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»حضرت آیت الله العظمی امام 
معظم  رهبر  خامنه ای)مدظله العالی(« 
میالد  سالروز  در  اسالمی،  انقالب 
دیدار  در  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت 
جمعی از مداحان و ذاکران، با اشاره 
به استفاده مستمر دشمنان از همه 
ایران  ملت  با  مقابله  برای  ابزارها 
در  کردند:  تأکید  اسالمی  نظام  و 
از  باید  فردا،  و  امروز  پیچیده  روزگار 
همه ابزارهای سیاسی، اقتصادی، 
تقویت  برای  دفاعی،  و  اجتماعی 

جایگاه ایران استفاده کنیم.
مقام  بیان  و  فهم  ایشان  
حضرت  نورانی  و  عظمت  با 
فاطمه زهرا)س( را واقعًا ناممکن 
وجود  با  افزودند:  و  خواندند 
آن  رفتار  و  سیره  درباره  این، 
برای  فراوانی  نکات  حضرت، 
بیان و درس آموزی وجود دارد.
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 
سخنانش  از  دیگری  بخش  در 
اشعار  در  را  روز  مسائل  به  توجه 
خواندند  ضروری  ها،  مداحی  و 
نظام  کردند:  خاطرنشان  و 
»زورگویی  بر  متکی  استکباری، 
فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
برای  تالشی  هیچ  از  نظامی«  و 
ضربه زدن به جمهوری اسالمی 
و ملت ایران فروگذار نمی کند و 
نباید این واقعیت را نادیده گرفت.
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
دشمنان  استفاده  به  اشاره  با 
انقالب از همه ابزارهای قدیمی 
با  خصومت  برای  پیشرفته  و 
از  آنها  کردند:  تأکید  ایران 
اقتصادی،  مبادالت  »گفتگو، 
هر  و  نظامی  تهدید  تحریم، 
پیشبرد  برای  دیگر«  وسیله 
اهداف خود استفاده می کنند و 
ما نیز باید در همه این زمینه ها، 
توان مقابله و دفاع داشته باشیم.

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 
تکیه  بیشترین  را  نظامی  توان 
زورگویی  برای  مستکبران  گاه 
به ملت ایران خواندند و با طرح 
یک سئوال اساسی افزودند: در 
جهانی،  جنگل وار  اوضاع  این 
صرفًا  اسالمی  جمهوری  اگر 
مبادله  و  مذاکره  دنبال  به 
اقتصادی و حتی علم و فناوری 
نداشته  دفاعی  توان  اما  برود 
دولت های  حتی  آیا  باشد 
کوچک نیز به خود اجازه تهدید 

ملت ایران را نخواهند داد؟
امام  العظمی  آیت الله  حضرت 
شدید  انتقاد  با  خامنه ای)مدظله العالی( 
دنیای  و  روزگار  که  کسانی  از 
می دانند  مذاکره  دنیای  را  فردا 
و نه موشک خاطرنشان کردند: 
است  چیز  همه  روزگار  روزگار، 
صراحت  به  و  راحتی  به  وگرنه 

حق ملت را خواهند خورد.
ایشان افزودند: اگر این حرف 
گاهی گفته شده باشد  ناآ از روی 
یک مسئله است اما اگر از روی 

گاهی باشد خیانت است. آ
رهبر معظم انقالب، نمایش 
دقیق  و  پیشرفته  موشک های 
موجب  را  پاسداران  سپاه 
خرسندی ملت هایی خواندند که 

از امریکا و رژیم صهیونیستی، 
از  اما کاری  دلشان خون است 

دستشان بر نمی آید.
دشمنان  افزودند:  ایشان 
توان  تقویت  حال  در  مدام 
و موشکی خود هستند  نظامی 
این شرایط چطور می گوییم  در 

روزگار موشک گذشته است؟
حضرت آیت الله العظمی امام 
خامنه ای)مدظله العالی( این حرف ها را 
شبیه حرف های برخی اعضای 
اوایل  دولت موقت دانستند که 
انقالب می گفتند جنگنده های 
به  خریده ایم  که  را   ۱۴  – اف 
به دردمان  بدهیم،  امریکا پس 

نمی خورد!
رهبر فرزانه انقالب افزودند: 
و  ایستادگی  موقع  آن  در 
چندی  و  کردیم  افشاگری 
حمله  ایران  به  صدام  که  بعد 
این  به  چقدر  شد  معلوم  کرد 

ابزارهای دفاعی نیاز داریم.
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام 
تأکید مجدد بر موافقت خود  با 
مذاکره  و  دیپلماسی  ابزار  با 
سیاسی بجز چند استثنا افزودند: 
با  انگار  که  نکنند  تبلیغ  طوری 
می گوییم  ما  مخالفیم،  گفتگو 
باید قوی و هوشیار مذاکره کرد 

تا سرمان کاله نرود.
معظم له در خصوص اقتصاد 
مقاومتی نیز خاطرنشان کردند: 
تکرار حرفها و شعارها، کسالت 
هنگام  بنابراین  شود  می  بار 
بهبود  برای  عمل«  و  »اقدام 
وضع اقتصادی کشور و اوضاع 

معیشتی مردم است.
امام  العظمی  آیت الله  حضرت 
در  همچنین  خامنه ای)مدظله العالی( 
ادامه توصیه به مداحان و ذاکران 
اهل بیت)علیهم السالم(، مقابله با تالش 
باورهای  تضعیف  برای  دشمنان 
و  خواندند  ضروری  را  جوانان 
باور  شود  می  تالش  افزودند: 
جوانان به »اسالم و کارآمدی نظام 
حتی  و  شود  تضعیف  اسالمی« 
اسالمی،  جمهوری  حیات  تداوم 

ناممکن القا شود.
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام 
است  سال   ۳۷ البته  افزودند: 
دشمنان به موازات توطئه های 
مختلف از ناممکن بودن تداوم 
اما  می گویند  اسالمی  نظام 
نظام منتخب ملت ایران اکنون 
از نهال اول انقالب به درختی 
تناور و سرسبز تبدیل شده و این 
واقعیت نشان می دهد استعداد 
رشد و بالندگی و قوی تر شدن، 
و  است  اسالمی  نظام  ذات  در 
هر روز بیشتر محقق خواهد شد.
افق  انقالب  معظم  رهبر 
شوق  و  روشن  را  کشور  آینده 
و  مداحان  به  و  خواندند  آفرین 
ذاکران توصیه کردند: با اشعار 
هنرمندانه،  اجرای  و  پرمغز 
مستمعین خود را به انسان هایی 
کارآمد  و  پرتالش  امیدوار، 
و  مردم  هدایت  و  کنید  تبدیل 
را  افزایی  بصیرت  و  بیداری 

مهم ترین وظیفه خود بدانید.

»حضرت  آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« 
در دیدار مداحان و ذاکران اهل بیت)علیهم السالم(:

»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی« در همایش 
»حوزه و عرصه بین الملل«، که  در مدرسه امام موسی کاظم)ع( قم 
برگزار شد گفت: حوزه علمیه محل تربیت سربازان امام زمان)عج( 

است.
شود؛  نهادینه  باید  حوزه  در  کردن  فکر  بین المللی  افزود:  وی 
به  تازگی  به  که  است  افرادی  طریق  از  داعش  جذب  بیشترین 
عضویت این گروه ها درآمده اند، زیرا برای این کار انگیزه کافی دارند.
از  باید  بیان کرد: حوزه  علمیه خواهران کشور  مدیر حوز ه های 
این  تبلیغی استفاده کند؛ در  نفوذ و فرصت های مهم  میدان های 
زمینه، از ظرفیت های درونی و بیرونی به خوبی استفاده کنیم و باید 

بدانیم که در ابتدای راه هستیم.
وی گفت: مراکز علمی و پژوهشی فرصت بزرگ برای ما تلقی می شود؛ 
امروزه، شخصیت های سطح باال از نظر علمی در حوزه های علمیه 

فعالیت دارند و باید از این بزرگان در حوزه استفاده کنیم.
معظم  مقام  اظهارکرد:  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم  
رهبری)مدظله العالی(، همیشه، تأکید داشته اند که با هیئت های علمی و 
سیاسی ای که وارد قم می شوند، بحث کنید و حوزه را به آنها معرفی 

نمایید و ظرفیت های علمی حوزه را به دنیا ارائه کنید.
وی افزود: یکی از فعالیت هایی که می توان در این زمینه انجام 
حضور  با  بین المکاتبی  و  بین االدیانی  گفت وگوهای  برگزاری  داد، 
نباید در  نخبگان و شخصیت های علمی حوزه های علمیه است؛ 
بیان  این که سخنان بی پرده و صریح  از  مجموعه های تخصصی 

شود، هراسید، زیرا اسالم هیچ سؤالی را بی پاسخ نمی گذارد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور بیان کرد: متأسفانه، هنوز 
این ظرفیت حوزه بازشناسی نشده است؛ بیشتر استادان کرسی های 
یا فقط چند کتاب  یا یهودی هستند  ژاپنی  اروپا،  اسالم شناسی در 

اسالم شناسی مطالعه کرده اند و در این کرسی تدریس می نمایند.
در  اسالم  و  شیعه  شناسنامه  عنوان  به  که  کتاب هایی  گفت:  وی 
کتابخانه های دانشگاه های غربی است، کتاب های دست چندم و بسیار 

ضعیف است که به هیچ عنوان نمی تواند اسالم را به دنیا بشناساند.
باید  حوزه  کرد:  اظهار  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم  
ظرفیت های خود را در این زمینه فعال کند و این عرصه را در تمام 
برای  مطالعاتی  فرصت های  ایجاد  نماید؛  ایجاد  جهان  قاره های 
پژوهشگران و استادان برجسته و اهل علم دنیا، از کارهایی است 

که در این زمینه می توان انجام داد.
اختیار  در  بین الملل  در عرصه  رسانه  که  فرصت هایی  افزود:  وی 
حوزه گذاشته است، بسیار مهم و حساس است؛ اگر چندهزار طلبه 
باشند،  داشته  مجازی  عرصه  در  مؤثری  حضور  حوزه  عالی  سطح 
می توانیم به موفقیت های چشم گیری در عرصه های گوناگون دست 

امروز  و  است  شده  انجام  خواهران  علمیه  حوزه  در  کار  این  یابیم؛ 
شش هزار طلبه خواهر دارای وبالگ تخصصی در این زمینه هستند.
یک  باید  حوزه  کرد:  بیان  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
شبکه ماهواره تخصصی داشته باشد که در این شبکه آموزشی، معارف 
شیعه و اسالم ناب را در سراسر دنیا معرفی کند. ظرفیت های بسیار 

خوبی در این عرصه وجود دارد، ولی باید با پشتیبانی همراه باشد.
عضو  آن  در  نفر  شصت هزار  که  کوثرنت،  شبکه  گفت:  وی 
هستند، در حوزه علمیه خواهران فعال است. این شبکه، که همه 
در  را  طالب  می تواند  می شود،  انجام  آن  در  حوزوی  فعالیت های 

عرصه فرهنگی نیز راهبری کند.
حجت االسالم  والمسلمین جمشیدی اظهارکرد: سیاست گذاری 
در عرصه بین الملل و در عرصه بین حوزوی، از کارهایی است که 
ورودی  بین الملل،  در عرصه  انجام شود؛ حوزه  زمینه  این  در  باید 
محدود داشته است و بزرگانی مانند »آیت الله العظمی گلپایگانی« 
این  امروز  ولی  داشتند،  عرصه  این  در  بسیاری  فعالیت های  و... 

حجم عظیم طلبه و فاضل نیازمند سرمایه گذاری ویژه است.
وی افزود: تجدید نظر در سیاست های تبلیغی بسیار مهم است. 
از  پیامبران،  با  پیوند  از  پس  نیز  مردم  و  بودند  مردم  بین  در  انبیا 
آن ها رنگ می گرفتند و با آن ها گره می خوردند؛ روحانیونی در قالب 
بازرگانان و مشاغل مختلف در کشورهای مختلف تبلیغ می کردند 

و امروز در سراسر جهان، شاهد این اثرگذاری فرهنگی هستیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور اظهارکرد: مراکز حوزوی 
و  کنیم  یکی  هم  با  را  سرمایه ها  باید  و  ندارند  هم  با  رقابتی  هیچ 
باشیم؛   داشته  همکاری  هم  با  عرصه  این  در  که  داریم  آمادگی 
محدود  بین المللی  فعالیت های  عرصه  در  خواهر  طالب  حضور 

بوده است، ولی می توانیم از این ظرفیت بهتر استفاده کنیم.

»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی«، مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور تأکید نمود

حضورخواهرانطلبهدرعرصهفعالیتهایبینالمللی

»آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی«، در اختتامیه »دهمین جشنواره سراسری قرآنی حوزه های علمیه خواهران«،  تصریح کرد

»دهمین  اختتامیه  در  شیرازی«  مکارم  ناصر  »آیت الله العظمی 
جشنواره سراسری قرآنی حوزه های علمیه خواهران«، که در سالن 
اجتماعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور 
در قم برگزار شد،با اشاره به زمان تأسیس مرکز مدیریت حوزه های 
شد،  تأسیس  مرکز  این  که  هنگامی  گفت:  خواهران،  علمیه 
و  پیشرفت جهشی  این مدت، چنین  در  نمی کردم  باور  بنده هرگز 

فوق العاده پیدا کند.
قرآن  علوم  فراگیری  برای  طلبه  خواهران  تالش  بر  معظم له 
نهج البالغه  قرآنی  بحث های  فراگیری  به  افزود:  و  کرد  تأکید 
اهتمام داشته باشید؛ حضور در برنامه های قرآنی، نعمت عظیمی 
است که چنین توفیقی شامل حال همه نمی شود. در نهج البالغه، 
آن قدر مطلب در قرآن آمده است که می توان آن را به صورت کتابی 

پرمایه به چاپ رساند. 
آیت الله العظمی مکارم شیرازی، در بخش دیگری از سخنانش، 
دو مسیر را برای پیمودن راه خدا به تصویر کشید و در این باره اظهار 
داشت: انسان می تواند براساس تجربه و با استفاده از شیوه آزمون 
افتان و خیزان طی طریق  و خطا، این مسیر را در پیش بگیرد و 
نماید. به جز این، می توان به بهره گیری از الگوهای درست، بدون 
نیاز به تجربه های شخصی، مسیری مستقیم پیمود و به سرمنزل 

مقصود رسید.
 مفسر قرآن کریم، در پایان، خاطرنشان کرد: حوزه های علمیه خواهران 

جهش فوق العاده ای داشته است و امیدواریم این جهش تداوم یابد.

در بازدید »آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی« از مرکز داده امین، »دکتر 
میزبانی  ظرفیت  توضیحاتی،  در  اطالعات،  فناوری  مرکز  رئیس  طائی زاده«، 
بیش از دوهزار سرور که قابل توسعه تا دو برابر است، قابلیت میزبانی بیش از 
صدهزار سایت، پایگاه اطالع رسانی و کتابخانه مجازی و ظرفیت ذخیره سازی 
۱۲۰ ترابایت اطالعات با قابلیت توسعه را از ظرفیت های این مرکز داده برشمرد.
الکترومغناطیس  حفاظت  استانداردهای  اجرای  داد:  ادامه  وی 
استانداردهای  و  الکترومغناطیسی  خرابکاری های  و  حمالت  برابر  در 
حفاظت فیزیکی در این مرکز داده، کنترل و نظارت دسترسی رعایت 
ذخیره سازی  سیستم های  و  دوالیه  آتش  دیوار  و  فیلترینگ  از  و  شده 

چندسطحی و چندالیه استفاده گردیده است.
از  یکی  خواهران،  علمیه  حوزه های  اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
اهداف ایجاد و راه اندازی مرکز داده امین را پشتیبانی از جامعه بانوان در 
سطح ملی و بین المللی به منظور ارتقای فرهنگ دینی بانوان به عنوان 

رسالت ذاتی حوزه های علمیه و مراکز اسالمی  برشمرد.
شایان ذکر است، در این بازدید، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، با ابراز 
از پیشرفت های شگرف مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران  خرسندی 
سراسر کشور، حرکت آن را در مسیر تعالی، جهشی شایان توجه توصیف کرد. 

بازدید »آیت الله العظمی 
ناصر مکارم شیرازی«  از مرکز داده امین

مدیر حوزه های علمیه خواهران در جمع کارکنان:

ارتقای توان مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران 

با بهره مندی از نظرات 
خواهران طلبه

حضور چشم گیر 
خواهران طلبه در 

عرصه های گوناگون 
علمی و فرهنگی

راهیابی چهل نفر از طالب خواهر 
استان اصفهان به مرحله نهایی المپیاد علمی

نتایج  به اعالم  با اشاره  معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان، 
مرحله استانی المپیاد علمی گفت: از 171 نفر راه یافته به مرحله استانی، 33 نفر از سطح 

2و هفت نفر از مقطع سطح 3به مرحله کشوری این مسابقات راه یافتند.

گان  مبارک باد والدت با سعادت حضرت امام محمد باقر)ع(    رب هم
روابط عمومی و اموربین الملل مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

یك چیز دیگری که در باب روحانیت شرط و الزم 
 به آن توجه کنیم، مسئله  

ً
 و جدا

ً
است که ما دقیقا

حفظ قداست روحانی است. روحانیت دارای 
قداست است. مردم به من و شما که نگاه می کنند، 

به خاطر لباسمان، شأنمان و شغلمان، حساب 
خاصی برای ما باز می کنند و یك تقدسی قائلند.

نظام  استکبار متکی بر زورگویی سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و نظامی است
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»حجت االسالم والمسلمین قرائتی« در اختتامیه »دهمین جشنواره سراسری قرآنی حوزه های علمیه خواهران« تأکید نموداردبیل

ارتقای توان مدیریت حوزه های علمیه خواهران با بهره مندی از نظرات خواهران طلبه
والمسلمین  »حجت االسالم 
اختتامیه  در  قرائتی«  محسن 
سراسری  جشنواره  »دهمین 
علمیه  حوزه های  قرآنی 
که  این  به  اشاره  با  خواهران«، 
حفظ قرآن نعمت بسیار مهمی 
حفظ  داشت:  اظهار  است، 
نباید  ولی  است،  خوب  قرآن، 
که  کودکانی  به  را  مسئله  این 
برخوردار  مناسبی  ظرفیت  از 

نیستند، تحمیل کرد.
قرآن  که  این  بیان  با  وی، 
مختلف  عرصه های  برای 
جامعی  برنامه  دارای  زندگی 
است، تصریح کرد: قرآن کریم 
زیست  محیط  حفظ  زمینه  در 
ارائه  مهمی  بسیار  تذکرات 
توجه  مورد  باید  که  است  داده 

همگان قرار گیرد. 
نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
دیدگاه  به  اشاره  با  کشور، 
ابراز  توسل،  درباره  وهابیت 
تأکید  اعراف   132 آیه  داشت: 
پست ترین  حتی  که  می کند 
موسی)ع(  حضرت  به  انسان ها 

متوسل شدند.
سیستم  داشت:  ابراز  وی 
مشکل  دچار  کشور  آموزشی 
است و باید آن را اصالح کرد، 
هر  نیست؛  مهارت محور  زیرا 
از جنبه های  یکی  از  باید  طلبه 

مهارتی برخوردار باشد.   
بیان  با  کریم،  قرآن  مفسر 
خنده  سایت  یک  اگر  اینکه 
میلیون ها جوان  باشیم،  داشته 
به سراغ ما می آیند، بیان نمود: 
بشر  نیازهای  از  یکی  خنده، 

است و هر طلبه باید بتواند طنز 
حکیمانه داشته باشد. 

والمسلمین  حجت االسالم 
گاهی،  که  این  بیان  با  قرائتی 
ریشه  ما  برنامه ریزی های 
داشت:  ابراز  ندارد،  قرآنی 
قرآن  علوم  از  دوری  حاصل 
و  خرافه  از  مملو  دنیای  کریم، 
ضعف است. اگر قرآنی باشیم، 
کم  و  داریم  نو  سخن  همواره، 

نمی آوریم. 
وی با بیان اینکه تعیین وقت 
ظهور دروغ است، ابراز داشت: 
ظهور  برای  ندارد  حق  کسی 
حضرت مهدی)عج(، زمان تعیین 

کند. 
رئیس ستاد اقامه نماز کشور 
مشکی  چادر  اینکه  به  اشاره  با 
است،  خوب  خیابان  برای 
طلبه  خواهران  داشت:  اظهار 
در جلسات تبلیغی ویژه بانوان، 
رنگی  چادرهای  پوشش  از 
استفاده کنند. باید بدانیم برای 

چه کسی،  چه می گوییم. 
والمسلمین  حجت االسالم 
از  استفاده  لزوم  بر  قرائتی 
تأکید  طلبه  خواهران  ظرفیت 
و  نظرات  از  افزود:  و  کرد 
طلبه  خواهران  پیشنهادات 
مدیریت  توان  ارتقای  برای 
خواهران  علمیه  حوزه های 

استفاده شود. 
حفظ  که  این  بیان  با  وی، 
ابراز  است،  خوب  موضوعی، 
رشته   130 مثاًل  اگر  داشت: 
تحصیلی داشته باشیم، نیازمند 
تخصصی  تفسیر  گونه   130
هر  رویکرد  با  متناسب  و  قرآنی 
هستیم.  رشته ها  این  از  یک 
نباید فقط در حد حفظ و ترتیل 
به  بلکه الزم است  و... بمانیم، 
سمت فهم مفاهیم عالی قرآن 

برویم.
لزوم  بر  کریم  قرآن  مفسر 
کرد  تأکید  جامعه  کردن  قرآنی 
و اظهار داشت: در برنامه های 

علوم  از  باید  زندگی،  مختلف 
قرآن استفاده کرد.

والمسلمین  حجت االسالم 
که  این  به  اشاره  با  قرائتی، 
تفسیر نمونه در روزهایی نوشته 
شد که کالس های درس حوزه 
در  داشت:  ابراز  بود،  تعطیل 
دین هیچ روزی تعطیل نیست؛ 
در  حوزه  تعطیل  روزهای  در  ما 
تفسیر  جلد   27 سال،  پانزده 

نمونه نوشتیم.    
کاهش  لزوم  بر  وی 
و  ورزید  تأکید  حوزه  تعطیالت 
افزود: با استفاده از آیات قرآن 
کریم می توان متوجه شد که در 
شهرهای  به  مختلف،  فصول 
تا  گیرد  صورت  هجرت  دیگر 
جلوگیری  بی مورد  تعطیالت  از 

شود.
والمسلمین  حجت االسالم 
قرائتی علم را به »علم مفید«، 
لغو«  »علم  و  مضر«  »علم 
تقسیم بندی کرد و تنها یادگیری 

علم مفید را الزم دانست.
نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
دین  تبلیغ  برای  افزود:  کشور 
به  و  کرد  تبلیغ  را  اموری  باید 
دیگران آموخت که از واجبات یا 
ضرویات باشد یا مشکل جامعه 
و افراد را حل کند. تبلیغ را سال 

اول تحصیل آغاز کنید.
والمسلمین  االسالم  حجت 
آیات  یادگیری  لزوم  بر  قرائتی 
نیز  و  زنان  با  قرآن  مرتبط 
کارها  همه  در  قرآن  محوریت 
خواهران  گفت:  و  کرد  تأکید 
از  را  همسرداری  آیین  طلبه، 
یادگیری  به  و  بیاموزند  قرآن 
اهتمام  خانواده  با  مرتبط  آیات 

داشته باشند. 
لزوم  به  همچنین  وی 
نوروز  ایام  از  تبلیغی  استفاده 
داشت:  ابراز  و  کرد  تأکید 
به  دقیقه  سه  در  می توان 
و  پرداخت  آیات  و  حدیث  بیان 
خوبی  فرصت  نوروز،  تعطیالت 
است که همه مردم را در دایره 

تبلیغ قرار دهیم.
والمسلمین  حجت االسالم 
تربیت  که  این  بیان  با  قرائتی 
پسر  چند  با  برابر  دختر  یک 
تربیت  داشت:  ابراز  است، 
و  است  مهم  بسیار  دختران، 
تأثیر مستقیمی در جامعه دارد.   
با بیان این که ازدواج،  وی، 
افزود:  است،  بشر  طبیعی  نیاز 
طلبه  خواهران  برای  ازدواج 
باید  و  است  تحصیل  از  مهم تر 

به این مسئله اهتمام داشت.

مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
حوزه های علمیه خواهران کشور، در دهمین جشنواره سراسری قرآن 
دست آوردهای  از  برخی  کشور  سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های 

درخشان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران را برشمرد.
اشراف  تحت  علمیه  مدرسه   444 از  بیش  شدن  دایر  از  وی 
سخن  کشور  سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
گفت و اظهار داشت: امروزه، 485 مدرسه علمیه مشغول فعالیت 
است و در این مدارس، 75هزارنفر در چهار سطح علمی مشغول 

دانش  اندوزی اند. 
آغاز  در  که  این  بیان  با  جمشیدی،  والمسلمین  حجت االسالم 
فعالیت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور، یک دهم 
امروزه،  حال،  این  با  کرد:  تصریح  بودند،  خواهران  از  استادان، 

پنج ششم استادان ما از خواهران هستند.
با بیان این که اکنون،  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور، 
ده هزار نفر کادر علمی در حوزه های علمیه خواهران داریم، گفت: 
سراسر  در  خواهران  علمیه  مدارس  مدیران  همه  که  خرسندیم 

کشور، از خواهران انتخاب می شوند. 
حضور  به  اشاره  با  جمشیدی،  والمسلمین  حجت  االسالم 
خواهران طلبه در عرصه های گوناگون فرهنگی، مشارکت آنان در 
پروژه های ملی فرهنگی و وجود 600 هزار فرصت تبلیغی، گفت: 
را ه اندازی  شود:  توجه  زیر  موارد  به  است  شایسته  میان،  این  در 
پژوهشی  هسته   297 علمی،  انجمن   58 پژوهشی،  کانون   226
برگزاری  نیز  و  استان ها  همه  در  پژوهشی  علمی-  شورای   28 و 
و  نشست   458 پژوهشی،  طرح   210 آزاداندیشی،  کرسی   517
هم اندیشی علمی و انتشار ده ها اثر قرآنی به همت خواهران طلبه.

ساخت  از  ادامه،  در  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
در  پروژه   35 و  احداث  در دست  پروژه  علمیه، 161  مدرسه   185
شرف احداث خبر داد و تصریح کرد: می کوشیم در سه سال آینده، 
از نظر فیزیکی و  اتفاق مدارس ما، وضعیت خوبی  به  اکثر قریب 
سخت افزاری داشته باشند. یکی دیگر از کارهایی که در این مرکز 
که  است  بوده  خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز  تأسیس  شد،  انجام 
هفده سال از آغاز به کار آن می گذرد و مرجعیت منحصر به فردی 

در این زمینه دارد. 
برگزیدگان  از  لوح،  اهدای  با  مراسم،  این  در  است،  گفتنی 
تقدیر  دهمین جشنواره سراسری قرآن حوزه های علمیه خواهران 

به عمل آمد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور تبیین نمود

حضور چشم گیر خواهران طلبه 
در عرصه های گوناگون علمی و فرهنگی

رفیعی«  ناصر  والمسلمین  »حجت االسالم 
قرآنی  سراسری  جشنواره  »دهمین  اختتامیه  در 
این که  به  اشاره  با  حوزه های علمیه خواهران«، 
قرآن کریم خود را در آیه 57 سوره یونس با چهار 
ویژگی معرفی کرده است، اظهار داشت: ویژگی 
در  موعظه  بهترین  که  است  این  قرآن  نخست 
زمینه های مختلف خانواده، اجتماع، آداب رفتار 

و گفتار و... است.
دومین  شفادهندگی،  که  این  بیان  با  وی، 
مدعی  قرآن  کرد:  تصریح  است،  قرآن  ویژگی 
ولی  نیست،  جسمی  بیماری های  شفادهندگی 
شهوت،  کینه،  حسد،  شفابخش  تردید،  بدون 

غضب و... به شمار می رود. 
عضو هیئت علمی  المصطفی افزود: قصص 
مسیر  و  انسانی  اخالق  شفابخش  کریم،  قرآن 

دست یابی به تعالی است.
حجت االسالم والمسلمین رفیعی، با اشاره به دیدار 
رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام  با  واعظین  از  جمعی 
منبرها  که  کردند  تأکید  دیدار  این  در  ایشان  گفت: 

را متن محور کنید و مردم را با این فضا آشنا نمایید.
خدمت  که  دیگری  دیدار  در  افزود:  وی 
نیز  ایشان  رسیدم،  سیستانی«  »آیت الله العظمی 
تصریح کرد منبر نباید با عقاید مردم بازی کند و 

بر لزوم توجه به محتوای منابر تأکید داشت.
بر لزوم سست  عضو هیئت علمی  المصطفی 
و  کرد  تأکید  کریم  قرآن  مبانی  یادگیری  در  نورزیدن 
گفت: اگر به مبانی و علوم قرآن عمل شود، مشکالت 

جامعه رفع می گردد و در مسیر تعالی قرار می گیرد. 
ویژگی  سومین  رفیعی  والمسلمین  حجت االسالم 
قرآن کریم را »هدایت« عنوان کرد و افزود: همچنین 
»رحمت« قرآن نیز یکی دیگر از ویژگی های این کتاب 

الهی است.
بیان  با  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  وی، 
رعد  آیه 19 سوره  مانند  قرآن،  آیات  برخی  که  این 
و آیات 151، 152 و 153 سوره انعام، آیات کلیدی 
هستند، به شاخصه های مهم انسان خردمند اشاره 
داشت و افزود: در آیه 19 سوره رعد، ویژگی های 
نخستین  است؛  شده  بیان  خردمند  انسان های 
نشانه انسان های خردمند، عمل به عهد با خداوند 
است؛ اگر ما بر میثاق خود با خداوند پایبند باشیم، 

خداوند، بدون تردید، به عهد خود عمل می کند. 
این  بیان  با  علمی  المصطفی،  هیئت  عضو 
جوشش  و  پیوند  اهل  خردمند  انسان های  که 
هستند و از درگیری پرهیز می کنند، ابراز داشت: 
»خداترس«  همچنین  خردمند  انسان های 
قیامت  و  معاد  از  انسان ها  از  دسته  این  هستند. 
گناه  ارتکاب  از  این،  براساس  و  دارند  هراس 
قیامت  گمان  حتی  کسی  اگر  زیرا  می پرهیزند، 

داشته باشد، خویشتن را به گناه نمی آالید.
در  افراد  برخی  متأسفانه،  کرد:  تصریح  وی 
فضای مجازی، آن قدر جایگاه بهشت را سبک 
جلوه داده اند که برخی می پندارند با »یا حسین)ع( 
گفتن« به بهشت می روند، در حالی که نمی دانند 
امام حسین)ع( شب عاشورا تا صبح عبادت کردند.
افزود:  جامعةالمصطفی  علمی  هیئت  عضو 
براساس آیات قرآن کریم، انسان های خردمند به 
اهل  و  می کنند  برپا  را  نماز  صبورند،  خدا  خاطر 

انفاق آشکار و پنهان هستند.
حجت االسالم والمسلمین رفیعی، با بیان این 
پاسخ  خوبی  با  را  بدی  خردمند  انسان های  که 
می دهند، تصریح کرد: متأسفانه، این مسئله در 

جامعه ما فراموش شده است!
باالتر  قرآن  از  کالمی  داشت:  اظهار  وی 

نیست و هدایت از قرآن سرچشمه می گیرد.
بیان  با  رفیعی،  والمسلمین  حجت االسالم 
این که سوره حجرات، سوره  ای اجتماعی است، 
به  باقر)ع(  امام  که  است  آمده  روایتی  در  گفت: 
»جابربن یزید جعفی« فرمودند که هرگاه خواستی 
قرآن  به  را  خویشتن  کنی،  امتحان  را  خودت 
به مالک های قرآنی،  با توجه  ببین  و  نما  عرضه 

چه نمره ای به دست می آوری.

»حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی« 
در اختتامیه »دهمین جشنواره سراسری قرآنی حوزه های علمیه خواهران« برشمرد

ویژگی های خردمندان در قرآن

اسکندری«،  »حجت االسالم 
مرکز  تبلیغی  فرهنگی-  معاون 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران، 
در دهمین جشنواره سراسری قرآن 
سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های 
در  را  قرآن  مفاهیم  ترویج  کشور 

جهان، وظیفه طالب دانست.
کامل ترین  را  قرآن  وی، 
برنامه  معارف برای بشر توصیف 
در  است  الزم  نمود:  تصریح  و 
آن،  خواندن  و  قرآن  کنار حفظ 
به مفاهیم نورانی معجزه رسول 
گرامی اسالم)ص(، تدبر و تفقه در 

آن را نیز در نظر داشته باشیم.

تبلیغی  فرهنگی-  معاون 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
خواهران، با بیان این که زندگی 
نورانی شود،  نور قرآن  با  باید  ما 
مستلزم  را  زندگی  شدن  نورانی 
صالح  عمل  و  ایمان  به  التزام 
باید آموزه های  دانست و گفت: 
جامعه  آحاد  زندگی  در  قرآنی 
طلبه  خواهران  شود.  مطرح 
وظیفه دارند که مفاهیم قرآنی را 
در جامعه و جهان مطرح نمایند.
بر  اسکندری  حجت االسالم 
بانوان  بین  قرآنی  معارف  ورود 
و گروه های مختلف  و دختران 
اظهار  و  ورزید  تأکید  اجتماعی 
داشت: در این صورت، جامعه 
مسیر  در  و  می گردد  نورانی 
انس  می نماید.  حرکت  سعادت 
ترویج  و  آن  به  عمل  قرآن،  با 

مفاهیم آن، نور و برکت است.
تبلیغی  فرهنگی-  معاون 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
قرآنی  زندگی  سبک  خواهران 
اخالص،  صفا،  نور،  از  پر  را 
و  دانست  نیکی  و  خیر  تقوا، 

مسلم  ساخت:  خاطرنشان 
بدانید که نور قرآن در زندگی تان 

تأثیرگذار خواهد بود.
به  اشاره  با  ادامه،  در  وی، 
فرزندان  انس  در  مادران  تأثیر 
به  کردن  عمل  و  قرآن  با 
نمود:  بیان  آن،  دستورات 
به  تقوا و توسل  با  باید بکوشیم 
قرآن  نور  از  اهل بیت)علیهم السالم(، 

بهره مند شویم.
اسکندری،  حجت االسالم 
سخنانش،  از  دیگری  بخش  در 
امسال  جشنواره  از  آماری  به 
جشنواره  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
امسال، 10667 نفر از خواهران 
شرکت  کشور  سراسر  از  طلبه 
رشته  در  نفر   3205 نمودند؛ 
 557 که  قرآن  مفاهیم  و  ترجمه 
نفر از آنان، به مرحله استانی راه 
یافتند؛ 2123 نفر در رشته تفسیر 
که 292 نفر به مرحله استانی راه 
رشته  در  نفر   1523 کردند؛  پیدا 
در  نفر  حفظ موضوعی که 239 
مسابقات استانی شرکت خواهند 
رشته  در  هم  نفر   540 و  کرد 

حفظ ترتیبی به مسابقات استانی 
اعزام خواهند شد. افزون بر این، 
فراخوان  بخش  در  اثر  سیصد 
رسید.  مسئوالن  دست  به  مقاله 
شایان ذکر است که این مقاالت 
و  »همدلی  موضوعات  در 
زندگی  »سبک  نیز  و  همزبانی« 

دینی« تدوین یافته بود.
برای  اگر  که  این  بیان  با  وی، 
عمل  آن  به  بیاموزیم،  علم  خدا 
در  نماییم،  تبلیغ  نیز  و  کنیم 
خواهیم  باعظمت  الهی  پیشگاه 
کنار  در  قرآن  کرد:  ابراز  بود، 
نهج البالغه  و  اهل بیت)علیهم السالم( 
معنا می یابد. انس با نهج البالغه و 
سخن معصومان)علیهم السالم(، برکت 

نور قرآن را روزافزون می کند.
در  اسکندری،  حجت االسالم 
داریم  وظیفه  کرد:  تصریح  پایان، 
قرآن و آموزه های اهل بیت)علیهم السالم( 
منظور،  این  برای  کنیم.  جهانی  را 
آشنا  دیگر  زبان های  با  است  الزم 
شویم و با بهره مندی از ظرفیت های 
به  را  قرآنی  تعالیم  مجازی،  فضای 

گوش جهانیان برسانیم.

قرآن در کنار اهل بیت)علیهم السالم(  معنا می یابد

 »حجت االسالم و المسلمین 
جمع  در  جمشیدی«  محمودرضا 
حوزه های  مدیریت  مرکز  کارکنان 
شعار  به  اشاره  با  خواهران  علمیه 
»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« 
ملتی که می خواهد  تصریح کرد: 
با  توحید  کلمه  اعتالی  راه  در 
استکبار درگیر شده و مقابله کند، 
بر  و  ایستاده  خود  پای  روی  باید 

توان داخلی تکیه کند.
وی افزود: ما نیز اگر می خواهیم 
با  و کشور  کنیم  مقابله  استکبار  با 
و...  اقتصادی  فشارهای سیاسی، 
از درون  باید  نشود،  گرفتار چالش 
درونی  هویت  به  یعنی  بجوشیم، 
خود تکیه کنیم که این امر با عمل 

به شعار سال محقق می شود.
علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران کشور وظیفه حوزه های 
»اقتصاد  شعار  تبیین  را  علمیه 
مقاومتی؛ اقدام و عمل« دانست 
فرمایشات  مبانی  باید  گفت:  و 
را  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر 

برای مردم تبیین کنیم. 
وی ادامه داد: شعار »اقتصاد 
را  عمل«  و  اقدام  مقاومتی؛ 
و  داده  قرار  خود  العین  نصب 
برداریم.  قدم  آن  تحقق  برای 
نباید مطلبی که ولی خدا و نائب 
عام حضرت ولی عصر)عج( مطرح 
بماند.  زمین  روی  بر  می کنند 
موضوع  این  برابر  در  ما  همه 

مسئول هستیم.
المسلمین  و  حجت االسالم 
دیگری  بخش  در  جمشیدی 
و  همدلی  خود  سخنان  از 
موفقیت  عامل  را  همبستگی 
کرد  عنوان  مجموعه ای  هر 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  و 
فعالیت ها و عملکرد حوزه های 
علمیه خواهران در سال 1394 
یادآور شد: مرکز در سال گذشته 
به  محدودیت ها  تمام  علی رغم 
ویژه در بخش بودجه، توانست 
به  را  خود  اهداف  و  برنامه ها 

خوبی به انجام رساند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
بیشتر  تشکیل  بر  همچنین  کشور 
این  در  دستگاهی  میان  جلسات 
برای  گفت:  و  کرد  تأکید  مرکز 
مسنجم،  برنامه ای  باید  موفقیت 

طوالنی مدت و هدفمند داشت.
وی افزود: بخش های مختلف 
حوزه های علمیه خواهران همانند 
همه  که  هستند  واحد  پیکر  یک 
واحد  هدف  یک  به  رسیدن  برای 
یک  افراد  تا  می دارند.  بر  قدم 
نمی توان  نباشند،  الهی  مجموعه 
وجود  صرف  رسید،  موفقیتی  به 
کاری  بخشنامه  و  العمل  دستور 
وجود  البته  نمی برد.  پیش  از  را 
و  کار  هر  الزمه  قوانین  و  مقررات 

فعالیتی است.
المسلمین  و  حجت االسالم 
جمشیدی بخش سوم سخنان 
اخالقی  مباحث  بیان  به  را  خود 
اختصاص داد و خودسازی، توجه 
و  متعال  خداوند  بودن  ناظر  به 
یاری گرفتن از اهل بیت عصمت و 
طهارت)علیهم السالم( را عامل پیشرفت 

انسان در زندگی برشمرد.

مدیر حوزه های علمیه 
خواهران در جمع کارکنان:

حوزه های علمیه 
مبانی شعار سال را 

تبیین کنند

امور حوزه های حوزه های علمیه خواهران  و  ارتباطات  معاون 
از دریافت مجوز پذیرش مدارس علمیه خواهران دارای موافقت 

اصولی خبر داد.
 »حجت االسالم رسول ابراهیمیان« گفت: بر اساس تصمیم 
شورای گسترش، آن دسته از مدارس علمیه خواهران که موافقت 
اصولی را دریافت کرده اند و پرونده مجوز موقت آن ها در دستور 
بررسی شورای گسترش قرار داد، تا دریافت مصوبه مجوز موقت 

و طی مراحل قانونی مجاز به پذیرش هستند.

زمان  خواهران،  علمیه  حوزه های  پذیرش  و  سنجش  مدیر 
پذیرش در حوزه های علمیه خواهران را تا پایان فروردین ماه سال 
جاری اعالم کرد و گفت: ثبت نام از طریق اینترنت و سامانه داخلی 

پذیرش تا زمان اعالم شده امکان پذیر است.
توجه  با  کرد:  اظهار  صانعی«  محمود  سید  »حجت االسالم   
به تحصیل در حوزه های علمیه  استقبال خواهران عالقه مند  به  
پایان  تا  خواهران  علمیه  حوزه های  در  پذیرش  زمان  خواهران، 

فروردین ماه سال 1395 ادامه خواهد داشت.

یادآور شد:  مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران 
مدارس  و  استانی  مدیران محترم   ، باقیمانده  فرصت  به  عنایت  با 
تبلیغات محلی زمینه  علمیه تحت پوشش ضمن اطالع رسانی و 

جذب و گزینش داوطلبان شایسته را فراهم نمایند.
حجت االسالم صانعی همچنین اعالم کرد: خواهران عالقه مند 
به  با مراجعه  به تحصیل در حوزه های علمیه خواهران می توانند 
حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور یا از طریق پایگاه اینترنتی  

www.whc.ir ثبت نام کنند.

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی قم در مقطع کارشناسی ارشد از میان طالب سراسر کشور)خواهران 
و برادران( برای سال تحصیلی 95 ـ 96 از طریق آزمون اختصاصی دانش پژوه می پذیرد.

پذیرش در چهارده رشته شیعه شناسی، مطالعات تاریخ تشیع، فرق تشیع، مذاهب اسالمی، تصوف و 
عرفان اسالمی، مذاهب فقهی، فلسفه دین، فلسفه و کالم اسالمی، اخالق اسالمی)فلسفه اخالق(، 
ابراهیمی، ادیان غیرابراهیمی، دین شناسی، حکمت هنر اسالمی و فلسفه هنر انجام خواهد  ادیان 

شد.
مهلت ثبت نام از 21 بهمن ماه 1394 تا 30 فروردین  ماه 1395 است و آزمون نیز روز جمعه 24 

اردیبهشت  ماه 1395 در محل دانشگاه برگزار می شود.
عالقه مندان  و  شده  راه اندازی  داوطلبان  از  ثبت نام  برای   Azmoon.Urd.ac.irاینترنتی سایت 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه به نشانی »urd.ac.ir« مراجعه کنند و یا با 

شماره تلفن 32802610 ـ 025 داخلی 103 یا 153 تماس حاصل نمایند.

دانشگاه ادیان و مذاهب از میان طالب خواهر و برادر دانش پژوه می پذیرد

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران خبر داد

پذیرش حوزه های علمیه خواهران تا پایان فروردین 
مدارس علمیه خواهران دارای موافقت اصولی

 مجاز به پذیرش طلبه هستند

»حجت االسالم اسکندری«، معاون فرهنگی- تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران:
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تیران و کروناصفهاناصفهاناصفهانمرندآذربایجان شرقی

چادگاناصفهان

گرمیاردبیل

درچهاصفهان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

نشست »اهمیت حضور در انتخابات« با سخنرانی »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  طالب  و  کادر  استادان،  حضور  با  و  نعمت زاده« 

خواهران فاطمه الزهرا)س( مرند برگزار شد.
انتخاب  بر  تأکید  با  نعمت زاده«  »حجت االسالم  دیدار  این  در 
صحیح مبتنی بر تبعیت از والیت فقیه، از طالب خواست با دقت 
در  رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام  و  خمینی)ره(  امام  معیارهای  در 
انتخابات شرکت نمایند و دشمنان را از توطئه بر ضد نظام و انقالب 

اسالمی ناامید سازند.
گفتنی است وی در ادامه به سؤاالت طالب در مورد انتخابات و 

نحوه گزینش نماینده اصلح پاسخ داد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »اهمیت حضور در انتخابات« 

در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  رحیمی«،  محمد  »حجت االسالم 
از  نفر  شصت  حضور  با  که  سنتی،  مبلغان  ویژه  آموزشی  کارگاه 
گرمی  ولی عصر)عج(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  مبلغان 
برگزار شد، تربیت را به معنای اصالح صفات و رفتار افراد دانست.
وی گفت: تربیت در اصطالح، به معنای کمک و یاری رساندن 
به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در گستره زمان در ساحت های 
روحی، بدنی، ذهنی و رفتاری به واسطه عامل انسانی دیگر با هدف 

دست یابی به کمال انسانی و شکوفایی استعدادهای اوست.
معنای  به  نیز  دینی  تربیت  کرد:  اضافه  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
بندگی است که  برای عبادت و  انسان  شکوفا کردن فطرت توحیدی 
سبب رسیدن او به کمال، شکوفایی استعدادها و تقرب به خدا می شود.
که  دارد  قواعدی  و  اصول  دینی  تربیت  البته  کرد:  تصریح  وی 
فرد مربی باید آن ها را رعایت کند. نخستین و مهم ترین اصل نیز 

اخالص در کار است.
حجت االسالم رحیمی اصل دومی را که باید مربی برای تربیت 
دینی دیگران رعایت نماید، تربیت گام به گام عنوان نمود و تأکید 
کرد: نبی اکرم)ص( می فرمایند: »هنگامی که کودک سه ساله است، 
نیز محمد  در چهار سالگی  بیاموزید.  او  به  را  الله  اال  اله  کلمه ال 
رسول الله)ص( و صلوات و پس از پنج سالگی نماز را به او بیاموزید«.

مدرس حوزه سومین اصل تربیت دینی را اصل تکریم و اکرام 
معرفی کرد و یادآور شد: باید اعتماد به نفس را در متربی برانگیخت 
و تقویت کرد تا سبب اعتماد بیشتر او به مربی شود. در این صورت 

امر و نهی مربی را با تمام وجود فرامی گیرد.

 در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران ولی عصر)عج( تبیین شد

قواعد و اصول تربیت دینی

ویژه  آموزشی  کارگاه  در  کاظمی«  علی اصغر  »حجت االسالم 
مبلغان سنتی مدرسه علمیه خواهران حضرت ولی عصر)عج( گرمی، 
هر  اکتسابی  و  عقیدتی  رفتاری،  ویژگی های  مجموعه  را  فرهنگ 
جامعه دانست و بیان کرد: تربیت به معنای فراهم کردن زمینه هایی 

برای رشد استعدادهای افراد است تا بتوانند به کمال برسند.
فرهنگ  انتقال  فرهنگی،  نیروهای  وظیفه  داد:  ادامه  وی 
آموختن  نخست  مرحله  در  نیز  مبلغ  وظیفه  است.  آینده  نسل  به 

فرهنگ اسالمی و سپس انتقال آن به دیگران است.
این که  بر  تأکید  با  اردبیل،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
بر  آینده  نسل  به  دینی  فرهنگ  انتقال  راه  در  مسلمانان  تمام 
توانایی های خود وظیفه دارند، گفت: در درجه  اساس امکانات و 
نخست مراجع تقلید، روحانیان و طالب و در درجه دوم استادان، 
دانشجویان، دانشمندان، مسئوالن و نهادهای فرهنگی و مردم در 

انتقال معارف دین مسئول هستند.
دیگران  گفتار  و  کردار  افعال،  به  نسبت  ما  همه  شد:  یادآور  وی 
مسئولیم. قرآن کریم نیز می فرماید: »َو الُمؤِمنوَن َو الُمؤِمناُت َبعُضُهم 
برادر مؤمن خود والیت  ایمان  قبال  در  البته مؤمن  َبعٍض...«  َاولیآُء 
با این والیت، تربیت دینی در جامعه محقق می شود. مؤمنان  دارد. 

باید به مشکالت یکدیگر توجه داشته و درصدد حل آن  باشند.
معارف  انتقال  برای  این که  به  اشاره  با  کاظمی،  حجت االسالم 
دین باید از ابزارهای سمعی و بصری بهره برد، تأکید کرد: نخستین 
مرحله، تبلیغ چهره به چهره است که فرد تبلیغ کننده باید اهل عمل 
باشد. دومین مرحله نیز استفاده از وسایل ارتباطی مختلف همانند 
تلفن همراه، شبکه های اجتماعی، رادیو، تلویزیون و... برای بیان 

معارف دین است.

مدیر حوزه علمیه خواهران اردبیل در جمع طالب خواهر:

همه در انتقال فرهنگ دین به نسل آینده مسئولیم

کارگاه آموزشی ویژه مبلغان سنتی با حضور شصت نفر از مبلغان 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت ولی عصر)عج( گرمی برگزار شد.

در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  چراغی«،  مهدی  »حجت االسالم 
گفت:  و  دانست  انبیا  جایگاه  همانند  را  طلبه  جایگاه  کارگاه  این 
عالمه طباطبایی اظهار داشت: »اگر بسیار تالش کنیم، می شویم 
مجری دین«. توفیق بزرگی است که انسان وسیله هدایت باشد، 
ولی مسلمًا ابتدا باید خودش را هدایت کند و سپس عالمی را بسازد. 

هدایت انسان ها بسیار ارزش دارد.
مدرس حوزه و دانشگاه اضافه کرد: نماز دارای ظاهر و باطن است؛ 
ظاهر آن، انجام دادن احکام و باطنش بندگی و گردن نهادن در پیشگاه 
خواب  افراد  بیشتر  زیرا  است،  ارزشمند  بسیار  صبح  نماز  است.  الهی 

هستند و در این هنگام، عبادت خداوند متعال بسیار ارزشمند است.
باید  مشکالت  هنگام  در  کرد:  تأکید  چراغی  حجت االسالم 
بخواهیم  باید  متعال  خداوند  از  فرستاد.  صلوات  کرده،  استغفار 

گناهانی را که سبب تأخیر اجابت دعا و توفیق می شود، ببخشاید.

 مدرسه علمیه خواهران حضرت ولی عصر)عج( برگزار کرد
کارگاه آموزشی، ویژه مبلغان سنتی

ابطحی«،  »حجت االسالم سیدمهدی 
استان  مدیر حوزه علمیه خواهران 
استادان،  با  دیدار  در  اصفهان، 
کادر و طالب حوزه علمیه خواهران 
الزهرا)س( گلدشت با اشاره به ویژگی های 
با  را  زن  و  مرد  خداوند  گفت:  زنان 
آفریده و در  به فرد  ویژگی های منحصر 
عند  اکرمکم  »اّن  است:  فرموده  قرآن 
الله اتقاکم« و مرد یا زن هر کدام، باتقوا 

باشند، عزیز خدا هستند.
تربیت  که  این  بیان  با  ابطحی،  سیدمهدی  حجت االسالم 
بانوان است، افزود: انسان های پاک، حاصل  باتقوا، وظیفه  نسل 

رحم های پاک هستند.
تاکنون نشان داده که ممکن است  تاریخ  افزود:  ادامه  وی در 
حتی اوالد پیامبر، ناصالح باشد، همچون پسر نوح)ص(، اما در تاریخ  
حاصل  زیرا  آید،  پدید  ناصالح  اوالدی  پاک،  مادری  از  که  نداریم 

ارحام مطهره، اوالد مطهر است.
زهرا)س(  حضرت  فضیلت های  بیان  به  ابطحی  حجت االسالم 
پرداخت و افزود: پیامبر)ص( دارای مقام نبوت بودند و باالتر از آن 
نیست. ایشان اشرف همه انبیا بودند، ولی در عین حال زمانی که 
دست  و  برمی خاستند  پیامبر)ص(  می شدند،  وارد  زهرا)س(  حضرت 

ایشان را می بوسیدند.
سیدةنساء  »فاطمه)س(  فرمودند:  پیامبر)ص(  داشت:  اظهار  وی 
 العالمین« یعنی  بهترین زنان عالم است که از زمان خلقت آدم)ع( و حوا تا 
قیامت، زنی به مرتبه و مقام حضرت زهرا)س( نرسیده است و نخواهد رسید.
این که  به  اشاره  با  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
نشر می دادند، گفت:  را  آن  و  داشتند  لدنی  علم  اطهر)س(  زهرای 
به کنیز خود، »فضه«، آن قدر آموخته بودند که فضه در  چنانکه 
دختری  و  نمی گفت  قرآن  آیه های  با  جز  سخنی  سالگی  بیست 
ترک  نماز شبش  یازدهم محرم  در شب  که حتی  بود  تربیت شده 
نشد و آن قدر توحید داشت که آن همه ظلمی را که دیده بود، جز 

زیبایی نمی دانست و ندای »مارأیت اال جمیال« سر می داد.
حجت االسالم ابطحی، در ادامه، به طالب سفارش کرد: حوزه 
متعلق به حضرت زهرا)س( و امام زمان)عج( است. درس خواندن در 
حوزه علمیه اهمیت ندارد، زیرا درس خواندن از هر نامسلمانی هم 
به  نفس است، چنانکه  تزکیه  و  تقوا  دارد،  اهمیت  آنچه  برمی آید؛ 

جایی برسیم که به جز خدا نبینیم.
وی خطاب به طالب گفت: سعی کنید نیم ساعت قبل از اذان صبح 
کنید  سعی  و  نیست  طلبه  نخواند،  شب  نماز  که  طلبه ای  شوید.  بیدار 
نماز اول وقت را هیچ  گاه فراموش نکنید و ثمره آن را در زندگی ببینید.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان افزود: همچنان که 
خوب درس می خوانید، آموزش هم بدهید و علمتان ظاهری نباشد. 
همواره باوضو باشید. دست به قلم شوید و از نوشتن نهراسید، زیرا 

نوشتن، مکتب و نام اسالم را باقی می گذارد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( انجام شد

دیدار مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان با استادان، کادر و طالب

استادان،  حضور  با  اسالمی«  زندگی  »سبک  اخالقی  نشست 
کادر و طالب به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه محدثه)س( 

اصفهان برگزار شد.
»حجت االسالم سیدمحمدتقی ابطحی«، استاد حوزه و دانشگاه، 
در این نشست با اشاره به اصول زندگی انسانی گفت: هر کسی برای 
زندگی باید اصولی را که پاسخ گوی نیاز انسان باشد، تعریف کند و 
این اصول نیاز به مبدأ مشخصی دارد و آن عقل است که آفت بسیار 
جدی دارد و آن هوای نفس است که جلو کارکرد عقل را می گیرد؛ 

بنابراین، عقل به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی نیاز انسان باشد.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: انسان برای کسب معرفت، 
به حس، عقل و قلب نیازمند است و از این سه مورد، قلب اهمیت 
ویژه ای دارد و در تقابل بین عقل و قلب، قلب غالب می شود و باید 
از وحی اصول قلبی را فراگرفت، به ویژه این که بزرگ ترین وحی، 

که زندگی معصومان)علیهم السالم( است، در اختیار ما قرار دارد.
حجت االسالم ابطحی اظهار کرد: تمام جنبه های زندگی پیامبر)ص( 
خارج  اصل  این  از  گاه  هیچ  و  بود  اصول  تابع  اهل بیت)علیهم السالم(  و 
کردارشان.  و  گفتار  برابری  اصل  و  ساده زیستی  اصل  مثل  نشدند، 
ایشان همواره براساس این اصول زندگی کردند و باید با الگو گرفتن از 
اصولی که ایشان به آن پایبند بودند، اصول زندگی خود را ترسیم کنیم.
کرد:  اظهار  الحیاه  مفاتیح  کتاب  اول  بخش  به  اشاره  با  وی، 
اولین اصل ذکرشده در این کتاب، اهمیت تفکر و تدبر است و بنابر 
روایتی از پیامبر اکرم)ص(، وقتی انسان قصد انجام دادن عملی را 

دارد، باید آن را بر دو مبنای علم و عقل استوار کند.
تدبر  به  رسیدن  برای  مشورت  اصل  به  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
اشاره  کرد و گفت: تدبر جایگاه ویژه ای در اصول و مبانی اسالم 
دارد و حتی در بحث نماز خواندن، از پیامبر)ص( درباره جایگاه ویژه 
تدبر سخن به میان آمده است که فرمودند: دو رکعت نماز با تدبر، 

بهتر از نماز شب بدون تدبر است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه محدثه)س( اصفهان برگزار شد

نشست اخالقی »سبک زندگی اسالمی«

زمان)عج(  »امام  معرفتی  نشست 
در زمان غیبت« با حضور استادان، 
کادر و طالب مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا المرضیه)س( اصفهان برگزار شد.
»حجت االسالم مهدی نیلی پور«،  
برای  تالش  لزوم  به  اشاره  با 
یکی  گفت:  ظهور،  زمینه سازی 
از وظایف در دوران غیبت، تحصیل 
معرفت و کسب محبت نسبت به 
معصومان)علیهم السالم( و اطاعت از 

آنهاست.
فرهنگی  کوچ  داد:  ادامه  وی 
به این معناست که اگر انسان هایی 
زندگی  پیامبر)ص(  از  دور   نقاط  در 
می کردند، باید کوچ می نمودند، تفقه 

می شناختند  را  امام)ع(  می کردند، 
معرفی  مردم  به  را  ایشان  سپس  و 
می کردند و تفقه در دین عمدتًا ناظر 

به شناخت امام)ع( است.
حجت االسالم نیلی پور خاطرنشان 
به  برای  راه  کوتاه ترین  کرد: 
مقصد رسیدن، صراط مستقیم 
کوتاه  مسیر  همین  با  و  است 
انتخاب  را  راست  راه  می توان 
کرد. اگر انسان هادی و حجت 
خدا را پیدا و از او اطاعت کرد، 
به مقصد اصلی می رسد، حتی 

اگر ضعیف باشد.
اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
به روایتی تصریح کرد: امام شناسی 

نقش  انسان  سالمتی  و  زندگی  در 
راز  و  دارد  محوری  و  مهم  بسیار 
که  فارسی«،  »سلمان  موفقیت 
جامع علوم اسرار بود، در اطاعت از 

علی بن ابی طالب)ع( بود.
فرهنگی  بنیاد  رئیس 
انسان  اظهار کرد:  المهدی)عج( 
باید ایمان به غیب داشته باشد، 
تا  باشد  امام  نیست  الزم  یعنی 
امام)عج( را بشناسد، زیرا ما خدا 
را نمی بینیم، در حالی که به او 

ایمان کامل داریم.
حجت االسالم نیلی پور با اشاره 
به مراتب حب و بغض ابراز کرد: 
معرفت و محبت، شدید یا ضعیف 

می شود و هر چه امام)عج( را بیشتر 
دوست  بیشتر  چه  هر  و  بشناسید 
اطاعت  بیشتر  باشید،  داشته 
خواهید کرد. یکی از مراحل اولیه 
توجه  این  و  است  توجه  معرفت، 
که  است  اولیه  گام های  به  منوط 
معرفت، یقین، ایمان و اطاعت را 
این ها  مقابل  که  می شود  شامل 

شک، انکار و معارضه قرار دارد.
فرهنگی  بنیاد  رئیس 
المهدی)عج( تصریح کرد: رسالت 
طالب در زمان غیبت این است 
که حجت خدا و امام زمان)عج( را 
در  را  امام)عج(  و معرفت  بشناسند 

خانواده و جامعه ترویج دهند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا المرضیه)س( برگزار شد

نشست معرفتی »امام زمان)عج( در زمان غیبت«

همت  به  خواهر،  طالب  ویژه  پایان نامه نویسی،  آموزش  کارگاه 
مؤسسه آموزش عالی خواهران مجتهده امین اصفهان برگزار شد.

»حجت االسالم احسان اصولی« گفت: با توجه به رسالت طالب 
و  تحقیق  ارائه  بر  تسلط  عمومی،  اطالع رسانی  و  روشن سازی  در 

پایان نامه برای طالب و دانشجویان علوم دینی ضروری است.
مفاهیم  صحیح  انتقال  افزود:  اصفهان  علمیه  حوزه  استاد 
نتیجه  که  است  نهایی  تیر  منزله  به  تحقیقات،  دقیق  گردآوری  و 
ذهن  در  را  مفاهیم  کاوش  در  استمرار  و  مطالعه  سال  چندین 

مخاطبین رقم می زند.
مانند  مباحثی  کارگاه،  برگزاری  شیوه  به  توجه  با  ادامه  در  وی 
آشنایی روش انتخاب موضوع، توجیه شیوه نامه و نکات ضروری، 

طرح اجمالی و تفصیلی را بررسی کرد.
اشاره  موضوع   صحیح  انتخاب  اهمیت  به  حوزوی،  پژوهشگر 
کرد و گفت: راهکارهای مختلفی برای انتخاب موضوع وجود دارد 
و پس از انتخاب موضوع، می توان آن را به مسائل مختلف تبدیل 
کرد و سپس در موارد ابهام به طرح سؤال پرداخت و از این طریق 

به جزئیات رسید.
وی با تأکید بر جایگاه پایان نامه در جلسات دفاعیه بیان داشت: 
جدی ترین ایرادی که در جلسه دفاع مطرح می شود، این است که 
محقق بر موضوع مورد تحقیق خود تسلط نداشته و مسئله تحقیق 

برای نگارنده به درستی تبیین نشده است.
حجت االسالم اصولی، ارائه تحقیق منطبق بر استاندارد را الزم 
الگویابی  باعث  آنچه  گفت:  مهم  این  حصول  مورد  در  و  دانست 
صحیح  می شود، ارائه طرح خوب است و در این زمینه باید اثبات و 
رد فرضیات مالک عمل باشد و تنها حرکت در جهت اثبات فرضیه 

مصداق صحیح نیست.
و گفت:  اشاره کرد  منابع  از  استفاده  به اهمیت  پایان،  در  وی، 
دست اّول بودن منابع، از امتیازهای پایان نامه ها است. همچنین 
بسیار  کمک  صحیح  نتیجه  حصول  به  صحیح،  منابع  از  استفاده 

زیادی می کند.

به همت موسسه آموزش عالی خواهران مجتهده امین برگزار شد

کارگاه آموزش پایان نامه نویسی

سومین  و   2 سطح  مقطع  استانی  مرحله  علمی  المپیاد  دوره  هفتمین 
با  همزمان  اصفهان،  استان   3 سطح  استانی  مرحله  علمی  المپیاد  دوره 
سراسر کشور در مؤسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا)س( اصفهان برگزار شد.
»خانم زهرا شفیعی«، معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران 
علمی  المپیاد  استانی  مرحله  نتایج  اعالم  به  اشاره  با  اصفهان،  استان 
گفت: از 171 نفر راه یافته به مرحله استانی، 33 نفر از سطح 2و هفت نفر 
از مقطع سطح 3به مرحله کشوری این مسابقات راه یافتند که بیشترین 

آمار در کل کشور در این مرحله مربوط به استان اصفهان است.
وی در ادامه زمان و مکان برگزاری مرحله کشوری این مسابقات 

را 27 فروردین ماه سال 95 در قم اعالم نمود.
مرحله  به  راه یافته  طلبه  بانوان  به  تبریک  ضمن  شفیعی  خانم 

کشوری، اسامی چهل نفر از طالب را به شرح زیر اعالم نمود:
»مریم  اباذری«،  »رؤیا  خانم ها   2 سطح  مقطع  در  است  گفتنی 
علی اصغرزاده«، »مرضیه خاکزاد«، »مرضیه محمدی«، »الهه ابراهیمی«، 
»اکرم  ترابی فرد«،  »فرزانه  پیمانی«،  »لیلی  ابراهیمی«،  »محبوبه 
جمالی«، »منظره دویستی«، »سکینه سورانی«، »الهام صافی«، »فاطمه 
گودرزی«،  »اعظم  صالحیان«،  »زهره  صالحی«،  »فرشته  نصرالهی«، 
»فاطمه نیکبخت«، »اعظم آزادپرور«، »رؤیا احمدزاده«، »سمانه زارعی«، 
»زهرا  احمدیان«،  »افسانه  نصراصفهانی«،  »زهرا  شاه سنایی«،  »زهرا 
زمانیان«، »فاطمه پناهی«، »زهرا صادقیان«، »اعظم صالحی«، »خدیجه 
عرب«، »زهرا مظاهری«، »زهرا فرخی«، »مریم سادات شریفی«، »عطیه 
نقوی«، »نیره شانظری« و در مقطع سطح 3 »سمیه جعفری«، »معصومه 
بلدی«،  »آزاده  فاطمی«،  »طاهره السادات  نجاری«،  »انیسه  موسایی«، 

»هاجر باقری« و »زهره سبحانی« به مرحله پایانی راه یافتند.

راهیابی چهل نفر از طالب خواهر 
استان اصفهان به مرحله نهایی المپیاد علمی

مدسه  در  طالب  و  کادر  استادان،  حضور  با  سیاسی  نشست 
علمیه خواهران الزهرا)س( تیران و کرون برگزار شد.

در  فقیه  ولی  نماینده  غفاری پور«،  »حجت االسالم  محمدعلی 
سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در این نشست ضمن تأکید 
بر اهیمت انتخابات گفت: اصل اول، شرکت و حضور حداکثری در 

انتخابات و اصل دوم، شناسایی فرد اصلح است.
 نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان)عج( سپس به دشمن شناسی 
ما  کافران، دشمن  کرد:  بیان  این گونه  را  انواع دشمن  و  پرداخت 
هستند که کافر اهل ذمه، کافر حربی و کافر غیرحربی در این دسته 

قرار می گیرند.
وی، با بیان این که دسته اول قوانین ما را رعایت می کنند و در 
عوض ما هم امنیت آنان را تأمین می نماییم، اظهار داشت: نباید 
با دسته دوم ارتباط بر قرار کرد و نمونه آن امریکاست، اما در مورد 

دسته سوم، باید با احتیاط رابطه برقرار کرد.
به  اشاره  با  الزمان)عج(  صاحب  سپاه  در  فقیه  والیت  نماینده 
ابراز  انقالب)مدظله ا لعالی(  معظم  رهبر  گفت:  رهبری)مدظله العالی(  سخنان 
کردند: »من نیز همه کاندیدها را نمی شناسم و برای شناخت، به 
افراد دین دار اعتماد می کنم و شخصیت ایمانی فردی که کاندید را 

معرفی می کند، در نظر می گیرم«.  

 در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  برگزار شد

نشست سیاسی

سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با  سیاسی  بصیرتی  نشست 
ناحیه چادگان و طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( چادگان 

در آستانه مقدس امامزاده عبدالله زید حسنی برگزار شد.
حضور  به  اشاره  با  مسعودیان«  محمدحسین  »حجت االسالم 
امام خمینی)ره( در رأس انقالب تصریح کرد: حضور امام خمینی)ره( 
انقالبی محتوای اسالمی و  در رأس انقالب باعث شد شعارهای 

مکتبی داشته باشد.
اگر  و  است  اسالم  انقالب،  شالوده  و  اساس  داد:  ادامه  وی 
بگوییم انقالب اسالمی انفجار نور بود، سخن گزافی نیست، چرا 
که انقالب باعث استقرار اسالم در زمانی شد که شاه سعی داشت 

اسالم را کنار بزند.
حکومت  از  سال   1400 از  بعد  افزود:  ادامه  در  همچنین  وی 
مدینه و حکومت کوتاه امام علی)ع(، انقالب اسالمی تنها حکومت 
اسالمی است که فقیه در رأس آن حضور دارد و برای برپایی آن 
خون های زیادی ریخته شده و گل  های عزیزی پرپر گشته اند. لذا 

به گفته امام خمینی)ره(، حفظ انقالب از اوجب واجبات است.
ویژگی های  به  اشاره  با  ادامه  در  مسعودیان  حجت االسالم 
از  برخورداری  گفت:  صادق)ع(  امام  دیدگاه  از  شایسته  نماینده 
عدالت اجتماعی، صداقت، فقاهت به این معنا که احکام دین را 
بداند و گفتمانش اسالمی و انقالبی باشد و در نهایت باتقوا بودن، 

از ویژگی های نماینده شایسته از دیدگاه امام صادق)ع( است.
داشته  و خوب  انقالبی  اگر مجلس  تصریح کرد:  پایان  در  وی 

باشیم، امید مردم بیشتر و دشمن مأیوس می شود. 

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

اساس و شالوده انقالب، اسالم است

جمعیتی  جنگ  و  انقالب  »دست آوردهای  موضوع  با  نشستی 
علمیه  مدرسه  در  طالب  و  کادر  استادان،  حضور  با  دشمن« 

خواهران فاطمیه)س( درچه برگزار شد.
بیان  ضمن  دانشگاه  و  حوزه  استاد  شمس«  بیژن  »آقای 
سال،   37 در  ایران  اسالمی  انقالب  موفقیت آمیز  دست آوردهای 
گفت:  هسته ای  و  علمی  نظامی،  سیاسی،  اقتصادی،  عرصه  در 
و  است  نظامی  و  سیاسی  استقالل  انقالب،  دست آورد  مهم ترین 
در 37 سال هیچ کشور خارجی نظر خودش را به ما تحمیل نکرد و 
در عرصه نظامی نیز رتبه ششم در تولید موشک های بالستیک و 

موشک های صاعقه و از نظر علمی رتبه هفدهم را در دنیا داریم. 
اختیار داریم و  را در  دنیا  رتبه ششم  تکنولوژی در  نانو  افزود: در  وی 
دشمنان می خواهند از رشد علمی و قدرت علمی ایران سوء استفاده کنند.

دو  فقیه،  والیت  و  مردم  کرد:  تصریح  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
مؤلفه محکم در پیشبرد جامعه هستند که طبق برآورد دشمن )از 
سال 57 تا 68( در والیت فقیه نمی توان نفوذ کرد، اما می توان در 
مردم نفوذ نمود و براساس این، با حربه جنگ نرم، مطالعات خود را 

در زمینه سبک زندگی و شیعه شناسی آغاز کردند.
از  ما  گرفتن  انرژی  می داند  دشمن  شیعه شناسی  در  کرد:  اظهار  وی 
مکتب اسالم است و به نتیجه رسیده است که در بستر تغییر سبک خانواده 
از  را  راسخ  اعتقادات  می توان  همراه  تلفن  و  ماهواره  ابزار  دو  با  اسالمی 
مسلمانان گرفت و وحدت خانوادگی آن ها را تبدیل به انفراد خانوادگی کرد.

آقای شمس پس از تبیین جنگ نرم و فتنه 88، به جنگ جمعیتی 
دشمن پرداخت و گفت: در جنگ جمعیتی، دشمن به روش غیر 
برای  هزینه  به جای صرف  مقابل،  تضعیف طرف  برای  مسلحانه 
کشتن انسان ها از به دنیا آمدن آن ها جلوگیری می کند، با این مبنا 
که جمعیت کشورهای خاورمیانه بر ضد منافع امریکا است و بدین 
از جانب  رزق  درونی  »اعتقاد  دنبال کردند که  را  این هدف  ترتیب 

خداست، به شعار فرزند کمتر زندگی بهتر تبدیل شود«.
وی ادامه داد: دشمن از طریق فرایندهایی همچون اسکونیز در 
قالب شعار انسان دوستانه و عملکردهای دیگری مثل واکسیناسیون 

شدن، تزریق واکسن کزاز و...، عقیم سازی را دنبال کرد.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: باید به غنای فکری برسیم، به طوری 
که هرکس وظیفه خودش را بشناسد و در حوزه های مختلف، فرایندهای 

مختلف ایجاد کند و در یک جمله، از »خودسازی« شروع شود. 

تشخیص و تبلیغ به موقع، وظیفه طالب است
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ناصری«  جعفر  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس 

خاتون)س( برگزار شد.
به  اشاره  با  حوزه،  اخالق  استاد  ناصری،  جعفر  حجت االسالم 
گام های ارتباطی حضرت موسی)ع( گفت: درخواست آمادگی »رب 
اشرح صدری«، آسان سازی امور »و یسرلی امری« و قدرت بیان 
امور در ذهن »واحلل عقده من لسانی«، سه گام مختص به متکلم 

است و گام بعدی، »یفقهوا قولی« گام برای مخاطب است.
 وی در ادامه به بیان الگوهای قرآنی پرداخت و اظهار داشت: 
از الگوهای قرآنی، حضرت مریم)س( است که در کوتاه ترین فرصت 

اراده شان محقق شد و درخت خشکیده برای ایشان ثمر داد.
استاد اخالق حوزه ابراز داشت: همان گونه که یک درخت باید 
سیر نباتی اش را طی کند، انسان نیز باید ِسیری بپیماید تا به جایگاه 

بزرگان و عالمان  برسد.
 حجت االسالم ناصری خاطرنشان کرد: زندگی بدون مشکل 

معنا ندارد و انسان باید مشکالت را مدیریت کند.
وی تأکید کرد: باید ظرفیت خود را باال ببریم؛ حضرت مریم)س( 
ظرفیتش را با تحمل سختی ها پر کرد. انسان ها نیز می توانند رشد 

کنند و به ظرفیتی که برایشان مقرر شده است برسند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس خاتون)س( بیان شد

انسان باید مشکالت را مدیریت کند

اسماعیل  »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  در  سیاوشی«، 
به  اشاره  با  الزهرا)س(  خواهران 
والیتمداری،  و  والیت  اهمیت 
گفت: در زمان بیماری حضرت 
زهرا)س(، زمانی  که امیرمؤمنان)ع( 
و  شدند  حاضر  ایشان  بالین  به 
برای  شما  فرمودند:  ایشان  به 
مهریه خود، شفاعت و تأیید هدایت
زهرا)س(  تأیید می کنید؟ حضرت  را  دادید؛ حال چه کسانی  قرار  را 
فرمودند: تأیید هدایت و مجوز شفاعت باید مستند باشد، حتی اگر 

از نزدیکانت باشد.
به شرایط حساس کشور،  اشاره  با  فریدن  در  فقیه  ولی  نماینده 
دنبال  به  و گفت: دشمنان  کرد  بیان  روشنگری  را  وظیفه طالب 
نابودی دین هستند. وظیفه طالب بسیار خطیر و سنگین است و 

باید مواضع حق را به دیگران نشان دهند. 
وی ادامه داد: امام)ع( فرمودند: »چه مالکی برای تشخیص قرار 
می دهید؟« در این هنگام، حضرت زهرا)س( فرمودند: »همه اعمال 
شیعیان باید بوی مظلومیت امام حسین)ع( و مظلومیت تو ای علی)ع( 
و بوی غم و اندوه حسنم را بدهد«. اگر اعمال بوی امامت و والیت 
هر  با  نه،  اگر  و  می شود  نصیبشان  تأیید  و  شفاعت  باشد،  داشته 

عنوان و مسلکی که باشند، از شفاعت و تأیید محروم خواهند شد.
امام جمعه فریدن، حضور در انتخابات را عامل ناکامی دشمنان 
انتخابات  صحنه  در  حضور  با  ما  امروزه  کرد:  تصریح  و  دانست 
توانستیم دشمنان را از رسیدن به هدفشان مأیوس کنیم. داشتن 
هستند،  رهبری  و  والیت  تابع  که  کسانی  انتخاب  و  بصیرت 

نشان دهنده بصیرت مردم ایران است.
کنونی  حساس  شرایط  به  اشاره  با  سیاوشی  حجت االسالم 
است.  امتحان  روز  شرایط  ما  امروزه  شرایط  کرد:  اظهار  کشور، 
زهرا)س(  حضرت  تأیید  مورد  و  شویم  سربلند  امتحان  این  در  باید 
قرار گیریم. وظیفه همه طالب، روشنگری است و باید بتوانیم در 

صحنه حضور داشته باشیم و روشنگری کنیم.
امام جمعه فریدن دشمنی ها و توطئه های دشمنان را با هدف مبارزه 
با اسالم دانست و تصریح کرد: تمام این برنامه ها به خاطر این است که 
می خواهند انقالب، دین و دیانت را نابود سازند. پس وظیفه ما  بسیار 
خطیر و سنگین است. باید مواضع حق را به دیگران نشان دهیم و در 

راه روشنگری قدم برداریم تا مورد عنایت حق تعالی قرار گیریم.

امام جمعه فریدن عنوان کرد: 

وظیفه طالب، روشنگری است

با  علمیه خواهران  پذیرش حوزه های  و  توجیهی جذب  نشست 
و مدیران مدارس علمیه خواهران  حضور مدیران مقطع متوسطه 

نجف آباد برگزار شد.
در این نشست، که به میزبانی مدرسه علمیه خواهران زهرائیه 
بیشتر  چه  هر  جذب  درباره  نظر  تبادل  به  مدیران  گردید،  برپا 
دانش آموزان مقطع متوسطه در حوزه های علمیه و هم آشنایی هر 

چه بیشتر با فضای آموزشی حوزه پرداختند.
امام  و  فقیه  ولی  نماینده  حسناتی«،  مصطفی  »حجت االسالم 
جمعه نجف آباد، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه)س( 
گفت: جمالت حضرت زهرا)س( مالک و قانون جامعه است و هر 

کالم ایشان بیانگر سبک رندگی اسالمی است.
وی با اشاره به روایتی از حضرت زهرا)س( افزود: حقیقت سعادت 
و سعادتمندی دنیا و آخرت، تنها حّب امام علی)ع( در زمان حیات 
و شهادت تا قیامت است و اگر میزانی در دنیا وجود داشته باشد، 
حب اهل بیت)علیهم السالم( و به دنبال آن، پیروی و شیعه واقعی شدن 

است که باید در تمام مراحل تربیت به آن توجه کرد.
حجت االسالم حسناتی در اهمیت برگزاری این گونه نشست ها و 
تعامل ها بین نهادهای فرهنگی جامعه، تأکید کرد و گفت: در سایه 
اندیشه های مختلف، علم رشد  و  آرا  در سایه  و  تعامل ها  گونه  این 
می کند و راه حق نمایان می شود و گرد و غبار غفلت از بین می رود.
وی در ادامه، تصریح کرد: در دورانی که دشمنان برای نابودی 
مجموعه های  می شوند،  متحد  هم  با  اسالمی  ناب  فرهنگ 
اتحادها  این  زیرا  برسند،  اتحادی  چنین  به  باید  جامعه  فرهنگی 

سیلی محکمی بر صورت دشمنان است.
نماینده ولی فقیه در نجف آباد، با اشاره به این که خداوند در قرآن 
فرعونیان را حاکم بر جهالت مردم معرفی می کند، بیان نمود: هر 
چه جهالت در جوامع گسترش یابد، سیطره و امنیت ظالمان برای 
هجوم بیشتر خواهد شد، ولی  امروز به برکت انقالب اسالمی، در 

عرصه های مختلف علمی، نشاط در جامعه حاکم است.
و  علمیه  حوزه های  در  تحصیل  بحث  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
ویژگی های بارز حوزه در مقایسه با دیگر مراکز آموزشی افزود: از 
علومی که بیشترین تأثیر را در وجود انسان به تنهایی و در جهت 
رشد جامعه خواهد داشت و با فطریات انسان سازگاری دارد، علوم 
افراد  برای تک تک  از علوم،  بسیاری  برخالف  اسالمی است که 
از  بعد  خدا  لطف  به  علوم،  این  مظلومیت  وجود  با  و  است  مفید 

انقالب گسترش یافته است.
به گسترش حوزه های علمیه  اشاره  با  حجت االسالم حسناتی 
خواهران بعد از انقالب و اهمیت حضور بانوان در این عرصه گفت: 
مهم ترین تأثیر این علوم، در زندگی فردی بانوان به ویژه در مباحث 

اخالقی و تربیتی که هسته اصلی خانواده می باشد قرار دارد.
از حضرت فاطمه)س( که فرمودند: »عاقبت  بیان روایتی  با  وی 
او  مردی  نه  و  ببیند  را  مردی  او  نه  که  است  این  در  زن  بخیری 
می شود،  حدیث  این  از  که  برداشت هایی  از  افزود:  ببیند.«،  را 
تخصص زنان در تمام رشته هایی است که به نوعی به قشر بانوان 
به  و  شوند  تخصص  صاحب  زمینه ها  این  در  و  می شود  مربوط 

عبارتی، جامعه اسالمی در این موارد به خودکفایی برسد.
امام جمعه نجف آباد تصریح کرد: حضور بانوان در جامعه به این 
معنا نیست وظیفه اصلی خود را، که نقش تربیتی در نظام خانواده 
است، فراموش کنند و در این زمینه، اسالم چنان ارزشی به زنان 

داده است که در علم آموزی تنها مختص به مردان نیست.
تعیین  در  مشورت  بحث  اهمیت  به  اشاره  با  پایان،  در  وی، 
سرنوشت جوانان گفت: گاهی تشویق ها و مشورت ها مسیر جوان 
و  فرهنگی  متولیان  مسئولیت  بزرگ ترین  این  و  می دهد  تغییر  را 

آموزشی کشور است.

امام جمعه نجف آباد:

علوم اسالمی، موجب رشد جامعه است
مدیریت حوزه علمیه خواهران در استان البرز، با توجه به لزوم 
اقدامات  انتخابات،  در  اصلح  انتخاب  و  طالب  حداکثری  حضور 

گوناگونی بدین منظور انجام داد.
با  بصیرتی،  جلسات  برگزاری  انجام شده،  برنامه های  از  یکی 
گفتمان  نفوذ  و  اصلح  انتخاب  موضوع  با  مجرب  استادان  حضور 

رهبری)مدظله العالی( در انتخابات در مدارس سراسر استان بود.
برای  انتخابات  نامزدهای  درخواست  به  باره،  این  در  همچنین 
حضور در مدارس علمیه و ارتباط رو در رو با طالب، همایش »تبیین 
جایگاه مجلس خبرگان در نظام والیی« نیز در سالن والیت مدرسه 

علمیه شهید مطهری برگزار گردید.
شایان ذکر است از همه نامزدهای مجلس خبرگان رهبری در 
عمل  به  دعوت  مواضع  تبیین  و  همایش  در  حضور  برای  استان، 
منظور  به  و  گردید  تعیین  سهمیه ای  نیز  مدارس  همه  برای  آمد. 

حضور طالب در همایش، اتوبوس تدارک دیده شد.
به  خبرگان  مجلس  نامزدهای  همایش،  این  در  است،  گفتنی 
به  نیز  زمانی  و  ورزیدند  مبادرت  برنامه هایشان  و  خویش  معرفی 

پرسش و پاسخ طالب و هر یک از نامزدها اختصاص یافت. 
از  خبرگان  مجلس  نامزدهای  و  طالب  می شود  خاطرنشان 

برگزاری این همایش ابراز رضایت داشتند. 

توسط مدیریت حوزه  علمیه خواهران  البرز بررسی  شد

 جایگاه مجلس خبرگان در نظام والیی 

کوتاه مدت  آموزشی  کارگاه  ایالم،  استان  مدیریت  همت  به 
مسئوالن مالی مدارس علمیه خواهران استان برگزار گردید.

در این کارگاه »آقای حامد نهاوندی« معاون مالی حوزه علمیه 
علمیه  مدارس  مالی  مسئوالن  جمع  در  ایالم  استان  خواهران 
خواهران، اصول وروش های مربوط به مسائل مالی وسامانه مالی 
مدارس علمیه، تعریف اصول حسابداری، ضرورت گزارش گیری و 
گزارش دهی و نحوه ایجاد حساب تنخواه را به طور کامل آموزش 

داد.
گفتنی است در پایان، آقای نهاوندی به پرسش های هرکدام از 

مسئوالن مالی در خصوص سامانه مالی پاسخ داد.

به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان ایالم برگزار شد

کارگاه آموزشی کوتاه مدت مسئوالن مالی

برگزاری  از  ایالم  استان  معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
دوره کوتاه مدت »دانش افزایی معارف فاطمی« خبر داد.

فرارسیدن  با  همزمان  دوره  این  گفت:  عزیزپور«  زینب  »خانم 
مبلغان  طالب،  بیشتر  چه  هر  آشنایی  منظور  به  فاطمیه)س(  ایام 
و  زهرا)س(  حضرت  سیره  و  معنوی  جایگاه  با  دانش آموختگان  و 

همچنین ترویج فرهنگ فاطمی برگزار شد.
وی ادامه داد: »حجت االسالم سیداحمد رضوی« از مبلغان حوزه 
علمیه قم در این دوره به تبیین مقام معنوی حضرت فاطمه)س(، سیره 
ایشان، ضرورت تعظیم شعائر فاطمی)س( و جایگاه دختر نبی اکرم)ص( 

در حفظ دین و مقام والیت پرداخت.
بر  تأکید  با  ایالم  استان  فرهنگی حوزه علمیه خواهران  معاون 
این  که حضرت زهرا)س( نقطه اتصال نبوت و امامت بودند، عنوان 
حفظ  راه  در  ایشان  مبارک  وجود  از  الگوگیری  ضرورت  باید  کرد: 

مقام والیت تبیین شود. 

برگزاری دوره »دانش افزایی معارف فاطمی«

مراسم تشرف بانوی سنی مذهب به مذهب حقه شیعه در مدرسه 
و  طالب  حضور  با  دماوند  معصومه)س(  حضرت  خواهران  علمیه 

استادان برگزار شد.
مذهب  انتخاب  دالیل  درباره  مستبصر  بانوی  مراسم،  این  در 
با همسرم  ازدواج  از  اهل بیت)علیهم السالم( گفت: پس  و والیت   شیعه 
که شیعه بود، تحت تأثیر اخالق و رفتار خانواده وی قرار گرفته، به 

مذهب شیعه عالقه مند شدم.
درباره  تحقیق  به  تصمیم  موضوع  این  از  پس  داد:  ادامه  وی 

مذهب شیعه گرفتم که در نهایت این مذهب را انتخاب کردم.
همچنین در این مراسم »حجت االسالم حسن زاده« از مدرسان 

حوزه به تبیین جایگاه ائمه اطهار)علیهم السالم( پرداخت.
گفتنی است، در پایان مراسم، مدیریت مدرسه علمیه خواهران 
و  پیشوایان«  »سیره  کتاب  جلد  یک  دماوند  معصومه)س(  حضرت 

»نهج البالغه« و چادر به این بانوی مستبصر اهدا کرد.

 در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( عنوان شد:

تحت تأثیر اخالق و رفتار خانواده همسرم شیعه شدم

»حجت االسالم  سخنرانی  با  سیاسی  بصیرت افزایی  نشست 
آقایی« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( 

دماوند برگزار شد.
حضرت  شخصیت  درباره  نکاتی  بیان  به  آقایی  حجت االسالم 
زهرا)س( پرداخت و خاطرنشان کرد: حضرت زهرا)س( خود را نه تنها 
سپر بالی حضرت علی)ع(، که سپر بالی همه انبیا و اولیاء الهی 

کردند تا ما در ظلمت کفر و نفاق نمانیم.
وی با تأکید بر اهمیت انتخابات گفت: انتخابات در سال جاری 
بسیار مهم است و مردم می توانند با حضور حداکثری در انتخابات، 

نقشه های شوم دشمنان را خنثی کنند.

برگزاری نشست بصیرت افزایی

»حجت االسالم  حضور  با  مهدویت  اعتقادی  دینی-  نشست 
لطیفی«، استاد حوزه و دانشگاه در جمع طالب و استادان مدرسه 

علمیه خواهران کوثر ورامین برگزار شد.
در این نشست »حجت االسالم لطیفی«، به موضوع اشتراکات و 
اختالفات بحث مهدویت در ادیان و مذاهب مختلف جهان پرداخت.
وی یکی از اشتراکات ادیان و مذاهب مختلف جهان را اعتقاد 
به منجی و موعود دانست و گفت: اعتقاد به وجود منجی و موعود 
در تمام ادیان و مذاهب دنیا مشترک است و اختالفات در مسائل 

دیگری مانند بحث غیبت امام وجود دارد.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد

نشست دینی- اعتقادی مهدویت

علمیه  مدرسه  تازه وارد  طالب  برای  حضور«  »طلیعه  همایش 
خواهران الزهرا)س( دزفول برگزار شد.

در این مراسم حجج اسالم »لویمی«، »چعبی« و »اسکندری« 
به بیان مباحثی درباره زّی طلبگی پرداختند.

حجت االسالم اسکندری، مدرس حوزه و دانشگاه، در سخنانی 
بندگی خدا  و  به خود  به معرفت  را رسیدن  انسان  از خلقت  هدف 

دانست و تأکید کرد: خودشناسی، مقدمه خداشناسی است.
وی کسب علم، عمل، تبلیغ، مداومت بر مطالعه، تفکر و تأمل 
را وظیفه اساسی طالب برشمرد و اظهار کرد: تمام این کارها باید 

برای کسب رضای الهی باشد.
در بخش دیگری از این همایش، حجت االسالم چعبی، مدرس 
حوزه به بیان ویژگی های شهدای هشت سال دفاع مقدس، به ویژه 

شهید علم الهدی، پرداخت. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ابراز شد

خودشناسی، مقدمه خداشناسی است

مدیر مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد استان 
خوزستان از اجرای برنامه های متنوع در این مدرسه علمیه  خبر داد.
و  فرهنگی  معاونت  همت  به  گفت:  بوحمیدی«  زینب  »خانم 
بسیج طالب مدرسه علمیه خدیجه کبری)س( برنامه های متنوعی، 

با شرکت فعال طالب مدرسه اجرا شد.
برگزاری  همچون  مواردی  شامل  برنامه ها  این  افزود:  وی 
برد مطالب سیاسی،  راه اندازی  انقالب،  نمایشگاه عکس و کتاب 
پخش بروشور و مسابقه مقاله نویسی، پخش بسته فرهنگی در مزار 
شهدای هویزه، برگزاری دوره دو روزه با موضوع شبهات فاطمیه)س( 

و... بود.

با حضور طالب صورت گرفت

اجرای برنامه های متنوع در 
مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( 

کبری)س(  خدیجه  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
شبهات  نقد  روزه  دو  دوره  برگزاری  از  خوزستان  استان  سوسنگرد 

فاطمیه در این مدرسه علمیه خبر داد.
فرهنگی  معاونت  همت  به  گفت:  بوحمیدی«  زینب  »خانم 
مدرسه علمیه حضرت خدیجه کبری)س(، دوره ای دو روزه با عنوان 
نقد شبهات فاطمیه با هدف دفاع از حریم مقدس والیت، با حضور 

»خانم طالعی«، استاد اعزامی از قم برگزار شد.
وی افزود: در این دوره طالب و بسیجیان و فرهنگیان حضور 

داشتند و کمال بهره را از این دوره بردند.
اظهار  کبری)س(  خدیجه  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
کرد: در این دوره دو روزه مطالبی همچون تبیین تاریخچه وهابیت به 
طور کامل و مفصل، تبیین فضایل حضرت فاطمه)س(، نقد شبهات 
واردشده بر شهادت حضرت فاطمه)س( و پاسخ گویی به این شبهات 
به  پاسخ گویی  و  فاطمیه)س(  نقد شبهات  بحث  ادامه  کامل،  به طور 
و  حاضرین  برای  پاسخ  و  پرسش  جلسه  و  حاضرین  پرسش های 

پاسخ گویی به آنها در مورد مسائل مختلف اعتقادی مطرح شد.
خانم بوحمیدی ادامه داد: در این دوره همچنین جلسه سخنرانی 
»خانم موسوی جزایری« در مورد انتخابات و اهمیت انتخاب اصلح 
طرف  از  آنها  انتصاب  و  اطهار)علیهم السالم(  ائمه  والیت  تبیین  نیز  و 
خداوند متعال و ربط این مسئله به والیت فقیه و استمرار این والیت 

از طرف معصومان)علیهم السالم( برگزار شد.

دوره دو روزه نقد شبهات فاطمیه)س( 

نشست سیاسی با محوریت انتخابات با سخنرانی »آقای هاشمی« 
در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( 

سوسنگرد برگزار شد.
اصلح  انتخاب  درباره  بصیرت افزایی  به  اشاره  با  هاشمی  آقای 
و  بهترین  انتخابات  در  شرکت  گفت:  انتخابات  مفهوم شناسی  و 
کم هزینه ترین نوع مشارکت سیاسی است و از معیارهای تعیین کننده 

میزان مشارکت سیاسی و همراهی مردم با نظام به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه همه مردم، به ویژه طالب، در این حادثه 

و امتحان مهم و سرنوشت ساز، حضور و شرکت در انتخابات است
آقای هاشمی، با اشاره به نقش حوزه های علمیه در انتخابات، 
و  دلسوزانه  باید  مردم  از  کدام  هر  گفت:  جناح گرایی  از  پرهیز  با 
و  اسالم  به  تا طمع دشمنان  کنند  انتخابات شرکت  در  مسئوالنه 

مسلمین از بین برود و نقشه های شوم آنان خنثی شود.

برگزاری نشست سیاسی با موضوع انتخابات

در مدرسه  زینب)س(،  مناسبت والدت حضرت  به  مراسم جشن 
علمیه خواهران فاطمیه کارون برگزار شد.

گفت:  حوزه  پژوهش  استاد  موسوی«،  سیده خدیجه  »خانم 
»زین  عبارت  مخفف  و  نیکومنظر  درخت  معنای  به  »زینب«، 
األب« یعنی زینت پدر است که یکی از القاب حضرت زینب شریکه 

الحسین به شمار می رود.
استاد حوزه ادامه داد: حضرت زینب)س(، در واقعه کربال در دفاع از 
حریم والیت نقش ویژه ای داشتند و طالب نیز باید حضرت زینب)س( را 
الگو قرار دهند تا بتوانند فرزندان باایمان و عاشق والیت تربیت نمایند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

جشن والدت حضرت زینب)س(

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(:

»خانم صدیقه میرشکاری« در جمع بانوان روستای تل خاکی به 
بررسی اهمیت انتخابات پرداخت.

آباده طشک  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
گفت: یکی از آسیب های انتخابات، قومی و قبیله گرایی است. در 

انتخابات باید دلسوز نظام و انقالب را انتخاب کرد.
وی در ادامه افزود: گاهی اگر فردی عطشان باشد، یک قطره 
آب می تواند او را از مرگ حتمی نجات دهد. اهمیت انتخابات نیز 
رأی خود  با  فردی  که هر  است  و عطش  تشنگی  مثابه همان  به 

می تواند قطره آبی برای رفع این عطش باشد.
آباده طشک  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
بر  این که حضور در پای صندوق های رأی، خط بطالنی  بر  تأکید  با 
روایت  در  کرد:  اظهار  است،  دشمنان  و  منافقان  ننگین  نقشه های 

آمده: فردی را به حکومت بگمارید که مورد تأیید دشمنان نباشد.

حضور حداکثری مردم در انتخابات، 
خط بطالنی بر نقشه های دشمنان است

بررسی  به  بسترم  روستای  بانوان  جمع  در  صابر«  مینا  »خانم 
موضوع انتخابات و شرکت همگانی مردم در آن پرداخت و تصریح 

کرد: سرنوشت کشور را انتخابات رقم می زند.
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک، 
با بیان این که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( تصریح می کنند: »شما 
هر رأیی بدهید، به خودتان داده اید.«، تصریح کرد: انتخابات، روز 
سرنوشت ساز برای مردم ایران است، زیرا هر رأی می تواند گامی 

در راه پیشرفت ملی باشد.
وی افزود: نگاه تک بعدی یا قومی و قبیله ای به کاندیداها سبب می شود 
که شخص رأی دهنده در برابر مردم مدیون باشد. انتخابات حق الناس بوده، 

سهل انگاری درباره آن خسارات جبران ناپذیری بر پیکره نظام وارد می کند.

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(:

هر رأی؛ گامی در راه پیشرفت ملی



تربیتی  فرهنگی-  معاونت  همت  به  فاطمی«  »معارف  نشست 
حوزه علمیه خواهران استان سمنان با حضور بیش از دویست نفر 
از طالب، استادان و مبلغان خواهر استان در مؤسسه آموزش عالی 

حوزوی خواهران فاطمیه دامغان برگزار شد.
»حجت االسالم شیرخدایی«، مدرس حوزه و دانشگاه در این نشست 

مطالبی درباره نقش حضرت زهرا)س( در دفاع از والیت بیان کرد.
جان  حافظ  خود  فداکاری  با  زهرا)س(  حضرت  گفت:  وی 
در  باشد،  امیر)ع(  حضرت  حافظ  که  فردی  و  شدند  امیرمؤمنان)ع( 
حقیقت حافظ تمام رسالت است. ایشان پس از رحلت نبی اکرم)ص( 
به دفاع از والیت، بیان واقعه غدیر و افشای جریان نفاق پرداختند. 
حضرت فاطمه)س( چهره منافقان و دستگاه خالفت را آشکار کردند.
و  حق  جبهه  تبیین  را  طلبه  رسالت  شیرخدایی  حجت االسالم 
افشای جبهه باطل برشمرد و عنوان کرد: یکی از راه های مقابله 
با تهاجم روشن فکران، وهابی ها و تکفیری ها، احیای جلسه های 

مذهبی و روضه های خانگی است.
مدرس حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود حفظ 
تأکید  و  دانست  نظام  را سبب حفظ  اطهار)علیهم السالم(  ائمه  فرهنگ 
کرد: حرکت در مسیر احیای فاطمیه، کمک به حفظ نظام اسالمی 

است. اکنون قوام نظام شیعه به عاشورا و فاطمیه)س( است.
شود،  گذاشته  پا  زیر  فاطمی)س(  شعائر  اگر  کرد:  تصریح  وی 
کشور  بر  بیگانگان  صورت،  این  در  که  می گردد  تضعیف  مذهب 
حاکم می شوند. سخن گفتن درباره صدیقه کبری)س(، سخن گفتن 

از قرآن و اسالم است. ایشان تمام غدیر هستند.
و  عملی  سیره  در  البته  کرد:  اظهار  شیرخدایی  حجت االسالم 
گفتاری بزرگان شیعه، بحث وحدت سیاسی و اتحاد دنیای اسالم 
نیز کتمان کرد.  را  نباید حقایق مذهب  ولی  ضرورت عقلی است، 
با فرهنگ  یکی از مهم ترین وظایف طالب این است که مردم را 

اهل بیت)علیهم السالم( آشنا کنند.

نقش حضرت زهرا در دفاع از رسالت و والیت
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جهرمفارس

بیجارکردستان

نشست فرهنگی با عنوان »زبان سینما« در مدرسه علمیه خواهران 
حضرت فاطمه)س( تهران با حضور طالب، مبلغان و استادان برگزار شد.

بیان  با  نشست  این  در  رسانه  کارشناس  نرگس ضامنی«،  »خانم 
این  که غرب بیشترین انیمیشن ها و فیلم های خود را با هدف تخریب 
زیربناهای  تخریب  کرد:  اظهار  می کند،  تولید  افراد  دینی  پایه های 
فکری کودکان، نوجوانان و جوانان و همچنین از بین بردن اعتقاد به 
پیامبران به عنوان انسان های برتر و وحی از دیگر اهداف غرب است.
وی اضافه کرد: فرار از سبک زندگی دینی و دینمدارانه در غرب 
عامل اصلی تخریب چهره پیامبران الهی است. البته توهین به اولیا ، 
پیامبران الهی و مقدسات ادیان توحیدی، تازه و جدید در غرب نیست.
از  رایج  شیوه  سه  را  تکذیب  و  استهزا  اهانت،  رسانه،  کارشناس 
زمان های گذشته برای مقابله با انبیای الهی برشمرد و عنوان کرد: اهانت 
به پیامبران و دروغ گو، ساحر، مجنون، قدرت طلب و سفیه خواندن آنان، 
از روش های رایج در بین ملت های گمراه گذشته و دشمنان پیامبران بود 

که امروزه با رنگ و بوی رسانه وارد میدان شده است.
مانند  ارزشی  مفاهیم  و  دین  معارف  کرد:  خاطرنشان  وی 
چگونگی حق و باطل باید به وسیله تصویر به نسل امروز شناسانده 
از زبان تصویر سعی در تخریب اسالم  شود، یعنی همان گونه که 

و مبانی دینی دارند، برای معرفی این دین حق نیز استفاده شود. 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( عنوان شد

بهره گیری غرب از ابزار رسانه برای تخریب دین

رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  »دیدگاه های  موضوع  با  نشستی 
فاطمه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  انتخابات«  درباره 

تهران برگزار شد.
این  در  سیاسی،  مسائل  کارشناس  ضامنی«،  مریم  »خانم 
نشست ضمن بیان دیدگاه های رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( درباره 

انتخابات، شرکت در آن را الزم و واجب دانست.
وی ادامه داد: انتخابات برای فرد خاصی نیست، بلکه مربوط 
در  حداکثری  شرکت  است.  ایران  اسالمی  جمهوری  و  نظام  به 
انتخابات، سبب تقویت نظام، پایداری و ماندگاری امنیت و ایجاد 
ملت  اعتبار  انتخابات،  سبب  به  می شود.  کشور  برای  امن  حصار 
ایران در میان سایر ملت ها باال رفته، در میان دشمنان ابهت پیدا 

می کنند که در این انتخابات شاهد آن بودیم.
معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  سیاسی  مسائل  کارشناس 
رهبری)مدظله العالی( یکی از ویژگی های نماینده اصلح را شجاع بودن 
می کنند:  بیان  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  گفت:  و  دانست  وی 
»نماینده  مردم باید شجاع باشد. این ملت، ملت شجاع و آزاده ای 
است؛ ملتی است که تهدید قدرت های متکّبر جهانی او را به عقب 

نمی نشاند؛ بنابراین نماینده او هم باید شجاع باشد و نترسد...«.
انتخابات  درباره  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  شد:  یادآور  وی 
برای  می خواهید  را شما  »کسی  می فرمایند:  نیز  خبرگان  مجلس 
انتخاب  را  رهبر  او  واقع،  در  که  بکنید  انتخاب  خبرگان  مجلس 
خیلی  این  اوست؛  دست  در  انقالب  حرکت  کلید  که  کرد  خواهد 

اهّمّیت دارد، این کار کوچکی نیست...«.

بررسی دیدگاه های 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره انتخابات

فرهنگی  معاونت  همت  به  کاذب«  فرقه های  »بررسی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( تهران برگزار شد.

بررسی  به  نشست  این  در  ادیان  کارشناس  میرزایی«،  »آقای 
تاریخچه و اهداف تأسیس فرقه ها پرداخت.

با  و  را فرقه های نوظهور اسالم دانست  وی سلفیت و وهابیت 
اکنون  متأسفانه،  کرد:  تأکید  آنها،  شکل  گیری  چگونگی  تبیین 
افراطی گری در تمام ادیان و مذاهب وجود دارد که در اسالم نیز 

سلفی ها و وهابی ها به افراط مشغول هستند.
کارشناس ادیان بیان کرد: اسالم، دین رأفت است و همه روزه افراد 
به آن گرایش پیدا می کنند که دشمنان برای جلوگیری از این موج، به 
دنبال ارائه تصویری خشن و غیرمعقول از اسالم و مسلمانان هستند.

آقای میرزایی خاطرنشان کرد: رشد جریان های افراطی اسالمی 
همانند سلفیت در دو دهه اخیر امری محسوس و خارج از منطق 
بوده اند که پدیده حضور قدرت های فرامنطقه ای، تحوالت مرتبط 
با بیداری اسالمی و بحران سوریه به دیده شدن بیشتر این گروه ها 

کمک کرد.

بررسی فرقه های کاذب

قرهی«  مهدی  »آیت الله 
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در 
تبیین  به  تهران  کوثر  خواهران 
نزد  شهدا  جایگاه  و  مقام 
حق تعالی پرداخت و گفت: شهدا 
و  خداوند  نزد  و  گمنام  ما  نزد 
مالئکه متعال خوش نام هستند.

وی افزود: پروردگار وقتی بخواهد انسانی را عاقبت بخیر کند، 
اتفاق  این  او را ولی خود می نماید.  او گشوده،  بر روی  باب بزرگی 

تنها با تقوا و تزکیه نفس رخ می دهد.
استاد اخالق حوزه علمیه تهران، با بیان این  که انسان متقی، 
و  می کنند  پیدا  غلبه  فجور  بر  علما  کرد:  تصریح  می شود،  عالم 
سپس به مرحله تقوا می رسند. همچنین به هر میزان پیش روند به 

»اتقا« می رسند؛ همان چیزی که در قرآن مالک برتری بیان شد.
وی تصریح کرد: شهدا مردان الهی هستند؛ همان هایی که به 
مرحله عرفان عملی رسیدند و برای رسیدن به این مقام، افزون  بر 

تقوا و تزکیه، به دنیا دل نبستند. 

»آیت الله قرهی« 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر تهران:

جهاد امروز، اطاعت از ولی  امر مسلمین است

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
می گوید«  سخن  بانوان  »بانوی  کتاب  مسابقه  تهران  فاطمه)س( 

برگزار نمود.
حضرت  سخنان  با  طالب  بیشتر  چه  هر  آشنایی  است  گفتنی 

صدیقه کبری)س(، هدف از برگزاری این مسابقه کتابخوانی بود.
حضرت  سخنان  مجموعه  می گوید  سخن  بانوان  بانوی  کتاب 

فاطمه)س( در مسجد پیامبر)ص( است.

 مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( برگزار نمود

مسابقه کتاب »بانوی بانوان سخن می گوید«

دومین نشست دوره تکمیلی شیوه های امر به معروف و نهی از 
منکر در مدرسه خواهران حضرت زینب کبری)س( تهران برگزار شد.
معروف  به  امر  شیوه های  تکمیلی  دوره  نشست  جلسه  دومین 
و نهی از منکر با سخنرانی »استاد علی تقوی«، مسئول سازمان 
علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  فراموش شده،  واجب 

خواهران حضرت زینب کبری)س( برگزار گردید.
از منکر،  نهی  و  به معروف  امر  قرآنی در حوزه  کارشناس علوم 
ضمن ادامه مباحث مهم جلسات گذشته، به فواید امر به معروف و 

نهی از منکر در جامعه پرداخت.
وی، در ادامه، به آیاتی اشاره کرد که نصرت الهی و اهمیت باور 
این وعده را بین مسلمانان یادآور می شود و برای توضیح بیشتر، به 
آیات 160 سوره مبارکه آل عمران، آیه 40 سوره مبارکه حج و آیه 11 

سوره مبارکه رعد اشاره نمود.

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

نشست »امر به معروف و نهی از منکر«

نشست فرهنگی با موضوع »زبان سینما« در مدرسه علمیه خواهران 
حضرت فاطمه)س( تهران با حضور طالب و استادان برگزار شد.

»خانم نرگس ضامنی«، کارشناس رسانه، در این نشست به بیان 
مقوله  در  به هنر  توجه  و گفت:  پرداخت  در جامعه  جایگاه سینما 

سینما و فیلم سازی مورد تأکید مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است.
می کنند:  انقالب)مدظله العالی( تصریح  معظم  رهبر  یادآور شد:  وی 
است،  جذابی  عنصر  خیلی  سینما  است؛  جذابی  چیز  هم  »فیلم 
رسانه  فوق العاده ای است، یعنی واقعًا االن هیچ چیزی مثل سینما 

نیست از لحاظ اثرگذاری«.
انقالب  معظم  رهبر  سخنان  به  اشاره  با  رسانه  کارشناس 
حقیقت  و  واقعیت  روایتگِر  کارآمدترین  را  سینما  اسالمی)مدظله العالی( 

دانست. 
وی افزود: پیامبران الهی نیز برای هدایت مردم از تصویرسازی 
بهره می بردند. امروز نیز مبانی دینی با سینما می تواند در ذهن و 

جان جامعه تأثیرگذار باشد. 

  در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( مطرح شد

نقش سینما در انتقال مبانی دینی به جامعه

در مؤسسه آموزش عالی فاطمیه برگزار شد

بسیج جامعه  و  دامغان  فاطمیه  عالی  آموزش  با همکاری مؤسسه 
زنان سپاه ناحیه دامغان، دوره دانش افزایی معارف بسیجی با محوریت 

والیت فقیه، در مؤسسه آموزش عالی فاطمیه دامغان برگزار شد.
عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون  زندی«،  مرضیه  »خانم 
کیفی  سطح  ارتقای  منظور  به  دوره  این  گفت:  دامغان،  فاطمیه 
موضوع  با  بسیجیان  توانمندی  افزایش  و  بسیجی  مبلغ  بانوان 
سرگروه های  و  مربیان  حضور  با  فقیه،  والیت  درباره  شبهات 
صالحین و فرمانده های پایگاه بسیج دامغان، در سه روز برگزار شد.
وی افزود: مبانی و ادله والیت فقیه، نقش حضرت فاطمه)س( در 
والیتمداری، نقش زنان در دفاع از والیت فقیه، اندیشه های مقام 
از رهبر)مدظله العالی( و  بیان خاطرات  معظم رهبری)مدظله العالی(، زندگی و 

پاسخ گویی به شبهات، از مباحث مطرح شده در این دوره بود.
گفتنی است »حجت االسالم سیدمحمدحسین حسینیان«، امام جمعه 
بین الملل  امور  معاون  نصیری فرد«،  عباسعلی  »حجت االسالم  دامغان، 
مدیر  امام وردی«،  نسرین  »خانم  و  مسلمان  استادان  جهانی  اتحادیه 
مؤسسه آموزش عالی فاطمیه دامغان، به عنوان استادان این دوره بودند.

دوره دانش افزایی معارف بسیجی 

محمد  والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالق  جلسه 
عالی  آموزش  مؤسسه  استادان  و  طالب  حضور  با  و  عبیری« 

فاطمیه دامغان برگزار شد.
اهمیت علم، گفت:  به  اشاره  با  حجت االسالم محمد عبیری، 
همراه  که  است  علمی  نافع،  علم  زیرا  باشید،  نافع  علم  دنبال  به 

اخالق باشد.
استاد حوزه و کارشناس معارف علوم دینی با اشاره به این که  اگر 
علم و اخالق قرین هم باشند، مبارک است، افزود: در حوزه های 
علمیه باید در کنار مواعظ اخالقی، علم اخالق را گسترش داد، زیرا 

علم اخالق موجب کسب فضایل اخالقی و دوری از رذایل است.

علم نافع، علمی است که همراه اخالق باشد

به  پاسخ گویی  و  اصلح  »انتخابات  موضوع  با  سیاسی  نشست 
جهرم  نرگس)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  انتخاباتی«  شبهات 

برگزار شد.
این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  دست داده«،  »حجت االسالم 
جمهوری  نظام  بارز  ویژگی های  و  شاخص ها  بیان  به  نشست 
ایران  نظام جمهوری  ارکان  تمام  و گفت:  پرداخت  ایران  اسالمی 
از »اسم نظام« گرفته تا »انتخاب رهبری« - همه- با نظر و آرای 

مردم انتخاب شده است.
نمایندگان  شهر،  شورای  اعضای  جمهور،  رئیس  افزود:  وی 
مجلس و خبرگان همه با آرای مردم انتخاب می شوند و این نحوه و 

قالب نظام، در نظام دموکراسی جهان بی نظیر است.
استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات 
نماینده ای  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  گذشته  سال  اسفند  هفتم 
می تواند موفق گردد که طرح و برنامه  برای بهبود مشکالت جامعه 
آشنا  با مشکالت مردم  و  بوده،  دارای سابقه مدیریتی  باشد.  داشته 
باشد. شخصی نباشد که تنها به وعده و وعید دادن برای انجام دادن 

کارهایی که در حیطه اختیارات او نیست، بسنده کند.
توحیدی«،  محمود  »سرهنگ  نشست  این  دیگر  سخنران 
کارشناس مسائل سیاسی بود که علت پیروزی انقالب اسالمی را 

بر سه اصل خدا، رهبر و مردم دانست.
گروه های  و  احزاب  شکل گیری  دالیل  درباره  همچنین  وی 
سیاسی در سه حوزه اصول گرایان، اصالح طلبان و جریان موسوم 
این  از  یک  هر  شد:  یادآور  و  پرداخت  سخن  ایراد  به  اعتدال  به 

احزاب اهداف، عقاید و تفکرات ویژه خود را دارند.

در مدرسه علمیه خواهران نرگس)س( مطرح شد

دموکراسی جمهوری اسالمی ایران 
در جهان بی نظیر است

»مسعود گرامی« در نشست  سیاسی مدرسه علمیه خواهران نرگس)س( 
جهرم به بررسی نقش و اهمیت رسانه در حوزه سیاست و جنگ روانی پرداخت.
تلویزیونی  شبکه های  سایت ها،  روزنامه ها،  از  اعم  رسانه ها  گفت:  وی 
و... هر یک از تکنیک های خبری خاصی برای خبررسانی استفاده می کنند 
که هر یک از این تکنیک ها، نقش مؤثری در تأثیرگذاری بر مخاطبان دارد. 
واژه های هم سنخ،  بر عناصر خبری،  این تکنیک ها شامل عنوان گذاری 

انتخاب عکس، تیتر، شبه خبر، پرسش های القایی و... می شود.
همچنین »سرهنگ یدالله فردوسی«، کارشناس مسائل سیاسی در 
این نشست به جریان شناسی انتخابات پرداخت و تصریح کرد: ایجاد 

اختالف و نفوذ، دو راهکار دشمن برای تسلط بر خاورمیانه است.
وی ادامه داد: ایجاد اختالف میان شیعه و سنی، عرب و عجم، 
سیاه و سفید و دولت و ملت نخستین گام دشمن و نفوذ در چهار 

محور نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دومین گام او است.
کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر این که حضور پرشور مردم ایران 
یادآور  دارد،  پی  در  را  دشمنان  ناامیدی  انتخابات  و  راهپیمایی ها  در 
ایران  اسالمی  بر ضد جمهوری  در 37 سال  آنها  که  نقشه هایی  شد: 
کشیده اند، با حضور مردم در راه پیمایی ها و انتخابات خنثی شده است.

 اهمیت رسانه در حوزه سیاست و جنگ روانی

با  »فاطمه  شناسی«  همایش 
علمیه  مدارس  طالب  حضور 
الزهرا)س(،  فاطمه  خواهران 
فاطمیه)س(  معصومیه)س(،  الزهرا)س(، 
و ریحانه النبی)س( شیراز برگزار 

شد.
اجتماعی  و  فرهنگی  شورای  رئیس  خزعلی«،  کبری  دکتر  »خانم 
زنان و خانواده، در این نشست به تشریح فعالیت های حضرت زهرا)س( 
در دفاع از والیت پرداخت و تأکید کرد: امروز نیز بانوان، به ویژه طالب، 

باید با الگوگیری از صدیقه کبری)س(، به دفاع از والیت فقیه بپردازند.
وی وظیفه دیگر بانوان را تربیت نسلی متدین، کارآمد و انقالبی 
دنبال  به  امریکا  همانند  مستکبر  کشورهای  گفت:  و  دانست 

برنامه ریزی برای فروپاشی خانواده های ایرانی هستند.
کرد:  اضافه  خانواده  و  زنان  اجتماعی  و  فرهنگی  شورای  رئیس 
براساس سخن رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(، باید با مظاهر غیر فرهنگی 

و ناهنجار غرب مبارزه و فرهنگ اصیل اسالمی را جایگزین آن کرد.
وی اضافه کرد: امروز امریکا با دسیسه های مختلف، به دنبال 
شیعه کشی است. همان  گونه که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( تأکید 

می کنند، باید به جمعیت توجه ویژه ای داشت.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در جمع طالب خواهر:

وظیفه بانوان، تربیت نسلی متدین،
 کارآمد و انقالبی است

ششدهفارس

الرستانفارس

کارگاه »آموزش کمک های اولیه« با حضور طالب و بسیجیان 
خواهر در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ششده برگزار شد.

و  اولیه  کمک های  با  طالب  آشنایی  منظور  به  نشست  این 
آموزش های مورد نیاز برگزار گشت.

»خانم صولت خادمی«، از کارکنان جمعیت هالل احمر فسا، در 
این کالس به تدریس مباحث مقدماتی کمک های اولیه پرداخت.

و  قلبی  احیای  تنفس،  انواع  به  مربوط  مباحث  همچنین  وی 
یادآور شد:  و  کرد  تشریح  را  و سوختگی ها  عروقی، مسمومیت ها 
تقسیم بندی  بافته ها  به  وارده  آسیب  شدت  براساس  سوختگی ها 

می شود که در هر سطح نوع درمان فرق می کند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

کارگاه »آموزش کمک های اولیه«

استادان  و  طالب  جمع  در  مهدویت  شبهات  بررسی  کارگاه 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ششده برگزار گردید.

به  توجه  با  گفت:  مهدویت  بنیاد  مدیر  وفایی«،  شمس  »خانم 
این که انتظار، از شاخصه های مهم فرهنگ شیعی است، منتظران 
واقعی باید با انجام دادن وظایف فردی و اجتماعی، زمینه را برای 

ظهور مصلح جهانی آماده کنند.
مهدویت  زمینه  در  طالب  شبهات  بررسی  به  ادامه  در  وی   
پرداخت و گفت: درباب وجود خانواده برای حضرت)عج( دو نظریه 
وجود دارد، برخی معتقدند که آن بزرگوار خانواده دارند و برای اثبات 
خانواده  وجود  منکر  عده ای  و  می کنند  ذکر  دالیلی  خود  مدعای 

برای آن حضرت هستند.

کارگاه بررسی شبهات مهدویت

نشست  در  دانشگاه  استاد  اخالقی«،  ابراهیم  »آقای 
»خاطره گویی از انقالب«، که در مدرسه علمیه خواهران حضرت 
خمینی)ره(  امام  کرد:  بیان  شد،  برگزار  الرستان  اطهر)س(  زهرای 

انسانی کامل، خودساخته و بنده محض خداوند بودند.
استاد دانشگاه، ثبات، آرامش و آسایش امروز مملکت را مدیون 
جان فشانی شهدا و بصیرت مقام معظم رهبری)مدظله العالی( دانست و 
یاد و خاطره شهدا  نگه  داشتن  زنده  امام)ره( و  بیانات  تبیین  گفت: 

وظیفه ماست.
وی افزود: معظم له در زندگی پربرکتشان از هیچ نیرویی نترسیدند 

و با قیام پرشکوه خود، جهان را از خواب غفلت بیدار کردند.
دست آوردهای  حفظ  ما  وظیفه  این که  بیان  با  اخالقی،  آقای 
انقالب، به ویژه میراث ارزشمند والیت  فقیه است، گفت: نباید بگذاریم 

دشمنان داخلی و خارجی بین ملت و ولی  فقیه فاصله ایجاد کنند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرای اطهر)س( تأکید شد

بصیرت مقام معظم رهبری)مدظله العالی(؛ 
عامل ثبات کشور

نشست »بررسی فضای مجازی و مسائل امنیتی آن« با حضور طالب 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرای اطهر)س( الرستان برگزار شد.

»سرگرد محمدرضا شادمانی«، معاون اجتماعی نیروی انتظامی 
مربوط،  آسیب های  و  طالق  درباره  نشست  این  در  الرستان 
و  عفاف  مجازی،  فضای  اجتماعی  آسیب های  از  پیش گیری 
تماشای  و  اینترنت  از  نادرست  بهره گیری  پی آمدهای  حجاب، 

برنامه های ماهواره ای به ایراد سخن پرداخت.
در  این که  بیان  با  الرستان،  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون 
هم  از  و  طالق  سبب  افراد  خصوصی  تصاویر  انتشار  موارد  برخی 
باید دلسوزانه  آنها شده است، عنوان کرد: والدین  پاشیدن زندگی 
و مدبرانه با جوانان خود برخورد کنند و نگذارند در دام های دشمن 
مانند مواد مخدر، ماهواره و سایر آسیب های اجتماعی گرفتار شوند.

بررسی فضای مجازی و مسائل امنیتی آن 
»آقای جعفر رضایی«، استاد دانشگاه در نشست بصیرتی سیاسی 
جریانات  تبیین  به  بیجار  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه 
تاریخی و انتخابات دوره های پیش از انقالب، به ویژه دوران مشروطه، 

پرداخت و گفت: مردم در این دوران  فعالیت های فراوانی داشتند.
چپگرا،  گروه  سه  مشروطه،  زمان  در  داد:  ادامه  وی 
روشن فکر)غرب گرا( و اسالم گرا به وجود آمد. در آن زمان، عده ای 
بدون  غربی،  آموزه های  براساس  ایران  حکومت  تغییر  دنبال  به 

تجزیه و تحلیل مبانی آنها بودند.
استاد دانشگاه با بیان این که اسالم گرایان به دنبال ایجاد انقالب 
برای روی کار آمدن مشروطه بودند، یادآور شد: این کار به نتیجه  

نرسید و سبب شد رضاخاِن وابسته به غرب در رأس قرار گیرد.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان اهمیت کار مجلس 
در جمهوری اسالمی ایران پرداخت و گفت: مجلس از نظر قانونی 
قانون گذاری  درست  داخلی  نظر  از  اگر  که  دارد  فراوانی  اختیارات 

کند، مانع بسیاری از آسیب  و ضررها را به کشور می شود.

 در  مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  بررسی شد

نقش مجلس در بالندگی کشور



خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  لباف«  »خانم 
حضرت آمنه)س( قم، تأکید کرد: طالب باید مکارم اخالق را جزو 

اهداف اصلي خود بدانند.
جاذبه های  به  نباید  بنابراین،  نیست؛  قرار  دار  دنیا  افزود:  وی 
الهی  نعمت  بزرگ ترین  ایمان، که  پوشالی آن دل بست.  و  کاذب 
است، باید قدر دانست و یقین به باورهای دینی و الهی را در قلب 

خود نهادینه کرد.
ویژه طالب،  به  انسان ها،  یادآور شد:  دانشگاه  و  مدرس حوزه 
باید نمادی از تجلي صفات و اسمای حسنای الهی باشند. تحت 
لوای والیت الله و جانشینانش و پیرو والیت فقیه باشند و هدف خود 

را حرکت به سوی امور اخروی و الهی قرار دهند.
با توجه به ضرورت اهتمام طالب در  این نشست  گفتنی است 

کسب و تحصیل مکارم اخالق برگزار شد.
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قمقمقزوینقزوین نی ریزفارس

سقزکردستان

نشست فرهنگی با موضوع »بررسی سیره نبی اکرم)ص( و جایگاه 
خانواده در نظر ایشان« با حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( نی ریز برگزار شد.
»خانم ریحانه ریحانی«، مدرس حوزه در این نشست با بیان این که 
نیاز به داشتن هم صحبت، همسر و ایجاد رابطه محبت آمیز دو طرفه، 
است،  خانواده  پیدایش  و  مشترک  زندگی  شکل گیری  انگیزه  نخستین 
گفت: هرگونه بی توجهی به خانواده، سبب تزلزل بنیان آن و بی عالقگی 

دو طرف به زندگی مشترک و حتی به اصل زندگی خواهد شد.
وی ادامه داد: باید بپذیریم از میان سه عنصر فرد، خانواده و جامعه، 
خانواده در رأس هرم قرار می گیرد، زیرا به طور مستقیم در زندگی و 
شخصیت فرد و به همراه آن پایه ریزی جامعه اثر مستقیم دارد. بررسی 
جایگاه سیر خانوادگی پیامبر)ص( و جایگاه خانواده در سیره ایشان از آن 
جهت اهمیت دارد که فرد بتواند با استفاده از الگوی مناسب زندگی، 

راه صحیح و متقن برای رسیدن به کمال انسانی برگزیند.
از اصول اخالق خانوادگی  پیروی  این که  بر  تأکید  با  مدرس حوزه 
خانواده،  و  زن  با  ارتباط  در  ایشان  سیره  و  کالم  بیان  و  پیامبر)ص( 
این،  براساس  شد:  یادآور  دوره هاست،  تمام  در  بشر  زندگی  ضروری 
ایشان در  با خانواده و سفارش های  و  پیامبر اسالم)ص( در خانه  رفتار 
این زمینه، بهترین راه حل برای مشکالت زندگی همه انسان هاست.

محبت  حق شناسی،  خوش رفتاری،  احترام،  ریحانی،  خانم 
مشکالت  و  غم ها  در  بودن  شریک  و  همسر  حق  در  وفاداری  و 
او را از نشانه های نیک همسرداری برشمرد و گفت: مرد مؤظف 
است حتی در برابر تندی و خشونت همسر خود، با صبر و حوصله 
امت خود  مردان  پیامبر)ص( همواره  که  گونه  کند، همان  سازگاری 
با بدی ها و بدخلقی های همسران خود کنار  را سفارش می کردند 

بیایند و به آن ها مهربانی کنند.
ولی  بودند،  سالخورده  و  پیر  پیامبر)ص(  زنان  بیشتر  داد:  ادامه  وی 
حضرت)ص( با آنها با صبر، حوصله، مهربانی و احترام رفتار می کردند. این 
یعنی معروف و یکی از این معروف ها، وفاداری به همسر است؛ وفاداری 
یعنی سپاس، قدردانی و فراموش نکردن زحمت ها و خوبی های همسر 
حتی پس از مرگ او. وفاداری پیامبر)ص( به حضرت خدیجه)س(، یکی از 

برجسته ترین نمونه های اخالقی در سیره ایشان است.
از دالیل  یکی  از سخنان خود،  مدرس حوزه در بخش دیگری 
ازدواج گریزی جوانان را ترس از تعهد عنوان و اضافه کرد: حضرت 
محمد)ص( با توکل بر خداوند متعال، هیچ یک از این موارد را سد 
آمدن  وجود  به  عامل  را  نکردن  ازدواج  و  نمی دانستند  ازدواج  راه 
پیامبر)ص(  تأکید  این  برمی شمردند.  منفی  پی آمدهای  و  مشکالت 
به ازدواج و تشکیل خانواده و زندگی مشترک نشانه اهمیت و ارزش 

بسزایی است که اسالم برای خانواده و ثبات بنیان آن دارد.
به  پلیدی  این است که در کنار  زیبایی های اسالم  از  افزود:  وی 
انسان  و تجرد روح  بشر  آزادی  مایه  اعتقادی، که  و  اصول اخالقی 
نیز  جسمی  لذت های  از  بردن  بهره  برای  بسزایی  اهمیت  می شود، 
قائل است. توجه پیامبر)ص( به مسائل زناشویی و اهمیت دادن ایشان 
به رفع نیازهای زنان و بررسی مشکالت آن ها در این گونه موارد، خود 
گواهی است بر این که زن هم به اندازه مرد و حتی بیشتر از او حق 
حاکمیت در روابط زناشویی و بهره مندی از لذت های مشروع را دارد.

خانم ریحانی تأکید کرد: در سیره پیامبر)ص( آمده است هر زمان 
ایشان می دادند، می فرمودند: گلی است  به  را  تولد دختری  مژده 
اخالقی  سیره  به  توجه  با  است.  خداوند  با  روزی اش  که  خوش بو 
برای  ارزشی  که  می شود  مشخص  محمد)ص(،  حضرت  رفتاری  و 

دختران قائل می شدند، به مراتب بیشتر از پسران بود.
بارز  خصوصیات  از  زن،  با  مهربانی  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
دختران،  با  خداوند  فرمودند:  زمینه  این  در  ایشان  بود.  پیامبر)ص( 
را  از محارم خود  یا  زنی  یا  پسران است. هر کس دختر  از  مهربان تر 
خوشحال و راضی کند، خداوند در قیامت او را خوشحال خواهد کرد.
حضرت  صفات  دیگر  از  را  فرزندان  با  مهربانی  حوزه،  مدرس 
هر  در  کودکان  با  پیامبر)ص(  رفتار  شد:  یادآور  و  دانست  رسول)ص( 
زهرا)س( بسیار  حضرت  به  ایشان  عالقه  است.  دقت  شایان  زمینه 

بود. آن حضرت با امام حسن)ع( و امام حسین)ع( بازی می کردند.
وی ادامه داد: پیامبر)ص( با کودکان بسیار مدارا می کردند، وقتی 
یا نام گذاری می آوردند، او را در آغوش  کودکی را برای دعا کردن 
رعایت  بسیار  فرزندان  و  کودکان  حق  در  را  عدالت  می گرفتند. 
به  با حوصله  بسیار  نمی شدند.  قائل  میانشان  تبعیض  و  می کردند 
کودکان غذا می دادند. حتی وقتی کودکی را می دیدند، به او سالم 
می کردند. پیامبر)ص( با انجام دادن کارهایی برای خانواده )همسر 
و فرزندان(، به دیگران نیز آموزش می دادند تا برای تعالی و تربیت 

فرزندان و خانواده خود بتوانند راه درستی برگزینند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست »بررسی سیره نبوی)ص(« 

نشست »فاطمه شناسی« با حضور طالب و استادان به منظور 
مدرسه  در  زهرا)س(  حضرت  القاب  با  آن ها  بیشتر  چه  هر  آشنایی 

علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز برگزار شد.
نشست  این  در  حوزه  مدرس  میرزاعبداللهی«،  حلیمه  »خانم 
تصریح کرد: امام صادق)ع( فرمودند: حضرت فاطمه)س( در پیشگاه 
خداوند ُنه نام دارند که شامل فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، 
راضیه، مرضیه، محدثه و زهرا می شود. حضرت فاطمه)س( »فاطمه« 

نامیده شد، زیرا مردم از شناخت او بریده شده اند و ناتوان اند.
و  دانست  کبری)س(  صدیقه  القاب  دیگر  از  را  کوثر  حوزه،  مدرس 
تأکید کرد: »فخر رازی« درباره تفسیر آیه »اّنا اعطیناک الکوثر« گفت: 
پیامبر اسالم)ص( است، زیرا این سوره در رد  مقصود از کوثر، فرزندان 
سخن کسانی نازل شده است که به جهت نداشتن فرزند پسر، بر آن 
حضرت خرده می گرفتند. پس معنای آیه این است که خداوند به پیامبر 
کنده از آن ها  اسالم)ص( نسلی عطا می کند که باقی می ماند و جهان آ
می شود. همچنین ابتر کسی است که فرزندی ندارد، به گونه ای که از 
او نسلی نمی ماند، اما تو ای پیامبر، فرزندانت باقی می مانند و این آیه 

داللت دارد به این که فرزندان دختر، فرزند انسان محسوب می شوند.
وی یادآور شد: کوثر، تنها نامی است که در قرآن اشاره مستقیم به 
حضرت فاطمه)س( دارد، یعنی جامع جمیع همه اسامی ایشان است.

القاب حضرت فاطمه)س( در پیشگاه ربوبی

نشست »عاشورای فاطمی« با حضور طالب و استادن به منظور 
مدرسه  در  فاطمیه)س(،  ایام  عظمت  با  آنها  بیشتر  چه  هر  آشنایی 

علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز برگزار شد.
»خانم اعظم زالپور«، مدرس حوزه در این نشست گفت: عظمت 

ایام فاطمیه)س( در کالم اهل بیت)علیهم السالم( بیان شده است.
برای  را  اطهار)علیهم السالم(  ائمه  صادق)ع( محنت  امام  شد:  یادآور  وی 
و  سخت  را  فاطمیه)س(  تعبیر،  سه  با  ولی  می دانند،  بی بدیل  کربال 
جانکاه تر از عاشورا معرفی می کنند و می فرمایند: »هیچ روزی همانند 
محنت ما اهل بیت)علیهم السالم( در کربال نیست، اگر چه روز سقیفه و آتش 
پا کردن به در خانه امیرمؤمنان)ع( و شهید کردن محسن، باالتر و  به 
سخت تر و تلخ تر است، چرا که اصل روز عذاب و سختی، آن روز است«.

بیداری جاهالن، غافالن و دنیاپرستان؛
 عامل اصلی خطبه خوانی حضرت فاطمه)س(

از طالب،  نفر  از صد  بیش  با حضور  با شهدا«  »شبی  نشست 
استادان و خانواده های آنها همزمان با ایام فاطمیه)س( در مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز برگزار شد.
»خانم صدیقه پردازی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
پرداخت  زهرا)س(  حضرت  سیره  تشریح  به  نشست  این  در  نی ریز 
ارائه  حقیقت،  و  حق  به  مردم  دعوت  راه های  از  یکی  گفت:  و 

الگوهای صحیح و کامل به جامعه است.
وی اضافه کرد: حضرت زهرا)س( بهترین الگوی زندگی برای همه 
افراد، به ویژه بانوان، هستند. امام زمان)عج( می فرمایند: من از دختر 
بیان  نیز  خمینی)ره(  امام  دارم.  نیکویی  الگوی  و  اسوه  خدا)ص(  رسول 
می کردند: حضرت زهرا)س( جامع االطراف و الگو برای مسلمین است.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز با یادآوری این که 
بودن  تاب  عالم  و  برتر  الگوی  به  نیز  اهل سنت  دانشمندان  حتی 
حضرت صدیقه کبری)س( اعتراف می کنند، بیان نمود: »عبدالطیف 
عاشور« می نویسد: آیا در این جا تحفه ای گران تر یا هدیه ای زیباتر 
آیینه ای  او  زندگی  همانا  دارد؟!  زهرا)س( وجود  حضرت  زندگانی  از 
و... همه  پاکی، ذکاوت، کمال  در عفت،  برای هر دختری  است 

اینها عطاست و چه عطایی؟!
که  هستند  معصومان  جزو  فاطمه)س(  حضرت  داد:  ادامه  وی 
برای جامعه انسانی و اسالمی الگو به شمار می روند. سیره حضرت 
زهرا)س( می توانند آموزگار انسان های حقیقت طلب و دختران و زنان 
با عفت و حیا باشند. امام صادق)ع( می فرمایند: نخستین تابوتی که 
در اسالم ساخته شد، تابوت حضرت زهرا)س( بود، زیرا آن حضرت 
پیش از شهادتش به اسما بنت عمیس فرمود: آیا چیزی برای من 
درست می کنی که بدن مرا پس از مردن بپوشاند؟ زمانی که اسما 
تابوت را برای ایشان ساخت و چشمان حضرت)س( به تابوت افتاد، 
تبسم فرمودند که تنها تبسم ایشان پس از وفات پیامبر اکرم)ص( بود.
فکر  به  همواره  کبری)س(  صدیقه  این که  بیان  با  پردازی،  خانم 
هدایت مردم بودند، اضافه کرد: ایشان درباره شیعیان چنین دعا 
می کنند: بارخدایا، ای موالی من، از تو می خواهم به حق کسانی 
که آنان را برگزیدی و به گریه فرزندانم در فراق من، گناه کاران از 

شیعیان من و شیعیان ذریه ام را ببخشی.

در نشست »شبی با شهدا« مطرح شد

حضرت زهرا)س(؛ الگوی جامعه بشری

مدرسه  در  والیت«  از  دفاع  در  زهرا)س(  حضرت  »نقش  نشست 
به  استادان  و  طالب  حضور  با  نی ریز  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
و  سیاسی  اخالقی،  سیره  با  آن ها  بیشتر  چه  هر  آشنایی  منظور 

والیتمداری دختر نبی اکرم)ص( برگزار شد.
کرد:  تصریح  نشست  این  در  حوزه  مدرس  الیق مند«،  زهرا  »خانم 
اسالم  مخالف  جریان های  تمام  مقابل  در  زهرا)س(  فاطمه  حضرت 
ایستادند و تسلیم امر الهی بودند. ایشان خار چشم والیت ستیزان بودند.
وی ادامه داد: البته پرسش این است که چرا فاطمه زهرا)س( تا 
فرمودند:  این باره  در  باقر)ع(  امام  از والیت دفاع کردند؟  پای جان 
پایه نماز، روزه، زکات، حج و والیت نهادینه شده  پنج  اسالم روی 
است که در رأس آن ها والیت قرار دارد. هر فردی والیت را قبول 
کند، اسالم را به طور کامل پذیرفته است و اگر آن را نپذیرد، دیگر 

ارکان اسالم را نیز نمی پذیرد.
مدرس حوزه با تأکید بر این که حضرت فاطمه)س( دفاع از والیت 
ایشان  کرد:   عنوان  می دانستند،  خود  شرعی  و  دینی  وظیفه  را 
برای بازگرداندن خالفت به مسیر اصلی خود، مبارزه مسالمت آمیز 
هدف  با  حقایق  بیان  و  روشنگری  ضمن  یعنی  کردند،  انتخاب  را 
بیداری و هوشیاری مردم، خطرات بزرگی را که اسالم و مسلمانان 

را تهدید می کرد، یادآور شدند.
وی اضافه کرد: راهکار مبارزاتی حضرت زهرا)س(، مقابله با تبلیغات 
دشمن و بصیرت دهی به مسلمانان درباره حوادث گذشته و آینده بود.
بیان  نیروها،  بسیج  سخنانش  پایانی  بخش  در  الیق مند،  خانم 
گاه کردن مردم و گریه های مداوم را  استدالل های روشن عقلی، آ
از شیوه های مختلف حضرت زهرا)س( برای دفاع از والیت برشمرد 
و یادآور شد: ایشان حتی با وصیت به غسل و دفن شبانه، به مبارزه 

با حکومت وقت پرداختند.

راهکار مبارزاتی حضرت فاطمه)س(؛ مقابله با 
تبلیغات دشمن و بصیرت دهی به مردم

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان قزوین از برگزاری 
محفل »انس با قرآن کریم« خبر داد.

استانی  برگزاری مرحله  با  اکرم نظری« گفت: همزمان  »خانم 
دهمین جشنواره سراسری قرآن کریم، محفل انس با قرآن در حوزه 

علمیه خواهران استان قزوین برگزار شد.
وی با اشاره به حضور پرشور و مؤثر طالب خواهر و نمایندگان 
محفل  این  در  قزوین  استان  خواهران  علمیه  مدارس  قرآنی  برتر 
ارتقای  و  استعدادها  شکوفایی  هدف  با  برنامه  این  کرد:  تصریح 
علمی، مهارتی و اعتقادی دانش آموختگان حوزه علمیه خواهران 

استان با قرآن کریم تشکیل شد.
توسعه  قزوین،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
فرهنگ غنی قرآن را بین طالب مدارس علمیه خواهران ضروری 

دانست.

در حوزه علمیه خواهران قزوین برگزار شد

محفل »انس با قرآن« 

علمیه  حوزه  همت  به  فاطمی«  معارف  »دانش افزایی  نشست 
طالب،  از  نفر  دویست  از  بیش  حضور  با  قزوین  استان  خواهران 

مبلغان و استادان برگزار شد.
و  مهارتی  علمی،  سطح  ارتقای  هدف  با  که  نشست،  این  در 
سیره  و  معنوی  علمی،  جایگاه  به  طالب  و  استادان  اعتقادی 
حضرت زهرا)س( برگزار شد، »حجت االسالم کاظم لو«، مدیر حوزه 
وصل  حلقه  را  فاطمه)س(  حضرت  قزوین،  استان  خواهران  علمیه 
میان رسالت و امامت دانست و گفت: بدون وجود ایشان، اهداف 

رسالت و امامت کامل نمی شد.
وی همچنین برگزاری نشست دانش افزایی را درباره ائمه اطهار)علیهم السالم( 

ضروری دانست.
سیدرضا  »حجت االسالم  مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
البحرین  »مرج  آیه  مصادیق  از  یکی  حوزه،  مدرس  هاشمی«، 
همانند  افرادی  گفت:  و  دانست  زهرا)س(  حضرت  را  یلتقیان« 
حضرت  معرفت  دریای  در  حذیفه  و  عمار  مقداد،  ابوذر،  سلمان، 

فاطمه)س( تربیت شدند.
وی ادامه داد: از ویژگی های دریا، پاک کنندگی آن از آلودگی هاست 
از  را  انسان  ایشان،  پاک  اوالد  و  زهرا)س(  حضرت  به  اتصال  و 

آلودگی ها نجات می دهد.
مدرس حوزه تصریح کرد: حضرت صدیقه کبری)س( با یادآوری 
واقعه غدیر، بیان خطبه فدکیه، دفاع در عیادت زنان انصار، برخورد 
و  مداوم  گریه های  شبانه،  دفن  به  وصیت  خالفت،  غاصبان  با 
امیرمؤمنان)ع(  غصب شده  خالفت  و  والیت  مقام  از  جان،  تقدیم 

دفاع کردند. 

نقش حضرت زهرا)س( در دفاع از رسالت و امامت

»خانم موسوی«، کارشناس مسائل خانواده در نشست »خانواده 
پویا« مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه معصومه)س( قم، بیان 
کرد: خانواده پویا، خانواده ای است که به صورت کامل فعال و رشد 

یافته باشد.
در  عمده  محور  سه  را  خانواده  تعالی  و  تحکیم  تشکیل،  وی 
خانواده پویا برشمرد و گفت: عوامل بینشی و رفتاری نیز در پویایی 

خانواده اثرگذار است.
را  پویا  خانواده  درباره  پژوهش  خانواده،  مسائل  کارشناس 
در  کار  این  گفت:  و  دانست  افراد  گاهی  آ سطح  ارتقای  سبب 
اسالمی  جامعه  در  خانواده  کانون  تقویت  و  تثبیت  سالم سازی، 

بسیار مؤثر است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه معصومه)س( تأکید شد

ضرورت تحقیق جدی درباره خانواده پویا

در  مهدویت«  شبهات  به  »پاسخ  موضوع  با  پژوهشی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( قم برگزار شد.

»حجت االسالم لطفی«، کارشناس مهدویت در این نشست بر 
وظیفه خطیر طالب در پاسخ به شبهات و خرافات تأکید کرد.

به  مواجهه  رهبری)مدظله العالی( معیار  معظم  مقام  کرد:  اضافه  وی 
شبهات را رجوع به کتاب و سنت متقن و معتبر بیان می کنند. یعنی 
این  از موضوعات مخالف  باید  بلکه  را فراموش کنیم،  نباید اصل 

معیار دوری کنیم.
کارشناس مهدویت، نخستین گام پاسخ گویی به شبهات و مبارزه 
با خرافات را مجهز شدن به علم دین دانست و گفت: تا با دین آشنا 

نباشیم، نمی توانیم پاسخ قانع کننده ای به افراد بدهیم.
از موضوعات مهم  وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی 
درباره مهدویت را بحث مدعیان دروغین عنوان کرد و یادآور شد: 
عوامل پیدایش مدعیان دروغین بسیار متنوع است که یکی از این 

عوامل رسیدن به ثروت و قدرت است.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بیان شد

رجوع به کتاب و سنت معتبر؛ معیار مواجهه با شبهات

مراسم وداع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران حضرت 
آمنه)س( قم با پیکر شهید مدافع حرم برگزار شد.

دفاع  سال  هشت  شهدای  خاطره  و  یاد  طالب  مراسم  این  در 
مقدس و مدافع حرم را گرامی داشتند.

علو  متعال  خداوند  از  قرآن،  آیات  قرائت  با  طالب  همچنین 
درجات را برای شهدای مدافع حرم مسئلت کردند.

قم  آمنه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  است  گفتنی 
میزبان پیکر مطهر »شهید محمد یوسفی« از شهدای مدافع حرم بودند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( برگزار شد
مراسم وداع طالب با شهید مدافع حرم

هدف طلبه باید رسیدن به مکارم اخالق باشد

دیدگاه  از  اصلح  »انتخاب  عنوان  با  بصیرت افزایی  نشست 
علمیه  مدرسه  در  رهبری)مدظله العالی(«  معظم  مقام  و  خمینی)ره(  امام 

خواهران فاطمه الزهرا)س( قم برگزار شد.
نشست  این  در  سیاسی  مسائل  کارشناس  عبدیایی«،  »خانم 

نخست به تبیین و بررسی دالیل وقوع فتنه 88 پرداخت.
دینی،  تعهد  و  دین داری  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  وی، 
انقالب  و  نظام  آرمان های  به  وفاداری  تخصص،  و  علم  داشتن 
نماینده  ویژگی های  از  را  جسارت  و  شجاعت  داشتن  و  اسالمی 
انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  و  راحل  امام  دیدگاه  از  اصلح 

برشمرد.
داشت:  اظهار  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  عبدیانی  خانم 
از اخالق اسالمی، خائن  برخورداری  داشتن روحیه ساده زیستی، 
و فاسد نبودن و خضوع در برابر قانون، از دیگر ویژگی های نماینده 

اصلح است. 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »انتخاب اصلح از دیدگاه امام)ره( و 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(«

»انتخاب  بصیرتی  نشست  در  رستمی«  حسن  »حجت االسالم 
بیان  با  سقز  فاطمه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  اصلح« 
بر  صبر  دین،  فهم  در  را  کمال  نهایت  باقر)ع(،  امام  از  روایتی 

مشکالت و میانه روی در معیشت و اقتصاد برشمرد.
باید سیاست  این  که  بیان  با  مسئول عقیدتی سیاسی سپاه سقز 
ایران به  افزود: جمهوری اسالمی  باشند،  و دین در کنار یکدیگر 

دنبال سعادت دنیوی و اخروی افراد است.
حجت االسالم رستمی در بخش دیگری از سخنان خود انتخابات 
ملت  اعتصام  از  جلوه ای  و  سرنوشت  تعیین  راحل،  امام  منظر  از  را 
ایران دانست و بیان کرد: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیز انتخابات 
را آبروی ملی، افتخار ملت ایران، تکلیف شرعی، حق قانونی، وظیفه 
شکست ناپذیر  رمز  اسالمی،  جمهوری  و  اسالم  حیثیت  عمومی، 

نظام، ارتباط با تعیین سرنوشت و تعیین کننده می دانند.
مسئول عقیدتی سیاسی سپاه سقز، تجلی مردم ساالری دینی، 
استحکام نظام، جاری شدن خون و روح تازه در کالبد کشور، عامل 
نظام،  برای  سربلندی  و  آبرو  اسالمی،  جمهوری  پایداری  و  دوام 
نشان دهنده وحدت  مقابل دشمن،  در  پوشش کشور  و  محافظت 
بین المللی  ابهت  و  قدرت  بردن  باال  دشمن،  بازدارنده  انسجام،  و 
و  تأمین  ملی،  امنیت  بردن  باال  جامعه،  شدن  واکسینه  کشور، 
تضمین آینده نظام، پشتوانه قوی و محکم شدن پایه های انقالب، 
مدیریت کشور و دریافت پاداش جهاد را از دیگر برکات انتخابات از 

منظر رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( برشمرد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( تبیین شد

برکات انتخابات از دیدگاه امام)ره( و 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

علمیه  مدرسه  بصیرتی  نشست  در  عزیزی«  فاطمه  »خانم 
خواهران حضرت فاطمه)س( سقز با تسلیت ایام سوگواری شهادت 
دختر نبی اکرم)ص( گفت: حضرت زهرا)س( نخستین شهید راه والیت 
بودند که تمام قد در دفاع از احیای حق والیت ایستادند. ایشان تا 

پای جان مقاومت نمودند و عقب نشینی نکردند.
مدرس حوزه با بیان این که حضرت زهرا)س( الگوی تمام و کمال 
اسالمی،  ایران  زنان  ویژه  به  جهان،  آزاده  و  مسلمان  زنان  برای 
در  که  بودند  مسلمان  زن  سیاسی ترین  ایشان  گفت:  هستند، 
صحنه سیاست برای احیای حق حضور داشته، به دفاع از والیت 

پرداختند.
خالفت،  غصب  و  اکرم)ص(  رسول  رحلت  از  پس  افزود:  وی 
حضرت فاطمه)س( با گریه های مداوم، به مبارزه با دستگاه خالفت 
همسایه ها  اعتراض  سبب  حضرت)س(  گریه های  حتی  پرداختند. 
شد و نقل شده است که امیرمؤمنان)ع( برای آسایش مردم مدینه 
حضرت  برای  بقیع  از  قسمتی  در  اعتراضشان،  کردن  خاموش  و 

فاطمه)س( بیت االحزان ساختند.
از  برای دفاع  این که حضرت زهرا)س(  بر  تأکید  با  مدرس حوزه، 
حریم والیت ابراز دلتنگی و گریه می کردند، عنوان نمود: گریه ها 

تنها برای احیای حق والیت امیرمؤمنان)ع( بود.
از  تبعیت  با  باید  نیز  بانوان مسلمان  خانم عزیزی تصریح کرد: 
ایشان، در صحنه های سیاسی  الگو قرار دادن  حضرت زهرا)س( و 
حضور فعال داشته باشند و به دفاع از والیت بپردازند که در دوران 
غیبت کبری، ولی امر مسلمین، که همان والیت فقیه است، این 

والیت را بر عهده دارند.

حضرت زهرا)س(؛ سیاسی ترین بانوی مسلمان



مدرسه علمیه خواهران صدیقه فاطمه)س( نشست فرهنگی را با 
سخنرانی نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی 

و با حضور طالب و استادان گرگان برگزار کرد.
محل  ایران  اسالمی  انقالب  گفت:  طاهری«  »حجت االسالم 
ظهور برخی از وعده های خدا در قرآن به شمار می رود و گوشه ای 

از عظمت غدیر نیز در دهه فجر متجلی شده است.
وی، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، عنوان کرد: کسانی که در مقابل 
که  گروهی  دسته اند؛  دو  می کنند،  معرفی  پروردگار  را  الله  طاغوت، 
عقب نشینی می نمایند و گروهی که محکم می ایستند و مقاومت می کنند 

و از تأیید و نصرت الهی و همراهی فرشتگان الهی بهره مند می شوند. 
مصداق  را  اسالمی  انقالب  اسالمی،  شورای  مجلس  نماینده 

نزول فرشتگان الهی بعد از مقاومت مسلمانان معرفی کرد.
غیبی  و  الهی  امدادهای  از  داد:  ادامه  حجت االسالم طاهری 
انقالب اسالمی، دستور لغو حکومت نظامی در 21 بهمن 57 به 

دستور امام)ره( است. 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان از برگزاری همایشی 
با محوریت »نقش بانوان در انقالب اسالمی« در گرگان خبر داد.

مدرسه  در  همایش  این  گفت:  وردانی«  ایوب  »حجت االسالم 
تقریب  بزرگ  مرکز  مشارکت  با  گرگان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
استان گلستان،  مذاهب اسالمی، مدیریت حوزه علمیه خواهران 
مؤسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان، 

سازمان تبلیغات اسالمی و مؤسسه فرهنگی میرداماد برگزار شد.
بانوان فرهیخته شیعه  گفتنی است مسئوالن و مدیران مراکز، 
علمیه  مدارس  مبلغان  و   3 و   2 سطح  طالب  استادان،  سنی،  و 

خواهران استان گلستان در این همایش حضور داشتند.      
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رایمانگلستان

گنبدکاووسگلستان

کردستانکردستانسنندجکردستان

قروهکردستان

کامیارانکردستان

علمیه  مدرسه  فرهنگی  نشست  در  حوزه  مدرس  صائم«،  »خانم 
زینب)س(  حضرت  سیره  تبیین  به  سنندج  ریحانه النبی)س(  خواهران 
برابر  در  خود  شجاعانه  قیام  و  مجاهدت  با  ایشان  گفت:  و  پرداخت 
زورگویان و همچنین فریب  خوردگان زمان، آنچنان از قیام امام حسین)ع( 

دفاع کردند که   نام ایشان تا قیامت همواره زنده و جاودان است.
عفاف  حجاب،  از  بانوان  الگوگیری  بر  تأکید  با  حوزه  مدرس 
ایثار،  صبر،  اسوه  ایشان  کرد:  تصریح  زینب)س(  حضرت  حیای  و 

استقامت و نجابت بودند و الگوی تمام زنان مسلمان هستند.
وی ادامه داد: حضرت زینب)س( ستاره درخشانی در آسمان تقوا 
هستند که عالی  ترین تعلیمات را فراگرفتند. ایشان مورد توجه ویژه 

اهل بیت)علیهم السالم( قرار داشتند، که مربیان بشر هستند.
تاریخی،  با سخنان  زینب)س(  تأکید کرد: حضرت  مدرس حوزه 
شیوا و رسا در شام، بنی امیه را رسوا کردند و به مردم بصیرت دادند.

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( مطرح شد

حضرت زینب)س(؛ الگوی عفت، حیا و نجابت

نشست بسیجیان طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( قروه همراه 
با نیروهای بسیج قشرهای دیگر و سایر حوزه های علمیه خواهران 

و برادران قروه و سریش آباد، در حسینیه سپاه قروه برگزار شد.
»سرهنگ شعبانی«، ضمن خیرمقدم به حاضرین گفت: افزایش 
بینش و بصیرت جامعه به منظور مقابله با فتنه های جامعه امروزی، 

از اهداف برگزاری این نشست است.
در ادامه نشست، »حجت االسالم باباشاهی«، ضمن قدردانی از 
طالب و حاضرین در جلسه خاطرنشان کرد: کشور های غربی باید 
بدانند که نمی توان اعتقادات را با زور و اجبار وارد ذهن و قلب مردم 
کرد. حتی مغول ها نتوانستند اعتقادات مردم را تغییر دهند، بلکه 

بعضی از سران مغول به اسالم روی آوردند.
وی افزود: حضور در انتخابات، مصداق »ان تنصرالله ینصرکم 
و یثبت اقدامکم« و یاری کردن خداوند است و  بیداری اسالمی 
در  مردم  پررنگ  حضور  ثمره  افتاده،  اتفاق  کشورها  برخی  در  که 

عرصه های اجتماعی مانند راه پیمایی  و انتخابات است.

نمایند ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان:

اعتقادات مردم، با زور و اجبار تغییر نمی کند

مدرسه  طلبگی  میثاق  نشست  در  فرهنگیان«  »حجت االسالم 
طلبگی  ماهیت  پرسش  طرح  با  قروه  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 

چیست؟ گفت: طلبگی محدودیت ها و ویژگی هایی دارد.
مدرس حوزه و دانشگاه با بیان این که طلبه مؤظف به انجام دادن 
کار برای رضای خدا و ولی عصر)عج( است، اظهار کرد: طلبگی در 
حقیقت، وقف جوانی در راه قرآن و عترت)علیهم السالم( است. اگر نیت 

طلبه الهی باشد، حتی خواب او نیز عبادت خواهد بود.
وی افزود: طلبه هر روز نیازمند تذکر اخالقی و طلبگی است، 
این  در  که  می شود  غرق  مادی  زندگی  در  نباشد،  تذکر  اگر  زیرا 
از مردم هیچ فرقی نخواهد داشت؛ چه بسا فرد  با برخی  صورت، 

عادی از نظر معنوی و دعا برتر و باالتر از او باشد.
مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر این که باید نخست راه و رسم 
طلبگی به طلبه آموخته شود، تصریح کرد: اگر غیر از این باشد، 

طلبه در میانه راه مانده، به هدف خود نمی رسد.
وی ادامه داد: طلبه با علم آموزی، ابزار طلبگی را کسب کرده 
است و باید در جامعه پاسخ گو باشد. طلبه بداند که صاحب اصلی 
او صاحب الزمان)عج( است و باید پاسخ گوی ایشان باشد. دوستی با 

امام زمان)عج( نیز قید و شرط ندارد.

  مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح کرد
  طلبگی؛ وقف جوانی در راه قرآن و عترت)علیهم السالم(

»خانم فرزانه یوسفی« در نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران 
بارز  ویژگی های  از  را  دلسوزی  و  صبر  کامیاران،  فاطمه الزهرا)س( 
صبر،  سبب  به  بسیاری  افراد  گفت:  و  دانست  زینب)س(  حضرت 
تالش مستمر و توکل بر خداوند متعال به درجات عالی رسیده اند 

که طالب نیز باید این گونه عمل کنند.
وی در ادامه به آیات سوره مبارکه شمس بر تزکیه نفس تأکید کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مطرح شد

تأثیر رذایل اخالقی بر سالمت جسم

جانشین  ساعدی«،  میکائیل  »آقای  حضور  با  بصیرتی  نشست 
فرمانده سپاه پاسداران کامیاران استان کردستان در مدرسه علمیه 

خواهران فاطمه الزهرا)س( این شهر برگزار شد.
اهل بیت)علیهم السالم(  دنباله رو  باید  همه  ما  گفت:  ساعدی  آقای 
باشیم، چون ایشان بهترین و کامل ترین الگو برای انسان ها هستند. 
وی در ادامه به نقش زنان اشاره کرد و گفت: نقش بانوان همیشه مؤثر 
خانم های  دیگر  تا  زهرا)س(  گرفته  دوعالم، حضرت  بانوی  از  است؛  بوده 
باید برای مادران مملکتمان برنامه ریزی کنیم و روش  بنابراین، ما  بنام؛ 

شوهرداری اسالمی و تربیت صحیح فرزند را به همه آنها آموزش دهیم.

اهل بیت)علیهم السالم(؛ کامل ترین الگو برای انسان ها 

روشنگری  نشست  در  باباشاهی«  علیرضا  »حجت االسالم 
اصلح«  انتخاب  عنوان »حضور حداکثری؛  با  که  والیت،  گفتمان 
و با حضور طالب خواهر استان کردستان برگزار شد، گفت: اگر 

حضور مردم در انتخابات کم رنگ باشد، انقالب به خطر می افتد.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس استان کردستان 
یادآور  انقالب و کشور مسئول هستیم،  این که همه در قبال  بر  تأکید  با 

شد: شرکت در انتخابات، در حقیقت تعیین سرنوشت خویشتن است.
وی اسالمی و دین مدار بودن را از ویژگی های انقالب دانست و 
تأکید کرد: اگر بخواهیم خود انقالب و اسالمی بودن آن را حفظ 
کنیم، باید در انتخابات حضور حداکثری داشته باشیم. خیال نکنیم 
حضور در انتخابات تأثیری بر انقالب و کشور ندارد، بلکه با حضور 

در انتخابات، در حقیقت در قانون گذاری کشور تأثیر می گذاریم.
استان  بیت المقدس  سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  حوزه  مسئول 
کردستان با اشاره به حوادث دوره های مختلف مجلس تأکید کرد: 
نماینده نقش تأثیرگذاری در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 

امنیتی کشور دارد.
متدین،  که  است  فردی  نیز  اصلح  نماینده  کرد:  اضافه  وی 
شجاع، والیی و دشمن شناس باشد، گرفتار زر، زور و تزویر نشود و 

طرفدار ضدانقالب، وابسته به بیگانه و دشمن دوست نباشد.

درجمع خواهران طلبه استان عنوان شد

در قبال انقالب و کشور مسئولیم

نشست پژوهشی »مبانی اصل والیت فقیه« با سخنرانی »حجت االسالم 
شیخ«، استاد حوزه و دانشگاه، در مدرسه علمیه الزهرا)س( آزادشهر برگزار گردید.
حجت االسالم شیخ رابطه انقالب اسالمی را با والیت فقیه، رابطه 
الزم و ملزوم دانست و گفت: والیت فقیه استمرار راه ائمه)علیهم السالم( 
است؛ ائمه ای که خداوند متعال در قرآن کریم در مورد آن ها می فرماید: 

»انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا«.
رفتاری، گفتاری،  نظر  از  فرد  فقیه، شبیه ترین  افزود: ولی  وی 

عملکرد، خلق، منطق و انعطاف پذیری به ائمه)علیهم السالم( است.
والیت  از  پشتیبانی  راه های  مهم ترین  از  یکی  دانشگاه  مدرس 

فقیه را عمل به بیانات ایشان دانست.
فقیه،  والیت  تضعیف  کرد:  خاطرنشان  شیخ  حجت االسالم 
تضعیف ارگان ها و نهادهای قانونی، ترویج جدایی دین از سیاست، 
از  شایعه پراکنی،  و  مخلص  نیروهای  حذف  دین،  مبانی  تضعیف 

آسیب ها و تهدیدات ولی فقیه است.
تهدیدات،  و  آسیب ها  این  با  مقابله  راه های  از  داد:  ادامه  وی 
ارتباط قوی با خدا در عمل، حفظ وحدت کلمه، خسته نشدن در 
ارزش های  و  اصول  به  پافشاری  غرب،  فرهنگ  از  دوری  تبلیغ، 

الهی و تداوم راه امام)ره( و رهبری)مدظله العالی( معرفی کرد.

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

انقالب اسالمی و والیت فقیه،
 رابطه الزم و ملزوم یکدیگرند

با  نشستی  انبارالوم  طاهره)س(  صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه 
محوریت »نقش حوزه های علمیه در پیدایش انقالب اسالمی« با 

سخنرانی امام جمعه این شهر برگزار کرد.
»حجت االسالم والمسلمین محمد شیخی« گفت: برای کسب 
آسایش در زندگی، باید یاد خدا در زندگی باشد و کسی که به یاد خدا 
داشت؛  نخواهد  آسایش  زندگی  در  کند،  فراموش  را  نماز  و  نباشد 

گمراهی انسان، در پیروی از هوای نفس است..
امام جمعه انبارآلوم تصریح کرد: بانوان وظیفه بسیار مهمی در 
جامعه دارند، زیرا تشکیل دهنده نیمی از جامعه هستند و در نیمی 

دیگر تأثیر مستقیم دارند.
باید در انجام  تأکید نمود: برای کسب موفقیت،  پایان،  وی در 
دادن امور دقت و جدیت داشت و همچنین باید همراه با تحصیل، 

به اخالق نیز توجه ویژه ای شود.

در مدرسه علمیه صدیقه طاهره)س( برر سی شد

 نقش حوزه های علمیه 
در پیدایش انقالب اسالمی

بهمن نژاد«،  حمیدرضا  »آقای  سخنرانی  با  روشنگری  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب  جمع  در  سیاسی  تحلیلگر 

فاطمه  الزهرا)س( بندرترکمن برگزار شد.
کرد:  تصریح  اسالمی  انقالب  ویژگی های  درباره  بهمن نژاد  آقای 
کشورهای  با  آن  تمایز  باعث  که  دارد  ویژگی هایی  اسالمی  انقالب 
دیگر شد. اولین ویژگی، دینی و اسالمی بودن و نقش محوری دین در 
پیدایش انقالب اسالمی است و هدف امام خمینی)ره(، تحقق شریعت 
اسالم و احکام و آموزهای دینی بین مسلمانان، به ویژه ایرانیان، بود. 
تحلیلگر سیاسی، دومین ویژگی انقالب اسالمی را مردمی بودن 

معرفی کرد.
وی در ادامه سومین ویژگی انقالب اسالمی را اتکا نداشتن به 

قدرت های غربی دانست.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مطرح شد

علت پایداری انقالب اسالمی

مدرسه  در  رامیان  جمعه  امام  حضور  با  پاسخ  و  پرسش  جلسه 
علمیه خواهران سعدیه این شهر برگزار شد.

اسالمی  جمهوری  گفت:  طاهری«  حسین  »حجت االسالم 
ایران از سال 1342 به کوشش امام خمینی)ره(، رهبر کبیر انقالب 
امام  تاریخی  ورود  با   57 بهمن   12 در  و  شد  پایه گذاری  اسالمی 

خمینی)ره( به میهن، بعد از پانزده سال تبعید به اوج خود رسید.
وی رمز پیروزی بزرگ انقالب اسالمی را وحدت مردم و روحانیت دانست.
راه  دادن  ادامه  و  امام)ره(  پیروزی  رمز  حجت االسالم طاهری 

مقاومت را شخصیت دینی و مذهبی ایشان  اعالم کرد.

در مدرسه علمیه خواهران سعدیه عنوان شد

وحدت مردم و روحانیت؛ رمز پیروزی انقالب اسالمی 

مدرسه علمیه خواهران کوثر علی آباد کتول نشست سیاسی را با 
موضوع نفوذ در جمع طالب این مدرسه برگزار کرد.

»حجت االسالم گرزین« گفت: انقالب اسالمی معجزه الهی بود، 
زیرا حرکت امام)ره( مانند حرکت انبیا بود و جنبه طاغوت گریزی داشت.
وی افزود: ایران دارای رهبری بابصیرت، دشمن شناس و شجاع است 
که از تهدیدات نظامی و غیرنظامی دشمنان نمی هراسد؛ لذا مردم ایران 
باید مطیع فرمان رهبری)مدظله العالی( باشند، زیرا تجربه نشان داده است هر 

جا به حرف مقام معظم رهبری)مدظله العالی( عمل کردیم، پیروز شدیم.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر بیان شد

انقالب اسالمی، معجزه الهی بود

نشست هم اندیشی »شادی و نشاط از منظر اسالم«، با حضور 
کارشناسان دینی در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد.
»خانم نرگس رضایی«، کارشناس مسائل مذهبی، گفت: اسالم، 
برنامه های  انسان  زندگی  زوایای  تمام  برای  و  است  کاملی  دین 
منسجمی دارد و بخش قابل توجهی از زندگی انسان را به شادی و 

تفریح های سالم اختصاص داده است.
گفتنی است در این نشست، »خانم محبوبه عابدی«، مشاور و 
و  در چهره  در ذهن، گشاده رویی  مثبت نگری  کارشناس مذهبی، 

رفتار و مزاح حالل را از راهکارهای شاد زیستن معرفی کرد.

برگزاری نشست هم اندیشی 
»شادی و نشاط از منظر اسالم«

نشست سیاسی با سخنرانی استاد حوزه و دانشگاه در جمع استادان 
و طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر علی آباد کتول برگزار گردید.

»خانم معصومه چشک زاده«، استاد حوزه و کارشناس دینی، گفت: 
خبرگان  انتخابات  جامعه،  در  حیاتی  و  مهم  مسائل  و  موضوعات  از 
و  حیله  هر  از  دشمن  که  است  اسالمی  شورای  مجلس  و  رهبری 
ترفندی استفاده می کند تا به این دو رکن مهم کشور خدشه وارد سازد.
وی، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره انتخابات 
که  است   کسی  اصلح،  کرد:  بیان  اصلح،  کاندیدای  شاخصه های  و 
کشور را به دشمن نفروشد و عظمت اسالم و انقالب را به خطر نیندازد.

ولی فقیه؛ قوام دهنده جامعه و انقالب

تجری«،  طیبه  »خانم  با سخنرانی  بصیرتی   - اخالقی  نشست 
خاتم االوصیا)عج(  علمیه  مدرسه  در  سیاسی،  مسائل  کارشناس 

فاضل آباد برگزار گردید.
خانم تجری با بیان این کالم مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، که ابراز 
کرد:  تصریح  باشند.«،  سکوالر  نمی توانند  علمیه  »حوزه های  کردند: 
سکوالر یعنی جدایی دین از سیاست، یعنی طالب حوزه فقط به بحث 
عبادی توجه نمایند و کار به مباحث سیاسی و اجتماعی نداشته باشند.
وظیفه  کرد:  خاطرنشان  پایان،  در  سیاسی   مسائل  کارشناس 
طالب علوم دینی است که به ترویج و تبلیغ اسالم ناب محمدی)ص( 

بپردازند و مدافع اسالم و ارزش های اسالمی باشند.

در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( مطرح شد

وظیفه طالب در دفاع از ارزش های اسالمی

و  طالب  جمع  در  نوظهور«  عرفان های  »روشنگری  نشست 
استادان مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد برگزار 

شد.
»خانم منیژه ساالری« کارشناس عرفان های نوظهور، گفت: با 
توجه به این که طالب به دنبال عرفان های واقعی هستند، بیشتر 

در معرض خطر و انحراف از مسیر اصلی و صحیح قرار دارند.
استاد حوزه علمیه بیان کرد: هر کسی که دین و فرقه جدیدی 
ابداع می کند، بالطبع برای جذب افراد از کلمات نو و جذاب بهره 

می برد.
عرفان های  تبلیغی  راه  و  قوانین  از  یکی  افزود:  ساالری  خانم 
افراد  برای  زیادی  خدمات  آنها  و  است  کردن  محبت  کیهانی، 
محروم جامعه، بدون هیچ گونه هزینه، انجام می دهند، ولی افکار 

و عقاید خود را به این افراد تزریق می کنند.
مباحث  نوظهور،  در عرفان های  داد:  ادامه  علمیه  استاد حوزه 

عقلی کنار گذاشته شده و مسائل شهوانی مطرح می شود.
پایان، در جلسه پرسش و   شایان ذکر است خانم ساالری، در 
مطرح  از شبهات  برخی  به  شد   برگزار  توسط طالب  که  پاسخی 

شده پاسخ داد.

نشست »روشنگری عرفان های نوظهور 

نشست نهضت روشنگری با محوریت انتخاب اصلح با سخنرانی 
»خانم عسگری«، در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س(  گنبد کاووس برگزار گردید.
در  حداکثری  حضور  و  شرکت  داشت:  بیان  عسگری  خانم 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(  و  انتخابات، وظیفه همه مردم است 

نیز بر این مسئله تأکید دارند 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد
حضور حداکثری در انتخابات، 
پایبندی به والیت و انقالب است

نشست روشنگری بصیرتی با موضوع »انتخاب اصلح« در جمع 
طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مینودشت برگزار شد.

به  اشاره  با  سیاسی،  مسائل  کارشناس  میرسرگزی«،  »خانم 
سخن مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در مورد نفوذ دشمن در کشور 
و  ریشه ای  ایران،  اسالمی  جمهوری  با  امریکا  دشمنی  گفت: 

قدیمی است و تقابل بنیادی با جمهوری اسالمی ایران دارد 
وی افزود: در حوزه فکر و اندیشه با امریکا دچار تضاد هستیم؛ 
بزرگ ترین  امریکا  و  باشیم  داشته  ارتباط  آنها  با  نمی توانیم  لذا 

تروریسم جهانی و حامی رژیم صهیونیستی است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( اعالم شد

امریکا؛ بزرگ ترین تروریسم جهانی 
و حامی رژیم صهیونیستی 

به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار گردید

همایش »نقش بانوان در انقالب اسالمی« 

نشست بصیرتی با سخنرانی مدیر سامان دهی و نظارت حوزه علمیه خواهران 
استان گلستان، در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان برگزار شد.

امام  سخنان  به  استناد  با  واعظ«  حسینی  سیده نفیسه  »خانم 
گفت:  انتخابات  درباره  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  و  خمینی)ره( 
انتخابات یعنی گزینش بهترین ها برای به دست گرفتن امور کشور؛ 
لذا وظیفه ما در عرصه انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان 
رهبری، حضور حداکثری و انتخاب فرد اصلح است و باید این وظیفه 
خطیر را به نحو مطلوب انجام دهیم و مبلغ و مشوق دیگران باشیم.
استان گلستان،  نظارت حوزه علمیه خواهران  و  مدیر ساما ن دهی 
در پایان، خاطرنشان کرد: از مهم ترین ابزار دشمن برای ضربه زدن به 
جمهوری اسالمی ایران، سست نمودن مردم برای حضور در انتخابات 
است و انتخابات محکم نمودن پایه های این نظام مقدس اسالمی به 
شمار می رود و هر چه حضور و روشنگری مردم غیور و مسلمان ایران 

در انتخابات بیشتر باشد، استکبار بیشتر ناامید خواهد گردید. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد
انتخابات؛ مستحکم کننده

 پایه های نظام جمهوری اسالمی 

جلسه هم اندیشی کارشناسان مذهبی حوزوی مؤسسه آموزش 
عالی و مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان با سخنرانی »خانم 
سکینه رفیع نژاد«، مشاور امور بانوان اداره آموزش و پرورش، در این 

مؤسسه و مدرسه برگزار شد.
وی ضمن تبیین اهمیت و جایگاه امور بانوان در وزارتخانه های 
را سیاست گذاری،  نهاد  این  و مسئولیت  وظیفه  متعدد، مهم ترین 

برنامه ریزی و برنامه سازی دانست.
مشاور امور بانوان اداره آموزش و پرورش گرگان بیان کرد: کارشناسان 
مذهبی در مدارس آموزش و پرورش به خوبی می توانند نبض حساس 

این نهاد را قوام بخشند و با خروج از تزلزل، آنان را به ثبات برسانند. 
شما  از  یک  هر  داد:  ادامه  حاضران  به  خطاب  رفیع نژاد  خانم 
یا معلم  ممکن است در مدارس به عنوان مدیر، معاون، مشاور و 
مشغول باشید، اما انتظار جامعه این است که به عنوان کارشناس 

مذهبی در مدارس ایفای نقش نمایید.

جلسه هم اندیشی کارشناسان مذهبی 

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد

انقالب اسالمی ایران؛ مظهر برخی از 
وعده های خدا در قرآن 

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  تربیتی  نشست 
در  خدا،  سمت  برنامه  مذهبی  کارشناس  فرحزاد«،  حبیب الله 
جمع استادان، طالب و جمعی از بانوان گرگان، در مدرسه علمیه 

خواهران حضرت صدیقه فاطمه)س( گرگان برگزار گردید.
حجت االسالم والمسلمین فرحزاد با اشاره به برکات ذکر صلوات 
گفت: ذکری که جامع و کامل و با برکت است و جامع ثواب تمام 
آن  درباره  بلندی  تعابیر  و  روایات  که  است  صلوات  است،  اذکار 
وجود دارد. پیامبر)ص( در این زمینه فرمودند: »کسی که بر این ذکر 

مداومت کند، شفاعت از او بر من واجب می شود«.
وی در تبیین کرامات انسان ها بیان کرد: اگر اذکار و نمازهایمان 
باعث تهذیب نفس نشود و انسان را به اوج نرساند، باعث غرور و 
سقوط انسان می گردد؛ همان طور که تکبر، عامل سقوط شیطان 

با عبادت شش هزار ساله شد.
کارشناس مذهبی، با تأکید بر رعایت اصل تولی و تبری، تصریح 
کرد: کسانی که کربال آمدند و مقابل امام حسین)ع( قرار گرفتند، 
و  اخالق  ایمان،  اصل  که  پیامبر)ص(،  اهل بیت  والیت  و  محبت 

صفات نیک است را نداشتند. 

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

علم بدون عمل، فایده ای ندارد
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نشست بصیرت افزایی با عنوان »خبرگان رهبری و نقش راهبردی 
آن« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( پلدختر برگزار شد.

»حجت االسالم احمد حکیمی گیالنی«، امام جمعه معموالن، 
با  می توانند  انتخاباتی  هر  در  طالب  گفت:  نشست  این  در 
بصیرت دهی، در مرحله نخست خانواده و اقوام و در مرحله بعدی 

جامعه را به سمت انتخاب اصلح تشویق کنند.
حضرت  سیره  تبیین  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 

زینب)س( پرداخت.
حجت االسالم حکیمی، با بیان این که برای موفقیت در زندگی 
باید الگوی خوب انتخاب کرد، گفت: چه الگویی بهتر از حضرت 
خواهر،  طالب  ویژه  به  بانوان،  برای  زینب)س(  حضرت  و  زهرا)س( 

وجود دارد؟!

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

»خبرگان رهبری و نقش راهبردی آن«

علمیه  مدرسه  در  اصلح«  »انتخاب  موضوع  با  سیاسی  نشست 
خواهران الزهرا)س( پلدختر برگزار شد.

»حجت االسالم علی صیادی«، رئیس تبلیغات اسالمی پلدختر، 
اسالمی  انقالب  تأثیر  و  برکات  از  را  آزاد  انتخاب  نشست  این  در 

دانست.
معظم  مقام  و  راحل  امام  دیدگاه  از  کرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
رهبری)مدظله العالی(، شاخصه هایی برای انتخاب اصلح وجود دارد که 

مردم باید با توجه به آن ها، کاندیدای اصلح را انتخاب کنند.
یوسفی فرد«،  آسیه  »خانم  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
پلدختر،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 

بصیرت افزایی را از اهداف برگزاری این نشست دانست.

انتخاب آزاد، از برکات انقالب اسالمی است

و  در جمع طالب  انتخاباتی  با محوریت  سومین نشست سیاسی 
استادان مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( دورود برگزار گردید.
حکومت  تداوم  و  تشکیل  گفت:  الهی نژاد«  »حجت االسالم 
مردم  همراهی  و  حضور  و  او  نائب  یا  خدا  ولی  رکن  دو  با  اسالمی 
امکان پذیر است و امروزه در نظام اسالمی انتخابات ها، از صحنه های 

حضور و همراهی مردم با حاکم اسالمی به شمار می رود. 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار گردید

سومین نشست سیاسی، با محوریت انتخاباتی 

نحوه  و  جامع االحادیث  نرم افزار  از  استفاده  آموزش  کالس 
پژوهشی  هسته  اعضای  و   5 پایه  طالب  حضور  با  آن،  استفاده 

مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( دورود برگزار شد. 
خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  شیخی«،  »خانم 
جامع االحادیث  نرم  افزار  از  استفاده  روش  دورود،  زهرا)س(  حضرت 
را به طالب آموزش داد و مراحل انتخاب دامنه کاربر، دسته بندی 
و  از راهنما  پژوهشگر در دامنه شخصی، استفاده  نیاز  کتب مورد 
زدن  متن، حاشیه  ویرایشگر  به صفحه  آن  انتقال  و  متن  انتخاب 
و رنگی کردن مطلب و جست وجو در نرم افزار را برای طالب بیان 

کالس آموزش استفاده از نرم افزار جامع االحادیث

علمیه  مدرسه  سیاسی  نشست  در  رضایی«  »حجت االسالم 
خواهران حضرت زهرا)س( دورود، که با حضور طالب برگزار شد، نقش 

مردم را در رقم زدن سرنوشت کشور بسیار مهم و اساسی دانست.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه دورود، پایبند بودن به 
نظام جمهوری اسالمی، استکبارستیزی و پیرو ولی فقیه بودن را از 
ویژگی های نماینده اصلح برشمرد و گفت: مسئولیت طالب در هر 

گاهی دادن به مردم است. انتخاباتی، آ
داشتن  با دشمن،  مرزبندی شفاف  تدین، شجاعت،  تقوا،  وی، 
علم و وجدان سیاسی را از دیگر ویژگی های نماینده اصلح برشمرد.
حجت االسالم رضایی تأکید کرد: اگر مردم نماینده ای را انتخاب 
کردند، باید پی آمدهای این انتخاب را نیز بپذیرند؛ بنابراین، انتخاب 
گاهانه و با کارشناسی دقیق باشد تا کشور دچار چالش های  باید آ

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه مطرح کرد

نقش مردم در رقم زدن سرنوشت کشور

با محوریت »اولین شهید مدافع حرم، سردار  یادواره شهدای شیرود 
مرادخانی« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تنکابن برگزار شد.
»آیت الله سیفی مازندرانی«، استاد حوزه گفت: شهدای انقالب 
اسالمی برای تحقق اهداف انبیا و اولیای الهی، وارد میدان مبارزه 

با جبهه کفر شدند.
استاد حوزه ادامه داد: در حال حاضر، مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
رسالت والیت را بر عهده دارند و در سخنان خود که نشان دهنده 
برهه های  در  را  دین  اقامه  هدف  است،  معظم له  تدبیر  و  درایت 

حساس کشور دنبال می کنند. 
وی  در پایان، خاطرنشان کرد: با توجه به این که خدای متعال 
داده  قرار  اختالف  و  تفرقه  مانع  و  اتحاد  عامل  را  امامت  و  والیت 
با  باید مانند دانه های تسبیح، که در عین جدایی،  است، مؤمنان 
مانع  از والیت،  پیروی  با  یکدیگر متصل هستند،  به  نخی محکم 
و  دشمنان  دخالت  مراقب  هوشیاری،  با  شده،  جدایی  و  تفرقه 

فتنه انگیزی و شبهه افکنی آنان باشند. 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بیان شد

خنثی سازی فتنه دشمنان با پیروی از والیت

نشست »بصیرت افزایی« با حضور طالب و مدرسان در مدرسه 
علمیه خواهران شهید مطهری  تنکابن برگزار شد.

»خانم طرقی«، مدرس حوزه و دانشگاه در این نشست با بیان 
اکنون،  کرد:  اظهار  هستیم،  مسئول  شهدا  قبال  در  همه  این که 

وظیفه ما، دفاع از نظام و انقالب است.
مدرس حوزه افزود: بهترین راه دفاع از نظام اسالمی، توجه به 
سخنان رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( است. برای دفاع از انقالب، 

نظام و کشور باید، همواره، گوش به فرمان ولی فقیه باشیم.

در مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری)ره( عنوان شد

عمل به فرامین ولی فقیه؛ 
بهترین راه دفاع از نظام اسالمی

در  رامسر،  جمعه  امام  رضوی«،  سیدجلیل  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه  مدیر  غفاری«،  علی  »حجت االسالم  با  نشستی 
خواهران مازندران، بیان کرد: با توجه به این که حوزه های علمیه، 
به ویژه حوزه علمیه خواهران، بازوان توانمند ائمه جمعه و همچنین 
مختلف  مناطق  در  اجتماعی  فرهنگی-  برنامه های  تقویت کننده 
کشور به شمار می روند، مسئوالن فرهنگی و مذهبی شهرها، برای 

تأسیس، توسعه و تقویت آن باید بکوشند.
وی افزود: در حال حاضر، نظر به ظرفیت و نقش حوزه های علمیه 
جامعه،  فرهنگی  و  دینی  اعتقادات  کیان  از  پاسداری  در  خواهران 
تأسیس این مرکز دینی در رامسر ضروری است و آمادگی داریم برای 
سال تحصیلی آینده، مدرسه علمیه خواهران زینبیه این شهر را تأسیس 
و تمام امکانات آن را فراهم نماییم تا از مهرماه سال آینده طلبه خواهر 

بپذیرد و تا دو سال آینده، به حوزه نمونه استان تبدیل گردد.

امام جمعه رامسر در دیدار با مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران اعالم کرد

ضرورت تأسیس حوزه علمیه خواهران

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  غفاری«،  علی  »حجت االسالم 
مازندران در دیدار با »حجت االسالم رضوی«، مدیر مدرسه علمیه 
المهدی)عج( رامسر و »حجت االسالم نحوی«، مؤسس این مدرسه 
بیان کرد: حوزه های علمیه علمدار فرهنگ دینی در جامعه هستند 

و در رأس ِهَرم، دفاع از والیت و ارزش های دینی قرار دارد.
ادامه دیدار، حجت االسالم نحوی، مؤسس مدرسه علمیه   در 
ویژه حوزه  به  تأسیس حوزه های علمیه،  رامسر گفت:  المهدی)عج( 
علمیه خواهران و تحصیل بانوان در علوم دینی، الزم و حیاتی است.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران بیان کرد

حوزه های علمیه، علمدار فرهنگ دینی در جامعه

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مبلغان  و  طالب  استادان، 
ساری با حضور در بیمارستان امام خمینی)ره( این شهر روز پرستار 

را گرامی  داشتند.
در این مراسم طالب با اهدای شاخه گل و شیرینی، روز پرستار 

را به پرستاران بیمارستان امام خمینی)ره( ساری تبریک گفتند.

همزمان با روز پرستار صورت گرفت

تقدیر طالب خواهر از پرستاران

به  الزهرا)س(   خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  واحد  همت  به 
منظور آشنایی طالب با اندیشه و راه و رسم زندگی امام خمینی)ره(، 
به  نگاهی  بیداری:  »حدیث  کتاب  از  کتابخوانی  و  کتاب  مسابقه 
زندگی نامه آرمانی، علمی و سیاسی امام خمینی)ره(«  نوشته »حمید 

انصاری« برگزار گردید.
اختیار طالب  روز در  نظر، ده  شایان ذکر است که کتاب مورد 

قرار داده شد و آزمون به صورت کتبی برگزار گردید.

برگزاری مسابقه کتاب و کتابخوانی
»زندگانی امام خمینی)ره(«

کارگاه دانش افزایی معارف فاطمی)س( با سخنرانی »حجت االسالم 
سیداحمد رضوی«، با حضور کادر، استادان، مبلغان و طالب مدارس 
علمیه خواهران استان یزد، در ساختمان مدیریت استان برگزار گردید. 
وی با تبیین جایگاه معنوی و منزلت حضرت زهرا)س( در آفرینش، 
و  طاهره)س(  صدیقه  حضرت  زندگی  سبک  و  علمی  مقام  تشریح  به 
ضرورت تعظیم شعائر فاطمی)س( و آثار و برکات دنیوی و اخروی آن 
پرداخت و مطالب مبسوطی در مورد خطبه فدکیه، مصائب وارده بر 

حضرت)س( و مباحث مرتبط با مهدویت و حضرت زهرا)س( ارائه نمود.

در جمع طالب حوزه علمیه خواهران استان یزد بیان شد

حضرت فاطمه)س(؛ الگوی کامل زنان عالم

نشست »اسرارالصاله« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد 
با حضور طالب و بانوان این شهر برگزار شد.

»آقای محمدحسین فالح«، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در 
این نشست مراتب توحید را اعتقاد به خالقیت، ربوبیت، الوهیت و 

عبودیت برشمرد.
وی در ادامه تکرار صفات خداوند، مرور نعمت های او، اقرار به 
عجز، ناتوانی و نیازمندی، اقرار به بندگی، خواندن دعا و ذکر را از 

راه های اثبات دوستی بنده با خدا برشمرد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد
  اطاعت پذیری؛ نتیجه معرفت به خدا

مهرورزی  تقویت  »راه های  موضوع  با  ریحانه«  »برای  نشست 
میان پدران و دختران« با حضور پدران طالب تازه وارد )سیکل( در 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد برگزار شد.
به  اشاره  با  نشست  این  در  حوزه  مدرس  نیکپور«،  آزاده  »خانم 
خاطرنشان  حاضران  به  خطاب  دختران،  با  پدران  ارتباط  اهمیت 
کرد: هر چند حوزه بستری برای رشد دختران شماست، ولی این 

موضوع مسئولیت اولیا را در قبال تربیت آنان کم نمی کند.
مدرس  آبایی«،  احمد  »آقای  مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
حوزه و دانشگاه با یادآوری این که طالب رسالت خطیری بر عهده 
به گفته  و  ارتباطات است  اضافه کرد: عصر کنونی، عصر  دارند، 
که  می برد  رنج  ارتباط  فقر  از  بشر  جهانی،  دهکده  در  کارشناسان 

برقراری ارتباط، باالترین هنر است.

با حضور پدران طالب تازه وارد برگزار شد
نشست »راه های تقویت مهروزی 

میان پدران و دختران«

اسالمی  انقالب  ماندگاری  و  پیروزی  عوامل  »بررسی  نشست 
سیاسی  عقیدتی-  سازمان  سیاسی  معاون  سخنرانی  با  ایران« 
سپاه استان یزد در جمع استادان و طالب مدرسه علمیه خواهران 

حضرت زینب)س( برگزار گردید.
»سردار شعبانی«، معاون سیاسی سازمان عقیدتی- سیاسی ناجا با 
بیان این که انقالب ایران، انقالب پایدار است، اظهار داشت: انقالب 
در  احساس می شود،  دنیا  در  پیش  از  بیش  آن  آثار  و  ایران  اسالمی 

حالی که بسیاری از انقالب ها دنیا در سال های اول از بین رفتند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بررسی شد

عوامل پیروزی و ماندگاری انقالب اسالمی

از  نرجس)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
برگزاری دوره مقدماتی کمک های اولیه خبر داد.

ْحَیا 
َ
ما أ نَّ

َ
ْحیاها َفَکأ

َ
»خانم معصومه جعفری نیا« با اشاره به آیه »َو َمْن أ

اَس َجمیعًا؛ هر کس جان یک نفر را نجات دهد، مانند آن است که  النَّ
جان تمام مردم را نجات داده است.« )مائده: 32( بیان کرد: این دوره 

مقدماتی با هدف آشنایی طالب با کمک های اولیه برگزار شد.

مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( برگزار کرد

دوره مقدماتی کمک های اولیه

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( یزد از برگزاری 
نشستی با محوریت سواد رسانه ای، با حضور مسئول دفتری استانی سازمان 

مجازی سراج یزد در سالن اجتماعات این مدرسه خبر داد.

نشست »سواد رسانه ای«

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  به 
زینب)س( یزد، جلسه پژوهشی با حضور طالب و کادر پژوهشی، با 
موضوع تبیین محورهای فراخوان همایش نفوذ دشمن برگزار شد.
در  طالب  حضور  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  رئیسی«  رضیه  »خانم 
مقاله  فراخوان  محورهای  تبیین  و  معرفی  به  حلی،  عالمه  جشنواره 

همایش نفوذ دشمن پرداخت.
بیان  ضمن  زینب)س(  حضرت  خواهران  مدرسه  پژوهش  معاون   
تقابل دائمی جبهه حق و باطل از ابتدای خلقت تا امروز، به بیان 

دو دیدگاه تقابلی و تعاملی در کشور پرداخت.
وی، در ادامه، ابعاد و اهداف نفوذ دشمن و همچنین اقدامات 
را  دشمن  نفوذ  با  مقابله  راهکارهای  و  منطقه  در  دشمن  نفوذی 

تبیین نمود. 

محورهای فراخوان همایش نفوذ دشمن

مؤسسه  در  مقاله«  »ساختارشناسی  کارگاه  جلسه  نخستین 
آموزش عالي حوزوي خواهران فدک همدان به منظور مهارت افزایی 

طالب در زمینه مقاله نویسی برگزار شد.
تبیین  به  نشست  این  در  دانشگاه  مدرس  طاهری«،  علی  »آقای 
مباحث مقدماتی و اهمیت مقاله نویسی پرداخت و گفت: مقاله علمی، 
نوعی از نوشتار است که معمواًل هدف آن ارائه یافته های جدید پژوهشی 
به  مقاله  دیگر،  عبارت  به  است؛  قبلی  پژوهشی  یافته های  تحلیل  یا 

دنبال بیان اندیشه ای بلند در فضایی محدود، کوتاه و معین است.
اصیل  و  مروری  مقاالت  به  را  علمی  مقاالت  همچنین  وی 
با هدف مشارکت  مقاله نویسی  یادآور شد:  و  تقسیم کرد  پژوهشی 
در دانش، ارتقای شغلی و حرفه ای، مواجه با چالش تازه و کسب 

مهارت جدید و یاددهی و یادگیری صورت می گیرد.
سبب  که  فضا  بودن  محدود  انتشار،  سرعت  دانشگاه  مدرس 
مخاطبان،  بودن  خاص  می شود،  مطالب  به  آسان  دسترسی 
و ضبط  ثبت  و  دانش  بودن، گسترش  علم  تولید  ارزیابی  شاخص 

علم را از امتیازهای مقاله برشمرد. 

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فدک برگزار شد

کارگاه »ساختارشناسی مقاله« 

در  کبری)س(  صدیقه  حضرت  شهادت  سوگواری  ایام  مراسم 
مدرسان  سخنرانی  با  همدان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

حوزه و دانشگاه برگزار شد.
علمیه  حوزه  مدیر  فاضلیان«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
بر  تأملی  اگر  کرد:  تأکید  مراسم  این  در  همدان  استان  خواهران 
مقام  به  پیش  از  بیش  باشیم،  داشته  فاطمه)س(  حضرت  زیارت 
واالی ایشان پی خواهیم برد. در این زیارت نامه، سیره حضرت)س( 
به خوبی بیان شده که اگر به آن ها تأسی کنیم، در تمام امور زندگی 

موفق خواهیم بود.
همچنین »حجت االسالم مطهری«، مدرس حوزه و دانشگاه به 

بیان نقش اجتماعی حضرت زهرا)س(  پرداخت.
از  فالحی«  »حجت االسالم  مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
مدرسان حوزه و دانشگاه گفت: اگر نگاهی کوتاه به زندگی پربرکت 
عنوان  به  والیتمداری  باشیم،  داشته  کبری)س(  صدیقه  حضرت 

بارزترین ویژگی اخالقی حضرت)س( مطرح خواهد شد.

در  مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد
والیتمداری؛ بارزترین ویژگی اخالقی حضرت زهرا)س(

مدرسه  اخالقی  نشست  در  حسینی«  ابراهیم  »حجت االسالم 
طالب،  حضور  با  که  ساوه،  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
جایگاه  بیان  به  شد،  برگزار  مدرسه  معاونان  و  مبلغان  استادان، 

والیت فقیه پرداخت.
امام جمعه ساوه، موفقیت و پایداری انقالب اسالمی ایران را به 

برکت مقام معظم رهبری)مدظله العالی( دانست.
از  مراسم،  پایان  در  حسینی،  حجت االسالم  است  گفتنی 

نمایشگاه صنایع دستی طالب بازدید کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تأکید شد

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(؛ 
عامل موفقیت و پایداری انقالب اسالمی

»آیت الله غیاث الدین طه محمدی« در نشست بصیرت افزایی مدرسه 
زینب)س(  حضرت  جایگاه  بیان  به  اسدآباد  الراضیه)س(  خواهران  علمیه 

پرداخت و گفت: همه عالم به دختر امیرمؤمنان)ع( افتخار می کند.
امیرمؤمنان)ع( و فاطمه  زینت  زینب)س(  ادامه داد: حضرت  وی 
نجات  و  خدا  دین  به  ایشان  همانند  فردی  کمتر  و  بودند  زهرا)س( 

بشریت خدمت کرده است.

در مدرسه علمیه خواهران الراضیه)س( عنوان شد
کمتر فردی همانند حضرت زینب)س(

 به دین خدمت کرد

دین«  اساس  »والیت؛  نشست  در  اکبری«  »حجت االسالم 
به  اشاره  با  درجزین  قروه  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
نوشته  عدالت«  و  فقاهت  والیت  فقیه؛  »والیت  کتاب  محتوای 
»آیت الله جوادی آملی«، تاریخ بشر را در سه مقطع افتخار، عزت 

و ذلت تقسیم کرد.
مدرس حوزه و دانشگاه والیت فقیه را رمز عزت جامعه اسالمی 
و  جایگاه  تبیین  طالب،  ویژه  به  همه،  وظیفه  گفت:  و  دانست 

حقانیت آن است.
حجت االسالم اکبری افزود: زمان حضرت ابراهیم)ع( موحدان 
در جایگاه افتخار قرار داشتند، ولی پس از ایشان، جایگاه موحدان 
به دلیل عمل نکردن به دین و اختالف در جامعه سیر نزولی داشت. 
باالترین جایگاه و شئون  انسان ها در  پیامبر اکرم)ص( نیز  در زمان 

قرار گرفتند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( تأکید شد

والیت  فقیه؛ رمز عزت جامعه اسالمی

نام کتاب:
 آیه تطهیر از نگاه فریقین

مولف:
 صدیقه صمدی

ناشر:
 مرکز نشر هاجر)وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران(

تهیه وتنظیم:
 معاونت پژوهش /  مدیریت پشتیبانی پژوهشی

تعداد صفحه و قطع:
 112 صفحه / رقعی

نوبت چاپ: دوم / زمستان 94
شمارگان: 1000 نسخه

قیمت: 41000 ریال

نام کتاب:
 اخالق اداری

مولف:
 اختر اوالده

ناشر:
 مرکز نشر هاجر)وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران(

تهیه وتنظیم:
 معاونت پژوهش /  مدیریت پشتیبانی پژوهشی

تعداد صفحه و قطع: 72 صفحه / رقعی
چاپ: احسان

نوبت چاپ: دوم / زمستان 94
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 26000 ریال


