
والمسلمین  »حجت االسالم 
مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا 
حوزه های علمیه خواهران کشور، 
در نشست مدیران استانی حوزه های 
سالن  در  که  خواهران  علمیه 
برگزار شد،  مرکز  این  اجتماعات 
تأکیدات رهبر معظم  با اشاره به 
انقالبی  انقالب)مدظله العالی( درباره حوزه 
موضوع  این  تشریح  و  تبیین  به 

پرداخت.
و  حوزه  این که  بیان  با  وی 
نظام در احیای ارزش های الهی 
هستند،  هدف  هم  یک دیگر  با 
برکت  به  خداوند  کرد:  تصریح 
علمیه،  حوزه های  راحل،  امام 

تمکن  این  مردم  و  شهدا  خون 
را اعطا کرد. هدف انبیا، حوزه، 

نظام و انقالب یکی است.
مدیر حوزه  های علمیه خواهران 
کشور، انقالبی گری را به معنای 
منش  و  سیره  از  پیروی  واقعی 
انبیا و اهل بیت)علیهم السالم( بیان کرد.
وی حساسیت حوزه و روحانیت 
را  انقالب  سرنوشت  به  نسبت 
و  ایمان  اعتقاد،  از  برخواسته 
و  حوزه  بودن  هدفی  هم  عنصر 
نظام برشمرد و با بیان این  که رهبر 
را  حوزه  انقالب)مدظله العالی(  معظم 
تصریح  بیان می کنند،  نظام  مادر 
به  نسبت  هیچ گاه  حوزه  کرد: 

مولود خود بی تفاوت نخواهد بود.
حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
محور  کرد:  تأکید  قم  علمیه 
انقالبی،  حرکت های  اصلی 
که  چرا  است؛   بوده  روحانیت 
آیین و رسم حوزه ها همین است. 
شروع  ابتدای  از  که  همچنان  
مفاخر  بزرگترین  از  یکی  نهضت 
پرچمدار  راحل  امام  یعنی  حوزه 
از  پس  و  بود  استکبار  با  مبارزه 
استادان  و  شاگردان  نیز  ایشان 

این مسیر را دنبال کردند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
کشور، وجود بزرگان حوزه را سبب 
اصالح جامعه عنوان کرد و اضافه 

جان،  بذل  با  نیز  بزرگان  کرد: 
مسیر  در  تمام هستی خود  و  مال 
اگر  برداشتند.  گام  جامعه  اصالح 
به مسیری که طی کردیم  ابتدا  از 
بودن  انقالبی  فرهنگ  کنیم  نگاه 
در حرکت علما و حوزه موج می زند.
والمسلمین  حجت االسالم 
طرحی  تصویب  از  جمشیدی 
انقالبی  روحیه  حفظ  برای 
حوزه های  عالی  شورای  توسط 
علمیه و ابالغ آن به حوزه های 
و  داد  خبر  خواهران  علمیه 
تأکید کرد: تالش ما باید انجام 
تنها  نباید  باشد، ولی  این طرح 

به آن اکتفا کنیم.

حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
روحیه  نگه داشتن  زنده  قم،  علمیه 
انقالبی که از وظایف حوزه ها است 
و  مناسب  برنامه ریزی  به  منوط  را 

تالش در این زمینه دانست.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
سیاسی  حرکت  شاخصه  کشور، 
خواهران  علمیه  حوزه های 
معظم  رهبر  منویات  را 

انقالب)مدظله العالی( عنوان کرد.
تنها چند روز  یادآور شد:  وی 
پس از انتخابات سال 88 و آغاز 
فتنه، حوزه های علمیه خواهران 
ما  چون  کرد،  برگزار  نشستی 
نسبت به سرنوشت نظام حساس 
مسئولیت  احساس  و  بوده 
می کنیم. مسائل را باید رصد کرد 
و نسبت به مطالبات مقام معظم 

رهبری)مدظله العالی( حساس بود.
حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
حوزه های  کرد:  عنوان  قم  علمیه 
ترویج  و  دفاع  در  علمیه خواهران، 
سهم  اسالمی  انقالب  آرمان های 
ویژه ای دارد به گونه ای که در حتی 

در برخی بخش ها پیشتاز است.
المسلمین  و  حجت االسالم 
سخنان  پایانی  بخش  در  جمشیدی 
حوزه های  موفقیت های  به  خود 
و  المپیادها  در  خواهران  علمیه 
جشنواره ها اشاره کرد و ضمن توصیه 
مدیران بر ایجاد زمینه های رشد برای 
طالب گفت: موفقیت های چشمگیر 
سبب  خواهران  علمیه  حوزه های 
ایجاد نگاه ویژه ای به این نهاد 
شده است. البته نباید به آن چه 

هست اکتفا کرد.

المسلمین محمودرضا جمشیدی«،  و  »حجت االسالم 
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور، پیامی به همایش 
مبلغان خواهر استان اصفهان که با حضور هزار نفر 

برگزار شد، صادر کرد.
در  بار  دیگر  است:  آمده  پیام  این  از  بخشی  در 
آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و طلوع حیات 
است،  شده  نزدیک  ایام  مشرق  از  صیام  ماه  بخش 
حلول ماه مبارک رمضان را به همه مبلغان حوزه های 

علمیه خواهران پیشاپیش تبریک می  گویم... .
و اینک شما فرهیخته گان و دانش پژوهان معارف 
اسالمی   به سنت هرساله در این ماه عازم سفر تبلیغی 
خویش می  باشید، سفری خداپسندانه، در جهت نشر 
و  گوشه  به  سفری  اسالمی،  اخالق  و  دینی  معارف 
کنار سرزمین اسالمیمان و مخاطبینی که در این ماه 
با دهان روزه، شائق شنیدن  دل به خدا سپرده اند و 
پروردگار  ماه  این  در  هستند.  شما  دینی  آموزه های 
و  است  سپرده  شما  به  را  انبیاء  راه  ادامه  متعال 
بندگانش را به پای میز تبلیغ و کرسی راهنمایی های 

گاه سازی آنان را به  شما نشانده است و رهنمود و آ
اعمال خادمان  بر  او خود  و  واگذار کرده است  شما 
آن ها  و خلوص عمل  تبلیغ  و شیوه  شریعت خویش 
خطیر  وظیفه  این  چگونه  تا  بیاندیشیم  گاهست،  آ

الهی را با رضایت الهی به پایان می رسانیم.
و  آداب  با  آشنایی  و  محیطی  شرایط  به  توجه 
مهم ترین  از  تبلیغ  و  خدمت  محل  زبان  و  سنن 
به  که  شماست  مخاطبان  بر  تأثیرگذاری  عوامل 

یقین می  دانم درباره آن بسیار اندیشیده اید... .
همراه با آشناسازی نسل جوان با مسائل مذهبی، 
به  مبتال  مشکالت  و  اسالم  جهان  شرایط  بازگوئی 
جوامع اسالمی   و روشنگری درباره گروه  های تکفیری 
و اصحاب سلطه و دولت  های جائر غربی از ُاّمهات 
حوزه های  مبلغان  همه  اجتماعی  و  دینی  گفتمان 
که  است  رمضان  مبارک  ماه  در  امامیه  نظام  علمیه 

شایسته است به آن توجه خاص مبذول شود.
محمودرضا جمشیدی
مدیر حوزه های علمیه خواهران
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والمسلمین  »حجت االسالم 
در  جمشیدی«  محمودرضا 
نشست کارگروه تخصصی تبلیغ 
حوزه های  همکاری های  ستاد 
و  آموزش  و  خواهران  علمیه 
جلسات  سالن  در  که  پرورش 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران برگزار شد، با تأکید بر 
این که حوزه و آموزش و پرورش 
هستند،  هدف  هم  یک دیگر  با 
نه رقیب، بیان کرد: کار هر دو 

نهاد تربیت افراد است.
حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
کانون  را  مدرسه  قم،  علمیه 
بیان  با  و  دانست  فرزندان  زندگی 
مدرسه  تأثیرگذاری  اگر  این که 
کمتر  نباشد،  خانه  از  بیشتر 
نیست، عنوان کرد: درست است 
که برای عموم مردم تبلیغ صورت 
این  کودکان  برای  ولی  می گیرد، 

کار جدی گرفته نمی شود.
آموزش  باید  داد:  ادامه  وی 
برای  تبلیغ  بحث  در  پرورش  و 
کودکان جدی تر وارد عمل شود. 
والمسلمین  حجت االسالم 
این که    بر  تأکید  با  جمشیدی 
برگزاری نشست، ایجاد ستاد و 
یا داشتن توافقنامه برای انجام 
کار کافی نیست، گفت: باید به 
صورت عملی وارد میدان شد و 
باید منشأ آسیب هایی  کار کرد. 
را  دارد  وجود  مدارس  در  که 

شناسایی و برطرف کرد.
تأکید  بنده  کرد:  تأکید  وی 
جدی می کنم که آماده هستیم 
علمیه  حوزه های  ظرفیت  تمام 
تربیت  برای  را  خواهران 
پرورش  و  آموزش  در  کودکان 
به میدان بیاوریم. البته حوزه با 
این هدف به دنبال ایجاد شغل 
کار  زیرا  نیست،  طلبه  برای 

اصلی طلبه، تربیت است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
نماز  برگزاری  تنها  کرد:  اضافه 
برای  احکام  بیان  یا  جماعت 
کافی  مدارس  در  دانش آموزان 
باال  از  تربیت جامعه  بلکه  نیست، 
یعنی  می گیرد،  صورت  پایین  به 
نیز  معلمان  و  استادان  برای  باید 
داشت.  جامعی  و  منسجم  برنامه 
مسئول هر بخشی در گفتار و رفتار 
درست عمل کند، زیر مجموعه او 

نیز درست عمل خواهد کرد.
حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
هنوز  این که  بیان  با  قم  علمیه 
حوزه و آموزش و پرورش ظرفیت 
خود را به خوبی نشناخته است، 
آموزش  به  طالب  ورود  گفت: 
گرفته  جدی  باید  پرورش  و 
پرورش  و  آموزش  شود؛ چرا که 
جمهوری  در  نهاد  مهم ترین 

اسالمی ایران است.
والمسلمین  حجت االسالم 
پیشنهاد  همچنین  جمشیدی 
برگزاری کرسی های آزاداندیشی 
مشترک میان حوزه های علمیه 
خواهران و آموزش و پرورش را 

مطرح کرد.

مدیر حوزه های علمیه 
خواهران کشور پیشنهاد داد

 برگزاری کرسی های 
آزاداندیشی مشترک 

میان حوزه های 
علمیه خواهران و 
آموزش و پرورش

چهل نفر از بانوان طلبه حوزه علمیه خواهران شهر نجف اشرف از 
مدرسه علمیه »الشهیده بنت الهدی صدر« برای شرکت در یک دوره 
کوتاه مدت آموزشی، میهمان حوزه های علمیه خواهران کشور بودند.
جمکران،  مقدس  مسجد  معصومه)س(،  حضرت  مطهر  حرم  در  حضور 
بیت امام راحل، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، دیدار با مراجع 
علمیه  مدرسه  طالب  برای  شده  دیده  تدارک  جانبی  برنامه های  از  تقلید 

خواهران »الشهید بنت الهدی صدر« در شهر مقدس قم بود.
حضرت  راحل،  امام  مرقد  رضا)ع(،  امام  حرم  زیارت  همچنین 
عبدالعظیم حسنی)ع( و بازدید از موزه دفاع مقدس و موزه آستان قدس 
رضوی از دیگر برنامه های فرهنگی برای بانوان طلبه شهر نجف بود.

گفتنی است ایجاد ارتباط میان حوزه  های علمیه خواهران کشور 
اهداف  از  با سایر حوزه های علمیه خواهران کشورهای اسالمی، 

برپایی این دوره با حضور طالب خواهر شهر نجف بود.

»حجت االسالم رضا اسکندری«، 
علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
نشست  در  کشور،  خواهران 
ستاد  تبلیغ  تخصصی  کارگروه 
همکاری های حوزه های علمیه 

خواهران و آموزش و پرورش که 
در سالن جلسات مرکز مدیریت 
برگزار  حوزه های علمیه خواهران 
شد، تبلیغ را مهم ترین کار طلبه 
دانست و گفت: تبلیغ باید مفید 

و مؤثر باشد.
حوزه های  فرهنگی  معاون 
تأکید  با  علمیه خواهران کشور 
بر بهره مندی از روش های جدید 
و نوین در امر تبلیغ، اظهار کرد: 
از روش های جدید برای تربیت 
جامعه  آینده سازان  که  فرزندان 

استفاده  حداکثر  باید  هستند، 
را داشت.

و  شناسی  ظرفیت  وی 
تبلیغ  امر  در  را  ظرفیت سنجی 

مهم ارزیابی کرد.
حوزه های  فرهنگی  معاون 
بیان  با  کشور  خواهران  علمیه 
نو  کار  باید  تبلیغ  امر  در  این که 
تبلیغ  تعریف شود، اظهار کرد: 
صرف رساندن پیام به مخاطب 
تربیتی  امر  یک  بلکه  نیست، 

است. 

حائری شیرازی«،  محی الدین  »آیت الله 
عضو مجلس خبرگان رهبری، 
از  جمعی  اخالق  جلسه  در 
طالب حوزه های علمیه خواهران 
مدیریت  مرکز  نمازخانه  در  که 
این حوزه برگزار شد، پیش نیاز 
را  فرهنگی  مسائل  به  بازگشت 

توجه به معارف الهی دانست.
وی با بیان این که غرب خیال می کند با پیشرفت علم می تواند 
غربی ها  کرد:  عنوان  کند،  حل  را  اجتماعی  و  خانوادگی  مسائل 
ادعای امنیت و عدالت نیز دارند، ولی تمام این ادعا ها سراب است. 
نیز  ملل  و سمبل سازمان  است  ملل  تمدن غرب سازمان  سمبل 
شورای امنیت است که در این شورا تنها پنج قدرت جهان دارای 

سالح های کشتار جمعی حق وتو دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: سرمایه معنوی ملت ایران، 
قرآن، اهل بیت)علیهم السالم( و حجت باطنی است، به همین دلیل حرفی 
برای گفتن دارند. قرآن و عترت را باید با هم داشت. اگر فردی قرآن را 
داشته باشد، ولی ائمه اطهار)علیهم السالم( را نداشته باشد، داعش می شود.

مدیر حوزه های علمیه خواهران در پیامی به همایش »مبلغان خواهر استان اصفهان« مطرح کرد

وظیفه مبلغان؛ آشناسازی نسل جوان با مسائل مذهبی 
و بازگویی شرایط جهان اسالم

معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران کشور:

تبلیغ؛ مهم ترین کار یک طلبه  است 

»آیت الله حائری شیرازی« در جمع طالب خواهران مطرح کرد

تهی دستی تمدن غرب در حل مشکالت اجتماعی

به منظور شرکت در دوره کوتاه مدت

چهل نفر از بانوان طلبه عراقی میهمان 
حوزه های علمیه خواهران

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«، در تبیین شاخصه های حوزه انقالبی:

منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(؛ شاخصه 
حرکت سیاسی حوزه های علمیه خواهران 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در دیدار اندیشمندان مسیحی تأکید کرد

حجاب برای زن در جامعه ایرانی 
یک افتخار است

با حضور شخصیت های استانی برگزار شد

مراسم اختتامیه 
ششمین جشنواره 

عالمه حلی اصفهان

 در بازدید از پیش دبستانی ها عنوان شد

تربیت عبادی کودکان 
در نظام آموزشی و 

تربیتی اسالم

معاون فرهنگی – تبلیغی  حوزه های علمیه خواهران:

نظام آموزشی و 
پژوهشی حوزه باید 

تربیت محور باشد

طالب در خط مقدم 
عملیاتی شدن اقتصاد 

مقاومتی هستند

معاون پژوهش حوزه  علمیه خواهران  اصفهان مطرح کرد

مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان:

مدارس علمیه خواهران
از جایگاه واالیی در 

جامعه برخورداراند

در مدرسه علمیه خواهران بنت الرسول)س( بیان شد

حوزه های علمیه 
خواهران؛ داعیه دار 

علم و عمل 

ادامه راه امام)ره( فقط با بصیرت و صبر میسر 
است. نگذارید به بهانه های گوناگون آدم های 

کم بصیرت، یا کم صبر یا خودخواه با بی توجه به 
مصالح عمومی مردم میان صفوف مستحکم شما 
فاصله بیاندازد، شما را نسبت به یکدیگریا نسبت 

به مسئولین دل چرکین و نگران کنند آگاه باشید و 
بدانید این راه به هدف خواهد رسید.

»آیت الله محمد مؤمن«، نماینده 
مردم قم در مجلس خبرگان رهبری، 
در نخستین جشنواره علمی استادان 
ویژه استادان ادبیات عرب حوزه های 
علمیه خواهران که در مرکز مدیریت 
این حوزه برگزار شد، تأسیس حوزه های 

علمیه خواهران را کار مبارکی دانست.
علمیه  مدارس  اصلی  رکن  را  استادان  خبرگان،  مجلس  عضو 

خواهران دانست.
آینده  نسل  کنندگان  تربیت  بانوان  این که  بیان  با  مؤمن  آیت الله 
هستند، تصریح کرد: حوزه های علمیه خواهران باید در تربیت طالب 
توجه ویژه داشته باشند. چون این ها تربیت کنندگان نسل آینده هستند.
برای  الهی  معارف  بیان  به  باید  طلبه  خواهران  داد:  ادامه  وی 

بانوان دیگر نیز اهتمام ویژه داشته باشند.

»آیت الله مؤمن« در نخستین جشنواره علمی استادان حوزه های 
علمیه خواهران کشور مطرح کرد:

استادان رکن اصلی مدارس علمیه خواهران

علمیه  حوزه های  آموزش  معاون  خالقی«،  محمود  »آقای 
استادان  ویژه  استادان  علمی  جشنواره  نخستین  در  خواهران، 
ادبیات عرب که در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار 
با بیان این که استادان نقش اصلی تربیت طالب را برعهده  شد، 
دارند، بیان کرد: عمده فعالیت های این معاونت بر روی استادان 

متمرکز شده است.
و  استان  مدارس،  در  استادان  علمی  تشکل های  راه اندازی  وی 
مرکز و استفاده از فضای حقیقی و مجازی برای این تشکل ها، ایجاد 
سامانه پاسخگویی به پرسش های استادان، برگزاری دوره های علمی 
مهارت و آموزش های بدو و ضمن خدمت برای استادان را از دیگر 

برنامه های معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران برشمرد.
دیگر  از  را  استادان  علمی  جشنواره  برگزاری  خالقی  آقای 
برای  خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاونت  برنامه های 

شناخت و استفاده از ظرفیت های علمی استادان عنوان کرد.
وی ادامه داد: ادبیات عرب در برنامه درسی از کیفیت و کمیت قابل 
توجهی برخوردار است. اگر کسی به دنبال یادگیری مباحث ادبیات عرب 

باشد، بسیاری از موضوعات آموزشی برای او قابل حل خواهد بود.

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور خبر داد

راه اندازی تشکل های علمی استادان در مدارس

»آیت الله مؤمن« در نخستین جشنواره علمی استادان حوزه های 
علمیه خواهران کشور مطرح کرد:

استادان رکن اصلی 
مدارس علمیه خواهران
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مرندآذربایجان شرقی اردبیلاردبیلشهراستان اصفهاناصفهانشهراستان شهراستان

ارومیهآذربایجان غربی شهراستان

نقدهآذربایجان غربی شهراستان

ماکوآذربایجان غربی شهراستان

خلخالاردبیل شهراستان

گرمیاردبیل شهراستان

مشگینشهراردبیل شهراستان

مرحله  در  مرند  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
مطهری)ره(،  استاد  برگزیده  آثار  کشوری  کتابخوانی  مسابقه  نهایی 

موفق به کسب رتبه اول و دوم از پایه تحصیلی چهارم شدند.
بانوان »زینب سریع کار« و »طاهره عباسی« از طالب پایه چهارم 

رتبه اول و رتبه دوم را کسب کردند.

توسط طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( کسب شد

رتبه اول و دوم مرحله کشوری مسابقه 
کتابخوانی شهید مطهری

برگزاری نشست مشترک مسئوالن مدرسه 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(، مؤسس مدرسه

نشست مشترک مسئوالن مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
مرند با »حجت االسالم نعمت زاده« مؤسس مدرسه برگزار شد.

راستای  در  و  مدرسه  برنامه های  پیشبرد  منظور  به  نشست  این 
تحقق برنامه های سازنده آموزشی، فرهنگی و پژوهشی با استفاده 

از ظرفیت استادان و طالب تشکیل شد.

از  خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون  خالقی«،  »آقای 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرند بازدید کرد.

علمیه  مدرسه  مدیر  ثانی«،  جعفری  »خانم  بازدید،  این  در 
این  عملکرد  از  اجمالی  گزارش  مرند  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران 

مدرسه ارائه داد.
همچنین »خانم برزگر« از اعضای هسته پژوهشی مدرسه مقاله ای 

با موضوع »سیره اقتصادی امام علی)ع( در توسعه« را ارائه کرد.
در بخش پایانی این بازدید نیز معاون آموزش حوزه های علمیه 
خواهران کشور در جمع طالب حضور پیدا کرده و به پرسش های 

آن ها پاسخ داد.

بازدید معاون آموزش حوزه  های 
علمیه خواهران از مدرسه فاطمه الزهرا)س(

در راستای ایجاد وحدت و به منظور تبادل افکار و آراء،نشستی 
با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران و معاونان مدرسه علمیه 
علمیه  مدرسه  میزبانی  ارومیه،به  کبری)س(  زینب  و  الزهرا)س( 

الزهرا)س( برگزار گردید.
»خانم پورحیدر« ضمن خیر مقدم گفت :در راستای اهداف نظام و 
انقالب می بایست همدلی و همزبانی در حوزه های علمیه حاکم باشد.
و  مثبت  اثرات  خواهران  علمیه  حوزه های  افزود:همکاری  وی 

سازنده ای در سطح شهر خواهد داشت.
در ادامه این نشست »حجت االسالم والمسلمین راحلی«، مدیر 
حوزه های علمیه خواهران ارومیه بیان کرد:با وجود اینکه دو مدرسه 

کامال مستقل هستند، ولی می توانند روح واحد داشته باشند. 
بین  است؛اگر  طلبه  تربیت  مدرسه  دو  هر  :وظیفه  افزود  وی 
تربیت طلبه که  در  نباشد، حوزه  تعامل الزم  و  حوزه ها هماهنگی 

وظیفه و رسالت آن می باشد موفق نخواهد بود.  

 با میزبانی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار گردید

نشست مدیران و معاونان مدارس علمیه خواهران

 نشست اخالقی باحضور جمعی از طالب،استادان و مسئوالن 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( نقده برگزار شد.

علمیه  حوزه  استاد  بهجتی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
که   چرا  انسان هاست  فکر  در  روحانیت  تبلیغ  ریشه   گفت:اساس 
تمام مضامین اسالم برای تربیت فکر انسان هاست اگر فکر انسان  
به  ونیازی  می کند  پیدا  گرایش  دین  به  خود  به  خود  باشد  درست 
اجبار نیست و فکر موجب عمل است و انسان اگر عملی را انجام 
برای  روحانیت  باید  لذا  می باشد،  او  فکر  فرایند  و  نتیجه  می دهد 
تربیت افکار صحیح در جامعه بکوشند چرا که همین افکار صحیح 

موجب امنیت در جامعه می شود.

درمدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

 نشست اخالقی

 نشست اخالقی

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
علمیه  مدرسه  کارکنان  و  طالب  حضور  با  حوزه  استاد  بهجتی«، 

خواهران فاطمه الزهرا)س( ماکو برگزار شد.
وی  در این نشست گفت: خداوند دین اش را براساس دو اصل 

فکر و عمل بنیانگذاری نموده است. 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

فصلی  همایش  در  رضایی«  علی  والمسلمین  »حجت االسالم 
طالب و روحانیون با اشاره به خصوصیات افراد انقالبی، یاران امام 
حسین)ع( را نمونه شاخص برای حوزه های علمیه در جهت انقالبی 

ماندن عنوان کرد. 
پاسداران  سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  روحانیون  امور  مسئول 
روحانیت در شکل گیری  نقش خطیر  به  اشاره  با  انقالب اسالمی 
انقالب اسالمی، خاطر نشان کرد: روحیه انقالبی گری از روحانیت 
شروع شد و این روحانیون بودند که پل ارتباطی بین مردم و رهبری 

را در آن زمان تشکیل می دادند.
وی با تأکید بر روحیه انقالبی طالب گفت: روحانیون انقالبی 

 باید تکیه گاه محرومان باشند.

در همایش فصلی طالب و روحانیون عنوان شد

روحانیون انقالبی، تکیه گاه محرومان 

»حجت االسالم امیر رشتبری«، در جمع طالب مدرسه علمیه 
از  مطهری«،  مرتضی  »شهید  گفت:  خلخال  الزهرا)س(  خواهران 
معلمان راستین بود، که معارف بشری و تالش های علمی و عملی 

را مقدمه ای برای عبادت می دانست. 
 نماینده ولی فقیه خلخال با اشاره به علل ماندگاری شخصیت 
مطهری  شهید  زندگی  سراسر  کرد:  نشان  خاطر  مطهری  شهید 

ریشه در عبادت، بصیرت، علم و معرفت داشت.
باید  ابتدا،  برای عبادت  حجت االسالم رشتبري اظهار داشت: 

معبود را شناخت و الزمه آن، علم به وجود خداوند است.
در  خداشناسی  و  بندگی  راه  پیمودن  به  توجه  با  پایان  در  وی 
در  انسان  باشد  نداشته  وجود  علم  اگر  کرد:  نشان  خاطر  زندگی، 

گذرگاه های زندگی دچار لغزش های بی شماری می شود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

شناخت معبود الزمه عبادت است

مراسم بزرگداشت مقام معلم با سخنرانی »حجت االسالم یدالله 
صفری« امام جمعه گرمی در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه 

خواهران ولیعصر)عج( این شهر برگزار شد.
بیان  به فضایل شهید مطهری  اشاره  با  حجت االسالم صفری 
داشت: انگیزه دشمنان برای به شهادت رساندن  استاد مطهری 
خاموش کردن انقالب بود، ولی بعد از شهادت وی، نه تنها افکار و 
اندیشه های وی کم رنگ نشد، بلکه امروزه آثار وی در دانشگاه های 

معتبر دنیا تدریس می شود.
وی با بیان این که استادان حوزه علمیه با کمترین توقع، خالصانه 
و صادقانه خدمت می کنند افزود: مقام استادان حوزه و دانشگاه 
نظر  از  استادان حوزه های علمیه  ولی زحمات  نهادنی است،  ارج 

مادی قابل قیاس با دیگران نیست.
باید  با تأکید بر اینکه طالب  حجت االسالم والمسلمین صفری 
نماید،  را حفظ  احترام آن ها  و  بوده  در همه حال قدردان استادان 
خاطر نشان کرد: علم و معنویت حوزه های علمیه مدیون تالش های 
استادان است، لذا باید حق استادان و احترام آن ها را حفظ نمائیم.

گفتنی است تجلیل از استادان و پژوهشگران از دیگر برنامه های 
اجرا شده در این مراسم بود.

با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران ولیعصر)عج( برگزار شد

مراسم بزرگداشت مقام معلم

»حجت االسالم رسول خواسته« در جمع طالب مدرسه علمیه 
عطوفت  و  صبر  به  اشاره  با  مشگین شهر،  فاطمیه)س(  خواهران 
داشتن  را  شایسته  افراد  تربیت  در  ایشان  موفقیت  رمز  پیامبر)ص(، 

شرح صدر قلمداد نمود. 
وی افزود: این معّلم الهي، اعراب جاهلی را طوری تربیت کرد 
این که  بر سر  و  از یکدیگر پیشي گرفته  پدر و پسر در شهادت  که 

پیامبر)ص( به خانه کدامیک از صحابه برود رقابت داشتند.
حجت االسالم خواسته، از دیگر روش هاي پیامبر در تربیت افراد 

را طبق تعبیر قرآن بشارت و انذار قلمداد نمود. 
کرد  اشاره  دینی  علمای  واالی  مقام  به  پایان  در  حوزه  استاد 
بیت)علهیم  السالم( هرکس  اهل  از  شده  وارد  روایات  براساس  گفت:  و 

عاِلمی را تکریم کند، خداوند را تکریم کرده است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(  تبیین شد:

رمز موفقیت پیامبر)ص(؛ تربیت افراد شایسته

جشنواره  هشتمین  دبیر  اسماعیل نیا«،  جواد  »حجت االسالم 
عالمه  جشنواره  ششمین  اختتامیه  آیین  در  حلی)ره(،  عالمه  ملی 
حوزه  علمی  درخشان  سابقه  به  اشاره  با  اصفهان،  استان  حلی)ره( 
حوزه های  از  یکی  اصفهان  علمیه  حوزه  گفت:  اصفهان،  علمیه 
علمیه موفق کشور است که در زمینه های مختلف همواره دارای 

موفقیت و پیشرفت بوده است و گذشته درخشانی دارد.
لزوم  بر  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  تأکیدات  به  اشاره  با  وی 
تولید علم و ایجاد جنبش نرم افزاری و علمی در کشور، اظهار کرد: 
در گذشته متأسفانه شاهد بودیم که در حوزه علمیه توجه جدی به 
موضوع پژوهش و تحقیق نمی شد اما طی سال های اخیر با اجرای 
زمینه  این  در  فعالیت های خوبی  نظیر عالمه حلی  جشنواره هایی 
ویژه  به  میان طالب  در  پژوهش  و  تحقیق  و  است  گرفته  صورت 

طالب جوان رونق یافته است.
برگزاری  کشور،  خواهران  علیه  حوزه های  ارتباطات  مدیرکل 
منظم جشنواره عالمه حلی در استان اصفهان را نشان از اهتمام 
و  دانست  پژوهش  و  تحقیق  امر  بر  اصفهان  علمیه  حوزه  ویژه 
تصریح کرد: امسال در جشنواره ملی عالمه حلی نیز شاهد رشد 
بیش از 40 درصدی حضور طالب و ارسال آثار به جشنواره بودیم 
و بیش از 16 هزار تحقیق و پژوهش از طالب جوان زیر 30 سال 

حوزه علمیه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
وی اختصاص نمره به مسأله تحقیق و پژوهش و اهمیت دادن 
مسؤوالن و مدیران حوزه علمیه را زمینه ساز رشد و گسترش تحقیق 
و پژوهش در حوزه علمیه ذکر کرد و گفت: از مهم ترین برنامه هایی 
که در حوزه علمیه برای رشد و گسترش تحقیق و پژوهش صورت 
گرفته است دانش افزایی استادان پیرامون تحقیق و پژوهش و ارائه 

موضوعات به طالب در زمینه تحقیق و پژوهش است.
به  مظاهری«  »آیت الله  پیام  اسماعیل نیا  حجت االسالم 
ششمین جشنواره عالمه حلی استان اصفهان را نشان از دلسوزی 
این مرجع تقلید نسبت به حوزه علمیه دانست و تصریح کرد: یکی 
تحقیق  اهمیت  شدن  فراگیر  علمیه  حوزه  مهم  دستاوردهای  از 
این  که  پژوهشی  و  علمی  تشکل های  شکل گیری  و  پژوهش  و 
خواهد  علمیه  حوزه  پژوهشی  آینده  در  بسیاری  تأثیر  موضوع 

داشت.

دبیر هشتمین جشنواره ملی عالمه حلی عنوان کرد

ارسال 16 هزار تحقیق و پژوهش از طالب جوان

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره عالمه حلی)ره( استان اصفهان 
و  استان  در  ولی فقیه  نماینده  طباطبایی نژاد«  »آیت الله  حضور  با 
امام جمعه اصفهان در سالن اهل بیت)علیهم السالم( این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم و المسلمین ابوالقاسم علی دوست« عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ 
مدیر  ابطحی«  سیدمهدی  »حجت االسالم  اسالمی،  اندیشه  و 
حوزه علمیه خواهران استان اصفهان، »حجت االسالم سید علی 
»حجت االسالم  کشور،  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون  عماد« 
جواد اسماعیل نیا« دبیر هشتمین جشنواره عالمه حلی)ره(، »خانم 
معاونان  استان،  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  اثنی عشران« 
از  جمعی  و  استان  خواهران  و  برادران  علمیه  حوزه های  پژوهش 

طالب پژوهشگر از دیگر حاضران در این مراسم بودند.
»خانم رمضانیان«، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان 
حلی)ره(  عالمه  جشنواره  داشت:  اظهار  مراسم  این  در  اصفهان 
این  به دبیرخانه  أثر  آغاز شد و هزار و 412  تیرماه سال 1394  از 
جشنواره رسید که از این تعداد، 823 أثر از حوزه علمیه خواهران و 

589 أثر از حوزه علمی برادران بود.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اصفهان با اشاره به این که 
از مجموع 823 أثر ارسالی از سوی خواهران، بعد از ارزیابی های 
یافت  راه  تفصیلی  مرحله  ارزیابی  مرحله  به  أثر  تعداد230  اجمالی 
ادامه داد: در مرحله بعدی میانگین امتیاز هر أثر که از 80 امتیاز در 
2 داوری صورت گرفته بیشتر بود به مرحله داوری نهایی رسید و 63 

اثر در مرحله نهایی و در روز عید مبعث توسط داوران بررسی شد.

با حضور شخصیت های استانی برگزار شد
مراسم اختتامیه 

ششمین جشنواره عالمه حلی اصفهان

مهدی  سید  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه  مدیر  ابطحی«، 
دیدار  در  اصفهان  خواهران 
اشمیدل«،  »اولریش  دکتر  با 
پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه 
مونیخ  ماکسیمیلیان  ـ  لودویش 
استاد  استرومن«،  هانا  »دکتر  و 
)اندیشمندان  چیچستر  دانشگاه 
کشوری  ایران   : مسیحی(گفت 
تمدن  تاریخ  و  طوالنی  سابقه  با 
بزرگ است و بیش از 2500 سال 

سابقه تمدن بسیار قوی دارد.
وی با بیان این که ایران دانشمندانی 
بزرگ همچون ابوعلی سینا، خواجه 
و  فردوسی  طوسی،  الدین  نصیر 
امام روح الله خمینی)ره( و در زمان 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  حال 
ایران  افتخار  موجب  که  دارد 
اگر  داشت:  اظهار  اسالمی  است 
بر  سال  سالیان  استعمار  دست 
بود  نیفکنده  سایه  ما  سرکشور 
تمدن ایرانی دنیا را پر کرده بود و 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
قطع دست استعمارگران نیز تبلیغات 
ایران  از شناخت  مانع  استعمارگران 

و مردم ایران در دنیا شده است.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اصفهان با تأکید بر اینکه ایران 

است  تروریست  قربانی  خود 
و  ایران  در  شما  حضور  افزود: 
مشاهدات تان گواه خوبی برای 
دشمنان  تبلیغات  بودن  کذب 

است.
انقالب  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  اسالمی  ایران 
اسالمی  بود  انقالبی  ما  انقالب 
از  تبعیت  ما  انقالب  هدف  و 
ایستادن  خود  پای  روی  و  دین 
به شمار می رود، کشور اسالمی 
این  و  ندارد  دنیا جنگ  با    ایران 
تروریست  که  است  حالی  در 
اغلب  شب  یک  در  جهانی 
بزرگان حزب جمهوری کشور را 

به شهادت رساندند.
ابطحی  حجت االسالم 
طالب  دنیا،  در  ما  کرد:  بیان 
تمدن  و  آزادی  استقالل، 
این  ما  جرم  و  هستیم  خودی 
روی  می  خواهیم  که  است 
بار  بایستیم و زیر  پای خودمان 
استعمار و استعمارگران نباشیم.
 وی با اشاره به این که قبل از 
چه  زن  اسالمی  ایران،  انقالب 
امروز  دنیای  در  و چه  ایران  در 
و  جنسیتی  نگاه  و  بد  نگاه  با 
شهوانی دیده می  شد گفت: این 
رهبر  و  پیامبر  که   در حالیست 
و  ریحانه  یک  را  زن  ما،  دینی 

یک گل می  داند و همچنین زن 
به عنوان یک مربی انسان ساز 
زن  دامن  از  مردان  که  است 

توانسته اند به مقامی  برسند.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
این که  بیان  با  اصفهان  استان 
هزار   12 حدود  اصفهان  در 
داریم   دانش آموخته  و  دانشجو 
است  این  ما  افتخار  گفت: 
و  گاه  آ بانوان  توانسته ایم  که 
توانمندی برای تربیت انسان ها 

تعلیم دهیم.
ابطحی   حجت االسالم 
ایران  در  زن  امروز  کرد:  تأکید 
جایگاه و شخصیت خود را یافته 
افتخار  بانوان  برای  حجاب  و 

است.
وی در پایان اظهار امیدواری 
کرد: فرهنگ حجاب و مصونیت 
فراگیر  دنیا  همه  در  اسالمی   
شود و زنان در دنیا ملعبه دست 

دیگران نباشند.
گفتنی است این دیدار با حضور 
اصفهان،  شهر  مدارس  مدیران 
حوزه  مدیریت  فرهنگی  معاون 
اصفهان و خانم توفیقی مدیر روابط 
دانشگاه  الملل  بین  امور  عمومی  و 

ادیان و مذاهب قم برگزار شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در دیدار اندیشمندان مسیحی تأکید کرد

حجاب برای زن در جامعه ایرانی یک افتخار است

مراسم  در  علیدوست«  ابوالقاسم  المسلمین  و  »حجت االسالم 
در  اصفهان  استان  حلی)ره(  عالمه  جشنواره  ششمین  اختتامیه 
اینکه حوزه های علمیه در بخش  بیان  با  اهل بیت)علیهم السالم(  سالن 
آموزش عمومًا موفق عمل کردند، افزود: تالش هایی که عالمان 
شیعه در بخش آموزشی داشته اند، ستودنی است و انسان هنگامی 
آنان می شود  که تالش بزرگان را می بیند، ذلیل عظمت اقدامات 
و می توان گفت که نمره آموزش در حوزه های علمیه شیعه، نمره 

عالی است.
اینکه پژوهش  ها  بیان  با  عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
در دوران ائمه اطهار)علیهم السالم(، با کنترل ایشان صورت می گرفت، 
تصریح کرد: امروز نصوص دینی به جا مانده توانسته است بسیاری 
نهج البالغه  کند،  جذب  تشییع  مذهب  و  اسالم  به  را  انسان ها  از 
توانست »جرج جرداق مسیحی« را جذب کند، این موضوع بازگو 

کننده نتایج پژوهش است. 
استاد حوزه بیان کرد: اگر قرار است کار علمی  و تحقیق حوزوی 
باید کاری سخت، استوار و به سامان باشد، تحقیق  صورت گیرد، 

حوزوی باید به روز و پاسخگوی شبهات امروزی باشد.
و  تحقیق  کرد:  تصریح  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
و  قرآن  گذشتگان،  تراث  براساس  باید  مناسب  حوزوی  پژوهش 

روایات ائمه اطهار)علیهم السالم( باشد.
کرد:  بیان  تحقیقات،  ویژگی های  و  مؤلفه ها  به  اشاره  با  وی 
روز  مسائل  درباره  و  احتیاج  مورد  باید  پژوهش ها  و  تحقیقات 
برخی  باشد،  شبهات  پاسخگوی  باید  خوب  پژوهش  یک  باشد، 
کند،  برطرف  می خواهد  را  مشکلی  چه  نیست  معلوم  تحقیقات  از 

همچنین پژوهش باید برخواسته از غیرت دینی باشد.

حجت االسالم و المسلمین علیدوست مطرح کرد

تحقیق حوزوی باید به روز و 
پاسخ گوی شبهات امروزی باشد

»حجت االسالم براتعلی حق شناس«، استاد حوزه و دانشگاه در 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  نمونه  استادان  از  تجلیل  مراسم 
آموزی  علم  موضوع  اهمیت  بیان  به  اصفهان  محدثه)س(  فاطمه 

پرداخت.
وی در این نشست به بررسی رابطه علم با قرآن  پرداخت.

 مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه محدثه)س( برگزار نمود

مراسم تجلیل از استادان نمونه



رسنمای حوزه3 اخبار مدا http://kowsarnews.ir       شماره 167        شانزدهم خرداد 1395نشریه خبری - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

خوروبیابانکاصفهان نجفآباداصفهانشهراستان کرجالبرزشهراستان سرابلهایالمشهراستان شهراستان

فریدناصفهان شهراستان

فوالدشهراصفهان شهراستان

نائیناصفهان شهراستان

بوشهربوشهر شهراستان

گناوهبوشهر شهراستان

ویالشهراصفهان شهراستان

ایالمایالم شهراستان

یزدانشهراصفهان شهراستان

مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  شناسی  فاطمه)س(  نشست 
علمیه خواهران ریحانه النبی)س( خور و بیابانک برگزار شد.

حضرت  جایگاه  به  اشاره  ضمن  فیروزی«  »حجت االسالم 
و عمیق  ائمه اطهار)علیهم السالم( گفت: شناخت ژرف  زهرا)س( درمیان 
حضرت زهرا)س( به عنوان بانوی نمونه و یک الگوی راستین برای 

زنان مسلمان بسیار ضروری و مهم است.
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  سخن  بیان  با  علمیه  حوزه  استاد   
فاطمه  افزود:  کرد«  برگزار  عاشورایی  باید  را  »فاطمیه  فرمودند: 
شهادت  اگر  و  بودند  والیت  حریم  مدافع  شهیده  اولین  زهرا)س( 
حضرت زهرا)س( به آن شکل رخ نمی داد، امکان نداشت در کربال با 

آن عمق فاجعه روبرو شویم.
ویژه  مسابقه  برگزیدگان  از  نشست  این  پایان  در  است  گفتنی 

فاطمیه)س(، تقدیر و جوائزی اهدا گردید. 

مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( برگزار نمود

نشست فاطمه)س( شناسی

در  فریدن،  امام جمعه  سیاوشی«،  اسماعیل  »حجت االسالم 
مدرسه  طالب  و  استادان  طالب،  همسران  و  اولیا  طالب  جمع 
در  معلم  اخالق  تأثیر  بررسی  به  فریدن  الزهرا)س(  علمیه خواهران 

دانش آموخته گان پرداخت.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات استاد با یک کالم می تواند تار و 
پود شخصیتی یک فرد را تخریب کند اظهار داشت: استاد با یک 
کالم می تواند تا جایی اعتماد به نفس و عزت نفس دانشجو را پایین 
ادامه  و  خواندن  درس  برای  را  خود  انگیزه  تمام  فرد  آن  که  آورد 
تحصیل از دست دهد و این یک حرف کم کم انگیزه و نشاط را از 

بین برده و فرد را زود خسته می کند.
امام جمعه فریدن افزود: استاد باید امید به آینده را در دانشجو 
تقویت کند و تا می تواند به آنان عزت نفس و اعتماد به نفس دهد 
تا ذهن های آنان پویا و فعال شود و بتوانند با یک برنامه ریزی جامع 
و هدفدار به جاهای بزرگ و مراتب عالی دست پیدا کند، چرا که 

استاد مهم ترین نقش را در زمینه تربیتی و اخالقی دانشجو دارد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

تأثیر اخالق معلم در دانش آموخته

نشست اخالقی با حضور استادان، کارکنان و طالب در مدرسه 
علمیه خواهران صالحات فوالدشهر برگزار شد.

در  نجف آباد  جمعه  امام  حسناتی«،  مصطفی  »حجت االسالم 
این نشست، گفت: طالب باید مانند شهید مطهری)ره( عمل کنند 

و علم را با عمل و عقل همراه نمایند.
وی تصریح کرد: انسان عاقل تا نَفس دارد از علم سیر نمی  شود، 
هرکس گفت من از علم سیر شده ام و تا اینجا برایم کافی است او 

بیمار است.
انسان عاقل  ادامه ویژگی های یک  حجت االسالم حسناتی در 
را برشمرد و گفت: از جمله ویژگی های انسان عاقل نداشتن کفر 
است، انسان کافر اعتقادات خود را از دست می  دهد، دوم داشتن 
رشد یعنی رشید و خّیر بودن، سوم دل به دنیا نبستن و بذل مال 
کردن، چهارم اضافه حرف ها را گرفتن)زیاد حرف نزدن( پنجم از 
نیاز و شأن استفاده  اندازه  به  از دنیا  او کرده  آنچه که خدا نصیب 

کردن است.
استاد اخالق در پایان حدیث شریف امام کاظم)ع( در مورد علم 
را بیان کرد و اظهار داشت: بر اساس این حدیث حضرت کاظم)ع( 
می  فرماید: »علوم مردم را در خداشناسی، خودشناسی و هدف از 

خلقت و آفرینش را شناختن و دشمن شناسی دیدم«. 

در نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران صالحات بیان شد

عقل باید پشتوانه عبادات باشد

جمع  در  اخالق،  استاد  اسدی«،  اصغر  علی  »حجت االسالم 
ماه های  نائیین  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
رجب، شعبان و رمضان را ماه عبادت و بندگی عنوان کرد و اظهار 
دهرِکم  ایام  فی  بکم  ِلرَّ »ِانَّ  می فرماید:  اکرم)ص(  پیامبر  داشت: 
ماه  به  ناظر  این حدیث  علما  نظر  َلها«، طبق  ضوا  أاَلَفَتَعرَّ نفخاٌت 

رجب است و باید ایام مبارک این ماه را قدر دانست.
و  رجب  ماه  فضیلت  مورد  در  طهرانی«  »عالمه  بیانات  وی 

سفارش ایشان به سکوت را مورد تأکید قرار داد.
 استاد اخالق حوزه در ادامه طالب را به خواندن ادعیه ماه های 

رجب و شعبان و اذکار وارد شده در این ماه ها ترغیب کرد.
 حجت االسالم اسدی پس از بیان این مقدمه به بحث پیرامون 
گاهی  آ و  علم  با  انسان  اینکه  بیان  با  و  پرداخت  خلقت  هدف 
امیرمؤمنان)ع(  گفت:  شود،  رهنمون  هدفش  به  می تواند  بهتری 
در نهج البالغه علم را به سه دسته، اعتقادات، اخالقیات و احکام 

تقسیم کرده اند.
 استاد اخالق حوزه با اشاره به این که در هیچ مرکز علمی غیر از 
حوزه ها به این سه رشته علم با هم پرداخته نمی شود، طالب را به 

اهتمام بیشتر به تحصیل و تعلیم علوم حوزوی تشویق کرد.
   حجت االسالم اسدی درپایان مباحث خود آیات و روایاتی 
بیان  را  است  علوم  و  آموخته ها  به  نکردن  عمل  پیرامون  که 

کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تبیین شد

زیان های عمل نکردن به علم دین

نشست علمی ـ پژوهشی با حضور  طالب خواهر مدارس علمیه 
نجف آباد در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( این شهر برگزار شد.
»خانم عفت رمضانیان«، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان گفت: حوزه های علمیه از مراکز مؤثر در عملیاتی 

شدن اقتصاد مقاومتی است.
وی در تشریح ابعاد شعار سال که رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( به 
عنوان، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بیان کردند، افزود: گروهی 
گمان می کنند شعاری که رهبری در سال های اخیر به دفعات بیان 
اقتصاد  که  حالی  در  است  سال ها  این  و  امروز  صحبت  کرده اند، 
کرات  به  خمینی)ره(  امام  کالم  در  انقالب  شروع  بدو  از  مقاومتی 

مشهود است.
خانم رمضانیان با بیان این که شالوده اقتصاد مقاومتی را باید در 
کالم و اندیشه های امام خمینی)ره( جست وجو کرد، اظهار داشت: 
دغدغه اصلی امام)ره( در بدو پیروزی انقالب، استقالل و خودکفایی 
ملت بود و در سال های پایانی عمرشان و در فرازهایی از وصیت نامه 

به ابعاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی اشاره کرده اند.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران اصفهان، حوزه های 
اقتصاد  شدن  عملیاتی  مهم  ارکان  از  را  خواهر  طالب  و  علمیه 

مقاومتی برشمرد.
گفتنی است در پایان این نشست از برگزیدگان کشوری مسابقات 

بانوی کرامت و رشد 4 تجلیل شد. 

معاون پژوهش حوزه  علمیه خواهران  اصفهان مطرح کرد

طالب در خط مقدم عملیاتی شدن 
اقتصاد مقاومتی هستند

با  ائمه)علیهم السالم(«  سیره  »شناخت  عنوان  با  اخالقی  نشست 
و علوم  تفسیر  کادر و طالب در مرکز تخصصی  استادان،  حضور 

قرآنی ام االئمه)س( نجف آباد برگزار شد.
نجف آباد،  جمعه  امام  حسناتی«،  مصطفی  »حجت االسالم 
محب  افزود:  باقر)ع(  امام  از  حدیثی  بیان  ضمن  نشست  این  در 
اهل بیت)علیهم السالم( بودن امر آسانی است، اما شیعه و پیرو حقیقی 

اهل بیت)علیهم السالم( شدن مهم است.
امام جمعه نجف آباد با بیان این که مرقد اهل بیت)علیهم السالم( زمین را 
تطهیر می کند، ماه رجب را بهترین فرصت برای طاهر شدن دانست.

فرمودند  اکرم)ص(  پیامبر  این که  بیان  با  حجت االسالم حسناتی 
»خداوند مرا تربیت کرده، من هم علی)ع( را تربیت کردم، علی)ع( 
به  را  باید خود  تربیت کننده شیعیان است« خاطر نشان کرد:  هم 
منابع تربیتی وصل کنیم که یکی از راه های آن، مداومت بر ادعیه 

روزانه است.

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی ام االئمه)س( بررسی نمود

 شناخت سیره ائمه)علیهم السالم( 

با  الزهرا)س( ویالشهر  فاطمه  در مدرسه علمیه  نشست اخالقی 
عنوان پیشگامان اخالق طلبگی برگزار شد.

 »حجت االسالم سید رضا هاشمی«، استاد حوزه و عضو هیئت 
این  طالب  جمع  در  ویالشهر  الزهرا)س(  فاطمه  مدرسه  امنای 
به  و محبت  در عشق  کامل  نمونه ای  را  زهرا)س(  مدرسه، حضرت 

خداوند معرفی کرد.
و  پرداخت  معرفت الله  پیرامون  نکاتی  بیان  به  ادامه  در  وی   
معرفت الهی را غیر از علم به وجود خدا دانست و گفت:  علم به 
وجود خدا از راه دالیل عقلی ممکن است، اما معرفت را باید خدا 

عطا کند.
 حجت االسالم هاشمی اضافه کرد: خدا را باید در کوی معرفت 

معصوم)علیهم السالم( شناخت.
 وی در پایان گفت: اگر کسی محبت خدا را بچشد، آن را با هیچ 

محبتی عوض نمی کند.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی نمود

پیشگامان اخالق طلبگی

انسان«،  در  مردگی  دل  »عوامل  موضوع  با  اخالقی  نشست 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با 

نرجس)س( یزدانشهر برگزار شد.
بیان  دانشگاه،  حوزه  استاد  براتی«،  احمد  »حجت االسالم 
داشته  هم  اخالق  استاد  صدها  نباشد  زنده  انسان  دل  اگر  کرد: 
باشیم هیچ سخنی در قلب ما تاثیر نمی گذارد. پیامبر اکرم)ص( که 
سخنانش وحی منزل است، اما کالمش در قلب »ابوجهل« تاثیر 

نمی گذاشت چون ابوجهل دل مرده بود.
شبیه  و  شده،  کم  انسان  تحمل  می  میرد  که  دل  افزود:  وی 
زمین شوره زاری می شود که زنده نیست. دل انسان اگر مرد، درس 

طلبگی مانند درس های دبیرستان می شود. 
استاد حوزه در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما طلبه شده ایم 
تا طریق عشق را بیابیم و بدانیم که کدام عشق خوب است. کسی 

که عاشق نباشد نمی توان به او نام انسان نهاد.
نظر  در  دایره ای  را  جهان  ما  اگر  شد:  یادآور  براتی  حجت االسالم 
بگیریم مرکز ثقل آن قرآن کریم و مردم جهان اطراف این دایره قرار دارند. 
رسیدن به مرکز این دایره دست خود انسان است، و برای بدست آوردن 
آن باید تالش کرد. امام علی)ع( خود را به مرکز ثقل این دایره رسانده بودند.
از جمله  قرآن  بیت)علیهم السالم( و  اهل  به  کرد: عشق  تصریح  وی 
عشق هایی است که طلبه باید داشته باشد. طلبه باید عاشق توسل 

به اهل بیت)علیهم السالم( باشد، چراکه متوسل شدن عشق می آورد.

در  مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( بررسی شد

عوامل دل مردگی در انسان

اعضا شورای همکاری حوزه و آموزش و پرورش با »حجت االسالم 
نوری همدانی«،  امام جمعه کرج  دیدار کردند.

»خانم نرگس انصاری« معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش 
استان البرز با اذعان به حضور موثر طالب مبلغ پیرو طرح »امین و 
روشنا« در مدارس از همکاری مدیریت حوزه علمیه خواهران البرز 

تقدیر و تشکر نمود.
اداره کل  با  همکاری   روند  از  گزارش  ارائه  ضمن  ادامه  در  وی 
و  و حضور طالب  اعزام  اهمیت  تبیین  به  البرز  پرورش  و  آموزش 

مبلغان در مدارس استان پرداخت .
گفتنی است در پایان این نشست، تعداد 17نفر از دانش آموختگان 
سطح 2 و 3 دارای توانمندی علمی و تبلیغی مؤثر جهت اعزام به 

مدارس به عنوان کارشناس مذهبی معرفی شدند.

به همت معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران البرز برگزار شد

دیدار شورای همکاری حوزه و 
آموزش و پرورش با نماینده ولی فقیه

دومین جلسه شورای -علمی پژوهشی با حضور اعضا، کارشناسان 
و استادان حوزه های علمیه خواهران ایالم برگزار شد.

»خانم زینب جمالی«، معاون آموزش و پژوهش حوزه های علمیه 
خواهران ایالم گفت: با نظر به پیشنهاد اعضا شورا در جلسات گذشته، 
راه اندازی  و استادان در جهت  با حضور اعضا، کارشناسان  جلسه ای 

فصلنامه علمی آموزشی با رویکرد علوم اسالمی  برگزار شد.
وی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های شورای علمی پژوهشی ایالم 
ابراز کرد: این شورا که 9 نفر عضو دارد، هدفش تقویت و پویا سازی با 
ایجاد پشتوانه علمی و فکری وارتقای وضعیت علمی-پژوهشی مدارس 
علمیه خواهران متناسب با استعدادهای بومی منطقه، پشتیبانی نظام 
آموزش پژوهش محور، جهت دهی به استعدادهای پژوهشی و تربیت 
در  توانمند  کارشناس های  ازظرفیت  استفاده  توانمند،  پژوهشگران 

برنامه ریزی حوزه های علمیه خواهران ایالم است.
وی در ادامه در خصوص وظایف شورای علمیـ  پژوهشی  حوزه 
بررسی  شورا  وظایف  از  کرد:  نشان  خاطر  ایالم  خواهران  علمیه 
وتصمیم گیری در خصوص شناسایی ظرفیت ها ونیازهای پژوهشی 
به  برنامه های جهت دهی  پژوهشی،  تاسیس تشکل های  استانی، 

فعالیت های پژوهشی مدارس علمیه خواهران ایالم است.

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران ایالم خبر داد

برگزاری دومین جلسه شورای -علمی پژوهشی

نشست سیاسی با موضوع »بصیرت«،  با سخنرانی »حجت االسالم 
علی محمد لروند« امام جمعه ایالم و استاد حوزه و دانشگاه درجمع 
برگزار  ایالم  زینبیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب 

شد.
حجت االسالم لروند در این نشست به ضرورت علم و بصیرت در 
زندگی بشر اشاره کرد وآن را  از مهم ترین ملزومات زندگی انسان ها 

خصوصا قشر تحصیل کرده دانست.
امام جمعه ایالم انتخابات را نعمتی الهی و پشتوانه امنیت، عزت 

و آبروی ملت و نظام اسالمی خواند.

در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( مطرح شد

بی بصیرتی موجب ضاللت و گمراهی می شود

کارگاه آموزشی با رویکرد سازوکارهای تحقیق پیمایشی در جمع طالب 
و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا)س( ایالم برگزار شد.

به  اشاره  ضمن  دانشگاه  و  حوزه  استاد  جمالی«،  زینب  »خانم 
هدف از برگزاری این کارگاه  خاطر نشان کرد: 23 نفر از استادان 
با  آموزشی  کارگاه  ایالم،  خواهران  علمیه  مدارس  پژوهشگران  و 
روش  با  بیشتر  آشنای  با هدف  پیمایشی  تحقیق  وکار  رویکرد ساز 
ضرورت  و  میدانی  تحقیق  به  طالب  تشویق  و  پیمایشی  تحقیق 

ارتقای علمی گروه های رشد، برگزار گردید.
وی با بیان این که شاخص ترین روش های تحقیق میدانی روش 
پیمایشی است  افزود: در این کارگاه آموزش های مربوط به ویژگی ها 
و انواع تحقیق پیمایش، وروش های تجزیه و تحلیل داده ها، روش 

آمار توصیفی واستنباطی وموضوعات متناسب  با جامعه بیان شد.

برگزاری کارگاه آموزشی با رویکرد
سازوکار های تحقیق پیمایشی

ناظرین استانی   نشت توجیهی 
در جمع استادان و مسئولین حوزه 

علمیه خواهران ایالم برگزار شد.
»خانم زینب جمالی«، استاد 
حوزه و دانشگاه در جمع ناظرین 
ترم  پایان  امتحانات  استانی 
گفت: به منظور تامین نظارت، 
پایان  امتحانات  برگزاری  جهت 
3-2برای  سطح  طالب   ترم  
هر مدرسه یک نفر ناظر استانی 

به مدارس اعزام می شود.
وی  به قوانین امتحانات متمرکز و نیمه متمرکز از سوی معاونت 
آموزش حوزه های علمیه کشور پرداخت و در ادامه افزود:  جدول 
در  امتحانات  از 1تا 16خرداد  و  ارسال شده  به مدارس  امتحانات 
مدارس علمیه وطبق  قوانین ، مدیران مسئولین اجرایی امتحانات 

در سطح 2،ودر سطح 3 ناظرین استانی است.

برگزاری نشت توجیهی ناظرین استانی 

نشست» تاثیرا ت فضای مجازی بر سبک زندگی«، در جمع طالب 
و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( سرابله برگزار شد.

»آقای محمود احمدآقایی« جانشین فرمانده سپاه سرابله افزود:  
فضای مجازی در دنیای امروز به عنوان پدیده نوین در اجتماعات 

انسانی وارد شده و در حال گسترش است. 
وی با تصریح به تربیت اسالمی خانواده ها اظهارکرد: تحقیقات 
نشان می دهد که بین تأثیرات فضای مجازی و تربیت خانواده ها، 
رابطه معناداری وجود دارد، خانواده هایی که اصول و مبانی تربیت 
دوستانه  رابطه  و  بیشتر  محبت  و  می کنند  رعایت  واسالمی  دینی 
با  فرزندان خود دارند آن ها کمتر در معرض تأثیرات منفی فضای 

مجازی قرار می گیرند.
فضا  همین  افزود:  ادامه  در  سرابله  سپاه  فرمانده  جانشین 
از  یکی  که  است  داشته  دنبال  به  خود  با  را  متعددی  آسیب های 
اصلی ترین این آسیب ها، تغییر سبک زندگی و شکستن مرز باورها 
دختران  و  بانوان  میان  در  حیا  و  حجاب  همچون  ارزش هایی؛  و 
بعدی  نسل های  پرورش دهنده ی  است   قرار  که  قشری  جوان؛ 
باشند و با تغییر در هویتشان، می توان هویت نسل ایرانی را استحاله 
به چنین هدفی،  نیل  برای  و حاکمان فضای مجازی  کرد. غرب 

برنامه ریزی گسترده دارند.
آقای احمدآقایی با تاکید بر راه های بهره برداری صحیح از این فضا 
افزود: در این فضا می توان  با رجوع به روایات وسیره ائمه)علیهم السالم(، 
آموزش، به سبک زندگی اسالمی، آموزش و فرهنگ سازی صحیح، 
با  ایجاد و راه اندازی شبکه های اجتماعی سالم و مفید برای مبارزه 
شبکه های اجتماعی مخرب، نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضای 

جوامع مجازی و برنامه ریزی برای آینده،بهترین استفاده برد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( تصریح شد

تاثیرات فضای مجازی بر سبک زندگی 

همایش خیرین و واقفین حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با 
حضور »آیت الله صفایی بوشهری«، نماینده ولی فقیه و امام جمعه 

بوشهر برگزار شد.
این که  به  اشاره  با  همایش  این  در  بوشهری  صفایی  آیت الله 
خداوند به کارهای خیر برکت می دهد، گفت: خدمت به حوزه های 
در  که  خیری  یعنی  است،  کثیر  خیر  برادران،  و  خواهران  علمیه 

درون خودش زایش خیر دارد.
بانوان  کرد:  خاطرنشان  بوشهر  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
تحت فشار  به  شدت  حقیقی  و  مجازی  فضای  در  بوشهری 
در  و وظیفه حوزه های علمیه حضور  برنامه های فرهنگی هستند 
باید  و  است  فرهنگی  رشد  و  صیانت  جهت  مختلف  عرصه های 
حوزه های علمیه را از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تقویت کرد.

در بخش دیگری از همایش از خیرینی که بیشترین همکاری را 
با حوزه علمیه خواهران استان داشته اند، تقدیر شد.

همچنین حجت االسالم فاضلی دبیر مجمع خیرین حوزه علمیه 
خواهران کشور با اشاره به نقش بانوان در هدایت جامعه و خانواده 
اظهار داشت: مدارس علمیه خواهران به تفاوت های با دانشگاه ها 
یا هر تخصص  و  پزشک  و  دانشگاه ها معمواًل مهندس  دارند، در 
دیگری به دست می آورند و برای جامعه مفید است ولی برای خود 
فرد مفید نیست یا تأثیر کمی دارد ولی مدارس علمیه خواهران و 
برادران اگر آن چیزی که یاد می گیرند به بیرون منتقل نکند حداقل 

برای خودشان خوب است.

با حضور »آیت الله صفایی بوشهری« برگزار شد

همایش خیرین و واقفین حوزه علمیه خواهران

با حضور »خانم فاطمه  مراسم جشن میالد حضرت مهدی)عج( 
یوسفی« مدیر مدرسه علمیه خواهران معصومیه بوشهر، به همت 
گناوه  بهزاد  سید  حسینیه  در  الزهرا)س(،  خواهران  علمیه  مدرسه 

برگزار گردید.
زمان)عج(  امام  برای  دعا  فواید  به  مراسم  این  در  یوسفی  خانم 
اشاره و ابراز کرد: دعا در حق امام زمان)عج(، موانع را در زندگی بر 
امام  با  را  نزدیک می کند، شما  اجابت  به  را  دارد، دعای شما  می 

زمان)عج( رفیق می کند و آرامش و نشاط به شما می دهد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران معصومیه عنوان کرد

دعا برای امام زمان)عج(، زندگی ما را بیمه می  کند

با  و خطرات جدید فضای مجازی  پیشرفت ها  با  آشنایی  جلسه 
مجازی  فضای  قرارگاه  مسئول  پای بست«  محمد  »آقای  حضور 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  بوشهر،  استان  صادق)ع(  امام  سپاه 

الزهرا)س( برگزار شد.
در این جلسه مسئول قرارگاه فضای مجازی سپاه امام صادق)ع( 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  بوشهر،  استان 
معظم  مقام  فرموده  به  گفت:  اینترنت  کاربرد  خصوص  در 
رهبری)مدظله العالی( اینترنت یکی از نعم الهی است و در صورتی که از 

آن استفاده درست نشود، به نقمت تبدیل می شود.

مسئول قرارگاه فضای مجازی سپاه امام صادق)ع(:

در استفاده از اینترنت،
مراقب نقشه های دشمن باشیم
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پاکدشتتهران ریتهرانشهراستان دزفولخوزستانشهراستان زنجانزنجانشهراستان شهراستان

تهرانتهران شهراستان

دامغانسمنان شهراستان

سمنانسمنان شهراستان

خرمبیدفارس شهراستان

شهرکردچهارمحال وبختیاری شهراستان

اندیمشکخوزستان شهراستان

رامهرمزخوزستان شهراستان

کارونخوزستان شهراستان

هیدجزنجان شهراستان

خرمشهرخوزستان شهراستان

جلسه توجیهی مبلغان جهت  حضور در مراسم اعتکاف مساجد 
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  سخنرانی  با  پاکدشت  شهرستان 

فاطمیه)س( پاکدشت در جمع طالب این مدرسه برگزار شد.
»خانم زهرا وفائی نژاد«، اظهار داشت: باتوجه به اینکه طلبگی 
توفیق عظیمی است، لذا باید از این فرصت بهترین استفاده را برای 
تبلیغ معارف دین کرد، از این رو با توجه به نقش مهم اعتکاف در 
خودسازی و ایجاد فضای معنوی در فرد معتکف ، ضرورت دارد در 
این خصوص برنامه ریزی منسجمی انجام شود و تا مراسم معنوی 

اعتکاف به بهترین وجه برگزار گردد.
مدرس  احمدی«  »استاد  توجیهی  جلسه  این  در  است  گفتنی 
حوزه به تشریح احکام اعتکاف و شرایط معتکفین جهت آماده سازی 
هر چه بیشتر مبلغین برای حضور پر رنگ و موثر در مراسم اعتکاف 

در مساجد پرداخت.

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار کرد 

جلسه توجیهی طالب مبلغ 
جهت حضور در مراسم اعتکاف

گروهی از دانش آموزان دبیرستان فاطمه زهرا)س( به همراه یکی 
از دبیران خود که از دانش آموختگان این مدرسه علمیه می باشد از 

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( پاکدشت بازدید کردند.
»خانم زهرا وفائی نژاد« مدیر مدرسه علمیه خواهرانن فاطمیه)س( 
بازدید دانش آموزان  این  در  اظهار داشت:  زمینه  این  در  پاکدشت 
از  و  شدند  آشنا  علمیه  حوزه  در  تحصیل  و  نام  ثبت  شرایط  با 
کتابخانه  و  کالس ها  و  معاونت ها  جمله  از  مختلف  قسمت های 

حوزه علمیه دیدن نمودند.
مستعد  دانش آموزان  جذب  هدف  با  بازدید  این  است  گفتنی 
ترویج  جهت  در  زمینه  ایجاد  و  حوزه  در  تحصیل  جهت  نخبه   و 

فرهنگ اسالمی برگزار گردید.

بازدید دانش آموزان دبیرستان غیرانتفاعی 
فاطمه زهرا)س( از مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 

»خانم  و  مؤسس  لزومی«،  حسن  والمسلمین  »حجت االسالم 
به همراه مسوالن و طالب مدرسه علمیه  زهرا وفائی نژاد«، مدیر 
خواهران فاطمیه)س( پاکدشت در منزل »شهید  ستوان دوم محسن 
قوطاسلو«،  اولین شهید مدافع حرم حضرت زینب)س( از تیپ 65 
نیروهای ویژه هوابرد ارتش جمهوری اسالمی ایران حضور یافتند.

فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  موسس  و  جمعه  امام 
سوی  از  منتی  و  افتخار  یک  را  شهادت  دیدار  این  در  پاکدشت 

خداوند است که برای بندگان مقرب اش قرار داده است.

حضور مسولین و طالب مدرسه علمیه خواهران 
فاطمیه)س(  در منزل شهید مدافع حرم

»خانم زهرا وفایی نژاد«، مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 
پاکدشت از بر پایی دومین کارگاه مهارت نگارش تحقیق پایانی با 
و  دانش افزایی  هدف  با  پایانی  تحقیق  طرح نامه نویسی  محوریت 
افزایش توان علمی طالب در تدوین و نگارش گام به گام  تحقیق 

پایانی به همت معاونت پژوهش خبر داد.
گفتنی استاین کارگاه با آموزش »استاد بوترابی« از استادان روش 
پژوهشی  شورای  عضو  و  پایانی  تحقیقات  راهنما  استاد  تحقیق، 
استان تهران برای طالب پایه پنجم و طالبی که تا کنون طرح نامه 
اجمالی موضوع انتخابی خود را به معاونت پژوهش جهت بررسی 

در شورای پژوهشی مدرسه ارائه نکرده اند برگزار گردید.

برگزاری کارگاه طرح نامه نویسی تحقیق پایانی 

سلسله مباحث گفتمانی طالب با موضوع »اخالق در زندگی« 
در مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر تهران برگزار گردید.

دو  ثبات  و  ایمان  اینکه  بیان  با  حوزه  استاد  جزایری«،  »خانم 
شرط الزم برای حرکت است، خاطرنشان کرد: باید تمام بایدها و 
نبایدهای شرعی را رعایت کنیم تا به خط اعتدال برسیم و زمانی که  
قوه غضب و شهوت را متعادل کنیم نه تنها مانع حرکت نمی شود 

بلکه وسیله و ابزاری برای رسیدن به مقصود خواهد بود.

در مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر برگزار شد

سلسله مباحث گفتمانی با موضوع اخالق در زندگی

موضوع  با  کاربردی  تبلیغ  تخصصی  آموزش  جلسه  دهمین 
پژوهش های  در  عربی  زبان  ترجمه  کاربردی   فنون  و  »اصول 
علوم  آموزش  مجتمع  استادان  و  طالب  حضور  با  اسالمی«، 

اسالمی کوثر)س( تهران برگزار شد.
»آقای آسودی«، با توجه به این که منابع اصلی در پژوهش های 
یادگیری  و  آموزش  داشت:  اظهار  است،  عربی  زبان  به  اسالمی 

فنون مربوط به ترجمه جهت فهم صحیح متون ضروری است.

دهمین جلسه آموزش تخصصی تبلیغ کاربردی

استادان مجتمع  و  زندگی« در جمع طالب  نشست»اخالق در 
آموزش علوم اسالمی کوثر)س( تهران برگزار شد. 

»استادجزایری«، با توجه به این که نیت مومن بهتر از عمل اوست، 
نیت ها  اما چون  منافق در ظاهر عمل یکی هستند  و  افزود: مومن 

متفاوت است پس ارزش و قیمت عمل آن ها هم متفاوت  است.

نشست»اخالق در زندگی«

»خانم  سخنرانی  با  بصیرت افزایی  باموضوع  سیاسی،  نشست 
طالب  جمع  در  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  رهبر«،  فاطمه 

مدرسه علمیه خواهران امام حسن مجتبی)ع( تهران برگزار گردید.
حل  کلید  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  گفت:  رهبر  خانم 
مشکالت را در ظرفیت درون زای کشور  می دانند، اقتصاد مقاومتی 
یعنی مردم و مسئوالن باید کار کنند، باید تولیدات داخلی را تقویت 

نموده و انگیزه برای استفاده از تولیدات داخلی بیشتر گردد.

مدرسه علمیه خواهران امام حسن مجتبی)ع( برگزار نمود
نشست سیاسی با موضوع »بصیرت افزایی«

سخنرانی»حجت االسالم  با  مبلغ  تربیت  مباحث  سلسله 
قرآن  و  دانش آموختگان  با حضور  و  دارالقرآن  در محل  عظیمی« 

پژوهان  مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ری برگزار شد.
مادی  تمدن  حجت االسالم عظیمی گفت: حضرت عیسی)ع( 
شیطان را که بر پایه علم و تکنولوژی بود خنثی کرد، لذا حضرت 
عیسی)ع( می فرماید: »علم به تنهایی موجب رشد بشر نیست بلکه 

تهذیب نفس و روح است که موجب رشد بشر می گردد«. 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

 نشست مباحث تربیت مبلغ

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  رحمانی،  یدالله  »حجت االسالم 
ابرار شهر  از مراکز پیش دبستانی  استان چهارمحال و بختیاری، 
طاقونک و سبحان روستای سرتشنیز که وابسته به مدیریت حوزه 
علمیه خواهران این استان است، بازدید و از نزدیک در جریان روند 

برنامه  های آن  ها قرار گرفت.
وی با تأکید بر این که تربیت عبادی کودکان اهمیت خاصی در 
نظام آموزشی و تربیتی اسالم دارد، افزود: تحقیقات نشان می دهد 
از  سستی  عبادات  به  نسبت  بزرگسالی  در  که  افرادی  از  بسیاری 
خود نشان می دهند، بی اعتقاد به دین و تکالیف دینی نیستند، بلکه 
به  انجام  به  والدین نسبت  تقید  یا عدم  و  عواملی چون بی توجهی 
موقع تکالیف عبادی، عدم ورزیدگی کودکان در انجام عبادات در 
گاهی آنان از فلسفه و اهمّیت عبادات، در این زمینه  کودکی و ناآ

نقش دارند.

 در بازدید از پیش دبستانی ها عنوان شد

تربیت عبادی کودکان 
در نظام آموزشی و تربیتی اسالم

علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  اخالقی  نشست 
خواهران الزهرا)س( اندیمشك برگزارشد.

نشست  این  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  سعیدی«  الله  »آیت 
طالب را به استغفار زیاد درماه رجب توصیه کرد و گفت: پیامبر)ص( 
با قرآن زنگار قلب را برطرف می کرد و زمانی که از جبرییل خواست 
زندگی  هرطورمی خواهی  گفت:  کند.جبرییل  موعظه  را  ایشان  تا 
کن ولی عاقبتت مرگ خواهد بود. هرچه می خواهی دوست داشته 
باش ولی از آن جدا خواهی شد. هرطور می خواهی عمل کن ولی 

بدان که جزای توهمان عملت است. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزارگردید

نشست اخالقی

»حجت االسالم  سخنرانی  با  سیاسی  اخالقی-  نشست 
حمادی« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر خرمشهر 

برگزار شد.
شهرستان  برادران  علمیه  مدرسه  مدیر  حمادی  حجت االسالم 
از  باید  و  غیبت هستیم  زمان  در  حاضر  حال  در  گفت:  خرمشهر 
امام  از  بدل  فقیه  والیت  زیرا  کنیم  تبعیت  فقیه  مطلقه  والیت 

معصوم)علیهم السالم( هستند والیت تشریعی دارند.
وی ادامه داد: والیت امامان معصوم)علیهم السالم( تشریعی و تکوینی 
است و والیت تشریعی یعنی امامان معصوم)علیهم السالم( والیت دارند برای 
در  کنند؛  وضع  قانون  و  نمایند  حکومت  انسان ها،  سعادت  و  هدایت 
نتیجه ولی فقیه بدل از امامان معصوم)علیهم السالم( هستند و والیت تشریعی دارند. 

با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد

نشست اخالقی - سیاسی

نشست اخالقی با موضوع »آثار شکرگزاری از نعمت های الهی« 
در  خرمشهر  جمعه  امام  موسوی«،  »حجت االسالم  سخنرانی  با 

جمع طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر  برگزار شد.
جهان  مسلمین  امر  ولی  گفت:  موسوی«  »حجت االسالم 
نعمت های  از  خامنه ای)مدظله العالی(  امام  العظمی  آیت الله  حضرت 
الهی هستند و باید با تبعیت و پیروی از ایشان شکرگذار و قدردان 

این نعمت باشیم.

آثار شکرگزاری از نعمت الهی

پایدار  وخوشبختی  سالم  »ازدواج  موضوع  با  اخالقی  نشست 
واحد  همکاری  «با  دین  معیارهای  محوریت  بر  همسر  انتخاب  با 
مشاوره کانون شهرستان و با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران 

کوثر برگزارشد.
این  در  خرمشهر  شهرستان  کانون  مشاور  عاشوری«،  »خانم   
ازدواج  یک  محورهای  زمینه  در  مقدمه ای  ارائه  از  پس  نشست 
با  باید  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  گفت:  طالب  به  خطاب  موفق 
صورت  غلط  احساسات  گونه  هر  از  دور  به  و  عقالنیت  مشورت، 

گیرد.
مشاور کانون شهرستان خرمشهر ضمن اشاره به اصل و اساس 
برپایه هوس  زندگی  واساس  نباید اصل  پایدار  گفت:  زندگی  یک 
زودگذر وتصمیمات سطحی صورت گیرد، بلکه باید با دقت کامل 
و به دور از هیچ گونه افراط و تفریط،  از خلقیات، عادات و خانواده 

طرف مقابل شناخت پیدا کند.

ازدواج سالم و خوشبختی پایدار

مدرسه  در  فاطمه)س(  حضرت  میالد  جشن  بزرگداشت  مراسم   
علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد.

علمیه  حوزه  همکاری  و  مشارکت  با  مراسم  این  است  گفتنی 
امام  دفتر  پرورش،  و  آموزش  امورتربیتی  اداره  دزفول،  )س(  الزهرا 
جمعه و کمیسیون جوانان، در مجتمع فرهنگی کانون ایثار برگزار 

گردید.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود
بزرگداشت جشن میالد حضرت فاطمه)س(

جمعه  امام  حسن زاده«  »آیت الله  سخنرانی  با  اخالق  کالس 
خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  اهواز  موقت 

الزهرا)س( دزفول برگزار شد.
آیت الله حسن اده گفت: تکبر نقطه مقابل تواضع، حسادت نقطه 

مقابل خیرخواهی و حرص نقطه مقابل قناعت است.
امام جمعه موقت اهواز افزود: برای ارشاد و تأثیر سخن در جان 
مردم الزم است که طالب از صفات رذیله همچون تکبر و  حسادت 
دوری کنند، چرا که طالب بیش از دیگران در معرض تکّبر هستند.
استاد حوزه در پایان با تاکید بر استفاده از فضائل ماه رجب اظهار 
باید از ماه رجب استفاده کنند و این ماه را مغتنم  داشت: طالب 
شمارند چرا که مسئولیت خواهران طلبه بیشتر از آقایان است؛ زیرا 
بانوان باید در تمام امورات زندگی برنامه ریزی صحیح داشته باشند.

حسادت نقطه مقابل خیرخواهی است

همزمان با ایام البیض ماه رجب شماری از مبلغان مدرسه علمیه 
معنوی  مراسم  برگزاری  جهت  رقیه)س( رامهرمز  حضرت  خواهران 

اعتکاف به مساجد اعزام شدند.
»خانم صدیقه موسوی«،استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اعزام 
برپایی  مناسبت  به  کرد:  تصریح  روستا  و  شهر  مساجد  به  مبلغان 
به  مدرسه  این  طالب  از  نفر   12 تعداد  اعتکاف  معنوی  مراسم 
عنوان مبلغ به 4 روستای اطراف که تعداد 250نفر معتکف حضور 

داشتند، اعزام شدند.
با حضور  نیز در رامهرمز و  وی گفت همچنین مراسم اعتکاف 

545 معتکف در دو مسجد برگزار گردید. 

مدیرمدرسه علمیه خواهران حضرت رقیه)س( خبر داد

اعزام مبلغان به مساجد در ایام اعتکاف

استادان  و  با حضور طالب  انتخابات  بصیرتی سیاسی  نشست 
حوزه علمیه خواهران فاطمیه)س( کارون برگزار شد.

»خانم کعب عمیر« بیان کرد: تبعیت از گروه در مسائل سیاسی 
ضرورت دارد و باید مورد تأیید بزرگان دینی و سیاسی ما باشند.

بین  کردن  ایجاد  اختالف  و  ارزش ها  از  انحراف  ادامه  در  وی 
انقالبیون را دو آسیب برای انقالب عنوان کرد و گفت: باید مواظب 
نفوذ دشمنان باشیم زیرا هدف دشمن تغییر هویت اسالمی است . 

درمدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

نشست  بصیرتی سیاسی انتخابات

نشست اخالقی با حضور جمع کثیری از طالب مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( هیدج  برگزار شد.

نشست  این  ،در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  علوی«،  اکرم  »خانم 
گفت: خودسازی جز در چشمه سار پیامبر)ص( و اهل بیت)علیهم السالم( 

امکان پذیر نیست. 
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شئونات طلبگی 
از  سریع تر  که  داریم  را  این  ادعای  و  هستیم  طلبه  که  ما  گفت: 
بکوشیم که خسرالدنیا  باید  بندگی گذاشته ایم  راه  در  دیگران قدم 

و االخره نشویم.  

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

خودسازی جز در چشمه سار پیامبر)ص( و 
اهل بیت)علیهم السالم( امکان پذیر نیست

کارگاه مهارت های زندگی با سخنرانی »خانم اکرم علوی« استاد 
حوزه و دانشگاه در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

هیدج برگزار شد
و  مادری  و  همسری  مقام  اهمیت  بیان  ضمن  علوی،  خانم 
اولین  گفت:  نهاد،  این  تحکیم  و  اسالم  در  خانواده  نظام  جایگاه 
نقش همسری  گذاشته،  زن  بر دوش  تعالی  که خدای  وظیفه ای 
تربیت فرزندان است و  بانوان،  و مادری است. چرا که کار اصلی 
از همین جهت  و  نیز، طالق است.  نزد خدا  مغبوض ترین حالل 
انداختن  برای فاصله  اقدام و تالش،  می بینیم که در روایات، هر 
میان زن و شوهر، موجب خشم خداوند است و هر تالشی برای 

تحکیم خانواده، رحمت الهی را در پی دارد.
وی در ادامه به هدف تشکیل خانواده اشاره کرد و اظهار داشت: مهم ترین 
هدف ازدواج، رسیدن به کمال و قرب الهی است و از همین رو قرآن کریم، 
هدف از ازدواج را ایجاد آرامش بیان می کند. آرامشی که زن، بیشترین نقش 
را در ایجاد آن دارد. چرا که الزمه آرامش، مودت و رحمت میان زوجین 

است که به معنای نشان دادن حب و دوستی در عمل می باشد.
و  تکریم  اساس  بر  زوجین  تعامل  درباره  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
احترام متقابل عنوان کرد: بر اساس آموزه های اهل بیت )علیهم السالم( 
ایجاد فضایی بر اساس احترام و تکریم باعث حفظ کرامت زوجین می شود.

ایجاد آرامش، مهم ترین هدف ازدواج است

کارگاه آموزش روش های تبلیغ با سخنرانی »خانم زهرا علمی فرد« 
در جمع طالب موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران نورالزهرا)س( 

زنجان برگزار شد.
خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر  علمی فرد،  خانم 
نورالزهرا)س( گفت: هدفمند سازی تبلیغ، ایجاد وحدت رویه در بین 
مبلغان، فراهم نمودن زمینه تطبیق محتوای تبلیغی با منویات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( و مصادیق اقدام عملی مبلغان در خصوص 

شعار سال، ضرورت برگزاری این کارگاه ها را دو چندان می کند.
این   3 سطح  مقطع  طالب  کارگاه  این  در  است  ذکر  به  الزم 
موسسه شرکت داشتند و مباحث و سرفصل های تبلیغی مورد نیاز 

را دریافت نمودند.
مبلغان  تخصصی  کارگاه  چهارمین  کارگاه  این  است  گفتنی 

مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران نورالزهرا)س( می باشد

مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران نورالزهرا)س( برگزار کرد

کارگاه آموزش روش های تبلیغ

نشست»شیوه های برخورد با نوجوانان و جوانان«، درجمع طالب 
و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( دامغان  برگزار شد.

این نشست  در  دانشگاه،  و  استاد حوزه  »خانم طیبه مهرابی«، 
خود  باید  کنند  تربیت  نیکویی  فرزندان  آن که  برای  والدین  گفت: 

نصیحت را بپذیرند و اهل عمل باشند.
بیان  تربیتی  شیوه های  بیان  ضمن  تربیتی  مسائل  کارشناس 
شامل  نوجوانان  ویژه  به  فرزندان  تربیتی  اصول  از  برخی  کرد: 
و  الگوپذیری  واقعی،  دنیای  در  زندگی  برای  آنان  آماده سازی 
برابر مشکالت  ایجاد امنیت روانی، عدم شتاب در  همانندسازی، 

و برقراری کالم عاطفی است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بررسی شد

شیوه های برخورد با نوجوانان و جوانان

اسالمی  تبلیغات  سازمان  با همکاری  اعتکاف،  معنوی  مراسم 
و مدرسه علمیه خواهران امام صادق)ع( و مدرسه علمیه خواهران 

فاطمیه)س( دامغان برگزار شد.
»خانم زهرا امینیان«، با توجه به بیان مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
می فرمایند،  معرفی  انقالب  رویش های  جز  را  اعتکاف  پدیده  که 
مراسم  در  را  معنویت  و  رویش ها  این  تجلی  کرد:  نشان  خاطر 
اعتکاف باید از نزدیک مالحظه کرد حضور پرشور جوانان به ویژه 
دانشگاهیان و دانش آموزان در اعتکاف خود بزرگترین نمود تجلی 

ایمان و اعتقاد جوانان دانشگاهی است.
از  مبلغان  و  طالب  استقبال  بر  تأکید  با  دانشگاه  و  استادحوزه 
این مراسم گفت: مبلغان حوزه علمیه خواهرن نیز در این مراسم 
حضور داشتند که با برگزاری حلقه های معرفت ضمن بیان احکام، 

به شبهات و سؤال های معتکفین پاسخ دادند.

حضور پرشور مبلغان حوزه  علمیه خواهران 
در مراسم اعتکاف

»سمتاز«  نام  با  زنان  اسالمی  تبلیغی  تربیتی  مدیریت  سامانه 
توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سمنان راه ندازی شد.
 »خانم معصومه کمشی کمر«، استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: 
تاکنون بیش از 1069 طلبه درسامانه یک پارچه  سازی اطالعات 

تربیتی تبلیغی ثبت نام کرده اند.
نام  با  زنان  اسالمی  تبلیغی  تربیتی  مدیریت  سامانه  گفت:  وی 
»سمتاز« جهت ثبت فعالیت های فرهنگی و تبلیغی خواهران طلبه 
راه اندازی شده و تمامی طالبی که حداقل 12 واحد آموزشی را با 

موفقیت گذرانده اند، می توانند در این سامانه ثبت نام کنند.
باید  اول  مرحله  در  طالب  داشت:  اظهار  کمشی کمر  خانم 
فرهنگی  فعالیت های  و  توانمندی  تحصیلی،  هویتی،  اطالعات 

تبلیغی خود را در این سامانه ثبت نمایند. 
وی با اشاره به عنوان فعالیت های فرهنگی این سامانه تأکید کرد: 
داور مسابقات قرآنی، دبیر دانش آموختگان، مربی طرح رحمت، مربی 
مهدویت، مربی فیض نور، مشاوره و وبالگ نویس از عناوینی است که 

طالب می توانند به عنوان فعالیت خود در سامانه سمتاز ثبت کنند. 

توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سمنان راه اندازی شد

 سامانه مدیریت تربیتی تبلیغی سمتاز

حضور  با  امیرمؤمنان)ع(«  زندگی  سیره  با  »آشنایی  نشست   
علمیه  مدرسه  در  بید  خرم  دخترانه  دبیرستان های  دانش آموزان 

خواهران الزهرا)س( این شهر برگزار شد.
»خانم باقری«، استاد حوزه و دانشگاه گفت: »عالمه مجلسی« 
کرد  درخواست  علی)ع(  امام  از  :»شخصی  می گوید  بحاراالنوار  در 
کدام؟  واجب تر  و  واجب چیست  دهد:  پاسخ  را  پرسش ها  این  که 
دشوارتر  و  چیست  دشوار  است؟  کدام  عجب تر  و  چیست  عجب 
کدام؟ نزدیک چیست و نزدیک تر کدام؟ حضرت علی)ع( در پاسخ 
از آن واجب تر  فرمودند:»توبه نمودن به پیشگاه پروردگار واجب و 
مردم  غفلت  و  عجیب  روزگار  گردش  و  تغییر  است،  گناه  ترک 
از دست دادن  و  مقابل مشکالت دشوار  در  است، صبر  عجیب تر 
باشی  داشته  را  آمدنش  امید  که  را  هرچه  و  است  دشوارتر  ثواب 

نزدیک و مرگ از همه نزدیک تر است.«

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد
سیره زندگی امیرالمومنان علی)ع(
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جهرمفارس شیرازفارسشهراستان قزوینقزوینشهراستان قمقمشهراستان شهراستان

دارابفارس شهراستان

صحنهکردستان شهراستان

گراشفارس شهراستان

جعفریهقم شهراستان

آرانوبیدگلقم کاشانقمشهراستان شهراستان

طالب  از  تجلیل  مراسم  سیاسی،   – عقیدتی  هفته  مناسبت  به 
بسیجی فعال در عرصه مطبوعات به همت مدرسه علمیه خواهران 

حضرت نرگس)س( جهرم برگزار شد.
گفت:  طالب،  بسیج  فرمانده  معاون  رنجبر«  عادله  »خانم 
بسیجیان فعال مدرسه، با استعانت از امام زمان)عج( از سال 1390 
اقدام به چاپ »فصلنامه تحلیلی - خبری بصیرت ظهور« کرده اند 
آراسته  زیور طبع  به  این طالب  به همت  نشریه  امروز 14  به  تا  و 

گردیده است.
ارتقای دانش و  را  این نشریه  از چاپ و توزیع  وی هدف اصلی 
و  دینی، سیاسی  زمینه های  در  و دیگر مخاطبان  بصیرت طالب 

بصیرتی برشمرد.
گفتنی است در پایان از طالب بسیجی فعال در نشریه بصیرت 

ظهور تجلیل به عمل آمد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس)س( برگزار شد

تجلیل از طالب بسیجی فعال 
در عرصه مطبوعات

از  جهرم،  نرگس)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
قرآن کریم سازمان  مسابقات سراسری  دوره  برگزاری سی و نهمین 

اداره اوقاف، به میزبانی این مدرسه خبر داد.
خصوص  در  دانشگاه  و  حوزه  قره خانی«،استاد  طاهره  »خانم 
با استقبال خوب طالب و  این مسابقات که  این مسابقات گفت: 
عموم مردم مواجه شد، در چهار رشته حفظ، قرائِت ترتیل، قرائِت 
مدرسه  رشته، طالب  در هر  و  گردید،  برگزار  دعاخوانی  و  تحقیق 
و عالقه  توانایی  نرگس)س( جهرم مطابق  علمیه خواهران حضرت 

خود نیز شرکت کردند.
توسط مدرسه علمیه  قرآن  میزبانی مسابقات سراسری  افزود:  وی 
آشناشدن  برای  مناسبی  فرصت  جهرم،  نرگس)س(  حضرت  خواهران 
هرچه بیشتر عموم مردم با این مدرسه، طالب و استادان آن بوده است.

برگزاری سی و نهمین دوره 
مسابقات سراسری قرآن کریم

جشن میالد امام جواد)ع( با حضور »حجت االسالم عندلیبی« در جمع 
طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار گردید.

گفتنی است در پایان این مراسم به 53 نفر از فعاالن فرهنگی که 
در مسابقات فرهنگی رتبه اول تا سوم کسب کرده بودند جوایزی اهدا 
گردید و دو نفراز طالب برتر در زمینه مسابقه قرآنی طرح نسیم که در 
جشنواره قرآنی رتبه اول را کسب کردنه بودند نیز جوایزی اهدا گردید.

الزهرا)س(داراب، مراسم معنوی  مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
اعتکاف با عنوان »بربال ملکوت« با حضور 800 نفر از خواهران 

معتکف را برگزار کرد.
»خانم معصومی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
مدرسه  مبلغان  و  طالب  از  نفر  پنجاه  گفت:  معتکفین  جمع  در 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(، به عنوان خادمین افتخاری کلیه 
به  را  اعتکاف  پشتیبانی  و  تبلیغی،تدارکاتی  فرهنگی،  برنامه های 

عهده داشتند.
وی افزود: پاسخگویی به سواالت شرعی با عنوان زالل احکام، 
مراسم  نماز،  قرائت  تصحیح  دعا،  قرائت  جماعت،  نماز  برگزاری 
حلقه های  تشکیل  شهدا،  روایت گری  علی)ع(،  امام  میالد  جشن 
برنامه های فرهنگی اجرا شده توسط طالب  معرفت و... از جمله 

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بود.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

مراسم اعتکاف با عنوان»بربال ملکوت«

برگزاری جشن میالد امام جواد)ع( 

در جمع  کمال«  »خانم عفت  با سخنرانی  نویسی  مقاله  کارگاه   
طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار گردید.
خانم کمال ضمن بیان اهمیت مسئله یابی و چگونگی انتخاب یک 
چگونگی  و  علمی  مقاله  یک  اجزای  معرفی  به  تحقیقاتی،  موضوع 
گردآوری اطالعات با مراجعه به کتابخانه های دیجیتال و سایت های 
صورت  به  پژوهشی  علمی  مقاله  یک  ادامه  در  و  پرداخت  اینترنتی 

عملی مورد بررسی قرار داد و ساختار آنرا به تفکیک توضیح داد.
گفتنی است این کارگاه با هدف ایجاد انگیزه در طالب جهت شرکت 
و چگونگی  مقاله  نوشتن  زمینه  در  توان طالب  ارتقاء  و  فراخوان ها  در 
استفاده از فناوری های نوین و بکارگیری در امور پژوهشی انجام گرفت.

 برگزاری کارگاه مقاله نویسی

سخنرانی  با  مرد«  و  زن  تفاوت های  »بررسی  همایش 
»حجت االسالم دهنوی« در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه 

خواهران فاطمه الزهرا)س( شیراز برگزار شد.
حجت االسالم دهنوی با تأکید بر الگو قراردادن حضرت زهرا)س( 
در زندگی مشترک گفت: حضرت زهرا)س( الگو تمام بانوان جهان 
است و تمام مسلمانان باید حضرت زهرا)س( را الگو خود قرار دهند.
وی افزود: بانوان نباید توقع زیادی از همسر خود داشته باشند 
و باید بر حفظ لقمه حالل در خانواده مراقبت کنند و با توقعات زیاد 
زمینه لقمه های نامشروع را مهیا نکنند و همیشه این جمله حضرت 
زهرا)س( خطاب به حضرت علی)ع( را به یاد داشته باشند که حضرت 
چیزی  تو  از  که  می کنم  شرم  خدا  از  من  جان  »علی  می فرماید: 

بخواهم که در توان تونیست.« مدنظرداشته باشند.
اقتدارطلبی  مانند  مردان  خاص  ویژگی های  به  حوزه  استاد   
این  و گفت: هرچه  کرد  اشاره  نیازهای طبیعی  به  بیشتر  تمایل  و 
آن ها  در  اقتدار  حس  شود،  داده  پاسخ  بیشتر  مردان  در  تمایالت 
به  نسبت  کالمی  محبت  مردان  می شود  موجب  و  شده  تقویت 

همسر را بیشتر کرده و رضایت از زندگی در زنان بیشتر شود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

همایش بررسی تفاوت های زن و مرد

علمیه خواهران  فرهنگی حوزه  معاونت  معارفه  و  تودیع  مراسم 
استان فارس با حضور مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس و 

مدیران مدارس سراسر استان برگزار شد.
در این مراسم از زحمات »خانم لیال بهرامی شاد« تقدیر و تشکر 
به عمل آمد و »خانم سیده رقیه علوی« به عنوان معاون فرهنگی 

معرفی شد.
علمیه  حوزه  مدیر  اعتماد  حسن  از  تشکر  ضمن  علوی  خانم 
به  نخبگان  جذب  جهت  برنامه ریزی  فارس؛  استان  خواهران 
حوزه ها، افزایش ثبت نام و پذیرش سپس گزینش مطلوب، معرفی 
ضمن  دوره های  طراحی  جهت  برنامه ریزی  کوثربالگ،  فعاالن 
خدمت، سطح بندی مبلغان، افزایش ارتباط با بخش های مختلف 
رسانه ای  افزایش سواد  دانش آموختگان،  جامع  بانک  تهیه  شهر، 
طالب و تهیه نقشه جامع پراکندگی جغرافیایی مدارس استان را از 

برنامه های اجرایی خود در معاونت فرهنگی نام برد.

با حضور مدیر حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد

 تودیع و معارفه معاونت فرهنگی 

 مدیر، معاونان و طالب مدرسه علمیه خواهران  فاطمه الزهرا)س( 
باخانواده »شهید دهقان شیبانی« از شهدای مدافع حرم دیدار کردند.
پذیرایی  و  مهمانان  از  استقبال  از  پس  شیبانی،  شهید  همسر 
شیبانی،  شهید  گفت:  حرم  مدافع  شهید  وصف  در  آن ها،  از 
بسیارمتواضع ، قانع وسخت کوش بود که همیشه در انجام وظایف 

کاری خود خدا را درنظر داشت.
وی ساده زیستی را از ویژگی های بارز شهید واالمقام برشمرد.

دیدار مدیر، معاونان و طالب مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( از خانواده شهید مدافع حرم

نشست اخالقی با سخنرانی»حجت االسالم سید علی اکبرپور« 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش  برگزار شد.
و  تکبر  غرور،  علم  آفت های  از  گفت:  اکبرپور  حجت االسالم 
حسد است حتی اگر نسبت به پدر و مادر این طور باشد خداوند آن 

نور علم را از دلش می برد. 

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

غرور، تکبر و حسد از آفت های علم است

محمدتقی  »آقای  توسط  کوثرنت  از  استفاده  آموزشی  دوره 
به  فرهنگ سازی فضای مجازی  و  آموزش  اداره  جلیلی« مسئول 
طالب مدرسه علمیه حضرت زینب)س( آران و بیدگل برگزار گردید.

نرم افزار های  و  اجتماعی   شبکه های  تفاوت  به  جلیلی  آقای 
دو  در  را  ایرانی  کاربران  فعالیت  بیشترین  و  پرداخت  پیام رسان 
دانست  اجتماعی  شبکه های  به  دسترسی  و  عکس  دانلود  حیطه 
و شبکه های اجتماعی را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم 
کرد که بیشترین استفاده افراد را در دسته عمومی از جمله تلگرام 

و واتس آپ دانست.
در  مجازی  فضای  فرهنگ سازی  و  آموزش  اداره  مسئول 
در شبکه های  از مهم ترین عوامل عدم حضور طالب  یکی  پایان 
اجتماعی را عدم اعتماد به نفس دانست که نشأت گرفته از عدم 

شناخت ابزار رسانه ای است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

دوره آموزشی استفاده از کوثرنت

خواهران  علمیه  حوزه  استادان  از  تجلیل  و  بزرگداشت  مراسم 
معاون  اسکندری«  »حجت االسالم  حضور  با  قزوین  استان 
فرهنگی – تبلیغی حوزه های علمیه خواهران و »آیت الله عابدینی« 

نماینده ولی فقیه قزوین برگزار شد.
این که  بیان  با  قزوین  در  فقیه  ولی  نماینده  عابدینی،  آیت الله 
هر  داشت:  اظهار  است،  انسان  هر  معلم  اولین  متعال  خداوند 
علمی در نگاه دینی، علم نیست، امام صادق)ع( فرمودند: »العلم 

نور یقع الله فی قلب من یشاء من عباده«. 
نور فضا  بوسیله  و  است  نور  این که علم  به  توجه  با  افزود:  وی 
روشن می شود، لذا بوسیله علم نیز دل ها روشن می گردد و اگر علم 
تبدیل به نورانیت ایمانی نشود، فقط بر کبر و غرور می افزاید و این 

همانند بو و دودی است که از نور خارج می شود.
بودن در حوزه هدف  انقالبی  ادامه گفت:  در  امام جمعه قزوین 
نیست و حوزه باید انقالبی بودن را وسیله ای بداند برای رسیدن به 
اهداف و اهداف چیزی جز تحقق آرمان های پیامبر اکرم)ص( نیست.

تبلیغی   – فرهنگی  معاون  اسکندری  االسالم  حجت  ادامه  در 
و  آموزشی  نظام  این که  بر  تأکید  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
نظام،  باشد خاطرنشان کرد:  تربیت محور  باید  پژوهشی در حوزه 
یک سیستم هماهنگ، مستقل و به هم پیوسته است و از نظام های 
حوزه، نظام گزینش و مصاحبه است که از مهم ترین نظام ها است.
مدارس  استادان  تمامی  از  مراسم  پایان  در  است  ذکر  به  الزم 
علمیه قزوین و استادان راه یافته به مرحله کشوری ادبیات عرب با 

تجلیل به عمل آمد.

معاون فرهنگی – تبلیغی  حوزه های علمیه خواهران تاکید کرد

نظام آموزشی و پژوهشی حوزه 
باید تربیت محور باشد

 – با معاون فرهنگی  طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 
تبلیغی حوزه های علمیه خواهران دیدار کردند.

»حجت االسالم اسکندری«، معاون فرهنگی حوزه های علمیه 
خواهران در این دیدار، ضمن بیان روایتی از پیامبر اکرم)ص( گفت: 
اسالم یعنی حسن خلق داشتن و مفهوم اسالم یعنی انسان ها باید 

دارای سجایای اخالقی شوند.
از  کرد:  و خاطرنشان  دانست  را مودت  نتیجه حسن خلق  وی 
مهم ترین شرایط انتخاب همسر، خوش اخالقی است و در روایات 
اداره  را  با مدارا زندگی خود  باید  تأکید شده است که زن و شوهر 

کنند تا برکت زندگیشان بیشتر شود.

دیدار طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( با 
معاون فرهنگی - تربیتی حوزه های علمیه خواهران

دیدار طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر با معاون 
فرهنگی - تربیتی حوزه های علمیه خواهران

مدیران، معاونان و طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر با معاون 
فرهنگی – تبلیغی حوزه های علمیه خواهران دیدار کردند.

»حجت االسالم اسکندری« در این دیدار گفت: کسی که علم 
را برای خدا بیاموزد و برای خدا نشر دهد و برای خدا عمل کند نزد 

خداوند عظمت میابد.
وی طالب را به مطالعه رساله  حقوق امام سجاد)ع( توصیه نمود 
و افزود: آیات و روایات، برنامه و مشی زندگی مومن است؛  انس 
با کتبی مانند مفاتیح الجنان و نهج البالغه و .. از الزامات داشتن 

زندگی موفق است.

مدرسه علمیه حضرت معصومیه)س( جعفریه، برنامه های متنوعی 
را جهت برپایی مراسم معنوی اعتکاف شهر جعفریه برگزار نمود.

از جمله فعالیت های این مدرسه در برگزاری این مراسم معنوی، 
حضور خواهران مبّلغ در جمع بانوان و دانش آموزان معتکف بود 
که همچون سال های گذشته در برگزاری مراسم اعتکاف عالوه 

بر تبلیغ، حضور پرشور و فعالی داشتند .
به  پاسخگویی  مبّلغ،  بانوان  توسط  شده  اجرا  برنامه های  اهم 
مسائل شرعی ، بیان مباحث، تشکیل حلقه های معرفتی، برگزاری 
و  امام علی)ع(، سوگواری شب  میالد  مولودی خوانی شب  مراسم 
روز وفات حضرت زینب)س(، حضور در جمع دانش اموزان معتکف 

و ... است.

به همت مدرسه عملیه معصومیه)س( برگزار شد

مراسم معنوی اعتکاف

نشست اخالقی با موضوع »فاطمه شناسی« با سخرانی »حجت االسالم 
شیرخدایی« در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران کوثر کاشان 

برگزار شد.
عملوا  و  آمنوا  »والذین  آیه  بیان  با  شیرخدایی  حجت االسالم 
جبرائیل  حضرت  گفت:  مآب«  ُحسُن  و  لهم  طوبی  الصالحات 
زهرا)س(  فاطمه  حضرت  مقدس  وجود  طوبی  »درخت  فرمودند: 
می باشد«، ماده جسمانی حضرت زهرا)س( از درخت طوبی بهشتی 

می باشد و ماده روحانی حضرت از نور الهی است.
وی افزود: نور تمام وجود حضرت زهرای مرضیه)س(، غرق در 
مطهر  نورانی  و  جسمانی  حقیقت  و  است  علی)ع(  حضرت  محبت 
حضرت فاطمه)س( از شجره طوبی است که شجره طوبی محبت و 

والیت امیرالمومنین)ع( می باشد.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد

نشست اخالقی با موضوع »فاطمه شناسی«

سخنرانی  با  نور  مؤسسه  اسالمی  نرم افزارهای  آموزشی  دوره 
کامپیوتری  تحقیقات  مرکز  استادان  از  حسینی«  »حجت االسالم 
قم  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  نور 

برگزار گردید.
استاد مرکز تحقیقات کامپیوتری نور گفت: طالب در هر زمانی 
باید به سالح آن زمان مجهز شوند و سالح امروز سیستم های نرم 

افزاری است.
کارگاهی  به صورت  نور  نرم افزارهای  آموزش  است  ذکر  شایان 

برای طالب برگزار می شود.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

دوره آموزشی نرم افزارهای اسالمی مؤسسه نور

همایش »محبت الهی و سبک زندگی اسالمی« با حضور طالب و 
استادان مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( برگزارشد. 
در این همایش »بانو مجتهده گلگیری « به عنوان مهمان ویژه 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س(  حضور داشتند. 
گفت:  همایش  این  در  سنتی  طب  دکترای  صالحی«   »خانم 
است  مؤثر  بسیار  انسان  ومعنوی  مادی  بیماری های  در  عامل  دو 
و هفت  روحانی  آن  که هفت شیوه  دارد  درمان  که چهارده شیوه 
شیوه آن مادی است. که ازشیوه های روحانی آن می توان به اخالق 
درمانی،  روان  درمانی،  توکل  درمانی،  توسل  نذردرمانی،  درمانی، 
گیاه  درمانی،  رژیم  را   آن  مادی  شیوه های  و  برد.  نام  حرز  و  دعا 

درمانی، سنگ درمانی، رنگ درمانی و رایحه درمانی دانست.  
با  را  مقاله خود  مؤخر«،  چکیده  مقنی  ادامه »خانم طاهره  در 

موضوع » آثار محبت الهی در آیات وروایات « بیان کرد. 

سبک  و  الهی  محبت  به  توجه  با  مستقیمی«،  »خانم  سپس 
دیدگاه  از  و  بوده  محبت  مقدمه  معرفت،  گفت:  اسالمی  زندگی 
»سید محمد آملی« وجود انسان دارای سه شاخه حقیقت، طریقت 
معرفت  همان  طریقت  معرفت،  همان  حقیقت  است.  شریعت  و 
همراه با محبتی بوده که در اخالق و نکات درونی صورت می گیرد 

و شریعت همان فقه ما است . 
در ادامه » فاطمه لطف آبادی« ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های 
انجام شده در زمینه  همایش و ضرورت برگزاری آن  بیان داشت: 
همایش جاری در تایید فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( برگزار 
شده است که فرمودند:» تبعیت از الگوهای غربی در سبک زندگی 
ما رابه جایی نمی رساند، بلکه در سبک زندگی تبعیت از فرمایشات و 

تاکیدات اسالم  تمام نیازهای ما را بر آورده می کند.« 
در ادامه »خانم مجتهده گلگیری«در سخنانی گفت: که دنیا یک 
ده کده است که قرار نیست همه مردم در آن به یک شکل زندگی 
کنند که اگر این گونه باشد دین و تشیع در آن هیچ جایگاهی ندارد.
 وی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم اظهار داشت: مومن واقعی  
باید در حوزه تقوا گام بردارد که برای او در جهان دیگر حیات جاوید 

متصور است . 
مدیریت  مرکز  پژوهش  معاون  خاضعی نیا«  »خانم  پایان  در 
بیان  و  همایش  این  ازمجریان  تقدیر  ضمن  قم   علمیه  حوزه های 
ضرورت چنین همایش هایی به ارائه گزارشی از جشنواره های عالمه 

حلی، بانوی کرامت و رشد پرداخت.
گفتنی است در این مراسم از برگزیدگان مقاالت همایش »محبت 
الهی و سبک زندگی اسالمی «، برگزیدگان جشنواره رشد و برگزیدگان 

مسابقه محبت الهی و سبک زندگی اسالمی  تقدیر به عمل آمد.  

همایش »محبت الهی و سبک زندگی اسالمی«

 » حجت االسالم مهدی شهرجردی«، راوی دفاع مقدس، در 
بیان  به  کردستان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع 

خاطراتی از دفاع مقدس پرداخت.
فضایل  بیان  ضمن  ابتدا  در  مقدس  دفاع  سال های  رزمنده 
امیرالمومنین علی)ع( گفت: اگر کسی خود را سر سپرده و محب 
امام علی)ع( می داند باید در راه شناخت سیره ی ایشان تالش وجهد 
داشته باشد و به بهترین وجه بتواند پاسخگوی شبهات درخصوص 

ولی و امام خویش باشد.
از  گفتن  سخن  تنها  کرد:  تصریح  شهرجردی،  حجت االسالم 
اهل بیت)علیهم السالم( و والیت کافی نیست بلکه شیعه حقیقی در راه 
شناخت ولی فقیه گام بر می دارد و با تمام وجود، خود را وقف ولی 

وسرپرست خود می کند.
وی خاطر نشان کرد: اگر کسی خود را سر سپرده و محب امام علی)ع( 
به  و  باشد  داشته  و جهد  ایشان تالش  راه شناخت سیره   در  باید  می داند 
بهترین وجه بتواند پاسخگوی شبهات درخصوص ولی و امام خویش باشد.
راوی دفاع مقدس با اشاره به حدیثی از امام رضا)ع( بیان داشت: 
یکی از خصوصیات شیعه به نقل از امام رضا)ع(، این است که خود را 
هدیه به والیت کند یعنی خود را در راه ولی فقیه وقف و فکر، احساس، 

عمل و رفتار خود را منطبق با معیارهای مورد تایید ولی فقیه کند.
وی پس از نقل خاطرات و بیانات زندگی شهدای انقالب اظهار 
تا  باشد  داشته  معنوی  نشاط  و  شادی  باید  واقعی  محب  داشت: 

بتواند در جامعه اثرگذار باشد.
جنگ  دشمنان  داد:  ادامه  مقدس  دفاع  سال های  رزمنده 
فرهنگی عظیمی را علیه کشور، اسالم و انقالب راه اندازی کردند، 
طالب حوزه های خواهران و برادران و سایر جوانان مومن و انقالبی 

سرداران اسالم در این جنگ فرهنگی هستند.
داد  اجازه  نباید  گفت:  پایان  در  شهرجردی  حجت االسالم 
دشمنان به اهداف شیطانی خود دست یابند بلکه باید آن ها را در 

رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

باید دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم 
خود ناکام گذاشت



با  فاطمه)س(  حضرت  شهادت  مناسبت  به  سوگواری  مراسم 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  رحیمی«  محبوبه  »خانم  سخنرانی 

حضرت فاطمه)س( برگزار گردید.
زهرا)س(  حضرت  ویژگی های  به  اشاره  با  رحیمی  محبوبه  خانم 
گفت: مقام پارسایی و قناعت به ثروتی اندک و ناچیز، انفاق و ایثار 
فراوان ایشان در اشیای مورد عالقه و نیاز خویش، عبادت خالصانه 
کامل  الگوی  عفت،  و  حیا  تبلور  تعالی،  باری  درگاه  به  نیایش  و 
ایشان  اجتماعی  و  سیاسی  مبارزات  و  اسالمی  حجاب  و  پوشش 
از جمله  از حریم والیت  پاسداری  اکرم)ص( در  پیامبر  از رحلت  بعد 

ویژگی های حضرت زهرا)س( می باشد.
و  زنان  برای  اسوه  و  الگو  یک  فاطمه)س(  حضرت  افزود:  وی 
مردان و همه نسل ها در هر دوره ای می باشند و به ویژه امروزه که 
فتنه ها همچون پاره ای ظلمت، چهره حقایق را پوشانده است، باید 

حضرت فاطمه)س( را الگو قرار داد.
بانوان ابراز  پایان خطاب به طالب و  استاد حوزه و دانشگاه در 
یعنی والیت  آن  استمرار  و  امامت  و  از حریم والیت  داشت: دفاع 
و ضروری ترین  مهم ترین  از  زمان)عج(،  امام  غیبت  در عصر  وفقیه 

وظایف بانوان و طالب می باشد.

رسنمای حوزه6 اخبار مدا http://kowsarnews.ir       شماره 167        شانزدهم خرداد 1395نشریه خبری - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

قروهکردستان شهراستان

سنندجکردستان شهدادکرمانشهراستان داالهوکرمانشاهشهراستان آزادشهرگلستانشهراستان شهراستان

فهرجکرمان شهراستان

کرمانکرمان شهراستان

هرسینکرمانشاه شهراستان

دهدشتکهگیلویه وبویراحمد شهراستان

اسالمآبادغربکرمانشاه شهراستان

بازیدرازکرمانشاه شهراستان

رامیانگلستان شهراستان

کنگاورکرمانشاه شهراستان

علیآبادکتولگلستان شهراستان

فاضلآبادگلستان شهراستان

مراسم جشن میالد امام محمد باقر)ع( با حضور کادر، استادان و 
طالب در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)ص( سنندج برگزار شد.
»خانم احمدی«، با اشاره به رندگی امام محمدباقر)ع( بیان کرد: 
امام باقر)ع( در واقعه کربال حضور داشتند ودر آن زمان چهار سال 

از سن مبارکشان گذشته بود.
وی با اشاره به شرایط دوران امامت امام باقر)ع( گفت: پیشوای 
اشاعه  و  نشر  به  نامساعد  امامت خود در شرایط  پنجم طی مدت 
حقایق و معارف الهی پرداخت و مشکالت علمی را تشریح نمود و 
جنبش علمی دامنه داری به وجود آورد که مقدمات تاسیس یک 
دانشگاه بزرگ اسالمی را که در دوران امامت امام صادق)ع( به اوج 

عظمت رسید پی ریزی کرد .
زهد،  علم،  در  پنجم  امام  کرد:  تصریح  پایان  در  احمدی  خانم 
عظمت و فظیت سرآمد همه بزرگان بنی هاشم بودند و به قدری 
روایات و احادیث در زمینه مسایل و احکام اسالمی تفسیر و انواع 
علوم از ایشان به جا مانده است که تا آن روز از هیچ یک از فرزندان 
خاطر  همین  به  بود  نمانده  جا  به  حسین)ع(  امام  و  حسن)ع(  امام 
ایشان را باقرالعلوم)ع(، یعنی گشاینده دریچه های دانش و شکافنده 

مشکالت علوم خواندند.

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)ص( برگزار شد
مراسم میالد امام محمد باقر)ع(

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( بیان شد

دفاع از حریم والیت و امامت از مهم ترین 
وظایف طالب است

مقاومت«،  و  صبر  اسوه های  »جشنواره  عنوان  با  مراسمی 
سالن  در  مقدس  دفاع  ارزش های  آثار  و  حفظ  بنیاد  همکاری  با 
اجتماعات بنیاد با حضور  نماینده ولی فقیه استان کردستان برگزار 

گردید.
استان  فقیه  ولی  نماینده  شاهرودی«،  حسینی  »آیت الله 
کرد:  خاطرنشان  جامعه  در  بانوان  نقش  بر  تأکید  با  کردستان 
دشمنان می دانند اگر بتوانند بانوان و مادران را که تشکیل دهنده 
نیمی از جامعه هستند و در نیمی دیگر تأثیر دارند را از ارزش های 

اسالمی دور کنند می توانند به اهداف خود دست پیدا کنند.
نماینده ولی فقیه ادامه داد: خداوند متعال همواره از کسانی که 
در راه خدا مبارزه می کنند با عظمت نام می برد و برای آن ها ارزش 
ویژه ای قائل است، خانواده های شهدا خصوصًا مادران و همسران 
نترسیدند  مشکالت  از  هرگز  انقالب  تاریخ  طول  در  آن ها  شجاع 
و آزادگی، شجاعت، ایثار و مقاومت این مادران و خواهران شهدا 

باعث شد دشمنان خوار و ذلیل شوند.
نماینده ولی فقیه با تأکید بر الگوگیری از حضرت زهرا)س( اظهار 
داشت: حضرت زهرا)س( الگو و اسوه ای برای همه بشریت می باشد 
در  شرعی  اصول  کامل  رعایت  با  همواره  ایرانی  بانوان  و  زنان  و 
صحنه های مختلف پیروزی انقالب و  ۸ سال جنگ نابرابر تحمیلی 
جبهه ها  پشت  در  هم  و  جبهه ها  در  هم  خود  برادران  دوشادوش 
حضور فعال و نقش سازنده ای داشته اند. مقاومتی که بانوان ایرانی 
در دوران قبل و بعد از انقالب و جنگ و سال های پس از جنگ 
آن ها  مقاومت  و  ایثار  قدردان  ما  و  است  همواره ستودنی  داشتند 

هستیم.

حضرت زهرا)س(؛ الگویی برای همه بشریت

خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  همکاری  با  نبوی  یاس  همایش 
استان کردستان و اداره اوقاف اسالمی و با حضور »خانم ثریا گوران« 

استاد حوزه در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( قروه برگزار گردید.
خانم گوران با اشاره به القاب حضرت زهرا)س( گفت: از جمله القاب 
حضرت زهرا)س(، »ام الهناء« به معنای گوارا کردن زندگی بر پدر ،همسر 
و فرزندان می باشد؛ ما نیز باید حضرت زهرا)س( را الگو خود قرار دهیم 
که  کنیم همانگونه  رفتار  فرزندانمان  و  پدر  با همسر،  بدانیم چگونه  و 
دارم  پروردگارم شرم  از  من  جان  علی  ای  فرمودند:»  زهرا)س(  حضرت 

که چیزی از تو درخواست کنم که توان برآوردن آن را نداشته باشی«.
وی تاکید کرد: بانوان باید موقعیت همسر خود را درک کنند و حضرت 

زهرا)س( الگو خود قرار دهند تا زندگی خوب و راحتی داشته باشند.
این استاد حوزه  ادامه داد: از القاب دیگر حضرت زهرا)س( »ام 
تا  کنیم  تالش  باید  همه  و  است  نیکی ها  مادر  معنای  به  الخیار« 
وجود  در  را  و خوبی  آوریم  وجود  به  در خود  را  نیکی ها  و  فضیلت 

خودمان به ملکه نفسانی تبدیل کنیم.
به  العلوم«  »ام  زهرا)س(  حضرت  القاب  دیگر  از  داد:  ادامه  وی 
معنی مادر علم ها می باشد و ما نیز باید جویای علم مفید باشیم و 

این علم را به دیگران نیز انتقال دهیم.
به عنوان علم وجود  آنچه در حوزه  اظهار داشت:  خانم گوران 
دارد، علم حقیقی است و همان ضروریات یک انسان است که بر 

هر مسلمانی واجب است بیاموزد.
وی در پایان تاکید کرد: بهترین راه رسیدن به کمال و سعادت حقیقی 

الگو قرار دادن و در مسیر معصومین)علیهم السالم( حرکت کردن می باشد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تبیین شد

حرکت در مسیر معصومین)علهیم السالم(؛ 
بهترین راه رسیدن به سعادت

با  مدیران  فصلی  اجالس 
رویکرد فرهنگی-تبلیغی با حضور 
اسکندری«  االسالم  »حجت 
معاون فرهنگی-تبلیغی حوزه های 
علمیه خواهران، مدیران و معاونان 
خواهران  علمیه  مدارس  فرهنگی 
علمیه   مدرسه  در  کرمان  استان 
برگزار  شهداد  الزهرا)س(  خواهران 

گردید.
حجت االسالم اسکندری معاون فرهنگی-تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهران گفت: طالب باید با معارف قرآن و سخنان اهل بیت)علهیم السالم( 
آشنا باشند، زیرا انس با قرآن موجب رشد، کمال و بالندگی انسان است.
مسائل  به  عامل  و  عالم  باید  طالب  دوم  درمرحله  افزود:  وی 
با معنویت  انسان در کنار آن عمل، همراه  باشند، علم یک  دینی 

است و در نهایت طالب باید آنچه را فهمیده اند تبیین نمایند.
خاطرنشان  خواهران  علمیه  حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
کرد: مرحله اول، مقدمه برای مرحله سوم است که انسان بتواند 
و  مدیران  عهده  به  سنگین  وظیفه  این  و  باشد  داشته  دین  تبلیغ 
معاونان فرهنگی است که طالب را با امر خطیر تبلیغ آشنا کنند و 
ضرورت این امر با حوزه های علمیه خواهران است زیرا نیمی ازافراد 
جامعه بانوان هستند و نیم دیگر در دامان این بانوان رشد می کنند، 

لذا اگر بانوان رشد کنند بقیه افراد جامعه نیز رشد می کنند.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

اجالس فصلی مدیران با رویکرد فرهنگی

فهرج،  معصومیه)س(  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
سطح  در  اعتکاف  معنوی  مراسم  در  خواهر  مبلغان  از  تعدادی 
نماز،  قرائت  صحت  بانوان،  احکام  مسائل  بیان  به  شهرستان 

حلقه های معرفت، مشاوره خانواده و...  پرداختند.
 این برنامه با استقبال و رضایت معتکفین همراه بود ومعتکفین 

خواستار تداوم این برنامه ها بودند.
شایان ذکر است هدف از اجرا این برنامه باال بردن سطح علمی و 
تبلیغی طالب و استفاده بهینه معتکفین از فرصت نورانی اعتکاف بود.

به همت مدرسه علمیه خواهران معصومیه انجام شد

بیان احکام توسط مبلغان خواهر

با  صدر  بنت الهدی  علمی-پژوهشی  کانون  اعضای  نشست 
فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  و  استادان  مدیر،  حضور 

کرمان برگزار شد.
علمی-پژوهشی  کانون  دبیر  فرحبخش«،  فاطمه  »خانم 
از  گزارشی  کانون،  تشکیل  اهداف  بیان  با  صدر،  بنت الهدی 
عملکرد، فعالیت ها، برنامه های آینده و آیین نامه جدید کانون ارائه 
از  صدر  بنت الهدی  شهیده  پژوهشی  کانون  داشت:  اظهار  و  داد 
سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرد و گروه های مطالعاتی مهدویت 
با 20 نفر عضو، علوم قرآنی با 15 نفر عضو، کالم با 10 نفر عضو، 
و  نفر عضو   3 با  تسنن  اهل  فرق  نفر عضو،   5 با  ابراهیمی  ادیان 

ادیان شرق با 3 نفر عضو، مشغول فعالیت هستند.
نیاز،  پیش  مرحله  سه  از  مطالعاتی  سیر  مراحل  افزود:  وی 

مقدماتی و تخصصی تشکیل می شود. 
دبیر کانون علمی-پژوهشی شهیده بنت الهدی صدر گفت: با توجه 
به سبد پیشنهادی معاونت پژوهش، این کانون در نظر دارد کارگاه های 

آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی اعضای کانون برگزار نماید.
در پایان این نشست، اعضای گروه مطالعاتی، کتاب هایی را که 
مورد مطالعه قرار داده اند را معرفی کرده وخالصه ای از یافته های 

خود را ارائه دادند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه برگزار شد 

نشست اعضای کانون پژوهشی بنت الهدی

حضور  با  آن«  دستاوردهای  واهمیت  مقدس  »دفاع  نشست 
آبادغرب  الزهرا)س( اسالم  طالب و استادان مدرسه علمیه فاطمه 

برگزار شد.
»حجت االسالم میرعلی اکبری«، استاد حوزه و دانشگاه با اشاره 
به زندگی، رشادت ها و جان فشانی شهدای استان کرمانشاه ،بیان 
کرد: اگر این عزیزان سختی ها را به جان خریدند، به این خاطر بود 

که خط و عقیده   امام راحل)ره( را با دل و جان قبول داشتند.
دینمان  که  باشیم  مواظب  باید  ما طالب  ادامه گفت:  در   وی 
سقوط نکند. برای این دین و آسایش و آرامش امروز ما افراد زیادی 

فدا شده اند و برای حقانیت این دین زجرهای زیادی کشیده اند.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: شهید »خسروآبادی« برای 
این که نماز صبحش قضا نشود تا اذان صبح نمی خوابید؛ یا شهید 

»محمود کاوه«، که یک استاد اخالق به تمام معنا بودند. 
پایان ابراز کرد: همیشه برای این که  استاد حوزه و دانشگاه در 

توفیق ذکر خدا از ما گرفته نشود باید بسیار دعا کنیم. 

درمدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( عنوان شد

حیای انسانی، صبر، عقل و علم راه خوشبختی انسان

جمع  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  جوشقانی«،  »حجت االسالم 
طالب مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( گفت: شهدا درقیامت 
شفاعت کننده هستند چون صبر در مقام طاعت، مصیبت و معصیت 

داشتند.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: شهید در مقامی است، که حتی 
داشتن همسر و فرزند او را ازحرکت در راه رسیدن به اهدافش باز 

نمی دارد.
با  انسانی  به حرکت  اشاره  با  پایان  در  حجت االسالم جوشقانی 
پای وظیفه  با  تأکیدکرد: شهدا  باپای غریزه  پای وظیفه و حرکت 
رفتند نه پای غریزه و این گونه بود که هیچ چیز مانع رفتن آن ها 

نشد.

درمدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( مطرح شد

شفاعت شهدا درقیامت

نشست »اخالقی- سیاسی«، با حضور طالب و استادان مدرسه 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داالهو برگزار گردید.

بیان  دانشگاه  و  استاد حوزه  اکبری«،  »حجت االسالم میرعلی 
کرد: وظیفه ما طالب این است که، خود را جز لشکر امام زمان)عج( 
بدانیم و در بر افراشتن پرچم دین اسالم و انقالب اسالمی از جان 
و تمام توان خود بگذریم و با رعایت حدود الهی و شعائر اسالمی در 

این امر ثابت قدم باشیم.
وی در ادامه با اشاره به سیره  تعدادی از شهدا و تعریف رشادت  ها 
و دالوری هایشان، خاطر نشان کرد: شهدا الگوهای اصلی ما در 

امر تبلیغ دین و والیت مداری هستند.
به  توجه  با  باید  مبلغان  داشت:  اظهار  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
رهنمودهای مقام معظم رهبری)مدظله العالی(،  پیگیری مسائل کشور، 
دشمنان  با  مبارزه  و  اعتقادی  دینی،  مسائل  پیرامون  مطالعات 

گاهانه برخورد نمایند. اسالم و انقالب اسالمی هوشیارانه و آ

درمدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بیان شد

شهدا؛ الگوهایی برای طالب در امر تبلیغ

میالد با سعادت حضرت امیرالمومنین)ع( و بزرگداشت روز پدر با 
حضور »حجت االسالم سیاوشی« استاد حوزه و دانشگاه،  باحضور 
هیئت امنا مدرسه، دانش آموختگان، طالب و خانواده هایشان در 

مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( کنگاور برگزار شد.
و  پدران  به  خطاب  مراسم،  این  در  سیاوشی  حجت االسالم 
در  که  طلبه  همسران  و  دختران  داشتن  گفت:  طالب  همسران 
موجب  هستند  آموزی  علم  به  مشغول  اهل بیت)علیهم السالم(  مکتب 

افتخار بوده و برای ادامه این راه باید طالب را یاری نمود. 

در مدرسه علمیه حضرت زهرا)س( برگزار شد
مراسم جشن میالد با سعادت حضرت علی)ع(

مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  بازی دراز  شهدای  یادواره 
علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( هرسین برگزار شد.

 »حجت االسالم سیدمرتضی میرغفاری«، استاد حوزه و دانشگاه  
در این مراسم گفت: امام خمینی)ره( وظیفه ما را در مقابل ظلم و 
زیبایی های  که  نمودند  بیان  این طور  واقعی  زیبایی های  و  ستم 
زیبایی های  که شهدا   بگذاریم همان طور  کنار  را  نفسانی  زودگذر 

واقعی را درک کردند و رفتند.
استاد حوزه و دانشگاه محور دیگر بحث خود را وظایف طالب 
کار  که  است  این  نشان کرد:  وظیفه طالب  و خاطر  کرد  عنوان 
وسایل  از  استفاده  با  نوجوانان  و  جوانان  با  دهند  انجام  فرهنگی 

کمک آموزشی خیلی ساده راه های جذب آن ها را فراهم کنند.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( برگزار کرد

یادواره شهدای بازی دراز

در جلسه ای که با حضور مسئوالن شهر، مدیر و معاون فرهنگی 
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س(  در فرمانداری دهدشت 
مراسم  شدن  برگزار  بهتر  جهت  مناسب  راهکارهای  شد  برگزار 

اعتکاف مورد بررسی قرار گرفت.
تبلیغات  سازمان  رئیس  و  دهدشت  فرماندار  جلسه  این  در 
اسالمی از فعالیت های فرهنگی مدرسه علمیه خواهران حضرت 

زینب)س( تقدیر به عمل آوردند.

 جلسه توجیهی ویژه مبلغان و رابطین مساجد با حضور مسئول 
زینب)س(  حضرت  علمیه  مدرسه  معاون  و  مدیر  تبلیغات،  سازمان 
امام جمعه دهدشت  دفتر  در  مساجد،  به  اعزامی  فعال  مبلغان  و 

برگزار شد.
با  دهدشت  جمعه  امام  حسینی،  حجت االسالم  جلسه  این  در 
تأکید بر اهداف نام گذاری سال جدید به سال »اقتصاد مقاومتی،  
اقدام و عمل«توسط مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، از اقدامات الزم 

را فعال بودن در عرصه های فرهنگی دانست.
فعالیت های  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  دهدشت  جمعه  امام 
زینب)س(   حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی-تبلیغی 

توصیه هایی را به مبلغان و مسئوالن اعتکاف بیان نمود.

با حضور مسئوالن مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزا رشد

 جلسه توجیهی ویژه مبلغان

تقدیر از فعالیت های فرهنگی –تبلیغی مدرسه 
علمیه حضرت خواهران حضرت زینب)س( 

 »حجت االسالم طاهری«، امام جمعه رامیان، در جمع طالب 
اهل بیت)علیهم السالم(  و  انبیاء  گفت:  سعدیه  خواهران  علمیه  مدرسه 
و  تربیت  برای  خداوند  که  هستند  معلم هایی  بهترین  از  نمونه ای 

هدایت بشر فرستاد.
وی با اشاره به اندیشه و علم اهل بیت)علیهم السالم( افزود: علمی که 
در وجود اهل بیت)علیهم السالم( بوده از جانب خداوند نهادینه شده است، 
نامحدود و جامع تمام علوم بوده و بر ما الزم است که آن را فرا گرفته 

و در زندگی فردی و اجتماعی خود مورد استفاده قرار دهیم.
امام جمعه رامیان در بیان انواع علوم عنوان کرد: علمی که در 
وجود انسان هاست یا لدنی و مخصوص برگزیدگان بر حق خداوند 
است و یا اکتسابی است که افراد با تالش های مستمر و به صورت 

تجربی به آن دست می یابند. 
حجت االسالم طاهری در تبیین علم نامحدود انبیاء و اولیاء به 
آنچه که درباره دنیا و  حدیث حضرت علی)ع( که می فرمایند:»هر 
تربیت  گفت:  و  کرد  اشاره  کنید«  سوال  من  از  می خواهید  آخرت 
و  شیعه  از  اعم  اطهار)علیهم السالم(  ائمه  در محضر  بزرگ  دانشمندان 

غیر شیعه سند متقن دیگری برادعای آنان می باشد.
وی در پایان گفت: یک معلم خوب کسی است که علم خود را در 
گاهی افراد و در خدمت سعادت و خوشبختی خود قرار دهد.  زمینه آ

در مدرسه علمیه خواهران سعدیه بیان شد

اهل بیت)علیهم السالم(؛ بهترین معلم برای هدایت بشر

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آزادشهر از برگزاری 
جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی طالب سطح 2 این مدرسه خبر داد.

با دفاعیه 6  این جلسه  »خانم شهربانو قاضی محسنی« گفت: 
نفر از طالب مدرسه و داوری »حجت االسالم علی اکبر نصرتی« و 

با راهنمایی »خانم سمیه معینی فر« برگزار شد.
دلبستگی  »تاثیر  عنوان  با  تحقیقاتی  جلسه  این  در  افزود:  وی 
از  معنوی صدقه  و  اجتماعی  »آثار  خدا«،  یاد  از  غفلت  در  دنیا  به 
دیدگاه آیات و روایات«، »غفلت و پیامدها و راهکارهای درمان آن 
از  محور  عدالت  حکومت  های  »ویژگی  علی)ع(«،  امام  دیدگاه  از 
دیدگاه امام علی)ع(«، »آموزه های تربیتی قیام عاشورا« و »قضاوت 

از دیدگاه امام علی)ع(« مورد دفاع قرار گرفت.

در مدرسه علمیه  خواهران الزهرا)س( برگزار شد

جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی طالب سطح 2

خواهران  علمیه  مدرسه  در  پژوهشی  علمی  شورای  جلسه 
نصرتی«،  علی اکبر  »حجت االسالم  حضور  با  آزادشهر  الزهرا)س( 
استاد داور و »حجت االسالم حسینعلی شیخ«، »آقای محمدرضا 
برگزار  میرعرب رضی« و »خانم سمیه معینی فر«، استادان راهنما 

شد.
»خانم شهربانو قاضی محسنی« گفت: در این جلسه 21 طرح 
اجمالی و یک طرح تفصیلی مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.
یافتن  را  جلسه  این  برگزاری  از  هدف  مدرسه،  پژوهش  معاون 
نقاط ضعف و قوت طرح ها، تالش در جهت تقویت نقاط قوت و بر 
طرف کردن نواقص و تبادل نظر استادان راهنما در خصوص این 

طرح ها اعالم کرد.

برگزاری جلسه علمی پژوهشی

علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  شاهرودی«،  محمدی  »آقای 
امام  که  قشری  تنها  گفت:  علی آبادکتول  بنت الهدی،  خواهران 

خمینی)ره( برای تشکیل آن پیام دادند بسیج طلبه و دانشجو بود. 
معین  قشر  این  برای  را  وظیفه  امام)ره( چهار  که  این  بیان  با  وی 
اسالم  از  دفاع  بسیجی،  طالب  وظیفه  اولین  کرد:  عنوان  کردند، 
امروز  باشند.  علم  به سالح  باید مسلح  رابطه طالب  این  در  است. 
اگر بخواهیم مکتب اهل بیت)علیهم السالم( باقی بماند، تنها راهش دفاع 

از اسالم است و دفاع از اسالم منهای دفاع از انقالب معنا ندارد.
سخنان  از  گوشه ای  به  همچنین  کشور  طالب  بسیج  مسئول 
ماندن  انقالبی  اهمیت  با  رابطه  در  رهبری )مدظله العالی(  معظم  مقام 
از  دارند  امروز عده ای سعی  افزود:  و  اشاره کرد  حوزه های علمیه 
حوزه های علمیه، انقالب زدایی کنند و این زنگ خطری است که 
اسالم و انقالب را تهدید می کند. لذا بر ماست که هوشیار بوده و 

درصدد حفظ ارزش های انقالب اسالمی باشیم. 
علم  در عرصه  تمام عرصه ها مخصوصًا  در  وی گفت: دشمن 
با نفوذ در حوزه های علمیه طلبه  در حال نفوذ است و سعی دارد 

غیرانقالبی تربیت کند.
در  دشمن  نفوذ  از  جلوگیری  شاهرودی  محمدی  آقای 
تغییرناپذیر  نیز حفظ اصل  و  و فرهنگ  عرصه های علم، سیاست 

شعار نه شرقی، نه غربی را از دیگر وظایف طالب دانست.

درمدرسه علمیه  خواهران بنت الهدی بیان شد

جلوگیری از نفوذ دشمن در تمامی عرصه ها 

خواهران  علمیه  مدرسه  در  زندگی  مهارت های  آموزشی  کارگاه 
خاتم االوصیاء)عج( فاضل آباد برگزار شد.

»آقای غالمرضا احمدی« در جمع طالب شرکت کننده در این 
در  تا  داده  نقش های جداگانه  زن  و  مرد  به  کارگاه گفت: خداوند 

خانواده نقش آفرینی کنند. 
 کارشناس و مشاور مسائل خانواده افزود: طبق آیه 102سوره 
بقره شیاطین از طریق تعلیم و نجوا قصد جدایی بین زن و شوهر 

را دارند و از طرفی فضا را برای ارتباط با نامحرم فراهم می نمایند.
آقای احمدی اظهار داشت: زن و شوهر بهانه رشد یکدیگرند و 

می خواهند خود را به شکوفایی برسانند.
سخنانش  پایانی  بخش  در  خانواده  مسائل  مشاور  و  کارشناس 
دارد.  برنامه  چهار  خانواده  فروپاشی  برای  جهانی  استکبار  گفت: 
اول: شعار برابری مرد و زن. دوم: لهو و لعب، زینت، تفاخر و تکاثر. 
سوم: انسان محصول محیط و وراثت است و چهارم: شعار کاهش 

جمعیت. 

در مدرسه علمیه خاتم االوصیاء)عج( برگزار شد

گارگاه آموزشی مهارت های زندگی

بانوان  کالس آموزشی تربیت دینی کودک در جمع دانش آموختگان و 
شهر فاضل آباد در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیاء)عج( برگزار شد.

»خانم زینب احمدی« روان شناس و کارشناس تربیت کودک گفت: 
دیگر  که  است  درست  است.  مادر  اصلی  محور  کودک،  تربیت  برای 
اعضای خانواده در تربیت کودک نقش دارند ولی محوریت با مادر است.
او  با  و  کنند  درک  را  کودک  احساسات  باید  والدین  افزود:  وی 

همراهی داشته باشند.
کارشناس تربیت کودک تأکید کرد: »نه گفتن« اثرات منفی دارد 
که کودک نمی تواند آ ن را بپذیرد. باید از جایگزین های واژه »نه« 
گاه کردن کودک در مورد کاری که موافق با  استفاده کرد. مانند آ

انجام آن نمی باشیم یا به جای نه از »بله« مشروط استفاده کنیم.
خانم احمدی در پایان ویژگی های دوران نوجوانی را استقالل طلبی، 
و  دانست  والدین  به  نسبت  بی اعتمادی  و  زودرنجی  پرخاشگری، 
گاه باشند تا بتوانند با  افزود: والدین باید از ویژگی های این دوران آ

فرزندان خود برخورد مناسب داشته باشند.

برگزاری کالس آموزشی  تربیت دینی کودک



با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س(  فریدونکنار، 
راهکارهای ایجاد تعادل و استحکام خانواده  بررسی شد.

»دکتر حلیمی« استاد حوزه و دانشگاه در این نشست که با حضور 
خانواده و همسران طالب برگزار شد، به تبیین جایگاه خانواده پرداخت.
تقسیم  به چهار قسم  رفتاری  نظر  از  را  ادامه خانواده ها  وی در 
دچار  که  است  خانواده ای  متالشی  خانواده  کرد:  اعالم  و  کرده 
طالق عاطفی می باشد، و ستیز و قهر در  این خانواده ها زیاد است. 
همچنین نوع دوم خانواده متزلزل است که این مورد مثل خانواده 
با کوچکترین اتفاق همه  ایست که گویا در آن زلزله آمده است و 

چیز به هم می ریزد.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: سومین نوع، خانواده متعادل است 
که در آن اعضای خانواده مسایل موارد اختالفی و مشکالت خانواده 
را  با بحث و گفتگوی منطقی حل کرده و به تنیجه و تفاهم می رسند.
دکتر حلیمی تصریح کرد: خانواده متعالی چهارمین نوع رفتاری 
چیز  هیچ  و  داشته  تفاهم  هم  به  شوهر  و  زن  اگر  که  می باشد 
و  حضرت  علی)ع(  امام  خانواده  که  دهد؛  تکان  را  آن ها  نمی تواند 
نداشته  توجه  کمبودها  به  زوجین  که  است  آن  بارز  نمونه  زهرا)س( 
و تحمل آزردن همدیگر را ندارند و سعی می کنند تا زمینه آرامش 

اعضای خانواده را فراهم کنند.

الشترلرستان شهراستان

بندرانزلیگیالن شهراستان

ازنالرستان شهراستان
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نوشهرمازندران شهراستان بهشهرمازندران شهراستان بروجردلرستان شهراستان گرگانگلستان شهراستان

فریدونکنارمازندران شهراستان

بابلمازندران شهراستان

جویبارمازندران شهراستان

کوهدشتلرستان شهراستان

تنکابنمازندران شهراستان

چالوسمازندران شهراستان

ساریمازندران شهراستان

علمیه  حوزه  کارکنان  حضور  با  مدیریت  اداری  شورای  جلسه 
خواهران گلستان برگزار شد.

»حجت االسالم ایوب وردانی« در این جلسه با بیان این که باید 
هر یک از کارکنان برای خدمت به حوزه ها و طالب روحیه جهادی 
بسیار  اهداف  خاطر  به  ما  مسئولیت های  گفت:  باشند،  داشته 
بزرگ و ارزشمند حوزه های علمیه است. به همین خاطر باید انجام 

وظایف با سرعت بیشتری صورت گیرد.
وی ادامه داد: دستیابی به اهداف سازمانی تنها با دستورالعمل ها 
حوزه ها  تحرک  باید  شد.  نخواهد  محقق  شکلی  گزارش های  و 

بیشتر شود زیرا انتظار جامعه از حوزه ها بیشتر است.
انجام  برای  کرد:  تأکید  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
امورات خود، باید شاخصه ها را در نظر گرفته و هدف گذاری کنید. و 
برای تأثیرگذاری در کارها و برداشتن موانع از خدا استمداد بطلبید.
 گفتنی است در پایان جلسه از زحمات یک ساله کارکنان مدیریت 

تقدیر به عمل آمد. 

با حضور کارکنان حوزه علمیه خواهران گلستان برگزار شد

جلسه شورای اداری
مدیریت حوزه علمیه خواهران گلستان

جلسه معاونان مالی در مدرسه علمیه خواهران صدیقه فاطمه)س( 
گرگان برگزار شد.

مالی مدیریت حوزه علمیه  معاون  »آقای علی اکبر درویشی«،   
از برگزاری این جلسه را تعامل و همکاری  خواهران استان هدف 

بیشتر معاونان، رفع نواقص و دقت در کارها اعالم کرد.
وی با نام گذاری سال جدید به نام »سال انضباط مالی« از سوی 
معاونت مالی مدیریت استان تأکید کرد: امیدوارم در سال جدید کارها 

انسجام بیشتری یافته و شاهد پیشرفت بیش از پیش کارها باشیم.
کرد:  بیان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  مالی  معاون 
هماهنگی در مورد تنظیم اسناد پایان سال و گزارش گیری اسناد، 
تشکیل صندوق تعاون و... از مسائل مطرح شده در این جلسه بود.  

برگزاری جلسه معاونان مالی مدارس علمیه 
خواهران استان گلستان

نشست پژوهشی با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 
باسخنرانی »حجت االسالم زمانی« استاد حوزه برگزار گردید.

گفتنی است در این نشست به بررسی و نقد شبهاتی که در رابطه 
با عاشورا مطرح شده پرداخته شد.

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار کرد 

نشست پژوهشی 

سالمت  و  بهداشت  ایستگاه  سالمت،  هفته  آغاز  با  همزمان 
در مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( ازنا با هدف ارائه مطالبی در 
جهت حفظ سالمتی و جلوگیری از بروز بیماری های مختلف برگزار شد.

در  اسالمی  پزشکی  توصیه های  ایستگاه  این  در  است  گفتنی 
موضوع  با  بروشورهایی  و  الصادق)ع(  طب  الرضا)ع(،  طب  قالب 

بهداشت و سالمت در اختیار طالب قرار گرفت.

در مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( برگزار شد

ایستگاه بهداشت و سالمت

»خانم منصوره ساری« معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
نجمیه)س( ازنا از برگزاری جشن والدت امام علی)ع( با حضور طالب 

و استادان این مدرسه خبر داد.
علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  مراسم  این  در  است  گفتنی 
علی)ع(  حضرت  والدت  ایام  تبریک  ضمن  نجمیه)س(  خواهران 
امیرالمومنین  فضایل  تشریح  و  اعتکاف  پیرامون  مطالبی  بیان  به 

علی)ع( و مفهوم والیت پرداخت.

برگزاری جشن والدت امام علی)ع(

مدرسه علمیه خواهران بنت الرسول)س( الشتر همزمان با والدت 
با سعادت امام محمدتقی)ع( و در راستای ارزش گذاری به مقام علم 
و عمل، از طالب برتر در زمینه های آموزشی، علمی، فرهنگی و 

پژوهشی تقدیر به عمل آورد.
اشاره  با  بنت الرسول)س(  علمیه  مدرسه  مدیر  قنبری«  »خانم 
پذیرش  و  امام  جوان ترین  عنوان  جواد)ع( به  امام  علمی  جایگاه  به 

مسئولیت عظیم تبلیغ به بیان ارزش علم و عالم پرداخت.
خواهران  علمیه  حوزه های  امام،  آن  تاسی  با  ادامه  در  وی 
در  را  معنوی  حیات  اثربخشی  و  دانست  عمل  و  علم  داعیه دار  را 

راستای خوب آموختن و خوب تعلیم دادن معرفی کرد.

در مدرسه علمیه خواهران بنت الرسول)س( بیان شد

حوزه های علمیه خواهران؛ داعیه دار علم و عمل 

محدثه)س(،  خواهران  علمیه  مدرسه  اعتکاف،  ایام  با  همزمان 
برای دومین سال مسئولیت برگزاری برنامه های فرهنگی اعتکاف 

مسجد ولی عصر)عج( بروجرد را به عهده گرفت.
خانم  معتکف  نفر  حدود500  معنوی  و  پرفیض  مراسم  این  در 
اعالم  طالب  توسط  شده  اجرا  های  برنامه  از  و  نمودند  شرکت 

رضایت نمودند.
زیارت  قرائت   ، خوانی  مولودی  اخالقی،  نشست  برگزاری 
و  نماز  قرائت  برگزاری دعای کمیل، تصحیح  مناجات،  امین الله، 
پاسخ  و  پرسش  و  معرفت  حلقه های  برگزاری  قرآن،  ختم  تجوید، 
درمورد تربیت فرزند و مسائل خانوادگی و از جمله برنامه های اجرا 

شده در این مراسم معنوی بود
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  از  تعدادی  است،  ذکر  شایان 
فرهنگی  نماینده  عنوان  به  شهر؛  دیگر  مساجد  در  محدثه)س( 

پاسخگوی سواالت شرعی  و اعتقادی معتکفین بودند.

به همت مدرسه علمیه خواهران محدثه)س( برگزار شد

 برنامه های فرهنگی در ایام اعتکاف

نماینده ولی فقیه سپاه بروجرد از نمایشگاه کتاب مدرسه علمیه 
خواهران محدثه)س( این شهر بازدید کرد.

از  قدردانی  ضمن  سخنانی  در  دولتشاهی«  »حجت االسالم 
بر  تأکید  با  محدثه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  بسیجی  استادان 
تا در موضوعات  از طالب خواست  مطالعه کتب شهید مطهری، 

فقهی جدید مانند فقه هنر وارد شوند.

ورود طالب در مباحث فقهی جدید 

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

کوهدشت برگزار شد.
آلوده  ولی  گرفتن  قرار  گناه  معرض  در  ساعدی  حجت االسالم 

نشدن را از ارزش های انسانی دانست.
را  ناصحین  نصیحت  باید  طالب  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
پذیرفته و همیشه حقیقت را بگویند و صادق و امانتدار باشند زیرا 

خیانت در گفتار جبران پذیر نیست.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  بیان شد 

آلوده نشدن به گناه از ارزش های انسانی است

کارگاه تحقیق میدانی با سخنرانی »آقای دکتر کریمی« با حضور 
استادان  و  خواهران  علمیه  مدارس  پژوهش  معاونان  از  نفر   22
آموزش  هدف  با  لرستان  استان  مدیریت  محل  در  تحقیق  روش 
برگزار  رشد  پژوهش های  راهنمایی  ارتقاء  و  میدانی  تحقیق  روش 
دوره،  اتمام  از  بعد  کارگاه  این  در  شرکت کننده  استادان  و  گردید 

آموزش طالب مدرسه مربوطه را به عهده می گیرند.
پیمایشی،  و  میدانی  پژوهش  اهمیت  و  جایگاه  است  گفتنی 
مطرح  مباحث  مهم ترین  داده ها  تحلیل  و  تحقیق  روش شناسی 

شده در این کارگاه بود.

برگزاری کارگاه تحقیق میدانی و پیمایشی

مقاومتی؛  »اقتصاد  عنوان  با  جاری  سال  نامگذاری  موجب  به 
با  نشستی  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  سوی  از  عمل«  و  اقدام 
عنوان بایسته های اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در مدرسه علمیه 

خواهران عصمتیه بابل برگزار شد.
»آقای دکتر سلیلی« در این نشست بیان کرد: حوزه های علمیه 
فرمایشات  تبیین  و  واکاوی  مسئول  طلبه،  خواهران  خصوص  به 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در جامعه می باشند. 
وی در خصوص بایسته های اقتصاد مقاومتی، گذری به انقالب 
و  خشم  موجب  آنچه  کرد:  اظهار  و  نمود  جهان  بر  آن  تاثیری  و 
واکنش دشمن می شود، ماهیت علوی بودن انقالب و همچنین 
شدن  الگو  موجب  ویژگی  این  که  است  ایران  نظام  سیاسی  فقه 
انقالب اسالمی ایران برای جهانیان شده است. دشمن از این امر 

هراسان بوده و سعی دارد با روش های مختلف با آن مبارزه نماید.
 استاد حوزه و دانشگاه اعالم کرد: اقتصاد مقاومتی شاخصه هایی 
دارد که اولین آن مسئله تشخیص می باشد که باید تشخیص داده و 
باور کنیم دشمن به دنبال دشمنی است و ما هم راهی جز مقاومت 
نداریم و مقدمه تشخیص، دلسوزی، دشمن شناسی و درک مبانی 

انقالب می باشد.
 وی در پایان غفلت از انقالب و مبانی آن را موجب عقیم ماندن 
را  الهی  به نصرت  اعتماد  و  پروردگار  به  اتکال  و در مقابل،  انقالب 
موجب قوت و اسقامت در مسیر حفظ دستاوردهای انقالب دانست.

در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه تبیین شد

بایسته های اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

با  انحراف«،  از  تعالی همسر و جلوگیری  نشست »نقش زن در 
حضور طالب و استادان مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنیحوزوی 

خواهران ریحانه الرسول)س( جویبار برگزار شد.
نقش  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  زهراپور«،  سادات  زهرا  »خانم 
بانوان را در پیشرفت و تکامل همسران بسیار مهم دانست و گفت: 
الگوپذیری از سیره عملی انسان های کامل و همگونی به ویژگی های 

اخالقی و رفتاری آنان از راه های رسیدن به کمال انسای است.

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزوی خواهران ریحانه الرسول)س( بررسی نمود

نقش زن در تعالی همسر و جلوگیری از انحراف

قدسیه  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  از  تعدادی 
بهشهر به اردوی فرهنگی تربیتی مشهد مقدس اعزام شدند.

مقام  فرمایش  مورد  در  دانشگاه  و  استاد حوزه  رازقی«،   »خانم 
معظم رهبری)مدظله العالی( مبنی بر فرزند آوری خاطرنشان کرد: امسال 
در  را  فاطمه)س(  باید حضرت  است  بسیار مهم  و  فاطمی  که سال 

همه مراحل زندگی، الگو و سرمشق خود قرار دهیم.

مدرسه علمیه خواهران قدسیه برگزار کرد

اردوی فرهنگی تربیتی به مشهد مقدس

نشست هم اندیشی با موضوع »بررسی و تحلیل بر جام 2و3و4 از 
منظر مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و راهکارهای اقتصاد مقاومتی« 
با حضور طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 

تنکابن برگزار شد.
بیان  ضمن  دانشگاه  و  حوزه  استاد  فالحی«،  »حجت االسالم 
استاد  انقالبی  و  اخالقی  علمی،  فعالیت های  از  کاملی  تاریخچه 
در  چشمگیری  فعالیت های  مطهری  استاد  گفت:  مطهری 
عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و.. قبل از انقالب و بعد از 
انقالب داشتند و مغز متفکر جهان اسالم بودند که گروهک باطلی 
به  با  را نداشت و  چون فرقان تحمل وجود مبارک آن عالم ربانی 

شهادت رساندنش شکاف عظیم علمی در جهان اسالم ایجاد کرد.
این نشست ضمن  در  استادان حوزه  از  »آقای حسین سلمی« 
آثار استاد مطهری نمایانگر اهداف انقالب بوده  بیان این که مرور 
و طالب هم باید چون استاد فرزانه به فکر قالب سازی نباشد بلکه 
باید محتواسازی همه جانبه در علوم داشته باشند اظهار داشت: 
اگر سخنان مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در مشهد و سخنان اخیر 
آن بزرگوار را گوش کنیم بهترین خط سیر و روشنگری برای ما و 

مسئوالن داخلی کشور و چراغ راهمان خواهد بود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  عنوان شد

استاد مطهری؛ مغز متفکر جهان اسالم

حضور  با  آموزشی«،  آسیب های  بررسی  و  »هم اندیشی  نشست 
طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران امام حسین)ع( چالوس 

برگزار شد.
»حجت االسالم  حمید مطهری«، استاد حوزه و دانشگاه، بیان 
کرد: با توجه به این که برای ارتقای سطح علمی حوزه ها، آشنایی 
استادان با مهارت ها، اصول و فنون تدریس و بهره گیری از روش 
باید  است،  ضروری  خاص،  جذابیت  و  شادابی  با  مناسب  تدریس 
کالس های ضمن خدمت برای استادان مجرب در مدارس علمیه 

تشکیل گردد. 

در مدرسه علمیه خواهران امام حسین)ع( برگزار شد

هم اندیشی و بررسی آسیب های آموزشی

مردم  نماینده  معلمی«  »آیت الله 
مازندران در مجلس خبرگان رهبری 
مدرسه  طلبه  خواهران  جمع  در 
فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
اقتصاد  اجرای  دولت  کرد:  بیان 
برابر  تا در  را مدیریت کند  مقاومتی 
تحریم های دشمن، کشور به سمت 

و سوی خود کفایی پیش برود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر و با توجه به شعار 
امسال مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، باید همه ارکان نظام و آحاد 
برنامه ریزی  و  با طراحی  و  نموده  به خصوص دولت، همت  مردم 
درست در جهت تحقق عینی و عملی اقتصاد مقاومتی گام بردارند؛ 
درست،  مدیریت  با  مسئوالن  دشمن،  تحریم  برابر  در  همچنین 

کشور را به سمت و سوی خود کفایی پیش ببرند.  

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری:

دولت اجرای اقتصاد مقاومتی را مدیریت کند

در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( بررسی شد
راهکارهای ایجاد تعادل و استحکام خانواده 

مدرسه  طالب  جمع  در  قمی«،  محمدعلی  حجت االسالم   «
آیت الله  نوشهر گفت: حضرت  علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( 
العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( امسال را سال مقاومت اقتصادی، 
اقدام و عمل نامیدند. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که ما را از 

وابستگی ها رها کند. 
مقاومتی،  اقتصاد  عرصه  در  گفت:  ادامه  در  حوزه  استاد 
به  باور  اینکه  است.  احتیاج  مورد  که  است  گزینه ای  اولین  باور 
رهاشدن  در  مهمی  و  اصلی  نقش  و  داشته باشیم  دشمن  وجود 
از وابستگی اقتصادی تهدیدزا می باشد ولی اگر این باور نباشد، 
عملی  دیگر  مقاومتی  اقتصاد  آن  و  شد  خواهد  ایجاد  تزلزل 

نخواهد شد.

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( بیان شد

اقتصاد مقاومتی، رها از وابستگی ها 

اراکمرکزی شهراستان
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علمیه  مدرسه  در  تبلیغ«  اصول  و  »مهارت ها  آموزشی  کارگاه 
خواهران الزهرا)س( اراک برگزار شد.

و  حوزه  استاد  صادقی«،  »حجت االسالم  است  گفتنی 
دانشگاه در این نشست، تعهد و تخصص را از ارکان تبلیغ خوب 
از ضروریات  را  برای یک مبلغ عنوان کرد و مخاطب شناسی 

تبلیغ برشمرد. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

 مهارت ها و اصول تبلیغ 

خواهران  علمیه  مدرسه  در  معلم«  مقام  »بزرگداشت  نشست 
الزهرا)س( اراک برگزار شد.

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  محمدحسیني«،  حاج  »خانم 
اعظم)ص(  پیامبر  از  روایتی  بیان  با  نشست  این  در  اراک  الزهرا)س( 
به ذکر چند حکایات تاریخی از مقام بزرگ نبی گرامی اسالم مانند 

داستان اویس قرنی پرداخت.
در پایان این نشست از استادان برتر تقدیر شد.

مراسم تجلیل از استادان برتر

نفوذ  با  مقابله  راه های  با موضوع  روشنگری«  نشست »نهضت 
دشمن، در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( آستانه برگزار شد.
این  در  سیاسی  مسائل  کارشناس  رحمتی«،  سروان  »آقای 
نشست گفت: نظام سلطه  به دنبال اداره دنیاست و نظام اسالمی 
37 سال است که در برابر آن ایستادگی کرده است، به همین دلیل  
نظام  مقاومت  و  ایستادگی  روحیه  نفوذ دشمن شکستن  از  منظور 

اسالمی است.
با دشمن را به دو راه  کارشناس مسائل سیاسی راه های مقابله 

اثباتی و سلبی تقسیم کرد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بررسی شد

راه های مقابله با نفوذ دشمن

مراسم »بزرگداشت شهید مطهری و روز معلم« در مدرسه علمیه 
خواهران امام خمینی)ره( آشتیان با حضور امام جمعه این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم نیشابوری« در این نشست به بیان ویژگی های 

شهید مطهری و آثار ارزشمند ایشان پرداخت.
به  تجلیل  مدرسه  برتر  استادان  از  مراسم  این  در  است  گفتنی 

عمل آمد.

در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( انجام شد

تجلیل از استادان برتر

با  آشنایی  و  »شیعه شناسی  موضوع  با  پژوهشی  علمی  نشست 
فرق تشیع« در مدرسه علمیه خواهران هاجر خمین برگزار شد.

»آقای حسین خسروی«، استاد دانشگاه در این نشست گفت: 
به طور کلی شیعه سه فرقه بیشتر ندارد و برخی از این فرق انحرافی 
اسالم  خمینی)ره(  امام  کالم  در  انحرافی  فرقه  جدیدترین  هستند. 
آمریکایی و در کالم امام خامنه ای)مدظله العالی(شیعه انگلیسی یا تشیع 

لندنی خوانده می شود.
جاذبه های  تبدیل  هدف  دو  لندنی  تشیع  گفت:  پایان  در  وی 
تشیع به دافعه و مقابله و ایستادگی در برابر تشیع اصیل را دنبال 

می کند. 

در مدرسه علمیه خواهران هاجر  بررسی شد

شیعه شناسی و آشنایی با فرق شیعه

با موضوع »تأملی بر زی طلبگی« در مدرسه   نشست اخالقی 
علمیه خواهران هاجر)س( خمین برگزار شد.

»خانم حمزه لو«، مدیر مدرسه علمیه خواهران هاجر)س(، داشتن 
خلوص، تهذیب نفس و تالش علمی را از ویژگی های طلبه برشمرد 

و بیان کرد: تمام کارها باید برای خدا باشد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران هاجر)س( افزود: طلبه باید همواره 
نسبت به خود مراقبت داشته و به درس خواندن نیز اهتمام کافی 

ورزد.

 تأملی بر زی طلبگی
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نام کتاب:
آیات قرآن در منظومه 
اعتقادی حکیم نظامی

نویسنده:افسانه یاوری
ناشر: مرکز نشر هاجر

قطع: رقعی
چاپ: احسان

شمارگان: 1000 نسخه
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مرکز پخش:
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نام کتاب:
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نویسنده: 
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نام کتاب:
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»حجت االسالم داوود زارع«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
مرکزی، در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر زرندیه گفت: 
طالب به عنوان غواصان دریای علم باید علوم را از دریای بی کران 

قرآن و روایات استخراج کنند.
تأکید کرد: طالب،  مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی 
الگوی مردم هستند، به همین دلیل باید بسیار مراقب رفتار و گفتار 
سبک  متأسفانه  باشد.  دینی  باید  طلبه  زندگی  سبک  باشند.  خود 
که  است  پیشروی  حال  در  غربی  فرهنگ  سمت  به  امروز  زندگی 

افراد را به مادی گرایی سوق می دهد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی:

سبک زندگی طلبه باید دینی باشد

نشست  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  قربانی«،  »حجت االسالم 
اشاره  با  ساوه  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی 
به این که باید از قرآن در تمامی مراحل زندگی خود بهره بگیریم، 

گفت: قرآن را با تفکر و تدبر بخوانید.
گفتنی است،  در حاشیه این مراسم از طالبی که در مسابقات »قرآنی 

و وبالگ نویسی« حائز رتبه برتر شده بودند، تجلیل به عمل آمد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( صورت گرفت

تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی و وبالگ نویسی 

همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبانیه، نشست تربیتی در مدرسه 
علمیه خواهران الهیه ساوه برگزار شد.

اعیاد  برای  گرفته  فرهنگی صورت  فعالیت های  مراسم  این  در 
شعبانیه تشریح شد.

همچنین از طالب برتر مدرسه علمیه خواهران الهیه ساوه برتر 
عرصه فرهنگی تقدیر شد.

در مدرسه علمیه خواهران الهیه برگزار شد

 تجلیل از برترین های عرصه فرهنگی

نرجسیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  از  تجلیل  مراسم 
سنجان برگزار شد.

این  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  حسینی پور«،  »حجت االسالم 
قرآن  گفت:  است،  خدا  معلم،  نخستین  این که  بیان  با  نشست 

َها.« ْسَماء ُکلَّ
َ
َم آَدَم األ می فرماید: » َوَعلَّ

بر  که  معلمی  »هر  می فرمایند:  علی)ع(  حضرت  افزود:  وی 
شاگردانش تواضع و فروتنی کند و در برابر دانشمندان خود را کوچك 

و پایین دست به حساب آورد، با دانش خود به آقایی می رسد«.

در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( مطرح شد

 احترام به استاد؛ وظیفه انسانی ـ اسالمی

با  به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران هرمزگان، جلسه ای 
حاجبی«  »حجت  االسالم  حضور  با  رسانه ای«  »اخالق  موضوع 

نماینده طالب و فضالی هرمزگان، برگزار شد
فردی  عرصه های  همه  در  را  اخالق  حاجبی   حجت االسالم 
اخالق،  مهم ترین  از  گفت:  و  کرد  تلقی  مهم  بسیار  اجتماعی  و 
اخالق رسانه است و اخالق هر شخصی، طلیعه ای از درونیات آن 
شخص است و منظور از اخالق رسانه همان بینش شخصی است 

که برگرفته از باطن است.

نماینده طالب و فضالی حوزه علمیه هرمزگان بیان کرد:

اخالق؛ طلیعه ای از درونیات باطنی انسان 

به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران هرمزگان، کارگاه آموزشی 
رابطین خبری و سردبیران نشریات حوزه علمیه خواهران برگزار شد.

»خانم راضیه میرزایی«، ارزیاب نشریات استان هرمزگان به آموزش 
ساده نویسی پرداخت و قالب های مورد نیاز یک نشریه را نام برد.

در ادامه این کارگاه »خانم فیروزه بندرجا« ضمن تشریح اهمیت 
اصول  و  پرداخت  خبرنویسی  چگونگی  بیان  به  تبلیغ  جایگاه  و 

خبرنویسی را به طالب آموزش داد.
خبر گیری  انواع  از  را  مصاحبه  بندرجا«،  »خانم  کارگاه  این  پایان  در 
مستقیم معرفی کرد و  ویژگی های مهم یک مصاحبه کننده را تشریح نمود.

برگزاری گارگاه آموزشی 
رابطین خبری و سردبیران نشریات

در  مهدویت  کانون  راه اندازی  به منظور  توجیهی  نشست 
»حجت االسالم  سخنرانی  با  هرمزگان،  خواهران  علمیه  مدارس 

عبادی زاده« استاد حوزه ودانشگاه برگزار شد
در  مهدویت   کانون های  تشکیل  عبادی زاده  حجت االسالم 
مدارس علمیه خواهران را قدمی مهم در جهت هموار کردن مسیر 
تشکیل  مهدویت  برای  که  کانون هایی  گفت:  و  دانست  ظهور 
می شود، در ابتدا بسیار پر رونق و فعال هستند ولی متاسفامه پس 

از مدتی به حاشیه رفته و فعالیت زیادی در آن انجام نمی شود.   

برگزاری نشست توجیهی کانون مهدویت

ششمین همایش از سلسله همایش های »مردان علوی و زنان 
فاطمی« در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران صدیقه 

کبری)س( بهار برگزار شد.
 »خانم معصومه عیوضی« استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که 
و  مردان علوی  از سلسله همایش  این همایش ششمین همایش 
زنان فاطمی است تصریح کرد: این همایش با هدف آشنایی طالب 
زندگی  ابهامات  رفع  برای  زناشویی  زندگی  مدیریت  به هنر  متاهل 

مشترک برگزار شد.
جمعه  امام  حاتم نیا«،  حبیب الله  »حجت االسالم  ادامه  در   
شهرستان بهار با ابراز این که بهترین خصلت مردان علوی و زنان 
برای آن ها مقرر کرده  این است که آن چه که خداوند  فاطمی در 
راضی و خشنود باشند خاطر نشان کرد: امام رضا)ع( فرمودند: »زن 
آن مجاهدانی که  از  زندگی تالش می کنند کمتر  در  و مردی که 

شمشیر می زنند نیستند. «
دانشگاه  رهبری  نهاد  آقای رضا محمدی« مسئول   « ادامه  در 
پیام نور همدان با موضوع هنر مدیریت زندگی با محوریت اقتصاد 

مقاومتی ,اقدام و عمل به ایراد سخن پرداخت.
در ادامه »جمشید قاسمی«، استاد و مشاور دانشگاه به بررسی 

تاثیر مسائل معنوی در زندگی زناشویی پرداخت . 
سیدمجتبی  »حجت االسالم  همایش  این  بعدی  سخنران 
حسینی«، استاد حوزه و دانشگاه، با موضوع هنر مدیریت زندگی با 

رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سخنرانی نمود.

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( برگزار شد

ششمین همایش »مردان علوی و زنان فاطمی«

علمیه  مدرسه  از  همدان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
خواهران الزهرا)س( فامنین بازدید کرد.

استان  فاضلیان«، مدیر حوزه علمیه خواهران  »حجت االسالم 
فامنین  الزهرا)س(   خواهران  علمیه  مدرسه  از  بازدید  در  همدان، 
گفت: مدارس علمیه خواهران از جایگاه و  ارزش  واالیی در جامعه 
در  می تواند  مدارس،  عملکردهای  گزارش  و  هستند  برخوردار 

راستای ارتقاء کیفیت فرهنگی و سطح علمی، موثر باشد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان بیان کرد:

مدارس علمیه خواهران
از جایگاه واالیی در جامعه برخورداراند

طی مراسمی از برگزیدگان مرحله مدرسه ای مسابقه اندیشه مطهر 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( قروه در جزین تجلیل شد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( انجام شد

تجلیل از برگزیدگان مسابقه اندیشه مطهر 

سخنرانی  با  عمل«  و  اقدام  مقاومتی؛  »اقتصاد  نشست 
»حجت االسالم شایانی« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران 

فاطمیه)س( قروه درجزین برگزار شد.
»اقتصاد  شعار  مختلف  ابعاد  تشریح  به  نشست  این  در  وی 

مقاومتی؛ اقدام و عمل« پرداخت. 

برگزاری نشست ا»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل«

علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  اخالقی  نشست 
خوراهران فاطمه الزهرا)س( کبودرآهنگ برگزار شد.

با  گفت:  کبودرآهنگ  جمعه  امام  روحانی«،  االسالم  »حجت 
را  ایام  این  قدر  افزود:  رجب  ماه  اول  دهه  شدن  سپری  به  اشاره 

بدانیم زیرا ناگاه خواهیم دید که در حال وداع است.
الزهرا)س(  فاطمه  علمیه  مدرسه  مدیر  شریعت نژاد«،  »خانم 
ارائه  و  افزایی  معرفت  را  نشست  این  برگزاری  از  هدف  کبودرآهنگ 
الگوهای تربیتی و اخالقی و تعمیق شعائر دینی و مذهبی  بیان کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست اخالقی

استادان  و  طالب  حضور  با  یک روزه  تفریحی-زیارتی  اردوی 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( کبودرآهنگ برگزار شد

فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر   شریعت نژاد«،  »خانم 
و  اجتماعی  جنبه های  داشت:  اظهار  کبودرآهنگ  الزهرا)س( 
فرهنگی این اردو مد نظر ما بوده است. درصورتی که اکثرمردم به 

اردو  از جنبه سرگرمی نگاه می کنند.
طالب   معنوی  روحیه  باالبردن  به منظور  اردو  این  گفت:  وی 
در امامزاده اسماعیل)ع( واقع در روستای چپقلو شهرستان رزن با 

حضور هشتاد نفر ازطالب و خانواده هایشان برگزار شد.

برگزاری اردوی تفریحی-زیارتی برای طالب  

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  اسدی«،  ترکمان  پروانه  »خانم 
حضرت زینب)س( مالیر از کاشت سه اصل نهال در این  مدرسه به 

برکت ورود شهید گمنام در مدرسه خبر داد.
گفتنی است در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، مدرسه علمیه 

خواهران حضرت زینب)س( میزبان تشییع و تدفین شهید گمنام بود. 

در مدرسه علمیه  خواهران حضرت زینب)س( انجام شد

کاشت سه اصل نهال به  یاد شهید گمنام

استادان  و  طالب  حضور  با  پژوهشی«،  طرح  تدوین  »کارگاه 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک همدان برگزار گردید.

به  کارگاه  این  در  دانشگاه  و  استاد حوزه  دکتر طاهری«  »آقای 
معرفی ساختار یک طرح پژوهشی پرداخت.

مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک همدان برگزار کرد

کارگاه تدوین طرح پژوهشی

همایش » اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل« در جمع طالب و 
استادان موسسه آموزش عالی حوزوی فدک همدان برگزار شد. 

»حجت االسالم اسدالله صیادی«، در رابطه با اقتصاد مقاومتی 
رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام  خواسته های  داشت:  اظهار 
التزام نداشته  این امر  به  اما اگر  خواسته های قرآن و دین ماست 

باشیم اقتصاد مقاومتی عملی نمی شود.

همایش اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل

استان  علمیه  حوزه های  حلی  عالمه  علمی  جشنواره  سومین 
همدان، بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

در این جشنواره 415 أثر پژوهشی به دبیرخانه رسیده بود که از 
این تعداد 277 أثر از برادران و 138 أثر از خواهران طلبه بود.

پس از ارزیابی اجمالی، تفصیلی و داوری، 9 نفر از این مجموع 
برگزیده شدند که 5 نفر از آن ها طالب برادر و 4 نفر نیز از طالب 

خواهر حائز رتبه برگزیده شدند.
همچنین 4 نفر از طالب خواهر شایسته تقدیر و 7 نفر دیگر از 
نفر از طالب  خواهران طلبه قابل تحسین شدند. در مجموع 15 
برگزیده،  مقام های  حائز  همدان  خواهران  علمیه  حوزه  خواهر 

شایسته تقدیر و قابل تحسین شدند.
گفتنی است در این نشست »آیت الله غیاث الدین طه محمدی«، 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان، »آیت الله موسوی اصفهانی« 
عضو مجلس خبرگان رهبری و »حجت االسالم والمسلمین عماد« 

معاون پژوهش حوزه های علمیه برادران به ایراد سخن پرداختند.
گفتنی است، در پایان از برترین های پژوهشی حوزه های علمیه 

استان همدان تقدیر به عمل آمد.

برگزاری سومین جشنواره علمی عالمه حلی

همایش  برپایی  به  اقدام  ابرکوه  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه 
چهار روزه »ریحانه النبی« ویژه خواهران با حضور بانوان این شهر 

برگزار نمود.
»حجت االسالم قائم محمدی«، کارشناس خانواده درباره نقش 

مادران در تربیت فرزندان سخنانی بیان کرد.

مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار نمود

همایش چهار روزه »ریحانه النبی«

نشست »راهکارهای تقویت روحیه پژوهش در طالب« در مرکز 
تخصصی فقه و اصول فاطمه الزهرا)س( اردکان برگزار شد.

»خانم حمیده مروتی«، استاد حوزه و دانشگاه در این نشست به  اهمیت 
آثار علمی اشاره نمود و از طالب خواست با هم اندیشی   پژوهش و ثبت 

عوامل ضعف تحقیق و پژوهش  در بین  طالب را شناسایی کنند. 
در  نفس  به  اعتماد  روحیه  تقویت  افزود:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
طالب، ارتقاء سواد علمی و عملکردی طالب، ایجاد انگیزه تحقیق در 
طالب توسط استادان، برگزاری جلسه نقد پایان نامه ها توسط طالب 

راهکارهای تقویت روحیه پژوهشی در طالب است.

در مرکز تخصصی فقه واصول فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

راهکارهای تقویت روحیه پژوهش در طالب

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  تفکری«،  مریم  »خانم 
تعریف  و  اهمیت حجاب  پیرامون  مدرسه،  در جمع طالب  بافق، 
گام  نخستین  گفت:  حجاب  رعایت  راهکارهای  ارائه  و  آن 
که  فرهنگی  است؛  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فرهنگ سازی 

امروزه به دست فراموشی سپرده شده است.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق یکی از راهکارهای 
فرهنگ سازی حجاب را نصب پوستر و بنر در سطح شهر دانست و 
اظهار داشت: یک تصویر می تواند تلنگری برای تغییر و گرایش از 

زندگی تجملی و بی حجابی به سوی معنویات باشد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان کرد

حجاب؛ راهی برای نیل به آرامش

مدرسه  طالب  جمع  در  دهقان«،  سیف الله  »حجت االسالم 
علمیه  خواهران حضرت خدیجه)س( بهاباد به بیان ارزش و جایگاه 
حضرت فاطمه)س( پرداخت و اظهار داشت: حضرت زهرا)س( نمونه 

کاملی برای یک زن مسلمان است.

درمدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه)س( عنوان شد

حضرت زهرا)س(؛ نمونه کامل یک زن مسلمان

امور  همکاری  با  خدیجه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 
با  حجاب«  و  »عفاف  عنوان  با  همایشی  بهاباد  فرمانداری  بانوان 
حضور »خانم زهره گرانمایه« مسئول امور بانوان فرمانداری، »خانم 
ادارات شهر و طالب  حداد« مسئول بسیج خواهران و کارمندان 

این مدرسه برگزار نمود.
»خانم ام البنین شفیعی« مدیر مدرسه علمیه حضرت خدیجه)س( 
در این همایش گفت: ما زنان جامعه اسالمی عالوه بر این که باید 
پاسدار  باحجاب خود  باید  بدانیم؛  ارزش  برای خود یک  را  حجاب 
خون شهدا و مروج و الگوی مناسبی برای دیگران در جهت نشر 

ارزش های اسالمی باشیم.
و  آیات  از  استفاده  با  محمدی«  زهرا  »خانم  مراسم،  ادامه  در 

روایات به بحث پیرامون حجاب و عفاف پرداخت.

برگزاری همایش »عفاف و حجاب«

جمع  در  زهرا)س(«  حضرت  ویژگی های  از  »الگوگیری  نشست   
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران ام ابیها)س( تفت برگزار گردید.   
»خانم دهقان«، ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
الگو گیری  ضرورت  بر  مبنی  اهل بیت)علیهم السالم(  مداحان  جمع  در 
دو  بی بی  کرد:  بیان  کبری)س(  صدیقه  حضرت  عالم  دو  بانوی  از 
عالم حضرت فاطمه)س( دارای ویژگی های زیادی هستند، یکی از 
ویژگی هایی که ما به عنوان شاگردان مکتب اهل بیت)علیهم السالم( باید 
الگو  نقش  به  ایشان  دقت  و  توجه  ویژگی  دهیم،  قرار  توجه  مورد 

بودن ایشان است.

درمدرسه علمیه خواهران ام ابیها)س( بررسی شد
 الگوگیری از ویژگی های حضرت زهرا)س(

علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  حسینی«  »حجت االسالم 
جایگاه  شدن  کم رنگ  عوامل  نرجس)س(  حضرت  خواهران 
امامت شناسی وجود منافقین و اسالم آوردندگان ظاهری دانست.

از حضرت  انتقام  و  دنیا طلبی  را حسادت،  منافقین  انگیزه  وی 
علی)ع( دانست و افزود: منافقان همه تالش خود را مربوط به بعد 
اعمال داشتند، چراکه  پیامبر)ص( و جانشینی آن حضرت  از رحلت 

دانسته بودند، رمزماندگاری یک دین رهبریت آن است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( عنوان شد
رهبریت، رمزماندگاری یک دین

آموزش  مؤسسه  طالب  و  استادان  حضور  با  مهدویت  نشست 
عالی حوزوی خواهران میبد برگزار شد .

در این نشست »حجت االسالم علی دوست« با اشاره  به اهمیت 
باید  دین  رکن  عنوان  به  امامت  که  این  و  زمان)عج(  امام  شناخت 
برای شیعیان مطرح باشد مطالبی را بیان کرد و خواهران طلبه را  

تحقیق و پژوهش در مورد مهدویت فراخواند.

در مرکز تخصصی فقه و اصول خواهران حضرت زهرا)س( تشریح شد
اثبات امامت امام زمان)عج( 

اولین  میبد  زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
کارگاه » تربیت فرزند در نظام اسالمی « با حضور قریب به 100 نفر 

از طالب و بانوان شهر میبد برگزار شد. 
»آقای مجتبی برزگر« در این نشست به بیان شیوه و مهارت های 

الزم برای تربیت فرزند در خانواده پرداخت.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار کرد

کارگاه »تربیت فرزند در نظام اسالمی«

نشست سیاسی با محوریت شعار »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( هرات برگزار شد.

از  مقاومتی  اقتصاد  تشریح  و  تبیین  به  ابتدا  باقری«،  »سرگرد 
دیدگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی(پرداخت.

همچنین  و  مختلف  زمینه های  در  پیشرفت  به  دستیابی  وی 
جهت مقابله با تبلیغات، نفوذ و تحریم دشمنان را منوط به موفقیت 

کشور در اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
سرگرد باقری در پایان تصریح کرد: همه باید تالش کنند زمینه 
عدم  سبب  که  ایرانی  کاالهای  خرید  جمله  از  مقاومتی  اقتصاد 
وابستگی و افزایش تولیدات داخلی می شود را در راستای کار خود 

قرار دهند.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( مطرح شد

اقتصاد مقاومتی؛ راه مقابله با تحریم


