراز از سخن حضرت، نشانه ای از بعد عرفانی و عقالنی ایشان است.
عاشورا  عرفانی  ابعاد  دیگر  از  کرد:  اظهار  همدان  جمعه  امام 
وداع جانسوز امام حسین)ع( با اهل بیتشان است که در این وداع 
مرا  شبت  نماز  قنوت  در  جان  زینب  فرمودند:  خود  خواهر  به 
فراموش نكن، این وداع، نشان این دارد که عشق لقاءالله امام 

حسین)ع( به قدری است که از خانواده اش دل می کند.
آیت الله طه محمدی با بیان اینكه طالب باید فرازهای زیبای 
حضرت  تقوای  و  ایمان  به  درآورند؛  قلم  به  را  عاشورا  عرفانی 
امام)ع( به حضرت زینب)س(  آنجا که  زینب)س( اشاره کرد و گفت: 
امام  جمله  این  نكن،  فراموش  مرا  شبت  قنوت  در  می فرماید: 
که  جایی  تا  دارد  زینب)س(  حضرت  وعقاید  تقوا  و  ایمان  از  نشان 
ایشان الگویی برای زنان، از جمله طالب خواهر به شمار می رود؛ 
زیرا حضرت)س( تربیت یافته مكتب حضرت زهرا)س( است، بنابراین 
باشند؛ چرا که هدف  از همه در پی خودسازی  باید بیش  طالب 

اصلی حوزه های علمیه همین است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان:

سخنرانان و مداحان از بعد عرفانی نهضت 
خونبار عاشورا غافل نشوند      

علمای بزرگ اسالم در همه عمر خود تالش نموده اند تا مسائل حالل و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند.
اگر فقهای عزیز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن و اسالم و اهل بیت)علیهم السالم( به خورد توده ها داده بودند. 
جمع آوری و نگهداری علوم قرآن و اسالم و آثار و احادیث پیامبر بزرگوار و سنت و سیره معصومین)علیهم السالم( و ثبت و تبویب 
و تنقیح آنان در شرایطی که امكانات بسیار کم بوده است و سالطین و ستمگران در محو آثار رسالت همه امكانات خود را به 
کار می گرفتند، کار آسانی نبوده است که بحمدالله امروز نتیجه آن زحمات را در آثار و کتب با برکتی همچون »کتب اربعه« 
و کتاب های دیگر متقدمین و متأخرین از فقه و فلسفه، ریاضیات و نجوم و اصول و کالم و حدیث و رجال، تفسیر و ادب 
و عرفان و لغت و تمامی رشته های متنوع علوم مشاهده می کنیم. اگر ما نام اینهمه زحمت و مرارت را جهاد فی سبیل الله 

نگذاریم، چه باید بگذاریم؟
در ُبعد خدمات علمی حوزه های علمیه سخن بسیار است که ذکر آن در این مختصر نمی گنجد. بحمدالله حوزه ها از نظر 
منابع و شیوه های بحث و اجتهاد، غنی و دارای ابتكار است. تصور نمی کنم برای بررسی عمیق همه جانبه علوم اسالمی 

طریقه ای مناسبتر از شیوه علمای سلف یافت شود. 
منبع: صحیفه امام خمینی)ره(، جلد ۲۱ - صفحه ۲۷۵

وظیفه ای  مهم ترین  آن  حریم  از  پاسبانی  کنار  در  دین  تبلیغ 
دیانت  حریم  پاسداران  عنوان  به  حوزویان  عهدۀ  بر  که  است 
نهاده شده و آنچه که امروز جایگاه و اهمیت تبلیغ را دوچندان 
می سازد، هجوم فرهنگی غرب به منظور ویران سازی بنیادهای 

عقیدتی و اخالقی و شبهه پراکنی در میان مردم است.
فرموده  و  شده  قائل  ویژه ای  اهمیت  تبلیغ  براي  متعال  خداوند 
ُ ُ(. »جز تبلیغ بر عهدة تو نیست.« )شورا: 48( است:)ِإْن َعَلْیَك ِإالَّ اْلَبالُغُ
امام صادق)ع( می فرماید:»خداوند بیامرزد کساني را که برای 
ما همانند چراغ فروزانند. با اعمال شایسته و تمام توان خویش 
به سوی ما دعوت می کنند و مانند کسانی نیستند که به افشای 

اسرار ما می پردازند.«
معطوف  در  نیز  خمینی)ره(  امام  حضرت  انقالب  کبیر  رهبر 
امر  یک  تبلیغ  مسئله  می فرماید:  تبلیغ  امر  به  نگاه ها  داشتن 
قرار  امور  همه  رأس  در  دنیا  در  گفت  می شود  که  است  مهمی 

گرفته است و می توان گفت دنیا بر دوش تبلیغات است. 
رهبر فرزانه انقالب)مدظله العالی( در این باره می فرماید: اآلن چقدر 
علوم مختلف درس  در  که  متجددانی هستند  و  روشنفكر  زنان 
خوانده اند. چون محیط، محیط دینی است، به معضالت فكری 

و دینی برخورد می کنند. یک نفر باید این معضالت را برای اینها 
و  دینی  معرفت  دارای یک  در شهری  خانمی  اگر  کند.  برطرف 
یک قدرت تحلیلی و تحقیقی باشد، واقعا خیلی راه باز خواهدشد، 

زنان پیش او می روند و وی جواب می دهد. 
بنابراین حضور بانوان در عرصه های مختلف تبلیغی اعم از تبلیغ 
گفتاری و نوشتاری و فضاهای مجازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
حوزه های  در  تبلیغ  به  توجه  عطف  با  همگام  است  شایسته 
نیز  بانوان  برای  تبلیغی  توشۀ  ره  آوردن  فراهم  راستای  در  برادران، 
اقدام و در موضوعات مختلف همچون اعتقادی، کالمی ـ سیاسی، 
اجتماعی ـ اخالقی، تربیتی ـ تبلیغی، فرهنگی و حوزۀ زن و خانواده 
مهم،  این  تحقق  برای  رو  ازاین  شود.  برداشته  اساسی  گام های 
نخستین ره توشۀ تبلیغی بانوان با عنوان »سریر سخن« مشتمل بر 
سه جلد : جلد اول  دربارۀ اصول اعتقادی و با نام »اصول دین برای 
همه« ،جلددوم : باعنوان اخالق برای همه وجلدسوم : مشارکت 
ره پویان  تقدیم  و  آماده  -اجتماعی  سیاسی  فعالیتهای  در  همگانی 
مكتب فاطمیه)س( و فرهیختگان و فرزانگان فاطمی جو شده است تا 
دستمایه ای باشد مشحون از معارف ناب قرآنی ، روایی و ره توشه ای 

ثمین؛ فرا راه تبلیغ بانوان در ساحت های مختلف ؛ ان شاءالله 
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رگان
گ »

ان تهر »

زندگی  »سبک  نشست های  سلسله  از  نشست  نخستین 
اسالمی« در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( شهر 

تهران برگزار شد.
بیان  به  نشست  این  در  خانواده  کارشناس  فومژی«،  »خانم 
سیره اباعبدالله الحسین)ع( پرداخت و گفت: سیره امام حسین)ع( 

برای ما بزرگترین آموزه در سبک زندگی اسالمی است.
عیوب  اصالح  روش  بهترین  مثبت  القای  این که  بیان  با  وی 
متذکر  را  افراد  عیب های  واسطه  بدون  اگر  افزود:  است،  افراد 
شویم، اصالح آن ها به تأخیر می افتد. چنین شخصی مسلما به 

فكر اصالح عیب خود نمی افتد.
نیز  انسان ها  در  جویی  عیب  دالیل  درباره  خانواده  کارشناس 
تأکید کرد: سه عامل مهم است که منجر به عیب جویی در افراد 
می شود. نخست، ما بخواهیم با بیان بدی ها، خوبی های افراد را 
را فریب  ناتوانی در کسب فضایل، خود  دلیل  به  بپوشانیم. دوم، 
دیگران  به  را  عیوب خود  که  معنا  این  به  فرافكنی   دهیم. سوم، 

واگذار و به دنبال توجیه ایرادهای خود باشیم.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( برگزا رکرد

 نشست »سبک زندگی اسالمی«

سلسله  از  نشست  چهارمین 
مباحث گفتمانی »شیعه شناسی« 
در مؤسسه آموزش عالی حوزوی 

کوثر تهران برگزار شد.
دزفولی«،  »حجت االسالم 
دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
تشریح  به  نشست  این  در 
اهل بیت)علیهم السالم(  زمامداری 
پرداخت و گفت: در زمان امام 
مسائلی  سبب  به  حسین)ع( 
افتاد  عقب  به  زمامداری  این 
امام  دست  به  خدا  امر  به  تا 

زمان)عج( برسد.
امام  بیعت  درباره  وی 
عدم  و  معاویه  با  حسین)ع( 
اظهار  یزید  با  ایشان  بیعت 
کرد: معاویه اسالم ظاهری را 
رعایت می کرد، ولی یزید کفر 
عملكرد  تفاوت  داشت.  علنی 
سبب  معاویه  به  نسبت  یزید 
الشهدا)ع(  تا حضرت سید  شد 

دست به قیام بزنند.

با  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
بود  معتقد  یزید  این که  بیان 
رسان  نامه  تنها  پیامبر)ص( 
جایگاه  و  بود  متعال  خداوند 
جایگاه  از  باالتر  خلیفه 
است،  محمد)ص(  حضرت 
زمان  آن  در  کرد:  اظهار 
رسیده  جایگاهی  به  خلیفه 
دین  جزو  او  اعمال  که  بود 
نماز  حتی  می شد.  محسوب 
روز های  در  خواندن  جمعه 

عوام  میان  در  نیز  چهارشنبه 
جا افتاده بود.

دزفولی  حجت االسالم 
در  حسین)ع(  امام  قیام  علت 
سیاسی  و  فكری  اوضاع  آن 
امام  کرد:  بیان  این گونه  را 
زینب)س(  حضرت  و  سجاد)ع( 
تنها در سه روز فضای شام و 
افكار مردم را زیر و رو کردند؛ 
به گونه ای که مردم به جنایات 

یزید پی بردند.

دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
سخنان  از  دیگری  بخش  در 
توصیه های  به  اشاره  با  خود 
گریه  برای  اهل بیت)علیهم السالم( 
حسین)ع(،  امام  مظلومیت  بر 
انسان  کمال  سبب  را  بكاء 
گره  با  دین  گفت:  و  دانست 
ارزش  احساسات،  خوردن 
روایات  می کند.  پیدا  بیشتری 
نیز گرایش به دین را یک امر 

قلبی بیان می کنند.
تنها  شد:  یادآور  وی 
استدالل برای دینداری کافی 
هم  قلب  و  دل  بلكه  نیست، 

باید دین را بپذیرد.
دزفولی  حجت االسالم 
هر  جایگاه  بهشت  گفت: 
یک  تنها  که  است  مؤمنی 
امام  برای  اشک  قطره 
بر  اشک  بریزد.  حسین)ع( 
را  توبه  توفیق  سیدالشهدا)ع( 

ایجاد می کند.

در نشست »شیعه شناسی«  مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر عنوان شد

اشک بر سیدالشهدا)ع( توفیق توبه را ایجاد می کند

نشست علمی پژوهشی »بایسته های و ضرورت های پژوهش« 
به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر شهر تهران برگزار شد.
اظهار  نشست  این  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  ارفع«،   »خانم 

کرد: پژوهش مترادف هایی همانند تحقیق دارد.  
وی افزود: تحقیق به معنای به حقیقت رسیدن است که شامل 
پژوهش نیز می شود. البته در پژوهش به بعد جدیدی از موضوع 

پرداخته می شود.
مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر تشكیل گروه های علمی تصریح 

کرد: این گروه ها می توانند زمینه ساز تألیف ها در هر رشته ای باشند.
مهم  مؤلفه های  از  را  صبر  و  پشتكار  کار،  در  دقت  نظم،  وی 

پژوهش برشمرد.
جست و جو  گفت:  نیز  پژوهش  مراحل  و  فرآیند  درباره  ارفع 
تخصصی،  نشریات  سایت ها،  به  مراجعه  با  موضوع  انتخاب  و 
و  معتبر  کتاب های  و  علمی  نشست ها، سمینارها، همایش های 
مرجع به منظور جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطالعات از 

قبیل این روش ها است.

 مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر  برگزار کرد

نشست »بایسته های و ضرورت های پژوهش« 

اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
هزار  وجود  از  تهران  استان 
مبلغ خواهر دارای کد شناسایی 

تبلیغ این اداره کل خبر داد.
»حجت االسالم نصیر نیک نژاد« 
تبلیغ« که  در همایش »طالیه داران 
عالی  آموزش  مؤسسه  مشارکت  با 
کل  اداره  و  تهران  کوثر  حوزوی 
برگزار  شهر  این  اسالمی  تبلیغات 
را  تبلیغ  معضالت  از  یكی  شد، 

جلسات بی محتوا دانست.
وی گفت: برخوردهای سلبی برای حل مشكالت کافی نیست. 

بلكه باید نیروی متخصص تربیت کرد.
فرهیخته  مبلغان  پرورش  بر  تأکید  با  نیک نژاد  حجت االسالم 
تصریح کرد: در حال حاضر بیش از هزار مبلغ خواهر با کد شناسایی 

تبلیغ داریم که جلسات آن ها از نظر کیفی و کمی پربار است.
محافل  و  مجالس  تهران  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
استفاده  برای  فرصت  بهترین  را  محرم  ویژه  به  تبلیغ  ماه های 
غرق  افراد  از  بسیاری  امروزه  شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  مبلغان 
با  را  بتوانند هنر خطابه  مبلغان  اگر  و  در فضای مجازی هستند 

تكنولوژی روز تلفیق کنند، مسلما تأثیر بیشتری خواهند داشت. 
وی تأکید کرد: البته شرط اصلی داشتن تقوا و خلوص خطیب 

است که نباید فراموش شود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی تهران در همایش »طالیه داران تبلیغ«:

بیش از هزار خواهر طلبه دارای کد شناسایی 
تبلیغ اداره کل تبلیغات اسالمی هستند مشارکت  با  خواهر  مبلغان  ویژه  تبلیغ«  »طالیه داران  همایش 

مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر شهر تهران و اداره کل تبلیغات 
اسالمی این شهر برگزار شد.

این  در  نیز  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  بخشی،  حجت االسالم 
فرد  بودن  عالم  بر  امیرمؤمنان)ع(  از  روایتی  به  اشاره  با  همایش 
نسبت به زمان خود تأکید کرد و گفت: نخستین وظیفه هر مبلغی 

شناسایی زمان خودش است.
وی با بیان این که عالم به زمان خود گرفتار اشتباه نمی شود، 

تصریح کرد: دنیای امروز زمان اشتباه کردن نیست.
مدرس حوزه و دانشگاه یكی از مهم ترین عوامل پیروزی انقالب اسالمی 

را بانوان دانست و تصریح کرد: این نشان از تأثیرگذاری بانوان دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یكی از مهم ترین اهداف 
تكفیری ها را تحریف واقعه عاشورا عنوان کرد و گفت: جلوگیری 
از رشد تشیع و جمهوری اسالمی ایران از دالیل به وجود آمدن این 

گروهک های تروریستی است.
مدرس حوزه و دانشگاه، تكفیری ها را افراطی های اهل تسنن 
بیان کرد و یادآور شد: در میان شیعیان نیز افراطی هایی همانند 

انجمن حجتیه وجود دارد.
معاون  آتشانی«،  امیری  »حجت االسالم  همایش  ادامه  در 
فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسالمی تهران بیان کرد: 
عاطفه،  همدلی،  ترویج  برای  مناسبی  بسیار  فرصت  محرم  ماه 

ایثار، سبک زندگی اهل بیت)علیهم السالم( و معرفت حسینی است.
کل  اداره  اجتماعات  سالن  در  همایش  این  است،  گفتنی 
از  نفر   200 از  بیش  حضور  با  و  تهران  استان  اسالمی  تبلیغات 

مبلغان خواهر برگزار شد.

با مشارکت مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر برگزا ر شد

همایش »طالیه داران تبلیغ« 

سلسله  از  نشست  دومین 
»نگرش  گفتمانی  مباحث 
بر مبحث خانواده«  سیستمی 
آموزش  مؤسسه  همت  به 
عالی حوزوی کوثر شهر تهران 

برگزار شد.
»خانم بهزادپور«، کارشناس 
مسائل خانواده در این نشست 
با اشاره به سخنان مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( درباره خانواده 
اظهار کرد: خانواده یک نظام 
و یک سیستم است و خداوند 
توا نمندی  و  قدرت  نهایت  در 
در  که  کرده است  پایه ریزی 
افراد،  بالقوة  آن استعداد های 
اسرار  از  و  می شود  بالفعل 
زن  که  است  خلقت  عجیب 
مخفی  نیروهای  تمام  مرد  و 
وجودشان را به صحنه نمایش 

می گذارند.
خانواده  اساسی  رکن  وی 
کرد:  تصریح  و  دانست  زن  را 
وظایف  مهم ترین  از  یكی 
است.  کودکان  تربیت  زن 
غرب  کنونی  پیشرفت های 
ولی  است ،   خانواده  نتیجه 
امروز که در آن خانواده از بین 
رفته، جامعه غرب نیز به سوی 

نابودی حرکت می کند.
خانواده،  مسائل  کارشناس 
و  دانست  قلعه  یک  را  ازدواج 
و  ازدواج مصونیت  بیان کرد: 
معصومیت برای انسان ایجاد 
است  ممكن  البته  می کند. 
کاستی ها  برخی  سبب  به 
نیز  ازدواج  از  پس  مشكالتی 

برای فرد به وجود آید.
از  یكی  شد:  یادآور  وی 
اهداف اصلی خلقت، تشكیل 
موضوع  این  و  بوده  خانواده 
که  است  فطری  امر  یک 
تاریخچه آن به زمان خلقت باز 
جامعه  رکن  خانواده  می گردد. 
است که کار پرورش نسل بشر 
و رفع نیازهای اساسی انسان 

را بر عهده دارد.
این که  بیان  با  بهزادپور 
خود  صبر  با  می تواند  زن 
کند،  تربیت  را  شوهر  و  فرزند 
خاطرنشان کرد: زن و شوهر 
در کنار یک دیگر کامل می شوند.

زندگی  وی 
بهترین  را  اهل بیت)علیهم السالم( 
و  دانست  افراد  برای  الگو 
گفت: پیروی از این بزرگواران 
زندگی فرد را مملو از نور الهی 

می کند.

به همت مؤسسه آموزش عالی 
حوزوی کوثر برگزار شد

نشست 
»نگرش سیستمی 

بر مبحث 
خانواده« 

از  تعـدادی  و  با مسئوالن  الزهرا)س( گرگان  و کارکنان مدرسه علمیه خواهران  از مدرسان  جمعی 
کارکنان دانشگاه منابع طبیعی این شهر دیدار و پیـرامون »راهكارهای سبک زندگی اسالمی« بحث 

و تبادل نظر کردند.
»خانم فرحناز رجب زاده«، مدرس حوزه در این دیدار با اشاره به جایگاه خانواده و ضرورت شناخت 
راهكارهای مناسب جهـت تحكیم این نهاد مقدس  گفت: اساس تشكیل خانواده و ازدواج در نظام 

الهی؛ رسیدن به آرامش روان، آسایش خاطر و پیمودن راه رشد و تعالی است.
وی افزود: روابط سالم و متعادل میان مرد و زن، خمیر مایه عشق به زندگی است.

رجب زاده تصریح کرد: یک زندگی موفق دارای محیطی توأم با آرامش است که در آن زن و مرد 
با شناخت وظیفه خود در قبال یک دیگر، در رساندن هم به کمال و رشد معنوی و عاطفی تالش 

می کنند.
با شوهر  از امام علی)ع( برخی شیوه های همسرداری و تعامل مؤثر زن  وی بیان کرد: در روایتی 
آمده است. حضرت امیر)ع( در روایتی تأکید می کنند که بهترین زنان دارای صفاتی از قبیل نرم خوی 

و فرمانبرداری هستند.

مسئوالن مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( و دانشگاه منابع طبیعی گرگان بررسی کردند

راهکارهای سبک زندگی اسالمی

نشست سیاسی با رویكرد »چگونگی شكل گیری 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  اسالمی«  انقالب 

حضرت صدیقه فاطمه)س( گرگان برگزار شد.
در  حوزه  مدرس  جهان تیغ«،  سمیه  »خانم 
انقالب  این که شكل گیری  بیان  با  نشست  این 
نظام  در  العاده مهم  فوق  رویكرد  اسالمی یک 
نخستین  کرد:  بیان  است،  جهان  سیاسی 
همایش ایران شناسی را صهیونیسم شكل داد. 
ولی آیا در این همایش سخن از دین و روحانی 

بود یا از حكومت دینی با مدل جدید؟!
وی تصریح کرد: انقالب اسالمی در عصری 
سابقه  در جهان  دینی  که حكومت  افتاد  اتفاق 
اروپا،  در  بود.  خورده  شكست  و  نداشت  خوبی 
انتشار  سبب  به  ولی  بود،  حاکم  مسیحیت 
به  علم،  و  دین  فضای  در  انحرافی  پیام های 

سمت تحریف و نابودی سوق پیدا کرد.

رنسانس  دوره  در  کرد:  اظهار  حوزه  مدرس 
خورد  ضربه  دیانت  کلیسا،  علیه  شورش  یعنی 
یعنی  رسید؛  گرایی  عقل  و  فردگرایی  به  اروپا  و 
تقابل عقل و دین به وجود آمد. حتی شعار »اگر 
و  باشی  دیندار  نباید  باشی،  عاقل  می خواهی 

بالعكس« سر داده شد.
وی ادامه داد: تمام این مسائل سبب ضعیف شدن 
هویت دینی و عامل به وجود آمدن تفكر نادیسم شد 

و پس از آن نیز همجنس بازی رواج پیدا کرد.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت صدیقه فاطمه)س( مطرح شد

 انقالب اسالمی ایران، معادالت نظام سیاسی جهان را تغییر داد

موضوع  با  تربیتی  نشست 
فرزندان«  بر  والدین  »حقوق 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 

الزهرا)س( گرگان برگزار شد.
نجفی نژاد«،  زهرا  »خانم 
نشست  این  در  حوزه  مدرس 
در  حقوق  موضوع  کرد:  بیان 
به  ویژه  الهی  انبیای  مكتب 
مورد  اسالم  نورانی  در مكتب 
توجه قرار گرفته و با عبارت  ها 
آن  از  مختلفی  تعبیر های  و 

سخن به میان آمده است.
والدین  حقوق  افزود:  وی 
و  شناخت  که  است  حقوقی 
بوده  توجه  مورد  آن  رعایت 
تعابیر  با  قرآن  در  خداوند  و 
مختلف بدان امر کرده است.

دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
اهمیت  دلیل  به  کرد:  تصریح 
از  پس  خداوند  والدین،  حقوق 
حق خودش از حقوق والدین یاد 
کرده و در چندین آیه قرآن پس 
خالصانه  عبادت  به  دستور  از 
برای خودش دستور داده است 

که به والدین خود نیكی کنید.
توصیه  در  داد:  ادامه  وی 
قرآنی، گاه مصادیقی از حقوق 
است.  شده  ذکر  هم  والدین 
برای نمونه از فرزندان خواسته 
کهن سالی  هنگام  به  تا  شده 
درشت  از  تنها  نه  مادر  و  پدر 
آنان  با  رفتاری  بد  و   گویی 
مقابل  در  بلكه  کنند،  بپرهیز 
ایشان فروتنی و خضوع کنند. 

کرد:  تأکید  نژاد  نجفی 
خواسته  فرزندان  از  همچنین 
سختی هایی  ازای  در  تا  شده 
مهربانی  روی  از  والدین  که 
تربیت  و  رشد  برای  رحمت  و 
در  شده اند،  متحمل  آنان 
زمان حیات و پس از مرگشان 
در حق شان دعا کنند و از خدا 
مشمول  را  آنان  که  بخواهند 

رحمت خویش قرار دهد.
وی یادآور شد: در روایتی از 
والدین  آمده: »حق  پیامبر)ص( 
آن ها  که  است  این  فرزند  بر 
از  جلوتر  نزند،  اسم صدا  با  را 
آن ها  از  پیش  نرود،  راه  آن ها 
ننشیند و کاری نكند که مردم 

پدرش را لعنت کنند.«

نشست »حقوق والدین بر فرزندان« 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم حضرت زینب)س( در مدرسه علمیه خواهران زینب کبری)س(  تهران برگزار شد.
در این مراسم همسر شهید »سردار حاج حسین همدانی« درباره این شهید واالمقام گفت: شهید همدانی به جایگاه خانواده بسیار 

اهمیت می داد و شب آخر پیش از اعزام تمام فرزندان را دور خود جمع کرد.
وی با یادآوری این نكته که روز آخر پیش از اعزام، شهید همدانی تمام کارهای منزل را انجام داد، تصریح کرد: حاج آقا در حین 
جابه جایی وسایل اتاقشان گفت: »این بار من حتمًا شهید می شوم.« بنده گفتم: حاج آقا، شما از اول جنگ به مبارزه رفته اید و تا امروز 
هم خدا از شما نگهبانی و محافظت کرده است. گفت: »نه، این بار من قطعًا شهید می شوم.« نگاهش کردم و گفتم: اگر شهید شدید 

من را شفاعت می کنید؟ گفت: »بله.« 
همسر شهید سردار همدانی گفت: صبح روز اعزام سه تا چهار بار، حاجی را از زیر قرآن رد کردیم،  ولی هر بار، باز می گشت و دنبال 

چیزی می گشت، می گفت: »فكر می کنم چیزی را گم کرده ام.«

با حضور همسر شهید »سردار همدانی« در مدرسه علمیه خواهران زینب کبری)س( برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم

»جریان شناسی  عنوان  با  سیاسی  نشست 
با  ایران  در  موجود  جریانات  سیاسی  فكری 
بررسی رویكرد آن ها به دین« با حضور کارشناس 
الزهرا)س(  مدزسه  در  سیاسی  مسائل  ارشد 

شهرری برگزار شد.
سلطانی«،  مصیب  »آقای  نشست  این  در 
کارشناس ارشد مسائل سیاسی برای روشن شدن 
بحث جریان های فكری سیاسی گفت: وقتی واژه 
جریان را می شنویم سه مسأله جمعیت، مدیریت  
متبادر  ذهن  به  جامعه  بر  تأثیرگذاری  حال  در  و 
می شود که به طور مثال گفته می شود سكوالر یا 
دارند  اتاق فكری  و  دارای جمعیت است  بهایئت 
که مدیریت می شوند و بر اساس همین مدیریت 

در حال تأثیرگذاری بر جامعه هستند.
وی افزود: در حال حاضر15 جریان فكری 
وجود دارد که یكی از آن ها ما هستیم و 14 مورد 
احاطه  را  ما  که  هستند  جریان هایی  باقیمانده 

کرده اند.
به  پاسخ  در  سیاسی  مسائل  ارشد  کارشناس 
آن  جامعه  مردم  اکثر  که  اساسی  پرسش  یک 
و  آمریكا  چرا  براینكه  مبنی  می کنند،  مطرح  را 
 ژاپن پیشرفت کرده اند با اینكه مسلمان نیستند 

پیشرفتی  ایران  ویژه  به  جهان  مسلمانان  ولی 
درباره  کس  هر  کرد:  اظهار  است؟  نكرده 
پاسخ این پرسش جوابی را می دهد که خود آن 
تشكیل دهنده یک جریان می شود و با جمعیت 
می گذارد؛  هم  تأثیر  خود،  جریان  در  موجود 
برخی معتقد هستند برای پیشرفت باید مدرنیته 
شد، یعنی دین باید فقط در زندگی فردی مطرح 
باشد،  نباید  دین  اجتماعی  زندگی  در  و  شود 

سكوالرها بر این عقیده هستند.

رری
شه مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد«

نشست »جریان شناسی فکری سیاسی جریانات موجود 
در ایران با بررسی رویکرد آن ها به دین« 

»ما قله های تهذیب داریم. در همین قم، »مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملكی«، »مرحوم عالمه  طباطبائی«، »مرحوم 
ه تعالی علیهم( قله های تهذیب در حوزه بودند. رفتار اینها، شناخت زندگی اینها،  آقای بهجت«، »مرحوم آقای بهاءالدینی«)رضوان اللَّ
حرف های اینها، خودش یكی از شفابخش ترین چیزهائی است که می تواند انسان را آرام کند؛ به انسان آرامش بدهد، روشنائی 

بدهد، دل ها را نورانی کند. 
اینها  دیگران؛  و  دیگران  و  قاضی«  آقای  »مرحوم  تا  مالحسینقلی«  آخوند  »مرحوم  شاگردان  سلسله   بودند؛  بزرگانی  نجف  در 
برجستگانند. به نحله های فكری و عرفانی اینها هم کاری نداریم. در اینجا مسأله، مسأله  نظری نیست. بعضی ها نحله های مختلفی 
ه تعالی علیه( یكی از اساتید »مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی« است؛ اما نحله  فكری  هم داشتند. »مرحوم سیدمرتضی کشمیری»)رضوان اللَّ
اینها به کلی از هم متفاوت است. ایشان از داشتن یك کتابی بشدت منع می کند، ایشان به آن کتاب عشق می ورزد؛ منافاتی ندارد. 
همین بزرگانی که در مشهد بودند، مردمانی بودند که ما اینها را به تقوا و طهارت و پاکیزگی شناختیم؛ »مرحوم حاج میرزا جواد آقای 
تهرانی«، »مرحوم حاج شیخ مجتبی« و امثال ایشان؛ اینها هم همین جورند. عمده این است که این دل زنگار گرفته را یك زبان 

معنوی، یك سخن برخاسته  از دل شفا ببخشد و این زنگار را برطرف کند. بنابراین ما اینجا بحث عرفان های نظری را نداریم« .
                                                                                                       بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، ۱۳۸۹/7/29



5
سال دهم

شامره 152

بیست و پنجم 

آبان 1394

http://whc.ir

سی سیا هبرد   ا ر

»

نشرهی  خبری - اطالع رسانی  مرکز مدرییت حوزه اهی  علمیه خوارهان 

بل با » مل آ »
بن تنکا »

قروه »

از  یكی  تنكابن  مطهری  شهید  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
به  الهی  پیام  انتقال  را  خواهران  علمیه  حوزه های  رسالت های 

مردم دانست.
»خانم کبری طبری« در جمع طالب این مدرسه ضمن بیان 
جایگاه زن در اسالم و انقالب اسالمی گفت: خواهران طلبه باید 

خود را مجهز به سالح علم و عمل کنند.
وی افزود: البته اگر فرد هزاران سالح علمی در دست داشته، 
ولی اخالص در کار نداشته باشد، نمی تواند به اهداف عالیه حوزه 

دست یابد.
تصریح  تنكابن  مطهری  شهید  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
کرد: به فرموده »آیت الله العظمی جوادی آملی«، اگر درس خواندن 

به سبب کسب نمره و مدرک باشد، فروش عمر به رایگان است.
به  انسانی و رسیدن  بلند  باید اهداف  ما  ادامه داد: هدف  وی 
کمال باشد. مسلما اگر هدف واال و برای رضای خدا باشد، به آن 

جایگاه رفیع خواهیم رسید. 

مدیر مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری :

رساندن پیام دین، 
رسالت حوزه های علمیه خواهران

زندگی  »سبک  کارگاه 
علمیه  مدرسه  در  اسالمی« 
خواهران عصمتیه بابل استان 

مازندران برگزار شد.
»آقای حبیب الله حلیمی«، 
این  در  خانواده  کارشناس 
اخالق  کرد:  تأکید  کارگاه 
زندگی  هم  کنار  در  احكام  و 
در  اخالق  حذف  و  است  ساز 
میان  تقابل  موجب  زندگی 

طرفین می شود.
 کارشناس خانواده با تأکید 
امروز  جامعه  الگوگیری  بر 
اهل بیت)علیهم السالم(  زندگی  از 
پیرو  واقعا  ما  آیا  کرد:  اظهار 
به  و  بوده  اهل بیت)علیهم السالم( 
عمل  خود  اسالمی  وظیفه 

می کنیم؟!
و  داد:ازدواج  ادامه  وی 
تأکیدات  از  خانواده  تشكیل 

متأسفانه  ولی  است،  اسالم 
غرب  فرهنگ  گرفتار  امروزه 
جوانان  از  بسیاری  و  شده ایم 

تشكیل خانواده نمی دهند.
حلیمی با بیان این که بانوان 

از  کودکان  تربیت  در  باید 
بگیرند،  الگو  زهرا)س(  حضرت 
نیز  زوج ها  کرد:  خاطرنشان 
و  امیرمؤمنان)ع(  زندگی  باید 
الگوی  را  فاطمه)س(  حضرت 

خود قرار دهند.
نباید  تنها  کرد:  تأکید  وی 
اهل بیت)علیهم السالم(  تاریخ 
این  بلكه  کنیم،  بیان  را 
بزرگواران را الگوی خود برای 
و رشد فرهنگ  تعالی خانواده 
سعادت  دهیم.  قرار  جامعه 
ائمه  از  پیروی  گرو  در  جامعه 

اطهار)علیهم السالم( است.
در  خانواده  کارشناس   
بخش دیگری از سخنان خود 
مبلغ  تنها  نباید  این که  بیان  با 
باشیم،  کربال  و  عاشورا  تاریخ 
واکاوی  کنار  در  کرد:  اظهار 
رفتارشناسی  به  باید  تاریخی 
حضرت  و  حسین)ع(  امام 
به  پرداخت؛  نیز  زینب)س( 
عبارتی احساسات و عقالنیت 

با هم سنجیده شود.

در کارگاه »سبک زندگی اسالمی« در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه عنوان شد

الگوگیری جامعه امروز از زندگی اهل بیت)علیهم السالم( 

حمد  »شناخت  عنوان  با  اخالقی  نشست 
علمیه  مدرسه  در  قلبی«  و  عملی  لسانی، 

خواهران الزهرا)س(  بابل برگزار شد.
مدرسه  مدیر  جبرییلی«،  »حجت االسالم 
خاتم االنبیا بابل در این نشست درباره شناخت 
لسانی،  نوع  سه  بر  حمد  گفت:  حمد،  انواع 
عملی و قلبی تقسیم می شود. حمد زبانی همان 
زبان جاری  بر  تنها  لفظ »الحمدالله« است که 
می شود و تأثیر چندانی ندارد؛ چرا که نهایت حق 

حمد این نیست.
برای  زمینه ای  لسانی  حمد  داد:  ادامه  وی 
که  است  این  عملی  حمد  و  است  عملی  حمد 
آن هدف  برای  نعمتی که  و  هر عضو، مخلوق 
حمد  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  شده،  آفریده 
عملی زمینه حمد قلبی است. حمد قلبی بسیار 
ارزشمند است؛ چرا که نهایت حق حمد همان 

حمد قلبی است.
انسان  کرد:  عنوان  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
یعنی  ببیند،  خدا  مدیون  را  خود  همیشه  باید 

همواره عبد فقیر درگاه الهی باشد.

باید  قلبی  و  عملی  لسانی،  افزود: حمد  وی 
حاصل  معرفت  براساس  و  فرد  خود  سوی  از 
شود، نه این که خداوند به عنوان معلم آن را به 

ما بیاموزد.
این که  بر  تأکید  با  جبرییلی  حجت االسالم 
را لطف  آن  باید  ما شد  نعمت حمد نصیب  اگر 
اگر  انسان  کرد:  خاطرنشان  بدانیم،  خداوند 
و  مصائب  از  هرگز  یافت،  دست  قلبی  حمد  به 
بالها گالیه و شكایت نمی کند. ولی انسان هایی 
قلبی دست  به حمد  گناهان  ارتكاب  اثر  در  که 
حبس  نیز  آن ها  گفتن  حمد  قدرت  نمی یابند، 

می شود.
رسالت  خداوند،  به  ایمان  شد:  یادآور  وی 
انبیا و ائمه اطهار)علیهم السالم( از جمله نعمت های 
بزرگ و بسیار ارزشمند است که دیگر نمی شود 
ما  بر  آن ها  بلكه  گذاشت؛  نعمت  را  آن ها  نام 
این  و  نهاد  منت  ما  بر  خداوند  هستند.  منت 
قلبی  حمد  کرد.  عطا  را  ارزشمند  نعمت های 
ویژه منت ها است، یعنی همواره باید از این انوار 

نورانی برای خودسازی بهره گیریم.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست »شناخت حمد لسانی، عملی و قلبی«  

علمیه  مدرسه  در  نشستی  حسین)ع(«  امام  و  »قرآن  نشست 
خواهران فاطمه الزهرا)س( آمل برگزار شد.

»خانم زینت السادات علمدار«، کارشناس مسائل دینی در این 
نشست با بیان آیاتی که در شأن ائمه اطهار)علیهم السالم( به ویژه امام 
حسین)ع( نازل شده است، گفت: قرآن نخست در علم الهی بود 
وجود  در  را  آن  خداوند  سپس  یافت.  تجلی  محفوظ  لوح  در  که 
جبرئیل امین قرار داده و به ایشان فرمان داد تا این کتاب الهی را 

در سینه رسول خدا)ص( فرود آورد.
بر  تدریجی  و  دفعی  صورت  دو  به  قرآن  کرد:  تأکید  وی 
قلب  بر  آنجا  از  و  آمد  فرود  رسول)ص(  حضرت  نازنین  قلب 
اهل بیت)علیهم السالم( تجلی یافت که هر کدام از این بزرگواران ظرف 
وجودی قرآن بودند، ولی این تجلی در امام حسین)ع( بیشتر است.
بر  توسل  بر  تأکید  ضمن  دینی  مسائل  کارشناس  این 
و  نماز  انسان  است  ممكن  کرد:  تصریح  اهل بیت)علیهم السالم( 
با  پیوند  نتیجه  در  ولی روح عبودیت  انجام دهد،  را  دیگر  اعمال 
قرار  عبادت  مدار  در  انسان  و  می آید  وجود  به  اهل بیت)علیهم السالم( 

می گیرد.
وی اضافه کرد: بر اساس آیات قرآن، امام حسین)ع( مصداق 
اخص امر به معروف و نهی از منكر، اقامه کننده نماز و مروج قرآن 
هستند. کشتی ایشان سریع تر انسان را به قرب الهی می رساند؛ 
از این رو انسان ها باید با اطاعت از این ایشان، مزد رسالتشان را 

بدهند که این موجب نجات آن ها می شود.

 با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »قرآن و امام حسین)ع(«

عنوان  با  اخالقی  نشست 
سلسله  از  »بالشناسی« 
سجادیه  صحیفه  درس های 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 

الزهرا)س(  بابل برگزار شد.
»حجت االسالم جبرییلی«، 
خاتم  علمیه  مدرسه  مدیر 
نشست  این  در  بابل  االنبیا 
از  نعمت هایی  کرد:  تصریح 
رسالت  خدا،  به  ایمان  قبیل 
انبیا و والیت اهل بیت)علیهم السالم( 
با  و  داشته  ارزش  قدری  به 
سرنوشت و کمال انسان ها گره 
خورده اند که دیگر نام آن ها را 
بلكه  نهاد؛  نعمت  نمی شود 

آن ها منت هستند.
بر  بال  این که  بیان  با  وی 
عقوبتی،  قهری،  دسته  چهار 
تقسیم  مثوبتی  و  تطهیری 
بالی  کرد:  اظهار  می شود، 
قهری به آن دسته از بالهایی 
گفته می شود که در اثر گناه رخ 
می دهد، اگر چه کسی ما را در 
حین ارتكاب گناه ندیده باشد. 
حكمت  و  عدالت  چنگال  از 
و  کرد  فرار  نمی توان  خداوند 
در  الهی  عدالت  براساس  فرد 

دادگاه محاکمه می شود.
دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
بالی  اما  کرد:  تصریح 
دنیا  در  فردی  اگر  عقوبتی 
تا  بیاورد  کسی  سر  بر  بالیی 
بر  بال  دارد، همان  دنیا وجود 
سر او خواهد آمد. برای نمونه 
اگر کسی به نوامیس دیگران 
نوامیس  به  کند  چرانی  چشم 
او نیز چشم چرانی خواهد شد.
اگر  حتی  داد:  ادامه  وی 

فردی در دل خود دچار تكبر 
کسی  به  نسبت  ولی  شود، 
به  تنها  این که  با  نكند  گناهی 
وارد  ضرر  خود  روح  و  جسم 
الهی  درگاه  در  است،  کرده 

مورد عقوبت قرار می گیرد. 
جبرییلی  حجت االسالم 
تطهیر  بالی  این که  بیان  با 
پاک  گناهان  از  را  انسان 
کرد:  خاطرنشان  می کنند، 
بیماری  بالی  خداوند  یعنی 
پاک  تا  می دهد  انسان  به 
شود. بالی قهری، عقوبتی و 
تطهیری سبب پیشرفت انسان 
گناهان  بلكه  نمی شوند، 

انسان را پاک می کنند.
وی خاطرنشان کرد: بالی 
که  است  بالیی  نیز  مثوبتی 
و  می دهد  پیشرفت  را  انسان 
که  است  کسانی  به  مربوط 
برای  بال  و  نیستند  گناهكار 
آن ها  بر  درجه شان  ارتقای 

نازل می شود.

نشست اخالقی »بالشناسی« 

تبلیغی  فرهنگی  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
کشور گفت: طلبگی مسیری 
علمی  تالش  با  باید  که  است 
معارف  روز  به  روز  اخالقی  و 
به  و  کرد  کسب  را  اسالمی 
مقامی رسید که فقیه در دین 

و مباحث اعتقادی شد.
طلبه  خواهران  جمع  در  اسكندری«  رضا  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه  حضور«  »طلیعه  همایش  دومین  در   شرکت کننده 
و  عبودیت  انسان  خلقت  از  هدف  کرد:  بیان  مازندران  خواهران 
پروردگار  بندگی  اگر کسی می خواهد در مسیر  بندگی خدا است. 

گام برداشته و به حقیقت برسد، باید معرفت پیدا کند.
و  علم  تحصیل  معرفت،  کسب  راه های  از  یكی  افزود:  وی 
دانش است. در مسیر علم باید تقوا پیشه کرد و عامل به آن باشیم 
به سر  به سعادت برسیم و هم دیگرانی که در جهل  تا هم خود 

می برند را هدایت کنیم.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران تأکید کرد: 
و  عمیق  فهم  یعنی  دین  در  تفقه  که  است  این  در  انسان  کمال 
به  را  خیری  کند  اراده  خداوند  اگر  کند.  پیدا  الهی  علم  از  دقیق 

بنده اش برساند، قطعا او را فقیه در دین می  کند.
وی ادامه داد: در حقیقت طلبگی توفیقی است که نصیب ما 
به  از فرصت های  بدانیم و  باید خوب  را  شده است. پس قدر آن 

دست آمده، بهترین استفاده را داشته باشیم.
حوزه های  رسالت های  به  اشاره  با  اسكندری  حجت االسالم 
علوم  تبیین  و  تبلیغ  و  علم  به  عمل  علم،  کسب  گفت:  علمیه 

حوزوی به دیگران، از جمله رسالت های حوزه های علمیه است.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران بیان کرد: 
شما به عنوان خواهران طلبه حوزه های علمیه، باید سعی کنید 
و  بپردازید  خود  نفس  تهذیب  به  دانش،  و  علم  کسب  کنار  در 
بدون  علم  که  چرا  بپوشانید؛  عمل  جامعه  می آموزید،  آنچه  به 
عمل وبالی برگردن است که انسان را به گمراهی و قعر جهنم 

می کشاند.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران مطرح کرد 

تالش علمی و اخالقی؛ دو گام 
رسیدن به تفقه در دین

»آیت الله نورالله طبرسی« در دومین همایش »طلیعه حضور« 
بانوان  این که  به  اشاره  با  مازندران  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
ارشاد،  به  نیاز  که  می دهند  تشكیل  را  جامعه  جمعیت  از  نیمی 
دینی  مسائل  از  بسیاری  گفت:  دارند،  معروف  به  امر  و  هدایت 
و  گردد  برطرف  آنان  خود  توسط  باید  که  است  بانوان  مختص 
این مهم جز از طریق تحصیل طالب خواهر و تبلیغ امكان پذیر 

نیست.
خوبی  فرصت  علمیه  حوزه های  در  تحصیل  کرد:  تأکید  وی 

برای بانوان، جهت خدمت به جامعه زنان است.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران، تحصیل، تهذیب، تبلیغ، 
تحقیق و تهذیب را از رسالت های حوزه علمیه خواهران برشمرد و 
اظهار کرد: به برکت انقالب، در حال حاضر حوزه های خواهران 
در سراسر کشور به صورت رسمی فعالیت دارند و به تربیت بانوان 

طلبه توانمند می پردازند.
تقوا  و  علم  زیور  به  را  خود  باید  طالب  این که  بر  تأکید  با  وی 
تجهیز کنند و پس از آن وارد عرصه تبلیغ شوند، بیان کرد: اگر 
طالب به تهذیب نفس نپردازند، نمی توانند به دانسته های خود به 

خوبی عمل کنند.

امام جمعه شهر ساری با بیان این که تهذیب نفس و تحصیل 
علم راه رسیدن به کمال است، خاطرنشان کرد: علم توأم با ایمان 
به  هم  باید  طالب  این رو  از  داشت؛  خواهد  تأثیرگذاری  و  ارزش 
تحصیل علم اهتمام داشته و هم به تهذیب نفس و رعایت تقوای 

الهی بپردازند.
بانوان  جایگاه  مقایسه  با  مازندران  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
انقالب  از  پیش  کرد:  بیان  اسالمی،  انقالب  از  پس  و  پیش  در 
زمینه تحصیل بانوان در حوزه های علمیه به صورت رسمی وجود 
نداشت و در شهرهایی از قبیل مشهد و اصفهان، حوزه های علمیه 
به صورت غیر رسمی فعال بود؛ ولی به برکت انقالب اسالمی در 

حال حاضر تعداد خواهران طلبه با برادران تفاوت زیادی ندارد.
فرصت  علمیه  حوزه های  در  تحصیل  گفت:  طبرسی  آیت الله 
راستای  در  آن  از  را  استفاده  نهایت  باید  طالب  که  است  خوبی 

هدایت جامعه به سوی کمال داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: طالب باید انگیزه، اندیشه، فكر و عمل 
را اصالح کنند تا بتوانید سرباز خوبی برای حضرت زهرا)س( و امام 

عصر)عج( باشند.

»آیت الله طبرسی«در جمع خواهران طلبه استان مازندران:

تربیت بانوان طلبه کارآمد؛ 
در حوزه های علمیه خواهران

»آیت الله  کتاب  مطالعاتی  سیر  آغاز  از  بابل  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
مجتهدی« در این مدرسه علمیه خبر داد.

»خانم زینب روحانی« گفت: با مطالعه کتاب آداب الطالب آیت الله مجتهدی که صاحب نفس گرم 
و اهل عمل و تقوی  بودند و توانستند شادگردان برجسته ای را تربیت کنند، می توان  طالب را هر چه 

بیشتر با آداب و وظایفشان آشنا کرد. 
وی افزود: برای اینكه طالب دچار »ایست ذی طلبگی« در حال تحصیل و فارغ التحصیلی نشوند 
این کتاب بسیار تأثیرگذار به همت استاد توانمند »خانم بنت الهدی جعفرزاده« به عنوان سیر مطالعاتی 

مورد مطالعه قرار گرفت.
کردن  مشخص  طالب،  وظایف  تبیین  کرد:  اظهار  بابل  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
وظایف و کارآمدی طالب در امر تبلیغ و تفكر و تعمق در سلوک طلبگی از اهداف برگزاری  این سیر مطالعاتی بود.
الطالب  آداب  سیر  کتاب  جلسات  این  از  بردن طالب  بهره  و  استفاده  برای  داد:  ادامه  روحانی 

خریداری و در اختیار آنان قرار گرفت. 

آغاز دوره »سیر مطالعاتی  آداب الطالب« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

مدیر مرکز تخصصی فقه و 
میبد  زهرا)س(  حضرت  اصول 
با  نشستی  برگزاری  از  یزد 
خانواده های زندانیان خبر داد.

»خانم رویا دهقانی فیروزآبادی« 
بیان کرد: باال بردن سطح فرهنگی و 
داشتن ارتباط معنوی بیشتر با 
خانواده های زندانیان از اهداف 

برگزاری این نشست بود.
وی بیان احكام را از دیگر عوامل برگزاری این نشست دانست 
و تصریح کرد: برگزاری چنین نشست هایی سبب برقراری ارتباط 

بیشتر با همسران افراد زندانی می شود.
در  میبد  زهرا)س(  حضرت  اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز  مدیر 
نشست ها  این  در  ما  کرد:  اظهار  از سخنان خود  دیگری  بخش 
و  توکل  با  زندگی  از  مقطع  هر  در  انسان ها  که  می کنیم  تأکید 

استمداد از خداوند می توانند بر مشكالت غلبه کنند.

به همت مرکز تخصصی حضرت زهرا)س( برگزار شد

نشستی با خانواده های زندانیان

نشست اخالقی با موضوع »محرم« در مدرسه علمیه خواهران 
فاطمیه  قروه در جزین استان همدان برگزار شد.

این  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  گوهری«،  »حجت االسالم 
تصریح  برگزار شد،  به شبهات  پاسخگویی  منظور  به  که  نشست 
روایی،  و  قرآنی  اخالقی،  اعتقادی،  گروه  پنج  به  شبهات  کرد: 

فقهی و احكام دین تقسیم می شود.
کرد:  تصریح  نیز  شبهات  به  پاسخگویی  چگونگی  درباره  وی 

فرد نخست نباید در دام شبهات گرفتار شود.
مدرس حوزه و دانشگاه مطالعه عمیق، کتابشناسی درباره امام، 
مقتل شناسی، مطالعه نظام مند و مقابله با تحریفات را بهترین راه 

برای گرفتار نشدن در دام شبهات برشمرد.
وی منتهی االمال نوشته شیخ عباس قمی، حماسه حسینی 
تألیف سید بن طاووس را از جمله  نوشته شهید مطهری، اقبال 

منابع معتبر برای شناخت واقعه عاشورا نام برد.

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه برگزار کرد

نشست اخالقی با موضوع »محرم« 

میبد »

نوشهر«

پول  شهر  جمعه  امام 
بیان  با  مازندران  استان 
هر  یادگیری  برای  این که 
خاص  ادبیات  باید  علمی 
گفت:  بیاموزیم،  را  علم  آن 
برای موفقیت در فهم قرآن 
نیز باید با علم و ادبیات قرآن 

آشنا شویم.
یزدان  »حجت االسالم 
امام  الشكی«  جهاندار 
جمع  در  پول  شهر  جمعه 
علمیه  مدرسه  طالب 
طاهره)س(   صدیقه  خواهران 
یک  قرآن،  افزود:  نوشهر 
باطنی  یک  و  دارد  ظاهری 
مقدار  چه  به  ببینیم  باید  و 
با آیات و مفاهیم قرآن آشنا 

هستیم.
در  کرد:  اظهار  وی 
به  قاعده ای  قرآن،  ادبیات 
دارد  وجود  ثمانیه«  »و  نام 
که این قاعده در سوره توبه، 
چند  به  و  آمده   112 آیه 
کرده  اشاره  مؤمنان  صفت 
العابدون  »التابئون  است: 
الحامدون السائحون الراکعون 
بالمعروف  االمرون  الساجدون 
که  المنكر«  عن  الناهون  و 
هشتمین صفت مؤمنان، نهی 
آمده  »و«  با  که  است  منكر  از 

است.
پول  شهر  جمعه  امام 
آخر  آیات  در  داد:  ادامه 
شرح  در  که  نیز  زمر  سوره 
یعنی  مردم  از  گروه  دو 
بهشتیان و جهنمیان است، 
ثمانیه  »و«  از  بهشت  برای 
استفاده شده که طبق کتب 
این روش، هشت  از  تفاسیر 
می توان  را  بهشت  باب 

نتیجه گرفت.

امام جمعه  شهر پول، در 
جمع طالب مدرسه علمیه 

خواهران صدیقه طاهره)س(  

فهم قرآن نیازمند 
آشنایی با علم و 

ادبیات قرآن
 است 

عزیزان من! فضای انقالبی در کشور دشمنان عنودی دارد، دشمنان کینه ورزی دارد. با حاکمیت فضای انقالبی در کشور 
مخالفند؛ می خواهند این فضا را بشكنند. شما دیدید در یك دوره ای شهادت را زیر سؤال بردند، جهاد را زیر سؤال بردند، 
شهید را زیر سؤال بردند، نظرات امام را زیر سؤال بردند، پیغمبران را زیر سؤال بردند! مسأله این نیست که فالن زیدی با این 
مفاهیم مخالف است؛ مسأله این است که این مخالفت از نظر دشمن باید در جامعه مطرح شود؛ فضاسازی شود و فضای 
انقالبی بشكند. در حوزه ی علمیه همه باید به این مسأله توجه کنند. در متن جامعه اینجور است، طبعًا در حوزه های علمیه 
هم اینجور است. می دانند که ُشمای روحانی فقط یك فرد نیستید؛ مستمع دارید، عالقه مند دارید؛ بنابراین در محیط پیرامون 
خودتان اثر می گذارید. می خواهند فضای انقالبی را بشكنند، روحانی انقالبی را منزوی کنند. تحقیر بسیج، تحقیر شهید، 
تحقیر شهادت، زیر سؤال بردن جهاد طوالنی این مردم اگر خدای نكرده در گوشه و کنار حوزه به وجود بیاید، فاجعه است. 

بزرگان حوزه بایستی مواظب و مراقب باشند و مانع بشوند«.
                                                                                                       بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، ۱۳۸۹/7/29
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» خمین«سنقر«

سیاسی  نشست  در  احمدی«  شمس الدین  »حجت االسالم 
مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( یزدانشهر اظهار کرد: 
به  یعقوب)ع(  حضرت  است.  هدایت  نشانه  رحمت  و  امیدواری 
فرزندانش فرمود: »برادرتان را حس کنید« یعنی خودتان می دانید 

که حضرت یوسف)ع( زنده است.
 وی با اشاره به این که این قضیه درباره وجود امام زمان)عج( نیز 
مصداق پیدا می کند،  تصریح کرد: باید یقین پیدا کنیم که ایشان 

وجود دارند و حاضرند.
امروز،  مسئله  مهمترین  کرد:  اظهار  احمدی  حجت االسالم 
مسئله ارتباطات به ویژه روابط بین الملل است. یهود و نصارا نباید 

در حكومت ها دست داشته باشند.
وی تأکید کرد: این دو آیین، وجوه مشترک زیادی با هم دارند. 
بحث صهیونیسم و مسیحیت در ظاهر با هم دعوای زرگری دارند، 

ولی در واقع با هم دوستند و این یک هشدار به مسلمانان است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه نجف آباد یادآور شد: 
در فاجعه منا عربستان جوابگوی مردم نیست و اساس کارشان بی 

رحمی و خصومت بوده است.
کافر  را  شیعه  و  مسلمانان  تكفیری،  وهابی  کرد:  تصریح  وی 
می داند و به جای این که دولت عربستان را محكوم کند به آن ها 

تسلیت می گوید.
را  مظلوم  زائر  هزار  چند  خون  گفت:  احمدی  حجت االسالم 
ریختند و همه را قتل عام کردند؛ از این رو دولت باید وارد صحنه 

شود و کارهای محكم تری انجام دهد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه نجف آباد خاطرنشان 
کرد: شناسنامه آمریكا در ایران دارای سابقه خوبی نیست. آمریكا 

جنگ نیابتی مسلمان در برابر مسلمان را ایجاد می کند.
به  عقیده  که  است  این  آمریكا  هدف  این که  به  اشاره  با  وی 
برسد،  اهدافش  به  بتواند  تا  بگیرد  مسلمانان  از  را  زمان)عج(  امام 
گفت: تئوری این برنامه ها را انگلستان می دهد. هزینه های آن را 

عربستان تأمین کرده و آمریكا آن را اجرا می کند.
حجت االسالم احمدی تصریح کرد: رسالت امروز ما، شناخت 
حقایق کشور و منطقه است؛ چرا که  دشمن به دنبال نفوذ است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: عالم اسالمی 
سه شاخصه علم، اخالق و مجاهدت دارد و باید این سه شاخصه 

با هم وجود داشته باشد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه نجف آباد تأکید کرد: 
تا ریشه  باید تالش کنیم  روز  و  امروز مجاهدت الزم است. شب 

»ام الفساد« را شناخت و با آن مبارزه کنیم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه نجف آباد 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س(

رسالت امروز ما، 
شناخت حقایق کشور و منطقه است

شهر  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
نجف آباد از برگزاری دوره آموزشی »وبالگ نویسی و طراحی صفحات 

وب« در این مدرسه خبر داد.
»خانم مردانی« درباره ضرورت برگزاری این دوره گفت: تأکید 
در  طالب  جدی تر  حضور  درباره  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر 
بیشتر  آشنایی هر چه  تبلیغ،  بحث  در  ویژه  به  فضاهای مجازی 
طالب به عنوان مبلغان دینی با علم روز و سواد رسانه ای، ایجاد 
و  علمی  مراکز  و  علمیه  حوزه های  میان  بیشتر  چه  هر  تعامل 

پژوهشی از ضرورت های برگزاری این دوره بود.
سرویس  با  کار  را  دوره  در  شده  ارائه  سرفصل های  مهمترین  وی 
و  بالگ  کوثر  شبكه  با  طالب  کامل  آشنایی  نویسی،  وبالگ  گوگل، 

طراحی سایت برشمرد.
نجف آباد  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 

گفت: این دوره طی 60 ساعت و در 20  جلسه برگزار شد

 مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( نجف آباد برگزار کرد

دوره آموزشی 
»وبالگ نویسی و طراحی صفحات وب« 

با  اخالقی  نشست 
طالب  و  مدرسان  حضور 
علمیه  مدرسه  همت  به 
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران 

خمین  برگزار شد.
رضوانی«،  اصغر  »آقای 
مدرس حوزه و دانشگاه در 
تربیت پذیری  نشست،  این 
را مهمترین اصل از اصول 
گفت:  و  دانست  انسانی 
انسان تربیت شده، انسانی 
عالم  در  می تواند  که  است 
صاحب  و  کرده  تصرف 

والیت شود.
وی با بیان این که والیت 
متعددی  مراتب  دارای 
در  تصرف  افزود:  است، 
نفس خود که از پایین ترین 
برای  است،  والیت  مراتب 
دسترسی  قابل  انسانی  هر 

است.
پایان  در  رضوانی  آقای 
و  محرم  ماه  عظمت  به 
نقش تربیتی آن اشاره کرد 
و گفت: محرم ماه توجه به 
عالم تكوین، تفكر در آن و 
رفع  و  نفس  به  دقیق  نگاه 

مشكالت تربیتی است.

برگزاری نشست 
اخالقی  در مدرسه 

علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س(

مدرسه  اخالقی  نشست 
علمیه خواهران رضویه خمینی 
شهر با سخنرانی مدیر حوزه 
علمیه خواهران استان اصفهان 

برگزار شد.
»حجت االسالم سید مهدی 
نشست  این  در  ابطحی« 
حضرت  سیاست های  به 
نهضت  استمرار  و  زینب)س( 
گفت:  و  کرد  اشاره  عاشورا 
الگوگیری از ایشان در واقعه 
از  بسیاری  می تواند  عاشورا 
مشكالت در نظام اجتماعی 

را مرتفع کند.
عاشورا  در  افزود:  وی 
افراد یا با امام حسین)ع( بودند 
و شهید شدند و یا یزیدی بوده 
و در مقابل امام)ع( ایستادند. با 
درس گرفتن از این امور باید 
زمان)عج(  امام  راه  در  را  خود 
تا به دسیسه های  قرار دهیم 

شیطان دچار نشویم.
مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان گفت: حضرت 
در  ویژه ای  نقش  زینب)س( 
نهضت عاشورا  داشتند و اگر 
و  سیاست ها  همت،  تالش، 
جاهای  در  ایشان  خطبه های 
به  کربال  واقعه  نبود،  مختلف 

دست ما نمی رسید.
وی همچنین به نقش حضرت 
قیام  نشستن  ثمر  به  زینب)س( در 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  کربال 
حضرت زینب)س( در محاصره 
افشاگری ها  با  دشمن  شدید 
خویش  روشنگری های  و 
ماندگاری  در  را  نقش مهمی 

واقعه عاشورا داشتند.

 مدیر حوزه علمیه خواهران 
اصفهان، درنشست اخالقی 

مدرسه علمیه خواهران رضویه  
عنوان  کرد

حضرت 
زینب)س( الگویی 

مناسب برای رفع 
مشکالت در 
نظام اجتماعی

علمیه  مدرسه  مدیر 
شهر  نرجسیه  خواهران 
از  کرمانشاه  استان  سنقر 
دفاعیه  جلسه  برگزاری 
از  جمعی  پایانی  تحقیقات 
طالب این مدرسه خبر داد.
بیگی«  فاطمه  »خانم 
این  در  این که  بیان  با 
طالب  از  نفر  چهار  جلسه 
خود  پایانی  تحقیقات  از 
شد:  یادآور  کردند،  دفاع 
از  حقیقی«  »فاطمه 
پیامدهای  پایانی   تحقیق 
در  حرام  خوراکی های 
و  علمی   رویكرد  با  قرآن 
تحقیق  از  واحدی«  »زینب 
موضوع   با  خود  پایانی 
در  حیوانات  ذکر  فلسفه 
با راهنمایی »صغری  قرآن  

محبی پور« دفاع کردند.
وی ادامه داد: همچنین 
تحقیق  از  انور«  »عاطفه 
پایانی  بررسی اعجاز علمی 
آفرینش  با  رابطه  در  قرآن 
از  خزائی  زهرا  و  انسان  
»شیوه های  پایانی  تحقیق 
موسی)ع(«  حضرت  تبلیغی 
کماسی  سمیه  راهنمای  با 

دفاع کردند.
علمیه  مدرسه  مدیر 
سنقر  نرجسیه  خواهران 
کرد:  تصریح  پایان  در 
»حجت االسالم سید محمد 
این  داور  استاد  اسماعیلی« 

جلسه دفاعیه بود.

برگزاری جلسه 
دفاعیه تحقیق 
پایانی جمعی از 
طالب مدرسه 

علمیه خواهران 
نرجسیه

کارگاه آموزشی »روش تحقیق پیشرفته« در مرکز تخصصی نور 
الزهرا)س(  ساری برگزار شد.

»حجت االسالم لطیفی«، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی  
در این کارگاه آموزشی با اشاره به دو بخش عملی و تئوری تحقیق 
یابی،  موضوع  شامل  تحقیق  تئوری  بخش  گفت:  پژوهش،  و 
پرسش های موضوع،  تحقیق، کشف  گونه های  کردن  مشخص 
افراد  به  مراجعه  و  کار  میز  داشتن  موضوع،  پیشینه  و  تاریخچه 

خبره است.

آیه  بودن  موجود  مقاالت،  انواع  با  آشنایی  این که  بیان  با  وی 
عوامل  از  آن،  با  مرتبط  یا  پژوهش  مورد  مسئله  مطابق  قرآنی 
نسبی  تسلط  کرد:  ابراز  است،  تحقیق  عملی  بخش  در  موفقیت 
به منابع پژوهش مورد بحث، قدرت و توان مراجعه و بهره گیری از 

منابع، برای محقق ضروری است.
برگزاری  کرد:  خاطرنشان  المصطفی  جامعة  علمی  هیئت  عضو  
آشنایی  و  طالب  علمی  سطح  ارتقای  جهت  پژوهشی،  کارگاه های 
آن ها با روند تدوین مقاالت و تحقیقات آموزشی، مفید و ضروری است. 

مرکز تخصصی نور الزهرا)س( برگزاری کرد

کارگاه »روش تحقیق پیشرفته«  

»دکترین  بصیرتی  نشست 
حسینی« با رویكرد انحراف های 
رسانه ای در مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س(  ساری برگزار شد.
کارشناس  عبدی»،  »خانم 
مسائل دینی در این نشست زمان 
شناسی، داشتن بغض نسبت به 
و  اهل بیت)علیهم السالم(  دشمنان 

این  دوستان  به  نسبت  محبت 
در  مؤثر  گام  سه  را  بزرگواران 

بصیرت دانست.
این کارشناس مسائل دینی 
سخنان  از  دیگری  بخش  در 
خود فضای مجازی را یكی از 
نیازهای اساسی جامعه عنوان 
کرد و یادآور شد: طلبه باید در 

هر زمانی، متناسب زمان خود 
به تبلیغ دین بپردازد.

وی افزود: فضای سایبری 
فرهنگی  ابزار  یک  مجازی  و 
است، نه مخابراتی. ابزاری که 
باورهای  تغییر  برای  دشمنان 

جوانان استفاده می کنند.
این که دشمن  بیان  با  عبدی 

به  ما  جوانان  رساندن  دنبال  به 
است،   ذهنی  تنبلی  و  پوچی 
را  رسانه ای  بصیرت  ایجاد 
بهترین راه حفظ جوانان دانست.
جامعه  در  داد:  ادامه  وی 
خود  دچار  انسان ها  کنونی، 
حالی  در  شده اند؛  فراموشی 

که خودشان غافل هستند.

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

نشست  بصیرتی »دکترین حسینی«

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که ما باید درست زندگی کردن 
را از ائمه)علیهم السالم( یاد بگیریم، گفت: رسیدن به سعادت در زندگی 

نیازمند الگوگیری از ائمه است.
»حجت االسالم احمد اندرخورا« در جمع طالب مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( ساری افزود: انسان فرصت آزمون و خطا ندارد 
باید برای خودش  اینكه ضرر نكند و عمرش به هدر نرود  و برای 

الگویی برگزیند، الگویی که هیچ عیب و نقصی نداشته باشد.
وی اظهار کرد: از نظر قرآن  حیاتی که انسان باید برای خودش 

و  انسانی  حیات  شود،  حفظ  انسانیت اش  این که  تا  کند  اتخاذ 
معنوی است نه حیات حیوانی.

امام  که  مطلب  این  بر  تأکید  با  ادامه  در  مذهبی  کارشناس 
حسین)ع( تمام اهدافش خارج کردن انسان از حیوانیت و زندگی 
زندگی  گونه ای  به  انسان ها  از  برخی  شد:  یادآور  بود،  حیوانی 
و  نازل تر  حیوان  زندگی  از  حتی  زندگی شان  نحوه  که  می کنند 
پست تر است، حیاتی که توجه نكردن به حالل و حرام، انصاف و 

دگرگرایی نداشتن از ویژگی  های آن است.

استاد حوزه و دانشگاه در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(

رسیدن به سعادت در زندگی نیازمند الگوگیری از ائمه)علیهم السالم( است

کارگاه علمی، پژوهشی مقاله نویسی با حضور استاد و پژوهشگر 
استان  دزفول  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  حوزوی 

خوزستان برگزار شد.
آغاز سخنان  پژوهشگر حوزوی در  و  استاد  »خانم خالوزاده«، 
خود در این کارگاه، یكی از حكمت های نهج البالغه را بیان کرد و 
بۀ ِبقلِب َسلیم«، اشاره به این نكته دارد که باید  گفت: »من جاء رَّ
ظرف دل را پاک نگه داشت و سلیم تحویل خدا داد، سپس اراده 
و مصلحت خداوند تعیین می کند چه چیزی به بنده تعلق بپذیرد. 
وی به شرح و تفصیل دوره پرداخت و افزود: دوره به صورت 
تفكر  را می طلبد، سپس  فردی  مطالعه  ابتدا  در  است،  کارگاهی 

گروهی و در پایان، ارائه و بیان نتیجه توسط گروه منتخب.
استاد و پژوهشگر حوزوی پس از شرح دوره، به ارائه مباحث 
صحبت  شنیدن،  زبان)خواندن،  یادگیری  مهارت  همچون  دوره 
تولیدی، شرح مقاالت کوتاه،  نوشتن(، مهارت دریافتی،  کردن، 
الیه های ساختاری جمله، ویژگی های جمله تحریری و پشتیبانی، 
پاراگراف،  بسط  روش های  پشتیبان خوب،  پاراگراف  ویژگی های 
مقدمه، پاراگراف نتیجه، توصیف، استدالل، تعریف کردن و زاویه 

دید پرداخت.
خانم خالوزاده در پایان این دوره جهت آشنایی بیشتر طالب با 
روش مقاله نویسی، شرکت کنندگان را مكلف به ارائه دو مقاله کوتاه 
الیه های  درباره  تحقیقی  مقاله،  هر  برای  10منبع  از  استفاده  با 
مقاله نویسی)با  دوره  محتوای  درباره  مقاله ای  جمله،  ساختاری 
عنوان مقاله نویسی( و ارائه نوشتن مباحث کارگاه در قالب مقاله 

10 پاراگرافی کرد.

برگزاری کارگاه علمی پژوهشی 
مقاله نویسی در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( 

دگان
چا »

نشست اخالقی با موضوع »دشمن شناسی در زمان حال« با 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  رزوه  زیارتی  شهر  جمعه  امام  حضور 

الزهرا)س(  چادگان استان اصفهان برگزار شد. 
»حجت االسالم سعید کریمی«، امام جمعه شهر رزوه در این نشست 
به بیان اهمیت تأمل در واقعه کربال پرداخت و گفت: کربال یک فرهنگ 
است که از سوی امام معصوم برای شكوفایی حیات بشر تدوین شده تا 

با استفاده از آن بتوانیم راه زندگی را پیدا کنیم تا دچار روزمرگی نشویم.
از حضرت زینب)س( که در لهوف سید بن  با اشاره به سخنی  وی 
طاووس نقل شده است، افزود: حضرت زینب)س( عصر عاشورا وقتی 
کنار گودال قتلگاه حاضر شدند و پیكر امام حسین)ع( را دیدند، گفتند 
»ای برادر تو کشته روز جمعه هستی یا کشته روز دوشنبه؟« و منظور 
در  که  بود  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر  وفات  روز  دوشنبه،  روز  از  ایشان 
جرقه  و  شدند  جمع  سقیفه  در  پیامبر  اصحاب  از  عده ای  روز  همان 
یک فكر و بینش جدید را در اسالم زدند و در واقع همان سقیفه بنی 
ساعده بود که سبب شد حدود 50 سال بعد از رحلت پیامبر)ص( عده ای 

از مسلمانان به ظاهر مؤمن و عابد امام حسین)ع( را به قتل برسانند.
امام جمعه شهر رزوه بر لزوم عبرت گیری از عاشورا تأکید کرد 
بینشی  بدانیم چه  این که  یعنی  از عاشورا  بیان داشت: عبرت  و 
که  هیزمی  بدانیم  اینكه  یعنی  ایستاده،  غدیر  جریان  مقابل  در 
درب خانه حضرت زهرا)س( را آتش زد، همان هیزم و آتش، عصر 
را  بینش  این  اگر  و  سوزاند  را  حسین)ع(  امام  خیمه های  عاشورا 

شناختیم ما نیز چون مردم کوفه دچار امام کشی نمی شویم.
وی ادامه داد: برای شناخت کربال باید به تفاوت ابوبكر و عمر 
با حضرت علی)ع( توجه کنیم، چرا که این دو خلیفه در ظاهر مانند 
حضرت علی)ع( زندگی ساده و زاهدانه ای داشتند و آنچه این دو 
را از امام علی)ع( متفاوت می کرد، این بود که آن ها دین را برای 
دین  بود،  دنیا  مقابل  در  دین  جا  هر  و  می خواستند  خود  دنیای 
را فدای دنیا می کردند و با همین فكر بود که کار به حذف امام 

حسین)ع( رسید، زیرا امام حسین)ع( تجسم دین بودند.
حجت االسالم کریمی در بخش پایانی سخنان خود طالب را 
مورد خطاب قرار داد و گفت: فلسفه قیام امام حسین)ع( این بود 
که امام)ع( دیدند برخی حرام خدا را حالل کرده و به باطل عمل 
می کنند، از این رو طالب باید توجه داشته باشند درس خواندن 
آن ها همراه با کسب معنویت و عمل به دستورات اسالم و امر به 

معروف و نهی از منكر و اصالح جامعه باشد.

 امام جمعه»رزوه« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( :

کربال یک فرهنگ است 
که از سوی امام معصوم)علیهم السالم( برای 
شکوفایی حیات بشر تدوین شده است

ین قزو »

از  قزوین  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  کارشناس 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 در ساختمان مدیریت 

این حوزه علمیه خبر داد.
پورعلی«  حبیبه  »خانم 
پایان  جلسه  این  در  گفت: 
به  طلبه  از  یكی   3 سطح  نامه 
مؤسسه  از  رجبی  مستانه  نام 
کوثر  حوزوی  عالی  آموزش 
قزوین با موضوع ویژگی جامعه 
آیه 55 سوره  براساس  مهدوی 
ویدئو کنفرانس  به صورت  نور  

مورد بررسی قرار گرفت.
مسعود  اسالم  حجج  حضور  با  دفاعیه  جلسه  این  افزود:  وی 
عنوان  به  آقایی  محمدرضا  و  راهنما  استاد  عنوان  به  محفوظی 

استاد مشاور و فاضل حسامی به عنوان استاد داور برگزار شد.

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 
در حوزه علمیه خواهران استان قزوین

پاکدشت«

مدیر مدرسه علمیه خواهران نرجسیه سیرجان گفت:  مبلغان 
به مناسبت ماه محرم در مدارس سطح شهر  این مدرسه علمیه 

حضور پیدا کرده و به فعالیت تبلیغی پرداختند.
تأثیرگذاری  جهت  مبلغان  افزود:  پاریزدخت«  حمیده  »خانم 
روش  با  رسانه ای  چند  سخنرانی  برمخاطبان،  خود  مطالب 
کجا؟  تا  حسین)ع(  امام  با  دین؟  موضوعات)چرا  در  پاورپوینت 
زندگی به سبک حسین)ع( و یاری امام عصر چرا و چگونه؟( ارائه 

کردند.
وی اظهار کرد: این روش مورد استقبال معلمان، دانش آموزان 

وخانواده های آنان قرار گرفت.

جان
سیر حضور مبلغان مدرسه علمیه خواهران «

نرجسیه در مدارس  سطح شهر

علمیه  مدرسه  مدیر 
خواهران فاطمیه)س(  پاکدشت 
از بازدید طالب این مدرسه از 
حضرت  عمومی  کتابخانه 
که  نجفی)ره(  مرعشی  آیت الله 
و  مهم  کتابخانه های  از  یكی 

معتبر ایران است، خبر داد.
وفائی نژاد«  زهرا  »خانم 
پژوهشی  بازدید  این  گفت: 
با  زیارتی  فرهنگی  اردوی  و 
هدف آشنایی طالب با مراجع 
فعالیت های  و  شیعه  تقلید 
با  آشنایی  هم چنین  و  آنان 
ترویج  جهت  کتابخانه ها 
هم  و   کتابخوانی  فرهنگ 
حضرت  حرم  زیارت  چنین 
معصومه)س( و مسجد مقدس 

جمكران برگزار شد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران 
فاطمیه)س( پاکدشت اظهار کرد: 
راهنمای  بازدید  این  ادامه  در 
معرفی  با  کتابخانه  از  بازدید 
کتابخانه  مختلف  بخش های 
بزرگ  کتابخانه  کرد:  تصریح 
قم  در  نجفی  مرعشی  الله  آیت 
بسیاری از کتب خطی اسالمی 
جهان را دارا است و بسیاری از 
با  و  ترین  نفیس  این کتب جزو 
ارزش ترین متون تاریخی است 
که قرن ها از عمر آنها می گذرد. 

بازدید طالب مدرسه 
علمیه خواهران 

فاطمیه)س(  از 
کتابخانه »آیت الله 
مرعشی نجفی)ره(« 

در قم

»عالمه طهرانی« می فرماید: »جناب  آقای سید هاشم حداد« ]عارف نامی و شاگرد برجسته »سید علی آقا قاضی«[ از 
قبرستان معروف به » شیخان« بسیار مبتهج بودند و می فرمودند: بسیار پر نور و پر برکت است و خدا می داند چه نفوس زکیه 

و طیبه ای در اینجا مدفونند. 
پس از قبر مطهر بی بی که فضای قم و اطراف قم را باز و گسترده و سبک و نورانی نموده است و به واسطه برکات آن 
حضرت است که گویا خستگی از زمین قم و از خاک قم برداشته شده است، هیچ مكانی در قم به اندازه این قبرستان نورانی 
و با رحمت نیست! و سزوار است  طالب و سائرین بیشتر از این، به این مكان توجه داشته باشند و از فضایل و فواضل معنوی 

و ملكوتی آن بهره مند شوند و نگذراند این آثار محو شود و دستخوش نسیان قرار گیرد. ا
***

قبر بسیاری از أعالم شیعه مانند »زکریا بن ادریس« و »زکریا بن آدم« و »محمد بن قولویه« در اینجاست؛ و اخیرا« قبر 
»مرحوم  هیدجی« سالک دل سوخته و وارسته، و قبر »مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملكی تبریزی«، و قبر »مرحوم حاج میرزا 

علی آقا شیرازی« و امثالهم در اینجاست که هر یک استوانه ای از عظمت و جالل می باشند. 

ست
ی ا

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

صفهان ا » زنجان«قزوین«

سومین همایش تخصصی 
همت  به  خواهر  مبلغان 
حوزه علمیه خواهران استان 
سهروردی  سالن  در  زنجان 

این شهر برگزار شد.
حسن زاده«،  حمدالله  »آقای 
از  معاون اجتماعی و پیشگیری 
استان  دادگستری  جرم  وقوع 
زنجان در این همایش، بهترین 
راه حل برای کاهش آسیب های 
اجتماعی و افزایش سرمایه های 
اجتماعی را تبلیغ و ورود مبلغان 

در این عرصه دانست.
افزایش  علت  وی 
اشاعه  عدم  را  بزهكاری ها 
و  دانست  ارزش ها  تبلیغ   و 
مباحث  بر  باید  کرد:  بیان 

ارزشی، عمق بخشید.
تأکید  ضمن  حسن زاده 
تمام  به  مبلغان  ورود  بر 
ویژه  به  تبلیغی  عرصه های 
خواستار  مجازی  فضای 
برخورد  و  فكر  اتاق  تشكیل 
انجام  دنبال  به  گاهانه  آ
کارهای ایجابی در تبلیغ شد.
زهرا  »خانم  همچنین 
موسسه  سرپرست  علمی«، 
نورالزهرا)س(  عالی  آموزش 
کارگاه  این  در  نیز  زنجان 
و  فنون  مباحث  بیان  به 

شیوه های تبلیغی پرداخت.

همزمان با ماه محرم؛

همایش مبلغان خواهر 
به همت حوزه علمیه 

زنجان برگزار شد

دوره تربیت مربی »آشنایی با 
به همت  نوظهور«  عرفان های 
حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه 

کوثر شهر قزوین برگزار شد.
»حجت االسالم مهراب صادق نیا«، 
در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
عرفان های  نقد  به  دوره  این 
یهودی  مسیحی،  آمریكایی، 

و عرفان های فراعلم پرداخت.
مقابله  برای  گفت:  وی 
باید  نوظهور  عرفان های  با 
صورت  به  را  اسالم  مسائل 
کامل استنباط کرد تا بتوان 
جامعه  نیازهای  تمام  پاسخ 

امروز را داد.
دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
با بیان این که باید مسئوالن 
نوظهور  عرفان های  با 
کرد:  تأکید  کنند،  مقابله 
عرفان های  با  مقابله  برای 
فرهنگی،  کار  باید  نوظهور 
سیاسی، کالمی و اجتماعی 

کرد.
این  است؛  ذکر  شایان 
دوره با هدف آشنایی طالب 
جنبش های  آسیب های  با 
راهكارهای  ارائه  و  نوظهور 

مقابله با آن ها برگزار شد.

به همت مؤسسه آموزش عالی 
حوزوی کوثر  برگزار شد

دوره تربیت 
مربی »آشنایی 
با عرفان های 

نوظهور« 

نشست »تأثیر فرهنگ عاشورا بر استحكام خانواده« در مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( فامنین با حضور طالب و بانوان شهر برگزار شد.

این نشست  در  دانشگاه  و  دلبر«، مدرس حوزه  »حجت االسالم 
گفت:  الحسین)ع(  اباعبدالله  برای  سوگواری  فضائل  بیان  ضمن 
ایام محرم و صفر باشد؛ بلكه  به  نباید محدود  یادآوری وقایع کربال 

قیام امام حسین)ع( باید در تمام مراحل زندگی سرمشق قرار گیرد.
وی افزود: متأسفانه تجمالت و مدگرایی آفت زندگی امروزه شده 

است. در حالی که ائمه اطهار)علیهم السالم( الگوی ساده زیستی هستند.
امام  مصباح،  حجت االسالم  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
جمعه فامنین درباره تأثیر فعالیت های حضرت زینب)س( برجاودانه 
الگوگیری  خواستار  و  پرداخت  سخن  ایراد  به  کربال  قیام  ماندن 

بانوان از دختر امیرمؤمنان)ع( شد.

 مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

نشست »تأثیر فرهنگ عاشورا 
بر استحکام خانواده«

امام زمان)عج(« در مدرسه  به  نشست اخالقی »وجوب معرفت 
علمیه خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد برگزار شد.

»حجت االسالم معلی«،  مدرس حوزه و دانشگاه در این نشست 
آیات قرآن اظهار کرد: لزوم و وجوب معرفت به امام  با اشاره به 
است.  و ضروری  بد الزم  و چه  بر همه مردم چه خوب  زمان)عج( 
فراخوانده  حسابرسی  به  امامانشان  سوی  از  قیامت  روز  در  مردم 

می شوند.
ماَت  »َمْن  می فرمایند:  که  اکرم)ص(  پیامبر  روایت  بیان  با  وی 
نوع  دو  کرد:  تصریح  ًة«  جاِهِلَیّ َمْیَتًة  ماَت  َزماِنِه  إماَم  َیْعِرْف  َلْم  َو 
جاهلیت وجود دارد. یک نوع آن اشاره به جاهلیت پیش از اسالم 

و نوع دوم آن جهل به امام زمان خود است.

حضور  با  اخالقی  نشست 
عضو مجلس خبرگان رهبری 
اصفهان  موقت  جمعه  امام  و 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 
برگزار  اصفهان  سیدالشهدا)ع( 

شد.
ابوالحسن  سید  »آیت الله  
مجلس  عضو  مهدوی«، 
جمعه  امام  و  رهبری  خبرگان 
موقت اصفهان در این نشست 
حوزه  در  علم  سه  گفت: 
رکن  و  اساس  که  می آموزیم 
علوم است و اگر این سه علـم 
توانیم  نمی  نیاموزیم،  اول  را 
بپردازیم،  دیگر  علوم  سایر  به 
نیـاز روحی  این سه علـم  زیرا 

انسان را برآورده می کند.
اینكه   به  اشاره  با  وی 
ادبیات عرب، انسان را تربیت 
ما  رفتار  به  مربوط  و  نمی کند 
مقدمه ای  آن  بلكه  نیست، 
روایات  و  قرآن  با  کار  برای 
است، افزود: سه علم معانی، 
بالغت  قانـون  بدیع،   بیان، 
چگونه  که  آموزد  می  ما  به  را 
قرآن را تفسیـر کنیم و باطـن 

آن را بفهمیم. 
امام جمعه موقت اصفهان 
است  ممكن  اینكه  بیان  با 
را  عرب  ادبیات  همین  فردی 
دور شود،  از خدا  و  بگیرد  یاد 
در  کسی  مثال  کرد:   اظهار 
جاسوس  عنوان  به  حوزه 
بتواند  دین  علیه  که  می آید 

سخنرانی کند و کتاب بنویسد 
از این دست است.

علوم  داد:  ادامه  وی 
ترتیب  به  بحث  مورد  سه گانه 
علم  کالم،  علم  اهمیت 
و  است  احكام  علـم  اخـالق، 
علم اعتقادات، داشتـن اعتقاد 
اهل  قرآن،  توحید،  به  صحیح 
و  الهی  انبیای  بیت)علیهم السالم(، 

صفات الهی است. 
یادآور  مهدوی  الله  آیت 
عربی  زبان  دستور  اگر  شد: 
بررسی  قصد  می گیریم،  یاد 
ایـن عقاید را داریم تا شک در 
وجود ما رسوخ نكند و یكی از 
شک  رجس،  مهم  مصادیق 
یقین  به خدا  است، کسی که 
رجس  او  در  دیگر  کرد،  پیدا 
نیست، »انما یرید الله لیذهب 
و  البیت  اهل  الرجس  عنكم 

یطهرکم تطهیرا«.
صادق)ع(  امام  گفت:  وی 
فرمودند »الرجُس هو شک والله 
رجس  قّط«  ربنا  فی  تشُک  ال 
همان شک است وبه خدا قسم 

یک لحظه شک در خدا نكردم.
خبرگان  مجلس  عضو 
نیاز  نخستین  افزود:  رهبری 
یقین  به  رسیدن  حوزوی  یک 
است و شیرینی و لذت زندگی 
انسان رسیدن به یقین است، 
یقین  به  دنیا  در  انسان  اگر 
یقین  به  مرگ  از  بعد  نرسد، 
از  بعد  یقین  ولی  می رسد، 

مرگ دیگر فایده ای ندارد.
کرد:  خاطرنشان  وی 
در  ریشه اش  زندگی  سبک 
نباشد  یقین  تا  و  است  یقین 
رضایت و توکل و ترس از خدا، 
از  نترسیدن  فشانی،  جان 

دشمن به وجود نمی آید.
بیان  با  مهدوی  آیت الله 
سبک  باشد  یقین  اگر  اینكه 
مثاًل  و  می شود  عوض  زندگی 
جور  دشمن  مقابل  در  یقین  با 
می شود،  ایستادگی  دیگری 
درست  همسر  با  انسان 
را  خدا  چون  می کند،  برخورد 
نمی کند،  حرام  کار  و  می بیند 
تا  آمده ایم  حوزه  به  گفت:  
ریشـه یقین را پیدا کنیم و علم 
یقین  به  رسیدن  برای  کالم 
انسان  که  علمی  پس  است، 
در حوزه می خواند)علم کالم( 

برای رسیـدن به یقین است و 
اصحاب امام حسین)ع( چگـونه 
شوخی  هم  با  عاشـورا  شب 
می کردند و خوشحال بودند در 
حالی که یقین داشتند فردا روز 

شهادتشان است.
اخالق  علم  گفت:  وی 
است  اساسی  علمی  دومین 
منتها  است،  یقین  نتیجه  که 
اخالق،  و  است  فكر  از  یقین 

صفت نفس است.
امام جمعه موقت اصفهان 
داشتن  را  اخالق  نمونه  یک 
علـم دانست و گفت: حلیم به 
کسی گفته می شـود که عادت 
به فرونشانـدن خشم خود دارد 
در حالی که اگر کسی عادت 
با  و  باشد  نداشته  کـار  این  به 
را  خود  خشم  بسیار  تالش 
بلكه  نیست،  حلیـم  فرونشاند 

کظم غیظ کرده است و ائمـه 
منتهی  معصومین)علیهم السالم( 

الحلم هستند.
یک  داشت:  ابراز  وی 
نمـونه دیگر اخالق، نداشتـن 
و  است  دل  در  مؤمن  کینه 
 159 آیه  عمران  آل  سوره  در 
سه روش برای رفع کینه بیان 

شده است.
مورد  در  مهدوی  الله  آیت 
گفت:  نامشروع،  شهوت 
که  بگیرد  یاد  باید  انسان 
عفت  داشتـن  به  چگونه 
روحیه  کند، عفت  پیدا  عادت 
است، یک حوزوی نه تنها باید 
باید  بلكه  کند،  حیا  به  عمل 

روحیه حیا داشته باشد.
باید  کرد:  تأکید  وی 
از  بیاموزیم  را  دخترمان 
تا  کند  سر  چادر  اول  کالس 
او کم نشـود و  عفت و حیای 
نكند،  پیدا  حیایی  بی  جرأت 
فقهی  نظر  از  حجاب  حداقل 
وجه  بجز  بدن  همه  پوشاندن 
نبودن زینت،   وکفین،  آشكار 
چسبان  و  آرایش   نداشتن 
است  لباس  نبودن  کوتاه  و 
است،  حجاب  حداقل  این  و  
ولی از طلبه انتظار می رود که 

حیای بیشتری داشته باشد.
خبرگان  مجلس  عضو 
ای  قوه  حیا،  افزود:  رهبری 
که  است  شخص  وجود  در 
باز می دارد،  قبیح  کار  از  را  او 

حضرت عباس)ع( بخاطر حیـا 
آب ننوشید و حیا در همه چیز 
صدق می کند، حیـا در چشم، 
غذاخوردن،  نشستن،  طرز 
و...مثل  خوابیدن  زدن،  حرف 
مادر،  چشم  در  نشدن  خیره 
حیوانی  جلوی  نخـوردن  غذا 
و  کند  می  نگـاه  را  شما  که 
از  باید  را  استثنـائی  حیـای 
آنقدر  سگ  گرفت،  یاد  سگ 
حیای زیادی دارد که در برابر 
صاحبش  از  که  کمی  نعمت 
دریافت می کند تا پای جانش 
می کند  مواظبت  صاحبش  از 
و کوچک ترین بی احترامی به 
او نمی کند، پس چگونه  ما در 
برابر خدایی که این همه نعمت 
به ما داده هیچ حیایی نداریم و 

این همه گناه می کنیم.
علم  سومین  گفت:  وی 
است،  احكـام  حوزه  اساسی 
یاد  خوب  را  احكام  باید 
کردیم  عمل  اگر  و  بگیـریم 

عمل صالح مـی شود.
اظهار  مهدوی  آیت الله 
به  بایـد  زمینـه  این  در  کرد: 
و   کنیم  عمل  مراجع  رسالـه 
می فرماید  بینـه  سوره   7 آیه 
یاد  را  احكام  علـم  »هرگاه 
خیر  کردید  عمل  و  گرفتید 
که  کسی  شود«  می  البـرّیه 
عمـل صالح داشته باشد، باید 
اخالقش خوب باشد و احكام 

را هم بلد باشد.

»آیت الله مهدوی« در جمع طالب  مدرسه علمیه خواهران سیدالشهدا)ع(

سه علم در حوزه  علمیه اساس و رکن علوم است

از  فامنین   الزهرا)س(  معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
برگزاری نشست »آسیب شناسی عاشورا« با حضور معاون سیاسی 

ناحیه همدان در این مدرسه علمیه خبر داد.
»خانم نرگس کریمی« گفت: در این نشست سرهنگ آخوندی، 
معاون سیاسی ناحیه همدان به بررسی علل مقابله با امام حسین)ع( 
و  ساده اندیشی  و  سهل انگاری  چون  عواملی  گفت:  و  پرداخت 

عدم بصیرت سبب دور افتادن مردم از اطراف امام)ع( شد.
فامنین  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
افزود: معاون سیاسی ناحیه همدان انگیزه های قومی و قبیله ای 
و مال و فرزند را از دیگر عوامل مقابله با امام دانست و اظهار کرد: 
برای آنكه شاهد حوادثی چون عاشورا نباشیم، باید آمادگی الزم از 

جهت سیاسی و دشمن شناسی داشته باشیم. 

نشست »آسیب شناسی عاشورا«

منین اف »

مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( آران 
و بیدگل از اجرای طرح هر هفته دیدار با یک خانواده 

شهید به همت این مدرسه علمیه خبر داد.
»خانم محبوبه داداشی گفت: در این طرح طالب 
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( آران وبیدگل 

هر هفته با یكی از خانواده های شهدا دیدار می کنند.
وی افزود: این طرح هر هفته به همت یک پایه از طالب 
دیدار  این  در  که  می شود  برگزار  اساتید  با  همراه  دو  سطح 
خانواده شهدا به بیان خاطراتی از فرزند شهیدان می پردازند.

زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
دیدارها  این  از  در هر یک  اظهار کرد:  بیدگل  و  آران 
از  قطعه ای  و  شده  داشته  گرامی  شهدا  خاطره  و  یاد 

وصیت نامه شهید قرائت می شود.

به همت مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد 

اجرای طرح هر هفته دیدار با یک خانواده شهید

آغاز  جلسه  نخستین 
اعزام 20 مبلغ مدرسه علمیه 
زینب)س(  حضرت  خواهران 
شهر آران و بیدگل به مدارس 
تبلیغ  معاون  حضور  با  شهر 
مبلغ  اعزام  مسئول  و  کاشان 

این مدرسه علمیه برگزار شد.
»حجت االسالم حسامی«، 
معاون تبلیغ  کاشان در ابتدای 
این جلسه به اهمیت کار تبلغ 
خداوند،  گفت:  و  پرداخت 
و  حبه   به  بار  یک  را   انفاق 

کرده  تعبیر  جنت  به  دیگر  بار 
انفاق  راه  در  که  چرا  است؛ 
نیت های افراد با یكدیگر فرق 
هر  که  باشد  یادمان  می کند، 
باید  کار  ابتدای  در  ما  از  یک 
نیت هایمان را تصحیح کنیم. 

مبلغ  یک  کار  افزود:  وی 
رساندن  مگر  نیست  چیزی 
به  اهل بیت)علیهم السالم(  گفتار 
مردم و خود اهل بیت)علیهم السالم( 
تمام  یاور  و  یار  راه  این  در 

مبلغان خواهند بود.

حسامی  حجت االسالم 
شرح  به  اشاره ای  ادامه  در 
مدارس  در  مبلغان  وظایف 
که  مباحثی  اهم  به  و  داشت 
دانش آموزان  بین  در  باید 

مطرح شود پرداخت.
کرد:   تأکید  پایان  در  وی 
مبلغ  یک  مدرسه  هر  باید 
به  مبلغ  آن  و  باشد  داشته 
هدف  یک  ثابت،  شكل 
پایان  تا  را  شده  برنامه ریزی 

سال دنبال کند.

 اعزام 20 مبلغ مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س(  
آران و بیدگل به مدارس شهر

جلسه تفسیر زیارت عاشورا 
با حضور محقق برگزیده  آران 
تفسیر  زمینه  در  بیدگل  و 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 
شهر  این  زینب)س(  حضرت 

برگزار شد.
»خانم  جلسه  این  در 
محقق  غالمرضازاده«، 
برگزیده آران و بیدگل در زمینه 
تفسیر به تفسیر زیارت عاشورا 
پرداخت و به فضلیت خواندن 
زیارت عاشورا، شرح و تفسیر 
با  زیارتنامه  این  انطباق  و 

مسائل روز جامعه اشاره کرد.
از  قسمتی  افزود:  وی 
مصیبت  شرح  عاشورا  زیارت 
امام  بر  شده  وارد  بزرگ 
حسین)ع( است، به شكلی که 
آیت الله مطهری)ره( می فرماید 
بیست  کربال  واقعه  در  که 
در  که  داد  رخ  بزرگ  جنایت 

دنیا بی نظیر بود.
اشاره  با  غالمرضازاده 
از  برخی  که  مطالبی  به 
اهل بیت)علیهم السالم(  ذاکران 
می کنند  بیان  ذکرهایشان  در 
گاهی  کرد:  اظهار  و  داشت 
شیعیان  و  محبان  ما  خود 
که  هستیم  حسین)ع(  امام 
می  ظلم  ایشان  خاندان  به 
قیمتی  هر  به  که  چرا  کنیم، 
را  مردم  اشک  می خواهیم 
به  راستا  این  در  و  بیاوریم  در 
ذکرهایی متوسل می شویم که 
دور از شأن اهل بیت)علیهم السالم( 

است.
آران  برگزیده  محقق 
امام  داد:  ادامه  بیدگل  و 
زمان)عج( فرمودند »لعنت خدا 
و همه مالئک و بندگان صالح 
خدا بر کسانی که حق ما را به 

خوبی ادا نمی کنند«.

نشست فرهنگی پژوهشی »نقش طالب در احیاء امر به معروف 
و نهی از منكر« در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( آران 

و بیدگل برگزار شد.
در این نشست »خانم معصومه امین پور«، استاد حوزه و کارشناس 
امور دینی گفت: جنبش و حرکت امام حسین)ع( با این شعار آغاز شد 
که »خدایا ارزش ها را دوست دارم و ضد ارزش ها را ناپسند می شمارم«.
وی افزود: امام حسین)ع( با بررسی اوضاع جامعه به این نتیجه 
رسیدند که معروف ها هر روز در حال کاهش است و منكرها رو به 
افزایش هستند، به همین علت کمبود این واجب فراموش شده 
به  امر  احیاء  را  خود  نهضت  اهداف  از  یكی  و  کردند  احساس  را 

معروف و نهی ازمنكر قرار دادند.
از  امروز،  جامعه  اوضاع  به  نگاه  با  کرد:  اظهار  حوزه  استاد 
حجاب و پوشش و عزاداری هایمان گرفته که این روزها فقط به 
ظاهر بسنده کردیم  و ظاهری سیاه پوش داریم اما دریغ از این که 
تا  باشیم  قائل  حرمتی  یک  هم  مشكی  لباس  همین  برای  باید 
از  یافته است، همه حاکی  امنیت که در سال های اخیر کاهش 

یک واجب فراموش شده است.
امین پور ادامه داد: در زمان حكومت امام حسین)ع( حكومت از دست 
و در حال حاضر هم  افتاد  فرد  به دست پست ترین  فرد  ترین  باشرافت 
نابسامانی های وضع جامعه امروز علتش چیزی نیست مگر عدم تذکر به 

یكدیگر و واجب فراموش شده ای به نام امر به معروف و نهی از منكر.
وی خاطرنشان کرد: در این زمانه دشمن خیلی خوب بر روی احكام 
شرع ما دست برده و مغالطه کرده است و در عرف هم جاری شده است 
که اگر تأثیر ندارد امر به معروف و نهی از منكر واجب نیست اما آیا واقعا 
احكام شرع ما این است؟!! اصل حكم شرع این چنین بیان شده که 
اگر احتمال تأثیر می دهید باید امر به معروف و نهی از منكر کنید اما 

دشمن این احتمال تأثیر را مغالطه کرده و برداشته است.
کارشناس امور دینی بیان داشت: در همین راستا مقام معظم 
رهبری)مدظله  العالی( می فرمایند »احتمال تأثیر همه جا قطعی است و 

کار امر به معروف را باید انجام داد«.

با  عاشورایی  شبهات  بررسی  هفتگی  نشست 
امام  برای  گریه  یا  حسین)ع(  امام  با  گریه  موضوع 
حسین)ع( در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س(  

آران و بیدگل برگزار شد.
کارشناس  و  حوزه  استاد  ارباب،  نشست  این  در 
اسالم  پیامبر  از  روایتی  به  اشاره  با  شبهات  به  پاسخ 
مؤمن  دل  در  خداوند  فرمود  که  محمد)ص(  حضرت 
حرارتی از امام حسین)ع( قرار داده است که هیچ گاه 
این حرارت از بین نمی رود، گفت: آیا به این موضوع 
در  محمد)ص(  حضرت  که  را  حرارتی  کرده ایم؟!  فكر 
ماه های محرم چگونه  در  داشتند،  اشاره  سخنانشان 

است و یا اصال این حرارت چگونه شعله ور می شود؟
برپا  همین  افزود:  موضوع  این  به  پاسخ  در  وی 
لباس های مشكی  و پوشیدن  کردن پرچم های سیاه 
اجتماعی  و  فردی  حرارت  یک  از  حاکی  همه  خود 
در سطح شهر است و باید جنبه شخصی زنده کردن 
اشاره  سخنانشان  در  اکرم)ص(  پیامبر  که  را  حرارتی 

داشتند در زندگی شخصی مان بیشتر زنده کنیم.
و  کرد  اشاره  اباعبدالله  کلمه  معنی  به  حوزه  استاد 
ادامه داد: این کلمه به معنای پدر بندگی خدا است، 
یعنی امام حسین)ع( با کاری که در عاشورا انجام داد، 
عبودیت را به طور علنی به همگان نشان داد و 

حضرت با این قیام خود، ما را زنده نگه داشت، چرا که 
امام  اما  بكشند  را  شعیان  تمام  می خواستند  بنی امیه 

حسین)ع( مانع از این امر شد.

گل بید ان و آر برگزاری نشست »نقش طالب در احیاء «
امر به معروف و نهی از منکر«

 نشست »بررسی شبهات عاشورایی«

برگزاری 
جلسه تفسیر 
زیارت عاشورا

سنگرد سو  مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( برگزار کرد«

نشست »وجوب معرفت به امام زمان)عج(«

سلیقه معنوی »میرزا جواد آقا ملکی تبریزی«
»مرحوم میرزا عبدالله شالچی تبریزی« می فرماید: 

بود و رساله عملیه  تبریزی که هم مجتهد در فقه  آقای ملكی  ... مرحوم استادم حاج میرزا جواد 
در خوردن، خوابیدن،  انسان  که  دادند  نظر، دستوراتی می  معارف اسالمی صاحب  در  و هم  داشت 
نشستن، صحبت و عمل کردن چگونه رفتار کند. یكی از دستورات ایشان این بود که : انسان نباید 

معصیت کند. 
***

راست  راه  به  را  پیروانش  و  عالمی است که خوش سلیقه است  این  آقا!  ببینید  را  خوش سلیقگی 
هدایت می کند. اولین دستوری که می دهد این است که انسان نباید معصیت کند. می فرمود: 

انسان در خوردن نباید به قدری نخورد که ضعف پیدا کند و نه به قدری بخورد که کسل شود و از 
اطاعت باز بماند. ایشان به شب خیزی خیلی اهمیت می داد.



صاحب امتیاز: مرکز مدریت حوزه های علمیه خواهران
مدیر مسئول: علی موالیی

رسدبیر و مدیر اجرایی: علی جامل نیک
نشانی: 

 قم، بلوار امین، نبش کوچه 51، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
http://whc.ir :تلفن:  02532144150  نشانی الکرتونیکی

نشرهی  خبری - اطالع رسانی     مرکز   مدرییت   حوزه اهی  علمیه خوارهان

سال دهم

شامره 152

بیست و پنجم آبان 

1394
8

یادی از شهدا...

دیرامپاتن  پوتره  »خانم 
شبكه  مدیران  از  دیامپوان« 
فیلیپین  در  ادیان«  »اتحاد 
همایش  در  شرکت  برای  که 
و  سیره  در  »قرآن  بین المللی 
به  خمینی)ره(«  امام  اندیشه 
گفت وگو  در  بود،  آمده  ایران 
با ایكنا ضمن بیان این مطلب 
گفت: این دومین سفر من به 
سال  سه  حدود  است.  تهران 
پیش هم به تهران آمدم تا در 
بشر  مورد حقوق  در  همایشی 
سخن بگویم. من مسلمانم و 
اسالمی  کشور  این  به  آمدن 
دارد،  خوبی  مردمان  که  را 

دوست دارم.
آمریكا  از  مستقیمًا  که  وی 
این  در  تا  بود  آمده  ایران  به 
توضیح  کند،  شرکت  همایش 
ادیان  اتحاد  با شبكه  من  داد: 
شهر  در  آن  اصلی  مقر  که 
سان فرنسیسكو در آمریكاست، 
یک  اساسًا  که  می کنم  کار 
و شبكه  کانون حمایت جهانی 
حدود  ما  است.  ادیان  بین 
انجمن  و  سازمان   9000
را  آن ها  که  داریم  مردمی 
محافل همكاری می نامیم و در 
حال حاضر در 95 کشور جهان 

فعالیت می کنیم.
فعال دینی فیلیپینی گفت: 
سابقه آشنایی من با ایران و با 
سال  چند  به  خمینی)ره(  امام 

سفارت  که  می گردد  باز  قبل 
ایران در مانیل از من خواستند 
مسائل  مورد  در  سخنرانی  تا 
و  زیارت  مانند  اسالمی  مهم 

روزه داشته باشم.
سفارت  با  من  افزود:  وی 
و  دارم  خوبی  رابطه  ایران 
آن ها برنامه های زیادی برای 
نسبت  مردم  شناخت  افزایش 
و  دارند  اسالم  آموزه های  به 
امام  و  ایران  که  بود  اینطور 

خمینی)ره( را شناختم.
دیرامپاتن  پوتره  خانم 
دیامپوان که یكی از سخنرانان 
و  قرآن  بین المللی  همایش 

امام خمینی)ره( در تهران بود، 
باری نیست  اولین  این  گفت: 
امام  مورد  در  می خواهم  که 
کنم.  سخنرانی  خمینی)ره( 
من یكی از کسانی هستم که 
سخن  بسیار  ایشان  مورد  در 

گفته ام.
عقیده  به  گفت:  وی 
خمینی)ره(  امام  انقالب  من 
نفس  عزت  بازگرداننده 
از  یكی  بانوان  حقوق  و 
این  انقالب  دستاوردهای 
رهبر بزرگ بود. همچنین خط 
سازگار  خمینی)ره(  امام  مشی 
بر  می گفت  آنچه  و  قرآن  با 

مبنای قرآن و سنت بود.
که  فیلیپین  دینی  فعال 
رشته  در  را  خود  دکترای 
افزود:  است،  گرفته  آموزش 
امام خمینی)ره(  آثار  و  سخنان 
و  کریم  قرآن  آموزه های  با 
سازگار  و  همخوان  احادیث 
است و ایشان در سخنان خود 
به صورت زیبایی از آموزه های 

قرآنی بهره می برد.
دیامپوان به جایگاه مادران 
از دیدگاه و منظر امام)ره( اشاره 
امام  نگاه  در  گفت:  و  کرد 
جایگاه  مادری  خمینی)ره(، 
بود  جامعه  در  بانوان  اصلی 

ابعاد  در همه  بانوان  و حضور 
محجوبیت  حفظ  با  جامعه 
و  جایگاه  حفظ  همچنین  و 
مورد  مسلمان  بانوان  حقوق 

تأکید ایشان بود.
فیلیپین  اجتماعی  فعال 
گفت: اگر بانوان غیرمسلمان 
در تالش برای احقای حقوق 
اسالم  هستند،  خود  آزادی  و 
داده  بانوان  به  قبل  از  را  این 
دارد  وجود  محدودیتی  اگر  و 
فرهنگی  قالب های  دلیل  به 

موجود است.
وی افزود: پیامبر)ص( نیز بر 
جایگاه واالی بانوان در جامعه 
خطبه  در  و  داشتند  تأکید 
جایگاه  کردند  ایراد  که  آخری 
گروه  این  برای  باالیی  بسیار 

ترسیم کردند.
گفت:  پایان  در  دیامپون 
بعد از حضرت محمد)ص( هیچ 
پیامبر دیگری نخواهد آمد؛ اما 
اندیشمندان  که  معتقدیم  ما 
همه  از  مسلمان  رهبران  و 
برخواهند خواست که  نسل ها 

امام یكی از آن  ها بود.
همایش  می شود،  یادآور 
اندیشه  و  سیره  در  »قرآن 
شرکت  با  خمینی)ره(«  امام 
از  مسلمان  متفكرین  و  علما 
کشورهای مختلف دهم آبان، 
برگزار  تهران  میالد  برج  در 

شد

فعال دینی فیلیپین  عنوان کرد:

انقالب امام)ره( بازگرداننده عزت نفس و حقوق بانوان بود
معرفی اسالم در برنامه مطرح ترین مجری زن جهان
 به گزارش پایگاه اینترنتی بوابه ویتو، »خانم اپرا وینفری« در برنامه 
و  دوستی  فرهنگ  تحكیم  به  نام»Belief«)ایمان(  به  خود  جدید 

محبت در اسالم می پردازد و زیبایی این دین را نشان می دهد.
پولدارترین زن جهان در برنامه تلویزیونی جدید خود، به بررسی انواع 

مختلف اعتقادات مردم جهان، اعمال مذهبی و دینی می پردازد.
بعضی  از  تصاویری  برنامه  این  در  من  گفت:  باره  این  در  وی 
بینندگان  برای  را  مكه  همچون  جهان  مقدس  و  معنوی  اماکن 

پخش خواهم کرد.
سنن  و  آداب  بر  برنامه  این  کرد:  تصریح  وینفری  اپرا  خانم 

تصوف در اسالم تمرکز خواهد کرد.
وینفری در ادامه افزود: در این برنامه وارون سونی، کارشناس 
ادیان  تعریف  با  جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  در  مذهبی  زندگی 
اطالعات  و  توضیح  را  اسالم  مورد  در  اشتباه  تصورات  آسمانی، 
بسیاری در رابطه با تاریخ اسالم با کمک دانشكده علوم اسالمی 

دانشگاه کالیفرنیا به مخاطبان خواهد داد.
با  را  خود  برنامه  دارد  تمایل  که  کرد  اعالم  آمریكایی  مطرح  مجری 
موضوع حمالت اسالم ستیزانه اخیر علیه مسلمانان در آمریكا آغاز کند.
و  اسالم  از  آمریكا  مردم  که  ترسی  به  اشاره  با  وینفری  اپرا 
مسلمانان دارند، گفت: ما در این برنامه با معرفی اسالم ناب به 

آمریكایی ها، نفرت و ترسشان را از بین خواهیم برد.

ماالوی یكی از فقیرترین کشورهای قاره آفریقا و جهان است. 
ماالوی اقلیتی مسلمان و پیشرو نیز دارد که البته مانند مسلمین 
فقری  و  آمیز  تبعیض  فضایی  در  قاره  این  کشورهای  از  بسیاری 

مضاعف روزگارمی گذارنند.
یكی از اصلی ترین حوزه های تبعیض علیه مسلمین ماالوی، 
حجاب زنان است. آمارها نشان می دهد که در کشوری که میزان 
خشونت های خانوادگی و آزار زنان به خودی خود باالست، زنان 
مسلمان به نسبت آزار بیشتری را تحمل می کنند. حمله به زنان 
این  اسالمی  گروه های  از  بسیاری  نگرانی  ماالوی  در  محجبه 
کشور راسبب شده است به طوری که آنها خواستار قانونی شدن 

حجاب در این کشور هستند.
یكی از اصلی ترین مكان هایی که تبعیض علیه زنان و دختران 
از  نمود دارد مدارس ماالوی است. هنوز و پس  آن  مسلمان در 
با  نمی توانند  دختران  کشور،  این  استقالل  از  دهه ها  گذشت 

حجاب وارد مدارس و دانشگاه ها شوند.
اندایال« مدیر سازمان زنان مسلمان نیز از دولت  »خانم فاطیما 
قانون  به  کشور  این  در  را  زنان  حجاب  از  حمایت  خواسته  ماالوی 
از  نیز  تبدیل کند. دکتر سلیم عمر دبیرکل شورای علمای ماالوی 
دولت خواسته به وضعیت قانونی حجاب در این کشور رسیدگی کند.
و  است  ماالوی  در  بزرگ  دین  دومین  اسالم  است  گفتنی 
مسلمانان ۳۶ درصد از جمعیت ۱۵ میلیونی این کشور را تشكیل 
آنكه  تا  بود  بدتر  بسیار  کشور  این  مسلمانان  وضعیت  دهند.  می 
رئیس  میالدی   ۹۳ سال  در  بود  مسلمان  یک  مولوزی  باکیلی 
جمهوری ماالوی شد و بهبودی اندکی در وضعیت مسلمین این 

کشور ایجاد شد.

قانون حمایت از حجاب زنان مسلمان در ماالوی
درخواست سازمان زنان مسلمان از دولت ماالوی  

خبرگزاری رویترز به نقل 
از »ریم فوزی« صاحب این 
هدف  داد،  گزارش  شرکت 
از این اقدام تامین خدمات 
امن برای زنان است، رنگ 
راننده  یونیفورم  و  خودرو 
صورتی و آرم شرکت بر روی 
خودروها نصب شده است.

رانندگان  استخدام  شرط 
زن داشتن مدرک دانشگاهی، 
یا  انگلیسی  زبان  با  آشنایی 
کنار  در  دیگری  زبان های 
زبان عربی است و رانندگان 
مانند  آموزش هایی  مزبور 
نحوه برخورد با زنان خارجی و 

کودکان را می گذرانند

آغاز به کار 
اولین تاکسی زنان 

در مصر

نیروی دریایی استرالیا از یک 
طی  که  محجبه  مسلمان  زن 
۲۶ سال خدمت خود در نیروی 
فعالیت  کشور  این  دریایی 
و در عرصه  چشمگیری داشته 
تنوع و تكثر فرهنگی نیز فعال 
زن  عنوان  و  کرد  تقدیر  بوده 

سال را به وی اختصاص داد.
»کاپیتان مونا شیندی« که در رشته مهندسی تسلیحات تحصیل 
کرده است و اکنون رئیس بخش جنگ ساحلی و پشتیبانی دریایی 
نیروی دریایی استرالیاست گفت: دوست دارم الهام بخش سایرین 
باشم تا آنها نیز از منطقه امن خود فراتر رفته و همه چیز را از زاویه 
دیگری نگاه کنند. می خواهم مردم خودشان باشند و هیچ ترسی 
از تبعیض نداشته باشند. آنها باید برای دیدگاه ها و سهم خود در 

جامعه مورد احترام قرار گیرند.
این زن مسلمان مجحبه وقتی ۲۳ ساله بود وارد نیروی دریایی 
شد. اولین چالش وی در ماه رمضان شكل گرفت که به وی گفته 

شد همراه دیگران غذا بخورد.
دیگران  با  همدردی  واکنش  اولین  گفت:  رابطه  این  در  وی 
از  بخشی  می کنم  تالش  شوم  عصبانی  که  این  جای  به  است 
راه حل باشم و نقش آموزشی را برعهده گیرم. در نهایت مردم به 

خواسته من احترام می گذارند.
شیندی چالش های خود را برای از بین بردن شكاف های فرهنگی 
با موفقیت به پایان رساند. وی اخیرا به عنوان مشاور استراتژیک امور 

فرهنگی اسالمی نیروی دریایی استرالیا انتخاب شده است.
وی با اشاره به این که حمالت تروریستی برخی از ابعاد تعالیم 
دینی را به یغما برده تا بتواند خشونت را توجیه کنند، این امر فضای 

وحشت و عدم قطعیت را برای غیر مسلمانان ایجاد کرده است.
»کیت مک کنزی« مسئول اهدای جایزه این مراسم که برای تقدیر 
از مونا شیندی برگزار شده بود گفت: برندگان این جایزه دستاورهای 

قابل توجه و نتایج تأثیرگذاری در عرصه فعالیت های خود داشته اند.
وی افزود: برندگان این جایزه شجاع، عالقمند به عرصه فعالیتی 

خود و آماده به چالش کشیدن روش های انجام امور هستند.

تقدیر از اولین زن محجبه و درجه دار 
در نیروی دریایی استرالیا

ملل  زنان  نهاد  پیش  چندی 
ویژه  نشستی  و  آموزشی  کارگاه 
کرد.  برگزار  یمنی  زن  رهبران 
نشست،  این  در  حاضر  زنان 
و  مختلف  سیاسی  احزاب  از 
بخش های  و  سازمان ها  نیز 
یمن  مدنی  جامعه  مختلف 
منظور  به  نشست  این  بودند. 
جهت  یمنی  زنان  به  کمک 
و  اقدامات  به  وحدت بخشی 
مشارکت خود در زمینه برقراری 
صلح دایمی و امنیت برگزار شد.
زنان  نهاد  اذعان  به  بنا 
زن   ۴۵ میان  از  متحد،  ملل 

نشست،  این  در  شرکت کننده 
نقش  تاکنون  زنان  از  برخی 
برقراری  در  مؤثری  بسیار 
در  بین المللی  امنیت  و  صلح 
در  اخیر  مخاصمات  وضعیت 

کشور یمن داشته اند.
این  بخش های  از  یكی  در 
یمنی  زن  رهبران  نشست، 
مالقات  را  دبیرکل  ویژه  نماینده 
مالقات  این  در  زنان  این  کردند. 

الزم  اقدامات  که  کردند  تقاضا 
امنیت  و  صلح  برقراری  برای 
شود  انجام  منطقه  به  بین المللی 
به  بشردوستانه  فعالیت های  و 
از زنان و کودکان  منظور حمایت 
نماینده  گیرد.  صورت  یمن  در 
نشست  این  در  نیز  دبیرکل  ویژه 
زنان  مطالبات  و  درخواست ها 
این  تحقق  و  شنید  را  یمنی 
خواسته ها را ضروری قلمداد کرد.
در  حاضر  زنان  اذعان  به  بنا 
کودکان  و  زنان  نشست،  این 
یمنی مهم ترین قربانی تجاوزارت 

عربستان به این کشور هستند.

مطالبات زنان یمن از نماینده دبیرکل سازمان ملل

تحقیق  یک  نتایج  انتشار  با  ایندیپندنت  انگلیسی  روزنامه 
به  وآنرا  داده  انجام  بیرمنگام  دانشگاه  استاد  آلن«،  »کریس  که 
خشونت بار  برخود  به  کرد،  خواهد  ارائه  انگلیس  عوام  مجلس 

جامعه انگلیس با زنان مسلمان پرداخته است.
به  زنان  آمارها و شنیدن صدای  به  توجه  با هدف  این تحقیق 
بار در انگلیس انجام  عنوان قربانیان اسالم هراسی برای اولین 

شده است.
آلن در این تحقیق با ۲۰ زن مسلمان که سن آنان بین ۱۵ تا 

۵۲ سال بود، گفت وگو کرده است.
این تحقیق،  بین موارد متعدد مطرح شده در  از  گفتنی است 
تعقیب  زنی مورد  از سوی  بود  زده  به صورتش  نقاب  یک زن که 
قرار گرفت و آن زن آب دهانش را به صورت وی انداخت و به او 
گفت که »تو به این دلیل چهره ات را می پوشانی که فردی زشت 

هستی«.

زنان مسلمان انگلیسی قربانی اسالم هراسی

سپس  و  طالبان  دست  به  »قندوز«  شهر  تسخیر  ماجرای 
عقب نشینی آنها در صدر اخبار افغانستان قرار دارد، اما افغان ها 
همچنان در تالش هستند کشوری بسازند که صلح و آرامش بر 
آن حكمفرماست، زنان و دختران از حق تحصیل برخوردارند و 

مردم، تصمیم گیرنده نهایی درباره سرنوشت خود هستند. 
 آمارها نیز نشان می دهد اکثر مردم افغانستان تقریبًا هیچ 
قدم های  هم  دولت  و  ندارند  طالبان  بازگشت  به  عالقه ای 
سال  یک  طی  زنان  جایگاه  ترفیع  منظور  به  توجهی  قابل 

گذشته برداشته است. 
رئیس  غنی«  »اشرف  پیروزی  از  سال  یک  از  بیش   

جمهوری فعلی افغانستان، در انتخابات می گذرد. 

 در طول این مدت، دولت وحدت ملی افغانستان سعی 
کرده تا حضور زنان در مناصب باالی اجرایی را پررنگ تر از 

گذشته  کند. 
باالی دولت، کاماًل خود  تغییرات در سطوح بسیار  این   
را نشان داد و بانوی اول نیز به صراحت، تعهد خود مبنی بر 

بهبود حقوق زنان را تكرار کرد. 
زنان  حقوق  زمینه  در  افغانستان  اول  بانوی  غنی«  »روال   
بسیار فعال بوده و با کمک های مستمر بشردوستانه به کودکان، 

پناهندگان و زنان، نامی نیک برای خود ساخته است. 
 وی همچنین بارها در مورد زنان افغانستانی در محافل 
غلط  باورهای  تنها  نه  روال  است؛  گفته  سخن  بین المللی 

جهانی از رفتار خشونت آمیز با زنان افغانستانی را رد می کند، 
مورد  و چند  افغانستان  روند صلح  در  آنها  از مشارکت  بلكه 

دیگر نیز تعریف و تمجید می کند. 
اما روال غنی تنها زن صاحب قدرتی نیست که برای به جلو 
راندن کشور خود تالش می کند؛ در حال حاضر، رئیس جمهور 
غنی، ریاست 4 وزارتخانه را به زنان سپرده است و قول داده که 
4 نفر از سفرای آینده افغانستان نیز از بانوان افغانستانی باشند. 
در حالی که در حكومت فعلی، زنان در حال محكم کردن 
جای پای خود در باالی هرم قدرت هستند، در پایین ترین 
پا گذاشته شدن  زیر  و  تبعیض، خشونت  با  آن هنوز  سطح 

حقوقشان روبه رو هستند. 

زنان »افغانستان« به دنبال حضور بیشتر در هرم قدرت

وارد  آسیب  مردان  از  بیش  زنان  به  هوا  شدن  گرم  دادند:  هشدار  کارشناسان   
با  می کند چرا که زنان در برابر سیل، خشكسالی و بیماری هایی که انتظار می رود 

تغییرات جوی تشدید شوند، آسیب پذیرتر هستند.
با تغییرات جوی« در کشورهای  باورند که »تبعیض جنسیتی مرتبط  بر این  آنها 
فقیرتر و در حال توسعه که نابرابری جنسیتی به طور معمول در آن ها بیشتر است، 
گسترده تر خواهد بود و عواقب منفی گرمای جهانی برای زنان در این کشورها به 
مراتب شدیدتر است. در عین حال نیز منابع مالی کمتری برای مقابله با پیامدهای 

این پدیده جوی برای این کشور ها موجود است.
در حقیقت زنان در کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان شرایط کافی 
یا  کردن  شنا  مهارت  همچون  توانایی ها  برخی  از  بهره مندی  برای  مطلوب  و 
محروم بودن از فناور ی های ضروری نظیر تلفن همراه برای درخواست کمک 
برابر حوادث طبیعی آسیب پذیرترند. همچنین در  در شرایط جوی بحرانی در 
از  یا یک همراه مرد  بدون حضور همسرشان  ندارند  اجازه  زنان  برخی جوامع 

خانه خارج شوند.

پرفسور »هیالری بامبریک« از دانشگاه سیدنی غربی با اشاره به اینكه در حادثه 
طوفان بنگالدش در سال 1991 میالدی، 90 درصد از 150 هزار قربانی این حادثه 
زن بوده اند گفت: تغییرات جوی تمامی مشكالت بزرگ و پیچیده ای را که در جهان 

امروز وجود دارند، تشدید می کند.
همچنین این استاد دانشگاه افزود: در صورتی که رهبران سیاسی در مورد برابری 

جنسیتی جدی هستند باید اقدامات مهم و کاربردی در این زمینه اتخاذ کنند.
بالیای طبیعی  از  از مردان  بیش  تنها  نه  به طور معمول  زنان  بنابراین گزارش، 
تاثیرات ناشی از افزایش دما که روزانه شاهد آن هستند  رنج می برند بلكه در برابر 

آسیب پذیرترند.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت،  همزمان با زمان برگزاری نشست سازمان ملل در 
ماه دسامبر در پاریس که قرار است در آن در زمینه نحوه مقابله با گرمای جهانی 
توافقی به دست آید  نزدیک به 3000 زن از سراسر جهان بر آن هستند از رهبران 
سیاسی درخواست کنند تا در برنامه مقابله با این پدیده جوی، آسیب پذیری زنان در 

کانون توجه قرار گیرد.

ایندیپندنت منتشر کرد : زنان در برابر تغییرات جوی آسیب پذیرترند

اضافه شدن   ،»Irish Times« خبری  پایگاه  گزارش  به 
مدارس  درسی  برنامه   به  اخالق«  و  عقاید  »دین،  کالس های 

ابتدایی بخشی از برنامه ملی آموزش ایرلند است.
ایرلند اعالم کرد:  ارزشیابی  و  برنامه ریزی درسی  شورای ملی 
و سنت های  ارزش ها  زندگی،  نحوه  آموزش  با هدف  این کالس 

مردم جهان برگزار خواهد شد.
دین  یا  و  عقیده  القای  برنامه  این  کرد: هدف  تأکید  این شورا 
با  دانش آموزان  آشنایی  برعكس  نیست،  دانش آموزان  به  خاصی 

همه ادیان، سنت ها و نگرش های مردم جهان است.
این شورا افزود: این آموزش به کودکان کمک خواهد کرد تا با 

پیروان ادیان و عقاید مختلف حس همدلی داشته باشند.
در این کالس ها عالوه بر دین، اخالق نیز به کودکان آموزش 

داده می شود.

»آموزش دین و اخالق« به دروس دوره 
ابتدایی ایرلند افزوده می شود

سیاری«  »فهیمه  شهید 
در   1339 سال  بهار  در 
خانواده ای  در  و  تهران 
مذهبی چشم به دنیا گشود. 
کودکی  ابتدای  همان  از  او 
و  ابتدایی  دوران  در  نیز  و 
راهنمایی، با همساالن خود 
بین  در  داشت.  بسیار  فرق 
نظر  از  هم  همكالسانش 
اخالقی و هم از نظر درسی، 
برجسته  و  ممتاز  شاگردی 
کم اش،  سن  وجود  با  و  بود 
و  مادر  با  همراه  همیشه 
قرآن  جلسات  در  خواهرش 
در  عقاید،  اصول  و  احكام  و 
حسینیه ای که فاصله زیادی 
شرکت  داشت،  منزلشان  با 
زمان  همان  از  و  می کرد 
با قرآن و  پود وجودش  تار و 

مسائل دینی گره خورد.
راهنمایی،  دوران  از  بعد 
خانواده سیاری به شهر زنجان 
منتقل شدند. سال های پایانی 
دبیرستان، وی مصادف بود با 
مردم.  بیداری  اوج  سال های 
ولی  مسجد  زمان،  آن  در 
مسجدی  )زنجان(،  عصر)عج( 
حضورش  با  فهیمه  که  بود 
قد  بیشتر  روز  هر  آنجا،  در 
که  بود  شاهدی  می کشید.او 
انقالب  درخت  نشستن  بار  به 

را به نظاره ایستاده بود.
 در این میان، بزرگوارانی 
چون »آیت الله مشكینی« و 
»رضوانی«، نقش مهمی در 
بیداری مردم ایفا می کردند. 
فهیمه از طریق این مبلغان، 
علمیه  حوزه های  وجود  از 
زنجان با خبر می شود و بعد 
 ،57 سال  در  دیپلم  اخذ  از 
برای تحصیل علوم دینی و 
قم،  شهر  به  الهی،  معارف 

هجرت می کند. 
علمیه  حوزه  در  سیاری 
خواهران، از محضر اساتیدی 
چون »شهید آیت الله  قدوسی« 
الهی  معارف  و  می گیرد  بهره 

در زالل قلبش می جوشد.
صحنه  به  را  علم  فهیمه، 
تمام  با  و  می کشاند  عمل 
علمیه  حوزه  در  دوستانش 
خواهران خداحافظی می کند. 
این  که  می کند  احساس  او 

سفر بازگشتی در پی ندارد. 
اینها  که  می داند  او  ولی 
او  است.  دنیوی  تعلقات 
وجود  با  اینهاست.  از  فراتر 
بال های بلندش، دیگر پای 
راه  و طاقت بر زمین  ماندن 
رو،  این  از  ندارد.  را  رفتن 
می شنود  را  ندایپروردگارش 
را لبیک  ندا  این  و عاشقانه 
بر  سفر  بار  کوله  می گوید. 
دوش می کشد و از خویش 
هجرتی سرخ آغاز می کند.

و  فهیمه  حامل  ماشین 
خواهر  دو  با  همراه  دوستش، 
دانشجو که آنها نیز برای تبلیغ 
عازم این سفر بودند، از سنندج 
یک  با  همراه  سمت سقز،  به 
ستون نظامی حرکت می کنند. 
است  قرآنی  او  راه  توشه 
است.  باز  او  روبروی  که 
گلوله  رگبار  صدای  ناگهان 
از هر طرف، ماشین آنها را 
فهیمه  قرار می دهد;  هدف 
خود  معبود  دیدار  به  آرام 

می شتابد. روحش شاد.

»فهمیه سیاری« 
اولین طلبه زن شهید


