
آیت اهلل شیخ موحد در مراسم افتتاحیه دومین دوره تربیت مربی تجوید 

انس با قرآن کریم؛ راه رسیدن 
به اصالت انسانی

طالب وبالگ نویس خواهر استان فارس 
در سامانه کوثر بالگ کسب کردند

رتبه دوم در پیشرفت تعداد 
وبالگ های ثبت شده 
نسبت به سال گذشته

به همت معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان 
فارس برگزار شد:

جلسه هم اندیشی چگونگی 
پاسخگویی به شبهات

با حضور 30 شرکت کننده از استان فارس 
برگزار شد  

دومین دوره تربیت مربی 
تجوید قرآن

گزارش فعالیت های تبلیغی طالب 
و مبلغان مدارس علمیه خواهران 
استان فارس در رمضان المبارک 

1437 ه.ق – 1395 ه.ش

***  ص .10مهمترین نگاه به قرآن، انس با قرآن کریم است که نتیجه آن آشنایی انسان با دستگاه الهی و اصل خودش است.

امام جعفر صادق علیه السالم:  
کسی که خداوند خیر را برای 

او اراده کرده باشد، محبت حسین  
علیه السالم و زیارتش را در دل او 

می اندازد و کسی که خداوند بدی را 
برایش بخواهد، کینه و خشم حسین  
علیه السالم و خشم زیارتش را در دل 

او می اندازد.
وسایل الشیعه/14/496

***  ص . 4***  ص . 3 ***  ص . 2

 برای نخستین بار در استان فارس برگزار شد

آزمون ورودی 
سطح چهار حوزه های 

علمیه خواهران

در حوزه علمیه خواهران فارس بیان شد

عفاف و حجاب 
دو عنوان 

قابل دقت و توجه

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس

حجاب ثمره درختی است 
که ریشه آن حیا و عفاف 

است
)دکتری( رشته های  آزمون ورودی سطح چهار 
 23 شرکت  با  تفسیر  و  اصول  و  فقه  تخصصی 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  خواهر،  طالب  از  نفر 

فاطمه الزهرا)س( شیراز برگزار شد.

آیت اهلل موحد گفت: عفاف و حجاب دو عنوان 
ها  مدت  ماست.  زمان  در  توجه  و  دقت  قابل 
تبلیغات، نبود حجاب را مصداق آزادی و حجاب را 

مصداق عقب افتادگی جلوه دادند.

استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
ملل  و  انبیا  میراث  حجاب  که  این  بیان  با  فارس، 
مختلف و قانونی مطابق با فطرت پاک انسانی است، 
گفت: حجاب ثمره درختی است که ریشه آن حیا 

وعفاف باشد.

راه عالج حقیقِی مشکالت کشور، 
اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام 
باز  ما  روی  به  هم  دنیا  راه های 
درون زا  کشور  اقتصاد  اما  شود 
معادله،  این  نهایت  در  نباشد، 
است.  شکست خورده  معادله ای 
مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  الزمه ی 
از  دقیق  اطالعات  و  آمار  وجود 
بنگاه های  و  تولید داخل  وضعیت 

تولیدی و نیازهای آنها است.
مقام معظم رهبری

***  ص .5

***  ص . 8

***  ص . 6

***  ص . 3



اخبار مدارس
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

آباده طشک برگزار شد
مراسم احیای شب های قدر 

ماه مبارک رمضان
مبارک  ماه  قدر  شب های  احیای  مراسم 
عموم  و  طالب  از  نفر   400 حضور  با  رمضان 
مردم همراه با مداحی و شب زنده داری در سالن 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  اجتماعات 

آباده طشک برگزار شد.
شب  در  حوزه،  استاد  کشاورز«  عذرا  »خانم 
نوزدهم یکی از عوامل از هم پاشیدگی خانواده ها 
را پرخاشگری والدین در فضای خانه و در جمع 
فرزندان دانست و گفت: فرزندی که شخصیت او 
در نزاع و دعوا شکل می گیرد نمی تواند از نظر 
اطمینان  با  توان  می  بنابراین  باشد.  آرام  روحی 
در  والدین  رفتار  بیان کرد که سوء  را  نکته  این 

تربیت یک نسل اثر می گذارد.
شب  در  حوزه،  استاد  میرزایی«  رقیه   »خانم 
به  اشاره  با  رمضان  مبارک  ماه  یکم  و  بیست 
تأثیرات فضای مجازی بر شیوه تربیتی والدین، 
نیاز سنجی صحیح  با  باید  اظهار داشت: والدین 
بدانند چه زمانی  به فرزندان خود اجازه استفاده 
از فضای مجازی را بدهند و خود نیز طرز استفاده 
از این گونه امکانات را بیاموزند و اطالعات خود 
تمام  از  قرار دهند. گذشته  فرزندان  اختیار  را در 
امر  یک  فرزندان  نامحسوس  کنترل  موارد  این 
مهم است. »حجت االسالم سید حسین کشاورز« 
استاد حوزه در شب بیست و سوم مراحل انجام 
عبادت را صحت انجام و مقبولیت عبادت عنوان 
متفاوت  خیلی  با صحت  مقبولیت  گفت:  و  کرد 
می باشد. صحت به معنای این است که عبادت 
به معنای  اما مقبولیت  انجام گیرد،  با شرایطش 
متعال  خداوند  جانب  از  عبادت  شدن  پذیرفته 
جمله  از  عمل  در  اخالص  افزود:  وی  است. 
شرایط مقبولیت عبادت می باشد. اگر یک عبادت 
و  ریا  با  اما  گیرد،  انجام  شرایط صحت  تمام  با 

سمعه همراه باشد، مقبول درگاه خداوند نیست.

در مدرسه علمیه حضرت نرگس )س(
 جهرم برگزار شد
ضیافت افطاری

در  جهرم  نرگس)س(  علمیه حضرت  مدرسه 
راستای اقدام به سنت حسنه و زیبای اطعام روزه 
افطاری  ضیافت  رمضان،  مبارک  ماه  در  داران 

برگزار کرد.
علمیه  مدرسه  مدیر  خانی«،  قره  طاهره  »خانم 
خصوص  در  نرگس)س(  حضرت  خواهران 
با  افطاری  مراسم  گفت:  مراسم  این  برگزاری 
همراه  به  همکاران  استادان،  امنا،  هیئت  حضور 

خانواده های ایشان و طالب مدرسه برگزار شد
عالوه  مراسم هایی  چنین  برگزاری  افزود:  وی 

آزمون ورودی سطح چهار )دکتری( رشته های تخصصی فقه و اصول و تفسیر 
با شرکت 23 نفر از طالب خواهر، در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا شیراز 

برگزار شد.
هفتم  تا  ای که سوم  از مصاحبه  بعد  و   اعالم می شود  ماه  مرداد  دوازدهم  آزمون  این  نتایج 
شهریور ماه سال جاری از پذیرفته شدگان گرفته خواهد شد، 7  نفر در رشته فقه و اصول پذیرش 
می شوند. مواد آزمون کتبی رشته فقه و اصول شامل ادبیات عرب، کفایة األصول)اصول حلقه 
البیان، تمهیدیه و  المیزان، مجمع  ثالثه(، فقه و علم رجال و رشته تفسیر ادبیات عرب، تفسیر 

تلخیص التمهیدمی باشد.

 برای نخستین بار در استان فارس برگزار شد

آزمون ورودی سطح چهار حوزه های 
علمیه خواهران

اخبار مدارس
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(

 آباده طشک تشریح شد
آسیب شناسی تربیت فرزندان با تاثیر 

از فضای مجازی
پژوهش  معاون  میرشکاری«  صدیقه  »خانم 
آباده طشک  الزهرا)س(  مدرسه علمیه خواهران 
شناسی  »آسیب  موضوع  با  نشستی  برگزاری  از 
تربیت فرزندان با تاثیر از فضای مجازی همراه 
با ارائه راهکارها« در این مدرسه علمیه خبر داد.

در این نشست »خانم کشاورز« از استاد حوزه و 
دانشگاه به مطالبی پیرامون استفاده از اینترنت و 

شبکه های اجتماعی اشاره کرد.
و  مهارت های الزم  نداشتن  دلیل  به  وی گفت: 
فرصت ها  از  فرزندان  فرزندان،  و  والدین،  کافی 
سرگرمی های  سراغ  بیشتر  و  گرفته  بهره  کمتر 
آن بخصوص بازی های هیجان انگیز و مخرب 

آن می روند. 
مثبت  اثر  تنها  نه  بازی ها  این  که  صورتی  در 
نداشته بلکه ضررهای زیادی را بر فرد، خانواده 
آسیب ها  آن  از  یکی  که  می گذارد.  اجتماع  و 
در  فرزندان  خشونت  این  که  است  خشونت 
رابطه  اینترنتی  بازی های  با  اجتماع  و  خانواده 

مستقیم دارد.
آموزش  و  والدین  خود  شدن  آشنا  است  گفتنی 
مهارت های الزم به فرزندان، وقت گذاشتن برای 
دادن  قرار  آن ها،  با  کردن  همراهی  و  فرزندان 
باز مثل سالن خانه، مدیریت  سیستم در محیط 
تهیه  اینترنت،  از  استفاده  زمان  و محدود کردن 
در  فرزندان  برای  هوشمند  های  گوشی  نکردن 
سنین پایین از مهم ترین راهکارهایی پیشنهادی 

در این نشست بوده است.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 آباده طشک انجام شد

اعزام مبلغ به روستای ده زیر
خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
این  مبلغان  اعرام  از  آباده طشک،  الزهرا)س( 

مدرسه به روستای دهزیر خبر داد.
پژوهش  معاون  میرشکاری«  صدیقه  »خانم 
ضمن  آباده طشک  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه 
اعالم این خبر و با تبریک دهه کرامت به بیان 
حضرت  و  رضا)ع(  امام  اخالقی  ویژگی های 
معصومه)س( پرداخت و مطالبی را پیرامون این 

دهه بیان نمود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 
آباده طشک بررسی گردید

آیین همسرداری
فرهنگی  معاون  دوست«  صابر  مینا  »خانم 
آباده  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
»آیین  موضوع  با  جلسه  دو  برگزاری  از  طشک 
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جلسه  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دفاع از پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد.
مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه خانم مریم مهربان فرد از طالب گرایش تفسیر و علوم قرآنی، 
ورودی سال 89  مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان »نقش ثروت 
در قوام فرد و جامعه از دیدگاه قرآن و روایات« و با راهنمایی حجت االسالم عبدالرسول هادیان 
بود و  نامه حجت االسالم محمد مهدی پورعلی فرد  پایان  این  افزود: مشاور  برگزار شد. وی 

داوری آن را حجت االسالم محمد شریفانی بر عهده داشت.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه عالی 

پذیرفته شد.

جلسه  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دفاع از پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد.
مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه خانم زهرا فالی عابد از طالب گرایش فقه و اصول، ورودی 
النبی)س( شیراز، با عنوان »بررسی تطبیقی  سال 88  مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه 
راهنمایی حجت االسالم سید  با  و  تسنن«  اهل  و  شیعه  دیدگاه  از  رضاع  از  محرمیت  شرایط 
محمدرضا موسوی برگزار شد. وی افزود: داوری این پایان نامه را حجت االسالم حسن عالمی بر 
عهده داشت. معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: این پایان نامه 

با رتبه عالی پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه

 در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه



اخبار مدارس
و  داری  مهمان  حسنه  سنت  بزرگداشت  بر 
همکاران  بیشتر  آشنایی  موجب  ساده،  افطاری 
دوستانه  روابط  ایجاد  و  همدیگر  خانواده های  و 
و  طالب  و  استادان  میان  بیشتری  صمیمانه  و 

همکاران و... می شود.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس)س( 
جهرم برگزار شد

مراسم بزرگداشت استاد حجت االسالم 
محمد رحیم جهرمی

حجت االسالم  »استاد  بزرگداشت  مراسم 
محمد رحیم جهرمی« با حضور طالب و استادان 
نرگس)س(  خواهران حضرت  علمیه  مدرسه  در 
خانی«،  قره  طاهره  »خانم  شد.  برگزار  جهرم 
جهرم  نرگس)س(  حضرت  علمیه  مدرسه  مدیر 
»حجت االسالم  گفت:  مراسم  این  خصوص  در 
دانشگاه  و  حوزه  استاد  جهرمی«  رحیم  محمد 
ایام  مناسبت  به  دین  تبلیغ  برای  سفر  راه  در 
ماه مبارک رمضان، به علت تصادف دار فانی را 
وداع گفت. وی از استادان برجسته حوزه علمیه 
و دلسوزان به نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
انقالب و نمونه یک استاد اخالق و خود ساخته 
مدرسه  تأسیس  ابتدایی  سال های  از  که  بوده 
علمیه حضرت نرگس)س( جهرم، با این مدرسه 
همکاری داشتند. خانم قره خانی در ادامه گفت: 
»حجت االسالم  مرحوم،  استاد  ختم  مراسم  در 
بیان  به  حوزه   3 سطح  استادان  از  ناطقی«، 
پرداخته،  مرحوم  استاد  این  برجسته  ویژگی های 
و  داشته،  گرامی  را  استاد  آن  ی  خاطره  و  یاد 
بزرگوار  گفت: کالس درس و مجلس وعظ آن 
از صفا  اثرگذار و سرشار  بسیار دلنشین، ساده و 
صالح  عبد  آن  طیبه  حیات  و  بود،  معنویت  و 
ویژه  به  خداجویان،  همه  برای  الگویی  می تواند 

طالب جوان و روحانیون باشد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
شیراز برگزار شد 

ضیافت افطاری با حضور
خانواده های طالب 

حسن)ع(،   امام  میالد  جشن  با  همزمان 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  افطاری  ضیافت 
آموزش  مرکز  همکاری  با  شیراز  الزهرا)س( 
نفر   300 حضور  با  و  شیراز  النبی  ریحانه  عالی 
حضور  منظور  به  آنان  خانواده های  و  طالب  از 
خانواده طالب در مدرسه و آشنایی آنان با فضای 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  تبلیغ،  و  تحصیل 

فاطمه الزهرا س شیراز برگزار شد. 
زندگی  بر  شرحی  که  فیلم»هنگامه«  پخش 
قرآن  با  انس  محفل  بود،  حرم  مدافع  شهدای 
علیه  حسن  امام  میالد  جشن  برگزاری  کریم، 
جماعت  نماز  برپایی  خوانی،  مولودی  و  السالم 

آیت اهلل موحد گفت: عفاف و حجاب دو عنوان قابل دقت و توجه در زمان 
را مصداق  و حجاب  آزادی  را مصداق  نبود حجاب  تبلیغات،  ها  ماست. مدت 

عقب افتادگی جلوه دادند.
»آیت اهلل علی شیخ موحد«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس اظهار داشت: امروز وظیفه 
ما آن است که تبلیغات وسیع چند دهه را مورد ارزیابی قرار دهیم تا روشن شود که حجاب عقب 
افتادگی است یا عفاف است. آیا این همه ظلم و تجاوز معلول بی بند و باری است یا چیز دیگر؟ 
اگر زنان بزرگوار جامعه بشریت حجاب را وسیله عفاف خود کنند، بهتر موفق نخواهند شد؟ و 
این درس را به بشریت نمی دهند؟ که دین بدنبال تضییع حقوق زن نبوده، بلکه به دنبال تهیه 

نگهبان برای شخصیت او بوده است.
 وی گفت: جلوه گری، عوارضی غیرقابل پیش بینی داشته و عقل سلیم حکم به پرهیز از خطر 
را همیشه دارد. لذت آنی مهم تر از خطرات غیرقابل جبران نیست. لذا چشم پوشی از لذت آنی 

برای سالم ماندن حکم صریح عقل و وجدان است.
 مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس بیان کرد: در تمام جوامع علمی، اقتصادی، سیاسی، 
نظامی و ... این نکته مصداق دارد و قابل تردید نیست. بلکه الزمه طبیعی انسان به حساب 
بیش  ادعایی  ندارد،  دنبال  به  متمدن خطری  در جوامع  این که می گویند جلوه گری  می آید. 
نیست. مشاهده جوامع متمدن مهم ترین دلیل این مدعاست. به هر حال باید قدر این فرهنگ 

را دانست و بدنبال فراگیر شدن آن حرکت کرد.

در حوزه علمیه خواهران فارس بیان شد

عفاف و حجاب دو عنوان قابل دقت و توجه

جلسه  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دفاع از پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد.
از طالب گرایش تفسیر و علوم قرآنی،  زارع  مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه خانم وجیهه 
ورودی سال 88 مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان »موانع رشد 

عقلی در قرآن و روایات« و با راهنمایی حجت االسالم عبدالرسول هادیان برگزار شد.
وی افزود: مشاور این پایان نامه حجت االسالم محمد مهدی پورعلی فرد بود و داوری آن را 

حجت االسالم محمد شریفانی بر عهده داشت.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه عالی 

پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه

اخبار مدارس
همسرداری« در این مدرسه خبر داد.

اشاره  ضمن  جلسه  این  در  صابردوست  خانم 
بیان  مرد  و  زن  و جسمی  خلقی  تفاوت های  به 
این مطلب  زندگی های کنونی  به  با رجوع  کرد: 
آشکار است که بسیاری از زندگی هایی که دچار 
طالق  نامبارک  امر  به  گاها  و  می شود  آسیب 
منجر می گردد ناشی از عدم شناخت زن و مرد 
همه  است.  یکدیگر  غریزی  و  ذاتی  روحیات  از 
زن ها دارای خصوصیاتی مشترک و همه مردها 
نیز چنین هستند. به ندرت می توان زن یا مردی 
را پیدا کرد که از این خصوصیات غریزی و ذاتی 
مستثنا باشند. وی گفت: از جمله تفاوت هایی که 
احساسات  بیان  اشاره کرد شیوه  آن  به  می توان 
یا  خستگی  زمان  در  مردها  است.  عواطف  و 
حتی  و  باشند  ساکت  می دهند  ترجیح  ناراحتی 
اما  نمی کنند  صحبت  نیز  خود  همسر  با  گاهی 
خانم ها با هر ناراحتی یا خستگی)اعم از جسمی 
و روحی( دوست دارند درباره حالت روحی اشان 
با همسر خویش صحبت نمایند. رفتار زن و مرد 
اقتضای غریزه آن هاست و ذاتی وجود هر کدام 
از آن هاست. در حالی که این عدم شناخت باعث 
یکدیگر  از  صحیحی  درک  زوجین  که  می شود 
اختالف  به  منجر  اشان  زندگی  و  باشند  نداشته 
می شود. معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
خاطرنشان  پایان  در  طشک  آباده  الزهرا)س( 
کرد: اگر زن و مرد تفاوت های غریزی یکدیگر 
نخواهد  سرد  گاه  هیچ  اشان  زندگی  بپذیرند  را 
شد. نکته ای که بسیار حائز اهمیت این است که 
بیشتر از هم پاشیدگی زندگی ها به خاطر اختالف 
در موارد جزئی زندگی است همسران در کلیات 

زندگی با هم هیچ اختالفی ندارند.

استاد حوزه علمیه برادران مرودشت
محبت و والیت امیرالمومنین)ع(؛ 

تکیه گاه شیعیان 
همزمان بادهه کرامت، مدرسه علمیه خواهران 
سپاه  بسیج  همکاری  با  آباده طشک  الزهرا)س( 
شهر،  شورای  و  شهرداری  طشک،  آباده  ناحیه 
اقدام به برگزاری جشن بزرگ میالد امام رضا)ع( 

در جمع بیش از 1500 نفر از شهروندان،  کرد.
استاد  رفیعی«  »حجت االسالم  مراسم  دراین 
حوزه، با اشاره به آیه »قل الاسئلکم علیه اجرا اال 
الموده فی القربی«، بر برگزاری هر چه باشکوه تر 
مراسم میالد اهلبیت علیهم السالم تاکید کرد و 
اظهار داشت: آن چه در جامعه امروز، انسان را نگه 
و  است  علیهم السالم  اهلبیت  محبت  دارد،  می 
از این محبت، محبت و والیت امیرالمومنین)ع( 
نقش  بر  اشاره  با  وی  است.  شیعیان  گاه  تکیه 
به  محبت  شدن  کمرنگ  در  مجازی  فضای 
غربی  رسانه های  گفت:  علیهم السالم  اهلبیت 
را  غرب  جهان  از  الگو گیری  می کنند،  تالش 
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برگزاری  فارس؛  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  گزارش  به 
دوره آموزشی وبالگ نویسی برای طالب، نقش چشمگیری در ارتقای جایگاه 

استان فارس از حیث های مختلف در بین 28 استان داشته است.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان فارس گفت: بنا به گزارش مرکز فناوری اطالعات 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، استان فارس در سامانه کوثر بالگ و شبکه اجنماعی کوثر 

نت از جایگاه نسبتًا خوبی برخوردار است.
»خانم سیده رقیه علوی« اظهار داشت: استان فارس در سامانه کوثربالگ بحمداهلل از جهت 
تعداد وبالگ های ثبت شده با رشد 53/62 درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. هم چنین از 

لحاظ محتوای تولیدی و بازدید از این وبالگ  ها به ترتیب دارای رتبه نهم و هشتم می باشد.
وی افزود: طالب مدارس علمیه خواهران استان فارس در شبکه اختصاصی کوثر نت که تنها 
طالب خواهر در آن عضویت دارند، نیز رتبه چهارم طالب فعال را دارا می باشد که به لحاظ 
تعداد مطالب ثبت شده در این شبکه و تعداد احسنت)like( و نظرات دریافتی آن در جایگاه 
پنجم کشوری قرار دارد. خانم علوی تمامی رتبه های کسب شده را بیانگر تأثیرگذاری شگرف 
دوره های آموزشی برگزار شده از سوی مرکز فناوری اطالعات و درک اهمیت فعالیت مفید و 

سازنده در فضای مجازی از سوی طالب دانست.

طالب وبالگ نویس خواهر استان فارس در سامانه کوثر بالگ کسب کردند

رتبه دوم در پیشرفت تعداد وبالگ های ثبت شده 
نسبت به سال گذشته
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اخبار مدارس
این  در  اجراشده  برنامه های  افطاری  صرف  و 

ضیافت بود.

توسط مدرسه علمیه خواهران فاطمیه )س( 
شیراز برگزار شد

ضیافت افطاری با حضور 150 نفر
از  مراسم ضیافت افطاری با حضور 150 نفر 
استادان،  و  مدیران  استان،  مدیریت  مسئوالن 
برگزار  شیراز  فاطمیه)س(  علمیه  مدرسه  توسط 
شد. در ماه سراسر خیر و برکت رمضان، به همت 
شیراز،  )س(  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه 
از  نفر   150 حضور  با  افطاری  ضیافت  مراسم 
و  استادان  مدیران،  استان،  مدیریت  مسئوالن 
مسئوالن مدارس علمیه خواهران شیراز در جوار 
حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ)ع( 

در فضایی معنوی و صمیمی برگزار شد.

در سالن دارالضیافه آستان مقدس 
احمدی و محمدی)ع( برگزار شد

ضیافت افطاری با حضور 175 نفر
نفر،   175 حضور  با  افطاری  ضیافت  مراسم 
)س(  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  از طالب 
دارالضیافه  سالن  در  آن ها  خانواده های  و  شیراز 
آستان مقدس احمدی و محمدی)ع( برگزار شد.

مبارک رمضان،  ماه  عارفانه؛  نیایش های  ماه  در 
فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
شیراز، مراسم ضیافت افطاری با حضور 150 نفر 
از طالب این مدرسه علمیه و خانواده های آن ها 
موسی  بن  احمد  حضرت  مطهر  حرم  جوار  در 
شاهچراغ)ع( در فضایی معنوی و صمیمی برگزار 

شد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 استهبان برگزار گردید

جشن میالد حضرت معصومه )س( 
با حضور 130 نفر بردران و خواهران

جشن میالد حضرت معصومه )س( با حضور 
علمیه  مدرسه  در  خواهران  و  بردران  نفر   130

خواهران الزهرا )س( استهبان برگزار شد.
روز  در  دانشگاه  استاد  اصمی«  نرگس  »خانم 
و  طالب  بین  در  )س(  معصومه  حضرت  میالد 
بیان  قرآن  حافظ  آموزان  دانش  و  دانشجویان 
داشت: برای یک دختر رشد کاریکاتوری ممنوع 
است. وی گفت: علم وایمان، احترام به والدین، 
مهمترین  و...از  شرعی  احکام  تواضع،دقت 
حضرت  زندگی  از  باید  که  است  مقوله هایی 

معصومه)س( درس بگیریم.
گفت:  والدین  به  احترام  تعریف  در  اصمی  خانم 
احترام به والدین از برنامه هایی است که باید در 
حفظ قرآن از خداوند طلب کنیم. »شیخ عباس 
خاطر  به  الجنان  مفاتیح  کتاب  صاحب  قمی« 

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان فارس، با بیان این که حجاب 
میراث انبیا و ملل مختلف و قانونی مطابق با فطرت پاک انسانی است، گفت: 

حجاب ثمره درختی است که ریشه آن حیا وعفاف باشد.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس، با تاکید بر این که از نظر دین مبین اسالم حجاب به 
معنای پرده نشینی و انزوا نیست،ابراز داشت:حجاب عامل و مجوز فعالیت های اجتماعی سالم و 

سازنده زنان در عرصه های مختلف جامعه بدون نگاه جنسیتی به آنان است.
خانم سیده رقیه علوی به حضور زنان و بانوان محجبه شیعه و مسلمان در جمهوری اسالمی ایران 
در عرصه های مختلف اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: پس از پبروزی انقالب اسالمی زنان و 
بانوان محجبه در عرصه های مختلف جامعه اعم ازاجتماعی،فرهنگی پزشکی،ورزشی و غیره نقش 
و حضور فعال داشته اند که می توان به موفقیت های آنان در عرصه های بین المللی به ویژه در 

رشته های ورزشی اشاره کرد که با حجاب و پوشش کامل افتخار آفرینی می کنند.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خوهران استان فارس با اشاره به این که حجاب تنها خاص دین مبین 
اسالم نیست بلکه میراث انبیای الهی و ملل مختلف است،تصریح کرد: حجاب قانونی است مطابق 
فطرت پاک انسانی که به دور از هیاهوهای تبلیغاتی رسانه های غربی در همه انسان های پاک 

فطرتی که طالب آرامش و امنیت و به دنیال زندگی سالم هستند، وجود دارد.
وی  با بیان این که حجاب باید به مطالبه عمومی تبدیل شود،خاطر نشان کرد: حجاب نه تنها 
شامل زنان بلکه شامل مردان نیز می شود که منظور از حجاب عالوه بر پوشش ظاهری و رعایت 
موازین و قوانین اسالمی، حجاب به معنای باطنی آن همان داشتن حیا و عفاف است که هم در 

زنان و هم درمردان باید رعایت شود.
علوی، فرهنگ سازی و آماده کردن بسترهای مناسب به صورت تدریجی برای مبارزه با هحجمه 
های دشمنان و استکبار را موثر بیان کرد و افزود:به صورت تدریجی و با فرهنگ سازی و ارائه 
الگوهای ایرانی- اسالمی مد و لباس می توان نوجوانان و جوانان را از هحجمه های تبلیغاتی و 
پر زرق برق رسانه های غربی حفظ کرد و آنان را با ارزش های اصیل ایرانی و اسالمی آشنا کرد.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان فارس در بخش دیگری از گفتگو به شبکه های 
ماهواره ای و فضای نامحدود مجازی اشاره کرد و گفت: متاسفانه شبکه های ماهواره ای و فضای 
مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی در 24ساعت شبانه روز با تبلیغات مد ولباس در طرح ها و 
رنگ های مختلف که از جذابیت های خاصی نیز برخورد دار است، نسل نوجوان و جوان و حتی 
نسل خردسال جامعه ما را هدف قرار داده اند که در برابر این تبلیغات و حجمه ها می شود از فضای 

مجازی برای هدایت و روشنگری مخاطبان این فضا استفاده کرد.
علوی، همچنین با اشاره به حضور هنرمندان و ورزشکاران به عنوان الگوهای نوجوانان و جوانان 
جامعه در فضای مجازی تاکید کرد: هنرمندان ، ورزشکاران و حتی همسرانشان در فضای می توانند 
با تبلیغ و به نمایش گذاشتن عکس ها و مطالبی که نشان دهنده فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی 
است، مخاطبان بیشمار خود را با فرهنگ ناب و اصیل ایرانی و اسالمی آشنا کنند. وی به نقش حوزه 
های علمیه در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اشاره کرد و گفت: طالب و مبلغین محجبه 
حوزه های علمیه با حضور خود در پیکره جامعه ضمن به نمایش گذاشتن پوشش کامل اسالمی 
می توانند به عنوان سفیران حجاب و عفاف در جامعه،  بانوان و زنان  را با پوشش کامل ایرانی 
اسالمی آشنا کنند و به صورت عملی به آنها نشان بدهند که حجاب نه تنها مانع فعالیت و حضور 
آنان در جامعه نمی باشد بلکه  یک ارزش محسوب می شود و به زن امنیت و آرامش هدیه می دهد.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس

حجاب ثمره درختی است که ریشه آن 
حیا و عفاف است 

اخبار مدارس
جایگزین الگو گیری از اهلبیت علیهم السالم کنند. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 آباده طشک برگزار شد

جلسه هم اندیشي استادان راهنما
پژوهش  میرشکاری«معاون  صدیقه  »خانم 
آباده طشک  الزهرا)س(  مدرسه علمیه خواهران 
از برگزاری جلسه هم اندیشي با استادان راهنما: 
خانم ها »خواجه«، »طیبه بیات«، »رفیعی پور«، 
»میرشکاری«، »فاطمه بیات« با هدف پیشرفت 
نمودن  آشنا  و  پژوهشی طالب   – علمی  سطح 
شناخت  راهنما،  استاد  وظایف  شناخت  آن ها، 
علمیه  مدرسه  این  در  پژوهش،  معاون  وظایف 
خبر داد. در این نشست خانم صدیقه میرشکاری 
کرد:  بیان  راهنما  استادان  وظایف  به  اشاره  با 
تدوین  موضوع،  انتخاب  درمرحله های  راهنمایی 
آوری  جمع  تفصیلی،  و  اجمالی  نامه های  طرح 
و  سازماندهی  برداری،  یادداشت  و  اطالعات 
نگارش از مهم ترین وظایف استادان راهنما است. 
وی در ادامه ضمن بحث و گفتگو و هم اندیشي 
آسیب های  از  سری  یک  به  راهنما،  استادان 
گسترده  ازجمله  پایانی  تحقیق  تدوین  فرآیند 
طرح  بودن  کامل  و  دقیق  عدم  موضوع،  بودن 
نامه، عدم تمرکز بر مسآله و سئواالت تحقیق و 
حاشیه رفتن در یادداشت برداری، عدم مدیریت 
اشتغاالت  راهنما،  استاد  و  طلبه  توسط  زمان 
تدوین  تمرکز روی  و طلبه و عدم  استاد  جانبی 

تحقیق پایانی اشاره کرد.

همزمان با دهه کرامت برگزار شد
 جشن میالد حضرت معصومه)س( 

حضور  با  معصومه)س(  حضرت  میالد  جشن 
500 نفر از طالب و خواهران و برادران این شهر 
در سالن کوثر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
جماعت  امام  شد.سخنرانی  برگزار  طشک  آباده 
روستای جزین، مولودی خوانی و پخش کلیپ از 
برنامه های فرهنگی اجرا شده در این مراسم بود.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده 
بیان شد

از آداب مقربین درگاه خدا، نگاه کردن 
به قرآن است

با  کریم  قرآن  تجوید  و  خوانی  روان  دوره 
علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور 

خواهران کوثر آباده برگزار شد.
»حجت االسالم سعیدی« استاد حوزه و دانشگاه 
نظر  و  پرداخت  قرآن  حقیقی  جایگاه  تبیین  به 
ارائه  مورد  این  در  را  غربی  مختلف  دانشمندان 
آداب مقربین درگاه خدا  از  کرد.وی گفت: یکی 
نگاه کردن به قرآن است که استحباب دارد. هر 
روز حداقل یک جز قرآن بخوانیم و بیست دقیقه 
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اخبار مدارس
احترام به والدینش به این مقام رسید و توانست 
رهبری  معظم  مقام  بنویسد.  را  مفاتیح  کتاب 
)مدظله العالی( در خدمت پدر قرار گرفتند که به 

مقام باالیی رسیدند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 استهبان عنوان شد

قرآن کتاب هدایت و راه زندگی است
و  راهنما  قرآن  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 

نقشه ایست تا انسان خداشناس شود. 
»حجت االسالم سعیدی« استاد حوزه و دانشگاه 
در بین طالب و دانشجویان و دانش آموزان بیان 
داشت: قرآن کتاب هدایت و راه زندگیست. باید 
هر چقدر توان داریم قرآن بخوانیم و به آن عمل 

کنیم. 
قرآن  که  دانستید  می  آیا  کرد:  تصریح  وی 
مریضی ها را شفا می دهد؟ ، انسان را پولدار می 
کند؟ اگر هر شب سوره واقعه را بخوانی بی نیاز از 
دیگران می شوی، فقیر نمی شوی. قرآن هم مال 
و هم  انسان  فکر  ، هم  انسان  انسان، هم جان 
اعتقاد انسان را رشد می دهد. ولی بشر چون از 
جایگاه اعتقادی کامل و باالیی برخوردار نیست 

با مشکل مواجه می شود.
قرآن  هدف  داد:  ادامه  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
یعنی  خداست.»لیعبدون  خود  به  رسیدن  ؛ 
انسان  تا  لیعرفون«. قرآن راهنما و نقشه ایست 
خداشناس شود.وی اضافه کرد: قال النبی )ص(: 
روح  در  باید  قرآن  القرآن.«  بتالوت  »علیک 

وجسم و فکر انسان نفوذ کند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 استهبان برگزار شد

محفل انس با قرآن
محفل انس با قرآن باحضور طالب واستادان 
استهبان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

برگزار شد. 
از کالم اهلل  آیاتی  این گزارش قرائت  بر اساس 
از  تعدادی  توسط  سرود  اجرای  مجید،  حمید 
حافظان قرآن، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز 
به برترین حافظان قرآنی و مولودی خوانی توسط 
»خانم دانشور« از مهم ترین برنامه های اجرای 

در این مراسم بوده است.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 
شیراز برگزار شد

اردوی جهادی نیم روزه به روستاهای 
سیخ دارنگون

خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
روزه  نیم  اردوی  برگزاری  از  شیراز  الزهرا)س( 
جهادی در روستاهای منطقه سیخ دارنگون خبر 

داد.

مهمترین نگاه به قرآن، انس با قرآن کریم است که نتیجه آن آشنایی انسان با 
دستگاه الهی و اصل خودش است.

»آیت اهلل شیخ موحد« مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس، در مراسم افتتاحیه دومین دوره تربیت 
مربی تجوید، رعایت تجوید، زیباخوانی و صحیح خوانی قرآن کریم را اولین نگاه به قرآن بیان کرد 
و اظهار داشت: در صدر اسالم این امور را از پیامبر یاد می گرفتند و از اواخر قرن سوم و اوایل قرن 

چهارم دستورات تجوید طبقه بندی و تنظیم شدند. 
وی افزود: تقریباً یک امر بدیهی است که اگر قرآن با لحن خوب و زیباتری قرائت شود، قابل توجه تر و 

موثرتر است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس نگاه دوم را توجه به مفاهیم و تفسیر قرآن کریم دانست و 
گفت: هر چند از لحاظ قرائت جایگاه خوبی پیدا کردیم، اما از این نظر که مفاهیم قرآنی در جای جای 

زندگی رخنه کند، هنوز جای تالش است. 
وی افزود: اگر به قصه های قرآنی توجه کنیم، هر کدام یک پیام بسیار مهم و قابل پیاده شدن در هر 
جامعه ای را دارد. همان طور که در غرب برای معرفت شناسی مطالعه معارف ادیان خصوصاً معارف 

قرآنی پیشنهاد شده است. 
آیت اهلل شیخ موحد گفت: همه افراد حق استفاده از قرآن را دارند به شرط آنکه علم اصول، زبان و 

ادبیات عرب را بدانند و با روایات و شأن نزول آیات آشنا باشد.
وی با اشاره به اینکه توجه به مفاهیم و تفسیر، پیش نیاز انس با قرآن کریم است، تأکید کرد: مهمترین 

نگاه، انس با قرآن است که نتیجه آن آشنایی انسان با دستگاه الهی و اصل خودش است. 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس انس بدون شناخت را محال عقلی دانست و تصریح کرد: هر 

کس اهل حقیقت شد، پذیرفته می شود و در قلوب مردم جا پیدا می کند. 
وی در پایان با اشاره به انس عمیق شاگردان حضرت زهرا)س( با قرآن به گونه ای که مکالمات 
روزمره را با استفاده از آیات قرآن پاسخ می دادند، گفت: انتظار از حوزه خواهران، انتقال معارف و 

علوم اسالمی است.

آیت اهلل شیخ موحد در مراسم افتتاحیه دومین دوره تربیت مربی تجوید 

انس با قرآن کریم؛ راه رسیدن به اصالت انسانی

جلسه  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دفاع از پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد.
مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه خانم سعیده احمدزاده از طالب گرایش کالم اسالمی، ورودی 
سال 87  مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان » قدرت خدا در آیات 

و روایات« و با راهنمایی حجت االسالم محمد هادی رحیمی صادق برگزار شد.
را  آن  داوری  و  بود  شناس  حق  مرتضی  حجت االسالم  نامه  پایان  این  مشاور  افزود:  وی 

حجت االسالم محّمدرضا مصطفی پور بر عهده داشت.
پایان نامه به شرط  این  معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: 

انجام اصالحات با رتبه خوب پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه

اخبار مدارس
درباره زندگی معصومین)ع(مطالعه کنیم.

به منظور ارتقای سطح زندگی بانوان آباده طشک 
برگزار شد

کارگاه آموزش مهارت های زندگی 
علمیه  مدرسه  مدیر  خواجه«  پریجان  »خانم 
برگزاری  از  طشک  آباده  الزهرا)س(  خواهران 
هدف  با  زندگی  مهارت های  آموزش  کارگاه 
نفراز   50 حضور  با  زندگی،  کیفی  ارتقای سطح 
در  جمالی  خواجه  روستای  بانوان  و  دختران 

مسجد امیرالمومنین)ع( این روستا خبرداد.
بیان  با  آموزشی  کارگاه  این  در  خواجه  خانم 
مقدمه ای در خصوص نیاز به کسب مهارت های 
تنهایی،  به  دانش  و  علم  نبودن  کافی  و  زندگی 
توصیه هایی را در باب زندگی به دختران کرد.                 
وی گفت: علم و دانش با مهارت متفاوت است.

همان طورکه یک شناگر تنها با مطالعه اطالعاتی 
در مورد ورزش شنا، شناکردن را یاد نمی گیرد و 
طور  به  معلومات  کارگیری  به  و  تمرین  نیازمند 
بر  نیزعالوه  بانوان  و  دختران  است،  عملی 
به  بایدآن هارا  زندگی،  مهارت های  یادگیری 
ارتقای  تا در  به کار گیرند  طورعملی در زندگی 

سطح زندگی آن ها مؤثر باشد.

مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده برگزار کرد
اردوی جهادی طالب

با  آباده  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه 
سه  از  طلبه  خواهران  و  برادران  همکاری 
و  عشر  اثنی  صادق)ع(،  علمیه)امام  مدرسه 
جهادی  برگزاری»اردوهای  به  اقدام  کوثر( 
روستایی  مناطق  در  سجادی«  شهید  گروه 

آباده طشک کردند. محروم 
در این حرکت جهادی به منظور باال بردن سطح 
نیز  اسالمی  طب  کالس  روستا  اهالی  سالمتی 
شهدا،  خانواده  از  دیدار  همچنین  شد.  برگزار 
از  جزئی  هم  سالمندان  و  مسجد  همسایه های 

حیطه فعالیتی این گروه جهادی بود.
مراسم اختتامیه اردوهای جهادی با حضور نماینده 
آباده»حجت  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  محترم 
االسالم سید حسن موسوی خراسانی« همراه با 

اهدای جوایز به برگزیدگان برگزار گردید.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 استهبان بیان شد

جذب جوانان رمز موفقیت یک مدیر
بیت  فرهنگی  قرآنی  موسسه های  مسئول 
رمز  و  مدیر  ویژگی  اولین  استهبان:  االحزان 
القلب«  »غلیظ  که  است  این  او  موفقیت 
خوش  انسانی  که  است  موفق  مدیری  نباشد. 
علیرضا  »حجت االسالم  باشد.  قاطع  و  اخالق 
فرهنگی  قرآنی  موسسه های  شاهسونی«مسئول 
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دانشگاه  و  حوزه  استاد  ارزاقی«  فاطمه  »خانم 
ترویج  را  اردوها  گونه  این  برگزاری  از  هدف 
فرهنگ اصیل نبوی، آموزش احکام و پاسخگویی 
مسائل  خصوص  در  مشاوره  شرعی،  مسائل  به 
تربیتی، خانواده و ارتقاء سطح دینی کودکان در 

مناطق محروم بیان نمودند.

به مناسبت میالد حضرت معصومه)س(
 و روز دختر برگزار شد

جشن بزرگ »حریم آفتاب« 
به  جهرم  نرگس  حضرت  علمیه  مدرسه 
و  فاطمه معصومه )س(  مناسبت میالد حضرت 
روز دختر، جشن باشکوهی برای دختران سطح 

شهر برگزار کرد.
مدرسه  فرهنگی  معاون  بنایی«  »مریم  خانم 
خصوص  در  جهرم،  نرگس)س(  حضرت  علمیه 
این مراسم گفت: این مراسم برای اولین بار، به 
صورت گسترده برای دختران و خانم های سطح 
برای  مختلف،  های  ارگان  همکاری  با  شهر، 
قریب به 2000 نفر از دختران و خانم های سطح 

شهر برگزار شد. 
در این مراسم برنامه های متنوع و جدیدی برای 
های  غرفه  کردن  دایر  گردید.  اجرا  مخاطبان 
مختلف حجاب و عفاف، آموزش دوخت و برش 
فروش  غرفه  کنار  در  رایگان  صورت  به  چادر 
و...  کتاب  غرفه  دختران،  دستی  صنایع  چادر، 
بخشی از این مراسم بود که با استقبال گسترده 

مدعوین روبرو شد.
این جشن، مراسم  افزود: مهم ترین بخش  وی 
نمادین چادر به سر کردن دختران زیر 13 سال 
انجام  ایشان  مادران  توسط  که  بود  شهر  سطح 
گردید و تاج بندگی حجاب بر سر دختران خود 
علمیه  مدرسه  مدیر  توسط  سخنرانی  نهادند. 
مولودی  خانی،  قره  خان  )س(  نرگس  حضرت 
خوانی، اجرای مسابقه شال بستن، توزیع ده کیلو 
محصوالت  اهدای  مدعوین،  میان  نذری  حنای 
حجاب و عفاف از جمله ساق دست و هدبند به 
های  برنامه  دیگر  از  مراسم  در  حاضر  دختران 

متنوع این مراسم شاد و باشکوه بود.
خانم بنایی گفت: امید است که این گونه مراسم 
مراسم  مانند  مذهبی  های  برنامه  دیگر  همانند 
نهادینه  و  فراگیر  و...  حسینی  شیرخوارگان 
تنها  نه  گسترده،  صورت  به  ساله  همه  و  شده، 
دیگر  در  زمان  هم  بلکه  جهرم،  شهرستان  در 

شهرهای کشور نیز به مرحله اجرا در آید.

معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( 
شیراز کسب کرد

مقام استاد راهنمای برگزیده جشنواره 
بین المللی بانو امین

»خانم مریم مشکاتی« معاون پژوهش مدرسه 

نشست هم اندیشی با موضوع » چگونگی پاسخگویی به شبهات« با حضور 
کارشناس دینی رادیو معارف قم در شیراز برگزار شد.

با حضور استاد رضا  اندیشی اعضای هسته های پژوهشی، مبلغین و طالب فعال  جلسه هم 
محمدی از قم برگزار شد. در این جلسه به چگونگی پاسخگویی به شبهات پرداخت.

»حجت االسالم رضا محمدی« در جمع اعضای هسته های پژوهشی، مبلغین و طالب گفت: 
معلومات کافی، آشنایی با روش ها، تمرین و ممارست و تکرار و استعدادهای ذاتی چهار امر 

الزم برای پاسخگویی به شبهات دینی است.
وی افزود: یکی از وظایف ما در پاسخ به سواالت، جهت دادن به سواالت است. یعنی سواالت 
را به سمتی سوق دهیم که افراد به سراغ سواالتی بروند که یکی از مشکالت انسان را حل کند 

و به درد دنیا و آخرت آن ها بخورد.
از سواالت چه جواب  یا معادشناسی مطرح کنند. بعضی  برای مثال سواالت خداشناسی و 
را  ذائقه مردم  باید  را حل نمی کند. در حقیقت  داده شود و چه جواب داده نشود مشکلی 

عوض کرد. 
کارشناس دینی رادیو معارف قم اظهار داشت: هر شبهه ای که مطرح می شود در واقع یک 
برهان است که یا صغرا و یا کبرای آن مشکل دارد. برای طلبه ها و اساتید دانشگاه الزم است 
که علم متدلوژی را یاد بگیرند و تشخیص دهند که هر موضوعی مربوط به کدام علوم است تا 

بتوانند با استفاده از کلیات همان علم جوابگو باشند. 
وی تبیین، تعریف و تحدید موضوع را مراحل پاسخگویی به شبهات عنوان کرد و افزود: با تبیین 
و تعریف موضوع می توان 80 درصد از شبهات را حل کرد. یعنی می توان ابتدا با جواب نقضی 

التهاب شبهه را از بین برد و بعد با جواب حلی، شبهه را ریشه کن کرد.
حجت االسالم محمدی در پایان به سواالت طالب، پاسخ و جلسه را با دعا به پایان رساند.

به همت معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه هم اندیشی چگونگی 
پاسخگویی به شبهات

جلسه  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دفاع از پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد.
علوم  و  تفسیر  گرایش  از طالب  کالنترزاده  کبری  خانم  دفاعیه  جلسه  گفت:  صدیق  مدینه 
قرآنی، ورودی سال 89  مرکز تخصصی الزهرا گراش، با عنوان »راهکارها و موانع تحقق و 

گسترش امنیت اجنماعی« و با راهنمایی حجت االسالم جعفر انواری برگزار شد.
وی افزود: مشاور این پایان نامه حجت االسالم محمد عباس زاده جهرمی بود و داوری آن را 

حجت االسالم سیدمنظر حکیم بر عهده داشت.
رتبه  با  پایان نامه  این  کرد:  اظهار  شیراز  فارس  استان  خواهران  علمیه  پژوهش حوزه  معاون 

عالی پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه

اخبار مدارس
مراکز  مدیران  و  استادان  بین  در  االحزان  بیت 
حوزوی و قرآنی استهبان رمز موفقیت یک مدیر 
لینفضوا  القلب  غلیظ  لو کنت فضا  آیه »و  طبق 
وشاورهم  لهم  واستغفر  عنهم  فعفا  حولک  من 
فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل« در جذب 
جوانان بیان داشت. وی گفت: اولین ویژگی مدیر 
القلب«  که »غلیظ  است  این  او  موفقیت  رمز  و 
خوش  انسانی  که  است  موفق  مدیری  نباشد. 
هر  باشیدکه  داشته  توجه  باشد.  قاطع  و  اخالق 

جا تحکمی برخورد کردیم، موفقیت کم است.

استاد اخالق حوزه در مراسم افتتاحیه مدرسه 
علمیه الزهرا)س( آباده طشک خواستار شد

تهذیب نفس و اخالق
 درکنار تحصیل علمی

جدید  تحصیلی  سال  شروع  افتتاحیه  مراسم 
با حضور  آباده طشک  الزهرا)س(  مدرسه علمیه 
خانواده  و  طالب  کادر،  اساتید،  شهر،  مسئولین 

ایشان در سالن کوثر این مدرسه برگزار شد.
در این مراسم پس از قرائت پیام »حجت االسالم 
جمشیدی« مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران کشور، »حجت االسالم کشاورز« استاد 
اخالق حوزه بیان داشت: در همه اعصار و قرون، 
بشریت نیازمند قرار گرفتن در مسیرها و آموختن 
پاکش  فطرت  سوی  به  را  او  که  است  علومی 
رهنمون کند، که یکی از این مسیرها تحصیل در 
حوزه علمیه و استفاده از فضای علمی و معنوی 
با اشاره به حدیث امام صادق)ع(  آنجاست. وی 
که می فرماید: »پدرم همواره به یاد خدا بود، در 
حال راه رفتن، غذا خوردن، و حتی هنگام سخن 
اینکه  بدون  گفت،  می  خدا  ذکر  مردم  با  گفتن 
به  زبانش  دیدم که  بخورد، می  به هم  لبهایش 
اله اال اهلل « در حرکت است«، اظهار  ذکر »ال 
امتداد  و  ادامه  علمیه  داشت: دروس حوزه های 
امام  و  السالم(  باقر)علیه  امام  بحث  های  حلقه 
صادق )ع( است. حجت االسالم کشاورز گفت: 
)علیهم  بیت  اهل  مکتب  در  قدم  که  کسانی 
تهذیب  نظر  از  بایست  می  گذارند،  می  السالم( 
نفس و اخالق از سیره عملی آن بزرگواران الگو 
اکتفا نکنند. در  تنها  به تحصیل علمی  گرفته و 
مداح  برادر  خوانی  مولودی  ضمن  مراسم  این 
قربان،  عید  مناسبت  به  پور  بخشی  حاج حسین 

هدایایی به طالب تقدیم شد.

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا)س( آباده 
طشک خبر داد

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی 
جمعی از طالب 

الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
شش  دفاعیه  جلسه  برگزاری  از  طشک  آباده 
تحقیق پایانی در مؤسسه آموزش عالي حوزوي 
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اخبار مدارس
حائز  شیراز،  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه 
پژوهشی  برگزیده جشنواره  راهنمای  استاد  رتبه 

بین المللی بانوامین گردید.
این برنامه در راستای اهتمام به گسترش فعالیت 
سالم  رقابت  ایجاد  باهدف  و  بانوان  پژوهشی 
علمی درعرصه مطالعات اسالمی، فعالیت خود را 
از اردیبهشت ماه 94 آغاز نمود و در اولین مرحله 

1707 اثر به جشنواره ارسال شد.
ارسال  جشنواره  این  به  اثر   150 است  گفتنی 
برنامه  این  در  نیز  طالب  پژوهشی  تحقیقات  و 

شرکت داده شد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
مرودشت برگزار گردید

دوره مقدماتی مهدویت
طالب  حضور  با  مهدویت  مقدماتی  دوره 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و 

فاطمه الزهرا)س( مرودشت برگزار شد
علمیه  مدرسه  مدیر  خلیفه«  فاطمه  »خانم 
اظهار  مرودشت  فاطمه الزهرا)س(  خواهران 
شناخت  سطح  ارتقای  باهدف  دوره  این  داشت: 
و آگاهی طالب نسبت به امام عصر، باال بردن 
مهارت طالب شرکت کننده، القا مفهوم صحیح 
انتظار به طالب و گزینش طالب برای ورود به 

دوره پیشرفته ، برگزار شده است.
انصاری« استاد حوزه  ادامه »حجت االسالم  در 
و دانشگاه، امام را به عنوان کامل ترین الگوی 

حسنه زندگی معرفی کرد.
خاطرنشان  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
برای  تمرین  دوران  واقع  در  غیبت  دوران  کرد: 
این دوران،  در  بوده و مهم ترین وظیفه  شیعیان 
انتظار واقعی است. انتظار نه به معنای نشستن و 
دست روی دست گذاشتن، بلکه به معنای کسب 
آگاهی درباره امام زمان)عج(، قدم برداشتن برای 
برای  زمینه  کردن  فراهم  و  ایشان  به  نزدیکی 

ظهور آن امام است.  

باحضور امام جمعه استهبان 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 

این شهرستان برگزار شد
مراسم آغاز سال تحصیلی 96-95

مدرسه   96-  95 تحصیلی  سال  آغاز  مراسم 
حضور  با  استهبان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
المسلمین مصطفی خاوری«،  »حجت االسالم و 
سال  در  استاد  و  طالب  شهرستان،  جمعه  امام 

اجتماعات غدیر این شهرستان برگزار گردید
حجت االسالم والمسلمین خاوری، ضمن تبریک 
ذی الحجه  ماه  مبارک  اعیاد  و  ایام  مناسبت  به 
طالب  به  تبریک  و  والیت  و  امامت  دهه  و 
ابراز  و  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  و  جدید الورود 
این  توسط  شده  انجام  ازفعالیت های  خوشحالی 

7

جلسه  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دفاع از پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد.
مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه خانم حمیده رهبر از طالب گرایش کالم اسالمی، ورودی 
سال 87  مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان »عدل الهي از منظر 
شهید مرتضي مطهري و قاضي عبدالجبار« و با راهنمایی حجت االسالم محمد هادی رحیمی 

صادق برگزار شد.
را  آن  داوری  و  بود  طلعتی  هادی  محمد  حجت االسالم  نامه  پایان  این  مشاور  افزود:  وی 

حجت االسالم محّمدرضا مصطفی پور بر عهده داشت.
پایان نامه به شرط  این  معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: 

انجام اصالحات با رتبه خوب پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه

العلماء باقون مابقی الدهر
این حقیقت بزرگ معلول چه چیزی است؟ بقاء علما معلول چه چیزی است و فلسفه آن چیست؟

به نظر می رسد بهترین اثر وجود علما، راهنمایی و رساندن مردم به حقایق عالم می باشد. علما 
نمی گذارند معاندین از غفلت مردم استفاده کرده و حقایق را وارونه جلوه دهند و احیانًا باطل را 

حق و حق را باطل معرفی کنند.
حقیقت، ماندنی و ماندگار است و خلقت انسان با او عجین و الفت دارد. تمایل انسان به حقیقت، 
اند، خدمات  افرادی که به دنبال این نکته بوده  امری فطری و همگانی است. در این عالم، 

بزرگی کرده و حیات آن ها معلول خدمات آن هاست.
مرحوم مجلسی یکی از آن هاست. با صفویه کنار آمد تا بتواند، جغرافیای تشیع در عالم ایجاد 
کند. اگر این کار را نکرده بود، هیچ گاه جغرافیای تشیع پدید نمی آمد و شیعه کشور و مرز 
نداشت و در نتیجه علوم اهل بیت به دست فراموشی سپرده میشد و امروز دین حقیقی پیامبر 

زیر خرمن ها خاکستر معاندین، یا محو شده و یا به کلی تحریف می گشت.
مجلسی و امثال او از خود گذشتگی کردند و به تمام معنی کلمه ایثار، که این جغرافیای تشیع 
پدید آمد و ماند. مشاهده می کنید سردمداران دنیاطلب که خود را متولی حرمین شریفین معرفی 
می کنند، چه خیانت هایی در عالم اسالم با پول و نفت مسلمین به اسالم و مسلمین روا داشته 

و نوکری اجانب را بر خدمت به مسلمین مقدم می دارند.
مرحمت و رضوان خداوند متعال بر مجلسی پدر و پسر و امثال او باشد و مارا بقیه السلف قرار 

دهد. آمین یا رب العالمین

نوشتاری از مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان فارس، حضرت آیت اهلل شیخ موحد 

بمناسبت روز بزرگداشت عالمه مجلسی

اخبار مدارس
ریحانةالنبي س شیراز خبر داد.

»خانم صدیقه میرشکاری« گفت: در این جلسات  
موضوع  با  خود  پایانی  تحقیق  از  نعمتی  راضیه 
زینب  اسالمی«،  زندگی  سبک  شناسی  »آسیب 
رحمتی از تحقیق پایانی خود با موضوع »رابطه 
پایانی  تحقیق  از  الیاس وند  زهرا  دنیا«،  و  دین 
از دیدگاه شیعه و  با موضوع »والیت فقیه  خود 
پایانی  تحقیق  از  نگهداری  راحله  سنت«،  اهل 
اجتماعی«،  روابط  با موضوع »بایسته های  خود 
موضوع  با  خود  پایانی  تحقیق  از  زارعی  امینه 
»آسیب شناسی جامعه منتظر« وراضیه شیخ علی 
و  »بهشت  موضوع  با  خود  پایانی  تحقیق  از 
نعمت های بهشتی در آیات و روایات« دفاع کردند. 
وی تصریح کرد: در این جلسات دفاعیه خانم ها 
معصومه معتضدیان و طیبه بیات به عنوان اساتید 
اساتید  عنوان  به  فالح زاده  طیبه  خانم  و  راهنما 
داور حضور داشتند.خانم میر شکاری اظهار داشت: 
این طالب با رتبه عالی و بدون اشکال موفق به 

گذراندن تحقیق پایانی خود شدند.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده بررسی شد
رشد در دامان درگیری و مبارزه

علمیه  مدرسه  استادان  اندیشی  هم  نشست 
خواهران کوثر آباده در جمع استادان و مدیر این 
مدرسه برگزار شد. »آقای مسعودی« استاد حوزه 
و دانشگاه اظهار داشت: طلبگی انتخاب خداست 
پنجه  و  با مشکالت دست  باید  برای شما، پس 
مشکالت  با  درگیری  با  انسان  که  چرا  کرد  نرم 
رشد خواهد کرد. رشد در دامان درگیری و مبارزه 
است. استاد حوزه و دانشگاه گفت: تقویت نگرش 
عشق به خدا، تقویت روحیه مبارزه گری در طالب، 
تاکید بر اصل وظیفه و حفظ لطافت زنانه و بارز 
نمودن شخصیت حضرت زینب)س( از مهم ترین 

راهکارهای ارائه شده در این مراسم بوده است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( استهبان 
برگزار شد

جلسه دفاعیه جمعی از طالب
پژوهش  معاون  معزی«  سادات  مریم  »خانم 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( استهبان، از 
از  جمعی  پایانی  تحقیق  دفاعیه  جلسه  برگزاری 
طالب در این مدرسه خبر داد. خانم معزی گفت: 
در این جلسات  سعیده استراحتی با موضوع »تقوا 
موضوع  با  علیزاده  روایات«، صدیقه  و  آیات  در 
منظر  از  کودکان  عبادی  تربیت  های  »روش 
با موضوع »نقش خانواده  زینب خرداد  اسالم«، 
با  فقیهی  الهام  و  فرزندان«  جنسی  تربیت  در 
موضوع »بهشت و بهشتیان در آیات و روایات« 
دفاع کردند.وی افزود: این جلسات که به داوری 
شد،  برگزار  معصومی  عبدالهادی  حجت االسالم 

تحقیق پایانی طالب با رتبه عالی پذیرفته شد.



اخبار مدارس
برایشان  که  فرصتی  باید  طالب  گفت:  مدرسه 
این  از  و  شمارند  مغتنم  را  است  شده  فراهم 
توفیق  این  زیرا  ببرند  را  استفاده  نهایت  فرصت 

الهی نصیب هرکسی نمی شود.
جهت  است  مسیری  حوزه  به  ورود  افزود:  وی 
کسب معارف الهی و فرصت مغتنمی برای ترویج 

دین اسالم است.
امام جمعه استهبان در بخش دیگری از سخنان 
خود، با اشاره به این که دروس حوزوی در تمام 
اگر  ساخت:  خاطرنشان  است  راهگشا  زندگی 
موثر  جامعه  در  و  باشید  موفقی  طلبه  بخواهید 
باشید باید تالش کنید و هدف خود را مشخص 
همین  از  کنید  افزود: سعی  پایان  در  نمایئد.وی 
ابتدا مطالعات خود را شروع کنید، مباحثه را جدی 
بگیرید زیرا مباحثه یکی از رموز موفقیت طالب 

است.

همزمان با مدارس علمیه سراسر کشور برگزار شد
مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی 

جدید مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( 
جنت شهر

جدید  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
شهر  جنت  الزهرا)س(  فاطمه  علمیه  مدرسه 
همزمان با مدارس علمیه خواهران سراسر کشور 

در این مدرسه برگزار شد. 
مدیر  کشتکار«  زیبا  »خانم  ابتدا  مراسم  این  در 
مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( پس خوش آمد 
اساتید،  کادر،  مسئولین شهر،  به موسس،  گویی 
پیام حجت  متن  ایشان،  های  خانواده  و  طالب 
را  جمشیدی  رضا  محمود  والمسلمین  االسالم 
قرائت و سپس طی کلیپی فعالیت های فرهنگی 
برای  را  فرهنگی  معاونت  توسط  شده  انجام 

میهمانان تشریح کرد.
در بخش دیگری از این مراسم »حجت االسالم 
به  اشاره  با  شهر  جنت  جمعه  امام  خسروی« 
حال  و  قاجار  زمان  دینی  و  اجتماعی  وضعیت 
انتظارات  و  ویژگی طالب  و  بیان خصوصت  به 
جامعه از ایشان پرداخت و در پایان از نفرات برتر 
آموزشی ورودی های مهرو بهمن ماه 94 همراه 

با اهدا جوایز تقدیر و تجلیل کرد. 

امام جمعه شهرستان جنت شهر تصریح کرد
احترام متقابل زوجین؛ عامل تحکیم 

بنیان خانواده
حجت االسالم خسروی احترام متقابل زوجین 
مهمترین  از  را  خشونت  از  پرهیز  و  یکدیگر  به 
عوامل تحکیم خانواده دانست و گفت: زمانی که 
احترام از زندگی حذف شود، تحقیر جایگزین آن 

شده و زندگی مشکل و طاقت فرسا می شود.
»حجت االسالم خسروی« امام جمعه شهرستان 
ویژه  آسمانی  زوج  جشن  مراسم  در  شهر  جنت 
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به همت معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان فارس، دومین دوره 
تربیت مربی تجوید در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( شیراز برگزار 

شد. 
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان گفت: این معاونت در ادامه فعالیت های گسترده 
قرآنی فرهنگی خود برای غنی سازی مدارس استان از حیث مربی تجوید، تصمیم به برگزاری 

دومین دوره تربیت مربی قرآن کریم نمود.
سیده رقیه علوی گفت: پس از مذاکرات متعدد با معاونت فرهنگی – تبلیغی مرکز و استعالم 
از مدارس لیست افراد واجد صالحیت شرکت در دوره مشخص گردید و سپس برنامه ریزی و 

تهیه جدول زمانبندی دوره در تیرماه جاری انجام شد. 
وی ادامه داد: این دوره با تدریس »خانم هاجر عزت پژوه« از اساتید و داوران مطرح کشوری و 
با حضور 30 نفر از اساتید مدارس علمیه سراسر استان فارس به صورت کارگاهی در دو نوبت 

صبح و بعد از ظهر برگزار شد. 
وی اظهار داشت: در پایان دوره، مربیان شرکت کننده از حیث اجرای قواعد تجویدی در قرائت 
و مهارتها و روش تدریس مباحث به صورت عملی مورد ارزیابی قرار گرفتند و به افرادی که 
حد نصاب امتیاز الزم را کسب نمایند، مدرک معتبری از سوی معاونت فرهنگی مر کز مدیریت 
قرآنی  زمزمه  طرح  ارزیابی  و  تجوید  درس  جهت  ایشان  تدریس  مجوز  که  شد  خواهد  اعطا 

مدارس می باشد. 
ارزیابی سطح  معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان فارس گفت: در نظر داریم، طرح 
علمی مربیان تجوید مدارس استان را جهت کشف نقاط ضعف و قوت ایشان و معرفی مربیان 
برتر و ضعیف در این زمینه، با هدف ارتقاء توان علمی و مهارتی مربیان به اجرا درآوریم. این 
طرح به صورت بازدید از کالس ها و رصد روش تدریس اساتید و ارزیابی توان قرائت صحیح 

طالب  صورت خواهد پذیرفت.

 با حضور 30 شرکت کننده از استان فارس برگزار شد  

دومین دوره تربیت مربی تجوید قرآن

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس از برگزاری جلسه دفاع 
از پایان نامه یکی از طالب غیرحضوری سطح سه به صورت ویدئو کنفرانس در 

ساختمان مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس خبر داد.
مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه خانم آذر کاشفی از طالب گرایش تفسیر و علوم قرآنی، ورودی 
سال 89 مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان »نقش و جایگاه برائت در 

حج از دیدگاه قرآن و حدیث« و با راهنمایی حجت االسالم محمدعلی رستمیان برگزار شد.
وی افزود: مشاور این پایان نامه حجت االسالم جعفر انواری بود و داوری آن را حجت االسالم حمید 
عارفیان بر عهده داشت. معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: این 

پایان نامه با رتبه عالی پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

دومین جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه 
طالب غیرحضوری

اخبار مدارس
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(

 استهبان برگزار شد
کالس حفظ قرآن ویژه 130 نفر طالب

قرآن  مفاهیم  و  تجوید  حفظ،  کالس های 
آموزان  دانش  و  دانشجویان  طالب،  ویژه  کریم 
سراسر کشور با همکاری موسسه قرآنی فرهنگی 
بیت االحزان حضرت زهرا)س( در مدرسه علمیه 
»خانم  شد.  برگزار  استهبان  الزهرا)س(  خواهران 
خدیجه قاسم زاده« مدیر مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( استهبان بیان داشت: در این دوره افراد 
شرکت کننده 4 جز از قرآن را حفظ می کنند. وی 
این  در  ها  کالس  این  برگزاری  از  هدف  افزود: 
مکان، آشنایی دانشجویان و دانش آموزان با فضای 

حوزه و جذب آن ها به این مکان معنوی است.

با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( استهبان

مراسم یاد و خاطره شهدا برگزار شد
مراسم یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  مقدس 
غالمحسین  »آقای  شد.  برگزار  استهبان 
این  در  مقدس  دفاع  رزمندگان  از  خوشقدم«، 
مراسم درباره زندگی روحانی شهید »محمدجواد 
اختیاردار« به ایراد سخن پرداخت. وی معنویت، 
به  کمک  مردم داری،  استعداد،  روحانیت، 
محرومان ، هوش، انجام واجبات، ترک محرمات، 
کوشش، مهربانی و... را از ویژگی های این شهید 
برشمرد.آقای خوش قدم عنوان کرد: این شهید 
بزرگوار با شروع جنگ تحمیلی با شنیدن ندای 
رهبر، به سوی جبهه پرگشود. وی روحی سرشار 
از یقین داشت و این را می شد از لب های روزه 

دار و نمازهای شبانه اش در دل سنگر فهمید.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 
شیراز برگزار شد

ایستگاه صلواتی محصوالت فرهنگی 
شهدایی

»خانم فاطمه ارزاقی« معاون فرهنگی مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( شیراز از برپایی ایستگاه 
صلواتی محصوالت فرهنگی با محوریت شهید ، 
شهدا و جنگ تحمیلی خبر داد. خانم فاطمه ارزاقی 
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
شیراز هدف از برپایی این ایستگاه صلواتی، آشنایی 
بیشتر طالب با فرهنگ شهادت و تشویق طالب 

به مطالعه کتب شهدایی و سیره شهدا بیان نمود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 شیراز بررسی شد

شخصیت شناسی مدعیان دروغین مهدویت 
»خانم نجمه رضوی« معاون پژوهش مدرسه 
علمیه الزهرا )س( شیراز، از برگزاری یک جلسه 



اخبار مدارس
بیان سبک  به  و عموم  زوج های جوان طالب 
تقویت  با هدف  آسان  ازدواج  و  اسالمی  زندگی 
و  اسالمی  زندگی  سبک  ترویج  خانواده،  بیان 

ازدواج آسان پرداخت.
تحکیم  عوامل  مهمترین  از  یکی  افزود:  وی 
راز  و  یکدیگر  با  زوجین  روابط  افزایش  خانواده، 
خوشبختی زوجین، احترام گذاشتن به یکدیگر و 
پرهیز از و همچنین احترام گذاشتن به جسم و 

روح همسر است.
زمانی  داشت:  بیان  خسروی«  االسالم  »حجت 
که احترام از زندگی حذف شود، تحقیر جایگزین 
آن شده و زندگی مشکل و طاقت فرسا می شود. 
و  افسردگی  جمله  از  بیماری ها  از  بسیاری  لذا 
فرد  سراغ  به  تندگدستی  و  فقر  مانند  مشکالت 
مشکالت  مقابل  در  جوانان  رو  این  از  می آید؛ 
زندگی، نباید توکل به خدا را فراموش کنند. بلکه 
باید از نعمتهایی که خداوند به آنها داده شاکر و 

سپاسگزار باشند.
در پایان این مراسم از یک زوج موفق دعوت شد 
که ایشان با اشاره به فراز و نشیب های زندگی 
راز  بلکه  نیست.  ثروت  خوشبختی،  راز  افزودند: 
خوشبختی، احترام گذاشتن زوجین به یکدیگر و 
در کنار هم بودن هست؛ که با توکل به خداوند 

می توان در سختی ها پیشرفت کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
جنت شهر برگزار شد

گردهمایی مبلغان و ائمه جماعت
به منظور اجرای برنامه های تبلیغی، فرهنگی 
محرم  ماه  در  التحصیل  فارغ  طالب  تربیتی  و 
عنوان  به  پرورش  و  آموزش  به  آ نها  معرفی  و 
مبلغ  اعزام  هم چنین  و  مدارس  جماعت  ائمه 
گردهمایی  اولین  این،  در  اطراف  روستاهای  به 
خواهران  علمیه  مدرسه  التحصیل  فارغ  طالب  

فاطمه الزهرا س جنت شهر برگزار شد.
    در این گردهمایی پس از بیان وظیفه خطیر 
مبلغان و کمبود مبلغ فرهیخته، به بیان آیین نامه 
کمیته آموزش و پرورش و برنامه های ستاد اقامه 
نماز آموزش و پرورش پرداخته شد و مبلغان فارغ 
التحصیل در زمینه های مختلف دیدگاه و پیشنهاد 

خود را ارائه کردند. 
ارائه راه کار و طرح جدید برای بهتر شدن رابطه 
و  مبلغان  توسط  آموزان  دانش  با  جماعت  ائمه 
آموزش  رئیس  با  جلسه  برگزاری  جماعت،  ائمه 
و پرورش جنت شهر، برگزاری جلسه با مدیران 
خصوص  در  سنجی  نظر  فرم  توزیع  و  مدارس 
تحصیلی  سال  در  جماعت  ائمه  عملکرد  نحوه 
معرفی  شهر،  مدارس  بندی  سطح   ،94-95
آموزش  به  مدارس  سطح  با  متناسب  مبلغان 
و  مبلغان  ارزیابی  آزمون  برگزاری  پرورش،  و 
وائمه  مبلغان  افزایی  مهارت  جلسه  برگزاری 
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مدیر حوزه علمیه خواهران فارس گفت: شاخصه اصلی انقالبی بودن، مردمی 
باقی ماندن و دنبال حقیقت رفتن در همه ی ابعاد است.

آیت اهلل علی شیخ موحد با اشاره به مسئله انقالبی بودن حوزه ها از زمان انقالب اسالمی و بنا 
به اعتقاد برخی انقالبی بودن جزء ذات حوزه های علمیه است، گفت: حوزه انقالبی اصطالح 
تازه ای نیست، مخالفت حوزویان با استبداد همیشه مساوی با انقالبی بودن می باشد و نقش 
آن در براندازی استبداد حداقل دو بار در ایران و یکبار در عراق بر جهانیان اثبات شده و جایگاه 

حوزه اعطاء این باور به مردم است که می توان در مقابل استبداد ایستاد.
مدیر حوزه علمیه خواهران فارس در ادامه این گفتگو اظهار داشت: شاخصه اصلی انقالبی بودن، 
مردمی باقی ماندن و دنبال حقیقت رفتن در همه ابعاد است. استاد حوزه فارس بیان کرد: حوزه 
هنوز نتوانسته  نیاز یک جامعه توحیدی را در بعضی ابعاد همانند صداقت و درستکاری فراهم 

کند. وی در پایان گفت: انقالب اسالمی بدون حوزه ها پیروز نمی گردید.

آیت اهلل شیخ موحد

اخبار مدارسانقالبی بودن ذات حوزه علمیه است
دفاعیه تحقیق پایانی در این مدرسه خبر داد.

مدرسه  پژوهش  معاون  رضوی  نجمه  خانم 
جلسه  داشت:  اظهار  شیراز،  )س(  الزهرا  علمیه 
معصومی«  افسانه  »خانم  پایانی  تحقیق  دفاعیه 
دروغین  مدعیان  شناسی  موضوع »شخصیت  با 
مهدویت«، با راهنمایی »خانم نجمه رضوی«  و 
با داوری »حجت االسالم والمسلمین طلعتی« در 

این مدرسه با امتیاز عالی پذیرفته شد.
وی افزود: خانم افسانه معصومی به بیان موضوع 
مدعیان  شناسایی  ضرورت  و  خویش  انتخابی 
بیان  با  ادامه  در  و  پرداخت  مهدویت  دروغین 
ویژگی ها و شاخصه های ظاهری و رفتاری و 
محورهای محتوایی دعاوی ؛ مطالب مهمی را در 

جهت تشخیص دعاوی حق از باطل ارائه کرد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 شیراز بررسی شد

تواضع و فروتنی از منظر قرآن و سنت 
»خانم نجمه رضوی« معاون پژوهش مدرسه 
علمیه الزهرا )س( شیراز، از برگزاری یک جلسه 

دفاعیه تحقیق پایانی در این مدرسه خبر داد.
خانم نجمه رضوی معاون پژوهش مدرسه علمیه 
دفاعیه  جلسه  داشت:  اظهار  شیراز،  )س(  الزهرا 
تحقیق پایانی »خانم پریسا حیدری« با موضوع 
با  سنت«،  و  قرآن  منظر  از  فروتنی  و  »تواضع 
داوری  با  و  میرزایی«   سمیه  »خانم  راهنمایی 
این  در  طلعتی«  والمسلمین  االسالم  »حجت 
افزود:  وی  شد.  پذیرفته  عالی  امتیاز  با  مدرسه 
تواضع  مساله  ضرورِت  به  حیدری  پریسا  خانم 
و  پرداخت  غرور  و  تکبر  از  دوری  و  فروتنی  و 
ایجاد و  از راهکارهای علمی و عملی در جهت 
احیای این امر اخالقی سخن گفت و در انتها آثار 

دنیوی و اخروی این مساله را یادآور شد.

همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در مدرسه 
علمیه الزهرا)س( شیراز برگزار شد

جلسه هم اندیشی علمی، پژوهشی 
و فرهنگی

برگزاری  از  شیراز  الزهرا  علمیه  مدرسه  مدیر 
فرهنگی  و  پژوهشی  علمی،  اندیشی  هم  جلسه 
این  در  جدید  تحصیلی  سال  شروع  آستانه  در 
مدرسه خبر داد. خانم زهرا احمدی گفت: جلسه 
هم اندیشی مطابق روال هر ترم جدید تحصیلی، 
اتاق  در  مدرسه  معاونت های  و  اساتید  حضور  با 

جلسات این مدرسه برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از 
فعالیت های مدرسه، موفقیت ها و کاستی ها، و 
اساتید  اساتید،  به  امنا  هیات  جلسات  مصوبات 
را  خود  نظرات  نقطه  و  انتقادات  پیشنهادات، 
درباره پیشبرد اهداف علمی، پژوهشی و فرهنگی 

مدرسه بیان کردند.

بررسی  نتایج  از  فارس  استان  خــــواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
پرونده های نخبگان واستعدادهای برتر مدارس سراسر استان خبر داد.

»خانم مدینه صدیق« گفت: از مجموع 58 پرونده بررسی شده، 54 پرونده قبول به مرکزارسال 
شد. این افراد در نوبت مصاحبه استانی در سه درس اصول، فقه و عقاید در سطح دو مصاحبه 

شده و در صورت کسب حدنصاب نمره، برای مصاحبه کشوری به مرکز معرفی می شوند.
برگزار  مهرماه  اول  هفته  تا  شهریورماه   دوم  نیمه  از  شااهلل  ان  مصاحبه  این  افزود:  وی 

می شود. 
خانم صدیق خاطر نشان کرد: استان فارس جزء استان هایی است که بیشترین پرونده را به 

مرکز ارسال کرده است.

در معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس صورت گرفت

بررسی پرونده های نخبگان 
واستعدادهای برتر

با  فسا،  خواهران  علمیه  مدرسه   95-96 تحصیلی  سال  افتتاحیه  مراسم 
سازمان  رئیس  شهردار،  فرماندار،  مدرسه،  مؤسس  و  جمعه  امام  حضور 
شهرستان  این  طالب  از  نفر   80 و  استادان  امناء،  هیئت  اعضای  تبلیغات، 

برگزار شد.
»حجت االسالم علی طهماسبی« امام جمعه فسا، ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
جدید، گفت: حوزه های علمیه فرصت  مناسبی برای استفاده بهتراز دنیا و افتخار سربازی آقا امام 
زمان)عج( است که اگر کسی قدر این نعمت را بداند و شکر نعمت کند، برنعمتش می افزاید و 

اگر از آن بهره ای نبرد، کفران نعمت کرده است.
وی با اشاره بر تأکید مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بر انقالب و انقالبی گری، تصریح کرد: 
اولین وظیفه ای که در شرایط کنونی باید برای انجام آن تالش کرد، ترویج روحیه انقالبی گری 
در سطح حوزه های علمیه است، که اگر حوزه ها از این مبنا خالی شود، اسالم آمریکایی و یا 

تشیع انگلیسی خواهد شد که در اختیار استعمارگران خواهد بود.
امام جمعه فسا دومین وظیفه طالب را تقویت بنیان خانواده دانست و افزود: از آن جا که رکن 
تمام  بنابراین  ببرند.  بین  از  را  بنیان  این  می کنند  تالش  دشمنان  است،  زن  خانواده،  اساسی 

تالش ها باید در جهت تأسیس بنیان خانواده و تربیت فرزندان باشد.
وی ادامه داد: وظیفه اصلی خانم ها، شوهرداری و تربیت فرزند است، که این اصل بوده و کسب 

علم فرع است.
در پایان این مراسم »آقای کرمی« فرماندار شهرستان فسا بیان کرد: زنان جامعه باید از حضرت 

صدیقه)س( تأسی بگیرند و ایشان را در زندگی سرمشق خود قرار دهند.

امام جمعه فسا تبیین کرد

مهم ترین وظیفه طالب؛ ترویج روحیه انقالبی گری و 
تقویت بنیان خانواده



اخبار مدارس
جماعت از جمله مصوبات این گردهمایی بود.

   امام جمعه جنت شهر در جلسه ائمه جماعت 
و مبلغان دینی تصریح کرد

نقش معلمان در اجرای برنامه های 
دینی و اقامه نماز

مبلغان  و  مدارس  جماعت  ائمه  ویژه  جلسه 
رییس  جمعه،  امام  حضور  با  شهر  جنت  دینی 
فرهنگی  معاونان  و  مدیر  پرورش،  آموزش 
مدارس علمیه خواهران و برادران این شهرستان 
برگزار شد.»حجت االسالم خسروی« امام جمعه 
در  مدارس  مدیران  استقبال  گفت:  شهر،  جنت 
اجرای برنامه های دینی و اقامه نماز بسیارموثر و 

دارای آثاری مفید می باشد.
جماعت  ائمه  گزار  تأثیر  نقش  به  اشاره  با  وی 
تنها  نه  افزود:  پرورشی،  معلمان  و  مدارس 
در  باید  معلمان  تمامی  بلکه  پرورشی،  مربیان 
نماز،  برگزاری  و  اعتقادی  و  دینی  مسائل  ارائه 
با ظاهری آراسته و سطح سواد باال و لحنی نرم 
آموزان  دانش  با  ادیبانه  بیانی  و  آمیز  محبت  و 
معلمان  شرکت  که  چرا  شوند؛  همگام  و  همراه 
دانش  احترام  و  عزت  به  جماعت  نماز  در صف 
دینی  اعتقادات  تقویت  باعث  و  افزاید  می  آموز 
شهر  جنت  جمعه  شود.امام  می  آموزان  دانش 
و  تاریخی  سابقه  و  قدمت  دارای  داراب  گفت: 
پرورش  و  آموزش  لذا  است؛  زیادی  فرهنگی 
باید به دنبال تأسیس »مدرسه امین« وابسته به 
حوزه علمیه باشد و بخشی از فعالیتهای فرهنگی 
تربیتی این مدرسه را به مبلغان دینی واگذار کند.

حجت االسالم خسروی پیشنهاد راه اندازی یک 
صندوق در کمیته آموزش و پرورش شهرستان، 
و حوزه  پرورش  و  آموزش  مدارس،  با همکاری 
زمینه  مالی در  برای رفع مشکالت  های علمیه 
ستاد  تربیتی،  فرهنگی  فعالیتهای  اجرای  های 
اقامه نماز را داد و برای راه اندازی این صندوق 
و  تاسیس »مدرسه امین« اعالم آمادگی کرد و 
افزود: در هر زمینه ای که آموزش و پرورش نیاز 
به همکاری داشته باشد همکاری الزم را انجام 
رئیس  فیروزی  آقای  جلسه  پایان  در  می دهیم. 
آموزش و پرورش شهرستان داراب ضمن تشکر 
و قدرانی از مسئولین محترم، مصوبات جلسه را 
جهت بهبود وضعیت کنونی به جلسه بعد موکول 
نمود و افزود: در سال جاری تمام تالش ما این 
است که مدارس با حوزه های علمیه و مبلغین 
باشند  داشته  بیشتری  همکاری  جماعت  ائمه  و 
ائمه  و  مبلغان  تربیتی  فرهنگی  های  برنامه  و 

جماعت در مدارس پررنگ تر شود.  

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
جنت شهر برگزار گردید

مراسم بزرگداشت عید سعید غدیرخم
مراسم بزرگداشت عید سعید غدیر خم با حضور 
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حضرت آیت اهلل شیخ موحد از مدیران مدارس علمیه خواهران استان فارس 
خواست، به نحوی طالب را تربیت کنند که این افراد در جامعه والیت عملی 

را داشته باشند.
مدیران  در دومین نشست  فارس،  استان  »آیت اهلل شیخ موحد« مدیر حوزه علمیه خواهران 
استانی به بیان حدیثی از امام صادق)ع( و امام باقر)ع( پرداخت و افزود: مطابق فرمایش صریح 
امام در این حدیث به والیت ایشان جز با عمل نمی توان رسید. این حدیث بیان گر آن است 

که شیعه از عملش شناخته می شود. 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس عالمت شیعه بودن را توقف در کنار حالل و حرام خدا 
دانست و اظهار داشت: شیعه کسی است که در مقابله با حالل یا حرام خدا توقف کرده و تجاوز 
نکند و مالک عملش همین باشد. وی ادامه داد: خداوند برای شیعیان وظایفی را مشخص کرده 

است. که عمل به این وظایف از دیگر نشانه های شیعیان حقیقی می باشد.
حضرت آیت اهلل شیخ موحد به بیان هدف اصلی کار مدیران در حوزه  پرداخت و خاطرنشان 
کرد: باید بتوانیم طالب را در جامعه با عملشان بشناسانیم، نه چیز دیگری. این عمل شامل 
تمام رفتارهای روزمره وی همچون راه رفتن، خرید، فروش و ... می باشد. این مسئله تنها یک 

شعار نیست و باید اجرا شود. 
هدف  این  به  رسیدن  از  که  است  کرده  عمل  وظایفش  به  زمانی  مدیر  یک  افزود:  وی 
مطمئن شوند. یعنی آن چه به عنوان طلبه در مدرسه پذیرفته اند، شرط ذکر شده را داشته 

باشد. 
حضرت آیت اهلل شیخ موحد در پایان صحت عمل و آشنایی با قرآن را الزمه کارکنان مدرسه 
دانست و از مدیران خواست: در تربیت طالب این نکته را مدنظر قرار دهند که آن ها در جامعه 

والیت عملی داشته باشند.

آیت اهلل شیخ موحد در جمع مدیران مدارس علمیه خواهران فارس 
تصریح کرد

اخبار مدارسوالیت عملی؛ شناسه اصلی طالب در جامعه
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( شیراز 

بررسی شد
دالیل مشروعیت سوگواری 

بر اهلبیت)علیهم السالم(
»خانم نجمه رضوی« معاون پژوهش مدرسه 
علمیه الزهرا )س( شیراز، از برگزاری یک جلسه 

دفاعیه تحقیق پایانی در این مدرسه خبر داد.
خانم نجمه رضوی معاون پژوهش مدرسه علمیه 
تحقیق  دفاعیه  جلسه  گفت:  شیراز،  الزهرا )س( 
 « موضوع  با  جمشیدی«  فاطمه  »خانم  پایانی 
دالیل مشروعیت سوگواری بر اهل بیت)علیهم 
السالم( «، با راهنمایی »خانم طیبه میرشکاری« 
و با داوری »آقای محمدهادی طلعتی« در این 
مدرسه با امتیاز عالی پذیرفته شد.وی افزود: خانم 
جایگاه  و  اهمیت  بیان  ضمن  جمشیدی  فاطمه 
زنده  لزوم  و  السالم(  اهلبیت)علیهم  بزرگداشت 
نگاه داشتن یاد آن ها، داللیل عقلی و نقلی که 

سوگواری را مشروعیت می بخشد، رابیان کرد.

با هدف نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در میان 
طالب برگزار شد

نشست هم اندیشی ارتقاء انگیزه 
پژوهشی و نشاط علمی

»ارتقاء  پژوهشی  علمی  اندیشی  هم  نشست 
انگیزه پژوهشی و نشاط علمی طالب« با هدف 
در  ریزی  برنامه  شیوه  برای  راهکارهایی  ارائه 
در  پژوهشی  فرهنگ  کردن  نهادینه  جهت 
النبی  ریحانه  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه 
زاده«  فالح  شد.»خانم  برگزار  علیهاالسالم 
ریحانه  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر 
النبی علیهاالسالم شیراز  ضمن تأکید بر جایگاه 
پژوهش در جامعه اسالمی بیاناتی اظهار داشت: 
و  باشد  جانبه  همه  مطالعاتشان  باید  طالب 

پژوهش را سرآمد آموزش قرار دهند.
احادیث  روی  بر  تمرکز  و  معنوی  انگیزه  ایجاد 
روحیه  وجود  بزرگان،  سخنان  و  کتابت 
برگزاری  اساتید و طالب،  میان  پژوهشگری در 
نشست های علمی با محوریت پژوهش )مناظره 
بین اساتید(، آموزش دوره های روش تحقیق و 
های  طرح  اجرای  و  برای طالب  نویسی  مقاله 
اهم  مدارس  پژوهشی  معاونین  بین  مشترک 

پیشنهادات اعضا در این نشست بود.

توسط طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
شیراز انجام شد

افزودن بیش از 20 وبالگ جدید به 
سامانه کوثربالگ

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا 
وبالگ  روزه  یک  کارگاه  برگزاری  از  شیراز 

نویسی در سامانه کوثربالگ خبر داد..

بیش از 400 مبلغ و طلبه مدارس خواهران  استان فارس  قریب به 12000 
جلسه تبلیغی در ماه مبارک رمضان برگزار کردند.

در  مبلغ  و  از 400 طلبه  بیش  فعالیت  از  فارس  استان  معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
مناطق شهری و روستایی استان در طول ماه مبارک رمضان خبر داد.

»سیده رقیه علوی« اظهار کرد: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان برنامه های تبلیغی مختلفی 
از سوی مدارس علمیه خواهران سراسر استان به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: خواهران طلبه مبلغ  به مناطق مختلف  شهری و روستایی در سراسر استان اعزام 
شدند و در طول ماه مبارک با حضور در مساجد، حرم های مطهر، حسینیه ها،  منازل، پایگاههای 
بسیج، فرهنگسرا ها و موسسات قرآنی، حتی در بیمارستانها، دانشگاهها، خوابگاه های کمیته 

امداد، فضاهای تفریحی و پارکها فعالیت های مختلف تبلیغی را به انجام رساندند.
عناوین  با  از 12000 جلسه  بیش  فارس گفت:  استان  علمیه خواهران  فرهنگی حوزه  معاون 
مذکور توسط مبلغان در سراسر استان تشکیل شده که جلسات برگزار شده در مساجد و حسینیه ها با 
رقم 6000 جلسه از بیشترین تعداد برخوردار بوده و جلساتی که در منازل و برای عموم بانوان 

تشکیل شده با 2500 جلسه در رتبه دوم قرار دارد. 
وی افزود: از مجموع جلسات برگزار شده 2000 جلسه در پایگاههای بسیج، 1200 جلسه در 
فرهنگسراها و موسسات قرآنی ، 600 جلسه در مدارس علمیه و حدود 400 جلسه در سایر 

مکانهای پیش گفته برگزار شده است .
خانم علوی تصریح کرد: جلسات جزء خوانی قرآن کریم، جلسات تفسیر قرآن ، کالس های 
آموزش روخوانی و روان خوانی  و تجوید و حفظ قرآن کریم، جلسات بیان احکام، جلسات ختم 
صلوات، برگزاری مسابقات،جلسات هم اندیشی و پرسش و پاسخ اخالقی، اعتقادی، جلسات 
و  مناجات  و  دعا  مراسم  مذهبی  مشاوره  خانواده،  تجکیم  مبانی  محوریت  با  سخنرانی 
اقامه  قدرو  احیای شب های  وبرپایی  مهدویت  شناسی،  امام  عناوین  با  مختلف  کارگاه های 
به  مبارک  ماه  در  خواهر  مبلغان  که  است  برنامه هایی  مهم ترین   از  فطر  سعید  عید  نماز 

اند. اجرای آنها اهتمام داشته 

گزارش فعالیت های تبلیغی طالب و مبلغان
 مدارس علمیه خواهران استان فارس 

در رمضان المبارک 1437 ه.ق – 1395 ه.ش





اخبار مدارس
» حجت االسالم والمسلمین خسروی« امام جمعه 
مدیر  جمشیدی«  »حجت االسالم  جنت شهر، 
این  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
مدرسه  این  در  طالب  و  استادان  شهرستان، 

برگزار گردید.
در این مراسم حجت االسالم جمشیدی با اشاره 
از  فرایضی  بیان  به  علی)ع(  حضرت  فضائل  به 

خطبه غدیر پرداخت.
طالب  از  مراسم  این  پایان  در  است  گفتنی 

جدیدالورود این مدرسه تقدی به عمل آمد.

مدیر مؤسسه ریحانه النبی)س( قم
حجاب؛ ابزاری برای رسیدن به کمال 

دوره  جدید،  تحصیلی  سال  آغاز  با  همزمان 
محوریت  با  مادر«  یادگار  با  میثاق  »تجدید 
حجاب و عفاف به منظور آشنایی طالب با فلسفه 
پاسخگویی  و  مناظره  و شیوه  و حکمت حجاب 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  افراد  به 

نرگس)س( جهرم برگزار شد.
مدیر  پور  ابراهیم  المسلمین  و  حجت االسالم  
فلسفه  درباره  قم  ریحانه النبی)س(   مؤسسه 
و  زن  به  احترام  حفظ  گفت:  حجاب  حکمت  و 
عدم فساد در جامعه دو مورد مهم از فلسفه وجود 
السالم می  حجاب در روایات معصومین علیهم 

باشد. 
وی افزود: حجاب، نگاه جنسیتی به زن را کم و 
نگاه شخصیتی به وی را جایگزین می کند و از 

طرفی یکی از امور حفظ امنیت در جامعه است.
مدیر مؤسسه ریحانه النبی)س(  قم اظهار داشت: 
به  بلکه  باشد،  نمی  اصلی  هدف  حجاب  خود 
ارتقای  و  حفظ  برای  ابزاری  و  وسیله  عنوان 

شخصیت زن و اینکه وی به کمال برسد. 
وی ادامه داد: حجاب فراتر از تکلیف فردی بوده 
عدم  که  آن  اجتماعی  و  فردی  بعد  بر  عالوه  و 
جامعه می  و  به خود زن  آسیبی  رعایت حجاب 
باشد،  می  نیز  امنیتی  و  سیاسی  بعد  دارای  زند، 
در  است  ای  رزمنده  حجاب،  با  زن  یک  چراکه 

میدان جنگ.

در مدرسه علمیه حضرت نرگس علیهاالسالم 
جهرم برگزار شد

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید
با  جدید  تحصیلی  سال  افتتاحیه  مراسم 
بیان  با  سه  و  دو  و طالب سطح  اساتید  حضور 
اولین  در  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای 
پیام  قرائت  و  طالب،  به  خود  فقه  خارج  درس 
حجت االسالم جمشیدی به مناسبت آغاز سال 

تحصیلی جدید، برگزار شد.
حضرت  علمیه  مدرسه  مدیر  خانی  قره  خانم 
میالد  تبریک  ضمن  جهرم  علیهاالسالم  نرگس 
سال  آغاز  و  السالم  علیه  هادی  امام  سعادت  با 
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تکمیلی  مرحله  برگزاری  از  فارس  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
حضوری دوره »تربیت مربی فن خطابه« با تدریس »خانم سیده عذرا علوی« 
علمیه  مدرسه  در  فارس  استان  مبلغان  از  نفر   22 شرکت  با  و  حوزه،  استاد 

خواهران فاطمه الزهرا شیراز خبر داد.
»خانم سیده رقیه علوی« معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس ضمن اشاره به اهمیت 
از فنون و شیوه های  استفاده  او جهت  تعیین اهداف  تغییر نگرش مخاطب و  اقناع در  فرآیند 
مختلف در این فرآیند، گفت: از آنجا که در عصر حاضر، اقناع های مداوم در ساخت فکر و اندیشه 
انسانی صورت می گیرد و تفکر مخاطبان پیوسته در حال جهت دهی در چهارچوب اهداف اقناع 
پیام دین و نشر معارف  ابالغ  کنندگان است، الزم است مبلغان حوزه های علمیه که رسالت 
حیات بخش اسالم و فرهنگ اهلبیت علیهم السالم را بر عهده دارند، دائما مهارت های تبلیغی 
خود را به روز کنند. وی افزود: در این دوره »خانم سیده عذرا علوی« طبق طرح درس از پیش 
تعیین شده به تبیین مباحث مهمی همچون: »جایگاه اخالق واهتمام به امور اخالقي تربیتي 
تبلیغ«،  برداري  فیش  روش  »آموزش  یابي«،  مساله  وآموزش  موضوع  »انتخاب  تبلیغ«،  در 
»ایجاد  مختلف  روش های  فراگیری  ضمن  مربیان  و  پرداخت  احساس«  تحریک  »روشهای 

انگیزه ابهامي و غیر ابهامي« و »اقناع اندیشه«، مورد ارزیابی عملی قرار گرفتند.
خانم علوی ادامه داد: مربیان شرکت کننده در دوره پس از گذراندن مرحله تکمیلي و کسب 
امتیاز الزم در امتحانات تئوري و عملي، به عنوان استاد فن خطابه در مدارس به معاونت آموزش 
مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه معرفي خواهند شد. وی تصریح کرد: در پایان این دوره، ضمن 
تکمیل ارزیابی سخنرانی کامل مربیان، به جمع بندی مباحث مطروحه در کارگاه ها پرداخته شد.   
زیارت حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع( و اهدای بسته علمی مهارتی از جمله برنامه های ویژه 
و ارزیابی و نقد منبرهای مربیان شرکت کننده در دوره که بیشتر از مدارس تازه تاسیس یا فاقد 
از سایر  از مـؤثرترین بخش های دوره بود که بیشـــتر  مربی فن خطابه معرفی شده بودند، 

برنامه ها مورد استقبال قرار گرفت. 

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس خبر داد

اخبار مدارسبرگزاری مرحله تکمیلی دوره تربیت مربی فن خطابه 
روزه  یک  کارگاه  رضوی«گفت:  نجمه  »خانم 
واحد  در  سطح،  دو  در  مقدماتی  نویسی  وبالگ 
رایانه مدرسه علمیه خواهران الزهرا شیراز برگزار 
شد. وی افزود: در این کارگاه سطح یک طالب 
پایه اول با مبادی و مقدمات وبالگ نویسی در 
وبالگ  یک  کدام  هر  و  شده  آشنا  بالگ  کوثر 
ساختند. معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران 
دو  سطح  کارگاه  در  کرد:  تصریح  شیراز  الزهرا 
دادن مطلب  قرار  پایه دوم چگونگی  نیز طالب 

و عکس و... و ایجاد مطلب تولیدی را آموختند.
وی اظهار داشت: حدود 30 وبالگ جدید ایجاد 
و به سامانه وبالگ نویسی کوثربالگ اضافه شد.

آیت اهلل اشرفی شاهرودی
با اخالق خوش دیگران را به طرف دین 

جذب نمایید
فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
تحصیلی  سال  آغاز  با  همزمان  فسا 
جدید، اقدام به برگزاری اردوی زیارتی 

سیاحتی مشهد مقدس کرد.
اشرفی  اهلل  »آیت  بیانات  از  مدرسه  این  طالب 
مشهد  علمیه  حوزه  استادان  از  شاهرودی«، 
اشرفی  اهلل  آیت  دیدار  این  در  شدند.  مند  بهره 
دنبال  به  دشمنان  کرد:  نشان  خاطر  شاهرودی 
فاسد کردن جوانان و دور نمودن آنان از فرهنگ 
این  که  می دانند  خوبی  به  چون  هستند،  تشیع 
آنان است. وی  استعمارگری  با  فرهنگ مخالف 
خود  به  و  نترسید  دیگران  طعنه های  از  افزود: 
گذاشته  قدم  راهی  چنین  در  که  کنید  مباهات 
به  را  با اخالق خوش دیگران  اید و سعی کنید 
طرف دین جذب نمایید. بازدید از مدرسه علمیه 
دعای  در  شرکت  نرجس)س(،  مکتب  خواهران 
روایتگری خاطرات هشت  برنامه  ندبه،  و  کمیل 
و  مشهد  رضای  بهشت  در  مقدس  دفاع  سال 
اردو  این  برنامه های  دیگر  از  سیاسی  نشست 

می توان نام برد.

با حضور جمعی از دانشجویان خواهر نخبه 
دانشگاه شیراز صورت گرفت

بازدید از مدرسه علمیه الزهرا شیراز
و  بازدید  از  شیراز  الزهرا  علمیه  مدرسه  مدیر 
تعامل جمعی از دانشجویان خواهر نخبه علمی،  
معظم  مقام  نهاد  دفتر  پژوهشی  و  فرهنگی 
انسانی،  و  علمی  منابع  و  امکانات  از  رهبری 

اساتید و طالب این مدرسه خبر داد. 
خانم زهرا احمدی گفت: این دیدار دوستانه که 
زارع، مسئول  خانم  و  مدرسه  مدیریت  به همت 
صورت  شیراز  دانشگاه  در  رهبری  نهاد  مبلغین 
گرفت، جمعی از دانشجویان نخبه از امکانات نرم 
افزاری و سخت افزاری مدرسه دیدن کردند. وی 
با  اشنایی  ضمن  شیراز  دانشگاه  نخبگان  افزود: 

جلسه  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دفاع از پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد.
از طالب گرایش تفسیر و علوم قرآنی،  مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه خانم زهرا استخر 
ورودی سال 90  مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان » جایگاه 
افزود:  وی  شد.  برگزار  هادیان  عبدالرسول  حجت االسالم  راهنمایی  با  و  قرآن«  در  صالحان 
داوری این پایان نامه را حجت االسالم محمد شریفانی بر عهده داشت.معاون پژوهش حوزه 

علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه عالی پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه

افتتاحیه  فاطمه ارزاقی معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا)س( شیراز از برگزاری مراسم 
سال تحصیلی جدید مدارس علمیه خواهران شیراز با مشارکت طالب، مدیریت، اساتید و کادر 
مدارس الزهرا، فاطمه الزهرا، فاطمیه و معصومیه شیراز در سالن والیت حرم حضرت احمد بن 
موسی؛ شاهچراغ)ع( خبر داد. در این مراسم آیت اهلل شیخ موحد مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان فارس پیرامون انگیزه های طلبگی به بیان دو موضوع مهم شناخت اسالم به صورت 

علمی و شناخت عرفان اسالمی و معنویت پرداخت.
آیت اهلل شیخ موحد خاطر نشان کرد: حوزه نردبان ترقی اخالق است و از وظایف طلبه این است که در 
ابتدا، اواسط و انتهای سال، خود را از نظر اخالقی ارزیابی کند. در ادامه ی این مراسم آیت اهلل ایمانی 
نماینده ولی فقیه  در استان و امام جمعه شیراز ضمن تأکید بر اهمیت یاد گیری علوم دینی اظهار 
داشت: فراگیری علوم دینی ویژه خواهران از صدر اسالم وجود داشته است، به گونه ای که پیامبر 
اکرم)ص( برای همسرانشان مربیانی انتخاب می کردند که علوم دینی رابه آن ها بیاموزد. آیت اهلل 
ایمانی بیان داشت: اگر پشت سر علم، عمل باشد، علم نیز نهادینه می شود و علوم دینی باید در مسیر 
کمال انسان و کمال جامعه قرار گیرد. در پایان، مراسم با مولودی خوانی خانم چوپانی؛ مبلغ متعهد و 

تواتمند شهر، تجلیل از طلبه موفق و قرائت سوگند نامه به اتمام رسید.

آیت اهلل شیخ موحد در مراسم افتتاحیه مدارس علمیه خواهران شیراز تصریح کرد

حوزه؛ نردبان ترقی اخالق
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اخبار مدارس
باید  گفت: طالب  مبارک،  روز  این  با  تحصیلی 
نمایند  حوزه مشخص  به  ورود  از  را  خود  هدف 
با  حوزه  در  تحصیل  که  باشند  داشته  توجه  و 
تحصیل در مقاطع دیگر از جمله دانشگاه متفاوت 
و توفیقی از جانب خداوند است. یک طلبه موفق 
به عنوان یک عالم دینی، نه تنها برای خود بلکه 
برای خانواده و اطرافیان خود نیز مایه برکت می 
باشد. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری در خصوص امر تبلیغ گفت: 
طلبه باید به عنوان یک مبلغ وظیفه خود را در 
امر تبلیغ، ابتدا از خانواده خود آغاز کند و به گونه 
ای عمل کند تا بتواند میان امر تحصیل و زندگی 

خانوادگی خود جمع ببندد.
از  یکی  توسط  خوانی  مولودی  با  مراسم  این 

طالب دانش آموخته به اتمام رسید.

موسس مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( 
 داراب در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید 

تبیین کرد
اخالص در عمل؛ رمز موفقیت علما

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 95-96 مدرسه 
میالد  با  همزمان  داراب  الزهرا  فاطمه  علمیه 
باسعادت امام هادی)ع( با حضور مسئولین سطح 
شهرستان، موسس مدرسه، اساتید، و طالب در 

این مدرسه علمیه برگزار شد.
در این مراسم پس از قرائت پیام حجت االسالم 
جمشیدی مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
»حجت االسالم  مدرسه،  مدیر  توسط  خواهران 
الزهرا  فاطمه  علمیه  مدرسه  مؤسس  عندلیبی« 
امام  میالد  مناسبت  به  تبریک  ضمن  داراب 
امام  یادگارهای  از  بیان داشت: یکی  )ع(  هادی 
حاوی  که  است   کبیره  جامعه  زیارت  هادی)ع( 
باشد و الزم است  مضامین عالی و پر معنا می 
را قرائت کرده و مخصوصا  همه ما شیعیان آن 

طالب آن را حفظ نمایند.
از  برخی  مسئولین  حضور  از  تشکر  ضمن  وی 
با توجه به رمز موفقیت در  ادارات تصریح کرد: 
زندگی علما و بزرگان دین مخصوصا امام خمینی 
رحمه اهلل علیه یکی از عواملی که می تواند همه 
مسئولین و طالب را به موفقیت برساند، اخالص 
در  رهبری  معظم  مقام  چنان چه  است.  در عمل 
دینی  عالمان  »اخالص  فرمایند:  می  مورد  این 
در  و  باشد«  می  و  بوده  فراوانی  برکات  منشاء 
همه  به  می کنیم  توصیه  که  است  همین جهت 
هدف  که  جدیدالورود  طالب  مخصوصا  طالب 
و  شهرت  کسب  علمیه  حوزه  به  ورود  از  آنها 

مادیات نباشد.
در بخش دیگری از مراسم ضمن پخش کلیپی 
زهرا  »خانم  مدرسه،  فرهنگی  های  فعالیت  از 
داراب  الزهرا  فاطمه  علمیه  مدرسه  معصومی« 
و  فرهنگی  آموزشی،  فعالیتهای  از  گزارشی 

فعالیت  فارس  مساجد  هنری  و  فرهنگی  های  کانون  دبیرخانه  سرپرست 
چشمگیر خواهران در کانون های سراسر استان خبر داد.

گفت:  فارس  مساجد  هنری  و  فرهنگی  های  کانون  دبیرخانه  سرپرست  باقری«  رضا  »آقای 
تاکنون 1400 کانون در مساجد سراسر استان تشکیل شده که بیشترین فعالیت آن ها از جانب 

خواهران بوده است.
وی افزود: از طریق برگزاری نشست با واحدهای مختلف استان بصورت دوره ای و تشکیل اتاق 
فکر، می توان در مباحثی مانند خانواده، اردوهای جهادی و مشاوره از ظرفیت خواهران استفاده و 

برنامه های اجرایی را علمی تر، دینی تر و مذهبی تر کرد.
در بخش دیگری از این نشست »آقای مصطفی دهقانی« کارشناس فرهنگی و هنری کانون 
استان،  فرهنگی  دستگاه های  بین  جامع  ارتباط  وجود  عدم  به  اشاره  با  فارس  مساجد  های 
به استقرار یک قرارگاه فراگیر و کامل فرهنگی داشته که  نیاز  خطرنشان کرد: استان فارس 
مأموریت اصلی آن، احیاء گفتمان نظام  زن و خانواده می باشد و هیچ دستگاهی به اندازه حوزه 

علمیه خواهران در تحقق این هدف تأثیرگذار نیست.
فارس،  کانون های فرهنگی و هنری مساجد  واحد خواهران  هم چنین خانم خداجو مسئول 
با تأکید بر اجرای مشترک برنامه ها با توجه به شعار سال و نیز کمبود بودجه، اظهار داشت: 

بیشترین انتظاری که از حوزه علمیه خواهران می رود، بحث آموزش و اعزام مبلغ است.
در پایان این نشست مقرر شد تفاهم نامه ای بین کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس 

و حوزه علمیه خواهران استان فارس منعقد شود.

قال الحسین علیه السالم: »الهی ترددی فی اآلثار یوجب بعد المزار«
موال و ساالر شهیدان در دعای عرفه می فرماید: خداوندا! اگر از راه آثار بخواهم به تو برسم، از 

تو دور می شوم. بیا و مرا در خدمتی قرار ده که آن خدمت مرا به تو برساند.
از  این بوده که جامعه منحط آن روز  سرتاسر دعای عرفه توحید عملی است و شاید مطلب 
توحید به دور افتاده بود و شجره ملعونه بنی امیه به همین خاطر توانستند مردم را در مقابل 

آل اهلل قرار دهند.
آری! هر جامعه ای که دچار حداقل سه بلیه باشد از توحید خارج می شود و فاصله می گیرد:

1. رواج تملق گویی نسبت به انسان ها
2. مسابقه در رسیدن به مال و ثروت

3. عزت و ذلت را در دست انسان ها دانستن
اکنون مالحظه کنید اگر جامعه به این سه بلیه دچار شود، چگونه از مقابله با حق به دور افتاده 

و دنبال باطل نرود؟!
لذا باید هر چه توان داریم، در این راه گذاشته تا جامعه دچار این بلیه ها نگردد و ااّل شهادت 

حسین بن علی ارواحنا فداه برایش آسان می گردد و کربال پدید می آید.
خداوندا! جامعه ما را در پناه والیت ائمه اطهار از این خطرات مصون بدار.

»نوشتاری از آیت اهلل موحد بمناسبت روز عرفه«

در چهارمین نشست هم افزایی فرهنگی تصویب شد

انعقاد تفاهم نامه کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد فارس با حوزه علمیه خواهران

اخبار مدارس
دروس حوزوی، امکانات و توانایی های مدرسه، 
در  دوسویه  و  راهگشا  های  برنامه  و  اقدامات 
و  حوزه  فرهنگی  و  علمی  بیشتر  اتحاد  جهت 
دفتر نهاد دانشگاه مورد بحث قرار داده و هر دو 
جدی  تعامالت  و  بیشتر  جلسات  خواستار  طرف 

تری شدند.

امام جمعه سپیدان 
حیات طیبه بشر در گرو علم و ایمان است

خواهران  علمیه  مدرسه  افتتاحیه  مراسم 
حضرت زینب کبری)س( سپیدان، با حضور امام 

جمعه سپیدان، مسئوالن و طالب برگزارشد.
»حجت االسالم موسوی انور« امام جمعه سپیدان 
در این مراسم شرط سنجیده بودن حرکت انسان 
اظهارداشت:  و  دانست  واال  هدف  داشتن  را 
خداوند هدف از خلقت انسان را رسیدن به کمال 
انسان  داده؛  قرار  خودش  از  بندگی  و  اطاعت  و 
بندگی  مسیر  در  نباشد،  درست  هدفش  اگر  هم 
دچار انحراف می شود. بنابراین هدف، مهم ترین 

چیزی است که یک طلبه باید داشته باشد.
که  هادی)ع(  امام  از  حدیثی  به  اشاره  با  وی 
رعایت  را  الهی  تقوای  که  کسی  می فرمایند: 
که  کسی  و  بود  خواهند  او  مطیع  همه  کند، 
اثر  او  در  دیگران  غضب  کند،  را  الهی  اطاعت 
جایگاهی  هر  در  کسی  هر  کرد:  تصریح  ندارد، 
که هست، باید آن قدر تالش کند، تا بنده مطیع 

الهی شود.
علم  را  اطاعت  قدم  اولین  سپیدان  جمعه  امام 
دانست و افزود: حیات طیبه بشر، در گرو علم و 
ایمان است. اگر انسان هدفی نداشته باشد، نمی 
این صورت  ایمان برسد؛ که در  به علم و  تواند 

زندگی اش حیات خبیثه می شود. 
بهترین  داشتن  را  طالب  از  مردم  انتظار  وی 
برخورد، اخالق و رفتار عنوان کرد و گفت: این 
انسان نور تقوا  نتیجه دینداری است؛ اگر  انتظار 
با  را  دیگران  تواند  نمی  نباشد،  روشن  دلش  در 

تقوا کند.

امام جمعه ششده
بانوان طلبه باید حضرت زهرا )س( 

 را الگوی خود قرار دهند
مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید با حضور 
ششده  جمعه  امام  شهبازی«  »حجت االسالم 
علمیه  مدسه  در  ششده  مسئوالن  از  جمعی  و 

خواهران الزهرا)س( ششده برگزار شد.
شهبازی  االسالم  حجت  مراسم  این  ابتدای  در 
شما  پشتکار  و  تالش  افزود:  ششده  جمعه  امام 
طالب گرامی باید به گونه ای باشد که در آینده 

کشور نقش بسزایی داشته باشد.
وی افزود: بانوان طلبه باید حضرت زهرا)س( را 
در  تربیتی  مسائل  به  و  دهند  قرار  خود  الگوی 

نشست هم اندیشی برنامه های فرهنگی مشترک مدارس منطقه یک استان 
فارس با محوریت شعار هر طلبه، پنج تبلیغ برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس، مدیر ومعاون فرهنگی 
مدارس علمیه خواهران شهرهای شیراز، سپیدان و مرودشت برگزار شد، با محوریت شعار هر 
طلبه، پنج تبلیغ پیرامون برنامه های مختلف فرهنگی از جمله اردهای جهادی و تفریحی برون 
شهری و درون شهری مانند زیارت امام رضا، دیدار با خانواده شهدا، دعوت از اساتید و کارشناسان 
زبده استان برای برگزاری نشست های مختلف در زمینه های خانواده و مهارت های زندگی برای 
طالب و برگزاری دوره  های مقدماتی و تکمیلی وبالگ نویسی با مشارکت وبالگ نویسان فعال 

مدرسه در تقویم اجرایی برنامه های فرهنگی مشترک مدارس بحث و تبادل نظر شد.

در نشست هم اندیشی برنامه های فرهنگی مدارس 
منطقه یک فارس تبیین شد

هر طلبه؛ پنج تبلیغ
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اخبار مدارس
پژوهشی، و آماری از طالب موفق و برترین های 
شد.  اهدا  برتر  طالب  به  هدایایی  و  ارائه  حوزه 
فعالیت های  نمایشگاه  از  مراسم  این  پایان  در 

فرهنگی بازدید شد.

در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س(
 داراب برگزار شد

جلسه گردهمایی دانش آموختگان 
مدرسه  آموختگان  دانش  گردهمایی  جلسه 
از  نفر   90 حضور  با  داراب  الزهرا  فاطمه  علمیه 
دانش اموختگان در این مدرسه علمیه برگزار شد.

علمیه  مدرسه  مدیر  معصومی«  زهرا  »خانم 
فاطمه الزهرا داراب با تأکید بر نیاز جامعه زنان 
به حضور طالب خواهر در عرصه های مختلف 
تبلیغی و قرآنی و مجازی بیان داشت: الزم است 
پشت  را  دو  سطح  مقطع  اینکه  از  پس  طالب 
سر گذاشتند، با توجه به توان خود، یا در مقاطع 
باالتری ادامه تحصیل دهند و یا مسلح به سالح 
تبلیغ در عرصه های مختلف جامعه بانوان شوند. 
خانم معصومی هدف از برگزاری این گردهمایی 
اجتماعی طالب  و  ارتقای مهارت های فردی  را 
تبلیغی  مهارت های  ارتقای  التحصیل،  فارغ 
مالی  مشکالت  رفع  برای  راهکار  ارائه  طالب، 
مشاوره  با  التحصیل  فارغ  طالب  خانوادگی  و 
خوداشتغالی  وام  گرفتن  برای  طالب  معرفی  و 

بانوان به فرمانداری عنوان کرد.
در بخش دیگری از این گردهمایی خانم بهادری 
مردم  انتظارات   بیان  به  نیز  مدرسه  این  مشاور 
مردم،  برای  او  بودن  الگو  لزوم  و  طلبه  یک  از 
و  خود  همسران  با  طلبه ها  رابطه  و  خانواده 

فرزندان پرداخت.
پژوهش  معاون  کمال«  عفت  »خانم  پایان  در 
مدرسه به تبیین نحوه عضویت در شبکه کوثرنت 
و استفاده از امکانات آن برای دانش آموختگان 
پرداخت و  فرم هایی که از قبل برای عضویت 
طالب دانش آموخته طراحی شده بود، بین آن ها 

توزیع و عضوگیری کانون  انجام شد.

با حضور مدیران مدارس علمیه خواهران داراب و 
جنت شهر برگزار شد
نشست مشترک 

کمیته همکاری حوزه های علمیه 
با اداره آموزش و پرورش

های  حوزه  همکاری  کمیته  مشترک  نشست 
علمیه با اداره آموزش و پرورش داراب با حضور 

اعضای کمیته همکاری برگزار شد. 
وپرورش  آموزش  اداره  رییس  فیروزی«  »آقای 
داراب ضمن تشریح شش ساحت مقرر شده در 
سند بنیادین نظام تحول آموزش وپرورش توسط 
ساحت  پنج  داشت:  اظهار  رهبری،  معظم  مقام 
واخالقی  تربیتی   به مسائل  مربوط  این سند  از 

با حضور معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس، مدیران ومعاونان 
برگزاری  اندیشی  هم  نشست  شیراز  خواهران  علمیه  مدارس  فرهنگی 
شیراز  خواهران  علمیه  مدارس   96-95 تحصیلی  سال  افتتاحیه  مراسم 

برگزار شد.
دعوت از شخصیت های مهم حوزوی شهر برای سخنرانی در خصوص اهمیت تعلیم و تعلم، 
برنامه های متنوع فرهنگی همسو با عید قربان و دهه والیت شامل مسابقه، پخش کلیپ از 
فعالیت های مدارس در سال گذشته و مداحی، تقدیر از طالب برتر مدارس علمیه خواهران شهر 
شیراز، زمان و مکان برگزاری مراسم و سخنرانی یکی مدیران مدارس علمیه خواهران شیراز، 

اهم مصوبات این نشست بود.

معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا س شیراز از بازدید طالب پایه 
اول این مدرسه از کتابخانه مدرسه علمیه  الزهرا شیراز خبر داد. 

»خانم مریم مشکاتی« گفت: در این بازدید معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا شیراز، »خانم 
نجمه رضوی« منابع لغوی و اصطالحی و منابع تخصصی پرکاربرد و مورد نیاز علوم مختلف 

برای تحقیق را معرفی نمود.
وی افزود: در پایان این برنامه مسابقه ای با موضوع کتابخانه و جایگاه پژوهش برگزار و به نفر 

برتر هدیه ای به رسم یادبود اهدا شد.

بازدید طالب مدرسه علمیه فاطمه الزهرا )س( 
شیراز از کتابخانه مدرسه علمیه الزهرا)س( شیراز 

با حضور معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس برگزار شد

نشست هم اندیشی مراسم افتتاحیه مدارس 
علمیه خواهران شیراز

اخبار مدارس
جامعه اهمیت دهند. حجت االسالم خلوص نیت 
ویژگی  دیگر  از  را  خدا  برای  اخالص  داشتن  و 
اگر کسب  افزود:  و  کرد  ذکر  های الزم طالب 
انسان  باشد موجب ترقی  برای رضای خدا  علم 
خواهد شد و در غیر این صورت علم مانعی برای 

ترقی معنوی انسان می شود. 
حسن  محمد  فاطمه  »خانم  مراسم  ادامه  در 
الزهرا)س( خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  زاده« 

قرائت کرد  را  آموزشی طالب  نامه  آیین  ششده 
آموزشی،  گزارش یک ساله  ادامه عملکرد  در  و 

فرهنگی، پژوهشی را بیان نمود.

در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س(
 شیراز برگزار شد

جلسه هم اندیشی معیارهای انتخاب 
همسر با نظر به آموزه های دین 

جلسه هم اندیشی »معیارهای انتخاب همسر 
با نظر به آموزه های دین« با حضور خانم قدرتی 
از اساتید دانشگاه یاسوج درمدرسه علمیه فاطمه 

الزهرا شیراز برگزار شد. 
خانم قدرتی از اساتید دانشگاه یاسوج در جمع 
فاطمه  علمیه  مدرسه  التحصیل  فارغ  طالب 
الزم  راهکارهای  ارائه  هدف  با  شیراز  الزهرا 
تحقیقات  بهتر  هرچه  انجام  جهت  ضروری  و 
ازدواج  ماهیت  بیان  به  موضوع،  این  پیرامون 

پرداخت. اسالمی 
و  روایات  و  آیات  از  استفاده  بر  تاکید  با  وی 
کفویت سن،  در جهت  اول  فقهی دست  منابع 
حدود  و  دینداری  و  ایمان  خانوادگی،  اصالت 
ازدواج،  قصد  به  دختر  به  نگاه  فقهی  ثغور  و 
اظهار داشت: جهت بهبود روند کار بهتر است 
و  معیارها   انتخاب  چرایی  و  شناسی  آسیب 
نقد  و  انتخاب همسرمناسب  در  رو  پیش  موانع 
و تحلیل آن و ارائه راه کارهای اسالمی  مورد 

بگیرد. قرار  بررسی 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 شیراز بررسی شد

جهاد و جنگ تحمیلی
»خانم فاطمه ارزاقی«معاون فرهنگی مدرسه 
برگزاری  از  شیراز،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
با  تحمیلی  جنگ  و  جهاد  موضوع  با  نشستی 
حضور طالب و استادان در این مدرسه خبر داد.

امیری«  سرهنگ  »جناب  نشست  این  در 
جهاد  نصوص  طبق  که  نکته  این  بیان  ضمن 
امروز  جهاد  گفت:  است  اسالم  عملی  اصول  از 
ما متفاوت است و جهاد کبیری که مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( فرمود: عدم اطاعت از کفار 
است ولی متاسفانه با توجه به مساله نفوذ امروز 
روحانیت را به سمت اطاعت کفار سوق می دهند 

که بسیار باید مراقب بود.

الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  مقدس  دفاع  هفته  مراسم 
شیراز و با همکاری سپاه فجر استان فارس و با حضور طالب، استادان و... 

برگزار شد.
در این مراسم »آقای آرام« از رزمندگان هشت سال دفاس مقدس، با بازگویی خاطرات جنگ، 

به تشریح رشادت ها و دالورمردی های شهدا پرداخت.
این مسأله  نباید  منتهی  و مقدسی هستند،  ارجمند  واال،  مقام  دارای  تأکید کرد: شهدا  وی 
را  روش شهدا  و  سیره  باید  بلکه  بسازیم  نایافتنی  دست  اسطوره ی  آنان  از  که  شود  سبب 
دیگر  و  خود  برای  را  روشنگری  و  هدایت  مسیر  آنان  ساختن  اسوه  با  و  داده  قرار  الگو 
مردمان جامعه زمینه سازی کنیم. این رزمنده دفاع مقدس، همچنین چند نمونه از خاطرات 

و کرامات شهدا را یادآور شد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( شیراز

مراسم هفته دفاع مقدس برگزار شد
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اخبار مدارس
یکی  و  باشد  می  وپرورش  آموزش  مدارس  در 
از مسائل مهم که در جامعه خصوصا بین دانش 
آموزان باید به آن توجه شود،  مسئله تربیتی و 
مهم  عوامل  از  و  است   آموزان  دانش  اخالقی 
بوجود آمدن آسیب های اجتماعی  کم توجهی 
به این مسئله می باشد. لذا این کمیته می تواند 
اجتماعی  های  آسیب  کاهش  در  موثر  قدم های 

داشته باشد.
در  را  خود  راهکارهای  تا  خواست  اعضا  از  وی 
خصوص همکاری حوزه با آموزش وپرورش در 
و  تربیتی  مسائل  زمینه  در  تحصیلی  سال  طول 
اخالقی و ساماندهی ائمه جماعت و پررنگ شدن 

نماز در مدارس بیان کنند.
 در این نشست »خانم معصومی« مدیر مدرسه 
علمیه فاطمه الزهرا داراب ضمن تشکر، گزارش 
با آموزش  فعالیت های حوزه در مورد همکاری 

وپرورش را به صورت مصور بیان کرد.
ائمه  همایش  برگزاری  طرح  تشریح  وی ضمن 
مدیران  پرورشی،  مربیان  حضور  با  جماعت 
مسئولیت  داشت:  بیان  جماعت  ائمه  و  مدارس 
این افراد جذب دانش آموزان به نماز و گسترش 

فرهنگ نماز در مدارس است.
با  روز  »یک  طرح  ارائه  ضمن  معصومی  خانم 
این  در  کرد:  تصریح  مدارس  در  جماعت«  امام 
طرح امام جماعت باید یک روز از نزدیک تبلیغ 
و  باشد  داشته  آموزان   دانش  با  به چهره  چهره 
این امر باعث ارتباط موثر و حل شدن بسیاری 
کمیته  اعضای  سایر  شد.  خواهد  مشکالت  از 
مشکالت  و  مسائل  پیرامون  را  خود  نظرات  نیز 
روی  پیش  معضالت  و  مدارس  در  نمازخانه ها 

ائمه جماعت و سایر را بیان کردند.
 در ادامه »حجت االسالم خسروی« امام جمعه 
تشکیل  مطالب،  بندی  جمع  ضمن  شهر  جنت 
منظم،  صورت  به  همکاری  کمیته  جلسات 
توسط  مدارس  در  دینی  مشاوره  شدن  فعال 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  جماعت،  ائمه 
از  تعدادی  واگذاری  مدارس،  در  دینی  تربیتی 
شناسایی  جماعت،  ائمه  به  دینی  کالس های 
افتتاح  نماز،  مسئله  در  موفق  مدارس  تشویق  و 
اعضا و سایرین  ارائه کمک های  حساب جهت 
به امر نماز، تجهیز نمازخانه های مدارس، سطح 
سامان دهی  و  مدارس  در  جماعت  ائمه  بندی 
آنان، و نظارت بر عملکرد ائمه جماعات مدارس 

در خصوص امرنماز را خواستار شد.
این  به  که  کرد  فیروزی مصوب  آقای  پایان  در 

مسائل رسیدگی شود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
مرودشت برگزار شد

دوره مقدماتی مداحی 
علمیه  مدرسه  مدیر  خلیفه«  فاطمه  »خانم 

مراسم اختتامیه طرح تابستانی فاطر در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا شیراز 
برگزارشد.

این برنامه به مناسبت اتمام برنامه های طرح تابستانی با حضور صد نفر از کودکان و بزرگساالن 
در  آنان  های  خانواده  و  کودکان  فراغت  اوقات  پرکردن  هدف  با  و  طرح  در  کننده  شرکت 

تعطیالت تابستان و آشنایی عموم مردم با فضای مدرسه و فعالیت های آن برگزارشد.
طرح تابستانی فاطر با استقبال حدود 280 نفراز افراد شرکت کننده، شامل کالس های حفظ 
قرآن، روانخوانی، نقاشی، خوشنویسی، سفال و کاردستی برای گروه مخاطب سنی کودک و نیز 
کالس تجوید وروانخوانی قرآن، مهارتهای زندگی، کامپیوتر، خوشنویسی، خیاطی، ویترای، چرم 

دوزی، سفره آرایی، آشپزی برای گروه مخاطب سنی بزرگسال بود.
در این مراسم خانم کتیرایی از اساتید مدرسه، نکاتی را در خصوص تربیت کودک برای مادران 
بازگو و خانم چوپانی به مولودخوانی پرداختند و درپایان عالوه بر اهدای هدیه به تمام کودکان، 

به صورت قرعه به نفرات برتر هر کالس نیز هدیه ای  داده شد.
هم چنین دراین برنامه  نمایشگاهی از هنرهای دستی شرکت کنندگان آماده و در معرض دید 
عالقمندان قرار داده شد تادرکنار نمایشگاهی از لوازم التحریر ایرانی اسالمی و خرید کاالی 

ایرانی به قصد حمایت از تولید ملی جذابیت برنامه را دوچندان کند.

اخبار مدارس
در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س(

 مرودشت برگزار شد
دوره آموزش مهارت های مهم در روش 

کالسداری 
مرودشت  الزهرا  فاطمه  علمیه  مدرسه  مدیر 
در  مهم  های  مهارت  آموزش  دوره  برگزاری  از 
روش کالسداری با حضور کلیه اساتید شاغل به 

تدریس این مدرسه، خبر داد. 
»خانم فاطمه خلیفه« هدف از برگزاری این دوره 
آموزشی را آشنایی و تسلط اساتید با مهارت های 
روش کالسداری بود؛ تا بدین وسیله با شیوه ها و 
روش های مورد نیاز جهت اداره کالس های خود 
آشنا شده و بتوانند به صورت عملی این شیوه ها 

را به کار گیرند. 
»خانم زهرا تهرانی« از اساتید حوزه ضمن بیان 
حدیث های علم آموزی و انتقال آن به دیگران، 
گفت: تدریس مطلوب تدریسی است که ما را به 
عبودیت برساند یعنی هم خودمان عبد باشیم و 
هم تالش کنیم تا شاگردان نیز عبودیت را یاد 
بگیرند. وی خاطرنشان کرد: استاد باید به طلبه 
قرار است در  نگاه کند که آن طلبه  این دید  با 
آینده مادر یا معلم شود و یا در حال حاضر مادر 
انسان ساز  باید  است، پس استاد در مرحله اول 
باشد. و در مرحله بعد باید توانایی انتقال مطالب 
به شاگرد را در حد اعلی داشته باشد، تا شاگردان 
نیز بتوانند آن مطالب را به خوبی به نسل های 

بعد انتقال دهند. 
بر  متقابل  تعامل  یعنی  تدریس  افزود:  وی 
تغییرات  ایجاد  هدف  با  منظم  طراحی  اساس 
قرار  آن  در  که  موقعیتی  و  شرایط  به  توجه  با 

داریم. 
در  استاد  حضور  جلسه  اولین  تهرانی«  »خانم 
داشت:  اظهار  و  دانست  با  اهمیت  بسیار  کالس 
استاد در این جلسه باید عالوه بر حضور به موقع 
و  ظاهر  در  آراستگی  و  نظم  رعایت  در کالس، 
کتاب  معرفی  به  مناسبی  نحو  به  معارفه،  انجام 
مورد تدریس و بیان اهمیت آن و تعیین محدوده 
پرسش  و  امتحانات  نحوه  هم چنین  و  درس 

کالسی بپردازد.
نسبت  استاد  کامل  تسلط  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
استاد  اگر  کرد:  خاطرنشان  درسی  محتوای  به 
محتوای درس را به خوبی بداند و بر آن مسلط 
باشد عالوه بر کسب اعتماد به نفس، باعث جلب 

اعتماد طالب نیز می شود.
باید در کنار مطالب کتاب،  وی ادامه داد: استاد 
نیز در  را  متنوعی  سعی کند مطالب غیر درسی 
حد چند دقیقه برای طالب مطرح کند و ایشان 
را در مباحث شرکت دهد تا کالس دچار رکود و 

یکنواختی نشود. 
برای  باید  اساتید  داشت:  بیان  تهرانی  خانم 
و  نموده  تهیه  تدریس، طرح درس  مورد  کتب 

مدرسه علمیه فاطمه الزهرا شیراز برگزار شد

مراسم اختتامیه طرح تابستانی فاطر 

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 96-95 با حضور طالب و خانواده های آنان 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(المرد برگزار شد .

»خانم حوا حسن نیا« استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم علم و معرفت را باعث نجات انسان 
از هالکت شمرد و بیان نمود: علمی برتری دارد که به شناخت حالل و حرام الهی منتهی شود و 
فرد را به خدا نزدیک کند و به اطاعت الهی منجرشود. گفتنی است این مراسم با اجرای نمایش 

و اهدای جوایز به فعاالن فرهنگی و مبلغین راهیان نور خاتمه یافت.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه س المرد بیان شد

علم و معرفت باعث نجات انسان از هالکت
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اخبار مدارس
برگزاری  از  مرودشت،  فاطمه الزهرا  خواهران 
دوره مقدماتی مداحی با حضور 34 نفر از طالب 
خلیفه  خانم  داد.  خبر  مدرسه  این  در  استادان  و 
مقدماتی،  مرحله  سه  دارای  دوره  این  گفت: 
پیشرفته و تکمیلی است که دوره مقدماتی این 
کالس با تدریس خانم رقیه فرهادیان به صورت 
پایان  از  بعد  افزود:  برگزار می شود. وی  هفتگی 
عملی  آزمون  دوره  فراگیران  از  مقدماتی  دوره 
به عمل می آید، و قبول شدگان مجوز ورود به 

مرحله پیشرفته را کسب می کنند.  

به همت جمعی از طالب، استادان و کادر مدرسه 
علمیه خواهران نرجسیه )س( نورآباد ممسنی 

برگزار شد
بازدید مرکز نگهداری بیماران اعصاب 

و روان نورآباد ممسنی
جمعی از طالب، استادان و کادر مدرسه علمیه 
مرکز  از  ممسنی  نورآباد  نرجسیه)س(  خواهران 
نگهداری بیماران اعصاب و روان این شهرستان 
از  نفر   25 گزارش  این  اساس  بر  کردند.  بازدید 
خواهران  علمیه  مدرسه  کادر  و  استادان  طالب، 
مرکز  در  با حضور  ممسنی  نورآباد  نرجسیه)س( 
نگهداری بیماران اعصاب و روان نورآباد ممسنی 
و  شیرینی  پخش  و  گل  شاخه های  اهداء  با  و 
این  بیماران  شادی  موجبات  عیدانه  بسته های 

مرکز نگهداری را فراهم نمودند.

با حضور طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران 
نرجسیه )س( نورآبادممسنی برگزار شد

جشن عید غدیر 
و  طالب  حضور  با  غدیر  عید  جشن  مراسم 
نرجسیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان 
ابوالفضل  حضرت  حسینیه  در  نورآبادممسنی 

عباس)ع( این شهرستان برگزار شد.
قرآن، سخنرانی،  قرائت  گزارش  این  اساس  بر   
معرفی  عیدانه،  بسته های  پخش  سرود،  اجرای 
ترین  مهم  از  مذهبی  هیآت  فرهنگی  فعاالن 

فعالیت های اجرا شده در این مراسم بوده است.

در مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا )س( نی ریز بیان شد
طلبه یک نیروی فرهنگی و عنصر 
تعلیمی و تربیتی در جامعه است

فرهنگی  معاون  ساجدی«  طاهره  »خانم 
از  نی ریز  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم  برگزاری 
جدید با حضور کادر، استادان،70 نفر از طالب و 
خانواده آن ها و جمعی از مسئوالن این شهرستان 
مراسم  این  ابتدای  در  داد.  خبر  مدرسه  این  در 
علمیه  مدرسه  مدیر  پردازی«  صدیقه  »خانم 
اینکه  به  اشاره  با  نی ریز  الزهرا)س(  خواهران 

اخبار مدارس
برسانند؛  پایان  به  را  مطابق همان طرح کتاب 
از  تا  گیرند  کار  به  را  خود  تالش  تمام  و 
نظمی  بی  باعث  خود  و  نکرده  عدول  طرح، 
و  تستی  سؤاالت  طرح  برای  نشوند.هم چنین 
را  عادالنه  توزیع  باید  ترم،  پایان  تشریحی 
کتاب  های  قسمت  تمام  از  و  کرده  رعایت 

نمایند. سؤال طرح 

در مدرسه علمیه خواهران نورالثقلین میانشهر 
برگزار شد

مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی 
96-95

النقی  علی  امام  سعادت  با  میالد  با  همزمان 
علمیه  مدرسه  افتتاحیه  مراسم  علیه السالم 
و  استادان  با حضور طالب،  میانشهر  نورالثقلین 

کادر در این مدرسه علمیه برگزار شد.
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  مراسم  این  در 
اهلل  آیت  پیام  قرائت  از  میانشهر پس  نورالثقلین 
جمشیدی مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران، نیت خالص و قصد قربة الی اهلل را از 
مهم ترین لوازم ورود به حوزه علمیه برشمرد و بر 
ثبات قدم طالب در راه سربازی امام زمان)عج( 

تاکید کرد. 
ضمن  حوزه  اساتید  از  جاویدی  حجت االسالم 
دین،  تبلیغ  و  آموزی  علم  ضرورت  بر  تأکید 
السالم(  امام عصر)علیه  سربازی  افتخار  گفت: 
محدودی  تعداد  شامل  ایشان  ویژه  عنایت  با 
را  عنایت  این  باید  که  میشود  جامعه  افراد  از 

دانست.  قدر 
وظیفه  تبلیغ  مساله  کرد:  نشان  خاطر  وی 
به  ورود  ابتدای  از  فرد  هر  که  است  خطیری 
و  نماید  مهیا  امر  این  برای  را  خود  باید  حوزه 
کتب  مداوم  طور  به  باید  طلبه  مهم  این  برای 
غیر درسی نیز مطالعه نماید و خود را محصور 

ننماید.  در کتب درسی 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
شیراز بیان شد

دفاع از اهل بیت علهیم السالم وظیفه 
هر شیعه عاشق و عاقل است

طالب  حضور  با  غدیر  عید  جشن  مراسم 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و 

الزهرا)س(شیرازبرگزارشد. 
»خانم چوپانی« استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر 
منابع شیعی وحقانیت اهل بیت )علهیم السالم(، 
السالم(  بیت)علهیم  اهل  از  دفاع  داشت:  اظهار 
وظیفه هر شیعه عاشق و عاقل است و باید درراه 

دین از جان گذشت.
 وی در ادامه گفت: اگر واقعه غدیر به درستی از 
آن حمایت شده بود و طبق فرموده های وحیانی 
پیامبر)ص( به آن عمل شده بود واقعه عاشورابه 

هم زمان با جشن دانش آموختگی طالب فارغ التحصیل، مراسم آغاز سال 
با  مرودشت  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه   96-  95 تحصیلی 
حضور »حجت االسالم و المسلمین قنبر علی احمدی« امام جمعه شهرستان، 

طالب و استادان در سالن همایشات شهرداری این شهرستان برگزار شد.
»خانم فاطمه خلیفه« مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشت، تحصیل علوم 
دینی را دارای اهمیت وافر دانسته و از طالب خواستند تا فراگیری این علوم را با جدیت دنبال 
کنند. وی خاطر نشان کرد: مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشت، به لطف خداوند 
بزرگ و عنایات حضرت زهرا)س( در سال 1390 به همت مسئولین تأسیس شده و فعالیت خود 

را با 21 دانش آموخته و 103 طلبه در حال تحصیل ادامه خواهد داد. 
خانم خلیفه اعزام مبلغ به نهاد بسیج خواهران و دانش آموزی و اداره حلقه های صالحین، اعزام 
مبلغ برای آموزش احکام، اعزام مبلغ جهت مراسم عبادی اعتکاف، پاسخگویی به مسائل شرعی  
به مدارس دخترانه سطح شهرستان،  اعزام مبلغ  نماز جمعه،  با شکوه  با عظمت و  در مراسم 
برگزاری کالس های مهدویت، فرقه شناسی، روش تحقیق، روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و 
... از دیگر فعالیت های تبلیغی مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشت عنوان کرد.

»حجت االسالم والمسلمین قنبر علی احمدی« امام جمعه مرودشت با اشاره به آیه 122 سوره 
مبارکه توبه گفت: رسالت حوزه های علمیه تفقه در دین به عنوان مقدمه و انذار مردم به عنوان 
هدف است. بنابراین دین شناس شدن، مقدمه ای است که عده ای از باب واجب کفایی باید 
این مسأله را انجام دهند. وی افزود: دین  شناس شدن دو مرحله دارد : اول اصول دین که 
همان اصول پنج گانه است که ابزاری مثل قرآن، احادیث، روایات و .... دارد و دوم فروع دین 
که ابزارش 52 کتاب فقه است که از طهارت تا دیات را شامل می شود. مجموعه این دو مقوله 

را دین گویند که دین شناسی یعنی علم آموزی در این دو مرحله.
حجت االسالم احمدی از دانش آموختگان خواست متوجه جایگاه ارزشمند خود باشند و درباره 
دینی  علوم  اما  دارد،  نیاز، شرافت  مورد  علوم  همه  گفت:  اسالم  در  چه  دین  در  تفقه  جایگاه 
باالترین شرافت را دارد. همچنان که پیامبر)ص( می فرمایند: هیچ عبادتی بهتر از دانا شدن در 
کار دین نیست. وی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(،  مقابله با نقشه 
های دین زدایی و عفت زدایی، شناسایی شبهات روز و پاسخ به آن و مقابله با ترویج شبهات، 
را از وظایف روحانیون دانست و افزود: عدم آشنایی با ابزار جدید تبلیغ و سایت های مجازی، 
آفت بزرگی برای مبلغان دینی است.  وقتی 120 کانال ماهواره ای به صورت شبانه روزی با 
زبان فارسی به تبلیغات ضد دینی و ضد جمهوری اسالمی می پردازد، پس جاماندن طالب از 
پیشرفت های روز دنیا، آفت بسیار بزرگی است. امام جمعه شهرستان مرودشت پیرامون حفظ 
استقالل تصریح کرد: هیچ کس نباید از حوزه  بخواهد که سلیقه ای عمل کند و به گروه خاصی 

وابسته باشد. عدم وابستگی به هیچ حزب و جریانی از افتخارات حوزه است. 
در بخش دیگری از این مراسم »آقای سید منصور جعفری« شهردار مرودشت در مورد ضرورت 
وجود روحانیت در جامعه و تربیت روحانیون توانمند، بیان کرد: حوزه علمیه خواهران به عنوان 
مسئولین  از  وی  کند.  ایفا  بانوان  شخصیت  احیای  در  مهمی  نقش  می تواند  اصلی،  پرچمدار 
شهرستان جهت حمایت از نهاد مقدس حوزه علمیه، دعوت کرد و اظهار داشت: شهرداری به 
عنوان نهاد مسئول در ساختمان سازی، تمام مشکالت مربوط به ساخت مکان حوزه علمیه 
و  علما  با دست  التحصیل  فارغ  و هدایای طالب  تقدیر  لوح  رفع خواهد کرد.اهدای  را  جدید 
استادان، قرائت متن میثاق نامه و پخش کلیپ از دیگر برنامه های اجرا شده در این مراسم بود.

امام جمعه مرودشت بیان کرد

تفقه در دین و انذار مردم؛ رسالت حوزه های علمیه
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اخبار مدارس
یکی از وظایف طالب تبلیغ است اظهار داشت: 
نیروی  یک  طلبه  است.  فردا  عالم  امروز  طلبه 
جامعه  در  تربیتی  و  تعلیمی  عنصر  و  فرهنگی 
بوده که باید برای گسترش فرهنگ دینی آماده 
شود و تالش کند. وی در ادامه افزود: روحانیت 
تکمیل  به  خداوند  که  بوده  اجتماعی  نهاد  تنها 
نیروی آن فرمان داده است. خداوندمتعال برای 
تجارت،  کار،  کسب،  مانند:  جامعه  نیاز های  رفع 
نفرستاده  نیرو  مستقیم  به صورت   ... و  پزشکی 
و  اخالق  دین،  به  بشر  نیاز  رفع  برای  اما  است. 
بشر  هدایت  برای  پیامبر  هزار   124 معنویات 

فرستاده است.
در ادامه این مراسم» حجت االسالم والمسلمین 
سید جواد فقیه« عضو هیئت امنا مدرسه علمیه 
اهمیت  به  اشاره  با  نی ریز  الزهرا)س(  خواهران 
نمود: طالب  تصریح  علمیه خواهران  حوزه های 
بخواهیم کسی  اگر  باشند.  مأنوس  قرآن  با  باید 
اهل  احادیث  و  قرآن  با  باید  کنیم  هدایت  را 
بیت)علیهم السالم( آشنا باشیم. عضو هیئت امنا 
در  نی ریز  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
با  باید  دین  تبلیغ  راه  در  کرد:  خاطر نشان  پایان 

حوصله و طمأنینه برخورد کنیم.

امام جمعه شهر گله دار تبیین کرد
پیاده سازی علوم حوزوی در جامعه؛ 

مهمترین وظیفه طالب خواهر
همزمان با عید سعید غدیر خم، مراسم آغاز سال 
سخنرانی»حجت االسالم  با   96-95 تحصیلی 
سید احمد علوی« امام جمعه شهر گله دار برگزار 
شد. حجت االسالم علوی بیان کرد: هم طالب و 
هم خانواده های طالب باید خدا را شکر کنند که 
فرزندانشان را در این مکان مقدس و در این راه 
قرار دادند تا برای دین اسالم تالش کنند و دین 

خدا را یاری کنند. 
دار  پرچم  و  جامعه  هدایت  مشعل  باید  طالب 
وظیفه  مهمترین  افزود:  باشند.وی  الهی  معارف 
واستفاده  مربوطه  علوم  فراگیری  خواهر،  طالب 
آن در جامعه است. طالب باید بکوشند و به مردم 
بفهمانند که حوزه محل آزاد و جایگاه رفیع است، 
گریزان  آن  از  و  باشد  زندان  مثابه  به  اینکه  نه 
را  جامعه  خواهران  تا  بکوشند  باید  آن ها  باشند؛ 
اصالح کنند؛ اگر زن اصالح شد، تمام زندگی ما 
اصالح خواهد شد. امام جمعه گله دار با اشاره به 
حدیث امام زمان)عج( که فرمودند: ماشیعه را حفظ 
و یاری خواهیم کرد و این ندای قرآن است که 
حق می ماند. خاطر نشان کرد: وهابیت، داعش 
و امثال این ها فرقه دروغینی بیش نیستند و به 
مشخص  که  همانطور  شد؛  خواهند  نابود  زودی 
است در بین تمام جنجال هایی که در جهان رخ 
می دهد، ایران در آرامش کامل است و این همان 

وعده امامان است.

افتتاحیه آغاز سال تحصیلی جدید با حضور تعدادی از مسئولین و  مراسم 
طالب با هدف آشنایی طالب ورودی  با مدرسه  و سیستم آموزشی، در مدرسه 

علمیه  الزهراء)س(  گراش برگزار شد.
مرکز  مدیر  جمشیدی«  المسلمین  و  االسالم  »حجت  پیام  قرائت  از  پس  مراسم  این  در 
مدرسه  فرهنگی  معاون  نادرپور«   معصومه  ،»خانم  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
تهذیب  دارد،  بر عهده  شیعه  هر  که  مهمی  وظیفه ی  گفت:  گراش   الزهراء)س(   علمیه  
هر کس  فرماید:  می  )ع(  صادق  امام  چنانچه  است.  نیکو  اخالق  به  خود  آراستن  و  نفس 
به  و  باشد  حضرت  آن  ظهور  منتظر  پس  باشد  مهدی)ع(  امام  یاران  از  دارد  دوست 

پرهیزگاری و اخالق نیکو عمل کند. 
وی افزود: توصیه به پرهیزکاری در عصر غیبت، نه تنها در کالم معصومین قبل از امام زمان)ع( 
آمده، بلکه در توقیعات هم ذکر شده است. در یکی از این توقعیات، امام زمان)ع( می فرماید: 
پس تقوای الهی پیشه کنید و به امر ما تسلیم شوید و امر را به ما واگذارید که بازگشت به 

سوی ما است.
خود،  انتظار،  همین  گفت:  ادامه  در  گراش  خواهــــران شهر  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
وظیفه ای است مستقل که دوره ی غیبت را به دوره ی تالش برای رسیدن به دوره ی حکومت 
سراسر عدل امام مهدی)ع( تبدیل می کند و ضعف و سستی و ناامیدی را از جامعه ی اسالمی 
دور می سازد. وی در پایان خاطر نشان کرد: ما  در عین عمل به تکالیف دینی خود، همیشه باید 

منتظر ظهور امام زمان)ع( باشیم و از رحمت واسعه ی الهی ناامید و مأیوس نگردیم. 

اخبار مدارس
به شیعیان و  این همه ظلم  وقوع نمی پیوست و 
عالقمندان و محبان اهل بیت)علیهم السالم( وارد 

نمی شد.

همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز به کار کرد
کانون »سرمشق شهادت«

 مدرسه علمیه خواهران نرجسیه )س( 
نورآباد

در  مقدس  دفاع  هفته  گرامی داشت  مراسم 
نورآباد  نرجسیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
ممسنی برگزار شد. در این مراسم شعر و دکلمه 
شهدا  نامه  وصیت  قرائت  همچنین  و  خوانی 
برنامه،  از  دیگری  بخش  در  گرفت.  صورت 
مقاله ای با موضوع »شهادت« ارائه شد. همچنین 
کانون »سرمشق شهادت« مدرسه به طور رسمی 

آغاز به کار کرد.

به منظور تجهیز کتابخانه مدارس علمیه خواهران 
استان فارس انجام شد 

توزیع 300 عنوان کتاب در مدارس 
تازه تأسیس

استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
در  درسی  کتاب  عنوان   300 توزیع  از  فارس 
داد. »خانم  استان خبر  این  تأسیس  تازه  مدارس 
همکاری  با  کتاب ها  این  گفت:  صدیق«  مدینه 
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران و نشر 
هاجر به استان فارس اهدا گردید که بین مدارس 
جدید التاسیس از جمله نورالثقلین میانشهر، جنت 
از  تشکر  ضمن  وی  شد.  توزیع  سپیدان  و  شهر 
انتظار می رود  افزود:  هاجر  نشر  و  آقای حصاری 
خصوص  به  مدارس  نیاز  به  کتاب ،  تهیه  برای 
در  و  شود  ویژه  توجه  سه  سطح  مــــدارس 
آستانه راه اندازی سطح چهار، ان شااهلل کتاب های 

تخصصی این سطح هم تامین گردد.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 شیراز انجام شد

اعزام مبلغ به روستای مزیجان
علمیه  مدرسه  مدیر  احمدی«  زهرا  »خانم 
به  مبلغ  اعزام  از  شیراز  الزهرا)س(  خواهران 
خاطر  احمدی  خانم  داد.  خبر  مزیجان  روستای 
نشان کرد: در این جلسه که بیش از 150 نفر از 
حضور  مزیجان  روستای  جوان  دختران  و  بانوان 
داشتند به اهمیت نقش زن و جایگاه ارزشی آن 
نزد خداوند، دین اسالم و دیگر ادیان هم چنین 
کرده  اشاره  فرزندان  تربیت  و  خانه  در  زن  نقش 
متدین  و  متشرع  بانوی  یک  که  شدند  متذکر  و 
باید  همواره  خود  وجود  ارزشی  گوهر  شناخت  با 
بتواند با بصیرت و دیانت کافی، زندگی خانوادگی 
و اجتماعی خود را مدیریت کرده و خود، خانواده و 

اطرافیان را به سعادتمندی برساند.

معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهراء)س( گراش در مراسم 
افتتاحیه تبیین کرد

پرهیزکاری و حسن خلق؛ وظیفه هر شیعه منتظر

کارگاه  برگزاری  از  شیراز  الزهرا  فاطمه  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
با حضور خانم  پایه پنجم  آموزشی جستجوی پیشرفته در گوگل ویژه طالب 

افتخار از اساتید دانشگاه در این مدرسه خبر داد. 
» خانم افتخار« محورهای قابل ارائه در کارگاه را جستجوی گوگل و آشنایی با ابزارهای 
ابزارهایی  و  ندارد  کارآیی چندانی  تنهایی در صفحه گوگل  به  نوشتار  افزود:  و  دانست  آن 
تمام  با  داد:   ادامه  تر می شود. وی  دارد، سبب جستجوی دقیق  قرار  پایین صفحه  در  که 
مقاالت  جهت  مطالب  ارائه  برای  و  می نامند  عمومی  گر  جستجو  را  گوگل  اوصاف  این 

نیست.  مناسب  تخصصی 
» خانم افتخار« در جلسه دوم کارگاه پایگاه های اطالعاتی و پایگاه های استنادی را معرفی کرد 

و گفت: وظیفه پایگاه های  اطالعاتی نگهداری و گزارش گیری می باشد . 
وی در ادامه  فرایند مقاله نویسی را توسط سایت نورمگز ارائه داد و تصریح کرد: طالب 
نام  براساس  را جستجو کرده و در مرحله دوم  باید نشریات مصوب مدرسه علمیه  نخست 
و  بررسی  را  مقاالت  آرشیو  و  شوند  نومگز  سایت  وارد  موضوعی،  های  مدرسه  و  نشریه 
مطالعه کنند. سپس از قسمت راهنمای نویسندگان کتب می توان به عنوان راهنما استفاده 

کرد.

معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا شیراز خبر داد

برگزاری گارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته در گوگل


