
وظیفه حوزه های علمیه خواهران؛ 
تربیت بانوان آگاه برای افزایش رشد 
معرفتی جامعه 
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معاونان  و  مدیر  نشست 
حوزه های علمیه خواهران سراسر 
کشور با حضور »حجت االسالم  
مدیر  جمشیدی«،  والمسلمین 
حوزه های علمیه خواهران کشور و  
مسئوالن بنیاد فرهنگی امامت در 
ساختمان مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران کشور برگزار شد.

المسلمین  و  حجت االسالم 
این  در  جمشیدی،  محمودرضا 
نشست با تأکید بر فعالیت و همکاری 
بنیاد  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
حوزه های  گفت:  امامت  فرهنگی 
ظرفیت  دارای  خواهران  علمیه 
بهره  آن ها  از  باید  که  است  عظیمی 
الزم را برد و بنیاد امامت می تواند در 

این باره نقش آفرینی کند.
امامت  بنیاد  یادآور شد:  وی 
داشته  خوبی  ظرفیت های  نیز 

برخوردار  قوی  علمی  بنیه  از  و 
زمینه  می تواند  این  که  است 
علمیه  حوزه های  با  همکاری 
عرصه های  در  خواهران 

مختلف را نیز فراهم کند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
این که 68 مدرسه  بیان  با  کشور 
مناطق  در  خواهران  علمیه 
مذهبی مشترک فعالیت می کند، 
طالب  برای  ما  کرد:  اظهار 
خواهر سراسر کشور دوره تربیت 
مربی فیض نور داریم که در آن 
مباحث مربوط به امامت نیز مطرح 
می شود و بنیاد می تواند برای آن نیز 

برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.
حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
بر رصد  تأکید  علمیه قم ضمن 
همکاری  زمینه  تخصصی تر 
میان حوزه های علمیه خواهران 

با بنیاد امامت، گفت: حوزه های 
بزرگی  میدان  خواهران  علمیه 
این  که  است  خدمت  برای 
چون  است؛  أثر  منشأ  ظرفیت 
عرصه های  در  طلبه  خواهران 
فرهنگی،  مدیریتی،  پژوهشی، 
به  و... مشغول  اجرایی  تبلیغی، 
امامت  بنیاد  و  هستند  فعالیت 
بخش های  این  برای  می تواند 

کارهایی را تعریف کند.
وی ادامه داد: همچنین حوزه های 
ظرفیت های  دارای  خواهران  علمیه 
حضوری،  غیر  آموزش  مانند  دیگری 
طلبه  هزار   5 از  بیش  با  کوثرنت 
از  بیش  با  کوثربالگ  و  عضو  خواهر 
در  فعال  خواهر  طلبه  عضو  هزار   6
این  که  است  مجازی  فضای  عرصه 

ظرفیت ها نیز قابل توجه است.
المسلمین  و  حجت االسالم 

جمشیدی، هدف مشترک حوزه های 
را  امامت  بنیاد  و  خواهران  علمیه 
اصلی  ریشه  که  امامت  پیام  انتقال 
کرد:  عنوان  و  دانست  است،  دین 
طالب خواهر و بانوان بهترین گزینه 

برای انتقال این پیام هستند.
حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
علمیه قم با بیان این که می توان 
برای بانوان طلبه دوره مقدماتی و 
تکمیلی امامت برگزار کرد، یادآور 
شد: اکنون در 8 مرکز تخصصی 
حوزه های علمیه خواهران گرایش 
می شود  برگزار  امامت  رشته  در 
که می توان این تعداد را افزایش داد.
پیشنهاد  همچنین  وی 
برگزاری دوره امامت برای طالب 
حوزه های  چهار  و  سه  سطح 
و  کرد  مطرح  را  خواهران  علمیه 
گفت: استادان سطح چهار بنیاد 

تدریس  برای  می توانند  امامت 
دادن  مشاوره  و  امامت  مبحث 
طالب  به  پایان نامه ها  تدوین  در 

خواهر، مفید واقع شوند.
المسلمین  و  حجت االسالم 
وجود  از  همچنین  جمشیدی 
مدرس  تربیت  مرکز  ظرفیت 
خواهران  علمیه  حوزه های 
تربیت  کرد:  بیان  و  داد  خبر 
نیز  امامت  بحث  برای  مدرس 
زمینه های  دیگر  از  می تواند 
همکاری های حوزه های علمیه 

خواهران و بنیاد امامت باشد.
در بخش دیگری از این نشست، 
آموزش،  معاونان  از  یک  هر 
حوزه های  پژوهش  و  فرهنگی 
علمیه خواهران راهکارهای تعامل 
بنیاد  با  مرکز  این  بیشتر  چه  هر 

امامت را ارائه کردند.

در نشست مدیر و معاونان حوزه های علمیه خواهران با مسئوالن بنیاد امامت تأکید شد

حوزه  های علمیه خواهران؛ 
میدانی بزرگ برای خدمت رسانی

والمسلمین  »حجت االسالم 
در  جمشیدی«،  محمودرضا 
خیر  بانوان  از  جمعی  دیدار 
با  تبریز،  شهر  ساز  مدرسه 
علمیه  حوزه های  این که  بیان 
بسیار  ظرفیت های  از  خواهران 
در سطح  أثرگذاری  برای  خوبی 
جامعه برخوردار هستند، تصریح 
علمیه  حوزه های  در  کرد: 
خواهران تنها بانوان طلبه نقطه 
سطح  در  بلکه  نیستند،  هدف 
کالن،  جامعه مورد هدف است.
طلبه  بانوان  افزود:  وی 
و  آینده  نسل  کنندگان  تربیت 
جامعه هستند که اگر مربی، مرشد 
و هادی خوبی باشند، جامعه نیز به 

سمت کمال حرکت می کند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
برنامه ریزی  بر  تأکید  با  کشور، 
تربیت  برای  مدون  و  مناسب 
سطح  در  فعال  و  متدین  بانوانی 
فرموده  به  کرد:  تأکید  جامعه، 
جمعیت  از  نیمی  بانوان  امام)ره( 
نیم  و  می دهند  تشکیل  را  جامعه 

دیگر را تربیت می کنند.
نمی توان  داد:  ادامه  وی 
زنان،  بزرگ  جامعه  به  نسبت 
ارزش های  باید  بود.  بی توجه 
حجاب  حفظ  مانند  اخالقی 

برای آن ها تبیین شود.
حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
ظرفیت  یادآوری  با  قم  علمیه 
عظیم حوزه های علمیه خواهران 
جامعه  سطح  در  أثرگذاری  برای 
برخی  در  متأسفانه  کرد:  تصریح 
به  توجه  با  مدارس  تعداد  مناطق 
جمعیت آن کم است؛ برای نمونه 
 2 بر  بالغ  جمعیتی  با  تبریز  شهر 
مدرسه   20 ظرفیت  نفر،  میلیون 
علمیه خواهران را دارد که در حال 
حاضر 2 مدرسه در آن وجود دارد.
والمسلمین  حجت االسالم 
دیگری  بخش  در  جمشیدی 
به  توجه  با  خود  سخنان  از 
اسالم  علیه  مختلف  هجمه های 
و چهره نورانی نبی اکرم)ص(، تأکید 
نمی تواند  هجمه ها  این  کرد: 
حضرت  و  اسالم  درخشان  چهره 

محمد)ص( را مشوش کند.
عنوان  به  ما  شد:  یادآور  وی 
شیعه، باید در برابر هجمه هایی 
که از طریق رسانه های مختلف 
صورت  مجازی  فضای  مانند 
برای  فعالی  می گیرد،حضور 
ناب محمدی)ص(  اسالم  معرفی 

داشته باشیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
متأسفانه  کرد:  اضافه  کشور 
که  کسانی  از  اسالم  پرچم  امروز 
آسیب  هستند،  اسالم  داعیه دار 
به  اسالم  نام  به  عده ای  می بیند. 

دنبال تخریب اسالم هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه های 
سخنان  ادامه  در  خواهران  علمیه 
خود با بیان روایتی از امیرمؤمنان)ع(، 
فقیه بودن در دین را برترین نعمت 
برگزیده  بندگان  برای  خداوند 
بودن  فقیه  کرد:  تصریح  و  دانست 
به معنای توجه عمیق به دین است 
در  مستقیم  صورت  به  عده ای  که 
این امر ورود می کنند و عده ای نیز 
مباشر بوده و آن ها را یاری می کنند 
و خیرین می توانند در این بخش به 

ایفای نقش بپردازند. 

مدیر حوزه های علمیه خواهران 
در جمع خیرین تبریز:

و  کاتولیک  نگاه  مقایسه  با  کلیسا  در  زنان  »مناصب  نشست 
پروتستان« در مرکز تحقیقات زن و خانواده وابسته به مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.
بازل  دانشگاه  پروتستان  الهیات  استاد  برنهارت«  رینهولد  »پرفسور 
امور  و  عمومی  روابط  درخواست  به  بنا  که  نشست  این  در  سوییس 
بین الملل حوزه های علمیه خواهران برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت.
وی با مقایسه نوع نگاه کاتولیک و پروتستان نسبت به زنان، تأکید کرد: 
باشند،  داشته  کلیسا  در  منصبی  و  جایگاه  هیچ  نمی توانستند  زنان  پیش تر 
اکنون مقداری شرایط متفاوت شده و برای بانوان نیز جایگاهی قائل هستند.
استاد الهیات پروتستان دانشگاه بازل سوییس در بخش دیگری از این 
نشست به پرسش های حاضران که بیشتر طالب خواهر بودند، پاسخ داد.

در بخش دیگری از این دیدار، »حجت االسالم محمدرضا زیبایی 
نژاد«، مدیر مرکز تحقیقات زن و خانواده، به تبیین جایگاه حضرت 

مسیح)ع( و حضرت مریم)س( از دیدگاه قرآن و روایات پرداخت.
پایانی مراسم نیز »حجت االسالم خوشخو«، مسئول  در بخش 
امور بین الملل حوزه های علمیه خواهران، ضمن بیان جایگاه زن 

در اسالم، حوزه های علمیه خواهران را معرفی کرد.

»مرکز تحقیقات زن و خانواده« 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران بررسی کرد

مناصب زنان در کلیسا با مقایسه نگاه 
کاتولیک و پروتستان »خانم رحمه غروی نائینی«، مدیرکل استادان 

برگزاری  از  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های 
نخستین جشنواره علمی استادان مدارس علمیه 

خواهران سراسر کشور خبر داد.
مرحله  دو  در  جشنواره  این  کرد:  اظهار  وی 
استانی و کشوری برگزار می شود. مرحله استانی 
مرحله  و  برگزار   1394 سال  ماه  بهمن  در  آن 
سال  ماه  اردیبهشت    23 و   22 در  آن  کشوری 

جاری در قم برگزار خواهد شد.
خانم غروی نائینی بیان کرد: در مرحله استانی 
عرب  ادبیات  استاد  نفر   800 از  جشنواره،  این 
کشور،  سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های  در 
ارائه فایل تدریس از  با  500 نفر شرکت کردند و 
ادبیات  کتاب های  در  شده  مشخص  محدوده 
عرب، به رقابت پرداختند که پس از ارزیابی آثار از 
نظر علمی، اخالقی و مهارتی، 170 نفر به عنوان 

استادان برتر به مرحله کشوری راه یافتند.
حوزه های  آموزش  معاونت  استادان  مدیرکل 
که  نکته  این  یادآوری  با  کشور  خواهران  علمیه 

مبادی  صرف،  دروس  استادان  جشنواره  این  در 
العربیه و علوم بالغی حوزه های علمیه خواهران 
تالش  در  شد:  یادآور  داشت،  خواهند  حضور 
استادان  حضور  با  آینده  جشنواره های  هستیم 

دیگر گرایش ها برگزار شود.
خواهران  علمیه  حوزه های  استادان  مدیرکل 
داشتن  به  استادان  ترغیب  و  تشویق  کشور، 
بدیل  بی  نقش  به  توجه  و  روشمند  تدریسی 
استادان در تربیت اخالقی و معنوی طالب را از 

جمله اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.
وی برگزاری کارگاه نیم روزه تدریس روشمند و 
کمیسیون های سه گانه با موضوعات نقد و بررسی 
تأثیرات  ادبیات عرب،  آموزشی  متون  و  برنامه ها 
تربیتی اخالقی استادان و پژوهش محور کردن 
آموزش را از برنامه های این جشنواره عنوان کرد 
و گفت: بهر ه مندی از سخنان بزرگان دین، ارائه 
برترین های  از  تقدیر  و  کمیسیون ها  از  گزارشی 
اختتامیه جشنواره  برنامه های مراسم  از  کشوری 

خواهد بود.

22 و 23 اردیبهشت ماه برگزار می شود

نخستین جشنواره علمی استادان مدارس علمیه خواهران کشور

مدیر  شایانفر«،  احمد  »آقای 
در  هاجر،  نشر  مرکز  اجرایی 
گفت وگو با مرکز خبر واطالع رسانی 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
این که،  بیان  با  کشور  خواهران 
مرکز از سال 1383 مجوز خود را أخذ
 کرده است، گفت: این انتشارات به صورت مستمر در نمایشگاه های 
کتاب شرکت داشته است. امسال هم در بیست و نهمین نمایشگاه 

بین المللی، حضوری با نشاط خواهد داشت.
وی افزود: هدف مرکز نشر هاجر از شرکت در نمایشگاه ها، افزون بر 
عرضه کتاب های این انتشارات، معرفی مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

خواهران و برخی از دستاوردها و توانایی های این نهاد مقدس است.
 49 تعداد   1394 سال  در  هاجر  نشر  داد:  ادامه  شایانفر  آقای 
کتاب  عنوان   85 با  همراه  که  کرد  منتشر  اول  چاپ  کتاب  عنوان 
چاپ مجدد، روانه بازار نشر شد. تازه های نشر این انتشارات در سال 
1395، 12 عنوان است که در نمایشگاه کتاب رونمایی خواهند شد.
وی تصریح کرد: همچنین افزون بر کتاب های عرضه شده، 20 
مهارت ها  آموزش،  تربیت،  احکام،  موضوعات  با  افزار  نرم  عنوان 

و... از سوی این مرکز عرضه خواهد شد.
انقالب  ناشران  مجمع  با  همکاری  هاجر،  نشر  مرکز  اجرایی  مدیر 
اسالمی در اجرای طرح دعوت را از دیگر اقدامات انجام شده در نمایشگاه 
توسط این انتشاراتی دانست و اظهار کرد: ویژگی این طرح، اختصاص بن 
کارت های ویژه ای است که با همکاری مجمع ناشرین انقالب اسالمی 

که متشکل از 110 ناشر جبهه انقالب است، ارائه می گردد.
می توانند   کارت ها  این  دارندگان  کرد:  عنوان  شایانفر  آقای 
بهره مند  هم  ویژه  تخفیف   %15 از  نمایشگاه،  تخفیف  افزون بر 
این  مجمع،  اعضای  از  یکی  عنوان  به  هاجر  نشر  مرکز  شوند. 
کارت ها را بین بازدیدکنندگان از غرفه نشر هاجر توزیع خواهد کرد.

گفتنی است، بیست و نهمین نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران 
از 15 تا 25 اردیبهشت در تهران بزرگراه خلیج فارس)روبروی حرم 
تا 20 دایر  از ساعت 10 صبح  آفتاب،  امام خمینی)ره(( شهر  مطهر 
به  و عموم عالقمندان  پژوهشگران  استادان،  از طالب،  است که 
کتاب و کتابخوانی دعوت می شود از غرفه این انتشارات بازدید کنند.

مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر خبر داد

رونمایی از 12 أثر جدید در نمایشگاه کتاب

دیدار  در  خامنه ای)مدظله العالی(  امام  العظمی  آیت الله  »حضرت 
اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت، هدف 
با اشاره به  انقالب اسالمی را »تحقق تمدن اسالمی« خواندند و 
ارائه  ضرورت  و  جهانی  توسعه  الگوهای  ناکارآمدِی  و  غلط  مبانی 
الگوی جدید اسالمی- ایرانی، »کار جهادی و انقالبی«، »استفاده 
علمیه«،  حوزه های  و  اسالمی  منابع  قوی  و  غنی  ظرفیت  از 
»برخورداری از قوت علمی« و »گفتمان سازی« را از الزامات تولید 

و تدوین »الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت« برشمردند.
را  ایرانی  پیشرفت اسالمی-  الگوی  تولید  انقالب   رهبر معظم 
سؤال  این  به  پاسخ  در  و  خواندند  اسالمی«  »تمدن  تحقق  الزمه 
الگوی  الگوهای موجود و آزموده شده در دنیا نمی توانند  که »چرا 
مطلوبی برای ما باشند؟«، گفتند: الگوهای رایج توسعه، از لحاظ 
مبانی، غلط و بر پایه اومانیسم و اصول غیر الهی هستند و از لحاظ 
آثار و نتایج نیز نتوانسته اند وعده هایی را که در خصوص ارزش هایی 

نظیر آزادی و عدالت داده بودند، محقق کنند.
معظم له، »اسالمی بودن« الگوی پیشرفت را اساس کار خواندند 
و تأکید کردند: الزمه تحقق این موضوع، تحقیقات عمیق اسالمی 
گاه  و ارتباط وثیق و پیوسته با حوزه های علمیه و فضالی متفکر، آ

و مسلط بر مبانی فلسفی، کالمی و فقهی است.

رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( در دیدار اعضای 
شورای عالی مرکز الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت:

تحقق تمدن اسالمی بدون الگوی 
پیشرفت اسالمی ایرانی ممکن نیست

سالم بر مبعث؛ پیام خیزش انسان، از خاک تا افالک و انفجار نور و ظهور همه ارزش ها در صحنه حیات 

گان مبارک باد صطفی)ص(   رب هم بعثت ایپمبر رحمت و مهربانی حضرت محمد م

قائم مقام صدا و سیمای کرمان خواستار شد

کمک از حوزه های علمیه خواهران
در تأمین محتوا، به صدا و سیما  

بانوان طلبه؛ 
تربیت کنندگان نسل 

آینده و جامعه 

مدیر حوزه علمیه خواهران البرز تأکید کرد

وظیفه حوزه های علمیه؛ 
تبیین شاخصه های 

اقتصاد مقاومتی مبتنی بر 
آموزه های دینی

»آیت الله دری نجف آبادی« در جمع بانوان طلبه:

در دیدار با مسئوالن استان همدان 
تأکید شد

بهره گیری از 
ظرفیت های حوزه های   

علمیه خواهران

صدای ملت ایران تنها صدای رسایی است 
که در اوضاع آشفته جهان، برضد ظلم و 

استثمار و استعمار بلند است و دلهای ملتها و
 نخبگان را بخود جذب می کند 

و این صدای رسا را نباید از دست بدهیم.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور
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اردبیل اصفهاناصفهاندولت آباداصفهانگرمیاردبیلتبریزآذربایجان شرقی

خور و بیابانکاصفهان

مشگین شهراردبیل

ملک شهراصفهان

اردبیلاردبیل

نجف آباداصفهان

علمیه  حوزه  مدیر  مسعودی نیا«،  مختار  »حجت االسالم 
خواهران آذربایجان شرقی، گفت: درباره اقتصاد مقاومتی باید بر 
نماییم.  حرکت  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  رهنمودهای  اساس 
یعنی از شعار عبور کرده و به اقدام و عمل برسیم. این امکان پذیر 

نخواهد بود؛ مگر با همت جمعی دولت و ملت.
درباره  شرقی  آذربایجان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
تأکید  نیز   95 سال  شعار  تحقق  برای  علمیه  حوزه های  وظایف 
باید مضرات فرهنگ مصرف گرایی، اسراف و تبذیر  کرد: مبلغان 
را در جامعه تبیین کرده، خودباوری را در جامعه مسلمانان تبلیغ 

کنند.
به  آحاد مردم  آن  تبع  به  و  ترغیب طالب  و  افزود: تشویق  وی 
علمیه  مدارس  مایحتاج  خرید  همچنین  و  داخلی  تولیدات  خرید 
و ستاد از تولیدات داخلی جهت کوتاه نمودن دست سودجویان و 
زورگویان، برای دستیابی به عزت و شرافت اجتماع از دیگر کارهایی 

است که باید توسط حوزه های علمیه انجام گیرد.
حجت االسالم مسعودی نیا، تبلیغ، ساده زیستی و ترویج زندگی 
اسالمی با الگوگیری از زندگی حضرت فاطمه زهرا)س( را از وظایف 
با  می تواند  علمیه  حوزه های  گفت:  و  کرد  عنوان  طلبه  خواهران 
رعایت  و  موجود  تجهیزات  و  امکانات  از  بهینه  استفاده  مدیریت 
عمل«  و  اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد  شعار  به  جویی،  صرفه  نهایت 

جامع عمل بپوشاند.
و  علمیه  مدارس  در  پایدار  مالی  منابع  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
این  از  داخلی  تولیدات  ترویج  و  زمینه  این  در  طالب  بکارگیری 
طریق از دیگر اقداماتی است که حوزه های علمیه می توانند انجام 

دهند.
این که  بیان  با  شرقی  آذربایجان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اقتصاد مقاومتی زمینه ساز خود اتکائی یک ملت به ارکان سیاسی، 
به  بخشیدن  عینیت  و  تحقق  است،  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی 
رهبر  منویات  به  را عمل  و عمل«  اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد  شعار 

معظم انقالب)مدظله العالی( دانست.

»حجت االسالم مختار مسعودی نیا«، مطرح کرد

همت جمعی دولت و ملت؛
تحقق اقتصاد مقاومتی

»حجت االسالم مختار مسعودی نیا«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان آذربایجان شرقی با نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
اجتماعی،  مسائل  درباره  و  کرد  دیدار  اسالمی  شورای  مجلس 

فرهنگی و سیاسی استان مطالبی را بیان کرد.
حوزه های  عملکرد  از  اجمالی  گزارشی  ارائه  با  همچنین  وی 
علمیه خواهران، بر اهمیت تأسیس مدارس علوم دینی در استان 

آذربایجان شرقی تأکید کرد.
نماینده  پزشکیان«،  »آقای  نیز  نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
تأیید تقویت و تأسیس مدارس دینی،  مجلس شورای اسالمی ضمن 
افراد  تربیت  به  نیاز  اسالمی  احکام  آموختن  جهت  داشت:  اظهار 
بنابراین  هستیم؛  اسالمی  احکام  و  اسالم  دین  تبیین  در  متخصص 
مؤظفیم آن چه در توان داریم را در تدوین قوانین در مجلس و تخصیص 

ردیف بودجه جهت کمک به حوزه های علمیه به کار گیریم.

در دیدار مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان شرقی با 
نماینده مجلس تأکید شد

ضرورت تربیت متخصصان علوم دینی 
برای تبیین احکام اسالمی

عمومی«  »اخالق  نشست 
»حجت االسالم  سخنرانی  با 
عاملی«،  حسن  سید  والمسلمین 
امام جمعه اردبیل، در جمع طالب 
و استادان مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( این شهر برگزار شد.
درس  نشست،  این  در  عاملی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
از وظایف طلبه  را  اهل بیت)علیهم السالم(  معارف  و شناساندن  خواندن 
معرفی کرد و گفت: علم انسان را تا مسیر خاصی می برد و پس از 

آن، سیر نفسی است که انسان را پیش می برد.
وی افزود: علم انسان را به درگاه می برد، ولی به بارگاه نمی برد. 
انسان باید تا درگاه برود، سپس به بارگاه برسد و علم سبب بزرگ 

شدن قلب و شخصیت انسان می شود.
مؤسس مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( اردبیل گفت: طلبه باید 
باید  طلبه  نفس  همچنین  باشد.  کرامت  اهل  و  معنوی  جاذبه  دارای 

أثرگذار بوده، سلوک او مردم را اصالح نماید.
برنامه ریزی  به  را  طالب  اردبیل،  استان  در  ولی فقیه  نماینده 

جهت داشتن سلوک اجتماعی توصیه کرد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

طلبه باید دارای جاذبه معنوی و اهل کرامت باشد

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  کاظمی«،  اصغر  علی  »حجت االسالم 
مقاومتی  اقتصاد  گفت:  مقاومتی،  اقتصاد  برکات  و  آثار  درباره  اردبیل، 
ظرفیت عظیمی برای ساماندهی شئونات مختلف کشور مانند اقتصاد دارد. 
اقتصاد مقاومتی دست آوردی گسترده تر از آثار سوء تحریم اقتصادی است.
و  است  تدریس  و  تحقیق  بحث،  محل  داد:حوزه،  ادامه  وی 
به عنوان بخش دانش بنیان اقتصاد مقاومتی،  حوزویان می توانند 
اتاق فکر و متولیان امر در این موضوع عمل کنند و مسئوالن را نیز 

در راستای اجرای عملی هر چه بهتر آن یاری نمایند.
طلبه  بانوان  کرد:  تأکید  اردبیل  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
با رویکرد  بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(  به  با توجه  مي توانند 
سبک زندگی اسالمی در تبیین و تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه 
اسراف،  مصرف گرایی،  تجمالت،  از  دوری  با  خانواده  در  ویژه  به 

داشتن قناعت و تدبیر در معیشت تأثیر بسزایی داشته باشند.
علمیه  حوزه های  است  امید  کرد:  خاطرنشان  کاظمی  حجت االسالم 
و  تعامل  سایه  در  و  اقتصادی  حوزه  در  جهادی  رویکرد  بر  تأکید  با  خواهران 
همکاری همه عوامل و طالب، شاهد رشد اقتصادی و تحقق شعار سال باشند.

مدیر حوزه علمیه خواهران اردبیل:

طالب خواهر می توانند الگوی کامل بانوان 
جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی باشند

علی  سخنرانی»حجت االسالم  با  عمومی«  »اخالق  نشست 
اصغر کاظمی«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل در جمع 

طالب مدرسه علمیه خواهران ولیعصر)عج( گرمي برگزار شد.
وی در این نشست، ماه رجب را مختص امام علی)ع( دانست و 

گفت: از ویژگی های بارز ائمه معصوم)علیهم السالم(، صداقت است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل، صداقت را منشأ تمام 
خوبی ها و مایه اصالح تمام کارها قلمداد کرد و دروغگویی را نقطه 

مقابل صداقت دانست که مایه نابود شدن فرد می شود.
را  راستگویی  و  صداقت  ابعاد  گستره  کاظمی،  حجت االسالم 
تبیین کرد و گفت: نخستین ُبعد صداقت، صداقت در گفتار است. 
زیرا  است؛  راستگویی  و  در صداقت  انسان  دنیای  و  دین  سالمت 

کرامت انسان مساوی با صداقت او است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل، ُبعد دیگر صداقت را 
صداقت در کردار دانست و خاطرنشان کرد: گاهی اوقات انسان 
با واقع است،  حرفی را به زبان جاری می کند که راست و مطابق 

ولی در عمل مخالف آن را بکار می برد.
وي آخرین ُبعد صداقت را، صداقت در پندار تلقی کرد و بیان داشت: 
اندیشه و انگیزه برای اعمال انسان، مانند جان و روح برای تن است 

و اگر کارهای انسان براي خدا نباشد، آن عمل ریا محسوب می شود.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران ولیعصر)عج( بیان شد

صداقت، منشأ تمام خوبی ها و مایه اصالح کارها

نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم حسن صفری«، امام جمعه 
الهرود، در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( مشگین شهر 

برگزار شد.
ماه  فیوضات  از  بیشتر  بهره مندی  به  دعوت طالب  وی ضمن 
سوره  در  آدم  خالفت  به  مربوط  آیات  از  کرد:  خاطرنشان  رجب، 
انسان،  از خلقت  به دست می آید که غرض  مبارکه »بقره« چنین 
چون  سبحان  خدای  است.  متعال  خدای  جانشینی  و  خالفت 

می خواست جانشینی در زمین داشته باشد، انسان را آفرید.
اخالقی،  مباحث  ریشه  نخستین  افزود:  صفری  حجت االسالم 
الله است  انسان خلیفه  که  و فضیلت خود است؛ چرا  ارزش  دانستن 
به  داد، مالئکه  قرار  الله  را خلیفه  انسان  زمانی که خداوند متعال،  و 
او اعتراض کردند. انسان باید خود را باور کند و به هر چیزی نفروشد. 
حداقل قیمتی که انسان می تواند داشته باشد، دارا بودن بهشت است.
امام جمعه الهرود، اصل فلسفه خلقت را در عاقل شدن دانست 
و اظهار کرد: عاقل شدن پس از عامل بودن است؛ به این صورت 

که هر فرد، به علم خود عمل کند.
وی در پایان به وظیفه اصلی طالب در علم آموزی اشاره کرد و 
گفت: طلبه حداقل باید یک دوره تفسیر قرآن و احادیث مقدسه را 

بخواند و این کمترین کاری است که می تواند انجام دهد.

امام جمعه الهرود در جمع طالب خواهر:

طلبه حداقل باید یک دوره تفسیر قرآن و 
احادیث مقدسه را بخواند

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

بیان  با  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  فیروزی«،  »حجت االسالم 
کرد:  تأکید  اطهار)علیهم السالم(،  ائمه  بین  در  زهرا)س(  جایگاه حضرت 
شناخت ژرف و عمیق حضرت فاطمه زهرا)س( به عنوان بانوی نمونه 

و الگوی راستین برای زنان مسلمان، ضروری و مهم است.
وی بیان داشت: شناخت ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه)س( در 

شکل گیری شخصیت زن مسلمان، بسیار مؤثر است.
 استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: فاطمه زهرا)س(، نخستین شهیده 
مدافع حریم والیت بودند و اگر شهادت ایشان به آن شکل رخ نمی داد، 

مسلما نمی توانستیم اوج مظلومیت اهل بیت)علیهم السالم( را نشان دهیم.
حجت االسالم فیروزی بیان کرد: شناخت دقیق علل رویارویی 
مردم با حضرت علی)ع( می تواند ما را در شناخت دقیق حق از باطل 

در زمان حال یاری کند.
ویژه  مسابقه  برگزیدگان  از  نشست  این  پایان  در  است،  گفتنی 

فاطمیه »ای کاش یک افسانه بود« تقدیر به عمل آمد.

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( عنوان شد

حضرت زهرا)س(؛ 
بانوی نمونه و الگوی راستین زنان مسلمان

نشست اخالقی با موضوع »الگوی کامل انسانیت در زمینه های 
اخالقی، اجتماعی و تربیتی« در مدرسه علمیه خواهران حضرت 

نرجس خاتون)س( دولت آباد برگزار شد.
این  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  خادمی«،  »حجت االسالم 
اخالقی،  صفات  تزکیه  و  اصالح  در  انسان  گفت:  نشست 
اجتماعی و تربیتی باید هر روز گامی روبه جلو بردارد، یعنی قرآن 
الفصاحه  نهج  و  چپ  دست  در  البالغه  نهج   راست،  دست  در 

روبروی او باشد.
برادری  گذشته  »در  می فرمایند:  امیرمؤمنان)ع(  افزود:  وی 
دنیای  چون  بود،  مقدار  بزرگ  من  چشم  در  که  داشتم  دینی 
نمی کرد،  شکوه  درد  از  می نمود،  بی ارزش  او  چشم  در  حرام 
روی  زیاده  می یافت  را  آنچه  نمی کرد،  آرزو  نمی یافت،  را  آنچه 
سکوت  عمرش  بیشتر  در  و  نداشت(  خودش  از  نداشت)ادعایی 
اختیار می کرد، ولی گاهی که سخن می گفت بر دیگر سخنوران 

برتری داشت.«
خواندن  درباره  توصیه هایی  همچنین  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
یک دوره تفسیر قرآن، کتاب های تاریخ اسالم، کتاب های شهید 
بر  شدن  مسلط  جهت  شرعی  احکام  پیرامون  کتاب  و  مطهری 

احکام برای طالب داشت.
اشاره  با  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  خادمی  حجت االسالم 
دشمن  تالش  درباره  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  منویات  به 
بیش  باید  طالب  گفت:  علمیه،  حوزه های  از  انقالب زادیی  برای 
معظم  مقام  و  انقالب  از  و  دهند  افزایش  را  خود  گاهی  آ پیش  از 

رهبری)مدظله العالی( جدا نشوند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( بررسی شد

الگوی کامل انسانیت
در زمینه های اخالقی، اجتماعی وتربیتی

در جمع  برخوار،  امام جمعه  »حجت االسالم مسعود سرافراز«، 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس خاتون)س( 
دولت آباد، بیان داشت: طلبه به عنوان سرباز امام زمان)عج( باید در 
جهت بهره گیری از دانش حوزوی و بهره گیری از اخالق اسالمی، 

اهتمام جدی داشته باشد.
وی افزود: مرحوم آیت الله العظمی بهجت)ره( می فرماید: »کتاب 
معراج السعاده یراقی را یک طلبه باید مطالعه کند و این کتاب را 
که  چرا  کند؛  عمل  آن  به  و  بخواند  را  صفحه اش  یک  روزی  باید 

آموزه های اخالقی مورد نیاز جوامع بشری است.«
استاد حوزه اضافه کرد: امروزه مسائل اخالقی مورد هجوم 
اخالق  از  بودن  دور  به سبب  بال  این همه  و  است  دشمنان 
حوزه های  وجود  اهمیت  و  ضرورت  دلیل  همین  به  است، 
و  پاسدار  علمیه  حوزه های  که  چرا  می شود؛  آشکار  علمیه 
پشتیبان نظام اند و اگر از بین بروند، امیدی به پایداری نظام  

نیست.
را  نفس خود  باید هر شب  تأکید کرد: طلبه  برخوار  امام جمعه 
محاسبه کند. فردی که محاسبه نفس کند و به علمش عمل نماید، 
خداوند محاسبه آخر عمر را به او الهام خواهد کرد. طلبه باید عامل 

و عالم باشد و لحظه ای از فراگیری علوم غفلت نکند. 

»حجت االسالم مسعود سرافراز«، امام جمعه برخوار تأکید کرد

طلبه باید عالم و عامل باشد

نشست اخالقی »اخالص« با سخنرانی »آقای استاد جعفرعلی«، 
استاد اخالق حوزه، در مدرسه علمیه خواهران اهل بیت)علیهم السالم( 

ملک شهر برگزار شد.
را  و عبادی  اخالقی  اعمال  تمام  زیربنای  این نشست،  در  وی 

اخالص دانست.
استاد حوزه اضافه کرد: گاهی انسان به واسطه اخالق، مراتبی را طی 
می کند، ولی در مراحل بعدی به این مراتب مغرور می شود و بر اساس آن 

اوج می گیرد و همین اوج، ریشه حسد، غرور، کبر و ریا می شود.
وی تصریح کرد: همان گونه که انسان ها از افراد راستگو و صادق 
خوششان می آید، خداوند متعال نیز از بندگان مخلص خشنود می شود، 

ولی از انسان های دغل باز، حسود و دروغگو، خشمگین می شود.
صورت های  به  قرآن  آیات  در  این که  بیان  با  جعفرعلی  استاد 
کرد:  عنوان  است،  شده  پرداخته  اخالص  موضوع  به  گوناگون 
خداوند می فرماید: »او لم یسیروا فی ملکوت السماوات و االرض؛ 
به  چنین  این  ما  زمین؟  و  آسمان ها  ملکوت  در  نمی کنند  سیر  آیا 
ابراهیم، آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا چیزهایی را پیدا کند که 

یکی از آن ها، رسیدن به یقین است.«
استاد اخالق حوزه با اشاره به آیه »ما امروا اال لیعبدو الله مخلصین 
له الدین« تصریح کرد: این آیه افراد را به اخالص امر می کند. حتی 

اخالص در پذیرش والیت اهل بیت)علیهم السالم( نیز تأثیر بسزایی دارد.

در مدرسه علمیه خواهران اهل بیت)علیهم السالم( بررسی شد

تأثیر اخالص در بندگی

نشست اخالقی »معرفت فاطمی« در مرکز تخصصی تفسیر و 
علوم قرآنی حوزوی خواهران ام االئمه)س( نجف آباد برگزار شد.

مسلما  گفت:  اخالق،  استاد  شیروانی«،  محمد  »حجت االسالم 
ترس  این صورت، دچار  غیر  در  زیرا  است؛  واال  الگویی  نیازمند  انسان 
و وحشت می شود. وقتی انسان بدون الگو حرکت می کند، گرفتار تحیر 
می شود. انسان باید الگویی داشته باشد تا بر اساس مشی او حرکت کند.
تمام  در  فاطمه)س(  حضرت  این که  بیان  با  حوزه  اخالق  استاد 
زمینه ها الگویی بی نظیر هستند، تأکید کرد: پیامبر)ص( می فرمایند: 

ر من است.«  »فاطمه جان، روح، قلب و سِّ
وی در ادامه مالک و معیار رنگ الهی گرفتن را تبعیت از ائمه 

اطهار)علیهم السالم( دانست.
حجت االسالم شیروانی ضمن بیان ویژگی های دیگر از حضرت فاطمه 
زهرا)س(، یادآور شد: عظمت انسان به اندازه سئوال و درخواست او است، 
هر چه سؤال و درخواست او باال باشد، عظمت او هم باالتر است و این 

امر با عمل به سیره و روش ائمه اطهار)علیهم السالم( میسر می شود.

در جمع طالب و استادان خواهر مطرح شد

تأثیر معرفت فاطمی)س( در رسیدن به بندگی

و  زهرا)س(  حضرت  زندگی  »سبک  موضوع  با  تربیتی  نشست 
استادان مدرسه علمیه خواهران  و  با حضور طالب  محبت خدا« 

سید الشهدا)ع( اصفهان برگزار شد.
به  اشاره  با  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  جعفری«،  »حجت االسالم 
زندگی حضرت زهرا)س(، گفت: اگر با کمی تأمل به زندگـی حضرت 

زهرا)س( نگاه کنیم، بسیاری از امور ما اصالح می شـود.
وی افزود: حضرت زهرا)س( با این که دوران کوتاهی را در دنیا به 
سر بردند، ولی مسیر عرفانی بسیار زیادی را طی کردند؛ به گونه ای 

که تمام انبیا و اولیای الهی به ایشان غبطه می خوردند.
استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: سبک زندگی حضرت زهرا)س( 
از آرامش خاصی برخوردار بود و ایجاد زندگی آرام، بهترین نمونه 

الگو بودن حضرت زهرا)س( برای تمام زنان عالم است.
در  اصفهان،  سیدالشهدا)ع(  خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس 
ادامه علت نامگذاری لقب »ام ابیها« به حضرت زهرا)س( را چنین 
جسمانی،  کماالت  است؛  نوع  سه  انسان  کماالت  کرد:  بیان 
جسمی  کماالت  از  درجه  یک  عقلی  کماالت  نفسانی.  و  عقالنی 
باالتر است و کماالت نفسی نیز باالتر از کماالت عقلی است؛ در 

حقیقت کماالت نفسانی مادر تمام کماالت هستند.
وی گفت: انسان کامل، به لحاظ نفسی، خودسازی می کند و 

شخصیت حضرت زهرا)س( مصداق انسان کامل است.
کل  عقل  مظهر  اسالم)ص(  پیامبر  این که  بیان  با  حوزه  استاد 
آن جا  از  و  است  نفس  کماالت،  همه  مادر  کرد:  تصریح  هستند، 
لقب  ایشان  به  هستند،  کامل  نفس  مصداق  زهرا)س(  حضرت  که 

»ام ابیها« داده شده است.

در مدرسه علمیه خواهران سید الشهدا)ع( بررسی شد

سبک زندگی حضرت زهرا)س( و محبت خدا

مدرسه  در  دین مداری«  »اصول  موضوع  با  اخالقی  نشست 
علمیه خواهران حضرت فاطمه محدثه)س( اصفهان برگزار شد.

بیان  و دانشگاه، ضمن  استاد حوزه  ابطحی«،  »حجت االسالم 
اهمیت دین مداری، گفت: انسان دین مدار باید اهل تفکر باشد، نه 

اهل تکلف. یعنی بار گران بر دوش دیگران نباشد.
وی یکی دیگر از اصول دین مداری را علم آموزی دانست.

استاد حوزه و دانشگاه، کار و تالش را از اصول دیگر دین داری 
برشمرد.

تصریح  اصفهان،  محدثه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس 
کرد: در مسیر علم باید قرار گرفت و آهسته آهسته پیش رفت. هر 
برای تحصیل  از جوانی  باید  و  کار مناسب است  برای یک  زمانی 

علم استفاده کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه محدثه)س( بررسی شد

اصول دین مداری

علمیه  حوزه  سه  سطح  دانش آموخته  سرمدی«،  اعظم  »خانم 
و  »چرائی  عنوان  با  خود  پایان نامه  از  اصفهان  استان  خواهران 

چگونگی تسبیح موجودات از منظر قرآن« دفاع کرد.
دوست«،  الهی  حمید  »حجت االسالم  داوری  با  جلسه  این 
مشاور  و  نجف آبادی«  عابدینی  احمد  »حجت االسالم  راهنمایی 
معاون  رمضانیان«  »خانم  و  راعی«  مسعود  »حجت االسالم 
پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در سالن اجتماعات 

حوزه  علمیه خواهران این استان برگزار شد.
از  بیان کرد: هر یک  پایان نامه خود  از  دفاع  در  خانم سرمدی 
تنها  داده اند که  ارائه  این مضمون  به  نظراتی  و محققان  مفسران 
گروه خاصی از موجودات دارای عقل وشعور هستند و تسبیح خدا 
به همه  مربوط  این وصف  که  معتقدند  عده ای  برابر  در  می کنند. 
البته درجات عقل و شعور در موجودات یکسان  موجودات است. 
نیست، ولی این تحقیق بیانگر آن است که تمامی موجودات دارای 
عقل وشعور هستند و براساس آن هم به زبان حال و هم به زبان 

قال به تسبیح خداوند می پردازند.
ضرورت  و  اختالف  این  وجود  هرحال  به  داشت:  اظهار  وی 
غالب  در  که  داشت  آن  بر  را  محقق  قرآنی  حقیقت  این  واکاوی 
منظر  از  موجودات  تسبیح  چگونگی  و  چرائی  به  ناظر  سئوال  دو 
قرآن کریم به تحقیق بپردازد. منظور از تحقیق فعلی آن است که 
و  تبارک  خداوند  تسبیح  به  موجودات  چگونه  و  دلیل  چه  به  چرا، 
یا  این تسبیح اختصاص به ذات احدیت دارد  آیا  تعالی مشغولند و 

موجودات و مخلوقات را در بر می گیرد؟

دانش آموخته حوزه علمیه خواهران بررسی کرد

چرائی و چگونگی
تسبیح موجودات از منظر قرآن

مسیر  کردن  هموار  برای  »تالش  عنوان  با  اخالقی  نشست 
فاطمه  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  متعلمان«  علم آموزی 
و خواهران طلبه   استادان  از  با حضور جمعی  محدثه)س( اصفهان 

برگزار شد.
دانشگاه،    و  حوزه  استاد  حق شناس«،  براتعلی  »حجت االسالم 
به تالش بیشتر مسئوالن حوزه در هموار کردن مسیر علم آموزی 

طالب اشاره کرد.
امیرالمؤمنان)ع(،  از  روایتی  به  استناد  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
گفت: حضرت می فرمایند: »الیحصل العلم ااّل بخمسه االشیاء، 

اول ها بکثره السوال. ثانیها: بکثره االشتغال.«
می فرمایند:  ادامه  در  علی)ع(  کرد: حضرت  عنوان  استاد حوزه 
و  نیست  استاد  به  مربوط  تنها  که  االفعال«  »ثالثها:بتطهیر 

مسئوالن حوزه نیز نقش مؤثری در این زمینه ایفا می کنند.

تالش برای هموارکردن مسیر علم آموزی متعلمان



محمدی«،  حمید  »حجت االسالم 
حوزه های  تربیتی  علمی  شورای  دبیر 
همایش  در  کشور،  خواهران  علمیه 
»طلیعه حضور« حوزه علمیه خواهران 
به  اشاره  با  بختیاری،  و  چهارمحال 
این که همه چیز انسان در این سئواالت 
خالصه می شود که از کجا آمده ایم؟

این  به  نتوانیم  اگر  گفت:  می رویم؟  کجا  به  آمده ایم؟  چه  برای   
پرسش ها پاسخی درست و شفاف دهیم، تنها روزگار گذرانده ایم و 

نمی توانیم ادعا کنیم که بزرگ شده ایم.
از  دیگری  بخش  در  کشور  قرآنی  فرهنگ  توسعه  شورای  دبیر 
سخنانش با تأکید بر این که همه هویت طلبگی یک ندا به لبیک 
امام حسین)ع( است، گفت: به یقین این لبیک، لوازمی دارد که باید 

دین را بفهمیم، آن را تبلیغ کنیم و به اجرای کامل آن بپردازیم.
تربیتی حوزه های علمیه خواهران کشور در  دبیر شورای علمی 
کسب  برای  باید  طالب  کرد:  خاطرنشان  طلبگی،  مراحل  تبیین 
عالقمندی،  اساس  بر  و  کنند  جزم  را  خود  عزم  بلند  جایگاه های 

توانمندی و نیاز جامعه حرکت خود ساماندهی کنند.
استاد حوزه در ادامه به تشریح موانع پیش روی طالب در دوران 
طلبگی پرداخت و تصریح کرد: برای آغاز هر کاری باید در مرحله 
آن ها  رفع  برای  و  بشناسیم  را  کار  آن  پیش روی  موانع  نخست، 

برنامه ریزی کنیم. موفقیت در سایه رفع موانع محقق می شود.
تأکید بر این که هر طلبه برای رشد و  با  استاد حوزه و دانشگاه 
تعالی باید دانش، بینش و ارزش را به صورت توأمان با هم داشته 
این  طلبگی  دوران  در  بزرگ  اسرار  از  یکی  داشت:  اظهار  باشد، 
است که هر چیزی را که می دانیم گناه است، انجام ندهیم و این 

راز موفقیت در همه کارها است.
حجت االسالم محمدی با تأکید بر این که دانش، بینش و ارزش 
باید با روش همراه باشد، تصریح کرد: باید برای رشد و پیشرفت در 
هر کاری روش آن را بدانیم. یکی از موانع مهم طلبگی، نداشتن 

روش های درست است که باید به آن توجه جدی شود.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور یکی دیگر از موانع جدی 

راه طلبگی را کاهلی، تنبلی و سستی دانست.
استاد حوزه و دانشگاه، وجه تضمین تداوم تحصیل طالب را در 

ازدواج دانست.
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کرجالبرز

دماوندتهران

چهارمحال وبختیاریایالمایالم شهرکردتهران تهران

بوشهربوشهر

سرابلهایالم

اسامی دانش آموختگان حوزه علمیه خواهران استان البرز که به 
مسابقات کشوری قرآن کریم راه یافته اند، اعالم شد.

استانی  مسابقات  در  کننده  شرکت  طالب  از  نفر   86 میان  از 
محمدزاده«،  »رباب  خانم ها  کریم،  قرآن  سراسری  جشنواره 
»زهرا شوقیان عزت«،  »ملیحه شورگشتي«،  »معصومه حسنلو«، 
انور«،  صحابت  »پروین  منیبي«،  »فرزانه  افشاري«،  »معصومه 
سرابي«،  نورعلیئي  »لیال  فرماني«،  »فاطمه  صباغي«،  »زهرا 
علمیه  مدارس  از  ترتیب  به  رجبي«  »سمیه  و  ابراهیمي«  »فاطمه 
الزهرا)س(،  نظرآباد،  فاطمیه)س(  بقیع،  خواهران شهید مطهری)ره(، 
بقیةالله)عج( و زینبیه)س( در رشته های نسیم، تبیان، اشراق و قرائت 

حائز کسب رتبه شدند.
همچنین بانوان »نورعلی« و »صحابت انور« به مرحله کشوری 
راه یافته اند که »صحابت انور« برگزیده مرحله کشوری رشته قرائت 

است.

حوزه علمیه خواهران استان البرز اعالم کرد

اسامی راه یافتگان به 
مسابقات کشوری قرآن کریم

بنی احمدی«،  ابوالفضل  »حجت االسالم 
مدیر حوزه علمیه خواهران البرز، درباره 
آثار و برکات اقتصاد مقاومتی، گفت: 
سیاستگذاری  برنامه های  اجرای 
مقاومتی  اقتصاد  درباره  شده 
ترمیم  بحران زدایی،  کشور، سبب  در 
ساختارهای فرسوده و ناکارآمد اقتصاد 
نیاز  زمینه  این  در  البته  می شود. 
جدی به مشارکت همگانی و اعمال 
مدیریت های عقالیی است تا اهدافی 
مانند کاهش وابستگی و افزایش توان 

تولید داخلی به ثمر نشیند.
وی خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، سبب می شود 

آسیب پذیری کشور در مقابل تهدیدهای دشمنان به صفر برسد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز درباره نقش حوزه های علمیه در 
قبال شعار »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« نیز اذعان داشت: حوزه های 
علمیه در تبیین شاخصه های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر آموزه های دینی و 

ترویج و فرهنگ سازی این نوع اقتصاد، نقش بسزایی دارند.
محصوالت  از  استفاده  جهت  مردم  برای  فرهنگ سازی  وی 
داخلی، بیان شیوه صحیح استفاده از جنس داخلی و ایجاد تعهد 
باشد  کیفیت  ارتقای  و  نوآوری  منشأ  می تواند  که  کننده  تولید  در 
این  گفت:  و  کرد  عنوان  دانشگاهیان  و  حوزویان  وظایف  از  را 
باشد. همچنین  نیاز سنجی صحیح  اساس  بر  باید  فرهنگ سازی 

باید برای مسئوالن، فرهنگ سازی اتفاق افتد.
حوزه های  نقش  درباره  البرز  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
علمیه خواهران در تحقق شعار سال 95 تصریح کرد: حوزه های علمیه 
خواهران می توانند با ارائه راهکار برای سبک زندگی و معیشت مردم 

در قالب تبلیغ، برگزاری جشنواره ها، همایش ها و... نقش آفرینی کند.

مدیر حوزه علمیه خواهران البرز تأکید کرد

وظیفه حوزه های علمیه؛ تبیین شاخصه های 
اقتصاد مقاومتی مبتنی بر آموزه های دینی

نشستی با موضوع »تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی« در مدرسه علمیه 
و  استادان  طالب،  از  نفر   40 از  بیش  حضور  با  سرابله  فاطمیه)س(  خواهران 

مبلغان به منظور آشنایی هرچه بیشتر آن ها با فضای مجازی برگزار شد.
سرابله،  سپاه  فرمانده  جانشین  احمدآقایی«،  محمود  »آقای 
تصریح کرد: فضای مجازی در دنیای امروز به عنوان پدیده نوین 

در اجتماعات انسانی وارد شده و در حال گسترش است.
فضای  تأثیر  میان  می دهد  نشان  تحقیقات  کرد:  اضافه  وی 
دارد.  وجود  معناداری  رابطه  خانواده ها،  تربیت  و  مجازی 
رعایت  را  و اسالمی  دینی  تربیت  مبانی  و  اصول  که  خانواده هایی 
دارند،  خود  فرزندان  با  دوستانه  رابطه  و  بیشتر  محبت  و  می کنند 

کمتر در معرض تأثیر منفی فضای مجازی قرار می گیرند.
مجازی  فضای  کرد:  تأکید  سرابله  سپاه  فرمانده  جانشین 
تغییر  آن  ها،  اصلی ترین  که  دارد  دنبال  به  متعددی  آسیب های 
و  مانند حجاب  ارزش هایی  و  باورها  مرز  و شکستن  زندگی  سبک 

حیا در میان بانوان و دختران جوان است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بررسی شد

تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  جمالی«،  یوسف  »حجت االسالم 
خامنه ای)مدظله العالی(،  امام  آیت الله  العظمی  حضرت  گفت:  بوشهر، 
امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اعالم فرمودند که 
پیام آن، ضرورت اقدام در میدان اقتصادی است، ولی آنچه مهم 

است، قید مقاومتی بودن آن است.
شعار  به  اشاره  با  بوشهر،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
با  منابع  نظر  از  کشور  گفت:  عمل«  و  اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد 
مشکل چندانی مواجه نیست و تولید هم تأثیرپذیر از مصرف است، 
آن چه بیشتر مدنظر است، تکیه  بر فرهنگ مصرف و سبک زندگی 

اسالمی است.

مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر عنوان کرد

اقتصاد مقاومتی؛
تکیه بر فرهنگ درست مصرف کردن

علمیه  حوزه  پژوهش  و  آموزش  معاون  جمالی«،  زینب  »خانم 
پژوهشی  ـ  علمی  شورای  نخستین  برگزاری  از  ایالم  خواهران 

مدارس علمیه خواهران این استان در سال 1395 خبر داد.
زمانبندی  تقویم  تنظیم  موضوع  سه  جلسه  این  در  گفت:  وی 
ارزیابی  پژوهشی،  علمی  شورای   1395 سال  اول  ماهه  شش 
عملکرد استادان راهنما و شوراهای علمی پژوهشی مدارس علمیه 

خواهران مورد بررسی قرار گرفت.
موضوعات  شورا  اعضای  و  استادان  همچنین  است  گفتنی 
مطرح شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نظرات و پیشنهادات 

خود را اعالم کردند.

حوزه های علمیه خواهران استان ایالم برگزار کرد

شورای علمی ـ پژوهشی
مدارس علمیه خواهران استان ایالم

کارگاه »بهداشت روانی« با عنوان مراقبت های فردی در مدرسه 
علمیه خواهران فاطمه زهرای اطهر)س( ایالم برگزار شد.

نماز  خواندن  اجتماعی،  مسائل  کارشناس  خدادادی«،  »زینب 
استراحت  کردن،  ورزش  مناسب،  تغذیه  قرآن،  قرائت  وقت،  اول 
گاه بودن از محیط  کافی، کاهش استرس، ترک مصرف دخانیات، آ
با والدین را از عوامل ایجاد  اطراف و در میان گذاشتن مشکالت 

آرامش روانی برشمرد.
وی خشم را سبب آسیب رسیدن به روح خود و دیگران دانست و 
خاطرنشان کرد: انتظار نابه جا از دیگران سبب خشم می شود. باید 

خود را کنترل کرد، تا کمتر عصبانی شد.
این کارشناس مسائل اجتماعی عنوان کرد: مثبت اندیش بودن، 
خوش رویی، داشتن اعتماد به نفس و احترام به دیگران سبب ایجاد 

آرامش درونی می شود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرای اطهر)س( تشریح شد

عوامل مؤثر در بهداشت روانی

نشست مشترک »حجت االسالم سید نواب حسنی«، مدیر حوزه 
مرکز  معاون  ناصری فر«  »آقای  با  ایالم  استان  خواهران  علمیه 

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی این استان برگزار شد.
که  فعالیت هایی  به  اشاره  ضمن  حسنی«  »حجت االسالم 
و  بهداشت  زمینه  در  ایالم  استان  خواهران  علمیه  مدارس  در 
سالمت اجرا می شود، گفت: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی 
زمینه های همکاری مشترک میان حوزه علمیه خواهران استان با 

مرکز بهداشت است.
و  جلسه ها  در  مبلغان  گسترده  حضور  به  توجه  با  افزود:  وی 
در  آن ها  توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  می توان  عمومی،  محافل 

گسترش و ترویج امر بهداشت و سالمت جامعه بهره برد.
مدیر حوزه علمیه خواهران ایالم تصریح کرد: اکنون طرح سالمت 

طالب در مدارس علمیه خواهران استان ایالم اجرا می شود.
بیان کرد:  ناصری فر«  »آقای  این نشست  از  در بخش دیگری 
در  مناسب  بسترسازی  با  می توانند  خواهران  علمیه  حوزه های 
میان مردم، روند آموزش، ترویج و ارتقای سالمت جامعه را تسریع 

بخشند.
وی ادامه داد: طالب خواهر می توانند با آموزش و ترویج مباحث 
فراهم  را   و جامعه  افراد  بیشتر  آرامش  زمینه  به سالمت،  مربوط 

کرده، رشد مادی و معنوی انسان ها را تأمین کنند.
گفتنی است، در این نشست کارشناسان واحدهای مختلف مرکز 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایالم با ارائه گزارشی از نحوه فعالیت 
واحدها، پیشنهادات خود را در جهت همکاری های مشترک میان 

مرکز بهداشت و مدارس علمیه خواهران  مطرح کردند.

با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران ایالم بررسی شد

نقش طالب خواهر در رشد بهداشت معنوی جامعه

»آموزه هایی  آموزشی  کارگاه 
در  فاطمی)س(«  فرهنگ  از 
مدرسه علمیه خواهران حضرت 

معصومه)س( دماوند برگزار شد.
»حجت االسالم عالءالدینی«، 
ضمن  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
نام های  و  القاب  برشمردن 
هر  درباره  زهرا)س(،  حضرت 

کدام نکاتی را یادآور شد.
و  دانست  خدا  با  رابطه  را  انسان  رابطه  مهم ترین  ادامه  در  وی 
زهرا)س(  حضرت  نورانی  زندگی  از  داستان هایی  و  نکته ها  بیان  به 

پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( مطرح شد
آموزه هایی از فرهنگ فاطمی)س(

»خانم مصطفوی«، کارشناس مسائل دینی، در نشست تربیتی 
تبیین  به  تهران  مجتبی)ع(  حسن  امام  خواهران  علمیه  مدرسه 
امامان،  روایت،  فرموده  به  گفت:  و  پرداخت  امام)ع(  ویژگی های 
ما  پدر  زمان)عج(،  امام  حاضر  حال  در  و  هستند  ما  روحانی  پدران 

می باشند.
می فرمایند:  سجادیه  صحیفه  در  سجاد)ع(  امام  افزود:  وی 
»خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد)ص(. بار الها پدر و مادرم را 
گرامی بدان نزد خودت و به رحمت، نزد خودت امتیاز بده و آنچه 
واجب است در حق آن ها انجام دهم را به من الهام کن و چیزهایی 

که الهام کردی، مرا وادار به انجام آن کن.«
این استاد حوزه تصریح کرد: امام زین العابدین)ع( تأکید می کنند: 
»خدایا هر آزاری که از طرف آن ها)پدر و مادر( به من رسیده، آن ها 
را وسیله فرو ریختن گناهانشان قرار بده و آن ها را حسنه برایشان 

قرار ده.«

در مدرسه علمیه خواهران امام حسن مجتبی)ع( بیان شد

معصومین)علهیم السالم(؛ پدران معنوی شیعیان

مدرسه  در  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  امر  نشست »شیوه های 
علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( تهران برگزار شد.

»آقای علی تقوی«، کارشناس علوم قرآنی، ضمن مرور مبحث 
انتظار از منظر امام خمینی)ره( به بیان روش های امر به معروف و 

نهی از منکر در خانواده پرداخت.
وی ادامه داد: آیات 6 سوره تحریم، 13 سوره لقمان، 74 سوره 
انعام، 214 سوره شعرا، 54 و 55 سوره مریم، 132 سوره طه و 59 
سوره احزاب همگی داللت بر اولویت امر به معروف و نهی از منکر 

در خانواده است.
توقعات  افزایش  مراقب  و  بود  انتقادپذیر  باید  کرد:  تأکید  تقوی 

باشیم.

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

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

با  از محجور«  نشست »بررسی نقش نهادهای حقوقی حمایت 
حضور طالب، استادان، مبلغان و بانوان در مؤسسه آموزش عالی 

حوزوی خواهران کوثر)س( تهران برگزار شد.
تبریک  با  دانشگاه،  و  استاد حوزه  »حجت االسالم هدایت نیا«، 
اعیاد رجبیه گفت: در منابع اسالمی بحث دقیقی درباره یکسانی 
آفرینش زن و مرد وجود دارد و با ظهور اسالم، زنان مانند مردان از 
اهلیت حقوقی کامل برخوردار شدند؛ در حالی که در غرب از قرن 

بیستم زنان از حجر حقوقی خارج شده اند.
وی افزود: اگر قوامیت مرد را حق بدانیم، سئوال این است که 
چرا چنین حقی به مرد داده شد و زن از این امتیاز قانونی محروم 
است؟ ولی اگر قوامیت از سنخ مسئولیت باشد به معنی محرومیت 

زن نیست، بلکه معافیت زن است.
حجت االسالم هدایت نیا، جایگاه فقهی مسئله والیت به لحاظ 

ولی و مولی علیه را مطرح کرد و به بیان مفهوم والء پرداخت.
والیت،  شد:  بیان  نیز  والیت  ماهیت  درباره  داد:  ادامه  وی 
مجعول شرعی است. به این معنی که هیچ کس بر دیگری والیتی 
ندارد، مگر این که دلیلی از کتاب و سنت بر والیت ثابت گردد. در 
هر موردی که دلیلی نباشد، به عدم والیت حکم می گردد و زمانی 

که شک شود اصل، عدم والیت است.

مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران کوثر)س( بررسی نمود

نقش نهادهای حقوقی حمایت از محجور

استادان،  حضور  با  فاطمی)س(«  معارف  »دانش افزایی  نشست 
مبلغان، دانش آموختگان و طالب مدارس علمیه خواهران استان 

تهران برگزار شد.
خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  کریم زاده«،  »خانم 
دانش  مبلغان،  بیشتر  آشنایی  منظور  به  گفت:  تهران،  استان 
و سیره حضرت  معنوی  جایگاه علمی،  با  استادان  و  آموختگان 
صدیقه طاهره)س(، ترویج معارف حضرت زهرا)س( در سطح جامعه 
معارف  دانش افزایی  نشست  حوزویان،  علمی  سطح  ارتقای  و 

فاطمی)س( برگزار شد.
گفتنی است، این نشست با تدریس »حجت االسالم عطارنژاد«، 
استاد حوزه و دانشگاه، در سالن اجتماعات حوزه علمیه خواهران 

تهران برگزار شد.

با حضور طالب و استادان خواهر برگزار شد

نشست 
»دانش افزایی معارف فاطمی)س(«

اسکندری«،  رضا  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
همایش  در  کشور،  خواهران 
»طلیعه حضور« که با شرکت 200 
چهارمحال   استان  خواهر  طلبه 
شهر  میزبانی  به  بختیاری  و 
ماه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم 
با  انس  ماه  را  ماه  این  رجب،  مبارک 
اهل بیت)علیهم السالم( و ماه والیت دانست

 و گفت: به یقین نقش ماه های رجب، شعبان و رمضان در رشد فکری 
و خودسازی غیرقابل انکار است.

فرصت  رمضان  و  شعبان  رجب،  ماه های  این که  بر  تأکید  با  وی 
یقین کسی  به  افزود:  قرآن هستند،  با  أنس  و  استغفار  برای  مناسبی 
این  قدر  افراد  سایر  از  بیشتر  باید  می شود،  طلبگی  زندگی  وارد  که 
فرصت های نورانی را بداند و برای بهره برداری از آن ها برنامه ریزی کند.
حجت االسالم اسکندری، ارتباط با قرآن را تنها راه شست و شوی 

روح و قلب انسان دانست.
بر  تأکید  با  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
این که رشد و تعالی انسان در سایه تقوا محقق می شود، خاطرنشان 
کرد: عبادت و تقوا برای آن است که انسان به مقامات الهی دست 

پیدا کند و به قرب الهی برسد.
وی با بیان این که اساس اطاعت خداوند متعال بر مبنای علم و 
معرفت پایه ریزی شده است، تصریح کرد: معرفت به مراتب باالتر 
از علم است؛ چرا که بسیاری از معارف در علوم گنجانده نمی شوند. 

هرچه تقوا بیشتر باشد، معرفت نیز باالتر می رود.
حجت االسالم اسکندری، اجرای سبک زندگی اهل بیت)علیهم السالم( در 

همه ابعاد جامعه را فلسفه طلبگی دانست.
وی شناخت و برنامه ریزی را الزمه رسیدن به مقام قرب الهی دانست.
روز  زبان های  به  طالب  بودن  مسلح  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
دنیا را یکی از نیازهای اصلی حوزه های علمیه برای انتقال معارف 

اسالمی  دانست.

معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران کشور عنوان کرد

کسب، عمل و تبلیغ علم؛
مهم ترین رسالت امروز طالب

در همایش »طلیعه حضور« تبیین شد

موانع پیش روی طالب

»خانم لیال سادات صالحی«، مدیر مرکز امور دانش آموختگان 
طرح  برگزاری  از  بختیاری،  و  چهارمحال  خواهران  علمیه  حوزه 
تربیت مربی احکام، جهت توانمندی دانش آموختگان حوزه علمیه 
طرح  این  ورودی  آزمون  گفت:  و  داد  خبر  استان  این  خواهران 
به  استان  علمیه  در مدارس  آموختگان  دانش  از  با حضور جمعی 

صورت همزمان برگزار شد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این طرح، اظهار داشت: استفاده 
نظام مند و أثرگذار از ظرفیت های موجود برای امر تبلیغ در نهادها،  
سطح  بسیج  پایگاه های  و  مساجد  کانون های  آموزشی،  مراکز 

استان، از مهم ترین اهداف این طرح است.
خانم صالحی با بیان این که نتایج این آزمون کتبی در روزهای 
آینده اعالم می شود، خاطرنشان کرد: کسانی که بتوانند حد نصاب 
نمره را کسب کنند، در روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه در دوره 

آموزشی این طرح به میزبانی شهرکرد شرکت خواهند کرد.
خواهران  علمیه  حوزه  آموختگان  دانش  امور  مرکز  مدیر 
از استادان  این دوره  این که در  به  با اشاره  چهارمحال و بختیاری 
»حجت االسالم  گفت:  می شود،  استفاده  قم  توانمند  و  مجرب 
دانشگاه  و  استادان مجرب حوزه  از  فیروزی«  و »خانم  محمدی« 
قم در این دوره حضور خواهند داشت و به تشریح روش های بیان 

احکام اسالم خواهند پرداخت.

به همت حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

دوره آموزشی »طرح تربیت مربی احکام«
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زاهدانسیستان و بلوچستانرامهرمزخوزستان

سوسنگردخوزستان

شیرازفارس زنجانزنجان

سرخهسمنان

سمنانسمنان

دامغانسمنان

آباده طشکفارس

مرودشتفارس

نشست »تأثیر غذای حالل بر زندگی« به منظور آشنایي با تغذیه 
استادان  و  آموختگان  دانش  با حضور طالب،  استاندارد  و  حالل 

مدرسه علمیه خواهران حضرت رقیه)س( رامهرمز برگزار شد.
به  اشاره  با  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  دغاغله«،  »حجت االسالم 
تأکید اسالم نسبت به استفاده از غذای پاک و حالل، بیان کرد: 

اسالم تغذیه سالم را سبب رشد و بالندگی انسان بیان می کند.
وی افزود: تغذیه حالل و پاک، انسان را به قرب الهی می رساند.
استاد حوزه و دانشگاه همچنین بر استفاده از تغذیه سالم توسط 

طالب تأکید کرد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت رقیه)س( بررسی شد

تأثیر غذای حالل بر زندگی

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  خانواده«  »مشاوره  دوره 
رقیه)س( رامهرمز برگزار شد.

تأکید  با  خانواده،  مسائل  کارشناس  شریفی«،  »حجت االسالم 
سیره  و  وحی  کالم  از  بهره گیری  با  مشترك  زندگی  تشکیل  بر 
معصومان)علیهم السالم(، گفت: اسالم براي تمام مسائل زندگی برنامه 

دقیق و حساب شده ای دارد.
وی با بیان این که همسران باید نسبت به هم گذشت و بردباري 
که  کنند  استفاده  اصولي  از  تصریح کرد: همسران  باشند،  داشته 

سبب ایجاد شناخت بیشتر نسبت به هم می شود.
کارشناس مسائل خانواده در بخش پایانی سخنان خود به بررسی 
سبك زندگی قدیم و جدید پرداخت و به پرسش های طالب پاسخ داد.

برگزاری نشست »مشاوره خانواده«

طالب  جمع  در  دشستانی«  »خانم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( برگزار گردید.

 استاد حوزه، در نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران خدیجه 
و  فراز  از  زندگی خود  در  انسان ها  تمام  کبری)س( سوسنگرد، گفت: 

نشیب برخوردارند و با مشکالت مختلفی مواجه اند.
و  ضعف  دچار  مشکل  با  برخورد  در  معموال  افراد  افزود:  وی 
راهنمایی مشاوران،  و  با کمک  و سعی می کنند  ناتوانی می گردند 
خود را از مهلکه نجات دهند و با یافتن »الگوها« در هر زمینه ای 
و  دهند  انجام  بخوبی  را  خویشتن  وظایف  آن،  از  تبعیت  و سپس 

مشکالت و دردهای خود را تسکین بخشند.
این استاد حوزه، یکی از اسوه ها را پیامبراکرم)ص( دانست و اظهار 
باید  محمد)ص(،  حضرت  حسنه  رفتار  و  اخالق  پذیرش  برای  کرد: 
زندگی پر فراز و نشیب و سراسر شگفتی آن حضرت)ص( را مرور کنیم.
خانم دشستانی در پایان اظهار داشت: قرآن مجید و اهل بیت عصمت  

طهارت)علیهم السالم( نیز الگوهای دیگری برای انسان ها می باشند.

در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( تأکید شد

پیامبر اکرم)ص(؛ بهترین الگوی بشریت

خواهران  علمیه  مدرسه  در  اسالم«  در  سالم  »تغذیه  نشست 
خدیجه کبری)س( سوسنگرد برگزار شد.

به اهمیت  با اشاره  تغذیه،  »خانم سحر اسکندری«، کارشناس 
و  تغذیه  در  ضروری  مسائل  تبیین  به  زندگی  در  انسان  تغذیه 

شیوه های رعایت و استفاده درست از خوراکی ها پرداخت.
وی بیان کرد: تغذیه ناسالم و عدم رعایت مسائل بهداشتی منجر به 
بیماری های گوناگون می شود و ضربات سختی بر بدن انسان می نهد.
پرسش های  به  پایان  در  تغذیه  کارشناس  این  است،  گفتنی 

طالب پاسخ داد.

برگزاری نشست »تغذیه سالم در اسالم«

»خانم زینب بوحمیدی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران خدیجه 
به روستاهای  این مدرسه  مبلغ  اعزام 12  از  کبری)س( سوسنگرد، 

اطراف این شهر خبر داد.
و  نوروز ذکر کرد  تعطیالت عید  را  مبلغان  این  اعزام  زمان  وی 
آموزش  احکام،  کالس های  برگزاری  منظور  به  مبلغان  گفت: 
عملی نماز و قرائت صحیح آن، آموزش کالس تجوید و روانخوانی 
قرآن و پاسخگویی به سئواالت احکام و عقاید دینی به این روستاها 

اعزام شدند.

به منظور بیان احکام الهی انجام شد

اعزام جمعی از 
مبلغان به روستاهای سوسنگرد

موانع  راه حل های  و  »راهکارها  موضوع  با  مشاوره  نشست 
سوسنگرد  کبری)س(  خدیجه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  ازدواج« 

برگزار شد.
مشکالتی  از  یکی  گفت:  حوزه،  استاد  بوعذار«،  مریم  »خانم 
که امروزه دامن گیر بسیاری از مراجعان به منابع دینی جهت أخذ 
شده،  تربیتی  و  پرورشی  راهکارهای  و  دستورالعمل ها  برداشت  و 

انتظارات غیر منطقی و دور از واقع از این منابع و مراجع است.
تنوع  و  اشتغاالت  کثرت  امروزه  واضح تر،  بیان  به  افزود:  وی 
سرسام آور در زندگی انسان، وی را چنان احاطه کرد که رویکرد او 
به زندگی نه تنها از بستر آخرت اندیشی به دنیاگرایی تغییر کرد، بلکه 
در متن دنیا نیز از کیفیت به کمّیت و از منش و شخصیت در حوزه 

تربیت، به برون داد  تنّزل یافته است.
هرگونه  وضعیتی،  چنین  در  کرد:  تأکید  خانواده  کارشناس 
گرایش به دریافِت دیدگاه ارزشی و حکیمانه در متن تربیت، ناظر 
به نوعی تطبیق با جّو حاکم بر دوران زندگی انسان است. جزئی 
نتایج  سریع  دریافت  صدد  در  که  محض  روش گرائی  و   نگری 
عینی و ملموس است، راه را بر هرگونه بردباری و دریافت های 
مسدود  باطنی،  ضمیر  و  شخصیت  حوزه  در  هم  آن  تدریجی، 

کرده است.
وی ادامه داد: این دیدگاه چنان بر زوایای زندگی حاکم شده که 
حتی تربیت را نیز در چارچوب کاماًل کّمی و در قالب فرآیندهایی با 

درون دادهای مشخص و عملیاتی تفسیر می کند.

بررسی راهکارها و راه حل های موانع ازدواج

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  محمدی«،  بالل  »حجت االسالم 
زنجان، درباره نقش حوزه های علمیه در قبال شعار سال »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« گفت: حوزه های علمیه با داشتن آمادگی 
در  کشور،  توسعه  برای  مقاومتی  اقتصاد  ضرورت  به  باور  و  الزم 
موضوعات و سرفصل های مختلف می توانند به ایفای نقش بپردازند.
وی شکل دهی مفاهیم ملی در ضرورت و گریز ناپذیری اقتصاد 
مقاومتی  اقتصاد  مناسب  و  روزآمد  تبیین  کشور،  برای  مقاومتی 
و  اقتصاد مقاومتی  و فرهنگ  الزامات  بیان  در فرهنگ اسالمی، 
تقویت دانش مربوطه، بیان و معرفی ظرفیت های کشور و تقویت 
»ما می توانیم« برای مردم را از سرفصل هایی برشمرد که حوزه های 

علمیه می توانند در آن نقش آفرینی کنند.
برای  عرصه ها  دیگر  درباره  زنجان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مقاومتی  اقتصادی  تحقق  برای  علمیه  حوزه های  نقش  ایفای 
پیش  و  دینی  مرجع  عنوان  به  الگویی  نقش  ارائه  کرد:  تأکید  نیز 
در  مقاومتی  اقتصاد  رعایت  و  پایبندی  در  انقالبی  حرکت  قراول 
زندگی فردی و اجتماعی و... و همچنین میدان داری ـ به عنوان 
گروه مرجع ـ در عرصه مطالبه، نظارت، ریل گذاری، محافظت از 

آسیب ها و اطمینان دهی به مردم از دیگر سرفصل ها است.
حجت االسالم محمدی پاسخ پرسش »وظیفه حوزه های علمیه 
خواهران درباره شعار سال 95 چیست؟« نیز گفت: پایبندی و رعایت 
ساحت های  همه  در  مقاومتی  اقتصاد  سازوکار  و  الزامات  عملی 
زندگی فردی و اجتماعی به عنوان مخاطبان اصلی فرمایشات رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی(، بیان و تقویت دانش دینی و عمومی مردم 
کارهایی  از  آن  فوائد  و  تبلیغ ضرورت  و  مقاومتی  اقتصاد  زمینه  در 

است که حوزه های علمیه خواهران می تواند انجام دهند.
مدیر حوزه علمیه خواهران زنجان خواستار هدایت فعالیت های 
پایان نامه ها،  پایانی،  تحقیقات  موضوعات  همانند  حوزوی  مرتبط 
اقتصاد  تبیین  برای  تألیفات  و  فعالیت های فرهنگی، سخنرانی ها 

مقاومتی شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران زنجان خواستار شد

معطوف شدن بخشی از فعالیت های 
حوزوی به اقتصاد مقاومتی 

مراسم پرفیض »لیله  الرغائب« با حضور طالب،  مبلغان، استادان، 
دانشگاهیان و عموم بانوان در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران 

فاطمیه)س( دامغان برگزار شد.
طلب  کرد:  خاطرنشان  حوزه،  استاد  ترابی«،  »حجت االسالم 
روزی  بلکه  باشد،  دنیوی  و  مادی  روزی  برای  تنها  نباید  حاجت 

معنوی و اخروی را نیز باید از خداوند مسئلت کرد.
در بخش دیگری از این نشست، »طیبه مهرابی«، مدیر مدرسه 
علمیه خواهران فاطمیه)س( دامغان تأکید کرد: روزه، توبه و عبادت 

در ماه رجب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: خود عبادت نیز از مصادیق اطاعت خدا بوده و فرد 

در این حالت مورد عنایت خاص قرار می گیرد.
با اقامه نماز  با مناجات خوانی آغاز و  گفتنی است، این مراسم 

جماعت مغرب و عشاء و همچنین صرف افطاری، پایان پذیرفت.

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

مراسم »لیله  الرغائب«

»حجت االسالم غالمحسین مهدوی نژاد«، استاد حوزه و دانشگاه، 
در نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( سرخه، با تأکید 
بر اهمیت عمل صحیح، اظهار کرد: پیش از انقالب اسالمی دو 
بپذیریم.  را  آمریکا  نخست،  داشت؛  وجود  آمریکا  به  نسبت  گزینه 
دوم، با آمریکا مبارزه کنیم. ولی با تالش امام راحل گفتمان سومی 

با عنوان اعتماد به خود و خدا ایجاد شد.
باید  گاهی  استاد حوزه و دانشگاه در ادامه اضافه کرد: علم و آ
بیدار می شود،  در فرد، تفاوت ایجاد کند. فردی که خودش سحر 

می تواند تأثیر گذار باشد.
انسان  به  آن چه  کرد:  عنوان  مهدوی نژاد  حجت االسالم 
نیازمند  صالح  عمل  انجام  برای  البته  است.  عمل  می دهد،  بها 
مؤلفه هایی مانند پاک کردن نیات، تداوم در عمل، توسل، طهارت 

قلب و پرهیز از آسیب ها هستیم.

در مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( بررسی شد

مؤلفه های عمل صالح

به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران عصمتیه سمنان، کارگاه 
آموزشی »سبک زندگی« با حضور طالب، دانشجویان و بانوان برگزار شد.

در این نشست »خانم شیرازی«، استاد حوزه و دانشگاه، ضمن 
به  نسبت  روایات  در  گفت:  آن،  اعمال  و  رجب  ماه  فضیلت  بیان 

بهره گیری از ظرفیت ماه رجب بسیار تأکید شده است.
کارشناس  فرهادی«،  »خانم  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
مسائل خانواده درباره سبک زندگی به ایراد سخن پرداخت و درباره 

همسرداری و نوع رفتار با همسران مطالبی را بیان کرد.
روابط  شدن  بهتر  در  بسزایی  نقش  بانوان،  داشت:  اظهار  وی 
زندگی زناشویی دارند. اگر بانوان صبر و تحمل الزم را داشته باشند، 
نیز بهتر می شود. خوش رفتاری زن  آقایان  مسلما اخالق و رفتار 

سبب خوش رفتاری همسر او می شود.

درمؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران عصمتیه بررسی شد

اصول همسرداری و تربیت فرزند

علمیه  حوزه  مدیر  خالص«،  عرب  مرتضی  »حجت االسالم 
منویات  با  همگامی  و  همراهی  بلوچستان،  و  سیستان  خواهران 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، تبیین اقتصاد مقاومتی در فرصت های 
با  مقاومتی  اقتصاد  براساس  اسالمی  زندگی  تبیین سبک  و  تبلیغی 
علمیه  حوزه های  وظایف  از  را  اهل بیت)علیهم السالم(  سیره  از  استفاده 

بعنوان عهده داران فرهنگ مذهبی مردم برشمرد.
زندگی  مذهبی  جامعه  یک  در  ایران  مردم  کرد:  اظهار  وی 
می کنند؛  از این رو می توانند از سیره معصومان)علیهم السالم( در کارکردن 

ـ  عرق ریختن ـ اصالح الگوی مصرف استفاده نمایند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان درباره 
نقش حوزه های علمیه خواهران نسبت به شعار »اقتصاد مقاومتی، 
خواهران  علمیه  حوزه های  کرد:  خاطرنشان  نیز  عمل«  و  اقدام 
باشند؛  تأثیرگذار  عرصه  این  در  می توانند  جهت  دو  از  حداقل 
فعالیت های  در  می توانند  که  بودن  حوزوی  عرصه  در  نخست، 
بخش  در  نمایند.  توجه  مهم  این  به  پژوهشی  ـ  فرهنگی  مختلف 
نوشتن  در  پژوهشی  و  مبلغ(  عنوان  به  تبلیغی)  امور  در  فرهنگی 

مقاالت و نیازسنجی به تبیین چرائی این شعار بپردازند.
ویژه  به  زنان  خانواده،  و  خانه  عرصه  در  دوم،  شد:  یادآور  وی 
بانوان طلبه به دلیل مادر و همسر بودن، می توانند در تحقق شعار 

سال نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.
حجت االسالم عرب خالص، درباره آثار و برکات اقتصاد مقاومتی، 
اقتصادی،  جامع  الگوی  به  رسیدن  سبب  مقاومتی  اقتصاد  گفت: 
أثر بودن تحریم ها و هرگونه  با تهاجم اقتصادی دشمن و بی  مقابله 
فشار اقتصادی، افزایش رفاه و آسایش و ثبات آن و همچنین افزایش 

پیشرفت داخلی و ارائه یک الگوی اسالمی از اقتصاد می شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران سیستان و بلوچستان:

طالب خواهر سبک زندگی اسالمی را بر 
اساس اقتصاد مقاومتی تبیین کنند

در مدرسه علمیه خواهران  مبلغ«  برای طالب  »توجیهی  نشست 
الزهرا)س( آباده طشک با حضور 39 نفر از طالب و استادان برگزار شد.
تبلیغات  اداره  رییس  میرزایی«،  فخرالدین  »حجت االسالم 
اسالمی نی ریز، گفت: هر فردی عقیده و راه مخصوص به خود را 

دارد و نیازهای افراد با هم متفاوت هستند.
مخاطبان  نیازسنجی  تبلیغ،  در  مسئله  مهمترین  افزود:  وی 
است. از سوی دیگر شناخت نیازها و هدف، خود اصلی تر و مهم تر 
است. اگر فردی در خوش بینی و بدبینی نسبت به خود، میانه و 
حد وسط باشد، آسیب می بیند. اگر شخص نسبت به خود، بدبین 
باال  حد  با  را  خود  زیرا  کرد؛  خواهد  پیشرفت  بیشتر  خیلی  باشد، 
مضاعف  باالتر  درجه  به  رسیدن  برای  تالشش  و  می کند  مقایسه 

می گردد.
که  شخصی  کرد:  تأکید  نی ریز  اسالمی  تبلیغات  اداره  رییس 
پایین تر  با  را  خود  سختی ها  در  است  وسط  حد  خود  به  نگاهش 
مقایسه می کند و از تالش برای رسیدن به خوبی ها باز می ماند و 
در نقاط مثبت همان جایگاهی که قرار دارد، مورد رضایت است. 

همچنین سعی و کوشش او برای کماالت بیشتر، کم می شود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

نیازسنجی مخاطبان، مهم ترین موضوع در تبلیغ

علمیه  مدرسه  همت  به  همسر«  انتخاب  »معیارهای  نشست 
خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشت با حضور طالب و دانشجویان 

در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم دهنوی«، کارشناس خانواده، گفت: برای داشتن 
یک ازدواج موفق، نخستین مسئله، اصل همتایی است؛ به این معنا 

که دو جوان برای تشکیل زندگی باید با هم تناسب داشته باشند.
و  متأسفانه مشاهده می شود در محیط های علمی  افزود:  وی 
روابط  دلیل  به  اصل  این  موضوع،  این  به  علم  علیرغم  فرهنگی، 
از  گرفته می شود که پس  نادیده  افراد،  میان  آمده  بوجود  عاطفی 

مدتی منجر به طالق می شود.
استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: برخی می گویند با عشق همه 
است،  محض  اشتباه  این   که  حالی  در  می شود.  حل  مشکالت 
چون حتی افرادی که غیر عاشقانه ازدواج کرده اند، زندگی موفقی 
داشته اند. موفقیت گروه دوم)غیر عاشقانه( به این دلیل است که 
مسئله همتا بودن را در ابتدای امر در نظر گرفته اند و خود را در دام 

روابط عاطفی نینداخته اند.
وی اضافه کرد: برخی می گویند در نگاه اول عاشق شدم و این 
بوجود  ُعلقه  نخست،  نگاه  در  زیرا  است؛  اشتباهی  کامال  باور  نیز 
کرد،  برخورد  عاقالنه  ُعلقه،  این  با  فرد  اگر  وابستگی.  نه  می آید، 
به این معنی که تحقیقاتی راجع به زندگی و رفتار فرد مقابل انجام 
داد، سپس با اطالعات و عاقالنه، پیش رفت، فرآیند ازدواج موفق 

خواهد بود.
حجت االسالم دهنوی بیان کرد: پس از گذشتن چند هفته از 
این  شناخت،  بدون  اگر  که  می آید  بوجود  دلبستگی  ُعلقه،  ایجاد 
دلبستگی ادامه داشته باشد، سبب عشق افراطی می شود که خود 

سبب ایجاد آسیب های روانی می شود.
نیز گفت: زوجین  و هم کفوی  درباره مالک های همتایی  وی 
همچنین  باشند.  داشته  زیادی  فاصله  اعتقادی  نظر  از  نباید 
کفو  هم  بودن  مذهبی  غیر  یا  مذهبی  نظر  از  باید  نیز  خانواده ها 

باشند؛ چون رفتار خانواده بر روی فرزند أثرگذار است.
مذهبی  همتایی  را  همتایی  اصل  دومین  خانواده،  کارشناس 
دانست و یادآور شد: دو جوان باید با هم مذهب خود ازدواج کند؛ 

یعنی شیعه با شیعه و اهل سنت با اهل سنت.
یعنی  است ،  خانوادگی  همتایی  اصل،  سومین  داد:  ادامه  وی 
که  باشند  هم  همتای  نیز  خانوادگی  سطح  نظر  از  باید  جوان  دو 
همتایی خانوادگی به همتایی اقتصادی مربوط می شود. یعنی هر 

دو خانواده از نظر اقتصادی در یک سطح باشند.
حجت االسالم دهنوی، همتایی فرهنگی را چهارمین اصل در 
تشکیل خانواده عنوان کرد و گفت: منظور از این همتایی، مشترک 
در  فرهنگی  تفاوت های  چون  است.  خانواده ها  فرهنگ  بودن 
ملیت ها و قومیت ها بسیار زیاد است و ممکن است در آینده سبب 

ایجاد مشکل شود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تبیین شد

معیارهای انتخاب همسر

»آیت الله علی شیخ موحد«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
فارس، از برگزاری نخستین دوره آموزشی تخصصی »تربیت مربی 
رشته  شش  در  روزه  سه  دوره  این  گفت:  و  داد  خبر  نور«  فیض 
مسیحیت، تصوف، وهابیت، بهائیت، زرتشت و عرفان های نوظهور 
فعال  مبلغان  و  آموختگان  دانش  استادان،  از  نفر   170 حضور  با 
قالب شش کالس 25  در  فارس  استان  علمیه خواهران  مدارس 

نفری به صورت صبح و عصر برگزار شد.
وی با اشاره به فعالیت گسترده فرقه های انحرافی و لزوم آشنایی 
حوزه های علمیه با عقاید و افکار باطل آنان، تقویت و ارتقای سطح 
اعتقادی دانش آموختگان، مبلغان و طالب و تبلیغ معارف اهل بیت 

عصمت و طهارت)علیهم السالم( را از اهداف برگزاری این دوره برشمرد.
مدیر حوزه علمیه خواهران فارس یادآور شد: در نشست روز نخست 
»حجت االسالم سید ابوالقاسم حسینی« به منظور ترویج معارف فاطمی 
در سطح جامعه به تبیین جایگاه علمی، معنوی و سیره حضرت صدیقه 
یک  هر  نیز  دوم  روز  تخصصی  کالس های  در  و  پرداخت  طاهره)س( 
احکام،  تاریخچه،  خود،  تخصص  مورد  ادیان  معرفی  به  استادان  از 

اعتقادات، نحوه تبلیغ، شبهات مورد طرح و مأخذ شناسی پرداختند.
ارائه  به  نژاد«  فضل الله  »آقای  نیز  سوم  روز  در  است  گفتنی 
تحقیق،  روش  ویرایش،  نویسندگی،  زمینه  در  آموزش هایی 
شبکه های اجتماعی، ادیان و فعالیت های چند رسانه ای پرداخت.

مدیر حوزه علمیه خواهران فارس خبر داد

برگزاری نخستین دوره تربیت مربی فیض نور

دومین کارگاه آموزشی »وبالگ نویسی در کوثربالگ« به همت 
مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران کشور و با حضور 
100 نفر از طالب در حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد.
و  آموزش  اداره  مسئول  صفت«،  جلیلی  »محمدتقی 
کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  مجازی  فضای  فرهنگ سازی 
هدف از برگزاری این کارگاه یک روزه را حضور مؤثر و فعال طالب 

خواهر در فضای مجازی دانست.
وی همچنین به بیان مفاهیم و مبانی وبالگ نویسی، اصطالحات 
و تعاریف شبکه های اجتماعی، نحوه استفاده کردن از کوثرنت و 

حضور مؤثر در این شبکه پرداخت.
فضای  کارشناس  جمشیدکیانی«،  »رضا  کارگاه  این  ادامه  در 
مجازی نیز به آموزش مقدماتی ابزارها و امکانات سامانه کوثربالگ 

و راهکارهای افزایش بازدید وبالگ و وبسایت پرداخت.
همچنین در پایان این کارگاه، طالب اقدام به ایجاد وبالگ در 

کوثربالگ کردند.

برگزاری دومین کارگاه وبالگ   نویسی

خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  صدیق«،  مدینه  »خانم 
استان فارس، از برگزاری نخستین جلسه دفاع از پایان نامه در سال 
95 به صورت ویدئو کنفرانس در ساختمان مدیریت این حوزه خبر داد.
از  شمسایی«  منیژه  »خانم  پایان نامه  دفاعیه  جلسه  گفت:  وی 
طالب ورودی سال 89 در رشته کالم اسالمی با عنوان »کاربرد 
راهنمایی  با  و  نهج البالغه«  دیدگاه  از  اجتماعی  زندگی  در  دین 

»حجت االسالم حمید محمودیان« برگزار شد.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس افزود: مشاور 
»حجت االسالم  آن  داور  و  حق شناس«  »مرتضی  نیز  جلسه  این 

فاضل حسامی« بودند.
دو  سطح  عرب  ادبیات  استادان  از  شمسایی  خانم  افزود:  وی 

هستند که پایان نامه شان با رتبه خوب پذیرفته شد.

دانش آموخته حوزه علمیه خواهران فارس بررسی نمود

کاربرد دین در زندگی اجتماعی 
از دیدگاه نهج البالغه

کارگاه »ارتباط زوجین« با حضور طالب مدارس علمیه خواهران 
الزهرا)س( و فاطمیه)س( شیراز برگزار شد.

واقعی،  صمیمیت  گفت:  خانواده،  کارشناس  نوروزی«،  زهرا  »خانم 
فرآیندی تعاملی است که از چندین مؤلفه مربوط به هم تشکیل شده است 
و هسته اصلی این فرآیند، شناخت، درک، پذیرش طرف مقابل، همدلی 

با احساسات او و قدرشناسی از دیدگاه بی همتای وی به جهان است.
جنسی،  روان شناختی،  عاطفی،  به  را  صمیمیت  همچنین  وی 
عقالنی، معنوی، زیباشناختی، اجتماعی، تفریحی و زمانی تقسیم کرد.
در بخش دیگری از این نشست، »خانم خدیجه متحد«، استاد 

حوزه، به بررسی تفاوت های مردان و زنان پرداخت.

در کارگاه »ارتباط زوجین« تبیین شد

مؤلفه های صمیمیت واقعی

خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  صدیق«،  مدینه  »خانم 
استان فارس، از برگزاری نخستین کارگاه »روش تحقیق میدانی« 

در این حوزه خبر داد.
محمدمهدی  آقای   « توسط  روزه  یک  کارگاه  این  گفت:  وی 
راهنما،  استادان  از  نفر   50 حضور  با  و  دانشگاه  استاد  کریمی«، 
دبیران و برخی از اعضای گروه های رشد مدارس علمیه خواهران 

استان فارس برگزار شد.
از  هدف  فارس،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
برگزاری این دوره را آشنایی و مهارت افزایی طالب با شیوه تحقیق 

پیمایشی دانست..

در حوزه علمیه خواهران فارس تشریح شد

روش تحقیق میدانی
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بیجارکردستان

همایش »الگوهای سبک زندگی اسالمی و زن معاصر« برای 70 نفر 
از طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران نرگس)س( جهرم برگزار شد.

این  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  دست داده«،  »حجت االسالم 
همایش وظیفه متفکر دینی را استخراج شیوه های زندگی از طریق 
تاریخ، قرآن و روایات، به روز بودن مطالب بدون لطمه به محتوا، 
برنامه ریزی جهت ارائه محتواهای به روز و شروع به فرهنگ سازی 

جهت اجرائی شدن آن ها برشمرد.
وی گفت: الگو عبارت است از یک سری قوانینی که با استفاده از 
آن می توان چیزی یا قسمت یک چیزی را تولید کرد و سبک روش 
و شیوه است. سبک زندگی، روش نوع زندگی فرد، گروه یا فرهنگ 

است که مجموعه ای از روش ها، در هر چیز را در بر می گیرد.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: زنان معاصر باید در سبک 
اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  حیطه  در  خود  اسالمی  زندگی 
الگوهایی که در قرآن از آن ها نام برده شده را در نظر بگیرند که از 

این الگوها، حضرت زهرا)س( بهترین الگو است.
گفتنی است، هدف از برگزاری این همایش، ارتقای سطح علمی 
طالب و ایجاد انگیزه در آن ها در زمینه تحقیق درباره سبک زندگی 

اسالمی و زن معاصر بود.

در مدرسه علمیه خواهران نرگس)س( بیان شد

الگوهای سبک زندگی اسالمی و زن معاصر

هدف  با  تبلیغی«  خالء  »بررسی  عنوان  با  هم اندیشی  نشست 
بررسی مشکالت تبلیغی و ارائه راهکارهای مؤثر، در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( ششده برگزار شد.
»خانم فاطمه احمدپور«، استاد حوزه، به بررسی خالء موجود در 
امر تبلیغ پرداخت و گفت: پیامبران و انبیای الهی، عنصر تبلیغ را 
یک وظیفه الهی قلمداد کرده، با همین رویکرد به نشر و گسترش 
دین مبین اسالم پرداختند. همچنین در این راستا تمامی خطراتی 
که در متن قرآن و روایات نیز به آن ها اشاره شده را به جان خریدند.
الگو قرار دادن و  با  نیز مبلغان دینی  پایان گفت: امروزه  وی در 
تأسی از انبیا و اوصیای الهی)علیهم السالم( باید راه مقدس آن ها را ادامه 
دهند و با تمام وجود، موانع و مشکالت موجود را با سعه صدر و توکل 
به خداوند و ائمه معصومان)علیهم السالم( پشت سر بگذارند. طالب نباید 

در انجام رسالت خود که همان تبلیغ است، کوتاهی کنند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( صورت گرفت

بررسی خألهای تبلیغی

تبلیغ  مؤثر  روش های  »بررسی  عنوان  با  هم اندیشی  نشست 
دین« با حضور طالب، مبلغان و استادان مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( ششده برگزار شد.
»خانم فاطمه احمدپور«، استاد حوزه و دانشگاه، گفت: مبلغان، 

مرزداران اندیشه های دینی و فرهنگی جامعه هستند.
گسترش  علت  به  بشری  کنونی  جامعه  در  کرد:  تأکید  وی 
منطقی  ظاهر  به  اندیشه های  به  یابی  دست  سهولت  ارتباطات، 
نتیجه  در  و  گوناگون  جوامع  در  تکنولوژی  سریع  پیشرفت  غرب، 
مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفتن کشورهای جهان سوم و در حال 
و  شیوه ها  در  یافته،  ژرف  تحّولی  باید  نیز  دینی  تبلیغ های  توسعه، 

ابزارهای تبلیغی تجدید نظر گردد.
و  تبلیغ  ابزارهای  از  گاهی  آ کرد:  تصریح  حوزه  استاد  این 
داد  را خواهد  امکان  این  مبلغان  به  و روش ها  جدیدترین شیوه ها 
سالمت  و  سعادت  سوی  به  اسالمی  جامعه  هدایت  افزون بر  که 
یا  و  بر مبنای دین گریزی  اندیشه هایی که  و  افکار  از ورود  دینی، 

دین ستیزی است، ممانعت به عمل آورند.

در نشست »بررسی روش های مؤثر تبلیغ دین« تصریح شد

مبلغان، مرزداران اندیشه های 
دینی و فرهنگی جامعه

آشنایی  هدف  با  معنویت«  بحران  و  »قرآن  پژوهشی  نشست 
در  آن  با  مقابله  راه های  و  معنویت  بحران  پیامدهای  با  طالب 

زندگی، در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز برگزار شد.
معنویت،  بحران  گفت:  حوزه،  استاد  ریحانی«،  ریحانه  »خانم 
رابطه مستقیمی با بحران اعتقادی و اخالقی دارد که از پیامدها و 

آثار سوء فردی و اجتماعی بحران اخالقی و اعتقادی است.
که  جامعه ای  و  فرد  شناخت  راه  افزود:  ودانشگاه  حوزه  استاد 
در مسیر بحران معنوی قرار گرفته، توجه به پیامدهای انحرافات 
هم  از  و  طالق  آمار  جامعه ای  در  اگر  است.  اخالقی  و  اعتقادی 
مشروبات  و  مخدر  مواد  انواع  به  اعتیاد  خانواده،  نظام  پاشیدگی 
الکلی و داروهای آرام بخش و... باال رفت، نشانگر ابتالی جامعه 
به انحرافات و بحران معنوی است و بشر در سایه علوم تجربی نیز 

به این مسئله رسیده است.
از  اعراض  یا بدی،  به خوبی  بشر  نداشتن  اعتقاد  ریحانی  خانم 
معنوی  بحران  آثار  از  را  خانه  از  پسران  و  دختران  فرار  و  خدا  یاد 
دگرگون  معنویت  بحران  عصر  در  خانواده،  کرد:  تأکید  و  برشمرد 

شده، قداست آن از بین می رود.
گرفتار  را  فرد  خدا،  یاد  فراموشی  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
صورت  این  در  که  می کند  مادیات  به  شدن  سرگرم  و  دنیاخواهی 

انسان خود را یک موجود ناامید و شکسته خود می نگرد.
استاد حوزه ودانشگاه بیان کرد: روابط نامشروع و دوستی های 
میان دختر و پسر، یکی از دالیل فرار آن ها از خانه و خانواده است 
توجه  و عدم  اعتقادی  و  اخالقی  فقر  معنوی،  از ضعف  ناشی  که 

خانواده ها به تقویت معنویت در فرزندانشان است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

قرآن و بحران معنویت

برای حضور  به منظور دانش افزایی مبلغان  نشست »اعتکاف« 
و  طالب  از  نفر   50 حضور  با  رجبیه،  اعتکاف  مراسم  در  تبلیغی 

استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش برگزار شد.
نبی اکرم)ص(  تأکید کرد:  استاد حوزه،  فیروزی«،  »خانم صغری 
به  را  و مردم  به جا می آورد  را  می فرمایند: »کسی که عبادت خود 

نیکی امر کند، مانند پیامبر است.«
وی افزود: اگر طلبه ای واجبات را خوب بجا آورد، مستحبات را نیز 

بیان کرده و از بدی ها افراد را نهی کند، مانند پیامبر)ص( خواهد بود.
این استاد حوزه با بیان این که ماه های رجب، شعبان و رمضان، 
بهترین زمان برای اندرز مؤمنان است، تأکید کرد: مبلغان در ایام 
اعتکاف باید به بیان احکام شرعی بپردازند که این امر با برنامه ریزی 

مناسب و شناخت مخاطبان مسیر می شود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست »اعتکاف«

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

»سرهنگ برین«، فرمانده سپاه آبیک، با اشاره به لزوم انتخاب 
فرد اصلح در انتخابات مجلس شورای اسالمی، گفت: لیست هایی 
که دو طیف اصالح طلب و اصولگرا اعالم کرده اند، می تواند راه 

مناسبی برای شناخت کاندیداها باشد.
وی والیت مداری را از ویژگی های مهم نماینده اصلح برشمرد و 
از طالب خواست دقت الزم را در وجود این مالک برای انتخاب 

نمایندگان مجلس داشته باشند.

در آستانه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار شد

 نشست سیاسی با موضوع »انتخاب اصلح«

و  طالب  حضور  با  کودکان«  دینی  »تربیت  فرهنگی  نشست 
استادان مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( آبیک برگزار شد.

أثرات  به  اشاره  با  »خانم مرضیه درخشان«،  کارشناس کودک، 
و ظاهری  درونی  اعتقاد  انسان، گفت:  زندگی  در  دینداری  مثبت 
متفاوت هستند و باید در کنار تشویق فرزندان به تکالیف ظاهری 

دین، اعتقاد درونی و باطنی آن ها را نیز تقویت کرد.

در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( برگزار شد

نشست فرهنگی »تربیت دینی کودکان«

رایانه،  کارشناس  حضور  با  رایانه«  آموزش  ارتقای  »طرح  دوره 
فناوری اطالعات و ارتباطات در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( 

آبیک برگزار شد.
»خانم مریم السادات موسوی«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه 
افزایش  را  دوره  این  برگزاری  از  هدف  آبیک،  زینبیه)س(  خواهران 

مهارت طالب و کارکنان حوزه در استفاده از رایانه عنوان کرد.
 معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( آبیک با اشاره 
به اهمیت یادگیری استفاده از تکنولوژی های جدید در فعالیت های 
فرهنگی،  فعالیت های  برای  رایانه ای  امکانات  از  گفت:  دینی، 
پژوهشی و آموزشی، می توان به خوبی استفاده کرد. امروزه بدون 

دانش رایانه ای، نمی توان در عرصه های مختلف پیشرفت کرد.

برگزاری دوره »طرح ارتقای آموزش رایانه«

مدیر  درگاهی«،  »حجت االسالم  سخنرانی  با  سیاسی  نشست 
علمیه  مدرسه  در  قزوین،  االسالم  شیخ  برادران  علمیه  مدرسه 

خواهران زینبیه)س( آبیک برگزار شد.
نماینده اصلح،  به ویژگی های  با اشاره  حجت االسالم درگاهی، 
گاهی، درک شرایط زمان، استکبارستیزی  گفت: شجاعت، علم، آ
با والیت  بارز فرد اصلح است. أنس  و والیت مداری از ویژگی های 

از شاخصه های اصلی و جدائی ناپذیر خدمت گزاران مردم است.
ادامه  در  قزوین،  االسالم  شیخ  برادران  علمیه  مدرسه  مدیر 
سخنان خود به بیان خاطراتی از شجاعت و استکبار ستیزی امام 

خمینی)ره( پرداخت.

والیت مداری؛ شاخصه اصلی شناخت اصلح

»حجت االسالم محمدهمایون زرینه«، امام جمعه بویین زهرا، 
امام صادق)ع(  و استادان مدرسه علمیه خواهران  در جمع طالب 

این شهر، تقوا و علم را دو بال کرامت انسان دانست.
وی گفت: انسان در زندگی باید تقوا را سرلوحه کارهای خود قرار 
دهد تا اخالص در کارهایش به مراتب بیشتر شده، بتواند به کمال 

مطلق و کرامت انسانی دست پیدا کند.

در مدرسه علمیه خواهران امام صادق)ع(  تصریح شد

تقوا و علم، دو بال کرامت انسان

نشست هم اندیشی طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س(  
با  حجاب«  امر  در  اخالق  »تأثیر  درباره  طالب  و  شد  برگزار  قم 

یک دیگر بحث و تبادل نظر کردند.
در این نشست تأکید شد که بانوان، پایه و محور اساسی سالمت، 
پویایی و اعتالي خانواده و جامعه هستند که حجاب آن ها سبب 

ایجاد آرامش میان افراد جامعه می شود.
امر  به  بانوان  دعوت  در  خوش  اخالق  و  نرمخویی  جایگاه  همچنین 
حجاب با توجه و الگوپذیری از آیات و سیره معصومان)علیهم السالم( بررسی شد.

طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( بررسی کردند

تأثیر اخالق در حجاب

در  با عنوان »هویت طلبگی«  توجیهی حلقه های صالحین  نشست 
مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه معصومه)س( پردیسان برگزار شد.
تبیین  به  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  مهدویان«،  »حجت االسالم 
هوّیت طلبگی پرداخت و مهمترین وظیفه طالب بسیجی را کمک 

و یاری امام زمان)عج( دانست.
امام  غیبت  فلسفه  تبیین  به  ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 

عصر)عج( و ویژگی های جریان حق پرداخت.
حجت االسالم مهدویان در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی 

ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی حضرت زهرا)س( پرداخت.
در بخش دیگری از این مراسم، »خانم اسماعیلی«، استاد حوزه، به 
فلسفه ایجاد بسیج طالب اشاره کرد و اهداف حلقه صالحین را نیز تشریح کرد.
گفتنی است، در این نشست دو تن از طالب فعال در بسیج مورد 

تقدیر قرار گرفتند.

مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه معصومه)س( پردیسان برگزار نمود

نشست توجیهی حلقه های صالحین 
با عنوان »هویت طلبگی« 

با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و حفظ روحیه ایثار و ارزش های 
فرهنگ مقاومت، 40 نفر از طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت 

آمنه)س( قم به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
طالب در این اردوی 5 روزه از 16 منطقه عملیاتی مانند »دوکوهه«، 
»سد دز«، »سد کرخه«، »معراج شهدا«، »طالییه«، »هویزه«، »دهالویه« 

و... بازدید کردند.
شرکت در رزمایش نظامی، مسابقه عکاسی، کتابخوانی)زندگینامه 
و  اسالمی  نظام  به حفظ  وظایف طالب  تحلیل  مسابقه  و  شهدا( 
برای طالب  اجرا شده  فرهنگی  برنامه های  از  زمینه سازی  ظهور 

مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( قم در این اردو بود.

اعزام طالب مدرسه علمیه خواهران 
حضرت آمنه)س( به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

نشست »روانشناسی اسالمی فرزندپروری« با هدف مهارت افزایی 
فاطمه  تربیت نسل اسالمی در مدرسه علمیه خواهران  در زمینه 

الزهرا)س( قم برگزار شد.
تربیت  کار  گفت:  خانواده،  کارشناس  کرمی«،  »حجت االسالم 
از مادر شروع می شود و نخستین خصوصیت مادر موفق، داشتن 
هوش،  و  عقل  شدن  زیاد  سبب  خود  نیز  آرامش  است.  آرامش 

درست انجام دادن عبادات و تمرکز تمام استعدادها می شود.
در حاشیه این نشست، نمایشگاه معرفی آثار فرزندپروری برپا شد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »روانشناسی اسالمی فرزندپروری« 

کارگاه »روش های مطالعه هدفمند« در مدرسه علمیه خواهران 
حضرت فاطمه معصومه)س( پردیسان برگزار شد.

»آقای عبدالرحیم موگهی«، استاد و محقق دانشگاه، نخست به 
تعریف مطالعه پرداخت.

روش های  با  طالب  بیشتر  آشنایی  جهت  دانشگاهی،  محقق 
گوناگون مطالعه به آن ها منابعی را نیز معرفی کرد.

برگزاری کارگاه »روش های مطالعه هدفمند«

خواهران  علمیه  مدرسه  در  حجاب«  شبهات  به  »پاسخ  کارگاه 
حضرت فاطمه معصومه)س( پردیسان برگزار شد.

به  پاسخگویی  ملی  مرکز  مشاور  کاظم نژاد«،  »حجت االسالم 
سئواالت دینی، دانستن و شناخت وضعیت موجود و آشنا بودن به 
راهکارهای مناسب و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب 

را سه گام مؤثر برای ایجاد تغییر در سطح جامعه برشمرد.

برگزاری کارگاه »پاسخ به شبهات حجاب« 

خواهران  علمیه  مدرسه  در  اسالمی«  »طب  آموزشی  کارگاه 
حضرت فاطمه معصومه)س( پردیسان برگزار شد.

به  اسالمی،  طب  کارشناس  یکتا«،  محمدی  »حجت االسالم 
بیان مبـانی طب اسالمی از دیدگاه اهل بیت)علیهم السالم( پرداخت.

برگزاری کارگاه آموزشی »طب اسالمی«

موضوع  با  آن«  شاخصه های  و  دینی  »هنر  تخصصی  نشست 
تحلیل و بررسی جایگاه دین در ساحت های متفاوت زندگی، پیرو 
سواد  ارتقای  منظور  به  و  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  منویات 
در  هنر،  کارشناس  فرجی نژاد«  »آقای  حضور  با  طالب  هنری 

مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( قم برگزار شد.
گفتنی است، در انتهای این نشست، آقای فرجی نژاد با اکران بخش هایی 

از فعالیت های هنری بدون مضامین دینی، به نقد و تحلیل آن ها پرداخت.

نشست تخصصی »هنر دینی و شاخصه های آن«

به همت مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( جعفریه، مراسم 
بزرگداشت مقام زن با حضور 500 نفر از بانوان این شهر برگزار شد.

»خانم درویشی«، استاد حوزه و دانشگاه، درباره جایگاه واالی 
مقام حضرت فاطمه)س( مطالبی را بیان کرد.

وی گفت: در دوران جاهلیت، به زنان نگاه شئی انگارانه وجود 
داشته است و پیامبرگرامی اسالم)ص( در این محیط و همزمان با این 

دیدگاه ها، مبعوث شدند. ایشان سعی بر هدایت این افراد داشت.
از  تبلیغ دین،  برای  تأکید کرد: حضرت محمد)ص(  استاد حوزه  این 
پایداری استفاده کردند. در برابر  شیوه های مختلفی مانند استقامت و 
نامالیمات ها و بدرفتاری های اعراب جاهلی که پیامبر گرامی اسالم)ص( 

را ساحر، دیوانه، شاعر و... می خواندند، صبر و مقاومت کردند.
نامشان  که  بانوانی  از  نفر   14 به  مراسم  این  در  است،  گفتنی 

»فاطمه« بود، هدایایی اهداء شد.

مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( برگزار شد

مراسم بزرگداشت مقام زن

در  رفتارهای خانواده  پژوهشی »آسیب شناسی  ـ  نشست علمی 
ارتباط با دین مداری جوانان« با حضور »حجت االسالم  حاج احمد«، 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  تربیتی،  امور  کارشناس 

فاطمه الزهرا)س( بیدگل برگزار گردید.
وی، ابتدا  مطالبی درباره انقالب اسالمی و اهمیت آن در جهان 
امروز و همچنین مسائل مربوط به شرایط کنونی جهان اسالم، به 

ویژه مسائل سوریه و شهدای مدافع حرم، بیان کردند. 
بر  مادر  تربیت  که  این  به  اشاره  با  حاج احمد،  حجت االسالم 
جهان بینی  مادر  اگر  داشت:  اظهار  دارد،  زیادی  تأثیر  کودک 
خواهد  فرزند  بر  فراوانی  تأثیر  باشد،  داشته  قوی  دینی  و  اخالقی 
داشت، والی صرف نظر از تأثیر ژنتیکی والدین بر کودک، باید به 

گاهانه اشاره کرد. نقش تربیت آ
نگرش  بر  باید  سالگی  ُنه  تا  داد:  ادامه  تربیتی  امور  کارشناس 
دینی کودکان کار شود، به این معنا که والدین با عملکرد خویش، 
آنان را به دین عالقه مند کنند، یعنی اگر به کودک گفته شود که 
نماز را به قصد کسب ثواب بخواند یا دروغ نگوید، چون گناه دارد، 
اخالقی  رفتار  والدین،  از  باید  کودک  بلکه  ندارد،  فایده ای  چندان 
اجبار  و  به تحمیل  و  این صورت، عالقه مند خواهد شد  ببیند. در 
دین داری  که  این  بیان  با  حاج احمد،  حجت االسالم  نیست.  نیاز 
گفته  به  و  نمود:  بیان  می گیرد،  شکل  اخالقی  رفتارهای  پرتو  در 
اخالق  تو  اگر  که  می کند  اشاره  اکرم)ص(  پیامبر  به  متعال  خداوند 
نیک نداشتی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدند، یعنی با اخالق 

نیکو می توان روی فرزندان اثر گذاشت.
پرسش های  به  پاسخ  و  مطالب   جمع بندی  به  پایان،  در  وی، 

طالب پرداخت. 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

آسیب شناسی رفتارهای خانواده در ارتباط 
با دین مداری جوانان

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  صالحی«،  محمد  »حجت االسالم 
کردستان، در جمع طالب و مبلغان مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا)س( بیجار بر نقش مهم خواهران طلبه تأکید کرد.
تبلیغ  برای  کرد:  تأکید  کردستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
حوزه های علمیه باید کار کنیم؛ چرا که حوزه های علمیه بهترین مکان 
انسان پروری، تربیت دینی و خیمه گاه حضرت زهرا)س( در دنیا هستند.

با اشاره به شعار »اقتصاد مقاومتی،  پایان سخنان خود  وی در 
اقدام و عمل«، تصریح کرد: اقدام و عمل وظیفه حوزه های علمیه 

است. حوزه علمیه خواهران باید در متن جامعه باشد.

مدیر حوزه علمیه خواهران کردستان:

حوزه های علمیه خواهران، 
خیمه گاه حضرت زهرا)س( هستند

نشست »ائمه جمعه و امامان جماعت بیجار« در مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه الزهرا)س( این شهر برگزار شد.

»حجت االسالم مرادی« امام جمعه بیجار،  گفت: فلسفه وجود حوزه های 
علمیه خواهران این است که خواهران طلبه، پرچم دین را بر دوش بگیرند و 

مشعل هدایت برای راهنمایی مردم در رسیدن به کمال باشند.
امام جمعه بیجار همچنین خواستار تبلیغ برای پذیرش حوزه های 
علمیه خواهران شد و بیان کرد: این تبلیغ باید از خانواده شروع و به 

اقوام و جامعه گسترش یابد.

در جمع ائمه جمعه و امامان جماعت تأکید شد

خواهران طلبه، مشعل هدایت مردم 
برای رسیدن به کمال هستند

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  صالحی«،  محمد  »حجت االسالم 
بیجار  جمعه  امام  مرادی«،  »حجت االسالم  با  کردستان  استان 

دیدار و درباره ظرفیت حوزه های علمیه خواهران گفت وگو کرد.
از  تقدیر  این دیدار ضمن  مدیر حوزه علمیه خواهران کردستان در 
فعالیت های امام جمعه بیجار، در بهره مندی از ظرفیت های خواهران 
طلبه در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی، بیان کرد: خواهران 

طلبه نقش مهمی در تربیت دینی و رشد فکری جامعه دارند.

در دیدار مدیر حوزه علمیه خواهران کردستان با امام جمعه بررسی شد

نقش خواهران طلبه 
در تربیت دینی و رشد فکری جامعه
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علی آباد کتولگلستان

خواهران  علمیه  مدرسه  در  وقت«  »اهمیت  اخالقی  نشست 
حضرت زینب)س( سریش آباد برگزار شد.

دانشگاه،  و  حوزه  استاد  عربیان«،  چراغعلی  »حجت االسالم 
به  و سود  عبادت  منفعت،  برای  را  خود  وقت  تمام  مؤمن،  گفت: 
سر می برد. از عالمت های مؤمن، استفاده از عمر است؛ عمری که 

سبب رشد انسان می شود.
تماشای  مشغول  خانه  در  ساعت ها  افراد  از  برخی  افزود:  وی 
غفلت  خود  زمان  و  وقت  از  می شوند،و  فیلم  و  ورزشی  مسابقات 

می کنند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( تأکید شد

تفریح نباید سبب اتالف وقت شود

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  شناسی«  »فاطمه  نشست 
زینب)س( سریش آباد برگزار شد.

به  را  بانوان  دانشگاه،  و  استاد حوزه  »حجت االسالم مالولی«، 
الگوگیری از حضرت زهرا)س( سفارش کرد.

وی افزود: زبان از بیان جایگاه و شأن حضرت زهرا)س( قاصر است.
استاد حوزه در ادامه با اشاره به سخنان امام راحل و مقام معظم 
به  نسبت  بانوان  کرد:  اظهار  زن،  مقام  درباره  رهبری)مدظله العالی( 
اعمال و رفتار خود بیشتر از مردان مسئول هستند؛ چرا که تربیت 

دهندگان نسل آینده می باشند.
به  منوط  جامعه  اصالح  این که  بیان  با  مالولی  حجت االسالم 
عملکرد صحیح بانوان است، گفت: باید با مدیریت استراتژیک در 
خانواده و جامعه، به باال بودن جایگاه و عظمت زن در دین اسالم 

توجه داشته باشیم.

در نشست فاطمه شناسی مطرح شد

اصالح جامعه منوط به 
عملکرد صحیح بانوان است

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  صالحی«،  محمد  »حجت االسالم 
و  قروه  جمعه  امام  بابائیان«  »حجت االسالم  با  کردستان 
مسائل  درباره  دزج  جمعه  امام  پناهی«  حسین  »حجت االسالم 

مختلف حوزه های علمیه خواهران گفت وگو کرد.
مدیر حوزه علمیه خواهران کردستان با ارائه گزارشی اجمالی از 
عملکرد و فعالیت های فرهنگی، پژوهشی، تبلیغی و آموزشی حوزه 
علمیه خواهران کردستان، از حمایت های ائمه جمعه قروه و دزج 

از مدارس علمیه خواهران تقدیر کرد.
به  صالحی  حجت االسالم  توسط  تقدیری  لوح  نیز  پایان  در 

حجج اسالم بابائیان و پناهی اهدا شد.

عملکرد و فعالیت های فرهنگی، پژوهشی، تبلیغی و 
آموزشی حوزه علمیه خواهران به امامان جمعه قروه و دزج

در دفتر مدیر حوزه  علمیه خواهران کردستان تشریح شد

جمع  در  کامیاران،  جمعه  امام  محمدی«،  علی   »حجت االسالم 
معرفی  به  شهر  این  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 

شخصیت واالی امام محمدباقر)ع( پرداخت.
امام جمعه کامیاران در بخش دیگری از سخنانش به بیان علل 
و  بدبختی  سبب  چیز  دو  کرد:  تصریح  و  پرداخت  انسان  انحراف 
فالکت انسان می شود؛ نخست، سبک شمردن گناه است. دومین 
عامل بدبختی نیز قانع شدن به درجه علمی خود است که این خود 
تحول  و  تغییر  حال  در  مدام  باید  انسان  است.  خسران  بزرگترین 
باشد و پیشرفت علمی داشته باشد. از لحاظ معنوی نیز باید به خدا 

نزدیک تر شد و به خدا، باور داشت.
با  بودن  مأنوس  و  قرآن  با  انس  داشتن  البته  کرد:  اضافه  وی 
دعا و نماز در پیشرفت علمی و دانشی انسان بسیار تأثیرگذار است. 
طالب باید فرهنگ امام باقر)ع( را در زندگی خود پیاده کنند تا بتوانند 
در بندگی خداوند موفق باشند. تنبلی، خواب زیاد و پرخوری، مانع 

أنس انسان با خدا می شود که باید آن ها را کنترل کرد.

امام جمعه کامیاران در جمع طالب خواهر:

تأثیر انس با قرآن و مأنوس بودن 
با دعا و نماز در پیشرفت علمی 

مبلغان  میان  از  ریگان  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
منتخب، »مربیان مهدویت« تربیت می کند.

این مبلغان در دبستان های دخترانه و پسرانه به تبلیغ مهدویت 
می پردازند که این امر با استقبال مدارس و آموزش و پرورش ریگان 

همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، به درخواست »آقای آبساالن«، مسئول 
قرآن و نماز اداره آموزش و پرورش ریگان، معاونت فرهنگی مدرسه 
مبلغان  تربیت  به  اقدام  شهر  این  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه 
مهدویت برای ورود به مقاطع متوسطه کرد تا همه دانش آموزان در 

همه مقاطع از آموزه های مهدویت بهره ببرند.

توسط مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( انجام شد

اعزام مبلغان منتخب مهدویت به مدارس

نشست »الگوگیری از شخصیت حضرت فاطمه)س(« در مدرسه 
علمیه خواهران حضرت زینب)س( کرمان برگزار شد.

استادان  و  آشنایي طالب  منظور  به  نشست  این  است،  گفتنی 
با سیره و شخصیت حضرت زهرا)س( برگزار شد که در آن خانم ها 

»علوی«، »اسماعیل زاده« و »امیری« به ایراد سخن پرداختند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( تأکید شد
الگوگیری از شخصیت حضرت زهرا)س(

»حجت االسالم حسین الله وردی«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
کرمان، در نشستی با »آقای میقانی«، قائم مقام صدا و سیمای مرکز این 
استان که به منظور ارائه راهکارهای ارتقای سطح دینی برنامه های صدا 
و سیما برگزار شد، گزارشی از همکاری کارشناسان دینی خواهر ارائه کرد.
هدایت  مرکز  عمده ترین  سیما،  و  صدا  گفت:  میقانی«  »آقای 
جامعه است و تشکیل گروه معارف در آن ضرورت دارد. باید تمام 

اتفاقات عرصه رسانه با زیربنای معارف دینی باشد.
یادآور شد: رهبر معظم  قائم مقام صدا و سیمای مرکز کرمان 
می فرمایند:  سیما  و  صدا  مسئوالن  با  دیدار  در  انقالب)مدظله العالی( 

»من انتظارم از شما این است که از سطح به عمق حرکت کنید.«
بخش  در  باید  خواهران  علمیه  حوزه های  داد:  ادامه  وی 
کارشناسی و محتوا به صدا و سیما کمک کند. خواهران طلبه باید 
صدا و سیما را یک رسانه تبلیغی بداند و برای این امر، تالش کنند.

قائم مقام صدا و سیمای کرمان خواستار شد
کمک حوزه های علمیه خواهران در تأمین محتوا، 

به صدا و سیما  

مجازی«  فضای  »آسیب شناسی  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( سیرجان برگزار شد.

ناامن  را  مجازی  فضای  حوزه،  استاد  سنجری«،  »حجت االسالم 
دانست و گفت: بزرگترین نعمت خداوند عقل است و عقل حکم می کند، 
نباید در فضای آلوده وارد شویم؛ زیرا ممکن است خودمان نیز آلوده شویم.
از  صحیح  استفاده  رسانه،  کارشناس  کارآموز«،  »آقای  نیز  ادامه  در 
مقام  داشت:  اظهار  و  دانست  ضروری  را  مجازی  فضای  ظرفیت های 
معظم رهبری)مدظله العالی( نامه ای را به زبان انگلیسی در فضای مجازی قرار 
دادند و این نهایت استفاده از ظرفیت این فضا است. باید از همین فضا 

علیه دشمن استفاده کنیم و تهدیدهای آن را به فرصت تبدیل نماییم.
بنده  تأکید کرد:  به عنوان دیگر سخنران،  فیروزآبادی«  »خانم 
با تکنولوژی و فضای مجازی مخالف نیستم، ولی با شیوه اعمال 

تکنولوژی و نحوه استفاده از فضای مجازی مخالفم.
وی اضافه کرد: اگر با رسانه بیگانه باشیم، نمی توانیم در مقابل 
تهدیدهای دشمن ایستادگی کنیم؛ لذا حضور در فضای مجازی با 

علم به نحوه استفاده صحیح از آن، الزامی است.

در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( بررسی شد

آسیب شناسی فضای مجازی

علمیه  مدرسه  در  ازدواج«  از  پیش  »مهارت های  آموزشی  دوره 
خواهران نرجسیه)س( سیرجان برگزار شد.

»خانم هاشمی«، کارشناس خانواده، هدف از ازدواج را تشکیل 
خانواده و تعهد قانونی و عاطفی متقابل برای تمام زندگی همراه با 

رضایت طرفین و آداب و رسوم خاص معرفی کرد.
پایان به بیان نقش زن و مرد در ازدواج  کارشناس خانواده، در 

پرداخت.

مهارت های پیش از ازدواج

خواهران  علمیه  مدرسه  در  اسالمی«  زندگی  »سبک  نشست 
نرجسیه)س( سیرجان برگزار شد.

»خانم معماری«، کارشناس مسائل خانواده، گفت: باید نگاهی 
نو به سبک زندگی داشته باشیم و در زندگی با ائمه اطهار)علیهم السالم( 

همراه باشیم، یعنی این بزرگواران را الگوی خود قرار دهیم.
قرار  الگو  و  معصومان)علیهم السالم(  زندگی  با  همراهی  افزود:  وی 

دادنشان، سبب تزکیه نفس و رشد انسان می شود.
گفتنی است، این کارشناس خانواده، در پایان نکات مشاوره ای 

در رابطه با برخورد با دیگران را ارائه داد.

برگزاری نشست »سبک زندگی اسالمی«

»حجت االسالم علم الهدی«، استاد حوزه و دانشگاه، در نشست 
پیرامون  سیرجان،  نرجسیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  تربیتی 

شخصیت حضرت فاطمه)س( مطالبی را بیان کرد.
وی خاطرنشان کرد: آن چه حضرت زهرا)س( در این عالم برای ما 
به ارث گذاشته اند، مکارم اخالقی، کرامات و معارف فاطمی است. 

باید سعی کنیم از پیروان حضرت فاطمه)س( باشیم.
فراوانی در  بانوان نقش  حجت االسالم علم الهدی اضافه کرد: 
تربیت جامعه دارند؛ زیرا مادران، مربی کودکان هستند و با تربیت 

خوب، می توانند ناهنجاری های جامعه را کاهش دهند.

بررسی نقش بانوان در تربیت جامعه

نحو  رویکرد  با  عرب  ادبیات  استادان  خدمت  »ضمن  دوره 
مفهومی« به همت حوزه علمیه خواهران کرمانشاه برگزار شد.

»حجت االسالم شیرافکن«، استاد حوزه، به بیان مسائل مربوط 
به علم ادبیات عرب پرداخت.

علمیه  مدارس  عرب  ادبیات  گرایش  استادان  دوره،  این  در 
خواهران استان کرمانشاه با مباحث مهم نحو مفهومی آشنا شدند.
همچنین شرکت کنندگان دوره اشکاالت و سئواالت علمی خود 

در زمینه تدریس ادبیات عرب را مطرح کردند.
ارتقای  دوره های ضمن خدمت، هر سال جهت  است،  گفتنی 
علمی و کیفیت تدریس استادان برگزار می شود که با ادامه چنین 

دوره هایی شاهد باال رفتن سطح علمی طالب می شویم.

به همت حوزه علمیه خواهران کرمانشاه برگزار شد

گردهم آیی استادان 
ادبیات عرب مدارس علمیه خواهران

امام  خواهران  علمیه  مدرسه  در  کریم«  قرآن  با  انس  »محفل 
خمینی)ره( کرمانشاه برگزار شد.

ایجاد بستری مناسب جهت انس بیشتر طالب با قرآن کریم و 
ایجاد فضای روحانی و معنوی، از اهداف برگزاری این محفل بود.

گفتنی است، با توجه به عالقه و استقبال طالب، این محفل به 
صورت مستمر برگزار خواهد شد. 

در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( برگزار شد

محفل انس با قرآن کریم

»خانم شهربانو قاضی محسنی«، معاون پژوهش مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( آزادشهر، از برگزاری نشست »شورای علمی ـ 

پژوهشی« در این مدرسه خبر داد.
»حجت االسالم  داور  استاد  حضور  با  نشست  این  گفت:  وی 
حسینعلی  »حجت االسالم  راهنما  استادان  و  نصرتی«  علی اکبر 
معینی فر«  سمیه  »خانم  و  رضی«  میرعرب  »محمدرضا  شیخ«، 
برگزار شد که در این جلسه 21 طرح اجمالی و یک طرح تفصیلی 

مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.
آزادشهر،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
هدف از برگزاری این جلسه را یافتن نقاط ضعف و قوت طرح ها، 
تالش در جهت تقویت نقاط قوت، برطرف کردن نواقص و تبادل 

نظر استادان راهنما درباره این طرح ها برشمرد.

در نشست شورای علمی ـ پژوهشی تصویب شد

21 طرح اجمالی و یک طرح تفصیلی

»خانم شهربانو قاضی محسنی«، معاون پژوهش مدرسه علمیه 
تحقیقات  دفاعیه  جلسه  برگزاری  از  آزادشهر،  الزهرا)س(  خواهران 
داوری »حجت االسالم علی اکبر  و  از طالب مدرسه  نفر   6 پایانی 

نصرتی« و با راهنمایی »خانم سمیه معینی فر« خبر داد.
معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آزادشهر اضافه 
کرد: در این جلسه تحقیقاتی با عنوان »تأثیر دلبستگی به دنیا در 
غفلت از یاد خدا«، »آثار اجتماعی و معنوی صدقه از دیدگاه آیات 
دیدگاه  از  آن  درمان  راهکارهای  و  پیامدها  و  »غفلت  روایات«،  و 
امام  از دیدگاه  امام علی)ع(«، »ویژگی های حکومت عدالت محور 
دیدگاه  از  »قضاوت  و  عاشورا«  قیام  تربیتی  »آموزه های  علی)ع(«، 

امام علی)ع(« دفاع شدند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

دفاعیه طالب از تحقیقات پایانی خود

سخنرانی  با  والدین«  به  »احترام  محوریت  با  فرهنگی  نشست 
»حجت االسالم محمدصالح منصوری«، امام جمعه بندرترکمن در 
جمع مسئوالن و طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 

این شهر برگزار شد.
و  دانست  واجب  فرزندان  بر  را  والدین  به  احترام  حوزه،  استاد 
به  احترام  اسالم،  مکتب  در  اخالقی  اصول  مهم ترین  از  گفت: 

والدین است که آیات و روایات تأکید فراوانی بر این مسئله دارد.
امام جمعه بندرترکمن ضمن برشمردن حقوق والدین بر فرزندان، 
عنوان کرد: اطاعت سه نوع است؛ اطاعت مطلق که مخصوص 
و  از کفار  نکردن  اطاعت  اطاعت ممنوع که شامل  خداوند است. 
شود،  گناه  به  منجر  اگر  که  مشروط  اطاعت  و  می شود  مشرکین 

واجب نمی شود.
در  فرزندان،  که  می کند  ایجاب  اخالق  و  انسانیت  افزود:  وی 
از  مرگشان  از  پس  و  آن ها  به  احسان  و  نیکی  از  والدین  حیات 

صدقات و یاد نیک در حق آن ها، غفلت نکنند.
حجت االسالم منصوری تصریح کرد: بی احترامی به پدر و مادر، 
ممنوع و حرام است. ادای حق والدین و سپاس از زحمات آن ها 
مانند حق خدا و شکر نعمت هایش از عهده ی توانایی ما خارج است 
و تنها باید زبان به عجز بگشاییم و بال تواضع و فروتنی به زیر پای 

آن ها بگسترانیم.
و  مسائل  تمام  برابر  در  گفت:  نیز  شکیبایی  و  صبر  درباره  وی 
باید  بود.  باید شکیبا  انسان ها قرار می گیرد،  راه  مشکالتی که سر 
امتداد  حقیقت  در  فرد  که  چرا  دانست؛  را  والدین  منزلت  و  قدر 

وجودی والدین خود است.

امام جمعه بندرترکمن بیان کرد

احترام به والدین، از مهم ترین اصول 
اخالقی در مکتب اسالم سخنرانی»خانم  با  طلبگی«  »زی  محوریت  با  اخالقی  نشست 

مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  حوزه،  استاد  تیموری«،  فریبا 
علمیه خواهران الزهرا)س( گنبد کاووس برگزار شد.

و  است  گناه  انسان،  سقوط  عامل  کرد:  بیان  تیموری  خانم 
اگر طلبه ای دارای باالترین مدرک و معدل علمی نیز باشد، ولی 
اخالق خوب و حسنه نداشته باشد، در زندگی تأثیر الزم و مفید را 
نخواهد داشت. زی طلبگی یعنی طلبه مواظب باشد به گناه نیفتد.
وی ضمن بیان حقوق متقابل استاد، شاگرد و طالب نسبت به یک دیگر، 

تأکید کرد: برای پیشرفت اخالقی خود باید زندگینامه علما را بخوانیم.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گنبدکاووس اظهار کرد: 
حتی فکر گناه نیز سبب سلب توفیق از انسان شده، می تواند عامل 

سقوط به ورطه گناه و هالکت باشد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست اخالقی با محوریت »زی طلبگی« 

و  طالب  حضور  با  قرآن«  و  دعا  تربیتی  »آثار  دینی  نشست 
استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گنبد کاووس برگزار شد.
»حجت االسالم جالل«، استاد حوزه و دانشگاه، گفت: معارف 
تقسیم می شود که  و احکام  به سه دسته، اصول، عقاید  اسالمی 

این سه علم، واجب عینی و بقیه علوم، واجب کفایی هستند.
امری  اخالقی،  ملکات  به  انسان  رسیدن  این که  بیان  با  وی 
به  و  است  توحید  دین  اسالم،  کرد:  خاطرنشان  است،  ضروری 

توحید نظری و عملی تقسیم می شود.
استاد حوزه اضافه کرد: اخالص، اکسیر اعظم و کبریت احمر 

است و نخستین قدم برای رسیدن به آن، گناه نکردن است.

برگزاری نشست دینی »آثار تربیتی دعا و قرآن«

»حجت االسالم عباس آبادی«، استاد حوزه و دانشگاه، در جمع 
طالب و استادان مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران و مدرسه 
بهار  آستانه  در  این که  بیان  با  گرگان،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
معنوی یعنی رسیدن ماه های شعبان و رمضان قرار داریم، گفت: 

باید خود را آماده احیا درون کنیم.
حضرت  سیره  تبیین  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 

زهرا)س( پرداخت.
استاد حوزه ضمن شرح و توضیح برخی دیگر از القاب حضرت 
زهرا)س(، پیرامون حب اهل بیت)علیهم السالم(، اضافه کرد: دین چیزی 
بغض ها  و  حب  را  اسالم  دین  اساس  نیست.  بغض  و  حب  جز 
به  زمینه ساز عشق  اهل بیت)علیهم السالم(  به  تشکیل می دهد. عشق 
خداوند است و دوست داشتن اهل بیت پیامبر)ص(، مهر ورزیدن به 

ارزش های واالی الهی است. 

در جمع طالب خواهر طلبه عنوان شد

معرفت به اهل بیت)علیهم السالم(؛ معرفت به خدا

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

»حجت االسالم سید محسن طاهری«، استاد حوزه و دانشگاه، 
با اشاره به این که ماه های رجب و شعبان سبب مقدمه سازی برای 
ورود به ماه مبارک رمضان می شود، تصریح کرد: ماه رجب، یک 
مطلوبیت ذاتی دارد و تنها جنبه مقدماتی ندارد. عبادت ها، ذکرها و 

اعمال وارد شده در این ماه، باید مورد توجه قرار گیرد.
بر  توبه  به مسئله  استغفار  اهمیت  کرد:  اظهار  استاد حوزه  این 
قلبی  بلکه تصمیم  نیست،  زبانی  و  لفظی  توبه،  می گردد. حقیقت 
است؛ تصمیم قلبی بر این که انسان اطاعت فرامین الهی همراه با 

انجام اعمال و اذکار را داشته باشد.

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

حقیقت توبه، تصمیم قلبی است

نظارت و ساماندهی حوزه علمیه  »آقای حسینی واعظ«، مدیر 
خواهران استان گلستان، در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( آزادشهر، گفت: از مهم ترین کارها و رسالت های طالب، 

حضور فعال در عرصه های دینی و فرهنگی است.
وی خاطرنشان کرد: با پیروزی انقالب اسالمی و توسعه اختیار 
قرار  حوزویان  دوش  بر  سنگین تری  مسئولیت های  دین،  عالمان 
گرفت. حوزه امروز باید در صدد ارائه الگوی همه  جانبه برای اداره 
تمدن   سوی  به  حرکت  و  معرفتی  نظام  اساس  بر  اسالمی  جامعه 
سازی اسالمی باشد؛ جامعه ای که در آن کسب معرفت و اجرای 
احکام فقهی، حقوقی و اخالقی اسالم، روان، پویا و مستمر باشد.

گلستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  ساماندهی  و  نظارت  مدیر 
اضافه کرد: طالب علوم دینی وظیفه دارند در راه  فهم دین خدا، بسیار 
تالش کنند و مقدمات الزم را فراهم کنند. طالب علوم دینی افزون  بر 

فهم، دفاع و ابالغ دین، متکفل تحقق دین در جامعه نیز هستند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تصریح شد
حضور فعال طالب در عرصه  های دینی و فرهنگی

خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  بهرامی«،  »صدیقه 
استان گلستان، تصریح کرد: نشست فصل زمستان سال 1394 
معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران استان در مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( گنبد کاووس و با هدف حل مشکالت پژوهشی 
و  تبیین  و  پژوهشگران  پژوهشی  مبانی علمی  ارتقای  تحقیقی،  و 

تشریح پروژه های پژوهشی انجام پذیرفت.
از  دفاع  جهت  طالب  سنوات  زمانبندی  به  توجه  افزود:  وی 
تحقیقات پایانی، توجه به مواد و مراتب نامه ها، نظارت و ساماندهی 
وبالگ های پژوهشی، ارائه تقویم ساالنه شورای علمی پژوهشی 
مدارس در سال 95 و... از مسائل مطرح شده در این نشست بود.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران گلستان در بخش دیگری 
از سخنان خود، حضرت فاطمه)س( را معیار فضائل و اسوه سرامدان 
عصمت دانست و گفت: زندگی ایشان کوتاه، ولی سراسر نورانیت 

بود. خدامحوری حضرت فاطمه)س( اسوه بزرگان عالم است.

به منظور بررسی مشکالت پژوهشی انجام شد

گردهم آیی معاونان پژوهش 
مدارس علمیه خواهران استان

شهیده  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  کشیر«،  حکیمه  »خانم 
بنت الهدی علی آباد کتول، از غبارروبی مزار مطهر شهدای گمنام 
روز  نخستین  در  مدرسه  این  طالب  و  معاونان  استادان،  توسط 

تحصیلی سال 1395 خبر داد.
از انجام این  با شهدا در سال جدید را هدف  وی تجدید میثاق 

عمل برشمرد.

به همت مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت  الهدی انجام شد

غبارروبی مزار مطهر شهدای گمنام

مدرسه  طالب  جمع  در  »موعظه«  موضوع  با  اخالقی  نشست 
علمیه خواهران کوثر)س( علی آباد کتول برگزار شد.

»حجت االسالم جعفر یوسفی«، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه علی آبادکتول، گفت: موعظه باید محترمانه و مخفیانه و با 

در نظر گرفتن آبروی شخص باشد. 

در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( برگزار شد

نشست اخالقی با موضوع »موعظه«

حضرت  شخصیت  و  مقام  زندگی،  سبک  »بررسی  همایش 
فاطمه)س(« در مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی علی آباد 

کتول برگزار شد.
پیرامون  حوزه،  استاد  شاهرودی«،  مرتضوی  بیگم  مریم  »خانم 
نحوه تربیت فرزند، نورانیت حضرت زهرا)س( و مقام حضرت زینب)س( 

که تربیت شده حضرت فاطمه)س( هستند، به ایراد سخن پرداخت.

بررسی سبک زندگی،
 مقام و شخصیت حضرت فاطمه)س(
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بابلمازندران

آملمازندران

بهشهرمازندران

جویبارمازندران

قائمشهرمازندران

کوهدشتلرستانبندرانزلیگیالن

ازنالرستان

الیگودرزلرستان

بروجردلرستان

نشست سیاسی در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بندرانزلی 
برگزار شد.

ولی فقیه  نمایندگی  دفتر  مسئول  مهدی زاده«،  »حجت االسالم 
در سپاه بندرانزلی، به بررسی مسائل و اتفاقات اخیر منطقه پرداخت.
جمهوری  سیاسی  و  نظامی  پیشرفت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

اسالمی  ایران، نکاتی درباره برجام مطرح کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

بررسی دالیل حوادث منطقه

طرح  در  بندرانزلی  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
»مطهر« حضور پیدا کردند.

در این طرح، طالب به امر به معروف و نهی از منکر می پردازند.
مشاوره دادن به افراد در زمینه رفتارهای اجتماعی سالم از دیگر 

اهداف برگزاری این طرح است.

حضور طالب مدرسه علمیه خواهران 
فاطمیه)س( در طرح »مطهر«

نشست تربیتی با موضوع »اخالص در زندگی طالب« در مدرسه 
علمیه خواهران نجمیه)س( ازنا برگزار شد.

طالب  انگیزه  یادآوری  ضمن  حوزه،  استاد  طاهرنژاد«،  »خانم 
برای ورود به حوزه، موانعی که در این راه وجود دارد را مورد بررسی 

قرار داد.
وی همچنین با تأکید بر اخالص به عنوان برترین انگیزه و الزمه 
طلبگی، خاطرنشان کرد: طالب با داشتن انگیزه الهی و معنوی 
انگیزه های  تمامی  از  پوشی  و چشم  دین  معارف  جهت کسب  در 
به  روز  الهی  الهی، می توانند در جهت کسب رضای  و غیر  مادی 

روز موفق تر باشند.

در نشست »اخالص در زندگی طالب« عنوان شد

اخالص، مهم ترین الزمه طلبگی

منابع  با  آشنایی  و  دیجیتالی  منابع  از  استفاده  »روش  نشست 
با  ازنا  نجمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  تفسیری«  و  تاریخی 

حضور طالب تازه وارد برگزار شد.
تبیین  ضمن  استاد،  عنوان  به  جعفری«  »خانم  کارگاه،  این  در 
فوائد استفاده از منابع دیجیتالی، به چگونگی برخورداری از کتب 
تفسیری و تاریخی، لغت نامه ها و تشکیل پرونده علمی نیز اشاره 

کرد.
در بخش دیگری از این نشست، طالب به صورت عملی برخی 

مطالب تحقیقاتی را مورد بررسی قرار دادند.
علمیه  مدرسه  طالب  کارگاه،  این  برگزاری  با  است،  گفتنی 
خواهران نجمیه)س( ازنا با چگونگی بکارگیری منابع نرم افزاری آشنا 

شدند.

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

روش صحیح استفاده از منابع دیجیتالی و 
آشنایی با منابع تاریخی و تفسیری

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( الیگودرز، در آستانه ایام اعتکاف 
رجبیه، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی »احکام اعتکاف« کرد.

علمیه  مدرسه  مسئوالن  و  استادان  طالب،  کارگاه،  این  در 
خواهران فاطمیه)س( الیگودرز حضور داشتند.

همچنین جزوه های احکام اعتکاف بر اساس رساله مراجع معظم 
تقلید تهیه و به عنوان محور مباحث، در این کارگاه مطرح شد.

گفتنی است، اعضای این کارگاه، به عنوان مبلغ در ایام اعتکاف 
در مساجد حضور خواهند داشت.

در آستانه ایام اعتکاف رجبیه برگزار شد

کارگاه آموزشی »احکام اعتکاف«

غالمرضا  »آیت الله  درگذشت  روز  چهلمین  بزرگداشت  مراسم 
مدرسه  در  معاصر  محقق  و  ادیب  فرهیخته،  عالمان  از  موالنا« 

علمیه خواهران محدثه)س( بروجرد برگزار شد.
در این مراسم »حجت االسالم رحمت«، استاد حوزه و دانشگاه، 

به بیان مقام معنوی مرحوم آیت الله موالنا پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران محدثه)س( برگزار شد

مراسم بزرگداشت چهلمین روز 
درگذشت »آیت الله غالمرضا موالنا«

خواهران  علمیه  مدرسه  در  زندگی«  در  »تأثیر سالمتی  نشست 
فاطمه الزهرا)س( کوهدشت برگزار شد.

اصلی  هسته  که  سالمت  خانواده،  کارشناس  پیری«،  »خانم 
تندرستی است را مهم ترین بحث در زندگی دانست.

وی همچنین به بیان نقش بسزای بانوان در سالمت جسمی و 
روحی خانواده پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »تأثیر سالمتی در زندگی«

نشست سبک زندگی اسالمی با موضوع »خانواده و روابط زوجین« 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( کوهدشت برگزار شد.

»آقای بحری«، کارشناس مسائل خانواده، گفت: نظام خانواده 
دارای جایگاه و موقعیت ویژه ای مبتنی بر مصالح مهم و حکیمانه 

الهی است.
وی افزود: برای تشکیل خانواده خوب، باید به کرامت انسانی، 
به  پایبندی  مدارا،  محوری،  عدالت  معنوی،  ارزش های  حاکمیت 
صفات اخالقی و دانستن مهارت های زندگی توجه ویژه ای داشت.
کارشناس مسائل خانواده با اشاره به آیه 21 سوره »روم«، اضافه 
و  مودت  ایجاد  و  آرامش  را  ازدواج  از  هدف  متعال  خداوند  کرد: 

رحمت بیان می کند.
است،  دو طرفه  ایجاد مودت که محبتی  برای  داد:  ادامه  وی 
و  الزم  خانواده  اعضای  میان  حسنه  روابط  ایجاد  و  محبت  ابراز 
مانند  حسنه  اخالقی  صفات  داشتن  سایه  در  که  است  ضروری 

تواضع، عفت کالم، گذشت و... حاصل می شود.
تأکید کرد: کسب مهارت های الزم برای برقراری  آقای بحری 
روابط زوجین، بسیار ضروری است که در این باره می توان به خود 

گاهایی، کنترل خشم، داشتن توانایی حل مسئله و... اشاره کرد. آ

نشست سبک زندگی اسالمی با موضوع 
»خانواده و روابط زوجین« 

علمیه  مدرسه  در  انگلیسی«  زبان  »مکالمه  آموزش  کارگاه 
خواهران فاطمه الزهرا)س( کوهدشت برگزار شد.

این کارگاه با توجه به اهمیت بیداری اسالمی در جوامع بین المللی و 
در پی سفارش آیت الله العظمی مکارم شیرازی به طالب جهت یادگیری 

زبان های خارجه در راستای تبلیغ دین مبین اسالم، برگزار شد.
گفتنی است، »آقای جهانی« استاد این دوره بود.

در پی  تأکید مراجع معظم تقلید برگزار شد

کارگاه آموزشی »مکالمه زبان انگلیسی«

نشست »شخصیت شناسی عالمه طباطبایی« و معرفی تفسیر شریف 
»المیزان« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( آمل برگزار شد.

در این نشست »خانم سیده مریم یزدان پناه«، استاد حوزه، درباره 
و  فیلسوف  ایشان  کرد:  بیان  طباطبایی،  عالمه  شخصیت  معرفی 
مفسر بزرگ قرآن کریم بود که افزون بر علم تفسیر، در علوم دیگری 
و...  عرب  ادبیات  فلسفه،  فقه،  ورزش،  معماری،  کشاورزی،  مانند 
سرآمد و بی نظیر بود. به گفته فرزندشان، همین بصیرت و صاحب نظر 

بودن در علوم مختلف سبب شد تا ایشان را »عالمه« خطاب کنند.
وی با بیان برخی از ویژگی های اخالقی و علمی عالمه، اضافه 
به  بود؛  وقت  و صرفه جویی  دقت  استاد،  این  ویژگی های  از  کرد: 
گونه ای که وقتی تفسیر المیزان را می نوشتند، نیازی به پیش نویس 
نداشت، یعنی نخست بی نقطه می نوشتند و هنگام مرور مطالب، 

نقطه گذاری می کردند تا در وقت صرفه جویی شود.
کارشناس تفسیر قرآن در ادامه پس از معرفی آثار عالمه طباطبایی، 
تفسیر  کرد:  تصریح  المیزان،  شریف  تفسیر  ارزش  و  اهمیت  درباره 
المیزان از جامع ترین و مفصل ترین تفاسیر شیعی قرآن کریم در قرن 
چهاردهم هجری است که در 20 جلد و طی 20 سال به زبان عربی 
به قلم عالمه تألیف گردیده است، نخست توسط تعدادی از استادان 
برجسته و سپس به نظر خود عالمه مبنی بر ترجمه کل تفسیر به یک 

قلم، توسط »سید محمد باقر موسوی همدانی« ترجمه گردید.
المیزان،  تفسیر  نگارش  شیوه  این که  به  اشاره  با  یزدان پناه  خانم 
روش »قرآن به قرآن« بود، بیان داشت: در این روش، نخست مؤلف 
مجموعه چند آیه از یک سوره را که سیاق واحدی دارد، ذکر می کند 
و به بیان مفردات، وجوه اشتقاق و مباحث لغوی می پردازد. سپس در 
بخش بیان آیات، به تفکیک هر آیه، کار تفسیر و تبیین مفاهیم را پی 
می گیرد. با توجه به اندیشه فلسفی عالمه طباطبایی، تفسیر وی بر 
قرآن بیشتر رویکردی فلسفی می یابد؛ اگر چه می کوشد تا از چارچوب 

قرآن و دایره داللت های لفظی و معنایی آیات گامی فراتر نگذارد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »شخصیت شناسی عالمه 
طباطبایی« و معرفی تفسیر شریف المیزان«

نشست  در  تربیتی،  مباحث  کارشناس  مکانیکی«،  »خانم 
رجب،  ماه  گفت:  بابل  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی 
ماه بزرگ و با عظمت خدا است و باید لحظه لحظه آن را فرصت 

و غنیمت شمرد.
شاخصه  های  بارزترین  از  یکی  روزه داری  و  امساک  افزود:  وی 
تقرب به خداوند در ماه رجب است و بندگان با عمل به واجبات و 
را طی  تقرب  راه های  و  از معاصی دور شوند  مستحبات می توانند 

کرده، ره توشه تقوی را کسب کنند.
باقر)ع( مولود  کارشناس مسائل تربیتی اضافه کرد: امام محمد 
لحاظ  از  و هم  پدر  لحاظ  از  ایشان هم  مبارک رجب هستند.  ماه 
مادر، علوی و فاطمی بوده، مقام مادر بزرگوارشان آن قدر باال بوده 
است که به عنوان »مستجاب الدعوه« یاد می شوند. کنیه مبارک 
آن امام همام، »باقر« است؛ چرا که ایشان تمام دریچه های علم و 
دانش را گشودند، به گونه ای که قبل از آن نقل احادیث و عمل به 

آن توسط حکام ظالم  ممنوع و متروک شده بود.
وی خاطرنشان کرد: باقرالعلوم)ع(، در آن خفقان از طریق ابزار 
تبلیغ، به دفاع از مبانی دین پرداختند و گروه های انحرافی معتزله و 
مرجعه را از طریق مناظره به مبارزه می طلبیدند و پایه های بی اساس 
اعتقادی آنان را شکسته، بر آنان پیروز می شدند. ایشان در مناظره 
سرآمد بودند و تمام شبهات را منکوب می کردند. از طالب انتظار 

می رود در مسیر علمی، رهرو واقعی امام محمدباقر)ع( باشند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد
روش امام باقر)ع( در مبارزه با گروه های انحرافی

در  طلبه ها«  رسالت  و  مجازی(  )فضای  دوم  »زندگی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران قدسیه)س( بهشهر برگزار شد.

»آقای عبدی«، کارشناس رسانه، با اشاره به سخنی از حضرت 
علی)ع( که فرمودند: »اعوذ بالله من علم الینفع«، اظهار داشت: 
طلبه افزون بر خود سازی باید به فکر اصالح و ساختن دیگران هم 
گاهی به زمانه است. روایت می فرماید: »العالم  باشد که مستلزم آ

بزمانه التهجم علیه بالوابس.«
تصریح  حاضر،  عصر  در  سازی  جهانی  موضوع  به  توجه  با  وی 
کرد: امروزه تنها 10 درصد استفاده از تلفن های همراه برای مکالمه 
جدید  فرهنگ  ایجاد  و  فرهنگ  تغییر  برای  آن  درصد   90 و  است 
است. مغز تنها عضوی از بدن است که هیچ وقت پیر نمی شود و هر 
چه بیشتر از آن استفاده شود، بیشتر کار می کند و فعال تر می شود؛ 
در حالی که برخی انسان ها از این عضو بدن کمتر استفاده می کنند 

و همه  کارهایشان را به ابزار و موبایل واگذار می کنند.
ابزاری  از  استفاده  این که  بیان  با  مجازی  فضای  کارشناس 
مانند تلفن همراه اجتناب ناپذیر است، راهکارهای زیر را در بهینه 
به  ابزار  این  از  باید  نخست  کرد:  مطرح  آن ها  از  کردن  استفاده 
صورت مدیریتی استفاده کرد. نگه داشتن دین در آخر الزمان مانند 
نگه داشتن زغال گداخته در کف دست است. راهکار دوم، تبدیل 
تهدیدها به فرصت است. صدف وقتی در دل دریاست و زباله ای که 
از دریا به درون آن می ریزد، مانند توانایی خارج کردن آن را ندارد از 
جوهره  وجودی خود برای ساختن این زباله ها کمک می گیرد و در 

نهایت جواهر و مروارید از آن بیرون می آید.

در مدرسه علمیه خواهران قدسیه)س(  عنوان شد

فضای مجازی و رسالت طالب نسبت به آن

در  سیاسی،  مسائل  تحلیلگر  محمدی«،  علی  »حجت االسالم 
جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( جویبار گفت: طالب 
به عنوان نخبگان جامعه، باید با عمل و اقدام خود، افکار جامعه را 

در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( سوق دهند.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که نخبگان جامعه همواره مورد 
امام خامنه ای)مدظله العالی( هستند و  العظمی  آیت الله  خطاب حضرت 
با  کرد:  اظهار  هستند،  عمومی  افکار  و  ایشان  بین  رابط  واقع  در 
توجه به اهمیت مسائل فرهنگی، باید دغدغه های دینی و اعتقادی 

جامعه توسط طالب بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
سازی  مقاوم  واقع  در  که  مقاومتی  اقتصاد   به  اشاره  با  وی 
استقامت  پایه  بر  جامعه  اقتصاد  اگر  گفت:  است،  جامعه  اقتصاد 
این که رهبر معظم  و  به صفر می رسد  اقتصاد  آسیب پذیری  باشد، 
کردند،  اضافه  را  عمل«  و  »اقدام  عنوان  امسال  انقالب)مدظله العالی( 

یعنی تاکنون کار محسوسی صورت نگرفته است.
مسئله  با  مقابله  در   داشت:  اظهار  ادامه  در  سیاسی  تحلیلگر 
تحریم ها، باید از تهدیدها، فرصت سازی شود، مانند 8 سال فشار 
محکم  سبب  که  جنگ  زمان  در  اقتصادی  و  سیاسی  نظامی، 
شکوفایی  سبب  تحریم ها  واقع  در  شد.  انقالب  پایه های  شدن 
استعدادها و رشد علم و فناوری شد که همین مّد نظر مقام معظم 

رهبری)مدظله العالی( است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

اقتصاد  مقاومتی؛ مقاوم سازی اقتصاد جامعه

کرسی آزاداندیشی با موضوع »اشتغال زنان« در مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا )س( جویبار برگزار شد.

در  گفت:  بحث،  کننده  ارائه  استاد  عنوان  به  رجبی«  »خانم 
قرآن کریم هیچ آیه ای دال بر عدم اشتغال زن در بیرون از منزل 
وجود ندارد. از طرفی در صدر اسالم، بانوان شغل هایی مانند خرما 
فروشی و عطر فروشی داشته اند و پیامبر)ص( آن ها را از این کار نهی  
نکرده اند. اشتغال زنان، فوائد فردی اجتماعی، اقتصادی و... دارد.
کرد:  تصریح  منتقد،  استاد  عنوان  به  خلیلی«  »خانم  همچنین 
اشتغال زنان، رفع مشکل یا ایجاد مشکل تازه می کند؟ وظیفه بانوان، 
که  پروری است؛ چرا  فرزندان  و  منزل، شوهرداری  امور  به  رسیدگی 
زن و مرد تفاوت های زیستی و روانی دارند. زن و مرد در خانواده مانند 
دو بال پرنده اند که با کمک یک دیگر می توانند زندگی و فرزندانشان را 
صحیح تربیت کنند. مردان آمادگی بیشتری برای کار و تأمین معاش 
دارند و زنان کانون محبت و مهرورزی اند که با محبت خود می توانند 
فرزندان را سیراب کرده، شوهرانشان را پایبند خانواده نمایند. شوهر و 

فرزندان نیز نیاز به آرامش و آسایش روحی و روانی دارند.
خانم »حشمتی« به عنوان داور نیز در جمع  بندی مطالب، اظهار کرد: 
اشتغال زنان صرف نظر از فوائد، آسیب هایی نیز دارد که هر دوی آن ها 

در جامعه مشهود است، ولی باید اشتغال زنان به درستی تبیین شود.           

برگزاری کرسی آزاداندیشی »اشتغال زنان«

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  عربانی«،  یکتا  فاطمه  »خانم 
فاطمیه)س( صومعه سرا، از اجرای طرح »ایمان، حجاب و عفاف« 

به همت طالب و استادان این مدرسه خبر داد.
پایگاه های  و  دخترانه  مدارس  تمامی  در  طرح  این  گفت:  وی 

بسیج شهر صومعه سرا برگزار شد.
دهه  پایان  تا  عفاف«  و  حجاب  »ایمان،  طرح  است،  گفتنی 

نخست اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

صومعه سرامازندران
به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

طرح »ایمان، حجاب و عفاف«

فریدونکنارمازندران

در   » خانواده  استحکام  و  تعادل  ایجاد  »راهکارهای  نشست 
مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( فریدونکنار برگزار گردید.

که  نشست  این  در  حوزه،  استاد  حلیمی«،  »حجت االسالم 
جایگاه  تبیین  به  برگزار شد،  و همسران طالب  خانواده  با حضور 
خانواده پرداخت و هدف از ازدواج را با توجه به آیات قرآن و کالم 

اهل بیت)علیهم السالم(، رسیدن به آرامش دانست.
استاد حوزه در ادامه، خانواده ها را از نظر رفتاری به چهار قسم 

تقسیم کرد.
حجت االسالم حلیمی در پایان با اشاره به راهکارهای استحکام 
کم  همسر،  فامیل  و  خانواده  با  رحم  صله  کرد:  اضافه  خانواده، 
باال بردن همدلی،  پایین آوردن خرج رفتاری در زندگی،  کردن و 
بنیان  تحکیم  راه های  از  خانواده  اعضای  به  محبت  وفاداری، 

خانواده است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( بررسی شد

 راهکارهای ایجاد تعادل و استحکام خانواده 

»آیت الله علی معلمی«، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان 
رهبری، در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
تقویت  برای  تنها  نه  انقالب عظیم اسالمی،  بیان کرد:  قائمشهر 
مبانی دینی و اعتقادی مردم، بلکه جهت رونق زندگی، اقتصاد و 
توازن دخل و خرج مردم  نیز بود. همچنین نظر حضرت امام)ره(، 
تعقیب اهداف حکومت اسالمی برای حاکمیت دینی در جامعه و 

برخورداری مردم از مواهب الهی بود.
قائمشهر  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس 
باورند که مشکالت  این  بر  ما  از مدیران  ادامه داد: متأسفانه برخی 
اقتصادی در سایه مذاکره و سازش با آمریکا حل خواهد شد؛ در حالی 
که پس از مذاکره مشاهده گردید که تغییری در کشور به وجود نیامد. 
در حالی که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بارها فرموده اند: »تنها راه 
حل برطرف شدن مشکالت معیشتی و اقتصادی کشور، در تکیه به 

نیرو، استعداد و تولید داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی است.«
و  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  معلمی  آیت الله 
همه  باید  رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام  امسال  شعار  به  توجه  با 
ارکان نظام و آحاد مردم به ویژه دولت، همت نموده، با طراحی و 
برنامه ریزی درست در جهت تحقق عینی و عملی اقتصاد مقاومتی 
گام بردارند. همچنین در برابر تحریم دشمن، مسئوالن با مدیریت 

درست، کشور را به سمت و سوی خود کفایی پیش ببرند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری:

مسئوالن با برنامه ریزی درست، در جهت 
تحقق عینی اقتصاد مقاومتی گام بردارند

»حجت االسالم  محرابیان«، استاد حوزه و دانشگاه، در جلسه ای 
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  حضور  با  که 
قائمشهر برگزار گردید، گفت: »عالمه مجلسی« در کتاب خود از 
منبر  از  نقل می کند: »زمانی می رسد که جوان ها  اکرم)ص(  رسول 
و محراب فرار می  کنند و مسجدها در وقت نماز از جوان ها خالی 
می گردد. وقتی این اتفاق در جامعه ای رخ دهد، بدانید آن جامعه 
به سه بال گرفتار می شود؛ برکت از مال می رود، گرفتار آدم های بد 

می شوند و بی دین و بی ایمان از دنیا می روند.«
اهل بیت)علیهم السالم(  و  قرآن  انسان،  برای  پناهگاه  بهترین  گفت:  وی 
هستند. پروردگار متعال در آیه 35 سوره مائده می فرماید: »ای اهل ایمان از 
خدا بترسید و با وسیله به او تقرب جوئید.« این وسیله، ائمه اطهار)علیهم السالم( 

هستند. سعی کنیم روزانه توسلی به این بزرگواران داشته باشیم.
حجت االسالم  محرابیان خاطرنشان کرد: نباید هیچ کار خوبی 
را رها کرد، حتی کارهای نیک کوچکی که پیش می آید. چه بسا 
یک کار نیک کوچک سبب عاقبت بخیری فرد شود. همچنین از 

کارهای ناپسند و بد که به ظاهر کوچک هستند، باید دوری کرد.
ائمه  می خواهیم  اگر  کرد:  اضافه  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
اطهار)علیهم السالم( پناهگاه ما باشند، باید چهار عمل، توسل، معرفت، 

متابعت و عمل را داشته باشیم.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مطرح شد

قرآن و اهل بیت)علیهم السالم(؛ 
بهترین پناهگاه برای انسان ها



کرسی آزاداندیشی با موضوع »رابطه با آمریکا؛ بلی یا خیر؟« به 
همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( اردکان برگزار شد.

»آقای کارگر«، کارشناس مسائل سیاسی، به عنوان استاد ارائه 
دو طرفه  رابطه  کرد:  بیان  این گونه  را  رابطه  مفهوم  بحث،  کننده 
نیاز و حل مشکل است. در عرف دنیا و  و هم سطح، در راستای 

جهان اسالم، رابطه نفس تعامل با یک دیگر است.
در ادامه جلسه طالب به عنوان منتقدان سخنانی مطرح نمودند.
»حجت االسالم مروتی« به عنوان داور، در این کرسی آزاداندیشی 
عنوان کرد: رابطه با آمریکا، ضامن پیشرفت ایران نیست و مبنای 

دشمنی ما با آمریکا بر سر آرمان ها است.
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علمیه  مدرسه  در  مبلغان«  مداحی  و  »تجوید  آموزشی  دوره 
خواهران الزهرا)س( کالردشت برگزار شد.

»خانم پناهی«، کارشناس مسائل دینی، به بیان مباحث تجوید قرآن 
کریم مانند حرکات، مد، حروف مقطعه، کوتاه و کشیده و... پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: متن و شعر 
سبب  که  اشعاری  همچنین  شود.  خوانده  درست  مداحی  در  باید 

وهن اسالم و تشیع می شود، خوانده نشود.
از  پیش  است  بهتر  البته  کرد:  تأکید  دینی  مسائل  کارشناس 
مداحی دعای سالمتی امام زمان)عج( و در پایان آن نیز اشعاری در 

مدح اهل بیت)علیهم السالم( قرائت شود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( انجام شد

برگزاری دوره آموزش تجوید و مداحی مبلغان

زندگی  سبک  در  خانواده  »نقش  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
اسالمی« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت برگزار شد.

»خانم زینت مهدیان« گفت: خانواده، بر پایه ازدواج زن و مرد 
شکل گرفته است و با تولید مثل توسعه می یابد. 

و  انسانی  شخصیت  سازندگی  اساس  نهاد،  این  افزود:  وی 
مهم ترین عامل تکامل جامعه بشری است. 

وظایف  به  آشنایی  ایمان،  عشق،  محبت،  داد:  ادامه  حوزه  استاد 
یکدیگر، خوش رفتاری، صبر و مدیریت، موجب تحکیم خانواده می شود.
خانم مهدیان، در پایان، به راهکارهای تقویت و تحکیم خانواده 

اشاره کرد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

نقش خانواده در سبک زندگی اسالمی

نشست  در  مذهبی،  کارشناس  شفیعی«،  شجاع  »آقای 
امام  گفت:  کالردشت،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  تربیتی 
محمدباقر)ع(، پایه گذار نهضت بزرگ علمی و شکافنده علوم است. 
پرسش  به  پاسخ  در  باقر)ع(  امام  نقل شده،  تاریخ  در  افزود:  وی 
ُاسقف مسیحیان که خطاب به ایشان می گوید: مسیحی هستید یا 
مسلمان؟ پاسخ می دهند: مسلمان. اسقف سئوال می کند: درباره 
مدفوعی  ولی  می آشامند،  می خورند،  بهشتی ها  که  آخرت  جهان 
ندارند، آیا نمونه ای دارید؟ حضرت)ع( پاسخ می دهند: بله؛ جنین در 
رحم مادر. اسقف می پرسد: از نعمت های بهشت هر چه بخوری کم 
نمی شود، آیا نمونه ای دارید؟ امام)ع( پاسخ می دهند: بله، نمونه آن 
آتش است که صدها شعله از آن گرفته می شود، ولی کم نمی شود.

امام)ع(  از  اسقف مسیحیان هر سئوال سختی  یادآور شد:  وی 
می گوید:  اسقف  پایان  در  می دهند.  پاسخ  ایشان  می پرسند، 
مسلمانان می خواستید، مرا رسوا کنید، سال بعد مرا در جمع خود 
نمی بینید. هشام بن عبدالملک پس از این موضوع، امام باقر)ع( را 
از دمشق بیرون می کند و حتی به امام)ع( و فرزندش امام جعفر)ع( 

تهمت مسیحی بودن می زند. 

امام باقر)ع(؛ پایه گذار نهضت بزرگ علمی

خمین  هاجر)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  فرهنگی  نشست 
برگزار شد.

تبریک  با  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  احمدی«،  »حجت االسالم 
توجه  باید  ماه  این  اعمال  به  گفت:  رجب  پرفضیلت  ماه  حلول 

ویژه ای داشت و قدر این ماه عظیم رادانست.

در مدرسه علمیه خواهران هاجر)س( عنوان شد:

اعمال ماه رجب را باید قدر دانست

همایش »یاس نبوی« به منظور بزرگداشت مقام زن، در مدرسه 
علمیه خواهران کوثر)س( زرندیه برگزار شد.

خانواده،  کارشناس  دهنوی«،  این همایش »حجت االسالم  در 
درباره همسران موفق و خانواده، مطالبی را بیان کرد.

در حاشیه همایش نیز، نمایشگاه »عفاف و حجاب« با غرفه های 
ارائه  و  کتاب  نمایشگاه  مذهبی،  مشاوره  شرعی،  مسائل  به  پاسخ 

بسته های فرهنگی برپا شد.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( برگزار شد

همایش »یاس نبوی«

»حجت االسالم حسینی«، امام جمعه ساوه، در نشست سیاسی 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( ساوه، پیرامون والیت فقیه 
و حکومت دینی، گفت: پایگاه فرهنگی و ارزشی فرد، بنیانگذار و 
تعیین کننده نوع حکومت و چگونگی قانون جامعه است و در هر 

جامعه سیاسی، نیاز به حکومت و قانون ضروری است.
امام جمعه ساوه در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین نقش 

عقل در استنباط عقاید حقوقی از دیدگاه اسالم پرداخت.

امام جمعه ساوه در جمع طالب خواهر بیان کرد

حکومت و قانون، نیاز ضروری جامعه

علمیه  مدرسه  آموزش  معاون  شوکتی«،  فرد  مرضیه  »خانم 
خواهران فاطمه الزهرا)س( ساوه، در نشستی فرهنگی به بیان صفات 

امام هادی)ع( پرداخت.
امام جواد)ع( در سن 9  از شهادت  امام دهم)ع( پس  افزود:  وی 
سالگی به امامت می رسند. مقام علمی ایشان به گونه ای بود که 
همه در مقابلشان خضوع و خشوع می کردند. البته در کنار »متوکل 
عباسی« کسانی بودند که خود را فقیه می دانستند، ولی در بسیاری 

از مسائل به امام هادی)ع( مراجعه می کردند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مطرح شد

خضوع و خشوع دشمنان 
در برابر مقام علمی امام هادی)ع(

مدرسه  در  هادی)ع(«  امام  معارف  »تبیین  موضوع  با  نشستی 
علمیه خواهران نرجسیه)س( سنجان برگزار شد.

»حجت االسالم آقازاده«، استاد حوزه و دانشگاه، به تبیین سیره 
امام هادی)ع( پرداخت.

پیشرفت  در  مهمی  نقش  بردباری  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
می فرمایند:  این باره  در  هادی)ع(  امام  و  دارد  افراد  موفقیت  و  کارها 
الحق  ان  و  بحلمه،  ظلمه  علی  یعفی  ان  یکاد  الحالم  الظالم  »ان 
السفیه یکاد أن یطفی نور حقه بسفهه؛ ستمگر بردبار چه بسا بخاطر 
حق  انسان  است  ممکن  و  گیرد  قرار  بخشودگی  مورد  بردباری اش 
بجانب بی حلم، روشنایی نور حقش بخاطر سفاهتش خاموش گردد.«

در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( تبیین شد
معارف امام هادی)ع(

در پنجمین روز از هفته زن که با عنوان »زن، عفاف، تربیت و 
تحکیم بنیان خانواده« نامگذاری شده بود، جمعی از طالب خواهر 
و بانوان شاغل در دستگاه های اجرائی اراک با نماینده ولی فقیه در 

استان مرکزی دیدار کردند.
»آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی« در این دیدار با اشاره به اهمیت 
حوزه علمیه خواهران و توجه بانوان به تحصیالت دینی و کسب معارف 
الهی گفت: هدف از تشکیل حوزه های علمیه خواهران، مدرک گرایی 
گاه و عالم به علوم دینی و معرفتی  نیست. ما به دنبال تربیت بانوان آ

هستیم تا با حضور خود در جامعه، به رشد معرفتی افراد کمک کنند.
و  دینی  دانش  باالی  سطوح  از  باید  حوزوی  بانوان  داد:  ادامه  وی 
معرفتی برخوردار باشند تا بتوانند نیاز جامعه را در این حوزه جوابگو باشند.
آیت الله دری نجف آبادی افزود: بانوان حوزوی باید افزون بر رشد 
آموزه های  بر  منطبق  و  آموزنده  کرداری  و  رفتار  خود،  دینی  سواد 

اسالمی داشته باشند.
ترغیب  و  تشویق  لزوم  بر  مرکزی،  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
یادآور  و  کرد  تأکید  علمیه  در حوزه های  به حضور  نسبت  دختران 
در  تحصیل  و  دینی  علوم  به کسب  را  دختران خود  مادران،  شد: 

حوزه تشویق کنند.

آیت الله دری نجف آبادی در جمع بانوان طلبه:

وظیفه حوزه های علمیه خواهران؛ تربیت بانوان 
آگاه برای افزایش رشد معرفتی جامعه 

علمیه  مدرسه  در  عفاف«  و  »راسخون حجاب  نشست سیاسی 
خواهران الزهرا)س( هرمزگان برگزار شد

»حجت االسالم حمیدرضا خیراندیش«، استاد حوزه و دانشگاه، 
آفرینش  گرو  در  جهان  آفرینش  قدسی،  حدیث  اساس  بر  گفت: 
ارزشمندی  و  از چنان مقام واال  فاطمه)س( است. حضرت زهرا)س( 

برخوردار بودند که پیامبر)ص( از ایشان آرامش می گرفتند.
وی ادامه داد: حضرت زهرا)س( از مصادیق حدیث کساء هستند 
پیامبراکرم)ص(،  است.  ایشان  عظمت  و  عصمت  نشانگر  این  و 
معرفی  بشریت  برای  الگو  بهترین  عنوان  به  را  زهرا)س(  حضرت 
کرده اند و ما نیز اگر به سیاست های کلی تربیتی حضرت فاطمه)س( 
که  نتیجه می رسیم  این  به  کنیم،  توجه  فرزندانمان  تربیت  امر  در 

ایشان خود عامل بودند و این سبب تأثیرگذاری کالمشان می شد.
در بخش دیگری از این نشست »حجت االسالم محمد برزگر«، 
مسئول بسیج طالب استان هرمزگان، گفت: از مهم ترین نکاتی 
که در مسائل سیاسی، اجتماعی، اخالقی، دینی، فرهنگی و... باید 

به آن رجوع کنیم، بیانات ائمه اطهار)علیهم السالم( است. 

در نشست »راسخون حجاب و عفاف« تأکید شد

حضرت زهرا)س(؛ الگوی ماندگار

مدیر  عیوضی«،  معصومه  »خانم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
و  بهار، در جمع طالب  مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( 

استادان این مدرسه برگزار شد.
باید  تحویل سال،  کرد:  تصریح  در جمع طالب  خانم عیوضی 
در  که  همان گونه  باشد،  همراه  درونی  انقالب  و  حال  تحول  با 
فرازهایی از دعای می گوییم: »یا مقلب القلوب و االبصار«، یعنی 
دگرگونی در قلب ها و دیده ها را می خواهیم. در آیات و روایات نیز 

مصادیق انقالب درونی ذکر شده است.
پایان از خداوند بهترین حال را مسئلت نمود  خانم عیوضی در 
از  را  عزیزمان  رهبر  سالمتی  و  عصر)عج(  امام  ظهور  در  تعجیل  و 

خداوند منان خواستار شد.  

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( مطرح شد

چگونه به انقالب درونی برسیم؟

و  طالب  ویژه  ورزشی  مسابقه  سالمت،  هفته  با  همزمان 
استادان مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( بهار برگزار شد.
این مسابقه به منظور ایجاد روحیه نشاط، حس رقابت سالم و 

توجه دادن طالب به امر سالمت برگزار شد.
در این مسابقه 47 نفر به رقابت پرداختند که در پایان از برترین ها 

تقدیر عمل آمد.

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( برگزار شد

مسابقه ورزشی ویژه طالب واستادان

با  الرحمن  مبارکه  آیات سوره  با عنوان »تطبیق  آموزشی  کارگاه 
در  اسالمی  زندگی  سبک  ترویج  هدف  با  اجتماعی«  موضوعات 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( فامنین برگزار شد.
گفت:  اجتماعی،  مسائل  کارشناس  نظربیگی«،  شکوفه  »خانم 
آیات سوره الرحمن، به پیچیدگی های خلقت اشاره دارد و در آفرینش 

انسان، تمام نظم، نظام و قدرت الیزال خداوند را بیان می کند.
بیان  و  طبیعت  فراوان  نعمت های  به  توجه  کرد:  ابراز  وی 
نعمت های بهشتی که به نوعی برای انسان ها ملموس است، برای 

هدایت انسان و تقرب او به درگاه الهی است.
خانم نظربیگی گفت: راه را نباید گم کرد و شکرگزار نعمت های 
الهی بود. از نعمت عمر باید در راستای رسیدن به انسانیت و کمال 

قدم برداشت و با انتخاب راه درست، خود و دیگر را نجات داد.
را  روشنی  مسیر  کرده ایم،  انتخاب  که  راهی  با  داد:  ادامه  وی 
و  اعمال  مراقب  نیز  خود  و  کنیم  مشخص  اطرافیانمان  برای 
معضالت  و  مسائل  وجود  با  زمانی  موقعیت  باشیم.  رفتارمان 

اجتماعی، مسئولیت ما را سنگین تر می کند. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

تطبیق آیات سوره مبارکه الرحمن 
با موضوعات اجتماعی

آموزش عالي حوزوي خواهران فدک  از طالب مؤسسه  تن  دو 
همدان از پایان نامه های خود دفاع کردند.

پایان نامه  از  اسالمی  کالم  رشته  در  شهبازی پور«  فریبا  »خانم 
»انسان شناسی در آثار شهید مطهری« با حضور »حجت االسالم 
»حجت االسالم  داور،  استاد  عنوان  به  آل بویه«  علیرضا 
احمد  »حجت االسالم  و  راهنما  استاد  عنوان  به  سبحانی فخر« 

حسین فالحی« به عنوان استاد مشاور دفاع کرد.
از  قرآنی  علوم  و  تفسیر  رشته  در  دولتی«  فاطمه  »خانم  همچنین 
از نگاه  آثار قرائت قرآن کریم  با عنوان»بررسي احکام و  پایان نامه خود 
و  شفیعی نیا«  »احمد  زینتی«،  »علی  حجج اسالم  حضور  با  فریقین« 
»رمضان محمدی« به ترتیب استادان داور، راهنما و مشاور، دفاع کرد.

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فدک برگزار شد

مراسم دفاعیه پایان نامه

جمعی از مسئوالن، طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( و مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فدک همدان با 

مسئوالن این استان دیدار کردند.
این دیدارها با »آیت الله غیاث الدین طه محمدی« امام جمعه همدان، 
در  همدان  مردم  نماینده  اصفهانی«  موسوی  مصطفی  سید  »آیت الله 
مجلس خبرگان رهبری، »حجت االسالم مظاهری« مدیر مرکز خدمات 
»حجت االسالم  و  فرماندار  تعالی«  »آقای  استان،  علمیه  حوزه های 

فاضلیان« مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان صورت پذیرفت.
تالش های  از  تقدیر  ضمن  دیدار  این  در  همدان  جمعه  امام 
بر خدا،  توکل  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  استان،  در  طالب خواهر 

همت و تالش مضاعف بتوان به اهداف عالی رسید.
فرماندار همدان در این دیدار تحقق شعار سال 1395 را در گرو 
وحدت و یکپارچگی میان نهادهای مختلف عنوان کرد و از آمادگی 
فرمانداری برای فعالیت  در عرصه های فرهنگی و تبلیغی خبر داد.

در دیدار با مسئوالن تأکید شد

بهره گیری از ظرفیت های 
حوزه های  علمیه خواهران

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی نمود

رابطه با آمریکا؛ بلی یا خیر؟

»حجت االسالم سید اسماعیل شاکر«، امام جمعه اردکان، در جمع 
مسئوالن مجالس مذهبی بانوان اردکان با بیان روایتی از امام رضا)ع(، 
اهل بیت)علیهم السالم(  از  سخن  آن ها  در  که  جلسه هایی  تشکیل  اصل 
تخصصی  صورت  به  احکام  بیان  و  دانست  خوب  بسیار  را  می شود 
و جلوگیری از ترویج خرافات را از اصول بهتر شدن کیفیت مجالس 
و  می خواهد  تخصص  احکام،  گفتن  کرد:  تأکید  و  دانست  مذهبی 

مشکل است. افراد نباید بدون علم به بیان احکام بپردازند.
حاجی اسماعیلی«،  مریم  »خانم  مراسم،  این  در  است  گفتنی 
حضور  اردکان،  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
خواهران مبلغ در مجالس مذهبی برای بیان معارف اسالم و احکام 

شرعی را ضروری دانست.

در جمع مسئوالن مجالس مذهبی بانوان تأکید کرد

بدون علم نباید به بیان احکام پرداخت

با  ابیها)س( تفت  ام  در مدرسه علمیه خواهران  نشستی بصیرتی 
حضور طالب و عموم بانوان برگزار شد.

»خانم اشرف دهقانی«، همسر شهید محمدحسن فالح، در این 
نشست گفت: با حفظ حجاب، علم آموزی و اجرای فریضه امر به 

معروف و نهی از منکر باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

در مدرسه علمیه خواهران ام ابیها)س( تأکید شد

 امر به معروف و نهی از منکر؛ ادامه راه شهداست

علمیه  مدرسه  در  زهرا)س(  حضرت  زندگانی  پیرامون  نشستی 
خواهران ام ابیها)س( تفت برگزار شد.

یزد،  استان  طالب  بسیج  مسئول  داودی«،  »حجت االسالم 
و  است  دانشگاه  یک  فاطمه)س(  حضرت  زندگی  کرد:  اظهار 
حوزه های علمیه و مدارس باید توجه بیشتری به زندگی و آموزه های 

زندگی ایشان داشته باشند.

زندگی حضرت فاطمه)س(، یک دانشگاه است

»خانم زهره سعادت«، استاد حوزه، در نشست فرهنگی مدرسه 
عملی  و  اخالقی  سیره  تبیین  به  یزد  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 

حضرت زهرا)س( پرداخت.
دنبال  به  باید  این که طالب  بر  تأکید  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
بیان معارف فاطمی باشند، اظهار کرد: تبلیغ زمانی أثرگذار خواهد 

بود که خود فرد عامل باشد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تبیین شد

سیره اخالقی و عملی حضرت زهرا)س(

نشست  در  دانشگاه،  استاد  فالح«،  حسین  محمد  »آقای 
»بهداشت روان« مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد، در تبیین 
بهداشت روان اظهار کرد: کسب فضائل اخالقی در سایه توحید، 

معاد و پیروی از اهل بیت)علیهم السالم(،  مقدمه بهداشت روان است.
عضو هیأت علمي دانشگاه یزد با اشاره به روایتی از امام صادق)ع(، 

نخستین شرط توحید را مالکیت ندانستن خود بر چیزی دانست.
فالح، ویژگی های انسان سالم از نظر روانی را شامل مهربانی، 

گاه و شهامت مدنی دانست. خودمهارگری، داشتن ذهن آ

برگزاری نشست »بهداشت روان«

به مناسبت روز جهانی »بهداشت«، طالب مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا )س( یزد، در اردوی نیم روزه فرهنگی ـ تفریحی »سرزندگی« که با 
پیام »بهداشت، سالمت، هوای پاک و تفریح« برگزار شد، شرکت کردند.
خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  زارع«،  فاطمه  »خانم 
به   95 فروردین  پایانی  روزهای  در  اردو  این  گفت:  یزد،  الزهرا)س( 
ایام  آستانه  در  سرزندگی  و  نشاط  ایجاد  و  روحیه  تقویت  منظور 

امتحانات برای طالب برگزار شد.
وی افزود: آموزش نکات بهداشتی از دیدگاه اسالم، استفاده از 
هوای پاک و سالِم و تأکید بر اهمیت سالمت و تندرستی از دیگر 

اهداف برگزاری این اردو بود.

برگزاری اردوی فرهنگی ـ تفریحی 
»سرزندگی« 

نام کتاب:
چیستی و آثار معادباوری
نویسنده: سمیه مقیمی

ناشر: 
مرکز نشر هاجر

قطع: رقعی
چاپ: احسان

شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 71/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
مهاجرت علمی

نویسنده: منیره سادات 
کامرانی و سکینه قنبرپورگروی

ناشر: مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 38/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
مصادیق و مراتب حقوق در اسالم 

نویسنده: کبری جاوید
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 68/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543


