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در گفتگو با مدیر حوزه علمیه کرمان بررسی شد: 

ــار  ــوا در دی ــم و تق ــرآوازه عل ــخ پ ــال تاری ــیصد س س
ــان  کریم

اســتان کرمــان همیشــه شــاهد ظهــور علمایــی برجســته از دل خــود بــوده اســت کــه در عیــن تقــوا و علم، 
ــردم  ــاب اســامی و اســتقبال م ــروزی انق ــا پی ــد. ب ــردم می پرداختن ــی م ــی و اجتماع ــری دین ــه رهب ب
متدیــن شــاهد گســترش و افزایــش مــدارس علمیــه در ایــن اســتان پهنــاور هســتیم کــه هــر کــدام از 

آنهــا منشــاء اثــر بــوده انــد.

همایش ملی »روش پژوهشی آیت 
اهلل العظمی سبحانی« در کرمان 

برگزار شد 

ــت اهلل  ــی روش پژوهشــی حضــرت آی ــش مل همای
جعفــر ســبحانی، بــا حضــور طــاب خواهــر و بــرادر 

اســتان کرمــان برگــزار شــد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی در کرمان: 

ــاب از  ــد کت ــش از ۳۲۰ جل بی
ــبحانی  ــی س ــت اهلل العظم آی

ــت  ــده اس ــر ش منتش

طلبه ای که با مرگش به ۷ نفر حیات دوباره 
بخشید؛ 

روایــت بــرادر طلبــه مــرگ 
ــای  ــدای اعض ــزی از اه مغ

ــرادرش  ب

استاد حوزه در جمع طالب شهرستان انار: 

ــرط  ــدان ش ــاب زبان ــت ط تربی
ــی  ــای جهان ــت ه ــام ماموری انج

ــت  ــت اس روحانی

استاد حوزه در جمع مردم کرمان مطرح کرد: 

برخی از آداب نماز 
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وجود  کرمان/  حوزه-  خبرگزاری 
از  آگاه  و  فرزانه  روحانیون  و  علما 
استان  که  است  ویژگی هایی  جمله 
از  همواره  تاریخ  طول  در  کرمان 
و  طاب  تربیت  بوده؛  برخوردار  آن 
کرمان  در  نیز  دینی  علوم  تدریس 
شهر  و  است  تاریخی  قدمت  دارای 
دارای مدارس علمیه قدیمی  کرمان 
متعلق به دوران صفویه می باشد. این 
علمایی  ظهور  شاهد  همیشه  استان 
که  است  بوده  خود  دل  از  برجسته 
در عین تقوا و علم به رهبری دینی و 

اجتماعی مردم می پرداختند.
با پیروزی انقاب اسامی و استقبال 
شاهد  کرمان  استان  متدین  مردم 
گسترش و افزایش مدارس علمیه در 
این استان پهناور هستیم که امروزه 
این  نقطه  نقطه  در  تربیت طاب  به 
استان می پردازند، البته مسائل امروز 
است  گذشته  مسائل  از  متفاوت 
از  متفاوتی  شکل  طاب  تربیت  و 
برنامه ریزی  که  است  دارا  را  گذشته 

دقیقی را می طلبد.
 به همین منظور خبرنگار خبرگزاری 
سراغ حجت  به  کرمان  در  »حوزه« 
االسام والمسلمین حسین اللهوردی، 
استان  علمیه   حوزه  باسابقه  مدیر 
کرمان رفته و در رابطه با پیشینه و 
وضعیت کنونی حوزه علمیه استان با 

او به گفتگو نشسته است.
با تشکر از فرصتی که در اختیار 
خودتان  از  ابتدا  دادید.  قرار  ما 
برای ما بگویید. متولد چه سالی 
هستید و از چه زمانی وارد حوزه 

شدید؟
بسم اهلل الحمن الرحیم  بنده حسین 
هستم   1333 سال  متولد  اللهوردی 
که در تابستان سال 13۵۲ با حضور 
راور  شهرستان  علمیه  مدرسه  در 
بعد  اما  کردم،  آغاز  را  خود  طلبگی 
از گذشت یک ماه و از اول مهر سال 
۵۲ به به قم رفته و تا انتهای تحصیل 

حوزه، در قم بودم.
از وضعیت مدارس علمیه کرمان 
به خاطر  زمان چه چیزی  آن  در 

دارید؟

درس  کرمان  در  بنده  اینکه  با   
مدارس  این  وضعیت  از  اما  نخواندم 
آنچه  طبق  و  داشتم  خبر  کمابیش 

آقای  حاج  همچون  سلف  علمای 
نیشابوری برای ما بازگو کردند؛ در آن 
زمان مدارس علمیه در دست علمای 
ابراهیمیه  نبود. مدرسه علمیه  شیعه 
و  بود  افتاده  شیخیه  فرقه  دست  به 
هم  معصومیه  و  محمودیه  مدارس 
بودند.  شده  تبدیل  دارالمساکین  به 
صالحی،  اهلل  آیت  خدمات  از  یکی 
مدرسه  احیای  کرمان،  حوزه  مجدد 
تعلیم  دوباره  اندازی  راه  و  معصومیه 
و تحصیل حوزوی در این مدرسه بود 
امروز  روحانیون  از  زیادی  تعداد  که 
معصومیه  مدرسه  طاب  از  کرمان 
صالحی،  اهلل  آیت  بعدها  هستند. 
مدرسه  کنار  در  را  صالحیه  مدرسه 
حوزه  تا  می کنند  بنا  معصومیه 
طاغوت  رژیم  از  مستقل  ساختمانی 
از  کرمان  حوزه  البته  باشد.  داشته 
حیث وجود علمای بزرگ دیگری هم 
همچون آیت اهلل روحانی، حاج میرزا 
آقا مهرابی، آیت اهلل حاج شیخ  علی 
فقیه  حسین  حاج  زند،  باقر  محمد 
که  است  برده  بهره  تاریخ  طول  در 
همگی خدمات بزرگی به این استان 

داشته اند.
حوزه  گذشته  از  بحث  که  حال 
از  آمد،  میان  به  کرمان  علمیه 
تاریخ حوزه علمیه کرمان بگویید.

تاسیس  از  دقیقی  تاریخ  واقع  در 
در  کرمان  استان  در  علمیه  حوزه 

دست نیست و اگر بخواهیم بنای آن 
را بر تاریخ تاسیس مدارس بگذاریم؛ 
نزدیک به بیش از سه قرن از ساخت 
شهر  صالحیه  و  محمودیه  مدارس 
کرمان می گذرد. البته درست نیست 
بگوییم تاسیس این مدارس آغاز وجود 
حوزه  در کرمان است. به عبارت دیگر 
شکل گیری این مدارس خود دلیلی 
بر وجود علما و زمینه های حوزوی در 
این شهر است و نشان می دهد سابقه 
حوزه در کرمان به قبل از احداث این 

مدارس بازمی گردد.
مرکز  در  تنها  علمیه  مدارس  آیا 
قرار داشتند؟ در شهرهای دیگر 
علمیه  مدارس  وضعیت  استان 

چگونه بوده است؟
شهر  مدارس  تاریخی  اسناد  طبق 
این  مدارس  قدیمی ترین  کرمان 
شهرهای  در  اما  هستند  استان 
قدیمی  مدارس  از  آثاری  هم  دیگر  
می شود  نمونه  عنوان  به  دارد.  وجود 
مسیر  در  مدرسه ای  ساختمان  به 
رفسنجان  آباد  اسماعیل  روستای 
مورد  هنوز  متاسفانه  که  کرد  اشاره 
قرار  مرتبط  مراکز  و  میراث  توجه 
نگرفته است. از دیگر مدارس قدیمی 
مدرسه علمیه امام خمینی رفسنجان 
که  است  ساله  دویست  سابقه  با 
مرحوم هاشمیان آن را بازسازی و نام 

امام خمینی)ره( را بر آن گذاشت.

مدرسه  قدیمی  فعال  مدرسه  دومین 
مفیدیه سیرجان است که توسط آقا 
شیخ علی مفیدی از شاگردان مرحوم 
در  هم  مدرسه ای  شده،  بنا  آخوند 
شهرستان راور به نام فخریه است که 
نکته  بنا شده،  از آن دو مدرسه  بعد 
امروزه  راور  این است که  قابل توجه 
شهرستان شده است و در آن زمان با 
اینکه منطقه کوچکی بوده اما مدرسه 

علمیه داشته است.
 در جریان پیش از انقالب اسالمی 
علمای  و  سیاسیون  آن  از  بعد  و 
جامعه  به  کرمان  دیار  از  بزرگی 
ایران اسالمی معرفی شده است. 
شما نقش حوزه علمیه کرمان در 
مبارزات پیش از انقالب را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
به  همایشی   9۶ ماه  مرداد  در 
کل  اداره  و  کرمان  استانداری  همت 
»انقاب  نام  به  شد  برگزار  اطاعات 
اسناد  روایت  به  کرمان  اسامی 
ساواک«. در این همایش پیش بینی 
چاپ ۲۰ جلد با این موضوع شده بود 
که پنج جلد آن چاپ شد و یک جلد 
آن هم مجزا به فعالیت های آیت اهلل 
مسئله  این  است.  پرداخته  جعفری 
دال بر این است که استان کرمان از 
جمله استان هایی است که روحانیون 
رژیم  با  مبارزه  در  آن  علمای  و 
ظلم های  افشاگری  و  شاهنشاهی 
امام  نهضت  تقویت  و  طاغوت  رژیم 
در  داشته اند.  مهمی  نقش  خمینی 
شاخصی  افراد  از  می شود  بین  این 
همچون آقایان فهیم کرمانی و آقای 
حجتی کرمانی که زندان های متعدد 
متحمل  را  متعددی  شکنجه های  و 

شدند، نام برد.
حوزه  وضعیت  انقالب  از  بعد 
در  صورت  چه  به  کرمان  علمیه 

آمد؟
مدرسه  سه  اسامی  انقاب  از  بعد 
در  صالحیه  و  محمودیه  معصومیه، 
و  داشت  قرار  شیعه  علمای  دست 
در  تحصیل  به  مشغول  طلبه  تعداد 
این مدارس اندک بود. بعد از گذشت 
از  هم  ابراهیمیه  مدرسه  سال،  چند 
فرقه شیخیه بازپس گیری می شود و 
به مدارس دیگر شهر اضافه می شود 
که با اضافه شدن ظرفیت این مدرسه 

تعداد طلبه ها افزوده می گردد.

نبود،  مرکز  از  نظارتی  زمان  آن  در 
طاب  و  بودند  مستقل  مدارس 
هرکس  و  می خواندند  را  سطح  تا 
که  و هرکس  می ماند  داشت  دوست 
به  تحصیل  ادامه  برای  می خواست 
قم می رفت.  اما در دهه هفتاد آیت 
اهلل جعفری که در راس حوزه علمیه 
کرمان بودند با هماهنگی با آیت اهلل 
سیداحمد خاتمی در جهت تغییر این 
روند تصمیم به اضافه کردن مدیری 
برای شهرستان کرمان گرفتند. به هر 
حال در سال 79 من را برای مدیریت 
نحو  به  و  کرمان  شهر  علمیه  حوزه 
خاص مدرسه علمیه صالحیه انتخاب 

کردند.
وضعیت دروس در مدارس به چه 

صورت بود؟
کرمان  به  من  که  زمانی  تقریبا 
سطح  دروس  تنها  مدارس  در  آمدم 
یک برقرار بود و اگر کفایه و رسائل 
تدریس می شد، جنبه رسمی نداشت 
زیرا هم طلبه های سطح عالی و هم 
البته  بودند.  اندک  این سطح  اساتید 
درس  کرمان  شهر  در  این  از  پیش 
خارج توسط آیت اهلل روحانی برقرار 
اوایل دهه  در  ایشان  فوت  با  بود که 
اهلل  آیت  از  جعفری  اهلل  آیت  هفتاد، 
ایشان  و  بودند  کرده  دعوت  بحرینی 
شهر  در  سال   چهار  مدت  به  هم 
داشتند.  خارج  درس  کرسی  کرمان 
کرمان  شهر  به  بنده  ورود  زمان  اما 
بود.  شده  تعطیل  نیز  خارج  درس 
البته در آن سال ها مدارس مشکات 
 83 سال  تا  که  داشتند  عدیده ای 
لحاظ  از  را  یک  سطح  توانستیم 
انسجام  به  و دروس  اساتید  پذیرش، 

مناسبی برسانیم.

در سال 83 آیت اهلل جعفری به آیت 
وقت  مدیر  بوشهری  حسینی  اهلل 
برای ماه  حوزه های علمیه کشور که 
کرمان  ثاراهلل شهر  به حسینه  محرم 
راه  پیشنهاد  بودند،  شده  دعوت 
اندازی و رسمی سطح دو در کرمان 
بوشهری  اهلل  آیت  که  دادند  ارائه  را 
و  دارد  لوازمی  مسئله  این  فرمودند 
علمی  مصاحبه  شما  اساتید  از  باید 

شود...

در گفتگو با مدیر حوزه علمیه کرمان بررسی شد: 

ــرآوازه  ــخ پ ــال تاری ــیصد س س
ــان  ــار کریم ــوا در دی ــم و تق عل

ادامه در صفحه بعد

بـــه گـــزارش خبرنـــگار خبرگـــزاری »حـــوزه« در 
ـــت  ـــرت آی ـــی حض ـــی روش پژوهش ـــش مل ـــان، همای کرم
ـــرادر  ـــر و ب ـــاب خواه ـــور ط ـــا حض ـــبحانی ب ـــر س اهلل جعف

ـــد. ـــزار ش ـــان برگ ـــتان کرم اس
ـــلمین  ـــام والمس ـــت االس ـــش حج ـــن همای ـــدای ای در ابت
ـــان ضمـــن  ـــه کرم ـــر حـــوزه علمی حســـین اللهـــوردی، مدی
ـــدگان،  ـــان و شـــرکت کنن ـــه میهمان ـــدم ب ـــر مق عـــرض خی
ـــت و آن  ـــت پرداخ ـــم و تربی ـــش در تعلی ـــش پژوه ـــه نق ب

ـــمرد. ـــروری برش ـــم و ض ـــری مه را ام
ـــم  ـــلمین عبدلکری ـــام والمس ـــام حجت االس ـــه پی در ادام
ـــط  ـــران توس ـــه خواه ـــوزه علمی ـــر ح ـــور، مدی ـــت پ بهج
حجـــت االســـام ربانـــی مدیـــر کل پژوهش هـــای 
ـــپس  ـــد و س ـــت ش ـــران قرائ ـــای خواه ـــوزه ه ـــی ح عموم
ـــه  ـــش ب ـــی همای ـــر علم ـــودی، دبی ـــی مقص ـــم حاج خان

ارائـــه گـــزارش پرداخـــت.
ـــام  ـــت االس ـــش، حج ـــن همای ـــری از ای ـــش دیگ در بخ
ـــارج  ـــتاد درس خ ـــی اس ـــیخ بهای ـــد ش ـــلمین احم و المس
اســـتان کرمـــان و از شـــاگردان آیـــت اهلل العظمـــی 
ــم لـــه صحبـــت  ــبحانی پیرامـــون شـــخصیت معظـ سـ
ـــن  کـــرد. همچنیـــن حجـــت االســـام و المســـلمین عزالدی
رضانـــژاد، دانشـــیار جامعـــه المصطفـــی و از شـــاگردان 
ـــان  ـــه روش پژوهشـــی ایش ـــبحانی ب ـــت اهلل س ـــرت آی حض

در فرقـــه نـــگاری و فرقـــه شناســـی پرداخـــت.
ـــی  ـــوان یک ـــه عن ـــدی ب ـــرا برغم ـــم زه ـــس از آن، خان پ
ــه  ــه مقالـ ــه ارائـ ــنواره بـ ــن جشـ ــدگان ایـ از برگزیـ

خـــود پرداخـــت.
ــاون  ــاری، معـ ــلمین حصـ ــام و المسـ ــت االسـ حجـ
ــوان  ــه عنـ ــران بـ ــه خواهـ ــوزه علمیـ ــش حـ پژوهـ
ــزار  ــم از برگـ ــم هـ ــن مراسـ ــخنران ایـ ــن سـ آخریـ
ــرد  ــکر کـ ــر و تشـ ــم تقدیـ ــن مراسـ ــدگان ایـ کننـ
را  برگـــزاری چنیـــن همایش هایـــی  اســـتمرار  و 

ــت. ــروری دانسـ ضـ
ـــا  ـــر آق ـــدگان دو نف ـــش از برگزی ـــن همای ـــان ای در پای
از شـــهر قـــم و ســـه نفـــر خانـــم از شـــهر کرمـــان 

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــر ب تقدی

 آثار برتر به شرح زیر است:
ــه در  ــه از اعتباریـ ــک حقیقیـ ــناختی تفکیـ روش شـ
ـــبحانی  ـــت اهلل س ـــد آی ـــتنباط از دی ـــول اس ـــم اص عل

)مصطفـــی همدانـــی(
ـــی  ـــوص وح ـــروش در خص ـــه س ـــی نظری ـــی مبان بررس
ــبحانی  ــت اهلل سـ ــدگاه آیـ ــی( از دیـ ــه دینـ )تجربـ

)زهـــرا برغمـــدی(

همایش ملی »روش پژوهشی آیت اهلل العظمی سبحانی« 
در کرمان برگزار شد 
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ــت. ــزاری اس برگ
ــی  ــته های تخصص ــت رش وضعی
ــه  ــه چ ــان ب ــتان کرم در اس

ــت؟ ــورت اس ص
یکــی از کمبودهــای مــا مســئله 
رشــته های تخصصــی اســت کــه تــا 
ــوده  ــم نب ــه آن فراه ــه حــال زمین ب
بــا نــگاه آیــت اهلل  اســت و االن 
اعرافــی مبنــی بــر اینکــه بــا وجــود 
اســاتید رشــته های تخصصــی دیگــر 
نیــاز بــه ســاختمان و امکانــات مجزا 
نیســت، ان شــاءاهلل می تــوان بــه راه 
ــی در  ــای تخصص ــته ه ــدازی رش ان

ــد داشــت. ــن اســتان امی ای
ــذب  ــالب مه ــت ط ــرای تربی ب
ــرد و  ــه رویک ــگر چ و پژوهش

ــد؟ ــه ای داری برنام
و  آمــوزش  و  برخــاف  تربیــت 
ــه  ــن نام ــده و آئی ــا قائ ــش ب پژوه
ــم  ــای مه ــود و از کاره ــرا نمی ش اج
ــه  ــه ب ــای علمی و ســخت در حوزه ه
شــمار مــی رود. یکــی از برنامه هــای 
جــدی مــا در ایــن امــر ایجــاد 
افــراد  بــر  تربیتــی  انگیزه هــای 
تاثیرگــذار در تهذیــب طــاب بــوده 
اســت. بــه همیــن منظــور در چنــد 
ســال گذشــته  بــرای مدیــران و 
اســاتید دوره هــای جهــاد تربیتــی را 
بــا حضــور اســاتید اعزامــی از طــرف 
مرکــز برگــزار کردیــم. برگــزاری 
ــس  ــری، ان ــا، روایتگ درس اخاق ه
ــن  ــای ای ــر برنامه ه ــرآن و دیگ ــا ق ب
ــه  ــتند ک ــه ای هس ــی مجموع چنین
ــاب  ــاق ط ــر روی اخ ــد ب می توانن
تاثیــر بگــذارد؛ ولــی علــی رغــم 
ــان  ــد اذع ــا بای ــن حرف ه ــه ای هم
کار  تربیــت  کــه  باشــیم  داشــته 

ــت. ــختی اس س
تبلیــغ یکــی از ارکان و رســالت 
هــای اصلــی حــوزه و روحانیت 
ــان  ــد از هم ــالب بای ــوده و ط ب
ابتــدا بــا فضــای تبلیــغ آشــنا 
ــه  ــه چ ــن زمین ــوند، در ای ش
یــا  و  داشــته  برنامه هایــی 

ــد؟ داری

مســاله  ایــن  در  کنــم  فکــر 
ــی  ــی و تربیت ــای آموزش گرفتاری ه
باعــث شــده اســت در توانمندســازی 
طــاب بــرای تبلیــغ ضعــف داشــته 

ــاون  ــی مع ــه طرح های ــیم. گرچ باش
تبلیــغ مــا در ورود طــاب بــه عرصه 
تبلیــغ از ســال اول را داشــته اســت 
امــا مــا بــا نقطــه مطلــوب همچنــان 
ــی رود  ــر م ــه نظ ــم. ب ــه داری فاصل
ــد  ــم مانن ــاله ه ــن مس ــد در ای بای
ــی ورود  ــته های تخصص ــاله رش مس

ــم. ــدا کنی ــدی پی ج
آیـا برنامـه ای بـرای عرصه های 
تبلیغـی بـه شـیوه هـای جدید 
فضـای  و  زبـان  هنـری،  ماننـد 
مجازی برای طـالب و روحانیون 

داشـته  و یـا دارید؟
نبـود  مشـکل  نـو  مسـائل  در 
اصلـی هسـتند.  مانـع  زیرسـاخت ها 
بیـن  مسـئله  در  مثـال  عنـوان  بـه 
الملـل نیاز بـه وجود اسـاتید زباندان 
اسـت. البته ما مسـائله مکالمه عربی 
در مـدارس را جـدی گرفتیم و آن را 
دو سـال پیش شـروع کردیم. در این 
موضـوع کارهـای متفاوتی هـم انجام 
شـده اسـت کـه می شـود بـه عنـوان 
و  نمایش هـا  برگـزاری  بـه  مثـال 
مراسـمات بـه زبان عربی در مدرسـه 
دوره هـای  یـا  و  محمودیـه   علمیـه 
برخـی  طـاب  بـرای  رسـانه  سـواد 

مـدارس اشـاره کـرد.
آخــر  ســؤال  عنــوان  بــه 
بــه  توجــه  بــا  بفرماییــد 
ــان و  ــتان کرم ــتردگی اس گس
ــه  ــا ب ــا آی ــاوت فرهنگ ه تف
ــتانی  ــت اس ــما مدیری ــر ش نظ
ــی  ــه تمام ــته ب ــوزه توانس ح
پاســخگو  اســتان  نیازهــای 

دهــد؟
ــم  ــاظ اقلی ــه لح ــم ب ــا ه ــه م گرچ
لحــاظ  بــه  هــم  و  جغرافیایــی 
ــم،  ــا متفاوتی ــا و فرهنگ ه گویش ه
همــه  بــا  کرمــان  اســتان  ولــی 
اختاف هــا در یــک چیــز ماننــد 
هــم هســتند و آن هــم تدیــن و 
ایــن  شــیعیان  و  مــردم  اعتقــاد 
ــی )ع(  ــام عل ــت ام ــه والی ــتان ب اس
اســت. بایــد گفــت کــه تفــاوت 
ماموریت هایــی  آن  در  فرهنگ هــا 
در  اســتان  کــه مرکــز مدیریــت 
مســایل آموزشــی و تربیتــی دارد 
و  اســت  نداشــته  زیــادی  تاثیــر 
ــه  ــدارس علمی ــتان م ــروزه در اس ام
ــتند. ــتی را دارا هس ــت یکدس وضعی

بـرای ایـن کار سـه اسـتاد از اسـاتید 
خالقـی،  اسـام  حجـج  کرمـان 
دسـترنج و محمـد رضـا کمالی اعام 
آمادگـی کردنـد و بـا قبولـی آن هـا 
در مصاحبـه علمـی، سـطح عالـی در 

کرمـان راه انـدازی شـد.
مدیریـت اسـتانی حـوزه علمیه 
کرمـان از چـه زمانـی تاسـیس 

؟ شد
اسـتانی  مدیریـت  تاسـیس  از  قبـل 
حوزه علمیه کرمـان، دفتر نمایندگی 
حـوزه علمیـه قم در کرمان تاسـیس 
شـد. در آن زمـان به دلیل اسـتعداد 
و آمادگـی موجـود در اسـتان کرمان 
تعـداد مدارس  اسـتان افزایـش پیدا 
سـیرجان،  بـر  عـاوه  و  بـود  کـرده 
رفسـنجان و راور در شهرسـتان هایی 
چون انـار، کهنوج، جیرفـت و بم هم 
مـدارس علمیـه تاسـیس شـده بـود. 
آن زمـان مـدارس بـه طـور مسـتقل 
حـوزه  شهرسـتان های  معاونـت  بـا 

علمیـه ارتباط داشـتند.
بــه   83 ســال  اردیبهشــت  در 
حســینی  اهلل  آیــت  پیشــنهاد 
ــوزه  ــی ح ــر نمایندگ ــهری، دفت بوش
علمیــه قــم در کرمــان تاســیس 
ــوول  ــوان مس ــه عن ــده ب ــد و بن ش
دفتــر بــه همــراه آقــای مســعود 
در  معــاون  عنــوان  بــه  کمالــی 
مدرســه علمیــه صالحیــه، کار دفتــر 
ــک  ــر ی ــن دفت ــم. ای را شــروع کردی
چیــزی کوچکتــر از مدیریت هــای 
ــط  ــوان راب ــه عن ــه ب ــود ک ــی ب فعل
مــدارس اســتان بــا قــم بــه حســاب 
ــا  ــی ت ــر نمایندگ ــد. کار دفت می آم
ــه طــول کشــید کــه  ســال 1389 ب
بعــد از آن مدیریــت اســتانی حــوزه 
علمیــه کرمــان تاســیس شــد و مــن 
ــتانی  ــر اس ــن مدی ــوان اولی ــه عن ب
انتخــاب  کرمــان  علمیــه  حــوزه 

ــدم. ش
امـروزه چند مدرسـه در سـطح 
اسـتان کرمان وجـود دارد؟ چه 
ایـن مـدارس  تعـداد طلبـه در 

تحصیلند؟ بـه  مشـغول 
تقریبـا از 1۰ الـی 1۲ سـال پیـش 
سـفیران  نـام  بـه  دیگـری  مـدارس 
اکنـون  شـدند.  تاسـیس  هدایـت 
۲8 مدرسـه بلنـد مـدت و سـفیران 
هدایت در اسـتان کرمـان وجود دارد 

و بـر اسـاس آمـار نزدیک بـه ۲۵۰۰ 
طلبـه بـرادر در این مـدارس در حال 

تحصیلنـد.
امسـال چه تعـداد بر ایـن افراد 

افزوده شـد؟
ــک  ــه ی ــک ب ــاری نزدی ــال ج در س
در  کرمــان  از  نفــر   ۴۰۰ و  هــزار 
ــام  ــت ن ــوزه ثب ــان ورودی ح امتح
ــر در  ــزار نف ــدود ه ــه ح ــد ک کردن
ــد و ســرانجام  آزمــون شــرکت کردن
ــش  ــل گزین ــدن مراح ــس گذران پ
3۰۰ نفــر طلبــه بــه مــدارس اضافــه 
شــدند. البتــه جمعیتــی حــدود صــد 
نفــر هــم انتقالــی از اســتان کرمــان 
بــه قــم و دیگــر اســتان ها داشــتیم.
ــتان  ــتاد در اس ــداد اس ــه تع چ
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــان مش کرم
چــه  در  عمومــا  هســتند؟ 

ــد؟ ــرار دارن ــطحی ق س
در اسـتان ۲3۰ نفر اسـتاد از اسـاتید 
سـطح یـک تـا اسـتاد درس خـارج 
داریـم. وضعیـت تدریـس در مدارس 
به صـورت تخصصی شـده اسـت. در 
گذشـته اسـاتید یـا مدرک اسـتادی 
سـطح یـک یـا دو را داشـتند کـه با 

ایـن مدرکشـان می توانسـتند دروس 
مختلفـی را ارائـه دهنـد، امـا اکنـون 
بـا نـگاه مدیریـت جدیـد بـه کیفیت 
دروس،  بیشـتر  بازدهـی  بـرای  و 
تنهـا می تواند در چارچـوب مدرکش دسـته بندی شـده اند و هـر اسـتادی 

تدریـس کنـد. از ایـن بابـت می توان 
مناسـب  را  اسـاتید  علمـی  سـطح 

نست. دا
بــرای دانــش افزایــی و توانمــد 
برنامــه ای  اســاتید  ســازی 

ید؟ اشــته ا د
ایـن مسـئله تعریف شـده ای اسـت و 
تـا بحـال اسـاتید مـا بـرای گذراندن 
دوره هـای دانـش افزایی از سـال 9۴ 
در چنـد نوبـت به قم و مشـهد اعزام 
شـده اند. در سـال جـاری دوره دانش 
همیـن شـهر  در  را  اسـاتید  افزایـی 

کرمـان برگـزار کردیم.
در  خــارج  درس  وضعیــت  از 
ــد  ــد. چن ــتان بگویی ــن اس ای
ــتان  ــن اس ــارج در ای درس خ

ــت؟ ــرار اس برق
ــت  ــون جیرف ــتان هایی چ در شهرس
و رفســنجان هماننــد کرمــان دروس 
ســطح عالــی برقــرار اســت، امــا 
درس خــارج فقــط در شــهر کرمــان 
برقــرار اســت. در ســال های گذشــته 
از  خــارج  درس  برگــزاری  بــرای 
المســلمین  و  االســام  حجــت 
ــه  ــم ک ــوت کردی ــی دع ــیخ بهای ش

بــا حضــور ایشــان در کرمــان، درس 
ــد  ــرار ش ــول برق ــه و اص ــارج فق خ
ــن  ــم ای ــد ق ــا تایی ــم ب ــال ه و امس
ــن  ــون ای ــت. اکن درس رســمیت یاف
علمیــه ســطح  درس در مدرســه 
عالــی امــام مهــدی )عــج( در حــال 

بـــه گـــزارش خبرنـــگار خبرگـــزاری »حـــوزه« در کرمـــان، 
ـــش  ـــروز در همای ـــژاد، ام ـــن رضان ـــام عزالدی ـــت االس حج
ـــه  ـــبحانی ک ـــی س ـــت اهلل العظم ـــی آی ـــی روش پژوهش مل
در شـــهر کرمـــان برگـــزار شـــد، بـــه تالیفـــات و آثـــار 
ـــت  ـــت: آی ـــرد و گف ـــاره ک ـــد اش ـــع تقلی ـــن مرج ـــی ای علم
ـــف  ـــه تالی ـــروع ب ـــالگی ش ـــبحانی از 17 س ـــی س اهلل العظم
ـــی  ـــق و  کتاب ـــم منط ـــی را در عل ـــد و کتاب ـــاب کرده ان کت
ـــروز و  ـــه ام ـــا ب ـــتند و ت ـــان نوش ـــی و بی ـــاب معان را در ب
ــاله، بیـــش از 3۲۰ جلـــد کتـــاب  در ایـــن دوره 7۰ سـ
ـــر  ـــان نش ـــامی از ایش ـــوم اس ـــف عل ـــات مختل در  موضوع
یافتـــه کـــه اگـــر بخواهیـــم ایـــن متـــون را بـــر عمـــر 
ــاله  ایشـــان تقســـیم کنیـــم در واقـــع از ایشـــان هرسـ
حـــدود بیـــش از 18۰۰ صفحـــه و بـــه طـــور متوســـط 

ـــت. ـــه اس ـــر یافت ـــه نش ـــه ۵ صفح روزان

ــزود: از  ــی افـ ــه المصطفـ ــی جامعـ ــت علمـ ــو هیئـ عضـ
ـــات  ـــت اهلل العظمـــی ســـبحانی در موضوع ـــه آی ـــی ک آنجای
مختلـــف علـــوم اســـامی دارای تالیـــف هســـتند، لـــذا 
روش ایشـــان هـــم در فقـــه و اصـــول، تفســـیر و ... متفـــاوت 
ـــنواره  ـــام جش ـــوان ع ـــن عن ـــت ای ـــن عل ـــه همی ـــت. ب اس
جـــا دارد بعـــدا بـــه صـــورت عناویـــن خـــاص مطـــرح شـــود 
تـــا دانش پژوهانـــی کـــه در رشـــته های مختلـــف علـــوم 
اســـامی تحصیـــل می کننـــد، روش پژوهشـــی ایشـــان 
ـــو  ـــد و آن را الگ ـــت آورن ـــه دس ـــود ب ـــته  های خ را در رش

ـــد. ـــرار دهن  ق

از  یـــک  داد:  ادامـــه  رضانـــژاد  االســـام  حجـــت 
مشـــخصه های علمـــی ایشـــان، آثارشـــان در رشـــته 
ــته  ــن رشـ ــه در ایـ ــت کـ ــب اسـ ــرق و  مذاهـ کام و  فـ
ـــد  ـــش از 1۰۰ جل ـــبحانی دارای بی ـــی س ـــت اهلل العظم آی
کتـــاب اســـت کـــه شـــامل کام قدیـــم، کام جدیـــد و 
فرقه هـــای گذشـــته و معاصـــر می شـــوند. در واقـــع 
بایـــد متذکـــر شـــوم کـــه ایشـــان تنهـــا عالـــم شـــیعه 
در تاریـــخ تشـــیع اســـت کـــه کتـــاب مبســـوطی را در 

موضـــوع فرقـــه شناســـی تدویـــن کـــرده اســـت.

ــه  ــبحانی در رابطـ ــی سـ ــت اهلل العظمـ ــاگرد آیـ شـ
ــت:  ــی، گفـ ــه شناسـ ــود فرقـ ــکات موجـ ــا مشـ بـ
خـــود رأیـــی،  تعصـــب باطـــل و دخالـــت رأی خـــود 
در  تدویـــن آراء و تفکـــر فرقه هـــا، مشـــوح خوانـــدن 
ـــا، انتصـــاب  ـــه آن ه ـــا روا ب ـــران و انتصـــاب ن ـــد دیگ عقای
بـــه مصـــادر و منابـــع نادرســـت، ســـهل انـــگاری در 
ـــکاتی  ـــران از مش ـــب دیگ ـــد و مذاه ـــت و  درج عقای ثب
ـــگاری  ـــه ن ـــه فرق ـــوط ب ـــار مرب ـــی آث ـــه برخ ـــت ک اس
بـــا آن مواجـــه هســـتند، امـــا کتـــب آیـــت اهلل 
ـــتند،  ـــه دور هس ـــئله ب ـــن مس ـــبحانی از ای ـــی س العظم

زیـــرا روش ایشـــان متفـــاوت اســـت.

ـــبحانی  ـــی س ـــت اهلل العظم ـــی آی ـــه روش پژوهش وی ب
ـــت:  ـــگاری پرداخـــت و گف ـــه ن ـــه شناســـی و فرق در فرق
روش ایشـــان در شـــناخت دیگـــر فرقه هـــا بـــر 
ـــی  ـــچ مطلب ـــه هی ـــت؛ اول اینک ـــز اس ـــه متمرک دو نکت
ـــه  ـــز آن ک ـــود ج ـــبت داده نش ـــی نس ـــچ مذهب ـــه هی ب
در آثـــار نویســـندگان و بـــزرگان آن مکتـــب آمـــده 
ـــل آن  ـــع اصی ـــه مناب ـــوع ب ـــه رج ـــن نکت ـــد. دومی باش
ــد در  ــه می خواهـ ــه اســـت.  پـــس هرکـــس کـ فرقـ
ـــد  ـــی کن ـــی کار پژوهش ـــا مذهب ـــه و ی ـــا فرق ـــه ب رابط
ــل آن  ــع اصیـ ــادر و  منابـ ــد مصـ ــه اول بایـ در مرحلـ

مذهـــب و فرقـــه را جمـــع آوری کنـــد.

حجـــت االســـام رضانـــژاد خاطرنشـــان کـــرد: اگـــر 
ـــتراکات و  ـــد در اش ـــامی بخواهن ـــمی اس ـــب رس مذاه
ـــند،  ـــته باش ـــر داش ـــل از یکدیگ ـــی کام ـــات آگاه  افتراق
بایـــد علـــم فرقـــه شناســـی بـــه صـــورت صحیـــح 
رواج پیـــدا کنـــد. زیـــرا بســـیاری از دشـــمنی ها 
ـــت اهلل  ـــدگاه آی ـــذا در دی ـــت. ل ـــل اس ـــر جه ـــه خاط ب
العظمـــی هـــرگاه پژوهش هـــای فرقـــه شناســـی بـــا 
اصـــول علمـــی همـــراه باشـــد، موجـــب بـــرادری و 

 دوســـتی اســـت.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی در 
کرمان: 

ــاب  ــد کت ــش از ۳۲۰ جل بی
العظمــی  اهلل  آیــت  از 
ســبحانی منتشــر شــده 

ــت  اس
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خبرگـزاری حـوزه- کرمـان/ محمد 
اهـل  سـاله   18 طلبـه  سـیانی 
بردسـیر اسـتان کرمان کـه در حوزه 
علمیـه قـم مشـغول تحصیـل بـود، 
یـک روز پـس از بازگشـت از زیـارت 
اربعیـن و درحالی که هنوز خسـتگی 
اباعبـداهلل  حضـرت  زیـارت  سـفر 
الحسـین)ع( را بـر تن داشـت، بر اثر 
سـانحه تصـادف دچـار مـرگ مغزی 
می شـود کـه بـا موافقـت خانـواده او 
اعضایـش بـه هفـت بیمـار نیازمنـد 

شـد. اهدا 
سیانی،  اکبر  علی  االسام  حجت 
اساتید  از  و  سیانی  محمد  برادر 
امام  فیضیه  علمیه  مدرسه 
بردسیر  شهرستان  خمینی)ره( 
خبرنگار  با  گفتگو  در  کرمان  استان 
به  کرمان  در  »حوزه«  خبرگزاری 
تشریح ماجرا پرداخت و گفت: محمد 
و ساالن  بقیه هم سن  با  از کودکی 
و  ادب  از  و  داشت  تفاوت هایی  خود 

دور اندیشی خاصی برخوردار بود.
محمـد بـا عشـق و عالقـه وارد 

شـد حوزه 
وی ادامه داد: زمانی که محمد قصد 
می کند  را  علمیه  حوزه  به  ورود 
برادر  سه  بودن  حوزوی  علت  به 
او  تصمیم  با  افراد  برخی  دیگرش، 
همه  وجود  با  اما  می کنند،  مخالفت 
مخالفت ها، محمد وارد حوزه می شود 
و با تاش خاصی به تحصیل دروس 
حوزوی پرداخت و در این راه دل از 
امکاناتی  داشتن  و  اضافه  تفریحات 

همچون موبایل و کامپیوتر می بُرد.
کرد:  اضافه  سیانی  االسام  حجت 
اهمیت  درس،  کنار  در  من  برادر 
می داد.  معنوی  مباحث  به  خاصی 
نماز را محترم می شمرد و حتی نماز 
حضرت  حرم  در  صبح ها  جماعت 

نمی داد.  دست  را  معصومه)س( 
با  که  اخیر  ماه  شش  در  خصوصا 
جدیت مشغول حفظ قرآن شده بود 
و در این مدت توانسته بود نزدیک به 
هشت جز از قرآن کریم را حفظ کند.
هنـوز خسـتگی زیـارت اربعین 

در بـدن محمـد بود
امام  فیضیه  علمیه  مدرسه  استاد 
ایام  در  افزود:  بردسیر  خمینی)ره( 
اربعین برادرم به اتفاق دوستان، خود 
و  می رساند  اربعین  پیاده روی  به  را 
تا  نجف  مسیر  روی  پیاده  بر  عاوه 
در  ائمه)ع(  قبور  زیارت  به  کربا، 
روز  یک  و  می رود  کاظمین  و  سامرا 
پس از بازگشت به ایران و در حالی 
که هنوز خستگی زیارت اربعین را در 

تن داشت، تصادف می کند.
وی افـزود: بنـده بـه همـراه خانـواده 
بـه زیـارت اربعیـن رفتـه بـودم کـه 
بـه  ورود  و  مـرز  از  عبـور  از  پـس 
ایـران از ایـن حادثـه مطلـع شـدیم 
و بافاصلـه خـود را بـه قم رسـاندیم. 
زمانـی که ما بـه قم رسـیدیم محمد 
را عمـل کـرده بودنـد، امـا بـه علـت 
شـدت ضربـه، بـرادرم بعـد از عمـل 
بـه کمـا مـی رود و یک هفتـه در کما 

می مانـد.

امیـدی بـه زنـده مانـدن محمد 
نبود

حجـت االسـام سـیانی بیـان کرد: 
در ایـن مدت که محمـد در کما بود، 
دکتـر بـه من گفـت شـدت ضربه به 
حـدی اسـت کـه امیـدی بـه زنـده 
مانـدن او نیسـت و بنـده در همـان 
زمـان به پزشـک معالج بـرادرم گفتم 
کـه در صورت قطـع امیـد، حاضر به 
اهـدای اعضـای برادرمـان بـه افـراد 

هسـتیم. نیازمند 

خواهرانـم فرصت دیـدار آخر با 
محمد را پیـدا نکردند

محمد  هفته  یک  از  بعد  افزود:  وی 
دچار مرگ مغزی شد و من بافاصله با 
پدرم تماس گرفتم و با مسئله اهدای 
اعضای محمد را با او درمیان گذاشتم 
و گفتم که این مسئله خواسته خود 
را  فرصت  این  محمد  و  است  محمد 
دارد که جان چند نفر دیگر را نجات 
ایمانی که دارد  دهد. پدرم به خاطر 
موافقت کرد، اما درخواست کرد یک 
از  خواهرانم  تا  بگیریم  فرصت  روز 
کرمان به قم بیایند و محمد را برای 

آخرین بار ببینند.
هـم  فرصـت  روز  یـک  امـکان 

نبـود
امام  فیضیه  علمیه  مدرسه  استاد 
قرار  داد:  ادامه  بردسیر  خمینی)ره( 
شد تا یک روز دیگر فرصت بگیریم، 
اما بعد از چند دقیقه بار دیگر با پدرم 
که  گفتم  ایشان  به  و  گرفتم  تماس 
االن وضعیت محمد نامشخص است و 
احتمال دارد همین یک روز، فرصت 
اهدای عضو را از بین ببرد، پدرم قبول 
کرد و خود را به بیمارستان رساند و 

برای اهدای عضو رضایت داد.
۷ انسـان به برکـت وجود محمد 

حیات دوبـاره یافتند

وی خاطـر نشـان کـرد: خداونـد در 
می فرمایـد:   3۲ آیـه  مائـده  سـوره 
الَنّـاَس  أَْحَیـا  َفَکَأنََّمـا  أَْحَیاَهـا  »َمـْن 
َجِمیعـا« هرکس نفسـی را زنده کند 
گویـا کـه همـه مـردم را زنـده کرده 
اسـت. ایـن اتفـاق توفیقی بـود برای 
بـرادرم کـه با اهـدای قلـب، کلیه ها، 
قرنیـه چشـم و نسـوج خود توانسـت 
بـه هفـت نفـر از انسـان های نیازمند 

ببخشـد. دوبـاره ای  جان 

ــزاری  ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
حجــت  کرمــان،  در  »حــوزه« 
االســام و المســلمین ســید حســن 
ــه  ــاب مدرس ــع ط ــی، در جم امام
ــار،  علمیــه ولــی عصر)عــج( شــهر ان
ــج( در  ــام زمان)ع ــت ام ــه مظلویم ب
دنیــای امــروز اشــاره کــرد و گفــت: 
ــام  ــز خــود ام ــه عزی ــا نســبت ب دنی
ــی توجــه شــده اســت.  عصر)عــج( ب
در ایــن عصــر مــا کمــر همــت 
بســته ایم تــا نــدای هــل مــن ناصــر 
ــک  ــج( را لبی ــام مهدی)ع ــر ام ینص
ــه  ــه هم ــر ک ــن عص ــم. در ای بگویی
ــده اند  ــا ش ــی اعتن ــه او ب ــبت ب نس
ــود را  ــه خ ــا وظیف ــا طلبه ه ــر م اگ
ــه درســتی انجــام  ــه ب ــن زمین در ای
ــرا)س(  ــرت زه ــز حض ــم، عزی دهی

ــود. ــم ب خواهی
ــوان  ــه عن ــا ب ــگاه علم ــه جای وی ب
رســول  راه  دهنــدگان  ادامــه 
اکــرم)ص( و ائمــه اطهــار)ع( اشــاره 
ــن  ــا دارای بهتری ــزود: م ــرد و اف ک
دیــن، بهتریــن کتــاب و بهتریــن 
ــر  ــه از پیامب ــتیم. اینک ــر هس پیامب
مــا بــه نــام خاتــم یــاد شــده اســت 
ــن  ــه ایــن معنــی اســت کــه در ای ب
ــه  ــر هم ــام دیگ ــد از اس ــا بع دنی

ــه کمــال خــود  ــت یعنــی کار ب ــن نهای ــت رســیده اســت. ای ــه نهای ــز ب چی
رســیده اســت و کتابــی باالتــر از قــرآن و دینــی باالتــر از اســام و رســولی 
باالتــر از پیامبــر اکــرم)ص( نیســت؛ امــا وقتــی ایــن پیامبــر بــه رحمــت الهی 
ــت  ــد از غیب ــار)ع( هســتند و بع ــه اطه ــه ائم ــی دارد ک ــدد، اوصیای می پیون

ــد. ــن می رس ــا دی ــه علم ــت ب ــج( نوب ــان )ع ــام زم ام
حجــت االســام و المســلمین امامــی ادامــه داد: مــا ســربازان خــط مقــدم 
ــام  ــم ام ــر می خواهی ــیم. اگ ــاده باش ــد آم ــتیم و بای ــی هس ــگ فرهنگ جن
الُِحــون« بدانیــد  خــود را یــاری کنیــم بایــد عالــم باشــیم »یَِرثُهــا ِعبــاِدَي الَصّ
کــه در نهایــت امــر افــراد صالــح کار را بــه دســت خواهنــد گرفــت. افــرادی 
ــه  ــر تهذیــب نفــس ب ــد عــاوه ب ــا بای ــم هســتند. پــس م ــی و عال کــه ربان
سیاســت دنیــا، حقــوق دنیــا و باقــی علــوم دنیــا مســلط باشــیم و دربرابــر 

ــان پاســخگو باشــیم. آن
امــام جمعــه موقــت میبــد تاکیــد کــرد: طــاب بایــد بــه زبــان مــادری دیگر 
اقــوام مســلط شــوند. مــا بایــد بــرای مــردم دیگــر کشــورها حــرف داشــته 
ــا  ــد جــدی درس بخوانیــم و ب ــه ایــن هــدف بای ــرای رســیدن ب باشــیم و ب
اســاتید بــزرگ ارتبــاط داشــته باشــیم و رابطــه خــود را بــا امــام عصر)عــج( 
حفــظ کنیــم و در ایــن مســیر قــدم بــه قــدم پیــش برویــم تــا بــه هــدف 

نهایــی دســت یابیــم.
اســتاد حــوزه، اخــاص و تــاش بــی وقفــه را از شــاخصه های علمــا و شــهدا 
ــداف شــهدا برســیم و راه  ــه اه ــم ب ــر می خواهی ــرد: اگ ــح ک ــد و تصری خوان
علمــا را بپیماییــم، راهــش ایــن اســت کــه بــه آن هــا شــباهت پیــدا کنیــم. 
ــدی  ــئله بع ــت. مس ــه اس ــل مخلصان ــاص و عم ــا در اخ ــه آن ه ــباهت ب ش
تــاش بــی وقفــه اســت کــه علمــا بــا کمتریــن امکانــات و عمومــا در فقــر و 
ــار فاخــر را در تاریــخ  ــه چنیــن علمیت هایــی رســیدند و ایــن آث ســختی ب
شــیعه بــه ثبــت رســاندند. شــما عمــل امــام خمینــی را ببینیــد کــه بــا همــه 
ــن  ــه ای ــاب ب ــیدن ها انق ــد کش ــا و تبعی ــد دیدن ه ــختی ها و داغ فرزن س

بزرگــی کردنــد و یــک ملــت را نجــات دادنــد.
وی در پایـان بـه امدادهـای غیبـی خداونـد اشـاره کـرد و خاطر نشـان کرد: 
دیـن خـدا تـا اینجـا ارزان و بـه راحتـی نرسـیده اسـت. کار خیلـی سـنگین 
اسـت امـا بـا کمـک حضرت صاحـب سـنگین نیسـت. خودشـان فرمودند که 
مـا شـما را کمـک می کنیـم. مـا بایـد به جـای نگاه بـه بیـرون و دیگـران به 
خـود و درون خـود توجـه کنیـم. به درون توجـه کردند یعنـی وظیفه خود را 
انجـام دادن و  اسـتعانت خواسـتن از حضرت صاحب و خـدای متعال. خداوند 
ُل َعلَیِهُم  ُ ثُمَّ اسـَتقاموا تََتَنـزَّ َّذیـَن قالوا َربَُّنا اهللَّ خـودش قـول داده اسـت »إِنَّ ال
الَمائَِکـة« آن هـا کـه هـدف بزرگـی را مورد نظر قـرار دادند و در راه رسـیدن 
ُل َعلَیِهـُم الَمائَِکة« کمک های خـود را برای  بـه آن اسـتقامت کردنـد، »تََتَنـزَّ

آن هـا می رسـانیم »اِن تَنُصـروا اهللَ یَنُصرُکم«.

ـــزاری  ـــگار خبرگ ـــزارش خبرن ـــه گ ب
»حـــوزه« در کرمـــان، حجـــت 
ســـید  والمســـلمین  االســـام 
ــه درس  ــی، در جلسـ ــن امامـ حسـ
ــان  ــهر کرمـ ــی شـ ــاق عمومـ اخـ
ـــهر  ـــن ش ـــام ای ـــجد ام ـــه در مس ک
برگـــزار شـــد، بـــه اهمیـــت نمـــاز 
ــه  ــر آنچـ ــت:  هـ ــت و گفـ پرداخـ
هســـت و  نیســـت در نمـــاز اســـت. 
اگـــر کســـی نـــوری، قربـــی و  یـــا 
ــت از  ــرده اسـ ــدا کـ ــی پیـ معرفتـ
ـــت.  ـــرده اس ـــدا ک ـــاز پی ـــن نم همی
بایـــد نمـــاز مـــورد توجـــه مـــا 
باشـــد و آن را بـــه بهتریـــن وجـــه 
ــاز  ــه نمـ ــن وجـ ــم. بهتریـ ادا کنیـ
در جماعـــت خوانـــدن آن اســـت و 
ـــه  ـــان را ب ـــاز صبحم ـــد نم ـــی بای حت

ــم. ــزار کنیـ ــت برگـ جماعـ
ـــد  ـــوره حم ـــاز س ـــزود: در نم وی اف
برخـــوردار  خاصـــی  جایـــگاه  از 

اســـت. خداونـــد همـــه قـــرآن را در یک کفـــه تـــرازو قـــرار داده و ســـوره 
حمـــد را در کفـــه دیگـــر قـــرار داده، در ســـوره حمـــد توحیـــد، معـــاد، نبـــوت، 
ـــی کـــه  ـــم وجـــود دارد. زمان ـــن بگیری ـــرار اســـت از دی امامـــت و هـــر آنچـــه ق
ـــی  ـــتیم و  بندگ ـــو  را می پرس ـــط ت ـــد« فق ـــاک نعب ـــم »ای ـــاز می گویی در نم
ـــتیم و  ـــه اال اهلل هس ـــه  ال ال ـــن جمل ـــرار ای ـــال تک ـــع در ح ـــم؛ در واق می کنی

می گوییـــم کـــه فقـــط معبـــود تویـــی.

طلبه ای که با مرگش به ۷ نفر حیات دوباره 
بخشید؛ 

ــرگ  ــه م ــرادر طلب ــت ب روای
مغــزی از اهــدای اعضــای 

ــرادرش  ب

ـــتیعن«  ـــاک نس ـــد و  ای ـــاک نعب ـــه داد: »ای ـــد ادام ـــت میب ـــه موق ـــام جمع ام
ـــد حواســـمان  ـــم. بای ـــط از تو کمـــک می خواهی ـــم و فق ـــده تویی ـــا بن ـــی م یعن
ـــدای  ـــا خ ـــم ت ـــب بگویی ـــور قل ـــا حض ـــات را ب ـــن آی ـــاز ای ـــه در نم ـــد ک باش
ـــم  ـــت گفتی ـــات را از روی صداق ـــن آی ـــر ای ـــیم. اگ ـــه باش ـــرده دروغ نگفت نک
ـــد  ـــا وجـــود نخواه ـــرای م ـــی  ب ـــر نگران ـــه دیگ ـــم رســـید ک ـــی خواهی ـــه جای ب
ـــن  ـــال ای ـــمی و امث ـــم چش ـــم و ه ـــادت و چش ـــر حس ـــس دیگ ـــت؛ پ داش

ـــد. ـــد ش ـــا دور خواهن ـــه از م ـــات رذیل صف
ـــی  ـــدا زندگ ـــرای خ ـــد و  ب ـــدا کار می کن ـــرای خ ـــه ب ـــرد: آنک ـــد ک وی تاکی
می کنـــد نســـبت بـــه همـــه رحمـــت دارد. خداونـــد رحمـــان و رحیـــم 
ــرار  ــورد لطـــف قـ ــه را، بـــد و خـــوب را مـ ــان یعنـــی همـ اســـت. رحمـ
می دهـــد. خـــدا همـــه انســـان ها را در ایـــن دنیـــا مـــورد رحمـــت خـــود 
قـــرار می دهـــد. امـــا در روز قیامـــت رحیـــم اســـت و رحمتـــش تنهـــا 

ــود. ــی می شـ ــان های متقـ ــامل انسـ شـ
ــه  ــرد: هرچـ ــان کـ ــر نشـ ــی خاطـ ــلمین امامـ ــام و المسـ ــت االسـ حجـ
ـــن  ـــام حس ـــد. ام ـــر می بین ـــم خی ـــتر ه ـــود، بیش ـــتر ش ـــان بیش ـــر انس خی
ـــَي  ـــْن ُوقِ ـــاُه َو َم ـــاهلَلُّ أَْعَط ـــراً َف ـــَي َخْی ـــْن أُْعِط ـــد: » َم عســـکری)ع( می فرماین
ـــس  ـــد و هرک ـــر می بین ـــاند خی ـــری برس ـــس خی ـــاه« هرک ـــاهلَلُّ َوَق ـــّراً َف َش
ـــاش  ـــی دارد. دال مع ـــاز م ـــر را ب ـــدا از او ش ـــد خ ـــی دور کن ـــری را از کس ش
ـــه  ـــا نگ ـــت دع ـــه دو دس ـــته ات ب ـــای/ فرش ـــزد پ ـــر بلغ ـــه گ ـــن ک ـــان ک چن

دارد.

استاد حوزه در جمع طالب شهرستان انار: 

ــرط  ــدان ش ــاب زبان ــت ط تربی
ــی  ــای جهان ــت ه ــام ماموری انج

ــت  ــت اس روحانی

استاد حوزه در جمع مردم کرمان مطرح کرد : 

برخی از آداب نماز 


