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»سرکار حاجیه خانم همایونی« جزو مفاخر جامعه 
زنان ایران اسالمی است. حضور تحصیل کردگان 

معارف دینی و قرآنی در حد ایشان نشان دهنده   
آمادگی و استعداد زن ایرانی برای پیمودن مدارج 

عالیه علم و معرفت دینی است.

»آیت الله العظمی نوری همدانی«:

»بانو همایونی)ره(« 
در مسیر ترویج اسالم ناب گام 
برداشت

حوزه های علمیه خواهران؛
»ام القرای« علمی و فکری 

زنان جهان

موالیی«،  علی  »حجت االسالم 
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
رونمایی  از  خواهران  علمیه  حوزه های 
بانوان  قرآنی  پژوهشی  اثر  دوازده 
طلبه در بیست و چهارمین نمایشگاه 

بین المللی قرآن کریم خبر داد.
حجت االسالم موالیی بیان کرد: این مراسم با حضور مسئوالن پژوهشی 
و مسئوالن غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران  در غرفه این مرکز 

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار گردید.

»حجت االسالم علی موالیی«، مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل حوزه های علمیه خواهران خبر داد

رونمایی از دوازده اثر پژوهشی قرآنی بانوان طلبه

»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی«، مدیر حوزه های 
به عنوان  اعرافی«  »آیت الله  انتصاب  پیامی،  با صدور  علمیه خواهران 

مدیر حوزه های علمیه را تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است:
حضرت آیت الله اعرافی)دامت برکاته(

مدیر محترم حوزه های علمیه
سالم علیکم و رحمت الله و برکاته

حضرت  انتصاب  و  علمیه  حوزه های  عالی  محترم  شورای  انتخاب  حسن 
مستطاب عالی به عنوان مدیر حوزه های علمیه کشور  را تبریک عرض می کنم.
بی شک حضور موفق جنابعالی در عرصه های گوناگون مدیریتی 
و علمی حوزوی نوید تحوالتی شگرف و حرکتی رو به تزاید کمی و 

کیفی را در حوزه های علمیه نوید می دهد.
فرجه  عجل الله  حجت  حضرت  توجهات  و  حق  عنایات  با  است  امید 
تقلید)دامت برکاتهم( خصوصًا  الشریف و حمایت ها و هدایت های مراجع عظام 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( همچون گذشته موفق، پیروز و سربلند باشید.
محمودرضا جمشیدی
مدیرحوزه های علمیه خواهران

پیام تبریک مدیر حوزه های علمیه خواهران 
به مدیر جدید حوزه های علمیه

»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی«،  
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در پی ارتحال 
برادر نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی پیام 

تسلیتی صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است؛

»إنالله و إنا إلیه راجعون«
سرور گرامی حضرت آیت الله علم الهدی)دام عزه العالی(
نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان رضوی

سالم علیکم 
ارتحال اخوی بزرگوارتان عالم ربانی»مرحوم حجت االسالم والمسلمین حاج سید کاظم علم 
الهدی« را به حضرتعالی و تمامی بستگان تسلیت عرض نموده و جهت آن عالم جلیل القدر از درگاه 

حضرت حق علو درجات و جهت جنابعالی و بیت مکرم آن فقید سعید صبر و اجر جزیل خواستارم.
محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه های علمیه خواهران

پیام تسلیت مدیر حوزه  های علمیه خواهران کشور 
در پی ارتحال برادر »آیت الله علم الهدی«

مدیر و جمعی از کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم با 
»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« مدیر حوزه های علمیه خواهران 

کشور و معاونان ایشان دیدار کرده و نشست مشترکی را برگزار کردند.
در این نشست »آقای سیدرحمان دانیالی«، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان قم با تأکید بر این که ابالغ سیاست های کلی محیط زیست توسط 
انعقاد  آسان کرد، خواستار  بسیار  را  ما  کار  انقالب)مدظله العالی(  رهبر معظم 
تفاهم نامه مشترک میان مدیریت حوزه های علمیه خواهران و اداره کل 
محیط زیست استان قم برای نهادینه کردن مبانی دینی در محیط زیست 

و ابالغ سیاست های رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در این باره شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان این که تشکل های در 
بتوانیم  ابراز کرد: امیدواریم  باید در متن حوزه باشد،  زمینه محیط زیست 
بررسی مسائل محیط زیست را در مدارس علمیه خواهران نیز دنبال کنیم.
وی تأکید کرد: خواهران طلبه می توانند نقش مؤثری در انتقال مسائل 
زیست محیطی و آموزشی ایفا کنند. حتی می توان سازمان های مردم 
که  داد  شکل  خواهران  علمیه  حوزه های  در  زیست محیطی  نهاد 

مسائل مربوط به اسالم و محیط زیست را تبیین کنند.
آقای دانیالی در پایان سخنان خود از اشراف مسئوالن حوزه های 

علمیه خواهران به مسائل زیست محیطی ابراز خوشحالی کرد.

در دیدار مسئوالن محیط زیست استان قم با مدیر و معاونان حوزه های علمیه خواهران کشور بررسی شد

نقش خواهران طلبه در انتقال مسائل 
زیست محیطی و آموزشی در جامعه

والمسلمین  »حجت االسالم 
مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا 
حوزه های علمیه خواهران کشور 
در نشست مشترک با مسئوالن 
اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان قم که در سالن جلسات 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران برگزار شد، به بررسی 
زیست محیطی  مسائل  جایگاه 
از منظر دین مبین اسالم پرداخت.
وی بیان کرد: سرتاسر سبک زندگی 
محیط زیست  اهمیت  بیان  به  اسالمی 
می پردازد.  اجتماعی  و  فردی  جنبه  در 
اکرم)ص(  نبی  نیز  حتی در جنگ ها 
به  نسبت  امیرمؤمنان)ع(  و 

دوری از کارهایی که سبب تخریب 
تأکید  می شد،  محیط زیست 

می کردند.
حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
علمیه قم، یادآور شد: در روایات 
بیان  محیط زیست  اهمیت  متعدد 
باید  زمینه  این  در  که  شده 
تحقیق  پاالیش،  موضوع شناسی، 
نو صورت  قالب های  ارائه در  و 
گیرد و حوزه های علمیه خواهران 
فعالیت  زمینه  این  در  می توانند 

کنند.
وی بیان کرد: تبیین موضوعات 
قالب  در  می توان  را  محیط زیست 
خواهران  و  داد  ارائه  نیز  جزوات 

زمینه  این  در  فعالیت  برای  طلبه 
انگیزه های بسیار زیادی دارند.

والمسلمین  حجت االسالم 
جمشیدی با بیان این که ظرفیت 
باالی فرهنگی حوزه های علمیه 
خواهران به سبب اهمیت موضوع 
در سراسر  می تواند  محیط  زیست 
کشور مورد استفاده قرار گیرد، 
گفت: کار را باید در دو مدل ملی 

و استانی پیگیری کرد.
وی تأکید کرد: به مسئله محیط 
زیست نباید نگاه بخشی داشت 
که  چرا  باشد؛  جامع  باید  نگاه  بلکه 
همه در این زمینه مسئول هستیم.

مدیر حوزه های علمیه خواهران 
زائرپذیری  شرایط  به  اشاره  با  کشور 
کرد:  تصریح  قم  مقدس  شهر 
ملی،  مناسبات  در  شهر  این 
پذیرای  جهانی  و  مذهبی 
اگر  که  است  فراوانی  جمعیت 
زیست محیطی  مسائل  برای 
چهره  نشود،  مناسبی  فکر  آن 

استان را مخدوش می کند.
حوزه های  کرد:  بیان  وی 
و  استعداد  خواهران  علمیه 
دارند  خوبی  بسیار  ظرفیت 
استانی  و  ملی  بخش  در  که 
می تواند مددکار سازمان محیط 

زیست و اداره کل باشد.

المسلمین  و  حجت االسالم 
برگزاری  خواستار  جمشیدی 
همایش تخصصی »زن، خانواده 
همکاری  با  زیست«  محیط  و 
و  خواهران  علمیه  حوزه های 
اداره کل حفاظت محیط زیست 
فضای  ایجاد  برای  قم  استان 
مسائل  تحقیق  جهت  مناسب 
ملی  سطح  در  محیطی  زیست 
در  کرد:  بیان  و  شد  استانی  و 
جشنواره های  برگزاری  زمینه 
مشترک نیز می توان فعالیت کرد.

وی ادامه داد: همچنین باید 
زیست  مطالعات  علمی  گروه 
با  مشترک  دینی  و  محیطی 
حضور کارشناسان دو مجموعه 
ایجاد شود تا زمینه های مطالعاتی 
و پژوهشی را با شناخت بیشتری 

تبیین کنند.
حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
توسط  کرد:  عنوان  قم  علمیه 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
سال ده ها کارگاه پودمانی و آموزشی 
در رده های مختلف برگزار می شود 
که می توان مسائل زیست محیطی 
را در آن تبیین کرد. به طور کلی 
داشته  جدی  عزم  طرفین  اگر 
باشند کارهای بسیار خوبی می توان 

انجام داد.

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«، در دیدار مسئوالن حفاظت محیط زیست استان قم مطرح کرد

استفاده از ظرفیت باالی فرهنگی حوزه های علمیه خواهران در مسائل مرتبط با محیط زیست
مرکز مدیریت حوزه  های علمیه خواهران کشور به مناسبت روز 

عفاف و حجاب بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
فرامین الهی همه سرشار از حکمت و عبرت و ارزش ها و جلب 
نیکی ها و دفع بلّیاتی است که هر عقل سلیمی آن را درک می کند 
و با اندیشه درباره آن ها به الیه های پنهان در ورای ظاهر آن ها نیز 

می توان دست یافت.
کدام یک از فرامین الهی، اعم از واجبات و منهیات و حتی مستحبات 
و مکروهات را می توان یافت که فواید آن برای انسان پنهان باشد و یا 

فقها بر ارزش ها و حکمت ها و علمیت  آن شرحی نداشته باشند.

وقتی صحبت از حجاب و عفاف می شود، اعتبار آن بی آن که 
و  است  هویدا  و  آشکار  باشد،  داشته  پیچیده  دالیل  به  احتیاجی 
مصونیتی که در اجرای آن برای بانوان ایجاد می شود امری نیست 

که در هر عقل سلیمی پوشیده باشد.
اقیانوس ها  امواج  در  و  برود  دست  از  صدف  در  اگر  مرواید 
خطرها  دسترس  از  دور  به  و  سالم  نمی تواند  هرگز  نماند  محفوظ 
به کمال و رشد خویش برسد و گنج های زمین اگر آشکار شوند به 
تاراج خواهند رفت و میوه های گران بها اگر بر شاخساری بلند قرار 

نداشته باشند طعمه حیوانات علف خوار خواهند شد.
برای بسیاری از بانوان عاقبت اندیش و صاحب دانش و اندیشه، 
جدای از مبانی ایمانی، حجاب حصار استواری است که در پناه آن 
در معرض دست  را  و خود  را می طلبند  راحتی خویش  و  آسودگی 

درازی منحرفین جامعه قرار نمی دهند و انگشت نما نمی شوند.
تهاجم فرهنگی سیاسی دشمن که با بکارگیری انواع شگردها و 
ابزارها به تضعیف و تمسخر و تغییر باورهای اصیل جامعه را دنبال 
صیانت  اصل  یعنی  انسانی  اسالمی  مهم  اصل  این  به  می کنند 
زن آزاد و مسلمان نشانگر عمق و لزوم و تاثیر حجاب و عفاف در 
شکل گیری جامعه ای سالم و آزاد و مصون از آسیب های اجتماعی 
است لذا امروز زن مسلمان، زن آزاد و مستقل در سراسر دنیا بویژه 
ایران اسالمی بر حفظ این اصل مهم پای می فشارد و هزینه آن را 

با جان و دل پرداخته و خواهد پرداخت.
حوزه های علمیه خواهران بویژه خواهران طلبه این سنگربانان 
ایران اسالمی  بانوان  از تمامی  پاکی ضمن دعوت  جبهه عفاف و 
و  امت اسالمی  با  و حجاب همگام  روز عفاف  گرامیداشت  جهت 

زنان و مردان مسلمان این روز را گرامی خواهند داشت.

در بیانیه  حوزه  های علمیه خواهران کشور به مناسبت 
روز عفاف و حجاب تأکید شد

خواهران طلبه؛ سنگربانان جبهه عفاف و پاکی

»آقای محمود خالقی«، معاون آموزش حوزه های 
ناصر  »حجت االسالم  حکمی  در  خواهران  علمیه 
اداره کل سنجش  به عنوان سرپرست  را  شهیدی« 

و پذیرش منصوب کرد. در این حکم آمده است: 
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای ناصر شهیدی)زیدعزه(

رئیس محترم اداره برنامه ریزی و ارزیابی
سالم علیکم

تاییدات  و  توفیق  آرزوی  و  احترام  تقدیم  با 
الهی، نظر به اتمام زمان مأموریت »حجت االسالم 
معاونت  این  در  صانعی«  آقای  جناب  والمسلمین 
تجارب  و  اخالقی  علمی،  شایستگی های  نیز  و 
عنوان  به  سمت،  حفظ  با  جنابعالی،  گراسنگ 
منصوب  پذیرش«  و  سنجش  کل  اداره  »سرپرست 

می  شوید.
امید است با اتکال به عنایات الهی، توجهات 
همه  بکارگیری  ولی عصر)ارواحنافداه(،  حضرت 

سازمانی،  و  شخصی  ظرفیت های  و  استعدادها 
و  مجموعه  آن  دلسوز  همکاران  با  موثر  تعامل 
مشارکت جدی با همکاران و کارشناسان محترم 
مدیریت های استانی و نیز  تعیین سهم مدارس 
فعالیت های  و  برنامه ریزی  استان ها در  و  علمیه 
به  خدمت  و  محوله  وظایف  انجام  در  آموزشی، 

نوامیس امام عصر)روحی له الفداء( موفق باشید.
فرصت را مغتنم شمرده و از تالش های خالصانه 
و  اخالق  رعایت  با  همراه  مجدانه  پیگیرهای  و 
آقای  جناب  المسلمین  و  حجت االسالم  متانت 
پذیرش  و  سنجش  امور  پیشبرد  در  صانعی)زیدعزه( 
سبحان،  پروردگار  امیدوارم  می نمایم.  قدردانی 
رضایت خود و موالیمان امام عصر)ارواحنافداه( را بهترین 
پاداش ایشان در زمان تصدی این مسئولیت خطیر 
همچنان  نیز  دیگر  مسئولیت های  در  و  دهد  قرار 

الطاف و عنایات خود را شامل حالشان گرداند.

انتصاب سرپرست جدید اداره کل سنجش و پذیرش

نقش مؤثر 
خواهران طلبه در 

موضوع شناسی احکام

خواهران طلبه 
می توانند در خدمت جامعه 

بانوان باشند

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

تاریخچه حوزه علمیه خواهران  به  اشاره  ایالم ضمن  »حجت االسالم حسنی« مدیر حوزه علمیه خواهران 
برکات  دیگر  از  همچنین  و  بوده  خواهران  علمیه  حوزه های  تشکیل  اسالمی  جمهوری  نظام  برکات  از  گفت: 

این نظام مقدس، تشکیل کمیته امداد امام خمینی)ره( به منظور رسیدگی به حال محرومان جامعه بوده است.

حوزه های علمیه خواهران، 
 هدیه امام)ره( به جامعه

خواهران طلبه؛ 
سکانداران هدایت نسل 

حاضر

پیام تسلیت 
مدیر حوزه های علمیه 

خواهران به مناسبت 
درگذشت »بانو علویه 

همایونی«

بانو همایونی نقش مؤّثری 
در گسترش معارف اسالمی 

در میان بانوان داشت
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حشمتی«،  محمدرضا  »حجت االسالم 
نمایشگاه  رئیس بیست و چهارمین 
بین المللی قرآن کریم ضمن بازدید 
حوزه های  مدیریت  مرکز  غرفه  از 
قرآن  نمایشگاه  در  خواهران  علمیه 
بنده  که  اطالعاتی  براساس  گفت: 
دارم  خواهران  علمیه  حوزه های  از 
علمیه  حوزه های  ظرفیت  تنها  نه 
خواهران با حوزه های علمیه برابری 

می کند بلکه شاید بیشتر هم باشد.
انجام  برای  طلبه  خواهران  که  اشتیاقی  داشت:  اظهار  وی 
کارهای فرهنگ دینی، حوزوی و تربیت نسل آینده انجام می دهند 

ایجاب می کند که توجه بیشتری به این بخش داشته باشیم.
رئیس بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با بیان این که 
باید  طلبه  خواهران  که  است  بخش هایی  آن  از  یکی  قرآن،  نمایشگاه 
استعدادی  و  توان  ارائه دهند، تصریح کرد:  آن  را در  دستاوردهای خود 
حوزه های  مدیریت  مرکز  بخش  می دهد  نشان  دارند  طلبه  خواهران  که 
علمیه خواهران کم کم می تواند بخش مستقلی را به خود اختصاص دهد.
وی خاطرنشان کرد: بنده شاهد هستم و می بینم گزارش هایی 
بیان می کند که  آقای اسکندری می دهند،  و  آقای جمشیدی  که 
استعداد و فعالیت حوزه های علمیه خواهران تا چه اندازه گسترده 

است و بانوان طلبه چه کارهای بزرگی را انجام می دهند.

»حجت االسالم حسن معلمی«، 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
از  که  بازدیدی  در  باقرالعلوم)ع( 
حوزه های  مدیریت  مرکز  غرفه 
علمیه خواهران داشت، گفت: 
در واقع می توان گفت اصل کار 
ما طلبه ها چه خواهر و چه برادر 
برای آن است که برای مردم یک 

اقدام و کمکی را انجام دهیم.
داشت:  اظهار  حوزه  استاد 
با توجه به نتایج و گزارش هایی 
که از مجمع، مرکز پاسخگویی 
به شبهات و حوزه علمیه می رسد 
در می یابیم که حضور حوزه های 
نمایشگاه  در  خواهران  علمیه 
قرآن کریم بازخوردهای خوبی داشته 
است به ویژه، مشاوره هایی که به 

بیانگر  می دهند  ارائه  خانواده ها 
نقش  بسیار  ما  نقش  که  است  این 
سنگین، جدی و مفید و کارسازی است.
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
باقرالعلوم)ع( ابراز داشت: حوزه های 
علمیه به دلیل این که یک مقدار 

مقایسه  در  فعالیتش  فضای 
خواهران  علمیه  حوزه های  با 
و  کتاب ها  متون،  لحاظ  به 
باعث  است  بازتر  دستش  آثار، 
نسبت  بیشتری  مانور  تا  شده 
خواهران  علمیه  حوزه های  به 

اما  باشد،  داشته  جهاتی  به 
با   خواهران  علمیه  حوزه های 
دارند،  که  محدودیت هایی  این 
خوشبختانه توانسته تأثیرگذاری 

خوبی داشته باشد.
حجت االسالم معلمی عنوان 
کرد: بحمدالله حوزه های علمیه 
خواهران در حال توسعه و گسترش 
فعالیت های  امیدواریم  و  است 
ادامه  طلبه  خواهران  اثرگذار 
خانواده ها  مخصوصا  کند  پیدا 
و خواهران بیشتر نیاز دارند که 
مشاوره  آن ها  به  بانوان  بخش 
بدهند و بنده شنیدم که مراجعه 
از  بیشتر  خواهر  مشاورین  به 
این  و  است  بوده  آقا  مشاورین 

جای بسی خرسندی است.

»خانم طبیه سیاوشی«، عضو فراکسیون فرهنگی مجلس دهم 
حوزه های  مدیریت  مرکز  غرفه  از  بازدید  ضمن  اسالمی  شورای 
قرآن  بین المللی  نمایشگاه  و چهارمین  بیست  در  خواهران  علمیه 
نمی توانیم  اصال  و  است  دینی  جامعه  یک  ما  جامعه  گفت:  کریم 
ابعاد  تمام  دین  که  همانطور  کرد.  جدا  آن  از  را  علمیه  حوزه های 
از  مهمی  بخش  نیز  علمیه  حوزه های  می گیرد  بر  در  را  ما  زندگی 

زندگی بانوان را تشکیل می دهد.
علمیه  حوزه  وارد   ۱۳۶۳ سال  حوالی  بنده  داشت:  ابراز  وی 
»چیذر« شدم و تقریبًا ۱۰۰ نفر از خواهران بودیم که جامع المقدمات 
را شروع کردیم اما زمانی که به سیوطی رسیدیم متأسفانه انگشت 

شمار شدیم و این برای من خیلی دردناک بود.
 نماینده مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: اگر بخواهیم به 
سراغ  به  باید  شویم  آشنا  آن  ناب  مفاهیم  و  قرآن  با  اصولی  طور 
سخنرانی های  و  جلسات  در  متاسفانه  برویم؛  علمیه  حوزه های 
می پردازند  سخنرانی  به  که  کسانی  اغلب  بانوان،  میان  مردمی 
کسانی نیستند که در حوزه های علمیه تحصیل کرده باشند و کمتر 

حضور خواهران طلبه را در این جلسات شاهد هستیم.
استقبال  واقعا  و  خوشحالم  خیلی  داشت:  اظهار  سیاوشی  خانم 
می کنم از کسی که می خواهد مسائل دینی را به مردم بیاموزد خودش 
علمیه  حوزه های  از  ما  را  دین  آموزش  این  و  باشد  گرفته  یاد  خوب 
می آموزیم و اگر بخواهیم پایه های دینی و اعتقادی به صورت اصولی 

و مستحکم شکل بگیرد باید سراغ حوزه های علمیه برویم.

»حجت االسالم سید حبیب الله 
حسنی«، قائم مقام نماینده ولی فقیه 
در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
مرکز  غرفه  از  بازدید  ضمن 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
در بیست و چهارمین نمایشگاه 
گفت:  کریم  قرآن  بین المللی 
باید  حوزه های علمیه خواهران 
در  برادران  علمیه  حوزه های  همراه 
ارشاد  و  هدایت  روشنگری، 

جماعت زنان عالم کار کند.
باید  خواهران  علمیه  حوزه های  که  معتقدم  بنده  داشت:  اظهار  وی 
برای تمام زنان جهان، ام القرای علمی، محتوایی، ماهیتی و فکری شود.
عنوان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  در  ولی فقیه  نماینده  مقام  قائم 
کرد: شما خواهران طلبه باید به صورت تحقیقی و با استفاده از مفاهیم 

قرآن کریم، آنچه را که از قرآن بدست می آورید را به کار ببندید.

»آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی«، 
در  رهبری  خبرگان  مجلس  نماینده 
بازدید از غرفه مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران در بیست و چهارمین 
با  بنده  گفت:  کریم  قرآن  نمایشگاه 
خواهران،  تالش  و  فعالیت  همت، 
خانم ها  تعداد  و  دارم  کاملی  آشنایی 
در دانشگاهی که من تدریس می کنم 
آن ها  اغلب  و  بوده  بیشتر  برادران  از 
و  عالقه  و  عشق  با  قوی،  صورت  به 

مجاهدت کار می کنند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان این که حوزه های علمیه 
دور،  از گذشته های  کرد:  عنوان  دارد،  قدمت  از هزار سال  بیش 
خواهران طلبه به صورت جسته و گریخته به تحصیل در حوزه ها 
می پرداختند. همچنین در طول دوران تاریخ تشّیع نیز زنان برجسته 
و فرهیخته داریم اما حوزه های علمیه خواهران، سامان یافته نبود.
وی تصریح کرد: تأسیس حوزه های علمیه خواهران از ره آوردها 
ما  به  را  آن  اسالمی  انقالب  که  است  ما  انقالب  دستاوردهای  و 
بدانیم و هرچه بشتر شکوفایش  را  آن  باید قدر  هدیه کرده است، 
امام  سوی  از  هدیه ای  خواهران  علمیه  حوزه های  واقع  در  کنیم. 

خمینی)ره( به جامعه ما بود.
با  افرادی  خانم ها  داشت:  ابراز  هریسی  هاشم زاده  آیت الله 
با سلیقه هستند و ما هم مسئولیت داریم که  اراده، خوش ذوق و 
بیشتر به این قشر توجه کنیم چرا که حداقل نیمی از پیکره جامعه 
و  دیگر که همان همسر  نیمه  در  و  را خواهران تشکیل می دهند 

فرزندان هستند تأثیرگذار است.
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: باید توجه بیشتری به قشر 
بانوان و نیازهای آن ها داشت و باید از حرکت مقدسی که بعد از پیروزی 

انقالب در حوزه های علمیه شروع شده، نتایج خوبی بگیریم.

»خانم پروانه سلحشوری«، نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
مدیریت  مرکز  غرفه  در  حضور  با 
حوزه های علمیه خواهران در بیست 
قرآن  بین المللی  نمایشگاه  چهارمین  و 
با بیان این که به خاطر عالقه  کریم 
شخصی و نیاز اجتماعی که حس می شد، 
به بازدید از غرفه مرکز مدیریت پرداخته  است، 
گفت: ما زنان در هر عرصه ای که فعالیت 
داشته باشیم نیمی از جمعیت جامعه 

را به خوبی می توانیم پوشش دهیم.
وی ابراز داشت: یکی از عرصه های حضور بانوان در اجتماع، 
حوزه های علمیه است؛ ضرورت بسیاری وجود دارد ما خانم هایی 
داشته  را  برسند  اجتهاد  درجه  به  می توانند  و  هستند  توانمند  که 
باشیم چرا که خواهران طلبه عالوه بر تقویت و ترویج فرهنگ دینی 

می توانند در خدمت جامعه بانوان باشند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: 
بیان احکام و اعتقادات دینی می تواند قدرت و توان زنان را از منظر 
قرآنی و دینی برجسته کند و این که زنان چه جایگاهی در خانواده 

دارند و تا چه اندازه می توانند در جامعه مؤثر واقع شوند.
خانم سلحشوری گفت: امیدوارم فعالیت دوستان ما در حوزه های 

علمیه بتواند در تمامی شهرها گسترش چشمگیری پیدا کند.

مؤسسه  پژوهشگران  از  علوی«  سیدکاظم  »حجت االسالم 
از  که  بازدیدی  در  قم  علمیه  حوزه  فقهی  احکام  موضوع شناسی 
غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در بیست و چهارمین 
نمایشگاه قرآن کریم داشت، گفت: بعضی از موضوعات فقهی و 

شرعی، پیچیده و نیازمند تبیین است.
خود  مرجع  دفتر  با  فرد  یک  وقتی  نمونه  برای  داد:  ادامه  وی 
یا  است  حرام  مرکب،  ماهی  آیا  می پرسد  مثال  و  می گیرد  تماس 
حالل، دفتر مرجع پاسخ می دهد اگر فلس دارد حالل است و گرنه 

حرام است و تشخیص این مسئله برای مخاطب دشوار است.
قبیل  این  فقهی،   احکام  موضوع شناسی  مرکز  داشت:  اظهار  وی 
آناتومی  ابتدا  به طور مثال  را شکافته و مشخص می کند.  موضوعات 
کوسه را مورد بررسی قرار می دهد سپس با متخصصان فن که همان 
عرف خاص یعنی طلبه ها بحث می کند که آیا کوسه، پولک دارد یا ندارد 
و سپس با عرف عام که همان مردم بندرنشین هستند به بحث می نشیند 

و مجموعه این تحقیقات، موضوع را برای ما مشخص می کند.
پاسخ  در  فقهی  احکام  موضوع شناسی  مؤسسه  پژوهشگر  این 
مباحث  این  به  می توانند  نیز  طلبه  خواهران  آیا  که  سؤال  این  به 
می توانند  هم  طلبه  خواهران  قطعا  کرد:  تصریح  کنند،  پیدا  ورود 
امروزه  به مباحث موضوع شناسی احکام فقهی وارد شوند چرا که 

موضوعات پیچیده ای داریم که مشخصا به خانم ها مربوط است.
وی ادامه داد: آرایش های نوپدید از جمله مواردی است که ورود 
فعال خواهران طلبه را می طلبد؛ ممکن است ما آقایان به صورت 
با ورود خودشان  ظاهری، مسئله ای را متوجه شویم اما خواهران 
می توانند تحقیقًا یک موضوع و مسئله را دریابند بنابراین خواهران 
طلبه می توانند نقش مؤثری را در موضوع شناسی احکام ایفا کنند.

رمضانی«،  حسن  »آیت الله 
اخالق  علمی  انجمن  رئیس 
در  قم  علمیه  حوزه  اسالمی 
مرکز  غرفه  از  که  بازدیدی 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
در بیست و چهارمین نمایشگاه 
بررسی  به  داشت  کریم   قرآن 
نقش خواهران طلبه در مسئله 

تعلیم و تعلم پرداخت.
اظهار  و  پرداخت  زمینه  این  در  راه حلی  ارائه  به  ادامه  در  وی 
این  در  طلبه  خواهران  خود  که  است  این  اصلی  راهکار  داشت: 
زمینه وارد شوند و خودشان را با معارف اهل بیت)علیهم السالم( رشد داده 
و سپس خودشان سازنده قشر خودشان یعنی بانوان باشند. منتها 

این یک امر ضروری و ایده آل است.
رئیس انجمن علمی اخالق اسالمی حوزه علمیه قم عنوان کرد: 
یقینا باید افراد مسئول و دست اندرکار حوزه های علمیه خواهران، 
راهکارهای مناسب را پیش بینی و ارتباط بانوان را تسهیل ببخشند 
و این امر که امری ایده آل است امری عینی و واقعی و منشاء اثر 

شود.
آیت الله رمضانی خاطرنشان کرد: بانوان بایستی خودشان دست 
بر زانو نهاده و دست به کار شوند. یقینًا تأثیرگذاری این مسئله بیشتر 
خواهد  دنبال  به  را  کمتری  آفت  و  آسیب  دیگر،  طرف  از  و  بوده 

داشت.

»حجت االسالم سیدحمید فقیهی«، دبیر جشنواره هنر آسمانی 
در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  غرفه  در  حضور  با 
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم درباره تأثیر هنر 
در ارائه آثار دینی و لزوم ورود حوزه های علمیه مخصوصًا خواهران 
عنوان  به  خواهران  علمیه  حوزه های  گفت:  هنر  حوزه های  به 
کارشناسان اصلی دین و فهم معارف قرآن، تنها کسانی هستند که 
صالحیت علمی و کارشناسی الزم را برای درک صحیح قرآن دارند.
وی با تأکید بر این که برای انتقال این معارف به مردم، یکی از ابزارهای 
مهم و تأثیرگذار بحث هنر است، اظهار داشت: بانوان و خواهران طلبه 
فوق العاده ای  قدرت  دارای  شناسی  زیبایی  حس  نظر  از  این که  دلیل  به 
هستند در عرصه های هنر بیش از مردان کارآیی و صالحیت ورود دارند.

دبیر جشنواره هنر آسمانی عنوان کرد: در جشنواره هنر آسمانی 
آثار طالب خواهر هستیم. سال گذشته در موضوعات  پذیرای  ما 
هنرهای  موضوع  در  هم  امسال  و  هنر  پژوهش  و  داستان  شعر، 
خواهر  نمایشی  هنرهای  میزبان  نمایشی،  هنرهای  و  تجسمی 
بودیم که اتفاقا یکی از نهادهای مشارکت کننده در این جشنواره، 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهد بود.
حجت االسالم فقیهی تصریح کرد: استقبال بی نظیر طالب خواهر 
در این جشنواره و در عرصه هنر نشان دهنده این است که چشم انداز 
تبلیغ در حوزه های علمیه با استفاده از فضای مجازی، رسانه های نوین 

و هنر به سمت و سوی بسیار متعالی و روشنی در حرکت است.

از  اسدی«  ایران  »خانم 
حوزه های  دینی  کارشناسان 
در  مستقر  خواهران  علمیه 
مرکز  غرفه  مشاوران  بخش 
علمیه  حوزه های  مدیریت 
چهارمین  و  بیست  در  خواهران 

نمایشگاه قرآن کریم مشاوره را از 
دستورالعمل های دینی دانست.

اولی  طریق  به  شد:  یادآور  وی 
اصل  از  باید  اموراتمان  در  هم  ما 
این  در  کنیم.  پیروی  مشورت 
وجود  منبع،  بهترین  خصوص 

مشاورینی است که آشنا به فرامین 
راهنمایی  که  چرا  هستند،  الهی 
آن ها ما را در جهت صراط مستقیم 

و عبودیت سوق می دهد.
در  مستقر  دینی  مشاور  این 
حوزه های  مدیریت  مرکز  غرفه 

علمیه خواهران اظهار داشت: 
برای  استفاده  مورد  منابع 
مشاوره دینی توسط کارشناسان 
و  سنت  قرآن،  از  مشاوران  و 
شده  گرفته  سرچشمه  عقل 

است.

اسکندری«،  رضا  »حجت االسالم 
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های 
علمیه خواهران با حضور در غرفه 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
چهارمین  و  بیست  در  خواهران 
گفت:  کریم  قرآن  نمایشگاه 
علمیه  حوزه های  حضور  مسلما 
چهارمین  و  بیست  در  خواهران 
کریم،  قرآن  بین المللی  نمایشگاه 
آثار و برکات فراوانی دارد اما بخش 
پاسخگویی به سئواالت و مشاوره، 
دینی  شبهات  و  شرعی  سئواالت 

در گروه های مختلف سنی باشد.
وی ابراز داشت: در واقع از حوزه های علمیه خواهران این انتظار 
جامعه  فرهنگی  نیازهای  پاسخگوی  کلی  طور  به  که  دارد  وجود 
باشند و بهترین فرصت، همین نمایشگاه قرآن است که می توانند 
که  دستاوردهایی  ارائه  بر  مضاف  باشند  پاسخگو  را  قرآنی  مباحث 

حوزه ها در سراسر کشور دارند.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران با بیان این که 
در غرفه ها  علمیه خواهران  از سوی حوزه های  تبلیغی  مراکز  باید 
و سالن های متعدد نمایشگاه قرآن کریم ایجاد شود، عنوان کرد: 
قطعا این کار آثار خوبی به دنبال خواهد داشت و ما نیز در معاونت 
برای  را  زیرساخت های الزم  فرهنگی حوزه های علمیه خواهران، 
خواهران،  علمیه  حوزه های  تا  داریم  مدنظر  آینده  سال  نمایشگاه 
پیدا  نمایشگاه حضور  بانوانی که در  برای  را  ترویجی  تبلیغی  نقش 

می کنند، آماده کنیم.

اطالع رسانی  مدیر  طریق االسالمی«،  احسان  »حجت االسالم 
معاونت تهذیب حوزه های علمیه ضمن بازدید از غرفه مرکز مدیریت 
قرآن  نمایشگاه  چهارمین  و  بیست  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
کریم گفت: ما به مناسبت کارگاه های آموزشی کوتاه مدت مشاوره 
که  دریافتیم  داشتیم  همکاری  خواهران  علمیه  حوزه های  با  که 
خواهران طلبه در مباحثی مانند مدیریت تحصیلی و مهارت های 

مطالعه و پژوهش بهتر عمل می کنند.
وی ابراز داشت: هنگامی که کارهای پژوهشی مطرح می شود 
پژوهش  یک  کاراکترهای  که  فیش برداری  بحث های  مخصوصا 
با  را مطرح می کنیم  و کتاب هست  مقاله  پایان نامه،   را در عرصه 
استقبال خوبی از جانب حوزه های علمیه خواهران مواجه می شویم.
به  کرد:  عنوان  علمیه  حوزه های  تهذیب  معاونت  اطالع رسانی  مدیر 
نظر می رسد با توجه به محدودیت هایی که برای خواهران طلبه در برخی 
عرصه ها وجود دارد بهترین عرصه برای خواهران طلبه،  پژوهش است که 
با روحیاتشان موافق تر است تا بتوانند به صورت متمرکز، دقیق، ظریف و با 

تیزبینی پژوهش های خوبی داشته و به تولید علم و محتوا بپردازند.
وی تصریح کرد: انتظار ما از حوزه های علمیه خواهران این است که 
واقعا ورود جدی به بحث تولید محتوا داشته باشند و آن را نیز تقویت کنند.

مدیریت  مرکز  غرفه  مسئول 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
نمایشگاه  چهارمین  و  بیست 
بین المللی قرآن کریم به تشریح 
سوی  از  شده  ارائه  خدمات 
بازدیدکنندگان  به  غرفه  این 

نمایشگاه قرآن پرداخت.
در  حبیبی«  فاطمه  »خانم 
شده  ارائه  خدمات  خصوص 
مدیریت  مرکز  غرفه  توسط 

در  خواهران  علمیه  حوزه های 
نمایشگاه قرآن، اظهار داشت: 
در این غرفه پایان نامه های برتر 
طالب و دانش پژوهان حوزه علمیه 
خواهران که با موضوعات قرآنی 
عرضه  و  معرفی  شده،  تدوین 

می شود.
وی گفت: البته در غرفه مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 
به  قرآنی  برتر  نامه  پایان   7 تنها 
عنوان  به  تا  شده  گذاشته  نمایش 
نمونه معرفی شود و در صورت ابراز 
مشاهده  به  بازدیدکنندگان  عالقه 
راهنمایی های  پایان نامه ها،  دیگر 

الزم به آنان صورت می گیرد.
مدیریت  مرکز  غرفه  مسئول 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 

قرآن  المللی  بین  نمایشگاه 
کریم، خاطرنشان کرد: در این 
غرفه همچنین نرم افزارهای قرآنی 
تولید شده توسط مرکز مدیریت 
به  خواهران،  علمیه  حوزه های 
مراجعان و بازدیدکنندگان معرفی 

می شود.
خانم حبیبی به حضور فعال 
حوزه های  مدیریت  مرکز  کارشناسان 
قسمت  در  خواهران  علمیه 
مشاوره بخش حوزوی بیست و 
بین المللی  نمایشگاه  چهارمین 

قرآن کریم  اشاره کرد.
کارگاه های  برپایی  به  وی 
نمایشگاه  در  خانواده  آموزشی 
توسط  کریم  قرآن  المللی  بین 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
گفت:  و  کرد  اشاره  خواهران 

پایان  تا  باقیمانده  روزهای  در 
کارگاه های  این  نمایشگاه، 
مختلف  موضوعات  با  آموزشی 
برگزار   فرهنگی  و  اجتماعی  دینی، 
می شود و بازدیدکنندگان می توانند 
از  کارگاه ها،  این  در  حضور  با 
نکات آموزشی مطرح شده استفاده 

کنند.
مسئول مرکز مدیریت حوزه های 
و  بیست  در  خواهران  علمیه 
بین المللی  نمایشگاه  چهارمین 
قرآن کریم، در پایان گفت: در 
نیز،  نمایشگاه  پایانی  روزهای 
الی چهار کتاب نوشته شده  سه 
حوزه های  کارشناسان  توسط 
با  مرتبط  که  خواهران  علمیه 
موضوعات قرآنی هستند، رونمایی و 

به مردم معرفی می شود.

»خانم ربابه کریم زاده«، از کارشناسان دینی حوزه های علمیه خواهران 
مستقر در بخش مشاوران غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
از  بخشی  این که  به  اشاره  با  کریم  قرآن  نمایشگاه  چهارمین  و  بیست  در 
مراجعه می کنند،  مشاوره  امر  قرآن صرفًا جهت  نمایشگاه  بازدیدکنندگان 
ابراز داشت: با توجه به این که این امر خطیر طی چند سال اخیر به صورت 
مرکز  مشاوره  بخش  خادمان  ما  می شود  پی گیری  و  شده  مطرح  جدی 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران توفیق خدمت به این عزیزان را داریم.

کارشناس مذهبی حاضر در غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
و  هستند  جوان  کنندگان،  مراجعه  بیشتر  کرد:  تصریح  خواهران 
پیرامون جلسات خواستگاری، شرایط ازدواج، سن ازدواج و.. سؤاالتی 

مطرح می کنند که سنین ۱۸ تا ۳۵ سال را تشکیل می دهند.

وی گفت: آن دسته از مراجعه کنندگان میانسال که خانم هستند 
خود  جوانان  و  نوجوانان  اعتقادی  و  تربیتی  مسائل  پیرامون  بیشتر 
به ویژه نماز مسائلی را مطرح کرده و به دنبال راهکاری برای آن ها 
را  هستند. همچنین زوج هایی که دخالت های خانواده طرف مقابل 

مطرح نموده و انتظاراتشان را نسبت به یک دیگر بیان می کنند.
خانم کریم زاده خاطرنشان کرد: بسیاری از بانوان مراجعه کننده 
پیرامون احکام ویژه بانوان سؤاالتی داشته و پاسخ های متضادی 
خود سردرگم هستند  واجب  امور  به  نسبت  و  نموده اند  دریافت  را 
مدیریت  مرکز  غرفه  مشاوره  بخش  در  همکارانم  سایر  و  بنده  که 
عظام،  مراجع  فتاوای  به  استناد  با  خواهران  علمیه  حوزه های 

راه حل هایی مستند و منطقی را به آن ها ارائه می کنیم.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در بازدید از غرفه مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن مطرح کرد

حوزه های علمیه خواهران، هدیه امام)ره( به جامعه

قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران:

حوزه های علمیه خواهران؛
»ام القرای« علمی و فکری زنان جهان

عضو فراکسیون فرهنگی مجلس دهم در بازدید از غرفه 
مرکز مدیریت حوزه  های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن:

خواهران طلبه 
می توانند در خدمت جامعه بانوان باشند

عضو فراکسیون فرهنگی مجلس دهم در بازدید از غرفه 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن:

برای یادگیری اصولی و مستحکم امور دینی 
باید سراغ حوزه های علمیه رفت

رئیس بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در بازدید 
از غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران پیشنهاد داد

ایجاد بخش مستقل برای حوزه های علمیه 
خواهران در نمایشگاه قرآن

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم در بازدید از غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران:

 حوزه های علمیه خواهران در حال توسعه و گسترش است

نقش مؤثر خواهران طلبه در موضوع شناسی احکام

ورود جدی خواهران طلبه به عرصه پژوهش

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران در 
نمایشگاه قرآن عنوان کرد

نمایشگاه قرآن، بهترین فرصت برای 
پاسخگویی به نیازهای فرهنگی کشور

ارائه آخرین دست آوردهای حوزه علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن

دبیر جشنواره هنر آسمانی با حضور در غرفه مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن تأکید کرد

لزوم استفاده از ابزار هنر برای انتقال مفاهیم 
دینی توسط خواهران طلبه

رییس انجمن علمی اخالق اسالمی حوزه علمیه قم:

خواهران طلبه، سازنده قشر بانوان

مشاور دینی حوزه های علمیه خواهران مستقر در نمایشگاه قرآن:

منابع مشاوره؛ قرآن، سنت، عقل و تجربه

مشاور دینی حوزه  های علمیه خواهران حاضر در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن عنوان کرد

ارائه مشاوره های دینی برای اقشار مختلف
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کرجالبرز شهراستان اصفهاناصفهان شهراستان

ایالمایالم شهراستان

بوشهرآذربایجان  شرقی شهراستان

همزمان با وفات بانوی گرامی اسالم حضرت خدیجه)س( مراسم 
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  ثریا«  »خانم  حضور  با  افطاری، 
الزهرا)س (، »خانم عباسی« استاد و مبلغ حوزه، استادان و طالب 

این مدرسه برگزار شد.
طالب  پرشور  حضور  از  میهمانان  به  مقدم  خیر  ضمن  ثریا  خانم 
قدردانی و به برنامه های این مدرسه علمیه در فصل تابستان اشاره کرد.
اهمیت  بر  تأکید  ضمن  عباسی  خانم  مراسم  این  ادامه  در 
جهت  مناسبی  فرصت  رمضان  ماه  داشت:  اظهار  رمضان  ماه 

بهره گیری از فضایل این ماه است.
وی خاطر نشان کرد: ترویج مسائل قرآنی، روح معنویت و ایمان 

را در جامعه گسترش می دهد.
گاهی  آ خواستار  از سخنان  دیگری  بخش  در  حوزه  مبلغ  و  استاد 
کرد:  بیان  و  شد  مهدویت  مباحث  زمینه  در  طالب  پیش  از  بیش 
دشمنان شیعه و اسالم درصدد گسترش عرفان های غیر اسالمی در 
جامعه بوده و می کوشند جوانان را از سیر الی الله به انحراف بکشانند.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

مراسم گرامی داشت وفات حضرت خدیجه)س(

گرمیاردبیل شهراستان

ارومیهآذربایجان غربی شهراستان

سخنرانی  با  اخالقی  نشست  حسن)ع(،  امام  میالد  مناسبت  به 
»حجت االسالم علی اوسط صدیقی« استاد اخالق حوزه در جمع 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران ولیعصر)عج( گرمی برگزار 

گردید.
در  زن  رفیع  و  بلند  جایگاه  به  اشاره  با  صدیقی  حجت االسالم 
اسالم گفت: خداوند متعال، زن را مظهر خالقیت، جمال و زیبایی 

خویش آفرید و وجود او را ُمهمل و بیهوده قرار نداد.
جامعه  افراد  دهنده  پرورش  و  مربی  را  زن  خداوند  افزود:  وی 
انسانی قرار داد و برای کسانی که حق انسانی زن را انکار می کردند، 
حضور او را در تمام مراتب تکوینی و تشریعی جهان هستی اثبات 
نمود و مقام والیت مطلقه، وحی و الهام و سایر کرامات انسانی را 

از زن خالی نگذاشت.
زن  رفیع  و  بلند  جایگاه  به  اشاره  با  صدیقی  حجت االسالم 
دارای  اجتماعی  مسائل  در  مردان  همچون  را  زنان  اسالم،  در 
مسلمات  طبق  کرد:  نشان  خاطر  و  نمود  تلقی  مناسب  جایگاهی 
قرآنی، مسئولیت های اجتماعی زیادی به طور یکسان متوجه مرد و 
زن می باشد و زنان از حرکت های اجتماعی و فعالیت های گروهی 

ممنوع نگردیده اند.
قرآن  در  متعال  به کالم خداوند  تمسک  با  اخالق حوزه  استاد 
والیت  بزرگ  مسئولیت های  دارای  مردان  مانند  را  زنان  کریم، 
اجتماعی دانست و افزود: زنان نیز به هدایتگری و امر به معروف و 
بازدارندگی از زشتی ها و ناهنجاری ها در همه زمینه های سیاسی و 

فرهنگی و حقوقی می پردازند.
مستقل،  ظریف،  زیبا،  موجودی  بعنوان  را  زن  پایان  در  وی 
در  مادری  و  خواهری  همسری،  دختری،  تقدس  با  آرامبخش، 

مسیر تکامل جامعه معرفی کرد.

در مدرسه علمیه خواهران ولیعصر)عج( عنوان شد

 زن؛ مظهر خالقیت و جمال خداوند

نشستی با موضوع ویژگی نسل صالح با حضور »حجت االسالم 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  اخالق  استاد  مرتضوی پناه«،  حسین 

زهرای مرضیه)س( اصفهان برگزار شد.
»شیخ  تعبیر  به  این که  بیان  با  مرتضوی پناه  حجت االسالم   
شوشتری« که در کتاب خصائص الحسینیه آورده که آب، طعام و 
عمارت باقیه را هم خداوند در عوض شهادت امام حسین)ع( داده 
نوشیدن  آب هست شیعه ها هنگام  عالم  است گفت: هر کجای 
آب یا حسین می گویند و سرتاسر سال و در تمام ماه ها، مردم روضه 

می گیرند و برای امام حسین)ع( سفره پهن می کنند.
وی افزود: ویژگی اول نسل صالح این است که آدم های ارباب 
توقعی نیستند و حضرت زهرا)س(، امام حسین)ع( را شاکر تربیت کردند. 
استاد حوزه و دانشگاه گفت: ویژگی دوم نگه داشتن حرمت پدر 
و مادر است و انسان هرچه در زندگی حرمت پدر و مادر را نگه دارد 

موفق تر بوده و پیشرفتش زیاد است.
وی ویژگی سوم را اهل عمل صالح و گره گشا بودن دانست.

مبلغ حوزه علمیه بندگانی خوب برای خدابودن را ویژگی چهارم 
عنوان عنوان کرد. 

صالح  نسل  پنجم  ویژگی  افزود:  مرتضوی پناه   حجت االسالم 
این است که روی اشتباهاتشان اصراری ندارند یعنی تا یک اشتباه 
می کنند زود معذرت خواهی می کنند و حضرت علی)ع( فرمودند: 

»گناه نکردن آسان تر از توبه کردن است.« 
اشاره  نسل صالح  از  ویژگی ششم  به  پایان  در  دینی  کارشناس 
نمود و ادامه داد: نسل صالح نسلی است که مردم از دست و زبان 
او در آسایش باشند، گاهی انسان یک حرفی به کسی می زند که 
دل او را می شکند، پس چه در خوشی ها و چه در ناخوشی ها و به 

اسم دین مردم را آزار ندهید و مسلمان واقعی باشید. 

در مدرسه علمیه خواهران زهرای مرضیه)س( بررسی شد

ویژگی نسل صالح

مرکز  طالب  از  تن   30 حضور  با  سیاحتی   - زیارتی  اردوی 
تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون)س( و جمعی از طالب 

حوزه علمیه حضرت نرجس خاتون)س( اصفهان برگزار گردید.
»خانم فاطمه بلوچی«، مدیر مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی 
با  زیارتی - سیاحتی  اردوی  این  نرجس خاتون)س(اصفهان گفت: 

همکاری مدرسه علمیه نرجس خاتون)س( محقق شد.

در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون)س( تشریح شد

اثرات احسان به والدین

علمیه  حوزه  سه  سطح  دانش آموخته  صادقی«،  زهره  »خانم 
ساختاری  »تفسیر  عنوان  با  خود  پایان نامه  از  اصفهان  خواهران 

سوره مبارکه دهر« دفاع کرد.
با  و  الهی دوست«  حمید  »حجت االسالم  داوری  با  جلسه  این 
در  راهنما  استاد  عنوان  به  هادی«  اصغر  »حجت االسالم  حضور 

حوزه علمیه خواهران اصفهان برگزار شد.
خانم صادقی در دفاع از پایان نامه خود بیان کرد: از بحث های 
تفسیری مورد توجه قرآن پژوهان معاصر نگاه ساختاری به سوره ها 
در تفسیر قرآن بوده که به طور جزئی در تفاسیر متقّدمین و بیشتر 
در تفاسیر متأّخرین مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای این روش 
در این تحقیق که با عنوان تفسیر ساختاری سوره دهر بوده، پیوند 

آیات سوره دهر مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: با در نظر گرفتن ارتباط بین آیات، ساختار هماهنگ 
و منسجم سوره نشان داده شده که ارتباطی سامان مند و منطقی بین آیات 
همان  که  اصلی  هدف  یک  سایه  در  سوره  آیات  همه  که  طوری  به  بوده 
غرض سوره است قرار می گیرند و می توان در یک نمودار درختی همه آیات 

را از طریق محورها و عنوان های فرعی به غرض اصلی اتصال داد.
دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه خواهران اصفهان در پایان 
اظهار داشت: هر یک از مفسران درباره مکی یا مدنی بودن سوره 
دهر با ارائه و استناد به روایات نظری مطرح کرده اند که با بررسی 
این سوره قوی تر است  بودن  به مدنی  نظر می رسد قول  به  اقوال 
تفسیر  منتخب همچون  تفاسیر  دیدگاه  بیان  به  پرداختن  و ضمن 
القرآن و... نسبت به غرض و ساختار  المیزان، نمونه، فی ظالل 
سوره دهر و با توجه به پیوستگی آیات )لفظی و محتوایی( و ارتباط 
و  از جمله سیاق، مکی  علمی  روش های  از طریق  آیات،  معنایی 
اصلی  غرض   ... و  نزول  شأن  و  سوره  نزول  فضای  بودن،  مدنی 
دست  به  خدا  دین  از  پیروی  به  انسان ها  تشویق  عنوان  با  سوره 

می آید. 

در حوزه علمیه خواهران اصفهان دفاع شد

پایان نامه »تفسیر ساختاری سوره مبارکه دهر«

»خانم زهرا شفیعی« در نشست اخالقی 
حوزه های  خواهر  طالب  جمع  در  که 
شد  برگزار  اصفهان  خواهران  علمیه 
ْوَبَه « را بهترین  َاْسَاُلُه التَّ َو  »َاْسَتْغِفُراللَه 
آمده  ذکر  این  در  افزود:  و  خواند  ذکر 
طلب  را  تو  بخشش  و  غفران  خدایا 
مرا  توبه  که  می کنم  تقاضا  و  می  کنم 

بپذیری و به من نظر کنی.
در  همچنین  اصفهان  خواهران  های  حوزه  آموزش  معاون 
ِذی ال إلَه ِإاّل ُهَو، َوْحَدُه  ْسَتْغِفُر الّلَه اَلّ

َ
خصوص فضلیت گفتن ذکر »أ

ُتوُب ِإَلْیِه« گفت:  رسول خدا)ص( فرمودند: »هر کس 
َ
ال َشِریَک َلُه َوأ

در ماه رجب صد مرتبه این ذکر بگوید و در پایان صدقه ای بدهد، 
خداوند کارش را به رحمت و مغفرت پایان دهد.«

برگزاری نشست اخالقی

نشست اخالقی با عنوان »تالش برای هموار کردن مسیر علم 
آموزی متعلمین« ویژه استادان در مدرسه علمیه خواهران حضرت 

فاطمه محدثه)س( اصفهان برگزار شد.
بیشتر  تالش  به  تأکید  با  حق شناس«  براتعلی  »حجت االسالم 
تصریح  طالب،  علم آموزی  مسیر  کردن  هموار  در  حوزه  مسئوالن 
پنج راهکار وجود دارد که متاسفانه  کرد: برای رشد علمی حوزه ها 
تنها دو مورد آن در حوزه اجرا می شود و بقیه مفقود یا کم رنگ است.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که برای رشد علمی حوزه های 
علمیه پنج راهکار وجود دارد که تنها دو مورد آن انجام می شود، بر 

ضرورت هموارسازی مسیر علم آموزی طالب تاکید کرد.
از  حدیثی  به  استناد  با  دانشگاه  و  حوزه  اخالق  استاد   
العلم  »الیحصل  فرمودند  علی)ع(  حضرت  گفت:  امیر المومنین)ع( 
گری(،  پرسش  السوال)تقویت  بکثره  اولها  االشیاء،  بخمسه  ااّل 

ثانیها: بکثره االشتغال )مشغول بودن به تالش در راه علم(.«
 وی تصریح کرد: سه نوع انسان در راه علم وجود دارد، گروه اول 
افراد مغبوط که مورد غبطه هستند، زیرا تالششان زیاد است، گروه 
دوم، افراد مغبون که تالش زیادی ندارند و گروه سوم، افراد ملعون 

که اصال تالش نداشته اند. 
 محقق و استاد حوزه با اشاره به سومین مورد حدیث عنوان کرد: 
االفعال)پاک  بتطهیر  »ثالثها:  فرمودند  ادامه  در  علی)ع(  حضرت 
کردن رفتار شاگردان(« که تنها مربوط به استاد نیست و کادر حوزه 

نیز نقش موثری را در این زمینه ایفا می کنند. 
این  از  مورد  چهارمین  بیان  با  حق شناس  حجت االسالم   
بخدمه  »رابعها:  فرمودند:  علی)ع(  حضرت  کرد:  نشان  خاطر  حدیث 
الرجال)خدمت کردن به انسان های اندیشمند(« و این قسمت از حدیث 
مربوط به مدیریت حوزه است که باید در این زمینه برنامه ریزی کند. 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه محدثه )س( تشریح شد

 تالش برای هموار کردن 
مسیر علم آموزی متعلمین

»خانم اعظم فرهاد کیایی«، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران 
البرز، از دفاع از پایان نامه با عنوان »تدلیس ماشطه)آرایشگر( در فقه 
امامیه«، با حضور استاد داور »حجت االسالم ابراهیم صدیقی«، استاد 
راهنما»دکتر محمدحسن برهانی فر« و استاد مشاور »حجت االسالم 

علی عاشری« در حوزه علمیه خواهران البرز خبر داد.
»خانم زهرا وقفچی«، در دفاع از پایان نامه خود گفت: تدلیس 
ماشطه نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب 
او از راه به کاربردن مواد آرایشی است، تدلیس ماشطه فاقد را، واجد 
وانمود کردن است. یعنی زنی را که قصد ازدواج دارد را به صورتی 

آرایش نمود که عیب های او پوشانده شود. 

در حوزه علمیه خواهران البرز دفاع شد

پایان نامه با موضوع »تدلیس ماشطه)آرایشگر(«

جلسه شورای علمی - پژوهشی البرز با حضور اعضای شورا در 
حوزه علمیه خواهران برگزار شد.

پیرامون  جلسه  این  در  گفت:  کیایی«  فرهاد  اعظم  »خانم 
چگونگی نظارت بر عملکرد استادان راهنما، مشاور، داور استانی 

در سطح دو و سطح سه به بحث پرداخته شد.

برگزاری جلسه شواری علمی-پژوهشی

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران البرز، از حضور51 نفر از 
طالب بسیجی در اردوی راهیان نور این حوزه خبر داد.

»خانم نرگس انصاری«، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران البرز، اظهار 
داشت: 51 نفر از طالب بسیجی در اردوی راهیان نور شرکت کردند و تعداد 61 

نفر از مبلغان در کاروان های دانش آموزی و دانشجویی حضور فعال داشتند. 
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران البرز در پایان متذکر شد:  نقش 
طالب بسیجی در راستای حفظ نام و یاد شهدا و احیای فرهنگ جهاد 
و شهادت با هدف حفظ نظام و والیت از وظایف حوزه های علمیه است.

حضور مبلغان در کاروان های راهیان نور

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران البرز، از حضور 393 نفر 
آثار  کتابخوانی  در مسابقات  البرز  استان  علمیه  از طالب مدارس 

»شهید مطهری« در این حوزه خبر داد.
»خانم نرگس انصاری«، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
البرز بیان کرد: »خانم معصومه کارکن«، از طالب مدرسه علمیه 

خواهران فاطمیه کرج در مسابقات کشوری نیز حائز رتبه شد.

مسابقات کتاب خوانی آثار شهید مطهری

نشست منتظران موعود)عج( با حضور »حجت االسالم محمدنقی 
لطفی«، نماینده ولی فقیه ایالم، در جمع مسئوالن و طالب مدرسه 

علمیه خواهران فاطمه زهرای اطهر)س( برگزار گردید.
پیامبر  به فرمایش  بیان کرد:  امام جمعه ایالم  حجت االسالم لطفی 
اکرم)ص(، نیمه شعبان از افضل شب ها بوده است که آن را مانند شب های 

قدر، مبارک بداریم و در روایات بر احیاء آن تأکید فراوان شده است.
ما  به  و کرم خود  از فضل  اظهار داشت: خداوند  ادامه  در  وی 
عنایت فرموده و برکات خود را نصیب ما کرده است، که در جامعه و 
حکومت اسالمی زیر سایه والیت باشیم، و برای ظهور آن حضرت 

بسیار دعا کنیم از پیروان، و سربازان امام زمان)عج( باشیم.
حفظ  بر  تأکید  با  ایالم  استاندار  مراورید«،  »مهندس  ادامه  در 
حجاب و عفت بانوان افزود: امروز دشمن از راه های مختلف ورود 
نموده بانوان ما با حفظ عفت و حجاب خود با دشمن مبارزه کرده 
ان شاالله   کنید،  مراقبت  خود  از حجاب  جا  در همه  کنید  و سعی 
امام زمان)عج( در صورت مهیا شدن زمینه ظهور، )جامعه ای پاک 

وسالم(، هر چه زودتر ظهور خواهند کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا اطهر)س( برگزار شد

نشست »منتظران موعود)عج(«

علمیه خواهران  فرهنگی حوزه  معاون  عزیزپور«،  زینب  »خانم 
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  با  حوزه  این  مشترک  جلسه  از  ایالم 

ایالم خبر داد.
ایالم  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  حسنی«  »حجت االسالم 
برکات  از  گفت:  خواهران  علمیه  حوزه  تاریخچه  به  اشاره  ضمن 
بوده و  نظام جمهوری اسالمی تشکیل حوزه های علمیه خواهران 
همچنین از دیگر برکات این نظام مقدس، تشکیل کمیته امداد امام 

خمینی)ره( به منظور رسیدگی به حال محرومان جامعه بوده است.
امام  امداد  کمیته  سرپرست  رضایی«،  ضیاء  »آقای  پایان  در 
خمینی)ره( ایالم، اظهار کرد: هفته کمک به نیازمندان که از نیمه 
زمان  دارد،  ادامه  علی)ع(  حضرت  شهادت  تا  رمضان  مبارک  ماه 
مناسبی برای کمک به نیازمندان است و می توان از این هفته برای 

کمک به نیازمندان استفاده کرد.

مدیر  حوزه علمیه خواهران ایالم:

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

نشست مهارت های زندگی با حضور »خانم مریم نورمحمدی« 
کارشناس مرکز بهداشت و سالمت روان در جمع مبلغان مدرسه 

علمیه خواهران فاطمه زهرا)س( ایالم برگزار گردید.
بیان  به  روان  و  سالمت  کارشناس  نورمحمدی«،  مریم  »خانم 
باید  جامعه  در  فردی  هر  گفت:  و  کرد  اشاره  زندگی  مهارت های 
همانطور که برای یک درد خفیف در بدن به دکتر مراجعه می کند، 

به سالمت روان خود توجه داشته باشد.
اختالالت،  مهم ترین  و  شایع ترین  این که  به  اشاره  با  وی 
افسردگی است که علل آن اختالالت هورمونی و بحث ژنتیکی و 
ارثی است، افزود: لذت نبردن از زندگی، کم اشتهایی، اختالل در 

خواب کاهش وزن و... از جمله عالئم افسردگی است.
افسردگی  درمان  راهکار  ارائه  به  روان  و  سالمت  کارشناسان 
با  مستمر  و  قوی  ارتباط  و  معنوی درمانی  کرد:  اظهار  و  پرداخت 
زندگی،  در  تنوع  ایجاد  ورزشی،  مختلف  حرکات  انجام  خداوند، 

فعالیت های آرام بخش، و... از راه های درمان افسردگی است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا)س( برگزار شد

نشست مهارت های زندگی

کارگاه بهداشت و مراقبت های فردی در جمع طالب و استادان 
مدرسه علمیه خواهرات فاطمه زهرا اطهر)س( ایالم برگزار شد.

کرد:  بیان  خدادادی«  زینب  »خانم 
خواندن،  قرآن  وقت،  اول  نماز  خواندن 
کردن)لزوم  ورزش  متعادل،  غذایی  رژیم 
از  قبل  ساعت  ،دو  ورزشی  تحرکات 
خواب(، استراحت کافی، کاهش استرس، 
مواد  از  استفاده  از  قبل  دست ها  شستن 
گاه بودن  غذایی، ترک مصرف دخانیات، آ
مراقبت های  از  و...  اطراف،  محیط  از 

بهداشتی و فردی است. 
وی با یادآوری این که خشم موجب آسیب رساندن به روح خود 
باعث  دیگران  از  جا  نابه  انتظار  کرد:  خاطرنشان  است  دیگران  و 
تا  بگیریم  یاد  را  آرام سازی  روش های  است  بهتر  می شود،  خشم 
به  پشیمانی  تا  کنیم  کنترل  را  خود  خشم  و  شویم  عصبانی  کمتر 

دنبال نداشته باشد،

 مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا اطهر)س( برگزار نمود

کارگاه بهداشت و مراقبت های فردی

با  اخالقی  نشست  هادی)ع(  امام  شهادت  سالروز  مناسبت  به 
سخنرانی »حجت االسالم لروند« امام جمعه ایوانغرب در جمع طالب  

و استادان مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( ایالم بر گزار شد.
»حجت االسالم لروند«، حلم و بردباری را از ویژگی های بارز امام 
هادی)ع( ذکر کرد و گفت: این امام بزرگوار همچون نیاکان معصوم 
تاجایی که مصلحت اسالم  و  بوده  بردبار  نامالیمات  برابر  خود در 

ایجاب و با دشمنان حق و ناسزاگویان با صبر برخورد می کردند. 

در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( برگزار شد

نشست اخالقی

نشست اخالقی با حضور»حجت االسالم فریدی«، استاد حوزه و 
دانشگاه در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

زهرا اطهر)س( ایالم برگزار گردید.
بر  به محافظت  توصیه طالب  فریدی« ضمن  »حجت االسالم 
بهترین  اکرم)ص(  پیامبر  فرمایش  طبق  کرد:  بیان  وقت  اول  نماز 
عمل نزد خداوند نماز اول وقت است و اقامه آن به جماعت ثواب 

آن  را چند برابر می کند.
وی گفت: دائم الوضو بودن باعث محو گناه می شود و انسانی که 

با وضو است، چراغ ایمانش روشن و به گناه آلوده نمی شود.
در ادامه استاد اخالق با اشاره به این که هرگاه انسان از هوای 
نفس پیروی کند به شدت و سرعت گمراه می شود افزود: از راه های 
پیروی از نفس، عجب، فخر بر مال، فرزند و جایگاه اجتماعی است 

و همه این ها ریشه در هوای نفس و غرور و اعجاب انسان دارد.

دائم الوضو بودن باعث محو گناهان می شود

استاد  گرامی«  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
و داشنگاه در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت   حوزه 

زینب کبری)س( ارومیه برگزار گردید. 
حجت االسالم گرامی هدف اصلی بعثت پیامبر اکرم)ص( و همه انبیا را 
هدایت و تزکیه نفوس عامه دعنوان کرد و گفت: محور اصلی بعثت انبیا، 

هدایت جامعه به نیکی و بازداشتن آن ها از گمراهی و ضاللت می باشد.

در مدرسه علمیه خواهران زینب کبری)س( برگزار گردید

برگزاری نشست اخالقی

نشستی با سخنرانی »حجت االسالم میرفتحی زاده« در مدرسه 
علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( ارومیه برگزار شد 

و  مقدس  شب های  از  را  قدر   شب  میرفتحی زاده  حجت االسالم 
شب  و  قرآن  نزول  شب  شب،  این  افزود:  و  برشمرد  اسالمی  متبرک 
فرود آمدن مالئکه نیز نام گرفته است و دلیل فضیلت این شب بر سایر 
شب ها به اعتبار اموری است که در این شب محقق می گردد. عبادت 
در شب قدر برتر از عبادت در هزار ماه است. در این شب، مقدرات یک 
سال انسان ها و روزی ها، عمرها و امور دیگر مشخص می شود. بنابر 
اعتبار و  احادیث معصومین)علهیم السالم( استفاده می شود  و  اخبار  از  آنچه 
اهمیت و شاخصۀ ماه مبارك رمضان در وجود شب قدر است و این  شب 

است که ماه رمضان را از سایر ماه ها متمایز کرده است.

عبادت در شب قدر برتر از عبادت در هزار ماه است

نمایشگاه کتاب به همت مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( 
ارومیه در این مدرسه برگزار شد. 

»خانم فاطمه خالق صفت« گفت:  ایام ماه مبارک رمضان فرصت 
مناسبی برای انس با قرآن است، بنابراین بهتر است انس و مطالعه 

کتاب در این ایام بیشتر باشد
وی افزود: طبق منویات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( 

کتاب یك غذاست و چنانچه مقّوی باشد، روح را تقویت می کند.
معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( 
در  گفت:  کتاب  نمایشگاه   برگزاری  از  هدف  بیان  ضمن  ارومیه 
این نمایشگاه تعداد 100 عنوان کتاب جهت بازدید و خرید عموم 
زمینه  آن ها در  اهم موضوعات  نمایش گذاشته شده است که  به 

مهدویت، کودکان، ادبیات، مذهبی و داستان های کوتاه است.

برگزاری نمایشگاه کتاب
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نشست اخالقی با حضور »خانم مظلوم« استاد حوزه و داشنگاه 
در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( 

تهران برگزار گردید.
خانم مظلوم در این نشست حضرت امام خمینی)ره( را به عنوان 

الگوی کامل برای جوانان در زمینه های گوناگون معرفی نمود.
وی گفت: امام خمینی)ره( راه تحجد و شب زنده داری را انتخاب 
ابزاری برای رسیدن به عشق الهی  کرده بودند، ایشان عبادت را 
و  می دادند  انجام  خداوند  خود  برای  را  عبادت  بلکه  نمی دانستند 

همچنین تالوت قرآن ایشان روزانه و دائمی بود. 
در  خمینی)ره(  امام  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
ماه  به  که  روزی  چند  این  در  »شما  فرمودند:  خود  توصیه های 
توجه  حق  به  کنید،  اصالح  را  خود  باشید،  فکر  به  مانده  رمضان 
کنید، استغفار کنید، قبل از ورود به ماه رمضان توبه کنید، زبان را 
به مناجات خدا عادت دهید مبادا در ماه رمضان گناهی از شما سر 

بزند، آلوده به معاصی نباشید.«
خانم مظلوم تصریح کرد: تبلیغ و هدایت باید طبق اصول باشد و 
مراحل را گام به گام طی نمود تا هدف نهایی آسان تر شود، مبلغان 
باید در امر تبلیغ اخالق حسنه و پیروی از آرمان های امام راحل را 

مالك و معیار خود قرار دهند. 

در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( عنوان شد

امام خمینی)ره(؛ الگوی کامل برای جوانان 

سخنرانی  با  خانواده«  در  »اخالق  عنوان  با  فرهنگی  نشست 
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  خانواده،  مشاور  بیتانه«  »خانم 

خواهران حضرت فاطمه)س( تهران برگزار شد.
بیتانه ضمن تعریف خوشبختی و بدبختی اظهار داشت:  خانم 
خوشبختی یعنی رضایت از آنچه که هست و باید دانست که رسیدن 

به آرزو ها به معنی خوشبختی نیست.
آن  تعریف  به  بستگی  شخص  هر  برای  بدبختی  افزود:  وی 
شخص از بدبختی دارد و این امور از امور نسبی هستند و برای هر 

فرد تعابیر مختلفی دارد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( برگزار شد

نشست فرهنگی با عنوان »اخالق در خانواده«

علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  اخالقی  نشست 
خواهران حضرت فاطمه)س( تهران برگزار شد.

شدن  پربارتر  جهت  نشست  این  در  جان نثاری«  »خانم 
کالس های درس طالب،  نکاتی را بیان کردند.

به  سخنران  عنوان  به  منصوریان«،  ادامه»حجت االسالم  در 
ویژگی های یک استاد اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: توسل روزانه، نشاط و شادابی در تدریس 
یک استاد شرط تحقق تعلیم صحیح است.

نشاط و شادابی در تدریس، 
شرط تحقق تعلیم صحیح  است

نشست »دوره تکمیلی شیوه های امر به معروف و نهی از منکر« 
با سخنرانی »آقای علی تقوی«، کارشناس علوم قرآنی در حوزه امر 
به معروف و نهی از منکر  و مسئول سازمان واجب فراموش شده با 
حضور طالب، استادان و کادر اجرائی در مدرسه علمیه خواهران 

حضرت زینب کبری)س( تهران برگزار شد.
کارشناس علوم قرآنی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، به بیان 

موارد حرمت امر به معروف پرداخت.
آقای تقوی در ادامه به برخی از برکات امر به معروف و نهی از 
منکر و عواقب ترک آن اشاره کرد و اظهار داشت: انجام واجب، 
عدم شرکت در گناه، مبارزه با نفس، جلب نصرت خداوند، تقویت 
اعتماد به نفس، آرامش وجدان و شراکت در ثواب اعمال دیگران 

از جمله برکات امر به معروف و نهی از منکر است. 

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

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

سلسله مباحث گفتمانی طالب علوم حوزوی با موضوع »اخالق 
عالی  آموزش  موسسه  در  و طالب  استادان  با حضور  زندگی«  در 

علوم اسالمی کوثر تهران برگزار شد.
 »خانم جزایری« در این نشست، به فصل اول کتاب اوصاف االشراف 
اشاره کرد و گفت: قبل از شروع حرکت، اموری الزم است تا بتوانیم 

حرکت کنیم و تا این شرایط نباشد حرکت شروع نمی شود.
استاد اخالق در ادامه به مراتب ایمان اشاره کرد.

است  ثبات  داریم  الزم  که  امری  دومین  این که  بیان  با  وی 
اظهار داشت: ثبات به معنای آرامش است و با ثبات استقرار پیدا 
می کنیم و باید در قدم و قلب ثبات داشت و ثبات تا با ایمان همراه 
ثبات  عامل  نسا  آیه 66 سوره  در  نمی شود،  آرامش حاصل  نباشد 

موعظه های الهی معرفی شده است.
افزود:  قرآن  آیات  به  اهمیت  بر  تأکید  با  پایان  در  اخالق  استاد 
به شرح  توجه  و  انسان ها می باشد  پندگیری  برای  قرآنی  داستان های 
حال انبیا بسیار مفید است، توجه به شرح حال انبیا باعث تثبیت قلب 
می شود همان طور که در آیه 120 سوره هود آمده است:» ما از قصص 

انبیا چیزهایی برای تو نقل کردیم که باعث ثبات قلبت می شود.«

در موسسه آموزش عالی علوم اسالمی کوثر برگزار شد

سلسله مباحث گفتمانی 
با موضوع »اخالق در زندگی«

علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  اخالقی  نشست 
خواهران حضرت فاطمه)س( تهران برگزار شد.

به  نشست   این  در  دانشگاه  و  حوزه  جان نثاری«،استاد  »خانم 
بیان فضیلت ها و اعمال عبادی پرداخت.

و مکان  زمان  در  اعمال عبادی  تمامی  نشان کرد:  وی خاطر 
که  می باشد،  وصف  قابل  غیر  برکات  و  ویژه  آثار  دارای  مناسب، 
غفلت از بعضی از این شرایط خسارات جبران ناپذیری را در نفس 

انسان بجا می گذارد.

نشست اخالقی

امام حسن)ع( و ماه مبارك رمضان  باسعادت  به مناسبت میالد 
مجلس ضیافتی در مدرسه علمیه الزهرا )س(برگزار شد.

در این ضیافت کلیه طالب شاغل به تحصیل، مبلغان و جمعی 
از مسئوالن شهرستان اندیمشك حضور داشتند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

برپایی ضیافت افطار

دزفولخوزستان شهراستان

خاتمفارس قمقمشهراستان شهراستان

دارابفارس شهراستان

آباده طشکفارس  شهراستان

»حجت االسالم امام«، استاد حوزه و دانشگاه، در جمع خانواده 
طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( دزفول درباره اهمیت جایگاه 
طلبگی، عنوان کرد: امام علی)ع( خطاب به فرزندشان می فرمایند: 
»کوه ها با وجود استقامتشان، امکان متالشی شدن در آن ها وجود 

دارد، پس مانند کوه، به باوری که داری استوارتر باش.«
یا انسان  با ارزش تر است  تأکید کرد: زمین و کوه،  استاد حوزه 
گاه؟ بر اساس خطبه سوم نهج البالغه، همان طور که کوه،  عابد و آ
زمین را از متالشی شدن نگه می دارد، صاحبان علم جامعه را از 

متالشی شدن حفظ می کنند.
اهمّیت  بیان  به  پایان  در  امام«  »حجت االسالم  است،  گفتنی 

کتاب »وسائل الشیعه« پرداخت.

عالم، جامعه را از متالشی شدن حفظ می کند
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

و  حوزه  استاد  صفری«  »خانم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
دانشگاه در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( دزفول 

برگزار شد.
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  حوزه،  استاد  صفری«،  »خانم 
خواهران الزهرا)س( دزفول، با بیان روایتی از امام علی)ع( اظهار کرد: 
هر فردی صبح با هدف خدمت به خلق بیدار شود، خداوند متعال 
اگر  که  تأکید می کند  کریم  قرآن  در  بی نیاز می کند. خداوند  را  او 
انسان همواره به یاد خداوند باشد و تقوا پیشه کند، خداوند در تمام 

مراحل زندگی به او یاری می رساند.
وی ادامه داد: امام صادق)ع( می فرماید: »زمانی که روز قیامت 
می شود، به انسان عابد گفته می شود؛ به بهشت برو. ولی به عالم 
گفته می شود، بایست؛ چرا که مقام عالم نزد پروردگار، بسی باالتر 

از عابد است و جایگاه شفاعت را نصیب عالم می گرداند.«
این استاد حوزه بیان کرد: امیرمؤمنان)ع( نیز می فرمایند: »علم، باالتر 
از ثروت است. علم، میراث انبیأ است. به سبب این که تو را حفظ می کند، 

ولی ثروت میراث فرعون است؛ چرا که تو باید آن را حفظ بکنی.«
وی افزود: ثروت، انسان امکان فرسوده شدن و در نتیجه فنا 
شدن را دارد. انسان را قصی القلب می کند، ولی علم کهنه شدنی 

نیست و سبب تواضع و شفاعت انسان می شود.

علم؛ میراث انبیا است

طالب  جمع  در  دزفول  پاسداران  سپاه  نمایندگی  حوزه  مسئول 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( دزفول گفت: برشما طالب الزم 
است که عالوه بر حل مشکالت مبنایی معرفتی و اعتقادی مردم، 

گاه سازید. را نسبت به خطرات فضاهای مجازی آ
»حجت االسالم فتحی«، مسئول حوزه نمایندگی سپاه پاسداران دزفول، 
در ادامه به بیان مطالبی پیرامون جنگ نرم پرداخت و عنوان کرد: امروزه 
تعیین شده درصدد تخریب  از پیش  اهداف  با  نرم،  ازطریق جنگ  دشمن 
دین اسالم برآمده است وخواهان تغییر اسرائیل کوچک، به اسرائیل بزرگ 

است و در رسیدن به هدفش از هیچ ابزاری فروگذاری نکرده است.
وی گفت: برای طالب الزم است که عالوه بر حل مشکالت 
مبنایی معرفتی و اعتقادی، مردم را نسبت به به خطرات فضاهای 

گاه سازند. مجازی آ

آگاه ساز مردم از خطرات شبکه های اجتماعی

اعزام  از  آباده طشک  الزهرا)س(  معاون فرهنگی مدرسه علمیه 
مبلغ به روستای »تنگ حنا« خبر داد.

این  بر  ما  اعتقاد  کرد:  خاطرنشان  دوست«،  صابر  مینا  »خانم 
دریچه های  خداوند  ائمه اطهار)علیهم السالم(  میالد  روز  در  که  است 
خاص رحمتش را به واسطه مولود آن روز بر بندگان می گشاید و هر 

کس به فراخور ظرف وجودی کسب فیض می نماید.
می آورند،  دست  به  بیشتری  عبادات  توفیق  برخی  گفت:  وی 
را  دنیا  که  کسانی  و  می کند  پیدا  معصیت  ترک  توفیق  برخی 
از  تقوا  با  انسان  اما  می کند.  نصیبشان  را  دنیا  خداوند  می خواهند 
سفره با برکت اهل بیت)علیهم السالم( عاقبت به خیری را طلب می کند. 

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( انجام شد

اعزام مبلغ به روستای »تنگ حنا«

علمیه خواهران  پژوهش حوزه  و  فرهنگی  معاونت  با همکاری 
خوزستان، مسابقه موعود برای طالب شاغل به تحصیل و مبلغان 

در مدرسه علمیه خدیچه کبری)س( سوسنگرد برگزار شد .
از  مهدویت  کتاب  مسابقه  این  منبع  گفت:  بوحمیدی«  »خانم 
بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره حضرت  از  منظر والیت 
مهدی)عج( و هدف از برگزار این مسابقه آشنایی طالب با نظریه ها 
درباره مهدویت و آثار معنوی فردی و اجتماعی توجه به مهدویت 

است.

در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( برگزار گردید

مسابقه آشنایی طالب با نظریه های مهدویت

به  طالب مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد 
شهر  این  اعتکاف  مراسم  در  اسالم،  احکام  تبلیغ  و  بیان  منظور 

حضور پیدا کردند.
به  مراسم ها  این  در  خواهر  مبلغان  گزارش،  این  اساس  بر 
سخنرانی های اخالقی و اعتقادی، تبیین و توضیح احکام شرعی 
در  احکام  عملی  آموزش  و  پرسش ها  به  پاسخ  معتکفین،  برای 

مساجد شهرهای سوسنگرد، هویزه و بستان پرداختند. 

برگزاری برنامه تبلیغی در مراسم اعتکاف

با  حالل«  »غذای  همایش 
در  استادان  و  طالب  حضور 
مدرسه علمیه خواهران خدیجه 
کبری)س( سوسنگرد برگزار شد.

دغاغله«،  »حجت االسالم 
این  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
همایش با اشاره به اهمیت غذای 
حالل، گفت: اسالم، عدم رعایت 
سبب  را  حالل  روزی  کسب  در 

شقاوت فرد بیان می کند.
و توضیح شیوه ذبح حیوانات در داخل  تبیین  به  وی همچنین 
و خارج از کشور پرداخت و خواستار استفاده از گوشت های تولید 

داخل شد.

همایش »غذای حالل«

کوثر  علمیه  مدرسه  بسیج طالب  و  فرهنگی  معاونت  به همت 
از  بوانات  زیارتی در شهرستان  روزه سیاحتی -  اردوی یک  خاتم، 

توابع استان فارس برگزار گردید. 
ضمن  کوثر  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  سلیمان زاده«  »خانم 
معرفی شخصیت »حاج میرزا اسماعیل دوالبی« به بیان نکاتی از 

توصیه های اخالقی این عارف بزرگ پرداخت.
وی هدف از برگزاری این اردو را تقویت نشاط روحی و آمادگی 

طالب جهت برگزاری آزمون پایانی ترم عنوان کرد.

به همت مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد

اردوی یک روزه سیاحتی - زیارتی

مقاله نویسی، دل نوشته  با محورهای  موعود«  »انتظار  فراخوان 
انتظار  فرهنگ  زمینه سازی  هدف  با  زمان)عج(  امام  درباره  شعر  و 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  مهدوی  فرهنگ  ترویج  اشاعه  و 

فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار شد.
17 نفر از طالب در این فراخوان شرکت و به برگزیدگان هدایایی 

به رسم یادبود اهدا گردید.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

برگزاری فراخوان »انتظار موعود«

با حضور طالب و استادان در مدرسه  کارگاه »حجاب و عفاف 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار شد.

در این کارگاه بیش از ششصد نفر از معاونان پرورشی، مدیران 
حلقه های  مربیان  دانش آموزان،  مختلف،  مقاطع  مدارس 

صالحین، طالب و بسیجیان حضور داشتند.
در این کارگاه مباحثی از قبیل امیال فطری همانند میل به تبرج،  
خودنمایی و زیباطلبی در مسیر الهی و شیطانی، آثار و پی آمدهای 
عفاف،  و  حجاب  نکردن  حفظ  یا  کردن  حفظ  منفی  و  مثبت 
آسیب های خودنمایی و آرایش برای نامحرمان، آثار چشم چرانی، 

راهکار جذب جوانان به رعایت حجاب و عفاف و... مطرح شد.
این  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  ساجدی نیا«،  »حجت االسالم 
کارگاه، با بیان این  که خداوند در انسان امیالی همانند میل به تبرج 
و زیباطلبی را به صورت فطری قرار داده است، گفت: اگر زنان و 
مردان این امیال را در مسیر الهی استفاده کنند، جامعه ای سالم و 

پاک خواهیم داشت.
وی ادامه داد: اگر این امیال در مسیر شیطانی قرار گیرد، افراد 
سلب  قبیل  از  جبران ناپذیری  و  مخرب  آسیب های  دچار  جامعه 
شکست  محصالن،  در  تحصیلی  افت  طالق،  افزایش  آرامش، 

و.... خواهند شد.
ارتباط های  نفس،  به  اعتماد  نداشتن  دانشگاه،  و  مدرس حوزه 
ناسالم زن و مرد و مدگرایی را از عوامل بی حجابی و بی عفافی در 
را  منفی  این محرک های  باید  کرد: همه  عنوان  و  برشمرد  جامعه 
و  دهیم  گاهی  آ جوانان،  ویژه  به  افراد،  به  همچنین  کنیم.  حذف 

بدانیم در قبال اجتماع مسئول هستیم.

برگزاری کارگاه »حجاب و عفاف«

مراسم جشن مبعث با سخنرانی »حجت االسالم گیوی نهاوندی« 
مشاور خانواده و عضو شورای فرهنگی و عمومی کشور در جمع 

طالب مدرسه علمیه خواهران نور الثقلین میانشهر برگزار گردید.
رفتاری  مصداق های  بیان  به  گیوی نهاوندی  حجت االسالم 
و  مهم ترین  عنوان  به  را  آن  و  پرداخت  خانواده  اکرم)ص( در  پیامبر 
موثرترین نهاد جامعه بشری معرفی نمود که اسالم برای حفظ و 

استحکام این نهاد مقدس سفارشات بسیاری دارد.
وی در ادامه با اشاره به سفارشات پیامبر)ص( به حضرت زهرا)س( 
و حضرت علی )ع( در امور زندگی، تعامل و احترام بین زوجین را به 

عنوان مهم ترین عامل تربیت صحیح فرزندان نام برد.
از  مردم  الگوگیری  خواستار  پایان  در  گیوی  حجت االسالم 
الگوهای صحیح اسالمی شد و تاکید کرد: با قراردادن زندگی در 
مسیر رضایت خداوند، مشمول رحمت الهی و دستیابی به آرامش و 

کمال دنیوی و اخروی خواهیم شد. 

در مدرسه علمیه خواهران نورالثقلین بیان شد

تعامل و احترام زوجین؛
مهم ترین اصل تربیت صحیح فرزندان

همایش »سبک و شیوه زندگی نبوی« با سخنرانی »حجت االسالم 
عمومی  فرهنگ  شورای  عضو  و  خانواده  مشاور  نهاوندی«  گیوی 
مدرسه  پاسداران  و  فرهنگیان  استادان،  طالب،  جمع  در  کشور 

علمیه خواهران نورالثقلین میانشهر برگزار گردید.
حجت االسالم گیوی نهاوندی هدف از برگزاری این همایش را 
در  الگوگیری  جهت  پیامبراکرم)ص(   زندگی  سبک  و  سیره  شناخت 

زندگی و کاهش اختالفات خانوادگی عنوان کرد.
 مشاور خانواده و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور  با بیان اینکه 
پیامبر)ص( ارتباط  عاطفی بسیار زیبا و لطیفی را با همسر و دختر خود 
داشتند افزود: »مشکالتی که در زندگی روزمره دامنگیر مردم است 

به دلیل دوری از سبک و شیوه صحیح زندگی اسالمی است.«
و گفتاری  رفتاری  دائمی در چهره، محبت  تبسم  ادامه  در  وی 
از  را  خانواده  اعضای  بین  احترام  رعایت  و  فرزند  و  همسر  با 
مصداق های  رفتاری پیامبر اعظم)ص( نام برد و خاطرنشان کرد: اگر 
همین سه مورد ذکر شده را که  مطابق رفتار پیامبر است، در زندگی 
خود اجرا کنیم بسیاری از اختالفات خانوادگی از بین خواهد رفت.

همایش »سبک و شیوه زندگی نبوی«

دوره های آموزشی قرائت جز خوانی قرآن کریم و تفسیر قرآن  به 
در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم( قم برگزار شد.
کریمه  خواهران  علمیه  مدرسه  گزارش  این  اساس  بر 
کریم،  قرآن  خوانی  جز  قرائت  کالس های  قم  اهل بیت)علیهم السالم( 
گروه های  کار  و  قرآنی،  زمزمه  عنوان  تحت  تجوید  قرآن،  تفسیر 

اخالق را در ماه مبارک رمضان برگزار می نماید.

در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم( برگزار شد

دوره های آموزشی 
قرائت جز خوانی قرآن کریم، تفسیر قرآن

علمیه  حوزه  فرهنگی  معاونت  سامانه های  آموزش  جلسه 
خوهران استان قم با هدف آموزش سامانه سمتاز و رفع اشکاالت 

و ابهامات معاونان فرهنگی، به صورت برخط)آنالین( برگزار شد.
ضروری  نیاز های  به  اشاره  با  رضوی«  »حجت االسالم 
سخت افزاری و نرم افزاری تاالر های مجازی  به آموزش گام به گام 

ورود به سامانه سمتاز و اهداف راه اندازی این سامانه پرداخت.
پرداخت و  بیان شروط ثبت نام طالب در سامانه سمتاز  به  وی 
شرایط  از  درسی  واحد   12 گذراندن  و  طلبگی  کد  داشتن  گفت: 

ضروری برای ثبت نام در ساانه سمتاز است.

برگزاری جلسه آموزشی معاونان فرهنگی 
مدارس علمیه استان قم

بیماری های  از  پیشگیری  »کارگاه  سالمت،  هفته  مناسبت  به 
زنان« با حضور طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران حضرت 

فاطمه معصومه)س( برگزار شد.
»خانم دکتر صفایی« کارشناس مامایی در این نشست درباره سالمت 
بانوان و راه های پیشگیری از بیماری های عفونی آنان توضیحاتی داد. 

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

کارگاه پیشگیری از بیماری های زنان

مدرسه  در  میرباقری«  »حجت االسالم  سخنرانی  با  نشستی 
علمیه خواهران حضرت آمنه)س( قم برگزار گردید.

حجت  االسالم میرباقری بیان کرد: طبق آیات الهی اگر کسی 
یک نفر را احیاء کند گویا همه مردم را احیاء کرده است. از مصادیق 
احیاء، هدایت مردم از گمراهی و نادانی است. امری که استادان و 

معلمان به آن مشغول هستند احیاء حقیقی است. 
استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت: استادان واسطه بین خدا، 
به  اتصالش  کس  هر  و  هستند  مردم  و  معصومین)علیهم السالم(  ائمه 
سرچشمه بیشتر باشد، به درجه »محی الّنفوس« می رسد و نفسش 

حیات بخش خواهد بود. 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( عنوان شد

 استادان واسطه 
بین خدا، ائمه معصومین)علیهم السالم( و مردم
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فرزندان«  تربیت  در  مادران  »نقش  عنوان  با  فرهنگی  نشست 
علمیه  حوزه  مدیر  عربیان«  عباس  »حجت االسالم  سخنرانی  با 
برادران سنندج، در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران 

ریحانةالنبی)س( سنندج برگزار شد.
مربی  می خواهد  که  انسانی  کرد:  بیان  عربیان  حجت االسالم 
مخلوقات باشد باید خود عبد باشد و تا زمانی که مقام عبودیت را 

درک نکنیم نمی توانیم مربی خوبی برای فرزندانمان باشیم.
وی با تأکید بر مقام و جایگاه مادران اظهار داشت: هر انسانی 
یقینا مادری موفق دارد زیرا 97  به مقام و جایگاهی می رسد،  که 

درصد تربیت فرزندان بر عهده مادران است. 
استاد حوزه به بیان حقوق فرزند بر والدین پراخت و عنوان کرد: 
شکایت  والدین  از  قیامت  در  کودکان  نباشد،  درست  تربیت  اگر 
می کنند. فرزندان باید در محیطی سالم و بدون گناه رشد کنند تا 

بتوانند از یاران و سربازان امام زمان)عج( باشند.

در مدرسه علمیه خواهران ریحانة النبی)س( تببین شد

نقش مادران در تربیت فرزندان

نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم علی اکبر نصرتی« 
در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران ریحانة النبی)س( 

سنندج برگزار شد.
حجت االسالم نصرتی با اشاره به برکات وجودی ائمه)علیهم السالم( 
بیان کرد: باید از ماه شعبان برای تقرب به خدا استفاده کنیم زیرا 

این ماه از فضائل بسیار زیادی برخوردار است.
شعبانیه  مناجات  گفت:  مومنان  ویژگی های  به  اشاره  با  وی 
آرمان های یک انسان مومن را نشان می دهد  و ماه رجب ماه توبه، 

استغفار و دعا است.
بهترین  از  الزمان)عج(  صاحب  فرج  انتظار  افزود:  حوزه  استاد 

اعمال است.

انتظار فرج از بهترین اعمال است

گچسارانکهگیلویه وبویراحمد شهراستان

علی آبادکتولگلستان شهراستان

بی بی حکیمه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  افطاری  ضیافت 
گچساران برگزار شد.

در این مراسم معنوی حدود 50 نفر از طالب و دانش آموختگان 
میهمان این ضیافت بودند. 

تدارک  در  همکاری  و  هم  کنار  در  طالب  حضور  است  گفتنی 
سفره افطار  و شوق و نشاط طالب  و خواندن دعای افطار  و دعای 

پرفیض توسل از جلوه های زیبای این ضیافت بود.

در مدرسه علمیه خواهران بی بی حکیمه برگزار شد

ضیافت افطاری

کارگاه آموزشی با عنوان»مهارت های تبلیغ ویژه طالب و دانش آموختگان« 
با حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران بی بی حکیمه 

گچساران برگزار گردید.
نشاط  تبلیغ،  شیوه های  احکام،  بیان  چگونگی  قران،  تفسیر 
طلبگی و عرفان های نوظهور  از جمله موضوعات بررسی شده در 

این کارگاه بود. 

کارگاه آموزشی »مهارت های تبلیغی 
ویژه طالب و دانش آموختگان«

در  تابستان  ایام  در  مبلغان  ویژه   5 بالغ  طرح  افتتاحیه  جلسه 
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( دهدشت برگزار شد.

»حجت االسالم صیادیان«، »حجت االسالم آذری« و »حجت االسالم 
بهادری « به بیان شیوه های تبلیغی در سطوح مختلف پرداختند.

حجت االسالم صیادیان گفت: به فرموده مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
کار طلبگی کاری است که اگر روی زمین بیفتد هیچ کس آن را انجام نمی دهد.
 وی گفت : از آن جایی که علماء و روحانیون ادامه دهنده راه 
تبلیغ را  باید صبر و تواضع در امور  تبلیغ دین هستند  انبیاء جهت 

داشته و با سعه صدر به وظیفه خود عمل نمایند.
حجت االسالم صیادیان افزود: یکی از راه های موفقیت در امر 
بر  تسلط  و  دینی  مختلف  زمینه های  در  کافی  علم  داشتن  تبلیغ 

شیوه های تبلیغی خصوصا شیوه های نوین تبلیغی است.
برای  تبلیغی  روش های  بیان  به  پایان  در  آذری  حجت االسالم 

سنین کودک و نوجوان پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهرن حضرت زینب)س(  برگزار شد

جلسه افتتاحیه طرح بالغ 5

و  بیست  رامیان،  سعدیه  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
هفتمین سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی)ره( رهبر کبیر انقالب 
با مشارکت سازمان  پانزده خرداد  و گرامیداشت شهدای  اسالمی 

تبلیغات اسالمی برگزار شد.
تبلیغات  اداره  رئیس  جاللی«  محمد باقر  »حجت االسالم 
اسالمی رامیان گفت: جمله و کالم تاریخی امام راحل که فرمودند: 
نرسد«؛  آسیبی  شما  مملکت  به  تا  باشید  فقیه  والیت  »پشتیبان 
درایت،  با  امروزه  و  است  بوده  اسالمی  نظام  رسان  همواره کمک 

هدایت و مدیریت ولی فقیه نظام اسالمی پیشروی می کند. 
با توکل بر خدا، ایمان راسخ و  وی اذعان کرد: امام خمینی)ره( 

اعتماد به ملت، انقالب اسالمی را پایه ریزی نمود.
کرد:  اظهار  رامیان  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
حرکت انقالبی ملت ایران همگام با رهبری امام خمینی)ره( از سال 

42 آغاز شد و در 22 بهمن 57 به اوج خود رسید.
معظم  رهبر  از  سخنانی  به  اشاره  با  جاللی  حجت االسالم 
تأکید کرد: انقالب های زیادی در سراسر جهان  انقالب)مدظله العالی( 
به  قریب  گذشت  با  ایران  اسالمی  انقالب  تنها،  اما  افتاد  اتفاق 
چهل سال استوار و پابرجا باقی مانده است که رمز ماندگاری این 
نظام، وجود رهبری مدیر، مدبر، شجاع و هوشیاری مردم، توجهات 

خداوند متعال و حضرت ولی عصر)عج( می باشد.
وی با اشاره به آیه الن شکرتم الزیدنکم، انقالب اسالمی را از 
نعمت های الهی دانست که باید همواره شکرگذار این نعمت باشیم 

و از آرمان های امام و شهدا پاسداری کنیم.
کرد:  تصریح  رامیان  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
تجدید  واقع  در  خرداد  پانزده  شهدای  و  امام  ارتحال  گرامیداشت 

بیعت با امام)ره( و رهبری)مدظله العالی( و خون شهداست. 

در مدرسه علمیه خواهران سعدیه برگزار شد

بیست و هفتمین مراسم سالگرد 
عروج ملکوتی امام خمینی)ره(

گسترش  به  نیاز  احساس  و  طالب  علمی  سطح  ارتقاء  راستای  در 
فعالیت های تبلیغی مبلغان مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی در 
سطح شهرستان، این مدرسه دومین دوره آموزش مبلغان را در دو بخش 
آموزش احکام و بررسی شبهات مربوط به بحث والیت فقیه برگزار نمود.

»خانم کشیر« مدیر مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی 
علی آباد کتول همچنین از اعزام تعدادی از مبلغان این مدرسه به 
مبارک رمضان خبرداد  ماه  ایام  در  این شهرستان  مناطق محروم 
اخالق،  قرآن،  آموزش  موضوعات  در  مدرسه  این  مبلغان  گفت  و 

مهارت های زندگی و سبک زندگی دینی فعالیت خواهند داشت.

به همت مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی انجام شد

اعزام مبلغ به مناطق محروم 

مدیر مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آباد کتول از برگزاری 
مراسمی به مناسبت گرامیداشت بیست و هفتمین سالگرد ارتحال 

امام)ره( و شهدای 15 خرداد خبر داد.
نگه  زنده  جهت  شهدا،  با  میثاق  تجدید  کشیر«  حکیمه  »خانم 
این  برگزاری  از  هدف  را  راحل  امام  آرمان های  و  اهداف  داشتن 
مراسم اعالم کرد و افزود: انقالبی یودن و انقالبی ماندن ازصفات 

بارز منتظران امام زمان)عج( است.
وی از برگزاری نمایشگاه آثار امام خمینی)ره( و حجاب در حاشیه 

این مراسم خبر داد.

نمایشگاه آثار امام خمینی)ره(

سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
نماینده  نورمفیدی«ٰ  »آیت الله 
ولی فقیه گلستان در جمع طالب و 
آموزش عالی  استادان مؤسسه 
حوزوی خواهران الزهرا)س( گرگان 

برگزار شد
به جایگاه و فضیلت  با اشاره  این نشست  امام جمعه گرگان در 
دائم الذکر بودن گفت: امام صادق)ع( فرمودند: »برای هر چیزی 
حدی معین شده است مگر ذکر خدا« و روایات دیگر در این باب، 
دال بر اهمیت و جایگاه دائم الذکر بودن انسان است که دل آدمی 

همیشه و در هر زمانی متوجه خدا باشد. 
وی ضمن استناد به روایاتی در این زمینه تصریح کرد: ذکر و یاد 
انسان هایی  الهی،  اولیای  و  انبیا  از  مراتبی است. غیر  دارای  خدا 
هستند که دائمًا به یاد خدا بوده و جز در حال خواب از این مهم 
غافل و فارغ نیستند و این فضیلت الهی را با تمرین و ممارست در 

دوران جوانی بدست می آورند. 
خداوند  ذکر  مظاهر  مهم ترین  از  کرد:  ابراز  نورمفیدی  آیت الله 
نخواهد  نیز  توبه  فکر  به  نباشد  ذکر  اهل  انسان  اگر  است.  توبه 
افتاد. امام خمینی)ره( بهترین زمان توبه را دوران جوانی می داند و 
می فرمایند: »برای هر چیزی بهاری است و بهار توبه دوران جوانی 
است به طوری که در دوران جوانی هم بار گناه کمتر می باشد و هم 
قلب کمتر دچار تاریکی و کدورت گردیده و نیز هنوز در این دوران 
انسان به مرحله تکذیب نرسیده است. لذا جوانی بهترین زمان برای 

پشیمانی از گناه و توبه به سوی خداست.«
امام جمعه گرگان از مهم ترین و بهترین راه های دائم الذکر بودن 
راه های  از مهم ترین  نماز شب  و گفت:  کرد  معرفی  نماز شب  را 
تثبیت یاد خدا در دل است. به طوری که تهجد در شب و اعتراف 
ایجاد  انسان  در وجود  را  قلب  گناه در سحرگاه، رقت  و  تقصیر  به 

می کند و مورد آمرزش الهی قرار می گیرد.

»آیت الله نورمفیدی« در جمع طالب موسسه آموزش عالی 
حوزوی خواهران الزهرا)س( عنوان کرد

توبه از مهم ترین مظاهر ذکر خداوند است

حضور  با  گرگان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  نشستی 
طالب و استادان این مدرسه برگزار شد.

نیمه  اعمال  بیان  در  نشست  این  در  رجب زاده«  فرحناز  »خانم 
شعبان گفت: از مهم ترین اعمال در این ایام محاسبه است. نیمه شعبان 
فرصتی برای محاسبه نفس است. شخص و جامعه ای سعادتمند 
است که در این محاسبه و در تحصیل رضایت خاطر آن حضرت، 

موّفق باشد.
وی افزود: از دیگر اعمال در این ایام، کسب آمادگی الزم برای 
ماه ها  تمام  از  رمضان  مبارک  ماه  می باشد.  رمضان  ماه  به  ورود 
افضل و اکرم است. لذا برای ورود به این ماه با عظمت، باید آمادگی 

الزم را کسب نمود تا بتوان بهترین بهره ها را از آن برد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

نیمه شعبان فرصتی برای محاسبه نفس

نشست معرفتی با حضور »خانم مریم میرکریمی«، مدیر مؤسسه 
آموزش عالی حوزوی خواهران و مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

گرگان با مبلغان این مدرسه برگزار شد.
امام  از  روایتی  به  استناد  با  الزهرا)س(   علمیه خواهران   مدرسه 
مهدی)عج(  حضرت  حکومت  ویژگی های  پیرامون  بحث  به  باقر)ع( 

پرداخت.
وی با استناد به روایاتی از ائمه معصومین)علیهم السالم( به بیان آثار و 

برکات زمان ظهور پرداخت.
الزهرا)س( گرگان  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر 
رفاه عمومی جامعه، عمران و آبادانی و نیز سرسبزی و حاصل خیزی 

سرزمین ها را از دیگر آثار و برکات زمان ظهور دانست. 
خانم میرکریمی در پایان بر لزوم مطالعه و تحقیق پیرامون جایگاه 
تأکید  عاقل  انسان  نیز مشخصه های  و  آن  شناخت  راه های  و  عقل 

نمود.

عصر ظهور؛ دوره کمال عقالنیت بشری

قربانی نژاد«  حلیمه  »خانم 
مسئول روابط عمومی حوزه علمیه 
برگزاری  از  گلستان  خواهران 
اولین دوره تخصصی تربیت مربی 
استان  این  در  نویسی  وبالگ 

خبر داد.
کرد:  بیان  قربانی نژاد  خانم 
جمله  از  جدید  دستاوردهای 
عالوه  مجازی  شبکه های  و  فضاها 
انسان ها  برای  که  منافعی  بر 
دارند، به دلیل برخی کج فکری ها 
و استفاده های نادرست، جسم، 
و گاهی فرهنگ  روان  اخالق، 
مورد  را  ملت  یک  اعتقادات  و 
تهاجم قرار داده و دگرگون می سازد.
عصر  در  این که  بیان  با  وی 
کنونی انسان ها می توانند عقاید، 
در  را  خود  اطالعات  و  نظرات 

و  مجازی  فضاهای  توسط  لحظه  یک 
وسایل ارتباطی جدید به اشتراک 
بگذارند، افزود: وبالگ نویسی در 
فضای کوثربالگ امن ترین فضایی 
علمیه  حوزه های  طالب  که  است 
آموزش های  با  می توانند  خواهران 
دینی  عقاید  مهارت ،  و کسب  الزم 

به  دیگران  با  را  خود  اعتقادی  و 
اشتراک گذارند.   

حوزه  عمومی  روابط  مسئول 
علمیه خواهران گلستان خاطرنشان 
کرد: طالب می توانند با استفاده 
داده  آموزش  راهکارهای  از 
شده توسط استادان، به صورت 

فضا  این  از  حرفه ای  و  صحیح 
استفاده نموده و در راستای تبلیغ 
شبهات  با  مقابله  حتی  و  دین 

موجود در جامعه موفق شوند.
داد:  ادامه  قربانی نژاد  خانم 
نویسی  وبالگ  روزه  یک  دوره 
آقایان  دوره،  استادان  توسط 
»محمدتقی جلیلی صفت« و »رضا 
صبح  نوبت  دو  در  جمشید کیانی« 
و عصر بصورت تئوری و کارگاهی 
در استان برگزار شد که 34 نفر از 
علمیه  مدارس  کارکنان  و  طالب 
دوره  این  در  استان  خواهران 

شرکت نمودند.
بر ایجاد ساز و  پایان  وی در 
کردن  هدفمند  جهت  کارهایی 
فعال  حضور  راستای  در  دوره، 

طالب تأکید کرد.

برگزاری اولین دوره تخصصی تربیت مربی وبالگ نویسی در استان گلستان

حضرت  اسالمی  انقالب  کبیر  معمار  رحلت  سالروز  آستانه  در 
از استادان و طالب موسسه آموزش عالی  امام خمینی)ره( جمعی 
با  گرگان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  و  خواهران  حوزوی 

خانواده شهید ذورقی شهید مدافع حرم، دیدار کردند.
»خانم زهرا عالء الدین« معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
از  یاد کردن  برای  بار دیگر فرصت خوبی  الزهرا)س( گرگان گفت: 
عطر  به  را  ایرانیان  زندگی  فضای  دوباره  روزها  این  که  شهیدانی 
بنابر  که  شهیدانی  شد.  فراهم  کرده اند،  معّطر  شهادت  شورانگیِز 
بر گردن  فرمایش مقام معظم رهبری)مدظله العالی( حقیقتًا حق بزرگی 

همه ملت ایران دارند.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  انجام شد

با سخنرانی »آیت الله نورمفیدی« در جمع بانوان شیعه و سنی دیدار با خانواده شهید مدافع حرم
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان برگزار شد.

آیت الله نورمفیدی در همایش »نقش بانوان در پیروزی انقالب اسالمی« 
کنار  در  اهل سنت  خواهران  حضور  و  همایش  این  برگزاری  به  اشاره  با 
خواهران شیعه، این وحدت را از ثمرات این نظام مقدس دانست و بیان کرد: 
انقالب اسالمی ایران دارای برکات بسیاری است که از مهم ترین برکات این 

نظام ؛ کسب استقالل، عزت، توسعه و پیشرفت است. 
وی افزود: از دیگر برکات انقالب اسالمی این بود که نگاه به زنان 
مسیر  در  و  ساخت  متحول  را  ما  جامعه  زنان  داد،  تغییر  جهان  در  را 
اسالم و ارزش های الهی هدایت کرد و به اوج انسانیت ارتقا بخشید. 
تفکر غالب جهان در مورد زن این بود که تنها امتیاز و توانایی وی را 
دلربایی و دلفریبی می دانست که البته این تفکر اکنون نیز وجود دارد.

همایش »نقش بانوان در پیروزی انقالب اسالمی«

کارگاه آموزشی سبک زندگی با موضوع »نقش آفرینی در ازدواج« با 
حضور »آقای غالمرضا احمدی« کارشناس و مشاوره مسائل خانواده 

در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد برگزار شد.
آقای احمدی در جمع بانوان شهر و دانش آموختگان این مدرسه 
آثار ازدواج را عامل آرامش همسر و تداوم بخش نسل و  از جمله 
نیز  و  پیداکردن  شناخت  شکرگزاری،  یکدیگر،  عیوب  پوشاندن 

پاسخ به نیازهای طبیعی و شکوفایی زوجین عنوان کرد.
وی با بیان این که در مراحل شکوفایی هیچ کس به جز خانواده و 
محیط بیرون تاثیر ندارد، افزود: در روابط زن و شوهر اگر زن و مرد 

نقش های خود را پیدا نکنند، محکوم به شکست هستند. 

  مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج(برگزار نمود

کارگاه آموزشی »نقش آفرینی در ازدواج«

نشستی با محوریت »تربیت دینی کودکان« با سخنرانی »خانم 
سکینه کتولی«، کارشناس مسائل مذهبی در جمع طالب و استادان 

مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیاء)عج( فاضل آباد برگزار شد.
و  است  خانواده  کودک  دینی  پایگاه  اولین  گفت:  کتولی  خانم 

مهم ترین عامل پایداری و دینداری در فرزندان والدین هستند.
وی افزود: والدین باید اعتقاد قلبی به ارزش ها و باورهای دینی 
در  را  این  باید  باشند  دارای مشکل  فرزندانمان  اگر  باشند.  داشته 

ضعف باور و اعتقادهای خودمان جستجو کنیم.
کارشناس مسائل مذهبی اشاره کرد: مهم ترین روش مورد نظر 
را  این روش  تربیت دینی کودک، روش مشاهده است چرا که  در 

کودک با تمام وجود حس می کند و تاثیر مستقیم بر او دارد. 
خانم کتولی آغاز آموزش دینی کودک را دوران نونهالی معرفی کرد و 
افزود: فطرت کودک در آن زمان پاک و دست نخورده است و آنچه را که 

یاد می گیرد، مانند چیزی است که بر سنگ حک شده و ماندگار است.

نشستی با محوریت »تربیت دینی کودکان«
و  استادان  و  طالب  جمع  در  زندگی  مهارت های  آموزشی  کارگاه 
عموم بانوان در مدرسه علمیه خاتم االوصیاء)عج( فاضل آباد برگزار شد. 
این نشست نگاه ملل مختلف را  »آقای غالمرضا احمدی« در 

نسبت به زن بیان کرد.
مشاور مسائل خانواده با تبیین جایگاه زن در عصر جاهلیت تصریح 
کرد: رسم زنده به گور کردن دختران با فرمان قرآن از میان برداشته 

شد و با ورود اسالم، زن حقوق خود را پیدا کرده و تکامل یافت.
آقای احمدی عنوان کرد: زن در زندگی 2 نقش اساسی دارد؛ 
زن  همسری،  نقش  در  مادری.  نقش  دوم  و  همسری  نقش  اول 
عامل آرامش همسر، پوشاندن عیوب او، مشاور بالفصل در امور 

خانواده و مسئول پاسخگویی به نیازهای طبیعی همسرش است.
به  زبان آموزی  مادرانه،  مهر  را،  زن  مادری  نقش  ادامه  در  وی 

فرزندان و تربیت آنان دانست.
مشاوره مسائل خانواده در پایان ابراز کرد: اگر زن نقش های خود 
را خوب ایفا نماید، ارزش و جایگاهش ارتقا می یابد. کسانی که مدعی 
دفاع از حقوق زن هستند و شعارهای فمینیستی می دهند، نه تنها به 

نفع آنان صحبت نمی کنند بلکه در پی ضربه زدن به زنان می باشند.

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی
از  فاضل آباد  خاتم االوصیاء)عج(  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
برگزاری کارگاه دید و بازدید در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران 

خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد خبر داد.
»خانم لیال شاه حسینی« هدف از برگزاری این کارگاه را با توجه 
به نزدیک شدن ایام نوروز هدفمند کردن دید و بازدیدها بیان کرد 
و گفت: ایام نوروز زمانی است که با حسن مدیریت می توانیم باعث 

افزایش معنویات، شادی و نشاط روح شویم.
وی در پایان اشاره کرد: ایام نوروز فرصت خوبی است که طالب 
عالوه بر رعایت حجاب، با اخالق پسندیده خود باعث الگوگیری 

دیگران شوند. 

تأثیر صله رحم در زندگی

با  رمضان  ماه  در  آمادگی  جهت  مبلغان  آموزشی  کالس 
در  تبلیغی  مسائل  کارشناس  سلطانی«،  خدیجه  حضور»خانم 

مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد برگزار شد.
گفت:  تبلیغی  مسائل  کارشناس  سلطانی«،  خدیجه  »خانم 
مبلغان عالوه بر بیان احکام، مسئولیت سنگین تری بردوش دارند 

و آن هم بیان مسائل اعتقادی است.
حضرت  کرد:  عنوان  اکرم)ص(  پیامبر  از  روایتی  بیان  ضمن  وی 
اعتقادی،  دسته  سه  در  اسالم  »برنامه های  می فرمایند؛  محمد)ص( 
احکامی واخالقی است.« در بعضی از روایات دسته دوم و سوم جا به جا 
شده اند یعنی احکام و اخالق جایشان تغییر کرده ولی مسائل اعتقادی 

در سطر باقی مانده و بر اهمیت مسائل اعتقادی تاکید نمودند.
استاد حوزه اظهار کرد: سستی در اعتقادات مردم باعث تغییر در 
باورهایشان می شود. لذا بیان مسائل اعتقادی، وظیفه مبلغان است.
خانم سلطانی تاکید کرد: مبلغان باید باورهای اعتقادی خود را انتقال 
دهند. اگر چه انتقال باورها سخت است اما اگر باور های اعتقادی مردم 
چراکه  کرد.  بیان  را  احکامی  مباحث  نیست  الزم  دیگر  شود،  اصالح 

افراد بعد از اصالح اعتقادات خود به دنبال مباحث احکام می روند. 

برگزاری کالس آموزشی برای مبلغان
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بابلمازندران شهراستان

تنکابنمازندران شهراستان

کالردشتمازندران شهراستان

محمودآبادمازندران شهراستان

آستانهمرکزی شهراستان

ساریمازندران شهراستان

کارگاه آموزشی با عنوان »سبک زندگی اسالمی« به منظور بهبود 
سبک زندگی اسالمی در روابط زوجین و بیان اهمیت جایگاه خانواده 

در جامعه در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( برگزار شد.
در  ولی فقیه  نماینده  قدرتی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
دانشگاه آزاد اسالمی با تأکید بر منویات مقام  معظم  رهبری)مدظله العالی( 
سازندگی  و  اصالح  و  زوجین  روابط  سازندگی  و  اصالح  بر  مبنی 
جامعه، گفت: نهاد خانواده مقدس است و اگر در حفظ و نگهداری 
آن غفلت شود یا انگیزه های ناسالم و غیر متعالی در کانون خانواده 
تنش های  دچار  و  شده  پاشیده  هم  از  است  ممکن  کند،  رخنه 

بحرانی و رنج آفرین شود.
نهادن  ودیعه  به  الهی،  از مظاهر رحمت و حکمت  افزود:  وی 
میل و جذب زن و مرد نسبت به یکدیگر است که موجب استحکام 

کانون خانواده می شود.
این که  به  اشاره  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
است،  آرامش  و  انس  رحمت،  مودت،  کانون  این  اولیه  هسته 
اصالح روابط زوجین را مایه آرامش فکری و روحی خانواده دانست 

و تربیت و سازندگی جامعه سالم را در گرو این مهم معرفی کرد.
وی نقش طالب خواهر را در آموزش مباحث خانوادگی به عنوان 
مبلغه مهم و اثرگذار دانست و تأکید کرد: اگر روابط اسالمی و دینی 
به خانواده ها آموزش داده شود بسیاری از مشکالت برطرف می شود.

در مدرسه علمیه خواهراهران معصومیه)س( برگزار شد

کارگاه آموزشی »سبک زندگی اسالمی«

نشستی با سخنرانی »خانم رقیه حیدری« استاد حوزه در جمع 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بابل برگزار شد
»خانم حیدری« گفت: از جمله ویژگی های بارز پیامبر اکرم)ص( 
به  نسبت  ایشان  مهربانی  و همچنین  است  ایشان  حسنه  اخالق 

پیروان و حتی دشمنان خود مثال زدنی است 
برای  پند آموز  بسیار  الگویی  اکرم)ص(  پیامبر  داد:  ادامه  وی 
انسان ها می باشند، حلم و بردباری ایشان نسبت به مردم متعصب 
و جاهل عرب، رنج، محنت و دلسوزی فراوان ایشان در مسلمان 

شدن آن ها مصداق آیه 128 سوره توبه است.
استاد حوزه خاطرنشان کرد: تبلیغ چهره به چهره و توجه زیاد به 

فقرا و نیازمندان از دیگر ویژگی های پیامبر اکرم)ص( بود.
به  در  باید  طالب  ویژه  به  مسلمانان  کرد:  بیان  پایان  در  وی 

کارگیری اخالق و سیره نبوی در همه ابعاد زندگی اهتمام بورزند. 

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران الزهرا)س( تببین شد

ضرورت توجه طالب به اخالق و سیره نبوی

نشستی با موضوع »اهمیت تعلیم و تعلم و ارزش علم« با سخنرانی 
»حجت االسالم سیداسماعیل  حسینی« استاد حوزه و دانشگاه در جمع 

طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بابل برگزار گردید.
حضرت  را  بشریت  آموزگار  بزرگترین  حسینی،  حجت االسالم 
محمد)ص( دانست و  گفت: علم تنها چیزی است که در سه حیطه 
زمانی، مکانی و مرجعی محدودیت ندارد با این توضیح که علم را 

باید از هرکس، در هر زمان و در هر مکان آموخت.
ثمره اش قرب  و سودمند است که  نافع  تنها علمی  افزود:  وی 
الهی باشد و موجب بندگی بیشتر گردد و نباید علم حجابی میان 

بنده و معبود شود.
استاد و مبلغ حوزه در پایان بیان کرد: شدت تعبیر خداوند درباره 
آنان که علم را بی عمل می آموزند، نشانه ای است از ارج و منزلت 
علم، چرا که خداوند عالمان بی عمل را به حمار تشبیه کرده است.  

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بیان شد

علمی سودمند است که ثمره اش قرب الهی باشد

روحانی«  حسن  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
امام جمعه بابل در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

این شهرستان برگزار گردید.
حجت االسالم روحانی گفت: از مهم ترین اسباب و لوازم کسب 
استادان  زیرا  است،  استادان  به  احترام  طالب  برای  فیوضات 

گاهی نداشتند. معلوماتی را به آنان آموختند که به آن آ
که  است  شخصیت هایی  جمله  از  مطهری  شهید  افزود:  وی 
وقتی در کتابی به اسم استادان و بزرگان برخورد می کرد با جاللت 
و عظمت از آنان یاد می کرد، این تکریم ها نشانگر ادب متعلم است 
و این ادب و احترام زمینه کسب فیوضات را برای این شهید بزرگوار 

فراهم آورد. 
وی در ادامه با اشاره به آداب حضور در مقابل استادان به بیان 

حقوق استاد بر شاگرد پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تبیین شد

احترام به استاد؛ زمینه ساز کسب فیوضات

هفتمین جلسه نواحی چهارگانه مدارس علمیه مازندران  با حضور 
استادان و کارکنان مدرسه علمیه خواهران قدسیه بهشهر برگزار شد.
اجتهاد  ینفع  »ال  حدیث  قرائت  با  جلسه  دبیر  طالب زاده«  »خانم 
بغیر تحقیٍق.« »هر تالشی که در آن تحقیق و حقیقت جویی نیست، 
بهره ای ندارد« خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرمود)مدظله العالی(: 
»فضای علمی کشور فضای تولید و پژوهش و پرورش محقق باشد«؛ 
سه هدف از اهداف نظام پژوهشی عبارتند از: 1.تعمیق تفکر دینی اصیل 
در جامعه، 2.شبهه شناسی و رفع آن، 3.تأمین نظام پژوهشی است.

در مدرسه علمیه خواهران قدسیه برگزار شد

هفتمین جلسه نواحی چهارگانه مدارس

در  بهشهر  قدسیه  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب 
حرم  مدافع  شهدای  از  قنبری«  حبیب الله  »شهید  پیکر  تشییع 

شرکت کردند.
بهشهر  قدسیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  مظلومی«  »خانم 
ضمن تبریک و تسلیت به ساحت مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بیان 
داشت: امروز به  لطف خدا روحیه مبارزه با دشمنان میان ملت به خوبی 
مشاهده می شود، ولی باید در کارهای داخلی و غیر از جهاد دفاعی 

نیز این حالت و شور با همان کیفیت وجود داشته باشد.

شرکت طالب و استادان 
درتشیع پیکر شهید مدافع حرم

رمضان«  مبارک  درماه  تبلیغی  »راهکارهای  عنوان  با  نشستی 
مدرسه  مبلغان  در جمع  حوزه  استاد  »خانم سخائی«  با سخنرانی 

علمیه خواهران شهید مطهری)ره( تنکابن برگزار گردید.
خانم سخائی استاد حوزه با اشاره به آیه 122 سوره  توبه »َو ما 
طاِئَفٌة  ِمْنُهْم  ٍة 

َ
ِفْرق ُکلِّ  ِمْن  َنَفَر  ال  َفَلْو  ًة  َکافَّ ِلَیْنِفُروا  اْلُمْؤِمُنوَن  کاَن 

ُهْم َیْحَذُروَن«  ْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَعلَّ
َ
یِن َو ِلُیْنِذُروا ق ُهوا ِفي الدِّ ِلَیَتَفقَّ

افزود: آیه در صدد بیان وظیفه حوزویان است.
 وی با تکیه بر رسالت حوزویان در خطاب به طالب مبلغ بیان داشت: 

گاه سازید. بروید در فقاهت علم فقیه شوید مردم را از روز قیامت آ
استاد حوزه با توجه به در پیش بودن ایام مبارک ماه رمضان به 
و  پرداخت  مبارک  ماه  این  در  مبلغان  وظیفه  و  تبلیغی  نکات  ذکر 
تاکیدکرد: باید در جامعه فرهنگ قرآن و معرفت به قرآن، تبلیغ  و 

ارزش و اهمیت قیامت و فانی بودن دنیا را به مردم گوشزد کرد.

در مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری)ره(  بررسی شد

راهکارهای تبلیغی درماه مبارک رمضان

دومین نشست پژوهشی با عنوان » فقه پویا و سبک زندگی اسالمی 
ایرانی« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزار گردید.

»خانم عزیزی« سخنران این نشست گفت: این نشست به منظور 
مدرسه  در  طالب  پژوهشی  هسته های  فعالیت  نمودن  کاربردی 
برگزار می گردد و اعضای گروه های پژوهشی با گرایش های مختلف، 

مقاالت و تحقیقات خود با موضوعات روز به طالب ارائه می دهند.
دومین  در  داد:  ادامه  ساری  الزهرا)س(  مدرسه  پژوهش  معاون 
نشست پژوهشی با عنوان فقه پویا و سبک زندگی اسالمی ایرانی، 
به بررسی مقاله هایی تحت عنوان تشبه به جنس مخالف از منظر 

فقهای عظام  با گرایش فقه و حقوق پرداخته شد.   

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد

فقه پویا و سبک زندگی اسالمی ایرانی

نشست اخالقی با سخنرانی »خانم نیکخواه« کارشناس مذهبی 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( ساری 

برگزار گردید.
»خانم نیکخواه«، کارشناس مذهبی هدف از خلقت را رسیدن به 

مقام قرب الهی دانست. 
وی افزود: همان گونه که خداوند متعال این صفات را در درجه 
الهی  به قرب  برای رسیدن  به ویژه طالب هم  و  اعلی دارد، بشر 
باید این صفات را در خود تقویت کنند زیرا طالب پرچم دین را در 
دینی می دانند  آینه طالب علوم  در  را  و دیگران دین  دارند  دست 

پس ضعف طالب باعث ضعف دین در نگاه عوام می شود.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( عنوان شد

قرب الهی؛ هدف از خلقت انسان

بانوی  گفت:  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
از هیچ تالشی دریغ نکرده و در  از دین  بزرگ اسالم در راه دفاع 

راه خطیر انجام وظیفه الهی خویش از همه وجودشان گذشتند.
»خانم ساروی« سخنران این نشست در ادامه به ابعاد سیاسی 

زندگی حضرت زهرا)س( اشاره کرد.
مدرس حوزه در پایان خاطر نشان کرد: حضرت زهرا)س( در وصیتشان 
به حضرت امیر)ع( فرمودند: »تو را وصیت مي کنم هیچ یك از آنان که به 
من ظلم کردند و حق مرا غصب نمودند، نباید در تشییع جنازه من شرکت 
کنند، زیرا آن ها دشمن من و دشمن رسول خدا )ص( هستند و اجازه مده 
فردي از آن ها و پیروانشان بر من نماز بخوانند و مرا شب دفن کن، آن 

هنگام که چشم ها آرام گرفته و دیده ها به خواب فرو رفته باشند.« 

در حوزه  علمیه خواهران  مازندران تبیین شد

نقش حضرت زهرا)س( 
در دفاع از کیان والیت و امامت

نشست اخالقی با عنوان »رجب و شعبان،ماه های آمادگی بندگان 
الزهرا)س(   برای مهمانی خدا«، در مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

قائمشهر برگزار گردید.
این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  محرابیان«،  »حجت االسالم 

نشست به فضیلت های ماه های رجب و شعبان اشاره کرد.
آقای محرابیان در ادامه گفت: طبق فرمایش امام سجاد)ع( سه 
چیز است که اگر قدر آن دانسته شود، انسان عاقبت به خیر شده و 
هالک نخواهد گردید. اول اعتقاد به توحید و عبودیت است؛ یعنی 
بنده  او  باور داشته و  را  باید خداوند  باور کنیم که در همه شرایط 
در  و  آن ها  با  رابطه  و  اهل بیت)علیهم السالم(  به  اعتقاد  سپس  باشیم؛ 

نهایت اعتقاد به رحیم بودن و مهربانی پروردگار متعال است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست اخالقی

نشست اخالقی با سحنرانی »حجت االسالم دیباجی« در جمع 
طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت برگزار شد.

»حجت االسالم دیباجی« بیان کرد: دو راه تربیت در برابر انسان 
وجود دارد، اول؛ راه خروج از ظلمات به سوی نور که راه الله است. 

دوم؛  راه خروج از نور به سوی ظلمات که راه طاغوت است.
وی گفت: راه وحی، راه پیامبراکرم)ص( و راه خروج از ظلمات به 

سوی نور است و این راه، راه راست و استوار فطرت است.
در  دخول  باب  خدا  اولیای  داشت:  اظهار  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
صراط مستقیم و راه ورود در نور هستند و این راه بهترین راه تربیت 
و تبلیغ است. بنابراین کودکان و نوجوانان امید آینده نظام جمهوری 
پایمردی  و  خمینی)ره(  امام  رهبری  با  که  نظامی  هستند،  اسالمی 
مردان متعهد و اتکا به ایزد منان به ثمر نشست. نظامی که ارزش های 

انسانی و آرمان های الهی را وجهه برنامه خویش قرار داده است.
طلبه  خواهران  کرد:  نشان  خاطر  دیباجی  حجت االسالم 
سکانداران هدایت این نسل در دنیای طوفانی عصر حاضر هستند، 
جهت  در  تالش  قلدری  و  زورگویی  با  مدرن  جاهلیت  که  عصری 
یکسان سازی فرهنگ منحط غربی دارد، فرهنگی که همه تالش 
آن در مادی نمودن آدمی و افکار و آرمان های وی دارد. بنابراین 
در  دشمنان  اسالمی  ضد  تبلیغات  خطرناک  کمیت  آن  برابر  در 
در  و منسجم  برنامه ریزی های حساب شده  از  کنونی غیر  اوضاع 
زمینه توسعه کمیت تبلیغاتی که مسؤولیت فوق العاده ایست و توان 

و تالش مادی و معنوی طالب را می طلبد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تبیین شد

خواهران طلبه؛ سکانداران هدایت نسل حاضر

و  کنونی  جامعه  در  تبلیغ  وجود  »ضرورت  موضوع  با  نشستی 
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در  عرصه«  این  در  خواهر  طالب  نقش 

محمودآباد برگزار گردید.
»خانم حامدی« معاون فرهنگی مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( 
آمل و استاد حوزه، به بیان ضرورت وجود تبلیغ در عصر ارتباطات و 

نقش ویژه طالب خواهر در این زمینه پرداخت.
توسط  تبلیغ  امر  داد:  ادامه  خواهران  حوزه  دینی  کارشناس 
با  رو  در  رو  و  بی واسطه  تعامل مستقیم،  به صورت  طالب خواهر 
مردم در جامعه به علت تاثیر گذاری بیشتر خواهران طلبه بر زنان 
در  زنان  موثر  نقش  و  داده  تشکیل  را  جامعه  از  عظیمی  قشر  که 
تربیت فرزندان ضروری و حیاتی است و این امر رسالت و وظیفه 

حوزه خواهران را دو چندان می کند. 
وی در پایان به تفسیر آیه 32 سوره مائده پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

  ضرورت وجود تبلیغ در جامعه کنونی و نقش 
طالب خواهر در این عرصه   

اردوی زیارتی ـ سیاحتی با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زینب)س( آستانه برگزار شد.

اعمال  درباره  دانشگاه  و  حوزه  استاد  ملکی«،   »حجت االسالم 
امامزاده  و شیوه شهادت  زیارت، جایگاه، مقام  آداب  ماه شعبان، 

علی بن محمد)ع( به بیان مطالب پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

اردوی زیارتی ـ سیاحتی به شهر قم

نشستی با عنوان »تعامل اجتماعی طالب در میان مردم در عصر 
حاضر« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( اراک برگزار شد.
ارائه  استاد  به عنوان  این نشست »حجت االسالم حیدری«  در 
کننده بحث و داور و »خانم کرمی« به عنوان استاد منتقد حضور 
داشت. همچنین این نشست با ارائه نظرات و دیدگاه های گروه های 

مخالف و موافق همراه بود.
استاد اراده کننده بحث گفت: از یک سو طالب در یک طرف 
جامعه و مردم در طرف دیگر قرار دارند. همچنین حوزه ها در مرکز 
شهر هستند، ولی در صحنه نیستند. همچنین مردم مطالبی مانند 
نداشتن تخصص و تجربه حوزویان را مطرح می نمایند؛ در حالی 
که با آشنایی دقیق و صحیح از دین مبین اسالم و با به کارگیری 
دستورات  ائمه)علیهم السالم( با شیوه های جدید و خلق ابتکارات نوین و 
جدید در ارائه مباحث می توان تعاملي سازنده و پویا با مردم داشت و 

هرگز از بودن در میان مردم احساس ترس و نگرانی نداشت.
وی افزود: عدم حضور طالب در جامعه در واقع فرصت دادن 
به دشمن است که کناره گیری بیشتر مردم را از این قشر به دنبال 

خواهد داشت.
که  مطلب  این  بیان  با  داور  استاد  نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
دو  این  به   را  خود  باید  افزود:  تقواست،  با  همراه  علم آموزی  طلبگی، 
باید  طلبه  کنیم.  پیدا  حضور  جامعه  در  بتوانیم  تا  نماییم  مجهز  سالح 
شایستگی های الزم را احراز نماید تا قادر به ایجاد تعامل اجتماعی باشد.
خودسازی  سپس  گاهی،  آ خود  اول  باید  طلبه  داد:  ادامه  وی 
از  بسیاری  امروز  جامعه  در  متأسفانه  باشد.  داشته  جامعه سازی  و 
طالب هم رنگ جامعه شده اند؛ در حالی که اگر موارد ذکر شده در 
قرآن و سیره اهل بیت)علیهم السالم( را رعایت کنند، جامعه را همرنگ 

خود می سازند.
بندی  جمع  در  داور  استاد  عنوان  به  حیدری  حجت االسالم 
ارزشمندی است. اگر  مطالب عنوان کرد: طلبگی مسیر خطیر و 
مورد بی مهری قرار گرفتید، باز هم از ادامه مسیر منصرف نشوید و 
با تحقیق و پژوهش به دنبال یافتن شیوه های جدید ارتباط باشید.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

تعامل اجتماعی طالب با مردم

نشست علمی فرهنگی »تأثیر سالمت و بهداشت در زندگی« در 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( اراک برگزار شد.

»خانم نظری«، کارشناس تغذیه در این نشست به بیان آثار تغذیه 
مناسب در زندگی پرداخت.

به  نسبت  اسالم  دیدگاه  روایات،  و  آیات  بیان  با  همچنین  وی 
تغذیه سالم و حالل را یادآور شد.

همایش 
»تأثیر سالمت و بهداشت در زندگی«

نشست اخالقی با سخنرانی»حجت االسالم هاشمی« در جمع 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

حجت االسالم هاشمی، ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه 
بیان  به  و  نمود  اشاره  مهدی)عج(  حضرت  منتظران  وظایف  به 
چگونگی تفکر غرب درباره اومانیسم و انسان محوری که از موانع 

جامعه اسالمی و منتظر است پرداخت.
وی افزود: در نگاه توحیدی، دینداری و التزام عملی به دین مالک می باشد 
استاد حوزه در پایان به نگاه فمینستی که ادیان توحیدی را متهم 

به ظلم به زنان دانسته اشاره کرد.
برگزیدگان  و  فرهنگی  فعاالن  به  هدایا  اهدای  است  گفتنی 

مسابقات المپیادعلمی از دیگر برنامه های این نشست بود.

برگزاری نشست اخالقی

اسدآبادهمدان شهراستان

به همت مدرسه علمیه خواهران اسدآباد خیمه های مهدویت در 
روز نیمه شعبان برپا گردید .

از  هدف  گفت:  مدرسه  این  مدیر  آراسته«  ضحاکی  منیره  »خانم 
برگزاری این فعالیت فرهنگی ایجاد فضای معنوی در روز والدت امام 
زمان)عج( و فراخوان استادان جهت حضور فعال در خیمه ها و پاسخگویی 

به شبهات و مسائل اعتقادی در پارک شهید رجایی بوده است.
این  فرهنگی  معاون  مهران«  صفایی  کبری  »خانم  ادامه  در 
تبلیغات  سازمان  باهمکاری  فرهنگی  کار  این  افزود:   مدرسه 

اسالمی اسدآباد و شهرداری اسدآباد برگزار شد.

به همت مدرسه علمیه خواهران الراضیه برگزار شد

خیمه های مهدویت
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از  ساوه  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
برگزاری نشست علمی تخصصی با محوریت »اقتصاد مقاومتی از 

منظر قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( در این مدرسه خبر داد.
»حجت االسالم رضا زاده«، استاد و مبلغ حوزه در تعریف اقتصاد 
مقاومتی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی مدل زندگی و اداره 
کشور به نوعی که بتواند کشور بی نیاز باشد و اگر در جهان اتفاقی 

افتاد به آن ضربه وارد نشود.
وی با اشاره به روش های مختلف پیاده کردن اقتصاد مقاومتی از 
از اتالف وقت  جمله صرفه جویی، ایجاد مشاغل خانگی و جلوگیری 
گفت: اقتصاد فقط کار عملی نیست و باید فکر و دانش نوبنیان داشت 
و به این منظور باید فرزندان مان را طوری تربیت نماییم که عالوه بر 

تدبیر و تفکر پویا، شجاعت و جسارت در زندگی را داشته باشند. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد
اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و اهل بیت)علهیم السالم(

آغاز  با  تبلیغ«  نوین  »روش های  موضوع  با  آموزشی  کارگاه 
فعالیت های تبلیغی مبلغان در ماه مبارك رمضان در مدرسه علمیه  

خواهران فاطمه الزهرا)س( ساوه برگزار شد. 
و  حوزه  استاد  عینی«،  »حجت االسالم  روزه  یك  کارگاه  دراین 
دانشگاه با اشاره به انواع روش های فردگرا وجمع گرا در امر تبلیغ، 

به بیان ویژگی های هر روش و مزایا ومعایب آن پرداخت. 

کارگاه آموزشی »روش های تبلیغ نوین«

زارع«،  »حجت االسالم  حضور  با  یاوران«  »مهدی  همایش 
مدیرحوزه علمیه خواهران استان مرکزی در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا)س( ساوه برگزار شد
حجت االسالم زارع مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی 
وظیفه  زمان)عج(  امام  حقیقی  منتظران  عنوان  به  ما  همه  گفت: 
داریم نمایندگان آن حضرت که مقام عظمای والیت و بزرگان دین 
با قرآن که نماینده خداوند و  باید بدانیم که  هستند را بشناسیم و 
پیامبر اکرم)ص( است و نمایندگان ایشان چه برخوردی داشته باشیم.
مدیر حوزه  علمیه خواهران استان مرکزی با اشاره به بسترسازی 
زمینه های ظهور حضرت ولی عصر)عج( خاطر نشان کرد: بهترین 
مسائل  تقویت  و  خانواده  ظهور،  مناسب  بسترسازی  برای  جایگاه 
دینی و معنوی در نسل مان است. چرا که امروز یکی از معضالت 
امر  این  که  بوده  معنویت  از  گرفتن  فاصله  خانواده ها  در  بزرگ 

خطرناک در بطن خانواده ها تاثیر فراوانی دارد.

برگزاری همایش مهدی یاوران

قروه در جزینهمدان شهراستان

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( قروه درجزین 
مناسبت  به  »تاظهور«  کتاب  خالصه نویسی  مسابقه  برگزار  از 

نیمه شعبان در این مدرسه خبر داد.
»خانم فضل الهی« با معرفی کتاب تاظهور گفت: در این کتاب 
مسئله  مختلف  شئون  درباره  روایات  از  برخی  است  شده  سعی 
از قیام  امام مهدی)عج(، نهی  مهدویت مانند دالیل غیبت، اسامی 
با  مقارن  قتل  وقوع  امام زمان)عج(،  غیبت  ایشان،  ظهور  از  قبل 
ظهور، سفارت و نیابت خاصه امام زمان)عج( مورد تجزیه و تحلیل 
باب مهدویت  از شبهات و سئواالت در  برخی  و  قرار گیرد  سندی 

مطرح و پاسخ مستدل آن ها ارائه شود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

مسابقه خالصه نویسی کتاب »تاظهور«

همایش »تبلیغ و طلبه« با سخنرانی »خانم صفورا رضایی« استاد 
فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  حوزه  مبلغ  و 

قروه درجزین برگزار گردید.
»خانم رضایی« به اهمیت بحث احکام پرداخت و گفت: معنایی که 
با معنای اصطالحی فقه  در عنوان فقه اخالق در نظر داریم گر چه 
هماهنگ نیست ولی در منابع دینی ریشه و استعمال فراوانی دارد. در 
به علم احکام  منابع دینی لفظ »فقه« معنایی عام دارد و اختصاصی 
که  کسی  یا  دینی  اندیشمند  به  را  »فقیه«  منابع،  این  در  بلکه  ندارد، 
عمیقًا دین را می فهمد معنا کرده اند، نه کسی که مستنبط احکام است. 

برگزاری همایش »تبلیغ و طلبه«

در  قروه درجزین  جمعه  امام  حضور  با  اعتکاف  مبلغان  جلسه 
مدرسه علمیه فاطمیه )س( این شهرستان برگزار شد.

جمع  در  درجزین  قروه  جمعه  امام  محمدی«،  »حجت االسالم 
سنگین  بسیار  طالب  وظیفه  گفت:  اعتکاف  مراسم  مبلغ  طالب 
است و طالب باید به اعتکاف جهت معنوی دهند و چه افتخاری 

باالتر از این که مسئول پذیرایی معتکفین باشیم.

برگزاری جلسه مبلغان اعتکاف

و  استاد  قادری«  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالق  نشست 
مبلغ حوزه در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( قروه 

درجزین برگزار شد. 
حجت االسالم قادری در مورد ارزش علم آموزی گفت : امام صادق )ع( 
فرمودند: »عالمی که از علمش بهره ببرد برتر است از عبادت هفتاد هزار عالم.«
تبلیغ  دیگر  روش های  از  چهره  به  چهره  تبلیغ  داد:  ادامه  وی 
برای  فرصت ها  حداقل  و  امکانات  حداقل  از  باید  مبلغان  و  است 

تبلیغ دین استفاده نمایند.
معنی  به  تبلیغ  گفت:  و  کرد  اشاره  تبلیغ  ارزش  به  حوزه  استاد 

ابالغ احکام الهی به مردم است.

برگزاری نشست اخالقی

محفل انس با قرآن کریم با حضور طالب، کارکنان و استادان 
مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( بهار برگزار شد.

گفتنی است در این مراسم معنوی که عطر دل انگیز کالم الهی 
آیات قرآن  از  به تالوتی  و سرزمین وحی در آن جاری بود طالب 

کریم پرداختند.

درمدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( برگزار شد

محفل انس با قرآن کریم 

همایش »قران و طلبه جوان« با سخنرانی »آیت الله قائینی« در 
استادان مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س(  و  جمع طالب 

بهار برگزار شد.
وارد  را  ما  که  چرا  است،  حق  قرآن  کرد:  بیان  قائینی  آیت الله 
فضای ملکوت کرده و نورانی می سازد و پرده های عالم را از دیدگان 
حقیقتی  با  انسان  اما  می سازد  نمایان  را  عالم  حقایق  و  زده  کنار 

همراه است که گاه دچار نسیان و فراموشی این حق می شود. 
تاثیر قرآن در جلوگیری از هجمه های دشمنان  با اشاره به  وی 
شده  زیاد  بسیار  افزار  کردن  گمراه  ابزار  امروزه  کرد:  نشان  خاطر 
است و در چنین شرایطی توجه کردن به قرآن و فعالیت های قرآنی 

می تواند مانع اهداف شوم دشمنان اسالم شود.

همایش »قرآن و طلبه جوان«

کارگاه آموزش مقاله نویسی با هدف ارتقای سطح مهارتی طالب در 
زمینه نگارش مقاله و تحقیق پایانی با سخنرانی»خانم مریم شمخانی« 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( بهار برگزار شد.
»خانم شمخانی« گفت: علم شخص نویسنده با نوشتن مشخص 
می شود و با ید در آن از زبان علمی استفاده کرد. در زبان مقاله باید 
به ساده و روان بودن، محتوا گرا بودن، پرهیز از محاوره ای بودن و 

رعایت زبان رسمی توجه نمود.
وی ارکان مقاله نویسی را مشتمل بر پنج عنوان دانست و اظهار 
داشت: وحدت موضوع، وحدت زمان، انسجام پیوستگی و مختصر 
و مفید بودن از ارکان مقاله نویسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خانم شمخانی همچنین مراحل نگارش مقاله را به موضوع، طرح، 
اجرای تحقیق و گزارش تدوین تقسیم کرد و به تبیین این موارد پرداخت.
وی در پایان به توضیح ارجاع دهی متنی و ارجاع درون متنی پرداخت.

کارگاه آموزش مقاله نویسی

نشست آسیب شناسی مراسم اعتکاف با حضور »خانم معصومه عیوضی« 
مدیر مدرسه علمیه صدیقه کبری)س( بهار و »خانم نجفی« مسئول اعتکاف 
شهرستان در جمع طالب، مبلغان و استادان این مدرسه برگزار شد.
خانم عیوضی به بیان اهمیت اعتکاف نقاط ضعف و قوت مراسم 
اعتکاف را بررسی و جهت بهبود آن راه حل های الزم را پیشنهاد کرد. 

نشست »آسیب شناسی مراسم اعتکاف« 

همدانهمدان شهراستان

بافقهمدان شهراستان

یزدیزد شهراستان

مدیران ،  گردهمایی  همدان،  خواهران  علمیه  حوزه  همت  به 
استادان و مبلغان با موضوع »دستاورد حوزه های انقالبی در راستای 

عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(« برگزار شد.
عمار  قرارگاه های  مسئول  طائب«،  مهدی  »حجت االسالم 
در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  کشور  سراسر 
خصوص دو مقوله نفوذ و انقالب خاطرنشان کرد: مقام عظمای 
تأکید  بسیار  انقالب  و  نفوذ  کلمه  دو  به  اخیر  سال  دو  در  والیت 
می کنند. مشخص است که یک مسئله حیاتی دارد اتفاق می افتد.  
توسط  دیگر  و شهدای  بهشتی«  »شهید  نیست  جدیدی  امر  نفوذ 

نفوذ شهید شدند.
وی در ادامه با اشاره به مسأله مهدویت افزود: امام خمینی)ره( 
فرمودند: »انتظار فرج، قدرت اسالم است، باید تالش کنید قدرت 
اسالم در جامعه ایجاد شود تا ظهور تحقق یابد. و قدرت اسالم با 

انقالبی  بودن و دشمن ستیزی محقق می شود.« 

به همت حوزه علمیه خواهران همدان برگزار شد

گردهمایی مدیران ، استادان و مبلغان

مدرسه  در  مهدیت  غرفه  مناسبت والدن حضرت مهدی)عج(  به 
علمیه خواهران فاطمیه)س( همدان برگزار شد.

فقیه،  والیت  موضوعات  با  نوشته هایی  تصویر  غرفه  این  در 
انتظار، دشمن شناسی، والدت تا رجعت، خانواده مهدوی، سیری 
با  انتظار و مهدویت قرار داشت که  در مباحث مهدوی و احادیث 

استقبال شرکت کنندگان همراه شد.
»خانم مژگان فضل الهی« گفت: برپایی چنین غرفه هایی عالوه 
بر این که آشنایی بیشتر مخاطبان با فکر و سیره معصومین)علیهم السالم( 
را به دنبال دارد با تصویری بودن احادیث به یاد سپاری و به دنبال 
کمک  مختلف  موقعیت های  در  آموزه ها  این  بیشتر  کاربرد  آن 

خواهد کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

غرفه مهدیت به مناسبت نیمه شعبان

مراسم غبار روبی و عطر افشانی قبور شهدا با حضور استادان و جمعی 
از طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه)س( بهاباد برگزار گردید.

به مناسبت والدت باسعادت حضرت زهرا)س( و هفته زن، مراسم 
و  استادان  حضور  با  شهدا،  مطهر  قبور  افشانی  عطر  و  غبار روبی 

جمعی از طالب این مدرسه برگزار گردید. 
براساس این گزارش در این مراسم خواهران طلبه پس از قرائت 
فاتحه بر قبور مطهر شهدا و شستن قبور مطهر با گالب از مقام این 

شهیدان عزیز تجلیل کردند.

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

مراسم غبار روبی و عطر افشانی قبور شهدا 

درس اخالق با حضور معاونان، استادان و طالب مدرسه علمیه 
خواهران حضرت خدیجه)س( بهاباد برگزار شد.

و  پرداخت  طالب  وظایف  بیان  به  عبدوس«  »حجت االسالم 
گفت: از القاب حضرت زهرا)س( »عالمه« است؛ چراکه ایشان برای 
دینی یک  علوم  فراگیری  بودند.  قائل  زیادی  ارزش  دانش  و  علم 
توفیق الهی است و یک طلبه با آموختن علم به تنهایی به هدفی 

نمی رسد  و زمانی که علم با عمل همراه شد انسان رشد می کند.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: طلبه وقتی در این 
مسیر قدم گذاشت تنها مسئول اعمال خود نیست بلکه باید با گفتار 

و رفتار خود دیگران را نیز هدایت کند. 
وی در ادامه گفت: پیامبر)ص( به حضرت علی)ع( فرمودند: »یاعلی)ع( اگر 

یک نفر به دست تو هدایت شود ازآنچه در دنیاست برای تو بهتر است.«
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان بیان کرد: طالب باید قدر نعمت 
باشند که اگر شاکر  بدانند و شکرگذار خدا  را  حضور در حوزه علمیه 
این نعمت باشند خداوند توفیقات بیشتری نصیبشان خواهد کرد، در 
غیر این صورت خدای نکرده این توفیقات از انسان سلب خواهد شد.

فراگیری علوم دینی یک توفیق الهی است

حضور  با  زندگی«  بر  وقت  اول  نماز  »تأثیر  عنوان  با  فرهنگی  نشست 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه)س( برگزار گردید.
خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  محمدی«  »خانم 
امام  نماز  به  اقتدا  وقت  اول  نماز  کرد:  بیان  خدیجه)س(  حضرت 
زمان)عج( است و باعث پذیرفته شدن نماز و صعود نماز به آسمان ها 
هفت  نگهبان  فرشتگان  مقابل  از  باید  عملی  هر  که  چرا  است؛ 
آسمان عبور نماید تا مورد پذیرش واقع شود و از طرفی نماز مونس 
انسان در تنهایی و قبر است و پاسخگوی نکیر و منکر خواهد بود.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در روایات آمده است، 
اگر دو رکعت نماز از انسان قبول شود سایر اعمال نیز مقبول درگاه 

خداوند واقع خواهد شد.

نشست »تأثیر نماز اول وقت بر زندگی«

استادان  و  طالب  جمع  در  سالم«،  »تغذیه  عنوان  با  نشستی 
مدرسه علمیه الزهرا)س( بافق برگزار شد.

به  مردم  گرایش  افزایش  به  اشاره  ضمن  ریانی«،  الهام  »خانم 
فست فودها و غذاهای چرب و افزایش بیماری های قلبی و عروقی 
خون  فشار  افزایش  به  منجر  مواد  این  بی رویه  مصرف  کرد:  بیان 
می شود ولی با تغذیه سالم و رعایت رژیم غذایی مناسب می توان تا 

حد زیادی از پیشروی بیماری ها جلوگیری کرد.
وی گفت: 2 تا 4 واحد مصرف سبزیجات به صورت خام روزانه 

بسیار مفید است.
مانند  غذاهایی  مصرف  را  رژیم  بهترین  تغذیه  کارشناس  این 
سفید  گوشت  کرد:  بیان  و  دانست،  زیتون  و  سبزیجات  ماهی، 

بهترین جایگزین گوشت قرمز است. 
و  کرد  معرفی  قرمز  گوشت  مکمل های  جمله  از  را  سویا  ریانی،  خانم 
گفت: بهتر است با افزودن موادی از جمله آبلیمو و مصرف ساالد، جذب 

آهن را باال ببریم تا جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز باشد.
مشاور تغذیه خاطر نشان کرد: بهترین روغن در سبد غذایی خانواده 
روغن کنجد است، که برای سرخ کردن نیز می توان از آن استفاده کرد. 
وی در پایان یادآور شد : در مصرف روغن باید به این نکته توجه 
کرد که نباید روغن زیاد حرارت ببیند چرا که اسید چرب آن)ترانس( 

افزایش یافته و موجب گرفتگی عروق می شود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

گوشت سفید بهترین جایگزین گوشت قرمز

جمع  در  خانواده«  عرصۀ  در  منتظر  زن  »رسالت های  نشست 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق برگزار شد.
اولین قدم  روم  آیه 21 سوره  به  اشاره  با  اعظم خلیلی«،  »خانم 
ارضای  جمله  از  خانواده  کارکردهای  شناخت  را  منتظر  زن  برای 

صحیح قوای معنوی دانست.
وی  خانواده را بهترین محیط برای شکل گیری شخصیت فرزند 

دانست.
از ایجاد  مشاوره حوزه خاطر نشان کرد: مدارا و حسن خلق، نهی 
زمینه های خشونت، تعدیل انتظارات، کنترل خشم، ایجاد رابطه سالم 

و پرهیز از طالق توصیه های اسالم برای استحکام خانواده است.
خانم خلیلی انتخاب همسر شایسته را از ساز و کارهای تربیت 
نسل مهدوی معرفی کرد و افزود: توجه به آموزه های دینی در تمام 
مراحل تولد فرزند، رعایت الزامات دوران بارداری، ابقای محبت به 
که  است  مواردی  جمله  از  نوجوانی  و  کودکی  دوران  در  خدا  ولی 
بستری  در  را  مهدوی  نسلی  آن  نمودن  رعایت  با  می تواند  انسان 

سرشار از محبت و آرامش تربیت کند.

نشست »رسالت های زن منتظر در عرصه خانواده«

علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  سیاسی  نشست 
خواهران حضرت زهرا)س( برگزار شد.

یک  اگر  نحل،  سوره   112 آیه  طبق  گفت:  هژبری«  احمد  »آقای 
اهم  باشد،  بسیار  رزق  و  سالمتی  امنیت،  ویژگی  سه  دارای  سرزمین 
نعمت ها را دارد و کسی که نعمت امنیت را برای کشورمان به وجود آورده 

است رهبر عزیزمان »آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« است.
وی یادآور شد: اگر ملت بخواهد اقتدار داشته باشد باید با مقام 
معظم رهبری)مدظله  العالی( همکاری ویژه داشته باشند و الزمه پیروزی 

بر آمریکا تنها در پیروی از رهبر است.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار کرد

نشست سیاسی

نشست اخالقی با موضوع »آفات نهضت های صد سال گذشته« 
در جمع طالب مدرسه علمیه حضرت زینب)س( میبد برگزار شد.

سال  صد  نهضت های  آفات  بیان  به  اخوان«  »حجت االسالم  
گاهی را دلیل  گذشته از زبان استاد شهید مطهری پرداخت و عدم آ

اصلی نفوذ دشمن و تهاجم فرهنگی عنوان کرد. 
وی در ادامه گفت: مسلمان باید اعتدال داشته باشد و از افراط 

و تفریط بپرهیزند.
استاد اخالق اظهار کرد: اسالم همیشه گرفتار افراط و تفریط 
اندک  و  است  باریک  خط  یک  اعتدال  گویی همیشه  است.  بوده 
می گویند  این که  و  می شود  اعتدال  شدن  خارج  موجب  کوتاهی، 

صراط باریک است اشاره به این موضوع دارد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( تبیین شد

آفات نهضت های صدسال گذشته

نشست اخالقی با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت 
زینب)س( میبد برگزار شد.

»خانم اقدس السادات خاتم الحسینی« با توجه به فرمایش امام 
صادق)ع( و امام رضا)ع( بیان کرد: اندازه گیری در معیشت، صبر در 

مقابل سختی ها و تفّقه در دین مایه کمال است.
پیدا  را،  زندگی  در  صبوری  اثر  مهم ترین  از  یکی  پایان  در  وی 

کردن هم نشین خوب  دانست.

برگزاری نشست اخالقی

آزاده نیکپور« مدیر مدرسه  با سخنرانی »خانم  نشست اخالقی 
علمیه خواهران الزهرا)س( یزد در جمع طالب این مدرسه برگزار شد.
بر ضرورت  تأکید  با  الزهرا)س( یزد  مدیر مدرسه علمیه خواهران 
علم آموزی گفت: امام محمدباقر)ع( فرموند: »برای یادگیری علم، 
سرعت بگیرید. به خدایی که جانم در دست اوست اگر حدیثی را در 
باب حالل و حرام از فردی راستگو فرا بگیرید، بهتر است از همه 

دنیا و گنجینه های طال و نقره در آن.«
خانم نیکپور از طالب خواست به عقِل معاد و عقِل معاش توجه 

داشته باشند و از فرصت ها نهایت بهره دنیوی و اخروی را ببرند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست اخالقی

نشست اخالقی با سخنرانی »حجت  االسالم زهرایی« استاد و مبلغ 
حوزه در جمع طالب مدرسه عملیه خواهران الزهرا)س( یزد برگزار گردید.
و  معروف  به  امر  اهمیت  به  اشاره  با  زهرایی  حجت االسالم 
نهی از منکر بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر مقرر شد تا 
مصلحت عامه انسان ها حفظ شود. بهترین معروف پذیرفتن والیت 

امیرالمومنین)ع( است.
بازار  در  احکام  رعایت  اهمیت  به  اشاره  با  حوزه  مبلغ  و  استاد 

مسلمانان به بیان احکام مربط به خرید و فروش پرداخت.

امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ 
مصلحت انسان ها مقرر شد

نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم ابوالقاسم میرجلیلی« 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( برگزار شد.

این  ابوالقاسم میرجلیلی، استاد و مبلغ حوزه در  حجت االسالم 
نشست به بیان سیره امام هادی)ع( و اهمیت احکام و پاسخ گویی به 

مسائل شرعی پرداخت.

نشست اخالقی

استادان و طالب در مدرسه  با حضور  نمایشنامه »غم غربت« 
علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد اجرا شد.

»خانم قیاسی« مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد گفت: 
نمایشنامه کامال مستند و بر اساس آن چه در تاریخ مشهور است، اجرا شد و 

تأثیرگذاری آن بر افراد به مراتب بهتر از خواندن چندین کتاب بود.

نمایشنامه غم غربت

علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور   با  جشنی  مراسم 
ریحانةالرسول)س( یزد برگزار شد. 

نکاتی  بیان  به  دانشگاه  و  حوزه  استاد  آبایی«  »حجت  االسالم 
پیرامون تربیت فرزند و نقش محبت در زندگی زناشویی پرداخت و 

محبت را عامل اصلی استحکام زندگی دانست 
وی افزود: والدین، تربیت اسالمی فرزندان را سرلوحه خود قرار دهند.

والدین، تربیت اسالمِی فرزندان را سرلوحه 
خود قرار دهند

در مدرسه علمیه خواهران ریحانةالرسول)ص( عنوان شد



»بانو زینت السادات علویه همایونی«، متخلص به علویه همایونی و 
بانو  اولین شاگرد  به عنوان  بانو همایونی، فقیهی مجتهد که  به  مشهور 
را داشت، دهم  ایشان  افتخار شاگردی  به مدت ۵۰ سال  امین  عالمه 

تیرماه ۱۳۹۵ در اصفهان درگذشت.

پایه گذار اولین حوزه علمیه بانوان
آشنایی با محیط دانشگاه الهیات جرقه تأسیس محیط آموزشی برای 
بانوان را در ذهن بانو همایونی)ره( ایجاد کرد، بنابراین به اصفهان رفته و 
پیشنهاد این مرکز را به بانو امین)ره( ارائه می کنند که با توضیحات و اصرار 
ایشان با حکم اجتهادی که عالمه امین)ره( داشت، در سال ۱۳۴۴ مکتب 

فاطمه)س( تأسیس شد.
در سراسر کشور  علمیه خواهران  زمینه ساز حوزه های  همین مکتب 
شد، به گونه ای که یکی از شاگردان مکتب فاطمه)س( که بعد از ازدواج 
به قم مهاجرت کرده بود، در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ به تشویق مراجع 
تقلید قم، کالس هایی برای بانوان دایر کرد که ثمرۀ آن تاسیس مکتب 
توحید بود که در سال ۱۳۵۴ توسط »آیت الله علی قدوسی« و برنامه ریزی 
امام خمینی)ره(  به فرمان  ایجاد شد. بعدها در سال ۱۳۶۵  ایشان،  خود 
تأسیس شد  آمدند و جامعة الزهرا)س(  پراکنده گرد هم  و  مکاتب کوچک 
که مدتی هم بانو همایونی به عنوان استاد مدعو در آنجا تدریس می کرد.

پایه گذار نکوداشت بانو امین
 درگذشت عالمه امین)ره( باعث شد که بانو همایونی)ره( در سال ۱۳۶۸ در 
نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی(، 
تقاضای برگزاری کنگرۀ بزرگداشت بانو امین را مطرح کند و این کنگره در 
سال ۱۳۷۱ در اصفهان و دومین دورۀ آن در سال ۱۳۷۲ در قم برگزار شد.

تقدیرها
 بانو زینت السادات همایونی در سال ۱۳۸۸ به عنوان چهره ماندگار 
در   ۱۳۹۰ سال  در  همچنین  شد.  انتخاب  ایران  اسالمی  جمهوری 
تجلیل شد.  او  مقام  از  برگزار شد،  اصفهان  در  که  امین  امینه  همایش 
»آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(«، رهبر جمهوری اسالمی ایران، 
در پیامی که برای این همایش ابالغ کرده بود، بانو همایونی را از مفاخر 
جامعۀ زنان ایران اسالمی خواند. در این پیام آمده است: »سرکار حاجیه 
حضور  است.  اسالمی  ایران  زنان  جامعه   مفاخر  جزو  همایونی  خانم 
تحصیلکردگان معارف دینی و قرآنی در حد ایشان نشان دهنده  آمادگی و 
استعداد زن ایرانی برای پیمودن مدارج عالیه علم و معرفت دینی است.

بانوی بزرگوار استاد ایشان مرحومه سرکار حاجیه خانم امین در عصر خود آیتی 
از استعداد و استقامت و ظرفیت های باالی ذهنی زنان تحصیلکرده دینی ما بوده 
است. رحمت خداوند بر ایشان باد. اکنون نیز ادامه  کار آن بانوی بزرگوار بوسیله 
ایشان  با حضور  امید است  و  مایه خرسندی است  سرکار حاجیه خانم همایونی 

به نحو شایسته و کامل در گسترش معارف اسالمی میان بانوان استفاده شود.«
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ایالمایالم کرسیشهراستان
آزاداندیشی

»حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« رهبر معظم 
»بانو  اخالق،  معّلم  و  فاضله  بانوی  درگذشِت  اسالمی،  انقالب 

سّیده علویه ی همایونی)ره(« را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
به  را  همایونی)رحمه الله علیها(  علویه ی  سّیده  بانو  فاضله،  بانوی  رحلت 
خانواده  محترم، شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم. 
این بانوی ارزشمند و معّلم اخالق و علوم دینی که از شاگردان 
مرحومه »بانو مجتهده امین« بودند، خدمات با ارزشی در گسترش 
معارف اسالمی داشته و عمر با برکتی را گذرانده اند. رحمت واسعه  

الهی و علو درجات را برای ایشان از خداوند مسألت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای
۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵

پیام تسلیت مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( به مناسبت درگذشت 

»بانو سیده علویه ی همایونی)ره(«

خاکسپاری  و  تشییع  مراسم 
»بانو زینت السادات علویه همایونی« 
اخالق،  استاد  ماندگار،  چهره 
و  شاعر  نویسنده،  پژوهشگر، 
بر  که  کشورمان  معاصر  عارف 
در  بیماری  و  سن  کهولت  اثر 
سن ۹۹ سالگی دار فانی را وداع 

گفت، در اصفهان برگزار شد.
»خانم فردوس جهان شاهی« 
از شاگردان بنام این بانوی عالمه 
علویه  بانو  گفت:  مراسم  این  در 
سالگی   ۱۸ سن  در  همایونی 
و  شدند  آشنا  امین«  »بانو  با 
توانستند اولین و تنها کسی باشند 
امین  مجتهده  بانو  شاگردی  که 
تنها  امین  بانو  و  است  داشته  را 

ایشان را به شاگردی پذیرفتند.
سال   ۵۰ حدود  افزود:  وی 
دانشکده  برای  ایشان  پیش 
امتحان  تهران  دانشگاه  الهیات 
دادند و در بین ۴۰ تن از طالب 
که  وجودی  با  شدند؛  اول  قم، 
داشتن  دلیل  به  زمان  آن  در 
به  ایشان  ورود  از  حجاب 
به  اما  دانشگاه ممانعت می شد 
با شخصیت های  آشنایی  دلیل 
به  توانستند  زمان  مذهبی 
لیسانس  و  یافته  راه  دانشگاه 

الهیات بگیرند.
تربیت یافته بانو علویه همایونی 
 ۳۰ همایونی  بانو  کرد:  تصریح 
تفسیر  فاطمیه  مکتب  در  سال 
قرآن درس دادند و یاد ندارم که 
مرد  اساتید  استادی حتی  هیچ 
مانند ایشان اینقدر عمیق درس 
بدهند؛ چرا که همه اهداف ایشان 
و بانو امین زنده کردن حق زنان 
بود به طوری که می توان گفت 
بیداری  برای  زحماتشان  تمام 
و  حقوقشان  شناخت  و  زنان 

شخصیتشان کشیده شد.
اشاره  با  شاهی  جهان  خانم 
الله  خالقیت  مظهر  زن  کتاب  به 
کرد:  بیان  عالمه  بانوی  این  از 
با  را  زن  کتاب  این  در  ایشان 
زیر  تا  کردند  معرفی  قرآن  آیات 

فعالیت  ایشان  نباشد؛  شکنجه 
خانم ها  مسائل  باره  در  زیادی 
داشتند و برای همین با مراجع 
مراجع  تا  بودند  ارتباط  در  قم 
و  کنند  ساده  را  زنان  مسائل 
خانم ها مشکلی نداشته باشند و 
زمینه تحقیق  این  در  خودشان 
همه  و  نوشتند  کتاب  و  کرده 
وجودشان را صرف این امور کردند.
بیان  با  همایونی  بانو  شاگرد 
ترجمه  همایونی  بانو  اینکه 
را  امین  بانو  اخالق  کتاب 
برای  کرد:  تاکید  دادند،  انجام 
آشنایی با شخصیت ایشان بهتر 
بانو علویه  است کتاب سفرنامه 
که  چرا  بخوانید  را  همایونی 
از  ایشان  سرگذشت  کتاب  این 
زبان خودشان است و می تواند 
اطالعات زیادی را برای مشتاقان 
به شخصیت ایشان داشته باشد.

»خانم قدرت سادات مرتضوی«، 
بانو همایونی  از شاگردان  یکی 
بسیار  همایونی  بانو  گفت: 
نسبت به رفتار خانم ها حساس 
بودند، ایشان به حجاب، رعایت 
حرمت بین زن و مرد و حتی کار 
داشتن  یا  مردان  با  زنان  کردن 
و  زنان  بین  ارتباطی  اندک 
حساس  کار  محیط  در  مردان 
بودند و همواره تأکید می کردند 
رعایت  را  حجابشان  زنان  که 
کنند، در کار با مردان رابطه ای 
دانشگاه  در  و  نداشته باشند 

مراقب خود باشند.
همایونی  بانو  افزود:  وی 
زن  وظیفه  که  داشتند  اعتقاد 
نسل  تربیت  و  انسان پروری 
نیز تحت عنوان  و کتابی  است 
زن مظهر خالقیت الله نوشتند 
تا به ما بگویند همانطور که خدا 

نیز  را خلق می کند، زن  انسان 
و  است  انسان  خالقیت  مظهر 
این بهترین هدیه خداوند به ما 

است.
اشاره  با  مرتضوی  خانم 
بر  همایونی  بانو  مدیریت  به 
کرد:  تصریح  فاطمه  مکتب 
حوزه  بنیانگذار  همایونی  بانو 
جهان  در  که  شد  علمیه ای 
اسالم نظیر نداشت و به دستور 
بانو امین مؤسس مکتب فاطمیه 
توان  که  زمانی  تا  و  شدند 
داشتند حوزه را اداره می کردند.

زینب جاجایی« معلم  »خانم 
ریاضی و دینی و قرآن است، او 
مدرک سطح سه حوزه دارد و در 
علم  بانو همایونی  معاد  کالس 
خصوص   در  او  است؛  آموخته 
گفت:  همایونی  بانو  فضایل 
انسان کامل  بانو همایونی یک 
بود که با مبارزه با نفس اماره به 

نفس مطمئنه رسید.
نظر  از  ایشان  افزود:  وی 
و  بودند  کامل  بسیار  حجاب 
که  می کردند  توصیه  زنان  به 
واال  درجات  به  می خواهید  اگر 
برسید باید حجاب کامل داشته 

باشید.
تصریح  همایونی  بانو  شاگرد 
درس   ۷۰ سال  در  من  کرد: 
در  را  تهرانی«  »آیت الله  معاد 
در  امیرالمومنین)ع(  کتابخانه 
محضر ایشان گذراندم و ایشان 
شاگردان زیادی را تربیت کردند.
وی خاطر نشان کرد: کسی 
اجتهاد  درجه  به  بخواهد  که 
برسد باید حدود ۴۰ سال درس 
و  کند  نفس  تذهیب  و  بخواند 
بودند  افرادی  معدود  از  ایشان 

که به این مقام رسیدند.
مهربانی،  جاجایی،  خانم 
حال  عین  در  و  بودن  خندان 
جدی بودن و درس دادن همراه 
بارز  ویژگی های  از  را  آرامش  با 
همایونی  بانو  مرحومه  اخالقی 

دانست.

»آیت الله مرتضی مقتدایی«، رئیس شورای سیاست گذاری حوزه های 
علمیه خواهران در پیامی درگذشت »بانو همایونی)ره(« را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت رئیس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه 
خواهران به مناسبت درگذشت بانوی فاضله خانم همایونی)ره( آمده 
مجتهده  »بانو  برجسته  شاگردان  از  که  محترمه  بانوی  است:این 
تقلید به ویژه  خانم امین اصفهانی)ره(« و موردعنایت مراجع عظام 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( بود، بیش از نیم قرن از عمر گران مایه 
تربیت  و  تهذیب  تحصیل،  کریم،  قرآن  اعتالی  راه  در  را  خود 

شاگردانی در مکتب امام صادق)ع( سپری کرد.
در ادامه این پیام تصریح شده است: مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 
خوراسگان اصفهان که افتخاری است برای حوزه های علمیه خواهران، 

با مشورت و همت عالیه ایشان با اعزام مدیر و استاد تشکیل گردید.

پیام تسلیت رئیس شورای سیاست گذاری 
حوزه های  علمیه خواهران به مناسبت 

درگذشت »بانو همایونی)ره(« 

پیامی  با صدور  »آیت الله العظمی حسین نوری همدانی)دامت برکاته( 
درگذشت »بانوی مجتهده حاجیه خانم همایونی)ره(« را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت آیت الله العظمی نوری همدانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
موجب  همایونی)ره(  خانم  حاجیه  فاضله  بانوی  درگذشت  خبر 
امین  »بانوی مجتهده  به درک محضر  توجه  با  ایشان  تأثر گردید، 
و  شاگردان  تربیت  در  مسیر  همان  در  بود  توانسته  اصفهانی)ره(« 
حوزه  در  حضور  دوران  در  اینجانب  بردارد،  گام  ناب  اسالم  ترویج 
اصفهانی  مجتهده  بانوی  با  علمی  جلسه  چندین  اصفهان  علمیه 

داشته و شایستگی علمی ایشان را شاهد بوده ام.
علمیه  حوزه  خصوصا  علمی،  جامعه  به  را  بانو  این  درگذشت 
علو  و  نموده  عرض  تسلیت  ایشان  خانواده  و  شاگردان  اصفهان، 

مقام برای آن مرحومه مسئلت می کنم.
حسین نوری همدانی

»آیت الله العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته( از مراجع تقلید در پی ارتحال 
»بانو علویه ی همایونی)ره(« پیام تسلیتی صادر کرد. متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
را  همایونی)ره(  خانم  فاضله  بانوی  وفات  خبر  تأسف  نهایت  با 
دریافت داشتیم. این بانوی محترمه که از شاگردان برجسته »بانو 
و  شاگردان  تربیت  راه  در  را  عمری  بود،  اصفهانی)ره(«  مجتهده 
هدایت نسل جوان گذراند و آثار گران بهایی از خود به یادگار گذاشته 
است. ما جای او را در اصفهان خالی می بینیم. امیدواریم از میان 

شاگردان ایشان افرادی بتوانند این خأل روحانی را پر کنند.
خداوند روح او را در جوار بانوی اسالم حضرت فاطمه زهرا)س( 

جای دهد و غریق رحمت خاصش کند.
اینجانب فقدان اسفناك این بانوی عالمه را به اهالی محترم اصفهان 
و دوستان و شاگردان آن مرحومه بویژه بیت محترمش صمیمانه تسلیت 

عرض می کنم و صبر جمیل و اجر جزیل برای همه مسئلت دارم.
ناصر مکارم شیرازی

»آیت الله العظمی نوری همدانی«:

»بانوی فاضله حاجیه خانم همایونی)ره(« 
در مسیر ترویج اسالم ناب گام برداشت

پیام تسلیت »آیت الله العظمی مکارم شیرازی« 
به مناسبت ارتحال »بانو علویه ی همایونی«

پیامی  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
درگذشت »بانو علویه همایونی)ره(« را تسلیت گفت.متن پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله وانا الیه راجعون

تأثر  و  تألم  موجب  همایونی)ره(«  علویه  خانم  »حاجیه  جلیله  سیده  و  فاضله  عالمه،  بانوی  ارتحال 
این جانب گردید.

آن مرحومه فاضله و مجتهده که تنها یادگار »بانو مجتهده امین)ره(« و مورد عنایت مراجع عظام تقلید)دامت برکاتهم( به ویژه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
بود بیش از نیم قرن از عمر گرانمایه خود را در راه اعتالی قرآن کریم، تحصیل، تهذیب و تربیت شاگردانی در مکتب امام صادق)ع( سپری کرد.
زحمات ارزشمند آن بانوی عالمه در تعلیم و تربیت بانوان و گسترش معارف اسالمی باقیات الصالحاتی ماندگار است که موجب سعادت 

ابدی و همجواری با اجداد طاهرینش و بهره مندی خاصه از عنایات حضرت فاطمه زهرا)س( خواهد بود.
اینجانب ضایعه دردناک درگذشت آن فقیده سعیده را به محضر حضرت ولی عصر)عج(، مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، ریاست محترم حوزه علمیه 
اصفهان »حضرت آیت الله العظمی مظاهری)دامت برکاته(« و حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور و  خطه عالم پرور اصفهان تسلیت عرض می نمایم.
محمودرضا جمشیدی
مدیر حوزه های علمیه خواهران

پیام تسلیت مدیر حوزه های علمیه خواهران به مناسبت درگذشت »بانو علویه همایونی«

»آیت الله العظمی مظاهری)دامت برکاته(« در پیامی به مناسبت درگذشت 
خانم  حاجیه  سرکار  مغفوره،  مرحومۀ  کرد:  تأکید  همایونی  علویه  بانو 
میان  در  اسالمی  معارف  گسترش  در  مؤّثری  نقش  همایونی  علوّیۀ 

جامعۀ بانوان داشتند.متن پیام این مرجع تقلید بدین شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم

بانوی عالمۀ مؤمنه، مرحومۀ مغفوره، »سرکار حاجیه  درگذشت 
به  را  بودند  و حوزوی  دینی  مفاخر  از  که  علوّیۀ همایونی)ره(«  خانم 
همۀ بازماندگان و شاگردان و تربیت یافتگان آن بانوی با فضیلت، 

تسلیت می گویم.
سرکار  »مرحومه  معّظمه،  بانوی  مبّرِز  شاگردان  از  که  ایشان 
بودند، سالیان متمادی در استمرار خدمات  امین)ره(«  حاجیه خانم 
علمی و تربیتِی استاِد خود به تعلیم و تربیت دینِی جمع کثیری از 
گسترش  در  مؤّثری  نقش  و  گماشته  هّمت  مؤمنه،  زنان  و  بانوان 
و  نهادند  یادگار  به  خود  از  بانوان،  جامعۀ  میان  در  اسالمی  معارف 
ایشان در حوزۀ علمّیۀ اصفهان هیچ گاه  این تالِش وافر و مشکور 

فراموش نخواهد شد. رحمت و مغفرت خداوند بر ایشان باد.
از خداوند تعالی حشر با حضرت صّدیقۀ طاهره، فاطمۀ زهرا)س( را 

برای آن بانوی عالمه و پرهیزکار، مسألت می کنم.

بانو همایونی نقش مؤّثری در گسترش 
معارف اسالمی در میان بانوان داشت

»آیت الله العظمی مظاهری«:

»بانو همایونی)ره(« به نفس مطمئنه رسیده بود

آشنایی »بانو همایونی)ره(«

در  تهدیدها  فرصت هاو  بررسی  و  اندیشی»تحلیل  آزاد  کرسی 
مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  مجازی«  فضای  از  استفاده 

علمیه خواهران جواداالئمه)ع( ایالم برگزار شد        
حوزه  گفت:  کننده  ارائه  استاد  عنوان  رضائی«به  رودابه  »خانم 
مجازی،  فضای  در  موجود  فناوری های  از جمله  و  فناوری  و  علم 
این  بکارگیری  است.  پیشرفت  حال  در  شگفت انگیز  سرعتی  با 
که  فردی  و  اجتماعی  آثار  مانند  آثار مختلف  به  توجه  با  فناوری ها 
جنبه های  تمام  بر  فراگیر  رسانه های  تأثیر  امروز  می کنند،  ایجاد 
تا   انتخابات  گرفته  مصرفی  کاالی  فروش  از  بشر  زندگی  گوناگون 
سالن های  به  مردم  کشیدن  برای  تبلیغ  از  و  سیاسی،  گوناگون 
افزود:  وی  نیست.   کسی   پوشیده  بر  مواضع،  اعالم  تا  سینماها 
واقع وجود  عالِم  در  که  دیگری  مقوله  فضای مجازی، همانند هر 
دارد، باید از منظر تهدید و فرصت، توأمًا دیده شود. فضای مجازی، 
به  ناظر  رویی که  دید.  با هم  را  آن  باید دو روی  سکه ای است که 
فرصت ها و نقاط قوت آن بوده و روی دیگر که ناظر به تهدیدهای 
این فضا می باشد. باید دانست که شناخت صحیح فضای مجازی 
و به تبع آن، استفاده  صحیح و در عین حال حداکثری از این پدیده  

مستلزم شناخت و سپس لحاظ کردن هر دو روی سکه است.            
 استاد ارائه کننده بیان کرد: در این زمانه، ما زمامدارن دینمان 
هستیم و یک طلبه باید بتواند خوب انتقال اطالعات کند. چرا که 
سایت های  باالی  آمار  به  توجه  وبا  هستتند.  حقیقت  تشنه  مردم 
دشمنان که 40 هزار سایت علیه ما مسلمانان نوشتند اهمیت این 

موضوع برای ما بیش از پیش آشکار می شود. 

خانم رودابه رضائی گفت: به فرموده مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
»فضای مجازی را اگر یاد بگیرید می توانید یک کلمه از حرف درست 
این  و  برسانید  نمی شناسید  که  کاربرانی  از  نفر  هزاران  به  را  خود 
فرصت فوق العاده ای است ونباید آن را ضایع کنیم که اگر ضایع شود 

در مقابل خداوند در روز قیامت باید پاسخ گو باشیم.«
در ادامه »خانم کبری شاهمرادی«استاد منتقد اظهار داشت: 
که  فضای  بوده،  راهنما  یا  سکاندار  معنای  به  سایبری  فضای 
تهدیدی برای زندگی بشر است، فضای که سکاندار آن جز فرهنگ 
منحط غرب نیست چرا که با به کارگیری امکانات وسیع و تالش 

گسترده خود پرداخته و یکه تاز این عرصه گردیده است.
شده  موجب  انگلیسی  زبان  حکومت  که  چنانکه  گفت:  وی   
است که کاربران با حضور در فضای سایبری ضمن این که با زبان 
با آن درگیر هستند از زبان ملی خود دور شده اند  انگلیسی حاکم 
فیلم،  مانند:  فرهنگی  محصوالت  خطر  فضا  این  در  همچنین 
عکس، متن، بازی های رایانه ای و اینترنتی متوجه کشو رهای است 
که  فرهنگ آن ها متضاد با فرهنگ حاکم برفضای مجازی بوده و 
این بیشتر مبتال به کشوری های اسالمی، ازجمله کشور ما است. 

در پایان»خانم منور محمودی«، داور این کرسی خاطر نشان کرد: 
اگر در راستای موازین شرعی و اسالمی  از فضای مجازی  استفاده 
جامعه  برپایی  و  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  فرامین  از  استفاده  و 
اسالمی باشد و باعث شود که خانواده های ما مخصوصا قشر جوان و 
ارتقا علمی و دینی پیدا کنند مورد قبول است ولی در مواردی هم باعث 
مخصوصًا  جامعه  پویایی  روحیه  شدن  کسل  انسان،  عمر  رفتن  هدر 
جوانان شود رد می شود چون در اینصورت جامعه از رشد باز می ماند و 
باعث می شود که جامعه به سمت اهداف دشمنان اسالم پیش برود. 

در مدرسه علمیه خواهران جواداالئمه)ع( بررسی شد

فرصت ها و تهدیدها در استفاده از 
فضای مجازی

در حاشیه مراسم خاکسپاری تشییع بانو همایونی عنوان شد


