
امور  و  ارتباطات  معاون  ابراهیمیان«،  رسول  »حجت االسالم 
حوزه های علمیه خواهران در گفت وگو پایگاه خبری ـ اطالع رسانی 
در  گرفته  صورت  تغییرات  به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
بیان  به  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  دستگاه های 
علمیه  حوزه های  استان  مدیران  اجالس  نخستین  دستاوردهای 

خواهران با رویکرد جدید پرداخت.
دستگاه های  ساختار  این که  بیان  با  ابراهیمیان  حجت االسالم 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال جدید تغییر کرده 
تغییر ساختار دستگاه های  به  توجه  با  است گفت: در سال جدید 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، در شورای اداری مصوب 
شد که اجالس مدیران استانی هر دو ماه یکبار برگزار گردد، لذا 
سال  در  مرتبه   6 به  سال  در  مرتبه   4 از  استانی  مدیران  اجالس 
افزایش یافت و اولین اجالس مدیران استانی با رویکرد و ساختار 

جدید، در سال جاری برگزار گردید.

وی به بیان برنامه ها و مباحث مطرح شده در اجالس مدیران 
بررسی  کرد:  اظهار  و  پرداخت  علمیه خواهران  استانی حوزه های 
خصوص  در  کلی  سیاست های  بیان  نظارت،  و  سازماندهی  امور 
بوجه سال 95 و برگزاری دوره کارگاهی ویژه معاونان اداری مالی 
استانی  مدیران  اجالس  در  شده  مطرح  مباحث  و  برنامه ها  از 

حوزه های علمیه خواهران بود.
به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه های  امور  و  ارتباطات  معاون 
این که اجالس مدیران استانی در دو موضوع عمومی و اختصاصی 
در دو روز برگزار شد، بیان کرد: روز اول این نشست، ویژه معاونت 
اداری مالی و مرکز برنامه ریزی و نظارت بود و روز دوم نیز نشستی 

با حضور سایر معاونان برگزار شد.
وی با اشاره به تفاوت های این اجالس با سایر نشست ها بیان کرد: 
مسئوالن  حضور  بدون  استانی  مدیران  هم اندیشی  جلسه  دو  برگزاری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از ویژگی های این اجالس بود.
حجت  االسالم ابراهیمیان روان شدن امور جاری، اجرا برنامه ها 
و مصوبات با حداقل مشکل در استان ها، برنامه ریزی براساس نیاز  
از اهداف برگزاری اجالس  استان ها و حل مشکالت استان ها را 

مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران عنوان کرد.
روان شدن  رابه منظور  برای نشست ها  ریزی دقیق  برنامه  وی 

امورات حوزه های علمیه خواهران ضروری دانست.
اداری  معاونان  مدیران،  نشست همه  این  در  است  ذکر  شایان 
مالی و مسئوالن ساماندهی و نظارت مدیریت استانی حوزه علمیه 

خواهران حضور داشتند. 
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والمسلمین  »حجت االسالم 
مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا 
خواهران  علمیه  حوزه های 
»حاج  ارتحال  پی  در  کشور 
از  وحید)ره(«   کاشانی  احمد 
خیران پیام تسلیتی صادر کرد. 

متن پیام به شرح ذیل است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
»انا لله و انا الیه راجعون«

مصیبت  فقدان خیر دلسوز و انقالبی مرحوم مغفور حاج احمد 
کاشانی وحید)ره( موجب تألم و تأثر اینجانب گردید.

معتمد  تقلید)دامت برکاتهم(،  مراجع معظم  تأیید  و  بودن  اعتماد  مورد 
از ویژگی های مهم آن مرحوم بشمار  تقوا،  بازار، تدین و  خیرین و 
می رفت که حقیقتًا وی را مصداق حدیث شریف »رجل یسارع فی 

الخیرات« حکمت 94 نهج البالغه نموده بود.
نشر  به  اهتمام  در  فقید سعید  آن  مؤثر  و  از حد  بیش  دلسوزی 
باقیات  که  گردید  باعث  اهل بیت)علیهم السالم(  ناب  فرهنگ  تقویت  و 
الصالحات کثیری از خود بجا گذارد که نمونه بارز آن تأسیس تعداد 
بسیاری از مهم ترین خاستگاه فرهنگ اسالم ناب یعنی حوزه های 

علمیه خواهران بویژه در مناطق محروم می باشد.
اینجانب درگذشت این سرباز فداکار اسالم و اهل بیت)علیهم السالم( را 
به محضر حضرت بقیةالله االعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، مقام 
امام خامنه ای)مدظله العالی(،  العظمی  آیت الله  معظم رهبری »حضرت 
در جمعیت  و همکارانشان  دوستان  تقلید)دامت برکاتهم(،  معظم  مراجع 
تعاون اسالمی و تمامی بستگان تسلیت عرض می نمایم و برای آن 

مرحوم از خداوند متعال علو درجات را مسألت می نمایم.
محمود رضا جمشیدی
مدیر حوزه های علمیه خواهران

محمدحسین  »حجت االسالم 
موضوع شناسی  مؤسسه  رییس  فالح زاده«، 
با  قم  علمیه  حوزه  فقهی  احکام 
مدیریت  مرکز  غرفه  در  حضور 
حوزه های علمیه خواهران در بیست 
بین المللی  نمایشگاه  چهارمین  و 
قرآن کریم گفت: بیش از نیمی از 
جمعیت کشور را خواهران تشکیل 
می دهند و نقش اساسی و کارساز 
در تربیت نسل جدید جامعه دارند.
وی ابراز داشت: بی شک دامان 
مادران تأثیر بسزایی در تربیت فرزند 
و  دارد  فرزندانشان  آینده  و  آن ها 
باید در صحنه هایی که  خواهران 
انسان هایی  پرورش  راستای  در 
سالم و صالح است با رعایت نکات 
مبین  دین  مدنظر  که  مواردی  و 
اسالم است حضور داشته باشند.

رییس مؤسسه موضوع شناسی 
احکام فقهی حوزه علمیه قم عنوان 
زیبا  بسیار  صحنه های  از  کرد: 
ماه  در  و  خداوند  میهمانی  ماه  در 
قرآن  نمایشگاه  وجود  قرآن  نزول 
است گرچه چند سالی است که نام 
به خود  را  و عترت  قرآن  نمایشگاه 
گرفته است و این کار بسیار زیبایی 
است که اخیرًا صورت گرفته است.
لزوم حضور خواهران  در خصوص  وی 
طلبه در پاسخگویی به سواالت شرعی 
که  امیدواریم  کرد:  تصریح  دینی،  و 
همه اقشار به ویژه خواهران فاضل، 
نقش  بتوانند  عالم  و  خوانده  درس 
ایفا  نمایشگاه  این  در  را  خودشان 
زمینه  این  در  که  کارهایی  و  کنند 
صورت گرفته است به تمام اقشار جامعه 

به ویژه به خواهران معرفی کنند.

مدیر  شایانفر«،  احمد  »آقای 
نشر  مرکز  گفت:  هاجر  نشر  مرکز 
هاجر در راستای ایفای رسالت خود 
برای  دینی  الگوهای  گسترش  در 
جامعه،  افراد  عموم  و  طالب 
نرم افزار »آوای ریحان« را تولید و در 
اختیار عالقه مندان قرار داده است.
روی  بر  نصب  قابل  سهولت  به  که  نرم افزار  این  افزود:  وی 
سیستم عامل ویندوز است به مانند سالنامه، مزّین به سیره عملی و 

روایاِت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهر)س( می باشد.
مدیر مرکز نشر هاجر بیان کرد: نرم افزار »آوای ریحان« به صورت 
و   )Hajar.whc.ir(هاجر نشر  مرکز  سایت های  طریق  از  و  رایگان 

حوزه های علمیه خواهران در دسترس عموم قرار گرفته است.

نتایج آزمون ورودی سطح سه سال تحصیلی 96ـ  95 حوزه های 
علمیه خواهران کشور اعالم شد.

مصاحبه علمی ـ رفتاری داوطلبان سطح سه از تاریخ 20 تیر تا 7 
مرداد و زمان ثبت نوبت مصاحبه از یکم تا دهم تیرماه سال جاری 
خواهد بود که داوطلبان می توانند با درج کد رهگیری در صفحه 
شخصی خود در وبگاه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به 

نشانی www.whc.ir نوبت مصاحبه خود را ثبت نمایند.
در اعالم نتایج نهایی، افرادی که فارغ التحصیلی آنان در سامانه 
آموزش ثبت نشده و یا مدرک سطح دو خود را تا تاریخ 15 شهریور 

ارائه نکرده باشند؛ معرفی نمی شوند.

»حجت االسالم جواد اسماعیل نیا«، دبیر نهمین جشنواره عالمه حلی 
آن  در  که  حوزه  در  متداول  علمی  موضوعات  کنار  در  ساله  هر  گفت: 
طالب به خلق آثار در قالب کتاب، مقاله، تحقیق پایانی و پایان نامه اقدام 
می کنند یک موضوع ویژه اعالم می  کنیم که در نهمین دوره جشنواره 
عالمه حلی با عنایت به دغدغه مقام معظم رهبری)مدظله العالی(،  مراجع تقلید 
و مدیران حوزه یکی از موضوعات ویژه را »بایسته های حوزه انقالبی در 

عرصه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تبلیغی« قرار داده ایم.
وی افزود: یقین داریم طالب جوان برادر و خواهر سراسر کشور با حضور 
پر رنگ خود در جشنواره و خلق آثار فاخر در موضوع مذکور هر چه بیشتر 

در نهادینه کردن فرهنگ انقالبی و جهادی در جامعه اقدام خواهند کرد.

معاون  اسکندری«،  رضا  »حجت االسالم 
در  خواهران  علمیه  حوزه های  فرهنگی 
اطالع رسانی  ـ  خبری  پایگاه  با  گفت وگو 
نقش  درباره  خواهران  علمیه  حوزه های 
عربستان  مانند  اسالمی  کشورهای  برخی 
همراهی  و  قدس  روز  کردن  کم رنگ  برای 
عربستان،  گفت:  صهیونیستی،  رژیم  با 
منافع  دارای  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا 
این ها  به  کشوری  هر  و  هستند  مشترک 
نمونه  برای  می بیند.  آسیب  کند،  دلخوش 
انقالب دینی مردم مصر به سبب اعتماد به 
بر  عربستان به بن بست رسید و حکومتی 

سر کار آمد که وابسته غرب است.

این که  بر  تأکید  با  اسکندری  حجت االسالم 
جهان  با  تنگاتنگی  ارتباط  قدس  مسأله 
جهان  اگر  گفت:  دارد،  بشریت  و  اسالم 

پیشرفت  به  باشد،  آرامش  دارای  اسالم 
به  اسالمی  امت  رسیدن  برای  و  می رسد 
این آرامش باید غده سرطانی یعنی اسرائیل 

غاصب را خشکاند.
علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
خواهران کشور، رژیم صهیونیستی را مانع 
اگر  شد:  یادآور  و  دانست  اسالم  گسترش 
این غده کنده شود، فضای جامعه اسالمی 
آرام شده و معارف آن را می توان به جهانیان 

معرفی کرد.
تبیین این مسائل  پایان خواستار  وی در 
برای  طلبه  برادران  و  خواهران  سوی  از 

مردم شد.

حجت االسالم فالح زاده در 
نمایشگاه قرآن خواستار شد

حضور فعال  خواهران 
طلبه در پاسخگویی 

به سئواالت و شبهات 
دینی بانوان

معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران تأکید کرد

رژیم صهیونیستی؛ مهم ترین مانع گسترش اسالم

پیام تسلیت »حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« به مناسبت ارتحال »حاج احمد کاشانی وحید)ره(«

مدیر مرکز نشر هاجر خبر داد

انتشار نرم افزار فاطمی »آوای ریحان«

مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
قدس  روز  آستانه  در  خواهران 

بیانیه ای صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
جهان  بیداری  نشانه  قدس  روز 
مسئله  به  دائمی  توجه  و  اسالم 
صهیونیسم  نابودی  و  فلسطین 
و  عمل  و  اندیشه  در  جهانی 
اسالم  تمایز  شاخص  همچنین 
امریکایی از اسالم ناب محمدی)ص( 
منطقه  دست نشانده  ایادی  است. 
جنایت پیشه  و  منحرف  فرقه  چون 
جنایتکار  گروه های  و  وهابیت 
صهیونیسم  گنداب  از  تکفیری 
اوامر  و  می شوند  تغذیه  جهانی 
می کنند.  اجرا  را  غربیشان  اربابان 
دامن  آنان  جنایت های  و  خیانت ها 
افغانستان  و  عراق  بی گناه  مردم 
و  است  گرفته  را  سوریه  و  یمن  و 
میلیون ها انسان بی گناه را به خاک 

و خون کشیده و آواره کرده است.
خود  مفتضح  اقدامات  با  آنان 
مسئله  شدن  فراموش  در  سعی 
بالمنازع  حاکمیت  و  فلسطین 
بر  جهانی  استکبار  دوباره 
سرزمین های اسالمی و سرنوشت 
هیچ  در  گرچه  دارند.  مسلمانان 
راه  شومشان  مقاصد  این  از  کدام 
و  برد  نخواهند  و  نبرده  جایی  به 
امروز  شدن  زمین گیر  آن  شاهد 
ناکامی  و  سوریه  و  عراق  در  آنان 
مستکبران جهانی در حل نهضت 
فلسطین است. با این همه مسئله 
فرمان  برکت  به  همچنان  قدس 
انقالب  کبیر  معمار  تاریخی 
و  دارد  قرار  امور  همه  رأس  در 
آن  به  توجه  اهمیت  از  لحظه ای 

کاسته نمی شود.
و  امام)ره(  حضرت  رهنمودهای 
مقام معظم رهبری »حضرت آیت الله 
العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« در 
مقاطع مختلف دلیل این اهمیت در 
نگرش استراتژیک جهان اسالم به 
مسئله فلسطین است و تاکید مکرر 
مسئله  نشدن  فراموش  در  ایشان 
این  حیاتی  نقش  گویای  فلسطین 
امر در حفظ و اعتالی وحدت امت 
اسالمی و گسترش اقتدار مسلمین 
در جهان و نشانگر حضور گسترده 
هشیار  و  خداجو  مسلمان،  امت 
سرزمین های اسالمی و عدالت طلبان 

جهانی در روز قدس است.

در بیانیه   حوزه های علمیه خواهران کشور به مناسبت روز قدس تأکید شد

مسئله قدس؛ در رأس همه امور است

مسئله قدس؛
در رأس همه  امور 

است

در پی تأکیدات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( برای حرکت و 
تفکر انقالبی در حوزه های علمیه صورت گرفت

اعالم بایسته های حوزه انقالبی

خواهران طلبه خدمات 
حوزه های علمیه را در معرض 

افکار عمومی قرار دهند

اعالم نتایج آزمون سطح سه و 
تربیت مدرس مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران کشور

حضور فعال  خواهران طلبه 
در پاسخگویی به سئواالت و 

شبهات دینی بانوان

حوزه های علمیه 
خواهران بهترین بستر 

برای تبیین سبک زندگی 
اسالمی

»حجت االسالم زمانی«، معاون بین الملل حوزه های علمیه برادران 
در بازدید از غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران پیشنهاد داد

بومی سازی نظام آموزشی حوزه های علمیه 
خواهران به تناسب نیاز علمی جامعه زنان

با وجود مشارکت 36 مرکز حوزوی 
در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

بیش از 50 درصد آثار قرآنی بخش 
حوزوی نمایشگاه، از حوزه های 

علمیه خواهران است

تولید آثار پژوهشی کشور 
به دست پرتوان خواهران 

طلبه

فعالیت های حوزه های 
علمیه خواهران شایسته 

تقدیر است 

»حجت االسالم رسول ابراهیمیان« تشریح کرد

دستاورد های نخستین اجالس مدیران 
استانی حوزه های علمیه خواهران

»آیت الله العظمی مظاهری« در پیامی به ششمین جشنواره عالمه حلی استان اصفهان

پژوهش باید بیشترین کاربرد و
 کارآمد را برای حل مشکالت نظری و 
عملی داشته باشد

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
حوزه های علمیه خواهران

حقوق بشری که غرب می گوید برمبنای غلطی 
تنظیم شده و الزم است حقوق بشر اسالمی با 

پایه های متقن و عقالنی در افکار عمومی جهان و 
مجامع حقوقی تبیین و پیگیری شود

خدمت به حوزه های علمیه 
خواهران؛ خیر کثیر است

صفحه 2

پیشرفت های 
حوزه های علمیه 

خواهران شایسته 
تقدیر است 
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مقتدایی«،  مرتضی  »آیت الله 
حوزه های  عالی  شورای  دبیر 
از  بازدیدی  در  کشور  علمیه 
بخش حوزوی بیست و چهارمین 
کریم   قرآن  بین المللی  نمایشگاه 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  داشت، 
حوزه های  علمیه خواهران کشور 
حوزوی  بخش  اهمیت  گفت: 
است  این  کریم  قرآن  نمایشگاه 
حوزه  در  که  قرآنی  خدمات  که 
انجام می شود را جمع آوری کرده 
و یک جا در معرض نمایش قرار 
بسیار  استقبال  مورد  و  می دهد 

خوبی قرار گرفته است. 
دبیر شورای عالی حوزه های 
وجود  لزوم  به  اشاره  با  علمیه 
بخش مشاوره در بخش حوزوی 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 
ابراز داشت: چندین سال است که 
قضیه مشاوره در بخش حوزوی به 
صورت فعال حضور داشته و افراد 
بسیاری به این بخش مراجعه دارند 
نیز  مشاوره  مراکز  سایر  به  البته  و 
رجوع داشته و آن را با مشاوره بخش 
طور  به  می کنند،  مقایسه  حوزوی 
که  نیازهایی  و  مراجعات  با  کلی 
داشته اند دریافته اند مشاوره بخش 
حوزوی، مشاوره هایی بسیار علمی 

و در حد باال مطابق با واقع است.
پایان  در  مقتدایی  آیت الله 
تا  خواست  طلبه  خواهران  از 
در  را  علمیه  حوزه های  خدمات 
معرض افکار عمومی قرار دهند.

»حجت االسالم احمد شرفخانی« 
مدیریت  مرکز  غرفه  در  حضور  با 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریم ابراز داشت: 
در  ما  جدی  خالءهای  از  یکی 
باید  است  زندگی  سبک  حوزه 
قالب محتوایی سبک زندگی را به 

صورت کاربردی تهیه کنیم.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
سازمان اوقاف و امور خیریه عنوان کرد: 
»آیت الله  گرانسنگ  اثر  مفاتیح الحیات 
در  توانست  آملی«  جوادی  العظمی 
قرار  »مفاتیح الجنان«  کتاب  کنار 
آن  خود  با  حال  عین  در  اما  گیرد 
به  تخصصی  صورت  به  بتواند 
شود  اضافه  خانواده  بخش های 
می شود  احساس  خال ئی  یک 
جز  به  جایی  را  موضوع  این  که 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 

خواهران نمی تواند انجام دهد.
گفت:  شرفخانی  حجت االسالم 
در خصوص سبک زندگی اسالمی  
در کلیات، یک خألیی وجود داشت 
آملی  العظمی جوادی  آیت الله  که 
آن را ُپر کرد اما به لحاظ جزئیات، 
هنوز مباحث سبک زندگی اسالمی 
نیازمند تحقیق و پژوهش است و 
علمیه  حوزه های  بنده،  اعتقاد  به 
منبع  و  ملجأ  بهترین  خواهران 
برای این موضوع شمرده می شود.

خواهران  حضور  با  کنیم؟«  ازدواج  »چرا  هم اندیشی  نشست 
طلبه در غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در بیست و 

چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد.
در  و مشاوران مستقر  استادان اخالق  از  »خانم مومنه عربی« 
به  نشست  این  در  دینی  شبهات  و  سواالت  به  پاسخگویی  بخش 

بیان نقش ازدواج در زندگی پرداخت.
مدیریت  مرکز  غرفه  در  حاضر  طلبه  خواهران  به  خطاب  وی 
بتوانید سبک  باید  نمایشگاه قرآن عنوان کرد: شما خواهران طلبه 
زندگی را برای عموم مردم بچینید و شکل دهید؛ شما خواهران طلبه 
باید نقش دین در تحکیم بنیان خانواده، نقش دین در تربیت فرزند، 
نقش دین در خوب همسرداری کردن را به خوبی برای آحاد جامعه 

تبیین کنید. 
استاد اخالق در پایان گفت: در هر مقطعی والدین باید مهارت های 
ارتباطی را بدانند، جای این مساله واقعا در حوزه های علمیه خالی 
است وما باید کارگاه ارتباط موثر را برگزار کنیم. از این رو از مواردی 
که منجر به ایجاد تنش در خانواده ها می شود عدم ارتباط و داشتن 

مهارت های کالمی است.

مردم  نماینده  مازنی«،  احمد  »حجت االسالم 
در  حضور  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران 
غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم در بیست و 
چهارمین نمایشگاه قرآن کریم گفت: اگر خواهران 
راهی  در یک مسیر،  و  در یک جهت  بتوانند  طلبه 
بزرگی  موفقیت  آورند  به دست  توفیقی  و  کرده  پیدا 
کسب خواهند کرد و آن این که نگاه زن به زن، نگاه 

انسانی باشد تا نگاه جامعه به زن انسانی شود.
حجت االسالم مازنی ابراز داشت: یعنی قبل از 
آن که ما نگاه جنسیتی به زن داشته باشیم حقوق 
هنگام  این  در  گیرد  قرار  توجه  مورد  زن  انسانی 
مردان نیز حق و تکلیف خود را در مقابل زنان به 
درستی درک می کنند و پس از آن بحث از زن، 

بحث از انسان بما هو انسان خواهد بود.

بیست  حوزوی  بخش  مدیر 
گفت:  قرآن  نمایشگاه   وچهارمین 
امسال حوزه های علمیه خواهران 
با ارائه بیش از یکصد اثر دینی، 
آثار  از  نیمی  و  درخشیدند  خوش 
قرآن  نمایشگاه  حوزوی  بخش 

را به خود اختصاص داده اند.
سیدحسن  »حجت االسالم 
بخش  مدیر  حسینی«،  طیب 
چهارمین  و  بیست  حوزوی 
کریم  قرآن  بین المللی  نمایشگاه 
در نشست خبری گفت: بخش 
حوزوی که از جمله بخش های 
بین المللی  نمایشگاه  محتوایی 
می رود،  شمار  به  کریم  قرآن 
متوالی  سال  دوازدهمین  برای 
در این نمایشگاه شرکت می کند.
امسال  کرد:  تصریح  وی 
رویکرد  با  حوزوی،  بخش 
قرآن  نمایشگاه  در  جدیدی 
کریم حضور یافته است و شعار 
نمایشگاه  چهارمین  و  بیست 
قرآن«  فهم  سوی  »به  قرآن 
نامگذاری شده و در واقع بخش 
همین  اساس  بر  نیز  حوزوی 
برای  جدید  رویکردی  شعار، 
در  را  نمایشگاه  در  خود  حضور 

نظر گرفته است.
مدیر بخش حوزوی بیست و 

بین المللی  نمایشگاه  چهارمین 
داشت:  اظهار  کریم،  قرآن 
مراکز مشارکت کننده در بخش 
حوزوی نمایشگاه قرآن، از بین 
حوزوی  مرکز  و  مؤسسه   179
آنها  تعداد  که  شدند  انتخاب 
واقع  در  می رسد.  مرکز   36 به 
آن  حوزوی  مرکز  از  ما  تعریف 
است که این مراکز یا باید مجوز 
فعالیت خود را از شورای عالی 
کرده  اخذ  علمیه  حوزه های 
مؤسسه،  آن  رأس  در  یا  باشند 
آشنا  نام  روحانی  چهره  یک 
بخش  تعریف  در  که  باشد 
این  بتواند در  و  حوزوی بگنجد 

بخش مشارکت داشته باشد.

وی ابراز داشت: امسال هم 
افتخار  گذشته  سال های  مثل 
برخی  دفاتر  میزبان  که  داریم 
از مراجع معظم تقلید در بخش 
باشیم.  قرآن  نمایشگاه  حوزوی 
همچنین در مجموع 36 مرکز 
و مؤسسه حوزوی برای حضور 
در بیست و چهارمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریم انتخاب 
شده و به فعالیت مشغول هستند.
حجت االسالم طیب حسینی 
مراکز  درصد   50 حدود  گفت: 
و مؤسسات مشارکت کننده در 
قرآن  نمایشگاه  حوزوی  بخش 
کریم، از مراکز و مؤسساتی هستند 
در  اولین بار  برای  و  جدیدًا  که 

این نمایشگاه شرکت کرده اند.
سیاست  داد:  ادامه  وی 
بر  نیز  نمایشگاه  بخش حوزوی 
این است که بیشتر از مراکزی 
محصول  یا  که  کند  دعوت 
قرآنی  ساحت  به  را  جدیدی 
کشور ارائه کرده باشند و یا این 
که تا به حال در نمایشگاه قرآن 

شرکت نکرده باشند.
بیست  حوزوی  بخش  مدیر 
قرآن  نمایشگاه  چهارمین  و 
امسال،  داشت:  ابراز  کریم، 
جدید  قرآنی  اثر   200 به  قریب 
نمایشگاه  حوزوی  بخش  در 
که  شود  می  ارائه  کریم  قرآن 
مختلف،  غرفه های  قالب  در 

ساحت  به  را  محصوالت 
ارائه  دوستان  قرآن  و  قرآنی 
اثر   200 بین  از  که  می دهیم 
از  بیش  حوزوی،  بخش  جدید 
حوزه های  به  مربوط  اثر   100
واقعًا  و  است  خواهران  علمیه 
خوش  عرصه  این  در  خواهران 

درخشیدند.
این  تمام  کرد:  تصریح  وی 
بخش  در  که  جدید  اثر   200
ارائه  قرآن  نمایشگاه  حوزوی 
در  که  است  آثاری  می شود، 
 94-95 تحصیلی  سال  طول 
تولید  حوزوی  مراکز  توسط 
که  است  حالی  در  این  شده، 
 93-94 تحصیلی  سال  در 
حوزوی  مراکز  جدید  تولیدات 
عرضه  قرآن  نمایشگاه  در  که 

شد، به عدد 120 رسیده بود.
حجت االسالم طیب حسینی 
نشست   15 حدود  داشت:  اظهار 
و  بیست  حوزوی  بخش  توسط 
چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
در روزهای آینده با حضور »آیت الله 
مدرسین،  جامعه  عضو  مقتدایی« 
مدیر  بوشهری«  حسینی  »آیت الله 
و  خواهران  علمیه  حوزه های 
رییس دفتر  »حجت االسالم واعظی« 
تبلیغات اسالمی برگزار خواهد شد.

معاون  زمانی«،  محمدحسن  »حجت االسالم 
در  با حضور  برادران  علمیه  بین الملل حوزه های 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  غرفه 
در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن 
حوزه های  آموزشی  نظام  معتقدم  گفت:  کریم 
علمیه  حوزه های  همانند  نباید  خواهران  علمیه 
برادران باشد، بلکه نظام آموزشی حوزه خواهران 

باید بومی سازی شود.
وی اظهار داشت: نظام آموزشی حوزه های علمیه 
خواهران باید به تناسب نیازی که خواهران طلبه 

آموزشی  نظام  واقع  در  شود.  سازی  بومی  دارند 
حوزه علمیه خواهران باید با نظام آموزشی برادران 
که  اندکی  تفاوت  و  باشد؛  داشته  تفاوت هایی 

امروزه در این زمینه وجود دارد، کفایت نمی کند.
برادران  علمیه  حوزه های  بین الملل  معاون 
با  خواهران  علمیه  حوزه های  اگر  کرد:  عنوان 
حوزه های علمیه برادران در زمینه نظام آموزشی، 
اصال  باشد  داشته  هم  عمده ای  تفاوت های 

ضرری نخواهد داشت.
حوزه های  داشت:  ابراز  زمانی  حجت االسالم 
از  الگوگیری  دنبال  به  نباید  خواهران  علمیه 
به  بایستی  بلکه  باشد،  برادران  علمیه  حوزه های 
مستقلی  برنامه  زنان،  جامعه  علمی  نیاز  تناسب 

برای خود داشته باشند.
وی تصریح کرد: آنچه مهم است این است که 
افزون بر  دیگری  مسئولیت های  طلبه،  خواهران 
همسری،  همچون  حوزوی  مراکز  در  تحصیل 

مادری و تربیت فرزند را بر عهده دارند.

امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل  موالیی«،  علی  »حجت االسالم 
رونمایی  مراسم  برگزاری  از  خواهران  علمیه  حوزه های  بین الملل 
چهار أثر جدید مرکز تحقیقات زن و خانواده وابسته به این مرکز در 

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم خبر داد.
وی بیان کرد: در این مراسم چهار کتاب با عناوین »جنسیت و زبان قرآن« تألیف 
»حجت االسالم دهقان«، کتاب »اذن ولی در ازدواج باکره« تألیف »حجت االسالم 
سجادی امین«،  کتاب »مادری،  حقوق و مسئولیت ها« تألیف »نرگس خدامی« و دو 

فصلنامه علمی پژوهشی »مطالعات جنسیت و خانواده« رونمایی شد.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم صورت گرفت

رونمایی از چهار أثر جدید مرکز تحقیقات 
زن و خانواده

»آیت الله مقتدایی« تأکید کرد

خواهران طلبه خدمات حوزه های علمیه را 
در معرض افکار عمومی قرار دهند

»حجت االسالم شرفخانی«:

حوزه های علمیه 
خواهران بهترین 
بستر برای تبیین 

سبک زندگی اسالمی

»حجت االسالم حمید محمدی«، دبیر شورای توسعه فرهنگ 
قرآنی در بازدید از غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه در بیست 
قبیل  این  إن شالله  گفت:  کریم  قرآن  نمایشگاه  چهارمین  و 
نمایشگاه ها موجب شود که خواهران فاضل و دانشگاهی پرکار با 
تحصیالت  ادامه  در  را  حوزه  مسیر  و  شده  آشنا  علمیه  حوزه های 
خویش به پیش گیرند و خواهران طلبه هم با دیدن سایر بخش های 

نمایشگاه، برای حضور پررنگ تر و مؤثرتر خود انگیزه پیدا کنند.
رویکرد جدیدی  با  علمیه خواهران  مدیریت حوزه های  مرکز  فکر می کنم  بنده  داشت:  اظهار  وی 
که در حوزه تولید آثار منابع مکتوب درسی و همینطور پژوهش های حین تحصیل و پایان نامه ای طی 
می کند به ویژه با راه اندازی سطح چهار این گام بزرگ را برداشته است. فکر می کنم که ظرف چند سال 

آینده شاهد آثار برتر، ویژه و بی بدیل حوزه های علمیه خواهران در سطح کشور خواهیم بود.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی عنوان کرد: طبیعتًا انعکاس این آثار برتر در نمایشگاه قرآن هم 
خواهد بود و امیدواریم که در آن روز، آثار برتر پژوهشی کشور به دست پرتوان خواهران طلبه تولید شود 

و این خیلی دور نیست.

»حجت االسالم زمانی« در بازدید از غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران پیشنهاد داد

بومی سازی نظام آموزشی حوزه های علمیه خواهران 
به تناسب نیاز علمی جامعه زنان

با وجود شرکت 36 مرکز حوزوی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیش از 50 درصد آثار قرآنی بخش حوزوی نمایشگاه از حوزه های علمیه خواهران است

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی در بازدید از غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران کشور در نمایشگاه قرآن خواستار شد

تولید آثار پژوهشی کشور به دست پرتوان خواهران طلبه

یکی  قنبری«  فاطمه  »خانم 
بخش  به  کنندگان  مراجعه  از 
مشاوره مرکز مدیریت حوزه های 
و  بیست  در  خواهران  علمیه 
چهارمین نمایشگاه قرآن کریم 
ابراز داشت: از این که با یکی از 
مشاوره ای  حوزوی،  خواهران 

داشتم بسیار خوشحالم.
با  مشاوره  کرد:  عنوان  وی 
خواهران طلبه ای که تخصص 
دینی  لحاظ  به  و  دارند  باالیی 
طرحی  هستند  نظر  صاحب 

بسیار عالی است.
از  کننده  مراجعه  این 
مدیریت  مرکز  مشاوره  بخش 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
خواست کرد: در صورت امکان 
مشاوران  و  کارشناسان  حضور 
مذهبی فقط به نمایشگاه قرآن 
کریم اختصاص نداشته باشد و 
جامعه  و  نمایشگاه ها  سایر  در 
امکان مشاوره با خواهران طلبه 
کار  این  که  باشد  داشته  وجود 
بیشتر  جذب  در  مؤثری  گام 
مردم به مشاوران مذهبی است.

درخواست مراجعه کنندگان 
از بخش مشاوره غرفه مرکز 

مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران در نمایشگاه قرآن

ارائه مشاوره توسط 
خواهران طلبه در 

سطح جامعه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در بازدید از غرفه 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور مطرح کرد

تبیین و ترویج نگاه انسانی به زن توسط طالب خواهر

در غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در بیست 
و چهارمین نمایشگاه قرآن برگزار شد

نشست هم اندیشی »چرا ازدواج کنیم؟«
از مشاوران  »خانم فاطمه جمشیدی« 
مرکز  مشاوره  بخش  در  حاضر  حوزوی 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
در بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن 
مشاوره  یک  داشت:  اظهار  کریم 
زندگی  روش  می تواند  خوب  مذهبی 
جهت  و  داده  تغییر  را  اشخاص 
اسالمی و دینی به آن ببخشد. به طور 
را  مثال می توان یک شخص عصبی 
صبور  به  منجر  و  کرده  دعوت  صبر  به 

شدن فرد در مواجهه با مشکالت شود.
خاطرنشان  جمشیدی  خانم 
اقداماتی  پراهمیت ترین  از  کرد: 
که مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
انجام   ۱۳۷۸ سال  از  خواهران 
داده، پرورش و تربیت مشاوره های 

مذهبی و دینی بوده است.

اهتمام حوزه های 
علمیه خواهران به تربیت 

مشاوره های مذهبی

علمیه  حوزه   مدیر  آقامیری«،  محمد رضا  سید   »حجت االسالم 
نمایشگاه  چهارمین  و  بیست  از  بازدید  در  تهران  استان  خواهران 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  غرفه  در  حضور  با  کریم  قرآن 
جدی  حضوری  نمایشگاه  این  در  باید  ما  این که  بیان  با  خواهران 
از دست اندرکاران  متشکل  کنسرسیومی  گفت:باید  باشیم،  داشته 
از حوزه های علمیه، وزارت ارشاد، سازمان  امور قرآنی کشور اعم 
تبلیغات و مراکزی که صرفا با موضوع قرآن در حال فعالیت هستند 
و  عالی  در سطح  قرآن  بزرگ  نمایشگاه  و...  کریم  دارالقرآن  مانند 
بین المللی به مدت دو هفته به عنوان میراث بزرگ پیامبر اکرم)ص( 

تشکیل دهند.
از  دیگری  بخش  در  تهران  استان  خواهران  علمیه  حوزه   مدیر 
فعالیت  دهه  دو  در  خواهران  علمیه  حوزه های  گفت:  سخنانش 
خویش به پیشرفت های قابل توجهی رسیده و شایسته تقدیر است.

این  نگهداشتن  وظیفه  کرد:  خاطرنشان  آقامیری  حجت االسالم 
پیشرفت ها به بانوان طلبه محول شدهاست از این رو باید در نمایشگاه 
حتی  و  دینی  مشاوره های  در  باشند.  داشته  جدی  حضور  قرآن، 
حضور  جدی  به طور  خانم ها  برای  خانم ها  زناشویی،  مشاوره های 
داشته باشند. همانطور که پزشک خانواده داریم، از میان خواهران 

طلبه نیز مشاوران روانی، دینی و روحی خانواده داشته باشیم.

مدیر حوزه  علمیه خواهران تهران عنوان کرد:

پیشرفت های حوزه های علمیه خواهران 
شایسته تقدیر است 

اقدم«  زارعی  مریم  »خانم 
حوزه های  دینی  کارشناسان  از 
بخش  در  مستقر  خواهران  علمیه 
مشاوران حوزوی بیست و چهارمین 
نمایشگاه قرآن کریم به تبیین نقش 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
سبک  و  قرآنی  فرهنگ  گسترش 

زندگی اسالمی پرداخت.
مرکز  مشاوره  بخش  کارشناس 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
در بیست و چهارمین نمایشگاه 
بیان  به  کریم  قرآن  بین المللی 

ویژگی های مشاوران طلبه پرداخت.

تبیین نقش حوزه های 
علمیه خواهران در 
گسترش فرهنگ 

قرآنی در کشور

علمیه  حوزه های  دینی  کارشناسان  از  محمودزاده«  مریم  »خانم   
خواهران مستقر در غرفه مرکز مدیریت حوزه  های علمیه خواهران در بیست 
پایگاه خبری واطالع رسانی  و چهارمین نمایشگاه قرآن کریم به خبرنگار 
روابط عمومی حوزه های علمیه خواهران کشور اظهار داشت: حوزه های 
این  در  آن،  اهمیت  و  نهادینه کردن مشاوره  راستای  در  علمیه خواهران 
عرصه، به طور مستمر  و جدی وارد عمل شده است. در حوزه های علمیه، 
مشاوران رسمی مشغول به کار هستند و در مشاوره دینی، تربیتی، حقوقی 

و خانوادگی و... به مراجعان خود مشاوره می دهند.
کارشناس دینی و مشاور مستقر در غرفه مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران تصریح کرد: حضور چشمگیر و بخش پرمخاطب 
بخش  می شود،  برگزار  رمضان  مبارک  ماه  در  که  قرآن  نمایشگاه  
مشاوره مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران است که بیشترین 

مراجعان را جوانان تشکیل می دهند.
مرکز  غرفه  مشاوره  بخش  مخاطبان  اغلب  داد:  ادامه  وی 
ازدواج،  مانند  موضوعاتی  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
و  اخالقی  فضائل  خودشناسی،  فرزند،  همسر،  تربیت  انتخاب 
و  قرآنی  کردن شبهات  مطرح  اعتقادی،  مسائل  رشد شخصیت، 
از  البته بسیاری  به بخش مشاوره مراجعه می کنند.  و...  اعتقادی 
را حفظ  ارتباط خود  با مشاوران مرکز  این مراجعین در طول سال 

نموده و از راهنمایی های آن ها استفاده می کنند.

حفظ ارتباط مراجعه کنندگان با مشاوران طلبه خواهر

»خانم الله افتخاری«، عضو 
از  بازدید  در  مجلس،  سابق 
حوزه های  مدیریت  مرکز  غرفه 
و  بیست  در  خواهران  علمیه 
بین المللی  نمایشگاه  چهارمین 
حوزه های  گفت:  کریم  قرأن 
تولید  به  باید  خواهران  علمیه 
علم، محتوا، غذای فکری و معنوی 
در  جامعه  مختلف  اقشار  برای 

داخل و خارج کشور بپردازند.
ویترین  کرد:  تصریح  وی 
خواهران  علمیه  حوزه های 
مانند  مکان هایی  در  باید 
و  آموزش  قرآن،  نمایشگاه 
پرورش، دانشگاه و صدا و سیما 
حوزه های  تولیدات  باید  باشد. 
در جای جای  علمیه خواهران 

کشورمان دیده شود.
استاد دانشگاه اظهار داشت: 
برای  تنها  این که حوزه بخواهد 
تولید محتوا کند،  قشر طالب، 
هدف  این  ولی  است.  مفید 
حوزه های  تشکیل  از  اصلی 
باید  حوزه  بلکه  نبوده  علمیه 
برای تمامی بخش های جامعه، 
و  روشنگر  بصیرت بخش، 
با  هدایت گر باشد و پیوند حوزه 
سایر بخش ها باید صورت گیرد.
خانم افتخاری گفت: حوزه های 
باید درمکان های  علمیه خواهران 
این  و  نماید  کادرسازی  مختلف، 
مقام  که  است  رسالتی  همان 
معظم رهبری)مدظله العالی( برای حوزه های 
این رو  از  تعریف کرده اند  علمیه 
حوزه  باید متناسب با مخاطبان 
مختلف، تولید محتوا کرده و به 

تربیت نیروی انسانی بپردازد.

تربیت نیروی انسانی 
کارمند توسط 

حوزه  های علمیه 
خواهران 

علمیه  حوزه های  دینی  کارشناسان  از  گلچین«  مریم  »خانم 
چهارمین  و  بیست  حوزوی  مشاورین  بخش  در  مستقر  خواهران 
ابتدا  که  است  این  کریم گفت: الزمه هر مشاوره  قرآن  نمایشگاه 
به سخنان مراجعه کنندگان، خوب گوش دهیم و سپس با طرح 
یک سری سؤاالت از آنها به ریشه و اساس مشکالت پی می بریم.
خانم گلچین ابراز داشت: در مرحله بعد با توجه به توصیه های 
آن  حل  برای  مناسب  راهکار  اجتماعی،  مباحث  و  قرآنی  و  دینی 

معضل ارائه می دهیم.
وی ادامه داد: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با تربیت 
و پرورش مشاوران مجرب و متعهد در امر مشاوره خواهران بسیار 
استادان  این  به  حضوری  مراجعه  با  طالب  و  می کند  عمل  فعال 
در تمام زمینه ها اعم از خانوادگی، فردی، تحصیلی و... مشکالت 

خود را در میان گذاشته و مشاوران نیز پاسخگوی آن ها هستند.
مشاور و کارشناس مذهبی خاطرنشان کرد: همچنین مرکز مشاوره تلفنی 
از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برای مراجعه قرار داده شده 
تا در صورت لزوم، طالب و خانواده هایشان بتوانند از آن بهره مند شوند.

تربیت مشاوران مجرب در امر مشاوره خواهران 
توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

»آقای عبدالعلی درگاه نژاد«،  
مرکز  غرفه  کنندگان  بازدید  از 
علمیه  حوزه های  مدیریت 
خواهران در بیست و چهارمین 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
گفت: با توجه به پایان نامه هایی که 
در این غرفه موجود بود و بنده آن ها 
پایان نامه های  کردم،  مطالعه  را 
دارای  خواهران  علمیه  حوزه های 

مطالب غنی و به روزی بود.
قبل  که  کرد  پیشنهاد  وی 
درباره  نمایشگاه،  کار  به  آغاز  از 
خواهران  علمیه  حوزه های  حضور 
و  شود  اطالع رسانی  و  تبلیغات 
صاحبان پایان نامه ها در غرفه مرکز 
مدیریت حضور داشته و چکیده ای 
عموم  به  خود  تحقیقات  از  را 

مراجعه کنندگان ارائه دهند.

لزوم حضور صاحبان 
پایان نامه های برتر 

حوزه های علمیه خواهران 
در نمایشگاه
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اصفهاناصفهان شهراستان

فریدوناصفهان شهراستان

البرزالبرز شهراستان

ایالمایالم شهراستان

»خانم سیده فاطمه موسوی مقدم« مدیر مدرسه علمیه خواهران 
این  فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  ضمن  اطهر)س(  زهرا  فاطمه 
مدرسه، اظهار کرد: این مدرسه مبلغان توانا هم در داخل استان و 

هم به خارج از کشور اعزام کرده است. 
خواهران  علمیه  حوزه   مدیر  حسنی«  »حجت االسالم  ادامه  در 
گفت: فضای  استان،  علمیه  مدارس  به مشکالت  اشاره  با  ایالم 
استان،  مرکز  در  سه  سطح  عالی  مرکز  اندازی  راه  جهت  مناسب 
برگزاری  جهت  مناسب  اجتماعات  سالن  خوابگاه،  ساخت 

مراسمات، از اهداف مدیریت حوز علمیه خواهران ایالم است.

بازدید استاندار ایالم از مدرسه علمیه          
فاطمه زهرای اطهر)س( 

مدیرکل  با  ایالم  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  مشترک  نشست 
ثبت  محوریت  با  و  پژوهشی  رویکرد  با  استان  اسالمی  ارشاد  اداره 
حوزه های  کتابخانه های  منابع  تجهیز  و  علمی  نشریه  برای  مجوز 
خواهران استان، در محل اداره کل ارشاد اسالمی ایالم برگزار گردید. 
»حجت االسالم حسنی« مدیر حوزه علمیه خواهران ایالم ضمن 
ابراز خشنودی از همکاری اداره کل ارشاد اسالمی استان و حوزه 
علمیه خواهران استان، بیان کرد: با توجه به این که ترویج فرهنگ 
دینی و اسالمی در جامعه از وظایف مبلغان دینی بوده، در این راستا 
مدیریت حوزه علمیه خواهران ایالم قصد دارد، نشریه ای در حوزه 
پژوهش های  توسعه  و  تقویت  منظور  به  انسانی  و  اسالمی  علوم 
بنیادین و کاربردی در قلمرو علوم اسالمی تهیه و تدوین نماید، که 
این کار مستلزم ثبت مجوز انتشار و تأمین منابع کتابخانه ای جهت 

تسهیل در امر پژوهش خواهران طلبه است. 
تاکنون،  تاسیس  بدو  از  علمیه خواهران  افزود: حوزه های  وی 
همواره مرکز ترویج علوم مختلف بوده است و در واقع اصل حرکت 
اگر  لذا  است،  بوده  استوار  کتاب  پایه  بر  حوزویان  و  مسلمانان 
حوزه های علمیه از حیث منابع کتابی تأمین شوند، برکات بسیاری 

برای جامعه اسالمی به همراه خواهد داشت. 
اسالمی  ارشاد  اداره  مدیرکل  نیاکان«  محمد  »آقای  ادامه  در 
اقدام مدیریت حوزه علمیه  از  ابراز خشنودی  ایالم، ضمن  استان 
خواهران استان،  آمادگی خود را جهت هر نوع همکاری با مدیریت 
همچنین  و  مختلف  زمینه های  در  استان  خواهران  علمیه  حوزه 

همکاری به منظور نشر فصلنامه علمی اعالم داشت.

با حضور مدیر حوزه علمیه خواهران ایالم برگزار شد

نشست مشترک با مدیرکل ارشاد اسالمی استان

خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  کیایی«،  فرهاد  اعظم  »خانم 
البرز، از دفاع پایان نامه با عنوان »تاثیر تربیتی خودشناسی بر زندگی فردی 
عزالدین  دکتر  با حضور »حجت االسالم  البالغه«،  نهج  و  قرآن  منظر  از 
رضانژاد« به عنوان استان داور، »حجت االسالم فالحی قمی« به عنوان 
به عنوان استاد مشاور در  پور«  استاد راهنما و »حجت االسالم مصطفی 

حوزه علیه خواهران البرز خبر داد. 
»خانم لیال یادگاری« گفت: هدف از این پژوهش تبیین اهمیت مسئله 
خودشناسی است، زیرا در علوم دینی خودشناسی راهی برای خداشناسی 
محسوب می شود از طرفی در علوم روانشناسی اولین مهارتی است که هر 
انسانی برای داشتن روان سالم به آن نیاز دارد خودشناسی است، لذا الزم 

است در این علم، پژوهش های مفیدی صورت گیرد. 
وی افزود: نفس به معنی جان و روح آدمی، ذات و تمایالت نفسانی 
به کار رفته است اما خودشناسی در اصطالح یعنی شناختن انسان از 
با  انسان  است،  انسانی  تکامل  برای  استعداد هایی  دارای  که  نظر  آن 
شناخت خویشتن به خطرات هوای نفس و انگیزه های شهوت و تضاد 

آن ها با سعادت خود پی برده و برای مقابله با آن ها آماده می شود.
خانم یادگاری خاطر نشان کرد: در این تحقیق آثار خودشناسی 

در سه حوزه اعتقادی، اخالقی و رفتاری بیان شده است.
وی افزود: انسان در حوزه اعتقادی به خودش معرفت پیدا می کند 
خودشناسی،  یعنی  می بیند،  خداوند  به  نسبت  محض  فقیر  را  خود 
انسان را به خداشناسی می رساند از طرفی چون به زندگی هدفمندانه 
می نگرد و می داند که زندگی بی حساب و کتاب نیست به معاد اعتقاد 
روشن  شخص  برای  را  راه  که  راهنمایی  وجود  همچنین  و  می یابد 
می کند تا به بیراهه نرود. در حوزه اخالقی در اثر خودشناسی انسان 
فضایل  بر  می کند  سعی  و  می شود  آشنا  اخالقی  رزایل  و  فضایل  با 

اخالقی خود بیافزاید و از رزایل اخالقی دوری کند.

درحوزه علمیه خواهران البرز تشریح شد

تاثیر تربیتی خودشناسی بر زندگی فردی

نامه  تفاهم  این  انعقاد  از  هدف  گفت:  کیایی  فرهاد  اعظم  خانم 
استفاده بهینه از ظرفیت ها، امکانات و خدمات علمی- پژوهشی متقابل 
طرفین، حمایت از توانمندی های علمی-پژوهشی طالب خواهر و چاپ 
و نشر آثار برگزیده طالب خواهر و استادان حوزه های علمیه خواهران 
استان و همچنین ارائه و عرضه این آثار به جامعه علمی جهت اعتبار 

بخشی علمی- پژوهشی به حوزه های خواهران بوده است.

تفاهم نامه همکاری مرکز نشر هاجر و حوزه علمیه خواهران البرز

هدف  با  دوره  این  داشت:  بیان  کیایی«  فرهاد  اعظم  »خانم 
مهارت افزایی طالب در طرح نویسی و پایان نامه نویسی در سه بخش 
روش تحقیق با حضور »حجت االسالم باقی زاده«، سامانه پایان نامه 

با حضور استاد »نجم الدینی« و مشاوره به طالب برگزار گردید.
وی افزود: در بخش پایانی هر یک از استادان راهنما و مشاور 
پایان نامه، به راهنمایی و مشاوره  استان به تفکیک موضوع های 
را  خود  نامه  پایان  عنوان  تاکنون  که  به طالبی  و  پرداخته  طالب 

انتخاب نکرده اند راهنمایی های الزم را ارائه نمودند.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران البرز خبر داد
دوره آموزشی »شیوه تدوین پایان نامه« نشست اخالقی با حضور استادان، کادر و طالب از سوی مدرسه 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( اصفهان برگزار شد.
»حجت االسالم سیدابراهیم حسیني«، استاد حوزه و دانشگاه، در 
این نشست با توجه به بند دو از دعاي مکارم اخالق گفت: از نکات 
مهم در مجموعه مفاهیم دین توجه به جایگاه و نقش تاریخي ماست.
وی تصریح کرد: در بند دو دعاي مکارم عنوان مي شود که خدایا 

ذهن و فکر و جان مرا به خود مشغول کن و امور مرا کفایت کن.
دقیق  کلید  دو  عبارات  این  در  یادآور شد:  دانشگاه  و  استاد حوزه 
وجود دارد، خدا عالم را خلق کرد و رزقشان را تأمین کرد و خدا جایگاه 
هر شخص را مشخص کرد، که این دو کلید از نکات مهم دین است.
از خداوند  امام  این دعا  حجت االسالم حسیني تصریح کرد: در 
متعال ایمانی واقعی، ثابت و پایدار که به مرتبه یقین رسیده باشد می طلبد 
و در واقع آخرین حد ایمان را درخواست می کند،  یقین صادقی که 
الهی است،  از خداوند می خواهد مهمترین عنایت و موهبت  امام 
انسان  برای  ای  قلبی  اعتقاد  الیقین،  حق  و  صادق  یقین  پرتو  در 
حاصل می شود که هیچ قدرتی بجز قدرت پروردگار را بر عالم حکم 
فرما نمی بیند و همه امور را مستند به ذات اقدس خداوند می بیند و 
پیوسته خود را در محضر خداوند حاضر می بیند و مواظب است که 

کردار ناشایست از او سرنزند و برخالف رضای او عمل نکند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بیان شد
یقین، نعمت بزرگ الهی

علمیه  حوزه  سه  سطح  دانش آموخته  معرفت«  شهین  »خانم 
هماهنگ  »نظام  عنوان  با  خود  نامه  پایان  از  اصفهان  خواهران 

حامدات قرآن کریم« دفاع کرد.
االسالم  با حضور »حجت  و  برقی کار«  »آقای  داوری  با  این جلسه 
جواد سلیمانی« استاد راهنما، »حجت االسالم اسماعیل ملکوتی خواه« 
استاد مشاور و معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان در سالن 

اجتماعات مدیریت حوزه علمیه خواهران اصفهان برگزار شد.
خانم معرفت در دفاع از پایان نامه خود بیان کرد: دسته هایی 
از سوره های قرآن دارای سر آغاز مشترک  هستند، به گونه ای که 
با همان نام شناخته می شوند. ُسَور پنج گانه حامدات از این دسته 

است که با حمد پروردگار شروع می شود. 
وی در ادامه اظهار داشت: با تدبر در ابعاد لفظی و محتوایی این 
سور و پذیرش دیدگاه وحدت موضوعی و انسجام معنوی بین آیات 
در هر سوره و نیز تناسب معنوی بین سور حامدات، نظام هماهنگ 

حاکم بر این پنچ سوره استنباط می شود.

دفاع از پایان نامه                                                    
»نظام هماهنگ حامدات قرآن کریم«

علمیه  حوزه  سه  سطح  دانش آموخته  حکیمی«  نسرین  »خانم 
واژه  »معناشناسی  عنوان  با  خود  نامه  پایان  از  اصفهان  خواهران 

روح در قرآن کریم« دفاع کرد.
این جلسه با داوری »آقای برقی کار« و باحضور »حجت االسالم رضا 
رمضانی« استاد راهنما و معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اصفهان 

در سالن اجتماعات مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد.
خانم حکیمی در دفاع از پایان نامه خود گفت: پژوهش حاضر 
در صدد تبیین جایگاه معنایی واژه  روح به شیوه  معناشناسی مکتب 

ِبن )قومی فرهنگی( با الهام از روش ایزوتسو انجام شده است. 
وی افزود: در آیات قرآن کریم قلمرو معنایی واژه روح متفاوت بوده 
با  ادامه  در  حکیمی  خانم  است.  شده  اطالق  و...  جان  فرشته،  به  و 
بررسی معنای واژه روح در آیات گفت: در قرآن کریم، واژه روح، گاهی 
به  صورت مطلق و گاهی به  صورت مضاف استفاده شده است. واژه روح 

در برخی از آیات به موجودی مستقل در ردیف فرشتگان اشاره دارد.
به  توجه  با  قرآن  در  روح  واژه  معنایی  قلمرو  به  ادامه  در  وی 
روح  انسانی،  روح  افزود:  و  پرداخت  آن  مصادیق  و  کارکردها 
فرشته  مؤمنان،  کننده  تایید  روح  پیامبران،  رسالت  تقویت کننده 
و  مصادیق  جمله  از  آسمانی  وحی  و  وحی(  مخصوص  )فرشته 

کارکردهای واژه روح در قرآن است.

جلسه دفاع از پایان نامه                              
»معناشناسی واژه روح در قرآن کریم«

حضور  با  خدا«  محبت  به  رسیدن  »راه های  موضوع  با  اخالقی  نشست 
استادان، کادر و طالب در مدرسه علمیه خواهران زهرای مرضیه)س( برگزار شد.
پناه«، استاد حوزه و دانشگاه،  »حجت االسالم حسین مرتضوی 
گفت: روایت است که ماه رجب یک ریسمان بین خدا و بندگان است 
و هر کس متوسل به این ماه شود و اعمال این ماه را درست انجام 

دهد وصول پیدا می کند.
استاد اخالق حوزه افزود: از راه های محبت به خدا، محبت به آثار خداست، 

خداوند در روی زمین سه اثر مهم قرار داده که قرآن، کعبه و مساجد است.
خدا،  به  محبت  راه  دومین  افزود:  پناه  مرتضوی  حجت االسالم 
بیداری شب و خواندن نماز شب است و پیامبر)ص( فرمودند »دو رکعت 

نماز شب را نمی دهم تا مقام دنیا و آنچه در آن است را بگیرم.«

در مدرسه علمیه خواهران زهرای مرضیه)س( مطرح شد
راه های رسیدن به محبت خدا

ارسال  با  تقلید،  مراجع  از  مظاهری«  العظمی حسین  »آیت الله 
پیامی به اختتامیه ششمین جشنواره عالمه حلی اصفهان، به بیان 
پرداخت  پژوهش  جایگاه  و  دانش  و  علم  اهمیت  پیرامون  نکاتی 
زمینه  در  اخالقی  و  علمی  اصول  رعایت  پیرامون  توصیه هایی  و 

تحقیق و پژوهش به طالب کرد.
به ششمین جشنواره  پیام مدیر حوزه های علمیه اصفهان  متن 

عالمه حلی استان اصفهان به شرح زیر است؛
حیِم ْحمِن الرَّ ِه الرَّ

َّ
 ِبْسِم الل

که  می گزاریم  شکر  و  سپاس  جان  صمیم  از  را  بزرگ  خداوند 
عزیز  طاّلب  پژوهش های  و  تحقیقات  جشنوارۀ  دورۀ  ششمین 
عاّلمۀ  نامی  نام  به  مزّین  که  اصفهان  علمّیۀ  حوزۀ  در  جوان 
عالی مقام و شخصّیت عظیم القدر عاَلم اسالم حضرت عاّلمه حّلی 
ما شاهد تالش ها  و  برگزار می شود   - است  »قدس سّره الّشریف« 
به  باید  این حوزۀ کهن -که  آینده ساز  و کوشش های سرمایه های 

صورت مّستمر و تعمیق یافته، گسترش و ادامه یابد  می باشیم.
از این فرصت، بهره می گیرم و چند نکتۀ مهم و ضروری را به 

اختصار با شما عزیزان در میان می گذارم.
همانند  دینی  پژوهش های  و  تحقیقات  انجام  در  آنکه:  نخست 
سایر مطالعات و تحقیقات علمی، اصول و ضوابطی معّین وجود دارد 
که اگر محّقق بخواهد، پژوهش خود را به سر منزِل اقبال و قبول 
برساند، ناگزیر باید در چارچوبۀ این معیارها و اصول، حرکت کند. از 
جملۀ اهّم این معیارها آن است که نمی توان دربارۀ موضوعی علمی، 
به میزان الزم،  آنکه در آن موضوع،  توّجه گفت بدون  سخن قابل 
حِسّ  سر  از  که  حرف هایی  کرد.  تدقیق  و  تتّبع  و  بررسی  و  مطالعه 
بی نیازی از مطالعه و کنکاش علمی زده می شود اگر در وهلۀ اول 
هم سر و صدای ظاهری و رونقی پیدا کند، اّما در نظر اهل علم و 
یافت و به زودی افول خواهد کرد و  دانش، قدر و منزلتی نخواهد 
در عرصه و گردونۀ دانش و علم باقی نخواهد ماند. طاّلب جوان و 
عزیزی که عزم خود را برای ورود در ساحت تحقیقات و پژوهش های 
دینی جزم کرده اند، باید پیش از هر چیز خود را برای یک مجاهدت 
بزرگ علمی آماده سازند و بی وقفه بر زاد و توشۀ دانش خود بیفزایند.
با کمال تأّسف، افت برخی از شیوه های رایج و سّنت های مقبول 
حوزوی، نظیر پیش مطالعۀ دروس، نظم درسی و حضور مّستمر در 
درس و بحث، مطالعۀ عمیق متون و شروح مفید و علمی، مباحثه 
نواری،  درس های  مثل  سطحی  اموری  جایگزینی  و  تقریرنویسی  و 
بحث،  و  درس  در  بی انگیزه  و  گاهگاهی  حضور  درسی،  بی نظمی 
شروح  به  مراجعه  امتحان،  از  خالصی  برای  دروس  خالصه خوانی 
آیندۀ  بی تردید،  بی پایه،  کارهای  این  امثال  و  علمی  غیر  و  بی مایه 
علمی حوزه ها را در معرض تهدید جّدی قرار می دهد و هیچ گاه باور 
نکنید که از چنین فضایی، که چراغ درس خواندن به معنای حقیقی 
کلمه و جهاد علمی، بی فروغ یا کم فروغ باشد، انوار درخشانی همانند 
حضرات ثقة االسالم کلینی و شیخ مفید و سّید مرتضی و شیخ طوسی 
و عاّلمه حّلی و شهیدین و صاحب جواهر و صاحب ریاض و شیخ 
انصاری و آخوند خراسانی و صاحب عروه و محّقق حائری و محّقق 

بروجردی و امام خمینی»قدس الله تعالی اسرارهم« بدرخشند.
پایان است، امید آیندۀ  جوانان عزیز طلبه! عمر ما کهنساالن، رو به 
علمی،  وقفۀ  بی  مجاهدت  در  الله الله  شمایید.  تشّیع  علمّیۀ  حوزه های 
الله الله در استفادۀ درست از فرصت طالیِی جوانی و تالش بی پایان برای 
گاهی. آری، فرصت جوانی را حقیقتًا مغتنم بشمارید  ارتقاء سطح دانش و آ
و از درس  و بحث و مطالعه و تحقیق جدا نشوید تا به امید خداوند برای 

آیندۀ حوزه و کشور و اسالم و مسلمین مفید باشید. ان شاءالله.
دّوم: در انجام تحقیقات و پژوهش ها، بدون شک باید اولوّیت اول 
و صحنۀ  جامعه  در  آن ها  کاربرد  که  گیرد  تعّلق  موضوعاتی  و  امور  به 
علمی  بحث های  صرفًا  که  موضوعاتی  است.  بیشتر  انسان ها،  عمل 
و نظری طوالنی را به خود اختصاص می دهد، هرچند برای ورزیدگی 
ذهنی و فکری، سودمند است، اّما به طور جّدی باید توّجه داشته باشیم 
که رسالت ما در حوزه های علمّیه، یک مسئولّیت خطیر و سنگین در 
انسان ها و روشن ساختن  تبیین هرچه بهتر دین و معارف دینی برای 
ابعاد مختلف و متکّثر و متنّوع دین و دین داری و شیرین ساختن تدّین 
التزام به اصول و ارزش های دینی در ذائقۀ بشرّیت، خصوصًا نسل  و 
حق طلب و تکامل خواه جوان است و از این جهت، وظیفۀ ما در میدان 
و  و مطالعات  تحقیقات  باید  و  بروز می کند  در صحنۀ جامعه،  و  عمل 
پژوهش های ما ضمن آنکه از یک عقبۀ متین علمی برخوردار است، 
حّل  و  نظری  گره های  گشودن  برای  کارآمد  و  کاربردی  بیشتر  هرچه 

مشکالت عملی اجتماع در عرصۀ دین و دین داری باشد.
که یک  راحل  امام  ما،  استاد عظیم الّشأن  که  بود  رو  از همین 
که:  فرمودند  تأکید  روحانّیت  منشور  در  بودند  روشن بین  عالم 
»حوزه ها و روحانّیت باید نبض تفّکر و نیاز آینده جامعه را همیشه 
از حوادث،  قدم جلوتر  و همواره چند  باشند  داشته  در دست خود 
مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه های رایج ادارۀ 
امور مردم در سال های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حّل 
مشکالت خود به مسائل جدید اسالم نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار 

اسالم از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.«
از  تشّکر  ضمن  جشنواره،  این  متصّدیان  به  مناسبت  همین  به 
با  است  مناسب  که  می کنم  یادآوری  را  نکته  این  تالش هایشان، 
مطالعه و بررسی، فهرستی از موضوعات مورد نیاز واقعی و هرچه 
کاربردی تر، تنظیم و در اختیار محّققان جوان قرار گیرد تا کمکی 

به آنان در انتخاب درست موضوع شده باشد.
و  علمی  عالیۀ  مراتب  به  نیل  در  را  عزیزان  توفیقات همۀ شما 
تالش های  و  می کنم  مسألت  رحیم  و  رحمان  خداوند  از  اخالقی 
شما محّققین جوان را به سهم خود ارج می نهم و از متصّدیان این 
جشنواره و مرکز مدیرّیت حوزۀ علمّیۀ اصفهان و همۀ خدمت گزاران 
تشّکر  و  تقدیر  صمیمانه  اصفهان،  مقّدسۀ  علّمیۀ  حوزۀ  آستان  به 
می کنم و دعای مستجاب حضرت ولی الله األعظم)روحی و ارواح 
خواستارم.  عزیزان  شما  برای  را  الفداء(  مقدمه  لتراب  العالمین 
والّسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

آیت الله العظمی مظاهری در پیامی به ششمین جشنواره عالمه حلی استان اصفهان

پژوهش باید بیشترین کاربرد و کارآمد را برای حل 
مشکالت نظری و عملی داشته باشد

خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  ویژه  اخالقی  نشست 
سیاوشی«،  اسماعیل  »حجت االسالم  حضور  با  فریدن  الزهرا)س( 

امام جمعه داران برگزار گردید.
از  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد  سیاوشی«،  »حجت االسالم 
خصوصیاتی که باید استادان حوزه های علمیه مورد توجه قرار دهند این 

است که با عمل، رفتار و کردارشان شخصیت طالب را شکل دهند.
نا امیدی و بیهویتی از چالش های  با بیان این که احساس  وی 
بزرگ و خطرناکی است که امروزه دامن گیر حوزه های علمیه شده 
اظهار داشت:  طالبی که دارای این روحیه هستند بعد از چند سال 
در  از درس خواندن  که  احساس می کنند  وارد حوزه می شوند  که 

حوزه به هیچ نتیجه ای نمی رسند.
 امام جمعه شهر داران در ادامه گفت: بهترین کسی که می تواند 
شخصیت طالب را شکل دهد و این معضل را حل کند، استادان 
این  ورود  از  می توانند  و عمل خویش  رفتار  اخالق،  با  که  هستند 

افکار در طالب جلوگیری نمایند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

استادان عامل شکل گیری شخصیت طالب

برگزاری  به  اشاره  با  اصفهان  خواهران  حوزه  آموزش  معاون 
مرحله کشوری المپیاد علمی در قم گفت: ۵۰ درصد از منتخبان 

برگزیده المپیاد علمی طالب خواهران، از حوزه اصفهان هستند.
»خانم زهرا شفیعی« با اشاره به اهمیت مسابقات علمی در بین 
علمیه  حوزه های  طالب  علمی  المپیادهای  کرد:  اظهار  طالب 

راهی مناسب برای شناسایی طالب مستعد و نخبه است.
المپیاد  کرد:  اظهار  اصفهان  خواهران  حوزه  آموزش  معاون 
علمی طالب خواهر سطح دو در چهار پایه تحصیلی دوم تا پنجم 
و المپیاد علمی طالب خواهر سطح سه نیز در دو رشته »تفسیر و 

علوم قرآنی« و »فقه و اصول« برگزار شد.
وی ایجاد رقابت سازنده، شناخت طالب ممتاز و استعدادهاي 
برگزاری  اهداف  از  را  کشور  خواهران  علمیه  مدارس  در  درخشان 
این مسابقات  یادآور شد: مرحله مدرسه ای  این مسابقه برشمرد و 
با شرکت 999 نفر از طالب اصفهانی آذر ماه سال 94 در مدارس 
علمیه برگزار شد و از این تعداد 214  نفر به مرحله استانی راه یافتند.
المپیاد علمی طالب  این فعال فرهنگی افزود: مرحله استانی 
خواهر اسفندماه سال گذشته در استا ن  برگزار شد که تعداد 43  نفر 

به مرحله کشوری راه یافتند.
خانم شفیعی با اشاره به برگزاری مرحله کشوری المپیاد علمی 
مرکز  مرحله طالب  این  در  اظهارداشت:  ماه،  فروردین  در  قم  در 
مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور و طالب جامعه الزهرا به 

رقابت پرداختند.

درخشش طالب حوزه علمیه خواهران اصفهان در 
المپیاد علمی حوزه های علمیه خواهران کشور

سال  چهارمین  برای  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت 
متوالی در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت با حضور 25 مدرسه علمیه 

و یک مرکز تخصصی با راه اندازی 9 غرفه شرکت نمود.
موضوعات  با  را  خود  دستاوردهای  و  آثار  مدارس  نمایشگاه  این  در 
متنوع مانند »فضای مجازی و آسیب های آن«، »اقتصاد مقاومتی اقدام 
و عمل«، »نقش هدایتگری قرآن؛ مهدویت و نقش بانوان در زمینه سازی 
ظهور« و غرفه »کودک و نوجوان و ازدواج و خانواده« به نمایش گذاشتند.
»غرفه ازدواج و خانواده« . در این غرفه ها فعالیت های ارزشمندی 
انجام شده که ارائه آیات و روایات ائمه معصومان)علیهم السالم( و سخنان 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( با موضوع ازدواج و خانواده و تشویق 
به افزایش جمعیت و آثار سوء کاهش جمعیت در قالب اینفوگرافی 
بود. از دیگر فعالیت های این غرفه ارائه مشاوره در خصوص ازدواج 

و ارتباط مؤثر زوجین است.
و  هدایتگر  زنان  غرفه  این  زنان«در  نقش  و  قرآن  »هدایتگری 
تأثیرگذار قرآن انتخاب شده و با مستندات و آیات قرآنی در کتابی با 
طراحی قرآن به صورت بنر به نمایش گذاشته شده است و همچنین 
با رزومه مفسر و شیوه تفسیری، تعداد مجلد  تفاسیر معاصر و قدیم 
العرفان«  »مخزن  تفسیر  همچنین  است.  شده  معرفی  تفاسیر 
مردم  هدایتگری  در  بانوان  تفسیر  تنها  عنوان  به  که  امین  مجتهده 

بسیار مؤثر بوده است به بازدیدکنندگان معرفی می گردد.
امام  غربت  و  محبت  غرفه  این  در  زنان«  نقش  و  »مهدویت  غرفه 
بازدید  توجه  مورد  مهدویت  تخصصی  نشست های  غالب  در  زمان)عج( 
کنندگان قرار گرفت. همچنین دعوت از کودکان جهت نقاشی در زمینه 

مهدویت و سربازسازی فرهنگی از دیگر برنامه های این غرفه بود.
روسری  اهدای  بهشتی،  به طرح حجاب  قرآن«  و  »کودک  غرفه 
می پردازد.  هستند،  روسری  بی  که  مکلفی  بچه های  دختر  برای 
مسابقه از طرح ماکت غرفه که اشاره به یکی از آیات قرآن دارد، کارت 
احادیث و روایات و سخنان بزرگان و نکات تربیتی برای پدر و مادر به 
نیت تربیت فرزندانشان از فعالیت های غرفه است. طرح قرآن بخوان، 
نقاشی بکش، جایزه بگیر، تهیه اسباب بازی هایی دست ساز توسط 

طالب، حضور مشاور کودک در غرفه از دیگر برنامه این غرفه بود.
غرفه »فضای مجازی و آسیب های آن« که مربوط به مدارس 
نرجس  ویالشهر،  الزهرا  فاطمه  نجف آباد،  فاطمیه  و  زهراییه 
موضوع  با  غرفه  این  در  است.  گلدشت  الزهرا)س(  و  یزدانشهر 
قرآن و فضای مجازی، به آسیب ها و مضرات این فضا به صورت 
اینفوگرافی با جمالتی کوتاه و شعاری که در ذهن بماند، نصب شده 
بود. همچنین بیان راهکارهایی برای امنیت و حفظ فرزندان و نظر 
قران و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و معرفی برخی سایتهای معتبر 

در مورد آن و معرفی روند تاریخی ارتباطات پرداخت.

نگاهی به فعالیت های 9 غرفه حوزه علمیه 
خواهران اصفهان در نمایشگاه قرآن و عترت

حقیقت نژاد«،  »حجت االسالم  حضور  با  زمان)عج(  امام  والدت  جشن 
طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران النفیسه اصفهان برگزار شد. 
حجت االسالم حقیقت نژاد گفت: ما به عنوان شیعه باید تالش 
زیادی برای ظهور ایشان انجام دهیم و بهترین کاری که می توان 
انجام  و  محرمات  ترک  داد  انجام  مهدی)عج(  حضرت  ظهور  برای 

واجبات است.
وی با اشاره به نقش طالب در دوران غیبت گفت: طالب نقش 
زیادی در زمینه سازی ظهور دارند و برای ظهور حضرت مهدی)عج( 

از هیچ تالشی نباید دریغ کنند.

در مدرسه علمیه خواهران النفیسه بیان شد

ترک محرمات و انجام واجبات، 
تاثیر زیادی در ظهور دارد
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ایالمایالم دزفولخوزستانشهراستان شهراستان

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  امناء  هیئت  جلسه 
جمعه  امام  شهبازی«،   »حجت االسالم  حضور  با  ششده  
ششده، »آقای بالغی« رئیس اداره آموزش  و پروش ششده، 

»حجت االسالم دادگر« برگزار گردید.
»خانم حسن زاده«، هدف از برگزاری این جلسه را تعامل بیشتر با ادارات 

و سازمان ها و رسیدگی به مشکالت و امورات این مدرسه اعالم کرد.

جلسه هیئت امناء

دامغانسمنان شهراستان

رباط کریمتهران شهراستان

مرندآذربایجان شرقی شهراستان

جلفاآذربایجان شرقی شهراستان

تهران تهران شهراستان

ارومیهآذربایجان شرقی شهراستان

مهرانآذربایجان شرقی شهراستان

ششدهفارس شهراستان

جهرمفارس شهراستان
زنجانزنجان شهراستان

آباده طشکفارس شهراستان

ابهرزنجان شهراستان

استهبانفارس شهراستان

سوسنگردخوزستان شهراستان

و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  هدف  با  مهدویت  مطالعاتی  سیر  طرح 
کتابخوانی و کسب معارف مهدویت در راستای فرهنگ سازی اسالمی 
و مبارزه با تهاجم فرهنگی با همکاری بنیاد مهدویت و آینده برگزار شد.
 آزمون حضوری این طرح با حضور 65 نفر از طالب، استادان  

و اعضای کانون پژوهش برگزار گردید.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

آزمون حضوری سیر مطالعاتی مهدویت

»خانم طاهره قره خانی«، مدیر مدرسه علمیه حضرت نرگس)س( 
فرهیخته  استاد  این  درگذشت  از  تأسف  و  تأثر  ابراز  ضمن  جهرم 
گفت: »حجت االسالم جهرمی« از استادان برجسته حوزه علمیه، 
دلسوزان به نظام مقدس جمهوری اسالمی و انقالب و نمونه یک 
تأسیس  ابتدایی  های  سال  از  که  بود  خودساخته  اخالق  استاد 
مدرسه  این  با  جهرم،  نرگس  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 

همکاری داشتند. 
ساده،  دلنشین،  بسیار  بزرگوار  آن  درس  کالس  گفت:  وی 
اثرگذار و سرشار از صفا و معنویت بود، و حیات طیبه آن عبد صالح 
و  جوان  طالب  ویژه  به  خداجویان،  همه  برای  الگویی  می تواند 

روحانیون باشد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( برگزار شد
مراسم ارتحال حجت االسالم جهرمی

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  میرشکاری«،  صدیقه  »خانم 
خواهران الزهرا)س( آباده طشک، از برگزاری نشست »آسیب شناسی 
با  خانوادگی«  روابط  در  آن  نقش  و  رفتاری  و  کالمی  مهارت های 
حضور استادان، طالب، دانش آموختگان و عموم خواهران در این 

مدرسه علمیه  خبر داد. 
»خانم صابردوست«، استاد حوزه و دانشگاه ، به جایگاه و نقش 

سالم در تحکیم روابط  خانوادگی  و اجتماعی اشاره کرد.
به  میرشکاری«  »خانم  و  خواجه«  »خانم  مراسم  این  ادامه  در 
بحث سازگاری افراد خانواده، اهمیت گوش دادن به صحبت های 
طرف مقابل و همچنین به بحث راه های کنترل عصبانیت، ریشه 

یابی آن و تغییر رفتار اشاره کردند. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد

نقش مهارت های کالمی و رفتاری در روابط خانوادگی 

»خانم  سخنرانی  با  جسم«  سالمت  و  »بهداشت  نشست 
رستمی«، مربی بهداشت و سالمت در جمع طالب مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( برگزار شد.
دیابت  آن ها  جمله  از  دارد،  انواعی  دیابت  گفت:  رستمی  خانم 
و  محیطی  ژنتیکی،  عوامل  از  ای  مجموعه  که  است  اول  نوع 
ایمونولوژیکی در ایجاد این نوع دیابت دخیل می باشند، که نهایتا 
با تخریب سلول های تولید کننده انسولین سبب بروز عالیم بیماری 

می شوند.
وی افزود: این بیماری به طور عمده در کودکان و نوجوانان دیده 

می شود، ولی در تمام سنین می تواند ایجاد گردد. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد
نشست »بهداشت و سالمت جسم«

سومین نشست شورای عمومی شهر دامغان با حضور امام جمعه، فرماندار 
و کلیه اعضا، در مؤسسه آموزش عالی فاطمیه)س( دامغان برگزار شد.

»حجت االسالم  سید محمدحسینیان«، با توجه به نامگذاری سال به 
اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای تولید بیشتر است.

وی با تأکید بر حمایت از محصوالت داخلی و جلوگیری از قاچاق 
کاال گفت: برای تحقق اقدام و عمل در شعار سال باید در شهرستان 
به   بومی سازی جهت تولید و کیفیت کاالها و محصوالت بپردازیم.

برگزاری سومین نشست شورای عمومی شهر دامغان

ترتیل جزء خوانی قرآن  ماه مبارک رمضان، جلسه  به مناسبت 
کریم در مؤسسه آموزش عالی فاطمیه)س( دامغان برگزار شد.

جلسه ترتیل جزء خوانی قران کریم

جلسه پزشکی با حضور »دکتر سمیعی« در جمع طالب، استادان و 
کادر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه دامغان برگزار شد

بیماری های  از  برخی  نشانه های  بررسی  ضمن  سمیعی،  دکـتر 
شایع، به توصیه های الزم درباره پیشگیری از این بیماری ها پرداخت. 
وی در ادامه به نقش و اهمیت تغذیه صحیح در سالمت افراد به ویژه 
بانوان  مؤثر در سالمت  مواد غذایی  اشاره کرد و ضمن معرفی  بانوان، 

به تأثیر مصرف نادرست مواد غذایی در سالمت جسم بانوان پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(برگزار شد
جلسه پزشکی با عنوان اهمیت تغذیه

علمیه  حوزه  مدیر  حضور  با  مصاحبه گران  هم اندیشی  نشست 
در حوزه  فرهنگی  و  آموزشی  معاونان  و  مدیران  زنجان،  خواهران 

علمیه خواهران زنجان برگزار گردید
»حجت االسالم محمدی«، مدیر حوزه علمیه خواهران زنجان، 
به تبیین اهمیت مصاحبه و تحقیق در فرآیند پذیرش وضرورت ها و 

بایستگی های اخالقی- رفتاری مصاحبه گران پرداخت.
وی در ادامه اظهار داشت: نگاه ما به مصاحبه نباید صرفًا یک 
فرآیند  به  نگاه  بلکه  باشد،  اداری  انجام یک وظیفه  و  اداری  نگاه 
مصاحبه می بایست تکلیف مدارانه باشد. و مصاحبه برای داوطلبان 
یک کار اساسی و سرنوشت ساز است و گزینش افراد به عنوان طلبه 
یک کار خطیر و مسئولیت آور است؛ چرا که با نظر تیم مصاحبه گر 

یک نفر به عنوان میراث دار انبیاء، سرباز دین منتخب می شود.
وی با بیان عناصر دخیل در مصاحبه، از مهم ترین و اصلی ترین عنصر 
دخیل در مصاحبه را مصاحبه گران عنوان کرد که نوع برخورد، منش، گفتار، 

اظهارات و حرکات وی برای مصاحبه شونده الهام بخش و تأثیرگذار است.

به همت حوزه علمیه خواهران زنجان برگزار شد
نشست هم اندیشی مصاحبه گران

نشست بصیرتی با موضوع »وظیفه بانوان در ترویج اسالم با الگو گیری 
از  سعیدی«،  حسن  سید  »آیت الله  حضور  با  خدیجه)س(«،  حضرت  از 
استادان حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه خواهرن فاطمیه)س( برگزار شد.
آیت الله سعیدی در ابتدا  به ضرورت توجه بانوان در ترویج و نشر 

اسالم ناب محمدی)ص( پرداخت. 
به  وصال  برای  مادیگری  بند  و  قید  از  شدن  رها  به  اشاره  با  وی 
حقیقت تصریح کرد: حضرت خدیجه)س( بزرگترین حرکت را به عنوان 
یک بانوی کامله و عاقله و بزرگوار انجام داد او اول مومن به اسالم بود 
و همه ثروت خود را در راه دعوت به اسالم و ترویج اسالم خرج کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( تشریح شد
وظیفه بانوان ، الگو گیری از حضرت خدیجه)س(

کبری)س(  خدیجه  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
منجی  میالد  و  شعبان  نیمه  بزرگ  جشن  برگزاری  از  سوسنگرد، 
جمعه  امام  هاشمی«،  »حجت  االسالم  حضور  با  بشریت  عالم 

حمیدیه و طالب این مدرسه خبر داد.
حجت  االسالم هاشمی با اشاره به شبهات موجود در مورد امام 
زمان)ع( گفت: دوشب از نظر ارزش بر دیگر شب ها برتری خاص 
احیا  به  این دوشب  فرد  اگر  نیمه شعبان.   و شب  قدر  دارند شب 

بپردازد اجر و ثواب فراوان دارد.
امام جمعه حمیدیه خاطر نشان کرد: دشمنان اسالم در تهاجم فرهنگی 
از نقاط ضعف شروع می کنند و در بحث مهدویت سعی دارند به این بحث 
ضربه بزنند. بعد از انقالب اسالمی حمالت دشمن به ساحت مقدس اسالم 
باالخص بحث مهدویت بیشتر شده و در این راستا طالب تالش خود را در 

جهت تقویت بنیه های دینی بیش از هر زمان دیگر توسعه داده اند. 

 در مدرسه علمیه خدیجه کبری)س( بررسی شد
شبهات موجود در بحث مهدویت

نشست اخالقی با عنوان »حقیقت طلبگی« با حضور »خانم موسوی« 
استاد و مبلغ حوزه در جمع طالب مدرسه علمیه)س( دزفول برگزار گردید.
خانم موسوی به بیان اهمیت استفاده صحیح از زمان، به ویژه 
در ماه رجب پراخت و گفت: برای رسیدن به درجات عالی، زمان و 
مکان تاثیر گذار هستند و یکی از بهترین زمان ها برای رسیدن به 

کمال و سعادت ماه رمضان می باشد.

در مدرسه علمیه خواهران ام ابیها)س( برگزار شد

نشست اخالق با عنوان »حقیقت طلبگی«

پایان نیم سال دوم تحصیلی نشست صمیمی مدیر مدرسه  در 
علمیه خواهران امام خمینی)ره( رباط کریم با طالب برگزار گردید.

در این نشست »خانم اصغری« از طالب خواست تا نظرات خود 
فضای  همچنین  و  استادان  کادر،  مدرسه،  مسئوالن  پیرامون  را 

محل تحصیل طالب اعالم نمایند.
مدرسه  مسئوالن  و  معاونان  زحمات  از  قدردانی  ضمن  طالب 
استادان  علمی  سطح  همچنین  و  رفتار  و  اخالق  کردند:  عنوان 
بسیار خوب بوده و خواهان عدم تغییر استادان در سال جدید بودند.

در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( برگزار شد

نشست صمیمی مدیر و طالب مدرسه 

با حضور  کاربردی  تبلیغ  تخصصی  آموزش  دوره  جلسه  نهمین 
طالب، استادان و مبلغان در موسسه آموزش علوم اسالمی کوثر 

تهران برگزار گردید.
»راه  موضوع  با  تبلیغ  کاربردی  تخصصی  آموزش  جلسه  نهمین 
کارهای ارتقاء معنویت در مخاطبین غیر معنوی« و با حضور »حجت 

االسالم و المسلمین آقای دکتر کمیجانی«، برگزار می شود.

با  تبلیغ  شیوه های  و  اصول  عنوان  با  فرهنگی  نشست 
سخنرانی »حجت االسالم دکتر زمانی« در جمع طالب مدرسه 

علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( نمود.
اصول  به  تبلیغی  های  روش  کارشناس  زمانی،  حجت االسالم 
انتقال مفاهیم دینی اشاره کرد و انواع ارتباط را از منظر کالمی، فرا 

کالمی و غیر کالمی تبیین نمود و شیوه های هر یک را برشمرد.
و  دادن  ارتباط  نکته  سه  رعایت  ارتباطات  در  افزود:  وی 
نگاه            بودن  گزار  تاثیر  و  مخاطب  با  اولیه  برخورد  گرفتن،  ارتباط 

ضروری است.

تهران،  خاتون)س(  نرجس  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
به منظور تجدید پیمان با آرمان های واالی بنیانگذار جمهوری 
رهبر  با  دوباره  بیعت  خمینی)ره(،  امام  حضرت  ایران،  اسالمی 
گرانقدر انقالب حضرت امام آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی( 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان ایثارگر هشت سال 

جنگ تحمیلی، اردوی زیارتی راهیان نور برگزار گردید. 

در موسسه آموزش علوم اسالمی کوثر برگزار شد:
نهمین دوره آموزش تخصصی تبلیغ کاربردی

در مدرسه علمیه حضرت فاطمه)س( برگزار شد
نشست فرهنگی اصول و شیوه های تبلیغ

در  مدرسه علمیه خواهران نرجس خاتون)س( برگزار شد 
اردوی زیارتی راهیان نور

نشست فرهنگی با عنوان »فضای مجازی« با سخنرانی »آقای 
مطهری« کارشناس فضای مجازی و آسیب های سایبری در جمع 

طالب مدرسه علمیه امام حسن مجبتی)ع( تهران برگزار گردید
باید  مجازی،  فضای  در  حضور  برای  گفت:  مطهری  آقای 
در  موجود  تهدیدهای  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  رسانه ای  اطالعات 

این فضا را به فرصت تبدیل کنیم.
وی با اشاره به این که کار اصلی رسانه، تغیر در نگرش، رفتارها و 
باورهاست به بیان مزایا و مضرات استفاده از فضای مجازی پرداخت.

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

نشست فرهنگی با عنوان »فضای مجازی«

حضور  با  بوشهر  خواهران  علمیه  حوزه  واقفان  و  خیران  همایش 
»آیت الله صفایی بوشهری«، نماینده ولی فقیه این استان برگزار گردید.

این که  به  اشاره  با  همایش  این  در  بوشهری  صفایی  آیت الله 
خداوند به کارهای خیر برکت می دهد، گفت: بر اساس آیات قرآنی 
نورانی  مجمع  این  و  نمی شود  گرفته  نادیده  خیر  کار  اجر  هیچ گاه 

خیران مصداق مجمع ایمان و عمل صالح است.
امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: خدمت به حوزه های علمیه 
درون  در  که  خیری  یعنی  است،  کثیر  خیر  برادران،  و  خواهران 

خودش زایش خیر دارد.
میزان  به  استان ها  برخی  در  داشت:  بیان  بوشهری  صفایی  آیت الله 
رخ  طالق  یک  ساعت  هر  روز،  در  یعنی  است،  طالق  یک  ازدواج   3.8
می دهد، وقتی جامعه دارای یک فرهنگ مذهبی باشد و عقالنیت دینی 
اسالمی  فرهنگ  زندگی  انتهای  تا  ازدواج  ابتدای  همان  از  داشت  وجود 
حاکم باشد این مشکالت وجود نخواهد داشت یا به حداقل خواهد رسید.

خدمت به حوزه های علمیه خواهران؛ خیر کثیر است

نشستی با سخنرانی »حجت  االسالم نعمت زاده« در جمع طالب 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرند برگزار شد.

خواهران  علمیه  مدرسه  موسس  نعمت زاده  حجت االسالم 
زحمات  از  تشکر  و  معلم  هفته  تبریک  ضمن  فاطمه الزهرا)س( 
استادان و کادر، با استناد به آیات قرآن درباره ارزش علم، جایگاه 
خداوند  انسان ها  معلم  اولین  گفت:  و  کرد  تبیین  را  معلم  اولین 
متعال است که با آموختن کلمات اسماء حسنی، انسان را مسجود 

مالئکه قرار داد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بیان شد

اولین معلم انسان، خداوند است

به منظور تجلیل از مقام معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  از  مطهری، 

تجلیل شد.
ارزش  به  اشاره  با  مبلغ حوزه  و  استاد  ذاکری«  »حجت االسالم 
علم و اهمیت مقام و منزلت معلم به بیان خدمات شهید مطهری 

پرداخت و طالب را به احترام به استادان سفارش کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز معلم

قرائت و تفسیر قرآن روزانه جهت آشنایی و توانمندسازی طالب 
مدرسه  در  استادان مجرب  با حضور  ایران،  زمینه طب سنتی  در 

علمیه حضرت زینب کبری)س( ارومیه برگزار شد.
با  برنامه  این  گفت:  حوزه  استاد  بخشی نژاد«،  فاطمه  »خانم 
کریم،  قرآن  با  انس  مخاطبان،  معنوی  شکوفایی  و  رشد  هدف 
احکام  به همراه  روزانه کالم وحی،  احیای سنت اسالمی تالوت 

برگزار شده است.
وی با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری امام خامنه ای)مدظله العالی( 
که می فرمایند: » اگر معانی بلند قرآن با زبان روز، برای انسان ها 
زمینه ساز  و  داشت  خواهد  باالیی  تاثیرگذاری  قطعًا  شود  بیان 
چنین  وجود  کرد:  عنوان  شد«،  خواهد  بشریت  واقعی  پیشرفت 

مراسماتی از ضروریات دین است.
خانم بخشی نژاد با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
معظم  رهبر  تأکید  کرد:  عنوان  زندگی«  »سبک  درباره 
انقالب)مدظله العالی( به احیای طب سنتی و اسالمی در راستای اقتصاد 
سبک  این  اصالح  راه های  از  که  می کند  مشخص  مقاومتی، 

زندگی، اهتمام به طب سنتی و ایرانی اسالمی است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( بیان شد
اهتمام به طب سنتی 

از راه های اصالح سبک زندگی است

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  اشرفی«،  سمیه  »خانم 
همکاری  با  طالب«  »سالمت  طرح  اجرای  از  مهران  زینب)س( 

شبکه بهداشت این شهرستان خبر داد.
به تکمیل شناسنامه سالمت جهت  خانم اشرافی ضمن اشاره 
مرکز  در  تشکیل شناسنامه سالمت  و  روند سالمت طالب  ادامه 
برنامه های این طرح، تست سالمت  بیان کرد:  بهداشت مهران  
و  بررسی سالمت دهان  و  احتمالی طالب  بیماری های  بررسی  و 

دندان است.

درمدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد
طرح سالمت طالب

مراسمی با حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران 
زینبیه)س( ایالم برگزار شد.

دانشگاه  و  حوزه  استاد  لروند«،  علی محمد  »حجت االسالم 
اظهار داشت: »شهید مطهری«، انقالبی عمل کرد و براساس نیاز 
زمان و شبهات روز اثرات جامع و کاربردی را به شیعه تحویل داد. 

»آیت الله  مرحوم  چون  عالمانی  تربیتی  نقش  به  تاکید  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  نجفی«  مرعشی  »آیت الله  و  عاملی«  حسن زاده 
مهم ترین نقش معلم نقش معنوی و انسان سازی است و به گفته 

قرآن کریم معلم باید مبشر و هشدار دهنده باشد.

در  مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( بیان شد

مهم ترین نقش معلم
 نقش معنوی و انسان سازی است

بوشهربوشهر شهراستان

امام  حق  در  دعا  گفت:  بوشهر  معصومیه  علمیه  مدرسه  مدیر 
زمان)عج(، موانع را در زندگی بر می دارد. 

تصریح  مفاتیح  آخر  دعای  به  اشاره  با  یوسفی«  فاطمه  »خانم 
فرمود:»اگر  ضراره  به  دعا  این  خصوص  در  صادق)ع(  کرد:امام 

عصر غیبت را درک نمودی، بی نیاز از این دعا نیستی«.
وی به فواید دعا برای امام زمان)عج( اشاره و ابراز کرد: دعا در حق امام 
زمان)عج(، موانع را در زندگی بر می دارد، و شما را به اجابت نزدیک می کند.

مدیر مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س(   بیان شد

دعا برای امام زمان، زندگی را بیمه می کند

»آیت الله صفایی بوشهری« عنوان کرد



http://kowsarnews.irنشریه خبری - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران رسشماره   169 پانزدهم  تیر 1395 5اخبار مدا نمای حوزه

شیرازفارس  شهراستان

سنندجکردستان بیجارکردستانشهراستان شهراستان

گچسارانکهگیلویه و بویراحمد شهراستان

قمقم شهراستان

آبیکقزوین شهراستان

میانشهرفارس شهراستان

جعفریهقم شهراستان

قزوینقزوین شهراستان

دهدشتکهگیلویه و بویراحمد شهراستان

کرمانشاهکرمانشاه شهراستان

حضور  با  رمضان  مبارک  ماه  در  کریم  قرآن  خوانی  جز  جلسه 
حکیمه  بی بی  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب 

گچساران برگزار شد. 
گفتنی است جزء خوانی قرآن کریم همراه با ترجمه و تفسیر آیات 

قرآن توسط استادان یا روحانیون اعزامی از قم انجام می گیرد. 

در مدرسه علمیه خواهران علمیه بی بی حکیمه برگزار گردید

جزخوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان 

»حجت االسالم جعفری مهر« استاد و مبلغ حوزه، به بیان اهمیت 
تهذیب، تشویق و ترغیب طالب به منظور یادگیری و اشتیاق به سوی 

علم و معرفت پرداخت.
وی با بیان این که باید از روش ها و مهارت هاي بیان مسائل دین 
و عرضه آن به دیگران استفاده کنیم، افزود: براي رسیدن به این 
سال  در  ویژه  به  داد،  انجام  جهادي  کار  و  کرد  تالش  باید  هدف 
کنونی که به فرموده رهبر معظم انقالب سال »اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل«، نامیده شده است، مسئولیت سنگین تری به عهده 

نیروهای فرهنگی حوزه های علمیه است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( انجام شد

تجلیل از برترین های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی

جلسه افتتاحیه »طرح بالغ 5« و دوره آموزشی مبلغات در ایام 
تابستان و ماه مبارک رمضان در مدرسه علمیه خواهران حضرت 

زینب)س( دهدشت برگزار گردید.
و  آذری«   »حجت االسالم  صیادیان«،  »حجت االسالم 
سطوح  در  تبلیغی  شیوه های  بیان  به  بهادری«  »حجت االسالم 

مختلف پرداختند.
مقام  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد  صیادیان،  حجت االسالم   
که  است  کاری  طلبگی  »کار  می فرمایند:  رهبری)مدظله العالی(  معظم 

اگر روی زمین بیفتد هیچ کس آن را انجام نمی دهد.« 
وی با اشاره به این که علما و روحانیان ادامه دهنده راه انبیا در 
جهت تبلیغ دین هستند، خاطرنشان کرد: از راه ها موفقیت در امر 
بر  تسلط  و  دینی  زمینه های مختلف  در  کافی  علم  داشتن  تبلیغ، 

شیوه های تبلیغی خصوصا شیوه های نوین تبلیغی است.
روش های  بیان  به  حوزه  استاد  آذری،  ادامه حجت االسالم  در 
مسابقات،  نقاشی،  جمله  از  نوجوان  و  کودک  سنین  برای  تبلیغی 

کوهنوردی، بیان داستان های جذاب دینی و ... پرداخت.
»خانم الهی نیک«، مدرس حوزه و دانشگاه به بیان و شرح دوره 
تابستان از   ایام  تبلیغ در  پرداخت و اظهار داشت: این دوره جهت 

25 خرداد شروع و تا پایان مرداد ادامه دارد. 
وی افزود: در این طرح  تعداد 160 نفر از مبلغان و طالب مشغول به 
تحصیل این مدرسه آمادگی خود را جهت تبلیغ در شهرها و روستاهای 
اخالق،  تفسیر،  روانخوانی،  تجوید،  کالس های  قالب  در  دهدشت 
احکام، گلسازی، نقاشی و ... در رده های سنی گوناگون اعالم نمودند. 

اعزام 160 مبلغ خواهر به شهرها و روستاها

علوم   و  تفسیر  تخصصی  مرکز  مدیر  صدیقه محمدی«،  »خانم 
اظهار  نمایشگاه  این  برگزاری  خصوص  در  خمینی)ره(  امام  قرآن  
داشت: این نمایشگاه مشتمل بر 10 غرفه بوده که مورد استقبال 

اقشار مختلف مردم قرار گرفته است.
خمینی)ره(  امام  قرآن   علوم   و  تفسیر  تخصصی  مرکز  مدیر 
آشنایی  هدف  با  نوجوان  و  کودک  غرفه  که  این  بیان  با  کرمانشاه 
و فضای  انتظار  و  فرهنگ مهدویت  با  نوجوانان  و  کودکان  بیشتر 
مفرح و تاثیرگزار تربیتی ایجاد شده افزود: عرضه کتاب با موضوع 
ترویج و  مهدویت، قرآنی و اسالمی، غرفه حجاب و عفاف، غرفه 
و  با سالیق  بانوان  تمامی  به  ارائه مشاوره حجاب  با  تبلیغ حجاب 
نظرات متفاوت در حیطه نمایشگاه توسط مشاوران طلبه انجام شد.  
وی اهدا بسته های فرهنگی، ارائه مشاوره انتظامی و خانوادگی، 
شب  اعمال  و  عبادت  مهدوی،  شبهات  شرعی،  احکام  پاسخگوی 
نیمه شعبان و... را از برنامه های انجام شده در این نمایشگاه برشمرد.  

در مرکز تخصصی تفسیر و علوم  قرآن  امام خمینی)ره( برگزار گردید

نمایشگاه »استغاثه مهدوی«

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
پارسافرد«  با حضور »خانم زیبا  از برگزاری جلسه ای  بیجار 

استاد حوزه و دانشگاه و طالب این مدرسه خبر داد.
از  شقشقیه  خطبه  این که  به  اشاره  با  پارسافرد  خانم 
این  در  کرد:  بیان  است،  علی)ع(  امام  مشهور  خطبه های 
خطبه امام علی)ع( گزینه صبر را در مقابل قیام و جنگ در 

مقابل خلفا آورده است. 
وجود  خطبه  این  در  ناگفته هایی  داشت:  تصریح  وی 
دارد که در هیچ خطبه ای در نهج البالغه نیست و در عین 
کوتاهی تاریخ اسالم در عصر خلفا در آن خالصه شده است. 
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه سخنان خود به نکاتی که 
در این خطبه آمده اشاره نموده و توضیحی در آن رابطه داد.

خطبه شقشقیه امام علی)ع(
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تشریح شد

مجلس  در  کردستان  مردم  نماینده  شاهرودی«،  »آیت الله   
حوزه های  به  کنندگان  استقبال  تعداد  داشت:  اظهار  خبرگان، 
علمیه موجب شگفتی است، این همان چیزی بوده که مورد تأیید 

خداوند است.
داشت:  اظهار  خبرگان  مجلس  در  کردستان  مردم  نماینده 
بشناسانند  مردم  به  را  امامت  و  نبوت  معاد،  توحید،  که  کسانی 

طالب و روحانیون هستند.
تقوا  به  اگر  و  است  تقوا  نتیجه اش  روزه  گفت:  ادامه  در  وی 
رسیدیم همه رفتارمان تنظیم می شود، از کنار گناه خیلی راحت 
انجام  خستگی  احساس  بدون  را  اعمال  راحت  و  می گذریم 

می دهیم.

همایش دانش آموختگی طالب ورودی سال1390 

با  زمان)عج(  امام  شناسی  معرفت  موضوع  با  اخالق  نشست   
معاون  خواه«،  شریفی  رضا  محمد  »االسالم  حجت  سخنرانی 
مدرسه  در  کردستان  استان  برادران  های  حوزه  مدیریت  پژوهش 

علمیه خواهران ریحانه النبی)س( برگزار گردید.
حجت االسالم شریفی خواه با اشاره به حدیت متواتر »من مات 
ومن لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه« خاطرنشان کرد: همه 
باید  ابتدا  صحیح  شناخت  برای  و  بشناسند  را  خود  زمان  امام  باید 
اوصاف و ویژگی های امام را بشناسیم و بعد معارف دین رادرک کنیم.
وی در ادامه به وظایف منتظران پرداخت و گفت: منتظران باید 

همیشه منتظر ظهور امام باشند.
این استاد حوزه با اشاره به معرفت و شناخت امام زمان)عج( بیان 
کرد: هرچه معرفت و شناخت ما نسبت به امام زمان)عج( بیشتر باشد 
بیشتر مراقب اعمال خود می شویم، چراکه امام زمان واسطه بین 
ما و خداوند است و خداوند لحظه ای که به ما وجود می دهد نسبت 
گاهی دارد؛ لذا وظیفه ما این است که به گونه  به تمام اعمال ما آ
ای خود را تربیت کنیم که حتی لحظه از یاد خداوند غافل نشویم .

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( بیان شد
نباید حتی لحظه ای از یاد خداوند غافل شویم

اسالمی  »اخالق  عنوان  با  اسالمی  زندگی  مهارت سبک  دوره 
و مشاور حوزه،  استاد  اعرابی«  با حضور »خانم  خانواده«  نظام  در 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( سنندج 

برگزار گردید.
خانم اعرابی با اشاره به تفاوت خلق و اخالق گفت: اخالق قابل تغییر 
می باشد و اکتسابی است لذا می وان اخالق را با شرایط زندگی تغییر داد.
وی افزود: مهارت در خانواده، مهارت ارتباطی است که شامل 

ارتباط با همسر و اعضاء خانواده می باشد. 
اخالق  از  بودن  توقع  کم  و  کردن  محبت  کرد:  بیان  حوزه  استاد 
اسالمی است که در زندگی مشترک باید به آن توجه ای ویژه ای داشت.

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( تبیین شد

اخالق اسالمی در نظام خانواده

با  قم  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  قندی«،  االسالم  »حجت 
طالب ممتاز مدرسه علمیه حضرت آمنه)س( دیدار نمود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم، ضمن توضیح آداب سفر 
تاکید کرد: توجه و قصد خالص در زیارت موجب اتصال  زیارتي، 
معنوي و انفصال از غیر مي شود، زیارت امام رضا)س( همانطور که 
بدنبال  پس  است،  عرش  در  خدا  زیارت  همانند  آمده،  روایات  در 
زیارت سازنده باشید، زیارتي که در آن از محضر خدا طلب مغفرت 

کرده و توفیق بندگي بعد از آنرا شامل حالتان کند.
وی افزود:امامان معصوم )علیهم السالم( بسیار کریم هستند و زائران خود 
را از هر طیفی که باشند می پذیرند و مورد عنایت خود قرار می دهند.

دیدار »حجت االسالم قندی« با طالب         
مدرسه علمیه حضرت آمنه)س(

نشست اخالقی با حضور »خانم گلگیری«، استاد حوزه و دانشگاه، 
در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم( برگزار شد. 

توان خود  تمام  نشست گفت: مسئوالن  این  در  گلگیری  خانم 
از  که  چرا  گیرند،  کار  به  طلبه  جذب  و  حوزه  احداث  جهت  در  را 
همین علوم و معارفی که در حوزه ها تدریس می شود، افراد خاصی 
تربیت خواهند شد که موجب هدایت افراد هستند، وضعیت جامعه 
کنونی بسیار حساس است و مسئوالن امر تعلیم و تعلم طالب باید 

سعه صدر و اخالق خوش داشته باشند.
وی در ادامه طالب را به ادامه تحصیل تشویق کرد و به تشریح 
تهدیدهای ترویج فرهنگ غرب در جامعه اسالمی و راه های مقابله 

با این فرهنگ پرادخت.

مسئوالن تعلیم و تعلم باید خوش اخالق باشند

فضای  فرصت های  و  »تهدیدها  عنوان  با  آموزشی  کارگاه 
طالب  جمع  در  صفت«  جلیلی  »آقای  حضور  با  مجازی« 
مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم( برگزار گردید.
علمی  اطالعات  افزایش  منظور  به  جلیلی صفت«  »آقای 
طالب به بیان تهدیدها و فرصت های فضای مجازی پرداخت.
استفاده  و  کوثربالگ  در  عضویت  چگونگی  پایان  در  وی 
و  کوثرنت  مختلف  بخش های  از  ایشان  بازدید  و  طالب 
آنالین            و  تصویری  صورت  به  طالب  برای  را  کوثر بالگ 

تشریح نمود.

در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)ع( تبیین شد

تهدیدها و فرصت های فضای مجازی

جشنواره غذای »طعم سالمت 2« در جمع طالب و استادان 
مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( جعفریه برگزار شد.

و  سنتی  غذاهای  جشنواره  این  در  گزارش  این  اساس  بر 
سالم، بر اساس طعم، بو، مزه، مقّوی و مغزی بودن رتبه بندی 
غذاهاي  ارائه  نوآوري،  و  پخت  روش  اولیه،  مواد  نوع  گردیدند. 
ایراني و سنتي با ارزش غذایي باال، رعایت اصل تعادل و تنوع در 
تهیه غذا، استفاده از گروه هاي غذایي اصلي، سالم و تازه بودن 
و  تهیه غذا، طعم  ارگانیك در  اولیه  از مواد  استفاده  اولیه،  مواد 
مزه، عطر و بو، بافت و شکل ظاهري مطلوب و مناسب بودن 
هزینه و زمان مورد نیاز براي تهیه غذا از ویژگي هاي غذاي مورد 

قبول در این جشنواره بود.

در مدرسه علمیه حضرت معصومه)س( برگزار شد

مدرسه علمیه حضرت معصومه)س( برگزار شد

جشنواره غذای »طعم سالمت 2«

خصوص  در  مدارس  از  ارسالی  موضوعات  ریز  جلسه  این  در 
»معضالت آداب و رسوم اجتماعی« در قزوین جهت ارائه به ادارات 
مربوطه و انعقاد تفاهم نامه پژوهشی برای انجام این پژوهش ها 

توسط طالب و رفع معضالت اجتماعی، بررسی و تصویب شد.

به همت حوزه علمیه خواهران قزوین برگزار گردید

برگزاری جلسه شورای علمی - پژوهشی

گردید  برگزار  کنفرانسی  ویدئو  صورت  به  که  جلسه  این  در 
با  خود  نامه  پایان  از  دفاع  به  کامران کسمایی«  صدف  »خانم 
نمره                                 کسب  به  موفق  و  پرداخت  مریض«  »منجزات  موضوع 

قطعی عالی شد.
استاد  عابدینی«  عبدالکریم  »حجت االسالم  است  گفتنی 
راهنمای پایان نامه، »حجت االسالم علی عباسی« استاد مشاور 
و »حجت االسالم محمد محمدی قایینی« داور این جلسه بودند.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه

صادق)ع(  امام  مدرسه  فرهنگی  معاون  چگینی«،  زلیخا  »خانم 
قزوین، هدف از برگزاری این جلسه را  توضیح  و تبیین برنامه های 
طرح  قالب  در  برنامه ها  این  گفت:  و  دانست  رمضان  مبارک  ماه 

ضیافت در روستا ها و شهر بویین زهرا برگزار می شود.
و  اخالقی  جهات  از  مبلغان  وظایف  تشریح  به  ادامه  در  وی 
تربیتی معرفتی اشاره کرده وگفت: مبلغان می توانند اثر گذار در امر 
تبلیغ باشند و با رعایت حسن اخالق و رفتار بتوانند عامل به علم و 

مطالب ارائه شده باشند

نشست توجیهی مبلغان اعزامی ماه رمضان

»خانم مریم السادات موسوی«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه 
تر  نزدیک  ارتباط  را  مراسم  این  برگزاری  از  آبیک هدف  زینبیه)س( 
خانواده طالب با مسئوالن و آشنایی بیشتر خانواده ها با حوزه علمیه 

عنوان کرد.
با اشاره به   در ادامه »حجت االسالم میثم درگاهی« سخنران این مراسم  
حدیثی از پیامبر اکرم)ص( یک ساعت علم آموزی بهتر از جنگ و غزوه دانست.

مدرس حوزه علمیه با کسب علم و دانش دینی را باعث افزایش 
ارزش و قرب الهی انسان دانست.

در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( مطرح شد 

کسب علم به انسان ارزش و قرب می دهد

از  هدف  دانشگاه  و  حوزه  استاد  نهاوندی«،  گیوی  »حجت االسالم 
برگزاری این نشست را تصحیح روابط بین همسران و فرزندان ذکر نمود 
و با بیان این که اگر رابطه بین همسران صحیح باشد، روابط خانوادگی 
نیز تصحیح خواهدشد، به ارائه مصداق های همسرداری خوب پرداخت.
وی خوب صحبت کردن همسران با یکدیگر، محبت دائم بین 
از  را  همسر  نیازهای  تأمین  و  همسر  مقابل  در  آراستگی  زوجین، 

مهم ترین مصداق های همسرداری خوب نام برد.
میان  بتوانند  باید  بانوان  کرد:  خاطرنشان  حوزه  مبلغ  و  استاد 
مالک های  و  شده  قائل  تفاوت  خوب  همسرداری  و  همسرداری 
همسرداری خوب را از دستورات اسالم آموخته و در جهت حفظ 

کیان خانواده و کاهش اختالفات خانوادگی بکار گیریم.

در مدرسه علمیه خواهران نورالثقلین برگزار شد

نشست تربیتی »حیات طیبه«

دین  با  همواره  تبلیغ  گفت:  فارس  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
و  زمان  هر  در  می بایست  مقوله  ین  وا  دارد  تنگاتنگ  ارتباطی 

شرایطی مورد توجه مسئوالن امر قرار گیرد .
» آیت الله شیخ موحد«، مدیر حوزه  علمیه خواهران فارس اظهار 
یس  مبارکه  و 21 سوره  آیه شریفه 20  در  متعال  داشت: خداوند 
اتبعوا  یاقوم  قال  یسعی  رجل  المدینه  اقصی  »وجاءمن  می فرماید 

المرسلین اتبعوا من ال یسئلکم اجرا وهم مهتدون« 
مهتدون  تعبیر  دارد،  اشاره  بدان  آیه  که  مهم  نکته  گفت:  وی 
برهان و استدالل  بر  است. مهتد کسی است که سخنش مبتنی 

بوده به گونه ای که هیچ کس نمی تواند آن را رد کند. 
با  همواره  تبلیغ  کرد:  بیان  فارس  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
زمان  در هر  مقوله می بایست  این  و  دارد  تنگاتنگی  ارتباطی  دین 
باید  مسئوالن  گیرد.  قرار  امر  مسئوالن  توجه  مورد  شرایطی  و 
به گونه ای فعالیت کنند که دین در ذات و بطن زندگی اقشار مختلف 

مردم جای گرفته وبرای عموم نهادینه شود. 
ملزوم  و  الزم  مذهب  و  تبلیغ  واقع   در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مربوط  عموم  اعتقادات  و  باورها  به  تنها  دین  هستند.  یکدیگر 
زندگی  تمام جوانب  به  و  زندگی است  نمی شود، دین دستورالعمل 
فعالیت های  با  آن  گسترش  و  تبیین  دلیل  همین  به  و  دارد  توجه 

تبلیغی و تاثیرگذار بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.  

مدیر حوزه علمیه خواهران فارس عنوان کرد
تبلیغ و مذهب الزم و ملزوم یکدیگر هستند

به همت حوزه علمیه خواهران فارس اولین کمیسیون تخصصی 
پایان نامه در رشته فقه و اصول با حضور »حجت االسالم برکت«، 
و  نژاد«  رحیمی  »حجت االسالم  طلعتی«،  »حجت االسالم 

»حجت االسالم موسوی« برگزار شد.
 در این کمیسیون 7 موضوع و 4 طرح مورد بررسی قرار گرفت و 

در پایان نیز 5 موضوع و 2 طرح به تصویب رسید. 

اولین کمیسیون تخصصی پایان نامه در رشته فقه و اصول
به همت حوزه علمیه خواهران فارس برگزار گردید

قروهکردستان شهراستان

پژوهشی  تشکل های  دبیران  و  مدارس  مدیران  پژوهشی  نشست 
حوزه های  تحصیلی  پژوهش های  کل  مدیر  افشار«  صدیقه  »خانم  با 
علمیه خواهران در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( قروه برگزار گردید.
خانم افشار افزود: ماه رجب دروازه ورود به ضیافت عظیم الهی 
پیرایش  و  آرایش  ضیافت،  هر  مقدمه  این که  به  عنایت  با  و  است 
پر  ماه  برای  افراد  که  است  فرصتی  شعبان  و  رجب  ماه  است، 

فضیلت رمضان آماده شوند.
سیاست گذاری  شورای  مصوبات  و  برنامه ها  بیان  ضمن  وی 
فعالیت های  توسعه  جهت  پژوهش،  زمینه  در  علمیه  حوزه های 

پژوهشی نکاتی را مطرح نمود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست مدیران با مدیرکل پژوهش های تحصیلی

صحنهکردستان شهراستان

با  مطهری  شهید  گرامیداشت  و  معلم  مقام  بزرگداشت  مراسم 
در  صحنه  جمعه  امام  زارعی«  احمد  »حجت االسالم  سخنرانی 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( این شهرستان برگزار گردید.
حجت االسالم زارعی امام جمعه صحنه بیان کرد: به فرموده 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، نظام جمهوری اسالمی ایران بر پایه 

تفکر و برداشت شهید مطهری از اسالم بنا شده است.
وی افزود: براساس تقسیم بندی در میان اندیشمندان، باالترین 
مرتبه علمی در عرصه اندیشه، فیلسوف است، زیرا فیلسوف کسی 
است که اندیشه ورزی می کند و محصول اندیشه و تفکر خود را در 

اختیار مردم قرار می دهد.
فالسفه  از  مطهری  شهید  داشت:  اظهار  صحنه  جمعه  امام 
و  می کرد  اندیشه ورزی  که  بود  فیلسوفی  بود،  عارف  و  متدین 

محصول اندیشه خود را در اختیار مردم قرار می داد.
وی تاکید کرد: هر یک از کتب شهید مطهری در پاسخ به یک 
سوال نگارش شده و همچنان پس از گذشت سالیان دراز، پاسخ 

برخی شبهات را می توان در کتاب های این فیلسوف بزرگ یافت.
حجت االسالم زارعی تصریح کرد: عامل موفقیت و ماندگاری آثار 
شهید مطهری ساده نویسی و روان نویسی این کتب است به طوری 

که برای تمام اقشار قابل فهم بوده و برای همه اثر گذار است.

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

شهید مطهری، از فالسفه متدین و عارف بود

گله دارفارس شهراستان

به مناسبت میالد با شکوه امام زمان)عج( مدرسه علمیه خواهران 
گله دار   ظهور  منتظران   ستاد  همکاری  با  فاطمه الزهرا)س( گله دار 

اقدام به برگزاری جشنی نمودند.
»حجت االسالم سید احمد علوی فالی«، امام جمعه گله دار خاطر 
باوری همگانی  الزمان،  آخر  در  به ظهور منجی  اعتقاد  نشان کرد: 

است که تمام ادیان الهی و حتی غیر الهی بر آن تأکید دارند.
اندکی  جز  اسالم  تاریخ  طول  در  افزود:  علوی  حجت االسالم 
تمام  ندارد،  مهدویت  اعتقاد  اصل  در  تأثیری  آنان  مخالفت  که 
مسلمانان بر اصل ظهور چنین شخصی اجماع دارند؛ اما در برخی 

از جزئیات آن اختالفاتی دیده می شود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( عنوان شد

اعتقاد به ظهور منجی در آخر الزمان؛ باوری همگانی 

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  موسوی«،  السادات  مریم  »خانم 
توجه  را  جشنواره  این  برگزاری  از  هدف  آبیک،  زینبیه)س(  خواهران 
بیشتر بانوان طلبه به هنر آشپزی عنوان کرد و افزود: استعدادهای 
باعث  مسابقات،  نوع  این  برگزاری  و  باید شکوفا شود  بانوان  هنری 
نشاط طالب و ایجاد فضایی مفرح در حوزه علمیه خواهران می شود.

جشنواره غذا ویژه طالب
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ساریمازندران شهراستان

کوهدشتلرستان شهراستان

الشترلرستان شهراستان

گرگانگلستان شهراستان

بابلمازندران شهراستان

تالشگیالن شهراستان

رامیانگلستان شهراستان

آزادشهرگلستان شهراستان

آملمازندران شهراستان

جویبارمازندران شهراستان

علی آبادگلستان شهراستان انبار آلومگلستان شهراستان

روحانیت  ویژه  دادستان  شهواری«،  سعید  »حجت االسالم 
معاونان  و  مدیر  با  دیدار  در  وگلستان  مازندران  قضائی  حوزه 
که  این  به  توجه  با  کرد:  اظهار  مازندران  علمیه خواهران  حوزه 
حوزه علمیه برادران و خواهران، مسئول تعلیم و تربیت طالبی 
لحاظ                            به  مردم  فرهنگ  و  اعتقادات  با  که  دارند  عهده  بر  را 

دینی مرتبط است.
و  شان  حفظ  روحانیت،  ویژه  دادسرای  هدف  افزود:  وی 
ما،  شعار  و  نگرش  همچنین  و  است  عظیم  قشر  این  جایگاه 
صیانت و پیشگیری از تخلفات و کاهش آمار پرونده طالبی است 
که با صرف منابع مادی، معنوی و انسانی زیادی تربیت و برای 

توسعه و ترویج فرهنگ ناب اسالمی تحویل جامعه می شوند.
نظر  کرد:  اعالم  وگلستان  مازندران  روحانیت  ویژه  دادستان 
مازندران  در  عظیمی  ظرفیت  خواهران  علمیه  حوزه  که  این  به 
به ویژه مجالس  بانوان استان  امور  انتظار ما ساماندهی  است، 
خانگی زنان است که متاسفانه با حضور برخی افراد غیر حوزوی 

به سمت  فرقه  های انحرافی و غیر اخالقی کشیده می شود.

دادستان ویژه روحانیت حوزه قضائی مازندران وگلستان

هدف دادسرای ویژه روحانیت، 
حفظ شان و جایگاه طالب است

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  غفاری«،  علی  »حجت االسالم 
مازندران در دیدار با »حجت االسالم سعید شهواری«، دادستان 
جدید ویژه روحانیت حوزه قضائی مازندران وگلستان بیان کرد: 
حوزه علمیه خواهران مازندران با جمعیتی بالغ بر 4 هزار طلبه 
در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و 21 مدرسه علمیه فعال 
و با انگیزه، ظرفیت عظیمی است که با همت طالب، استادان 
و کادر مدارس و همچنین پشتیبانی علما و دستگاه های مرتبط، 
منشا خدمات و برکات زیادی بوده است که این نشانگر توانمندی 

باال در حوزه علمیه خواهران و جامعه بانوان است.
وی با توجه به این که مازندران به دلیل جاذبه های گردشگری 
و توریستی شاهد حضور بیش از 20 میلیون جمعیت با آورده های 
اجتماعی، فرهنگی و... است، افزود: میان حوزه علمیه برادران 
بر 7 هزار طلبه، هم افزایی صورت  بالغ  با جمعیتی  و خواهران 
ترویج                           جهت  استفاده  بهترین  موجود  فرصت  این  از  تا  گرفته 

فرهنگ دینی و.... انجام گیرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران:
 حوزه علمیه خواهران، منشا خدمات و برکات 

زیادی در جامعه است

بیان  ضمن  مذهبی  مشاور  و  کارشناس  جویباری«،  »خانم 
مقام معنوی و فعالیت های علمی شهید مطهری اظهار داشت: 
انجام  مختلفی  شیوه های  به  است  ممکن  خانواده  در  تربیت 
گیرد و خانواده ها باید به همه انواع تربیت فرزندان اعم از تربیت 
جسمی، عاطفی، عقالنی، دینی و خانوادگی توجه داشته باشند.
وی تربیت دینی را از مهم ترین انواع تربیت برشمرد و گفت: 
باید به فرزندان خود بیاموزیم که خداوند را دوست داشته باشند 

و با عشق خدا را عبادت کنند.

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

خانواده باید به تربیت فرزندان توجه داشته باشد

ضمن  جویبار،  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  مدیر  میرزایی«  »خانم 
مثبت ارزیابی کردن فعالیت های تبلیغی این خواهران گفت: با توجه 
به نیاز جامعه در زمینه آسیب های وارده بر مسائل اعتقادی و دینی 
فرصت  بهترین  اعتکاف  ایام  نوجوان،  و  جوان  قشر  ویژه  به  مردم 

برای طالب جهت تاثیر گذاری و ارشاد نسل حاضر می باشد.
وی با اشاره به توانمندی های مبلغان تاکید کرد: آشنایی مبلغان 
به علوم و فناوری های روز جهت اثر گذاری بیشتر در مخاطب باید 

مورد توجه باشد.  
خانم میرزایی با بیان نتایج به دست آمده از حضور طالب در جمع 
مهم ترین  افزود:  مخاطبان  با  چهره  به  چهره  ارتباط  و  معتکفین 
ناهنجاری های  و  شناسایی مشکالت  مبلغان،  از حضور  دستاورد 
کارشناسان  نظر  طبق  و  است  اعتکاف  در  نوجوان  و  جوان  طیف 
و مشاوران بیشتر این مشکالت همگانی و فراگیر است که همه 

جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. 
این  رفع  ارائه شده جهت  راهکارهای  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
گاهی خانواده ها  مشکالت گفت: بیشترین آسیب ها ناشی از عدم آ
افزایی  و بصیرت  آموزش  تربیتی می باشد که در زمینه  از مباحث 

آن ها باید تمهیداتی فراهم شود.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( انجام شد

اعزام 18 نفر از خواهران مبلغه به ستاد اعتکاف

»حجت االسالم جبارزاده« افزود: حضرت مریم، حضرت آسیه، 
عالمین  تمام  سرور  طاهره)س(  صدیقه  حضرت  و  خدیجه  حضرت 

می باشند.
 وی با اشاره به عظمت این بانوان بزرگوار اسالم گفت: حمایت 
بزرگوار  بانوان  این  عظمت  اصلی  دلیل  زمان)عج(،  امام  و  ولی  از 
اسالم است و امروزه نیز می توان با حمایت و پیروی از ولی زمان 

خود راه این بانوان بزرگ اسالم را ادامه دهیم.
امام جمعه بهشهر تصریح کرد: علمی که آدمی را سود نبخشد، 
جهل است، چه بسا عالمانی که علم و دانش داشتند ولی سودی 

به حالشان نبخشید. 
صادق)ع( امام  از  حدیثی  بیان  با  جبارزاده  االسالم  حجت 
بر مخلوقات  فرمودند:»ما حجت  امام صادق)ع(  خاطرنشان کرد: 
هستیم اما جده ما فاطمه)س( بر ما حجت است« و همچنین امام 
و  دارم  الگو  هم  من  و  دارید  الگو  همه  »شما  فرمودند:  زمان)عج( 

الگوی من فاطمه)س( است«. 

امام جمعه بهشهر

علمی که آدمی را سود نبخشد، جهل است

»آقای اندر خورا«، مشاورخانواده گفت: عوامل فیزیکی، عوامل 
تعیین  در  که  است  عواملی  مهم ترین  از  محیطی  عوامل  و  روانی 

مالک همسر آینده موثر است.
وی افزود: افراد باید برای زندگی نگرش مثبت داشته باشند و 
مهم ترین نکات برای زندگی مشترک نگرش مثبت، داشتن انگیزه 

متعالی انسانی و داشتن مهارت زندگی است.

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

برگزاری جلسه مشاوره خانواده

»حجت االسالم ابراهیمیان« استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به 
راز موفقیت انسان در زندگی گفت: باید با تمام وجود به خدا ایمان 
نیز بدانیم که مشکالت زندگی  باور داشته باشیم و  آورده و به آن 

نردبانی برای پیروزی انسان است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »سبک زندگی اسالمی«

شب  احیاء  کرد:  بیان  طهماسبی«  ابراهیم  »حجت االسالم 
نیمه شعبان در اسالم یک امر ارزشمند و مورد سفارش است و با این 

مقدمات، انسان برای ضیافت ماه مبارک رمضان آماده می شود. 
وی حاضران را به قرائت قرآن، مناجات شعبانیه و طلب استغفار 
در این ماه سفارش نمود و افزود: حضرت مهدی)عج( صاحب امر 

شیعیان و صالحان است. 

مراسم احیا شب نیمه شعبان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

به پاس بزرگداشت مقام معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد 
فرهیخته و دانشمند برجسته شهید مرتضی مطهری، از استادان 

مدرسه علمیه بنت الرسول)س( الشتر تقدیر بعمل آمد.
جایگاه  تبیین  به  الشتر  جمعه  امام  موسوی«  االسالم  »حجت 
جهت  کرد:  خاطرنشان  و  پرداخت  عالم  و  عمل  و  علم  فرهنگی 
پیشبرد اهداف و منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و شعار سال، 
باید همراه هر کار علمی، کار فرهنگی قرار گیرد زیرا تحصیل علم 
اگر با فرهنگ نباشد، اثربخشی حقیقی خود را از دست خواهد داد. 

باید همراه کار علمی، کار فرهنگی قرار گیرد
در مدرسه علمیه خواهران بنت الرسول)س( بیان شد

مرکز  فرهنگی  دستاورد های  باالترین  از  گزارش  این  براساس 
و  زن  ویژه  همایش  برگزاری  گیالن  النبی)س(  ریحانه  تخصصی 

انتظار است.
زبان  از  انتظار  و  زن  محوریت  با  تئاتر  برگزاری  است  گفتنی 
حال مادران و همسران شهید مدافع حرم از برنامه های ویژه این 
همایش بوده است که وظیفه زن را در زمان غیبت امام زمان)عج( 

بازگو می کند.

در مرکز تخصصی ریحانه النبی)س( برگزار شد

همایش »زن و انتظار«

تالش،  الکبری)س(  صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب   
از  نقطه   42 در  را  احکام  و  قرآن  نهضت  طرح  خانگی  جلسات 

شهرستان برگزار نمودند.
بر اساس این گزارش از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 94 در 
42 نقطه از شهرستان تالش با همکاری 50 نفر از طالب خواهر در 
قالب تقریبی 2461 جلسه، کالس های قرآن و احکام برای بانوان 

این شهرستان برگزار نمودند.

به همت مدرسه علمیه خواهران صدیقه الکبری)س( برگزار شد

جلسات خانگی طرح نهضت قران و احکام

»خانم سمیه جهان تیغ« معاون پژوهشی مدرسه علمیه حضرت 
صدیقه فاطمه)س( گرگان با اشاره به برگزاری جلسه دفاع از این 
تحقیقات پایانی گفت: در این جلسه که به داوری »حجت االسالم 
نصرتی« برگزار شد، »خانم فاطمه نجار« از تحقیق خود با موضوع 
»بررسی نقش احساس حضور امام زمان)عج( در تربیت اخالقی 
معنوی در جامعه« به راهنمایی »خانم سمیه جهان تیغ« دفاع کرد.

وی با اشاره به بخشی از سخنان خانم نجار در جلسه دفاعیه، 
اظهار کرد: اکثر اعتقادات در بین مردم عمیق شده است اما بین 
باورها و اعمال مردم گاهی فاصله وجود دارد که با پرداختن به این 
موضوع و موضوعات مشابه می توان در بین مردم عالوه بر محبت 

به امام زمان)عج(، معرفت به حضرت را نیز نهادینه کرد.

در مدرسه علمیه حضرت صدیقه فاطمه)س( برگزار شد
جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی  طالب

»حجت االسالم اوحدی«، مشاور فرهنگی مجمع تقریب جهانی 
بین مذاهب به بحث پیرامون اصطالح نظم نوین جهانی پرداخت 
اصطالح  آمریکا،  توسط  شوروی  نظام  فروپاشی  از  پس  گفت:  و 
این  اصطالح  این  از  مراد  واقع  در  شد.  مطرح  جهانی  نوین  نظم 
بود که آمریکایی ها  قدرت مطلق را از آن خود می دانستند لذا دو 
دلیل برای ادعا خود اقامه نمودند از جمله اینکه؛ آمریکا  توانست 
قدرتمندترین رقیب خود شوروی را متالشی کند و دیگر آن که هیچ 
قدرتی در مقابل آمریکا وجود ندارد لذا این کشور را قدرت مطلق 

جهان دانستند. 
مشاور فرهنگی مجمع تقریب جهانی بین مذاهب خاطر نشان 
گاه نمود و به قیام وادار کرد و  کرد: قدرتی که توده های مردم را آ
به شورش علیه ظلم سوق داد، در واقع قدرت پیام و قدرت خطاب 
حق بود. در زمان نبی مکرم اسالم قدرت نظامی وجود نداشت و 
قدرت پیامی مطرح بود که مردم را ِگرد وی جمع نمود تا توانست 
وی را در برابر قدرت های جهانی پیروز گرداند و به بیداری اسالمی 

منجر شود.  
مشاور فرهنگی مجمع تقریب جهانی بین مذاهب اظهار کرد: 
وحدت؛ رمز پیروزی انقالب و از مهمترین مسائل در کشور است. 
اهمیت این وحدت به گونه ای است که قرآن کریم آن را عالی ترین 
درجه تقوا دانسته و تفرقه را معادل با کفر قرارداده است.تنها طرحی 
که می تواند امت اسالمی را  در برابر چالش های بزرگ دشمن پیروز 
گرداند وحدت است چرا که هم قدرت رویارویی با دشمن را به امت 

اسالمی می دهد و هم تهدیدی برای دشمن محسوب می شود.

در موسسه آموزی عالی حوزوی خواهران الزهرا)س( بیان شد

وحدت؛ رمز پیروزی انقالب است

»حجت االسالم بالل طوسی« مسئول تعلیم و تربیت سپاه علی 
این هستند که  دنبال  به  امروزه دشمنان اسالم  آباد کتول گفت: 
این  ما  ارائه بدهند ولی وظیفه  او  امام و اصول  از  تعریف جدیدی 
از  و  خوانی  باز  را  امام)ره(  بنیادهای  و  اصول  دیگر  یکبار  که  است 

تحریف شخصیت امام جلوگیری کنیم.
برای ظهور  کرد:  اظهار  آباد  علی  تربیت سپاه  و  تعلیم  مسئول 
وهابیت  وجود  مانع  اولین  دارد؛  وجود  مانع  دو  حجت)عج(  حضرت 
انسانی حضرت  در مکه و در کنار کعبه است و دومین مانع کادر 

حجت)عج( است.
حجت االسالم طوسی اصل دوم از اصول حضرت امام را اعتماد 
گوی  زور  و  مستکبر  قدرت های  به  بی اعتمادی  و  الهی  وعده  به 
جهان بیان کرد و ادامه داد: شعار امام خمینی)ره( این بود که اگر 
سرتاسر آمریکا مسجد شود و باالی مسجد، مأذنه بزنند و الله اکبر 

گفته شود ولی باز هم آمریکا شیطان بزرگ است.

در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج(  تأکید شد

باید از تحریف شخصیت امام خمینی)ره( 
جلوگیری کنیم

»خانم کشیر« مدیر مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی 
تجدید میثاق با شهدا جهت زنده نگه داشتن اهداف و آرمان های 
افزود:  و  کرد  معرفی  مراسم  این  برگزاری  اهداف  از  را  راحل  امام 
امروز منتظر واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بودن 

به معنای انقالبی ماندن است.
امام)ره(  آثار  نمایشگاه  برگزاری  از  همچنین  مدرسه  این  مدیر 
بتوانیم  امیدواریم  گفت:  و  داد  خبر  مراسم  این  در  حجاب  و 
های                                                         آرمان  و  اندیشه ها  با  را  مردم  توان  حد  تا  طریق  این  از 

امام خمینی)ره( آشنا سازیم.

در مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی برگزار شد
مراسم گرامیداشت بیست و هفتمین سالگرد 

ارتحال امام خمینی)ره( 

خواهران  جمع  در  رامیان  جمعه  امام  »حجت السالم طاهری«، 
مدرسه علمیه سعدیه این شهر گفت: با توجه به این که انسان گاهی 
دچار غفلت و فراموشی نسبت به وظایف و اعمال خود در برابر پروردگار 
می شود و در شریطی قرار می گیرد که ممکن است مرتکب خطا و گناه 
شود، انجام برخی از اعمال عبادی مانند تالوت قرآن و خواندن نماز 

سبب تذکر و یادآوری و جلوگیری از این خطا و غفلت ها می شود.
امام جمعه رامیان خاطرنشان کرد: نمونه بارز در طول تاریخ را 
می توان به داستان »فضیل بن عیاض« اشاره کرد که با شنیدن 
آیه متنبه شد و مورد مغفرت و لطف خداوند قرار گرفت و  یک 

رستگار شد.

در مدرسه علمیه خواهران سعدیه بیان شد

تالوت قرآن از گناه، خطا و غفلت جلوگیری می کند

»خانم رجبلو«، استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این حدیث 
مردم  ترین  »عاقل  فرمودند:  اکرم)ص(  پیامبر  گفت:  پیامبر)ص( 
خدا  اطاعت  و  بندگی  دارد:1-  خصلت  چند  که  است  کسی 
آخرت  زندگی  3-ترجیح  آن  با  مقابله  راه  و  شناسی  دشمن   -2
این  همه  زینب)س(  حضرت  زندگی  بررسی  با  و  دنیا«  زندگی  بر 

ویژگی ها در وجود شخصیت گرامی ایشان مشهود است. 
خانم رجبلو در شرح ویژگی دشمن شناسی و راه های مقابله 
ایام  امامت و والیت در  از حریم  به موقع  ابراز کرد: دفاع  با آن 
اسارت، سخنرانی های کوبنده ایشان در کوفه و شام و افشای 
شناخت  از  حکایت  عاشورا  واقعه  از  پس  دشمن  واقعی  چهره 

دشمن و مقابله آن حضرت بوده است. 
افراد دشمن  از جمله  نیز  وی اذعان داشت: شهید مطهری 
دشمنان  حربه های  تیزهوشی،  و  درایت  با  که  بودند  شناسی 
از جمله  آثاری  خود  قلم  با  و  را شناسایی  بانوان  و  جوانان  علیه 
کتاب »مسئله حجاب« و »جایگاه زن در اسالم« را به نگارش در 

آوردند که تا کنون بی نظیر بوده است.

شناخت دشمن و راه های مقابله  با آن
از وظایف مهم طالب است

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  تاشک«،  فاطمه  »خانم 
الزهرا)س( آزادشهر گفت: در این دوره بحث هایی پیرامون بایدها 
و نبایدهای تبلیغ، احکام ویژه ماه مبارک رمضان و آسیب ها و 

پیامدهای شبکه های اجتماعی صورت گرفت.
رمضان  مبارک  ماه  در  این که  به  توجه  با  گفت:  وی 
است،  بیشتر  دیگر  زمان های  به  نسبت  مبلغ  طالب  فعالیت 
گاهی                                      آ و  اطالعات  بردن  باال  منظور  به  آموزشی  دوره  این 

طالب برگزار گردید.                 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

کارگاه آموزش مبلغان ویژه ماه مبارک رمضان

مراسم  این  در  آق قال  مبلغ سپاه  االسالم شفیعی«  »حجت 
امام  مدیون  را  ایران  منطقه ای  قدرت  و  اقتدار  گفت: عظمت، 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و همه دلسوزان انقالب 

اسالمی هستیم. 
و  عمل  در  باید  بودن  امام)ره(  خط  پیرو  که  این  بیان  با  وی 
رفتارمان نمایان باشد، توصیه کرد: گفتمان امام)ره( را بشناسید. 
یاد  از  و در هر شرایطی  را خدایی می دانست  ایشان همه چیز 

خدا غافل نبود.
امام  دیگر  خصوصیت  کرد:  بیان  شفیعی  االسالم  حجت 
تا  و  نداشت  واهمه ای  هیچ  استکبار  از  و  بود  ستیزی  استکبار 
آخرین لحظه عمرشان مقابل دشمنان ایستاد و آمریکا را شیطان 

بزرگ نامید.
وی تاکید کرد: اگر می خواهید تفکر امام)ره( برای همیشه در 
قرار  الگو  را  ایشان  رفتار  و  باید روش و منش  بماند،  زنده  تاریخ 
دهیم و هیچگاه فداکاری های امام راحل و شهدای گرانقدر از 
سال 42 تا بحال و نیز شهدای گرانقدر مدافع حرم را فراموش 

نکنیم و قدردان نعمت های انقالب باشیم.  

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( بیان شد

استکبار ستیزی
 از ویژگی های بارز امام خمینی)ره( بود

و  زن  حجاب  حفظ  با  رابطه  در  ابیانه«  قدیری  حسن  »دکتر 
زنانی  امت  زنان  بهترین  نبوی،  حدیث  طبق  گفت:  آن  فلسفه 
نامحرم  از  را  خود  و  بیارایند  شوهر  برای  را  خود  که  هستند 

بپوشانند.
وی ادامه داد: جذابیت فیزیکی، یک ارزش و لذت محسوب 
می شود ولی فرق اسالم با غرب در لذت، این است که در اسالم 
و  است  زناشویی  خلوت  به  مربوط  که  است  امری  یک  لذت 
جذابیت فیزیکی نیز مربوط به همین خلوت است اما در غرب 
این لذت و جذابیت فیزیکی یک ارزش اجتماعی است، از این رو 
طبق آموزه های دین اسالم، جذابیت فیزیکی یک ارزش است 

اما نباید به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود . 
قدیری ابیانی افزود: فلسفه حجاب، جلوگیری از تبدیل ارزش 

زناشویی به ارزش اجتماعی است.
وی با اشاره به تفاوت نوع پوشش زنان و مردان تصریح کرد: 
طبق  است،  خلقت  نوع  تفاوت  خاطر  به  پوشش  نوع  تفاوت 
تحقیقات انجام شده توسط غربی ها، مرد از لذت بصری و زن از 

لذت شنوایی برخوردارند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( تشریح شد

تبیین نقش عفاف و حجاب در خانواده

ازنالرستان شهراستان

با  خوشنویسی  نمایشگاه  معلم،  هفته  گرامیداشت  با  همزمان 
حضور طالب مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( برگزار شد.

است  گذاشته شده  نمایش  به  آثار طالب  که  نمایشگاه  این  در 
خواستار  خواهران  طالب  و  است  آمده  بعمل  خوبی  استقبال 

برگزاری نمایشگاه در سال های آینده هستند.

االسالم  »حجت  سخنرانی  با  معلم  هفته  گرامیداشت  جشن 
در  طالب  و  استادان  حضور  با  و  ازنا   جمعه  امام  شاهچراغی« 

مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( برگزار گردید.
به  معلم،  هفته  گرامیداشت  ضمن  شاهچراغی  حجت االسالم 

بیان نکاتی پیرامون جایگاه رفیع شهید مطهری پرداخت.
وی ضمن تشویق طالب به امر تحصیل، تاکید کرد که طالب در این 

مسیر نباید کسب مدرک را عنوانی برای هدف تحصیل خود قرار دهند

در مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( برگزار شد
نمایشگاه خوشنویسی طالب

جشن گرامیداشت هفته معلم

لرستانلرستان شهراستان

»حجت االسالم طاهر« در جمع مدیران مدارس لرستان ضمن 
همکاری  میزان  مدارس،  وضعیت  از  استان،  مدیریت  ارزیابی 
موسس و هیأت امناء و وضعیت ساختمان مدارس گزارش اجمالی 

دریافت نمود. 
و همکاری های  ارتباطات  مدیر  نیا«  اسماعیل  »حجت االسالم 
حوزه علمیه خواهران، گفت: امروزه که دشمنان هجمه های خود 
حوزه های  ماندن  انقالبی  کرده اند،  بیشتر  را  اسالمی  انقالب  به 
علمیه الزامی است. حوزه  علمیه باید در مقابل این هجمه ها بایستد 

و کار انقالبی کند.

به همت حوزه علمیه خواهران لرستان برگزار شد
نشست با مدیران مدارس علمیه خواهران لرستان 



یزدیزد شهراستان
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میبدیزد شهراستان

مدیران  باحضور  تهذیب«  مسائل  »ارتقا  هم اندیشی  نشست 
علمیه  مدرسه  در  اخالق  مربیان  و  خواهران  علمیه  مدارس 

خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد.
زمینه  در  کار فرهنگی  تعداد ساعات  نقیب القراء«،  »خانم مرضیه 
خودسازی و تهذیب در یک سال تحصیلی را 360 ساعت عنوان کرد.
یزد،  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  بانوان  امور  مشاور 
معرفی و تدریس برخی کتب اخالقی از جمله آیین دانشوری را در 

حوزه های علمیه ضروری دانست.
در ادامه این نشست، »خانم منصوره قیاسی« مدیر مدرسه علمیه 
کالس های  برگزاری  از  گزارشی  یزد  زینب)س(  حضرت  خواهران 

اخالقی در این مدرسه ارائه نمود.

به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران یزد برگزار شد

نشست هم اندیشی »ارتقا مسائل تهذیب«

نشستی با عنوان »ساختارسازی ارائه راهکارهای علمی و عملی 
در  القرا«  نقیب  مرضیه  سخنرانی»خانم  با   ،»1395 سال  شعار 

ساختمان مدیریت حوزه علمیه خواهران یزد برگزار شد.
القرا گفت: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در سال 91  خانم نقیب 
به نکات و محورهای اصالح الگوی مصرف، جلوگیری از مصرف، 
از  استفاده  و  مصرف  مدیریت  نفت،  صنعت  به  وابستگی  کاهش 
تولیدات داخلی اشاره نمودند و در این سال ها به صورت مداوم به 
این مسائل توجه دارند و در عید امسال در حرم رضوی نیز به 10 

محور اشاره داشتند.
وی  افزود: الزم است حوزه های علمیه خواهران جایگاه خود را در 
بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بیابند و در این محورها تدبر نمایند.

نشست »ساختارسازی ارائه راهکارهای 
علمی و عملی شعار سال 1395«

نشست اخالقی با سخنرانی »خانم زهرا خاتم یزدی« استاد حوزه 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد برگزار شد.

خانم خاتم یزدی در این نشست گفت: در اسالم تزکیه برتعلیم 
مقدم است و تا زمانی که قلب ها پاک نشود، نمی توان محبت خدا 

را در دل جای داد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( عنوان شد

در اسالم تزکیه برتعلیم مقدم است

نشست اخالقی با عنوان » نقش زن در رفع بحران مدیریتی و 
اقتصادی « در این مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( میبد 

برگزار شد.
خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  القراء«،  نقیب  »خانم 
حضرت زهرا)س( با اشاره به مقام واالی زن از دیدگاه پیامبر اکرم)ص( 
و  اقتصادی  مدیریتی،   بحران  رفع  در  مهمی  نقش  بانوان  گفت: 
سیاسی دارند و با توجه به این که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( امسال 
باید  بانوان  لذا  نامیدند،  عمل  و  اقدام  و  مقاومتی  اقتصاد  سال  را 

تالش زیادی برای رفع بحران مدیریتی و اقتصادی داشته باشند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( تشریح شد

نقش زن در رفع بحران مدیریتی و اقتصادی

تفت  قدس  در مسجد  فهیم«  عنوان»بانوي  با  کتاب  نمایشگاه 
توسط طالب مدرسه علمیه خواهران ام ابیها برگزار گردید.

تفتیزد شهراستان

توسط طالب مدرسه علمیه خواهران ام ابیها برگزار شد

نمایشگاه کتاب بانوی فهیم

بهابادیزد شهراستان

حضرت  سیره  از  »الگوگیری  موضوع  با  اخالقی  نشست 
زهرا)س(« با سخنرانی»حجت االسالم خوشخو« در جمع طالب 

مدرس علمیه خواهران حضرت خدیجه)س( بهاباد برگزار گردید.
اهل  از  روایاتی  و  آیات  بیان  با  خوشخو«  »حجت االسالم 
بیت)علیهم السالم( به بیان سیره حضرت فاطمه)س( و نحوه الگوگیری 

از ایشان پرداخت.
صدیقه  گسترده  علم  به  اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
کبری)س( افزود: طالب باید با بهره گیری از سیره آن حضرت در 
جهت کسب علوم دینی تالش کرده و پاسخگوی سواالت دینی 

بانوان در جامعه باشند. 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه)س( برگزار شد
نشست الگوگیری از سیره حضرت زهرا)س(

خواهران حضرت خدیجه)س(  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
این مدرسه خبر  در  فرهنگی طالب«  برگزاری »حلقه  از  بهاباد 

داد.
»خانم محمدی« با اشاره به روایاتی به بیان اهمیت و فضیلت 

امربه معروف و نهی از منکر پرداخت. 
دین  بقاء  باعث  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  افزود:  وی 
متوجه  زیادی  بسیار  آن ضررهای  ترک  در صورت  و  خواهدشد 

جامعه اسالمی و مسلمانان می شود.

امر به معروف و نهی از منکر باعث بقاء دین  

»خانم مریم تفکری« مدیر مدسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق 
به بیان آئین نامه های آموزشی و همچنین برنامه های تابستانی به 

ویژه در ماه مبارک رمضان پرداخت.
و  کرامات  بیان  به  سلیمانی«  »حجت االسالم  ادامه  در   
به  ایشان  اهتمام  و  امام خمینی)ره(  الگوهای عملی  از  نمونه هایی 

نظم و تعلیم و تربیت پرداخت. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  برگزار شد
نشست»ارتقاء معنویت«

اردکانیزد شهراستان

علمیه  مدرسه  مدیر  حاجی اسماعیلی«  مریم  »خانم 
احیای  راستای  در  نمایشگاه  این  افزود:  اردکان  فاطمه الزهرا )س( 
زمان)عج(  امام  میالد  جشن های  با  همزمان  و  مهدویت  فرهنگ 
سبک  مهدوی،  کتاب  نمایشگاه  غرفه های  شامل  و  شد  برگزار 
آسیب های  و  تهدیدات  مقاومتی ،  اقتصاد  اسالمی ،  زندگی 
و  شرعی  مسائل  به  پاسخگویی  سالمت،  اجتماعی ،  شبکه های 

مشاوره دینی، سیره شهداء و عفاف مهدوی برگزار گردید.
را تالش در جهت مرجعیت  نمایشگاه  این  برپایی  از  وی هدف 
سازی  زمینه  راستای  در  خواهران  علمیه  مدارس  علمِی  بخشِی 

فرهنگی ظهور امام زمان )عج( عنوان نمود.

در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( برگزار شد
نمایشگاه یاوران مهدی)عج(

همدان شهراستان

مریم  »خانم  سخنرانی  با  امام حسین)ع(  میالد  جشن  مراسم 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  حاجی اسماعیلی« 

فاطمه الزهرا)س( اردکان برگزار گردید.
افزود:  بقره  سوره   165 آیه  به  اشاره  با  حاجی اسماعیلی  خانم 
این  به  است  برقرار  مستقیم  رابطه  ایمان  و  خدا  دوستی  میان 
صورت که هرچه ایمان بیشتر باشد دوستی با خدا نیز بیشتر است. 
تصریح  اردکان  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
آمرزیده  گناهانش  بمیرد،  اهل بیت)ع(  محبت  با  که  کسی  کرد: 

 می شود و خداوند دری به سوی بهشت برای او می گشاید.

مراسم جشن میالد امام حسین)ع(

با حضور »حجت االسالم فاضلیان« مدیر حوزه علمیه  نشستی 
خواهران همدان و »حجت االسالم حسنی« مسئول بسیج طالب 

استان در مدرسه علمیه خواهران کوثر همدان برگزار شد.
حجت االسالم حسنی، مسئول سازمان بسیج طالب همدان،  
حوزه های  دوش  بر  را  مهمی  ماموریت  خمینی)ره(  امام  گفت: 
انقالب،  از  به دفاع  از جمله آن ها می توان  علمیه گذاشتند که 
دفاع از اسالم، دفاع از استقالل و عدم وابستگی کشور می باشد.  
در ادامه این نشست »حجت االسالم فاضلیان« گفت: اولین معلم انسان، 
خداوند است و بعد از خدای متعال، پیامبران، ائمه معصومین)علیهم السالم( و 

اولیای الهی از معلمان و هدایتگران انسان ها هستند.
برترین  و  باالترین  سخنانش  پایان  در  اظهار  حوزه  استاد 

انسان ها را استادان و راهبران جامعه بشریت دانست.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر بیان شد

استادان؛ ادامه دهنده مسیر انبیاء و اولیا الهی 

همایش »او خواهد آمد« به مناسبت والدت حضرت مهدی)عج( 
با حضور »آیت الله محمدی« امام جمعه همدان، »حجت االسالم 
عباس  »حجت االسالم  و  مهدویت  بنیاد  رئیس  حسنی حلم« 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  قم  مهدویت  بنیاد  استاد  خادمیان« 

الزهرا)س( همدان برگزار شد
به  اسالم  دشمنان  امروزه  گفت:  حسنی حلم  حجت االسالم 

معنای واقعی آموزه های اسالم را مورد هجمه قرار دادند.
اصلی  شاخصه های  افزود:  خادمیان  حجت االسالم  ادامه  در 

منتظر واقعی معرفت گرایی و محبت گرایی است.
 استاد بنیاد مهدویت قم اظهار داشت: گفتمان همه رزمندگان 
و بسیجیان و مدافعان حرم در سه کلمه معرفت، محّبت و اطاعت 

خالصه می شود. 
روز،  مسئله  عمده ترین  کرد:  بیان  پایان  در  محمدی  الله  آیت 
مسئله مهدویت است. دشمن نیز با تمام قواء مساله امامت را هدف 

قرار داده است.

طالب، فرماندهان جبهه جنگ نرم هستند

با سخنرانی  ماه رمضان  برای  آمادگی  با موضوع  جلسه اخالق 
»حجت االسالم یدالله پور« در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 

قروه درجزین برگزار شد.
حجت االسالم یدالله پور با اشاره به ماه رجب ، شعبان و رمضان 
امتیازات  ماه ها  این  عبادت گفت :  برای  زمان ها  برترین  عنوان  به 
ماه ها  این  در  از فرصت های موجود  باید  و  دارند  ما  برای  فراوانی 

استفاده کرد.
استاد و مبلغ حوزه با اشاره به ایام البیض اعتکاف گفت : اعتکاف 

فرصت خوبی برای استغفار و طلب آمرزش از خداوند است. 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار گردید
جلسه اخالق با موضوع آمادگی برای ماه 

رمضان

همدان

فامنینهمدان شهراستان

ملکی«،  »حجت االسالم  سخنرانی  با  مبلغان  توجیه  جلسه 
مدرسه  مبلغان  جمع  در  فامنین  اسالمی  تبلیغات  اداره  مسئول 

علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار گردید.
اقتصاد  با  مواجه  سیاست های  کرد:  بیان  ملکی  حجت االسالم 
در  بررسی  برای  مهم  مسائل  از  جامعه،  فرهنگی  امور  و  مقاومتی 

جامعه است.

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

لزوم ترویج ارزش های اعتقادی 
و سبک زندگی اسالمی

در این مراسم که در مرقد مطهر آیت الله بهاری)ره( برگزار 
شد حاضرین با آرمان های امام و شهدا تجدید میثاق کردند و 
با عطر افشانی و غبار روبی از قبور مطهر شهدای 8 سال دفاع 
مقدس و شهدای مدافع حرم از درگاه خداوند علو درجات را 

برای امام و شهدا مسئلت نمودند.

مراسم میثاق با شهدا

برای  راهکاری  عامل؛  غیر  »پدافند  عنوان  با  پژوهشی  نشست 
صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  خانواده«  حفظ 

کبری)س( بهار برگزار شد.
می  کرد:دشمنان  بیان  دانشگاه  و  حوزه  استاد  بابایی«،  »خانم 
برای  و  کنند  رنگ  کم  مردم  زندگی  در  را  خانواده  نقش  کوشند 

رسیدن به این خواسته خود از هیچ تالشی دریغ نمی کنند.
این استاد حوزه پدافند را به دو نوع عامل و غیر عامل تقسیم کرد 
و اظهار داشت: پدافند عامل مقابله ای است که در برابر هجوم رو 
در روی دشمن شکل می گیرد و پدافند غیر عامل بر خالف عامل 

است زیرا در این پدافند دشمنان به جنگ نرم رو می آورند.

نشست »پدافند غیر عامل؛ راهکاری برای 
حفظ خانواده«

توسط مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( برگزار شد

»خانم  سخنرانی  با  مهدی)عج(  حضرت  والدت  جشن  مراسم 
مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  حوزه  استاد  توکلی«  صباح 

علمیه خواهران  الراضیه)س( اسدآباد برگزار گردید.
از  انتظار برای فرج  بیان کرد: براساس روایات،  خانم توکلی 
بهترین اعمال است و منتظر مانند کسی است که در راه خداوند 

در خون خود غوطه ور است.
وظایفی  غیبت  زمان  در  فرج،  منتظران  افزود:  حوزه  استاد 
دارند که باید به آن وظایف عمل کند. دعا برای فرج و توسل به 

امام عصر)عج( از جمله وظایف منتظران ظهور است
علمیه  مدرسه  مدیر  آراسته«  ضحاکی  منیره  پایان»خانم  در 
الراضیه)س( هدف از برگزاری این جشن را تجدید عهد و پیمان با 

امام عصر)عج( دانست.

انتظار برای فرج
 از بهترین اعمال است

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

آموزش  مؤسسه  آموزش  معاون  سلیمانی«،  راضیه  »خانم 
عالی حوزوی خواهران فاطمه معصومه)س( بندرعباس گفت: 
آمادگی  ایجاد  و  طالب  علمی  سطح  ارتقاء  منظور  به  دوره  این 
برای شرکت در آزمون ورودی سال 95 به صورت متناوب طی 

شش روز برگزار شد. 

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمه معصومه)س( برگزار شد

دوره تمهیدیه داوطلبان سطح 3  

با  نشست اخالقی با موضوع »عظمت و فضیلت ماه رمضان« 
سخنرانی »حجت  االسالم قربانی« در جمع  طالب مدرسه علمیه 

خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد.
حجت االسالم قربانی در بیان فضیلت ماه رمضان گفت: ماه رمضان, 

ماه برزگی است و دلیل عظمت آن نزول قرآن کریم در این ماه است. 
وی ضمن توصیه هایی به طالب پیرامون قدر دانستن این ایام 
و تبلیغ در این ماه مبارک گفت: در روایتی از پیامبر اکرم)ص( آمده 
است که ایشان فرمودند:» اللهم ارحم خلفائی: پروردگا بر خلفای 
پیامبر  و  پرسیدند خلفای شما چه کسانی هستند  که  ما رحم کن 
پاسخ دادند: کسانی که حدیث و سنت ما را به دیگران می رسانند.«

عظمت و فضیلت ماه رمضان

الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
این  طالب  تبلیغ  پیرامون  تخصصی  نشست  برگزاری  از  ساوه 

مدرسه خبر داد.
مدرسه  فرهنگی  رضوانی«،معاون  السادات  اعظم  »خانم 
الهی  اولیای  و  انبیا  گفت:  الزهرا)س(   فاطمه  خواهران  علمیه 
به  را  انسان  سعادت  و  هدایت  دینی  ارزش های  و  دین  تبلیغ  با 

ارمغان آورده اند. 
تاکید  تبلیغ  امر  بر  نیز  افزود: مقام معظم رهبری)مدظله العالی(  وی 
بتوانیم  که  این  »برای  فرمودند:  مورد  این  در  و  و  دارند  فراوانی 
بر فرهنگ غلط غربی غلبه کنیم و فرهنگ غنی اسالمی را که 
بهترین و بزرگ ترین فرهنگ دنیا است جایگزین آن نمائیم واجب 

است که نخست ایمان و اسالم واقعی را به مردم نشان دهیم.«

در  مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست تخصصی فرهنگی - تبلیغی

 نشست »اقتصاد مقاومتی و تأثیر زنان بر آن« در جمع  طالب 
و استادان مدرسه علمیه خواهران کوثر زرندیه برگزار گردید.

از  مقاومتی  اقتصاد  راهبرد های  به  اشاره  با  تارخی«  »خانم 
گرایی  مصرف  کرد:  بیان  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  دیدگاه 
سیاست های  و  بوده  مطرح  امروز  جامعه  معضل  عنوان  به 
کشور های غربی، صنعتی و سرمایه گذاری سعی در ترویج این 

فرهنگ در کشورهای اسالمی و به ویژه ایران دارد. 
مصرف  الگوی  اصالح  را  مصرف گرایی  با  مقابله  راه  وی 
دانست و گفت: تاکید بر حمایت از تولید ملی، پرهیز از مصرف 
اقتصاد  ارکان  از  تولید  و  کار  فرهنگ  ترویج  و  خارجی  تولیدات 

مقاومتی است.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر تشریح شد
اقتصاد مقاومتی و تأثیر زنان بر آن

جلسه اخالق ویژه کادر و استادان مدرسه علمیه خواهران هاجر 
خمین در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار گردید.

به  این نشست  این مدرسه در  »حجت االسالم حسینی« موسس 
لزوم توکل بر خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار)علیهم السالم( اشاره کرد.  

در  مدرسه علمیه خواهران هاجر برگزار شد
جلسه اخالق ویژه کادر و استادان

مبلغ  و  استاد  آشتیانی«  »خانم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
حوزه در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( آستانه برگزار 

گردید.
»خانم آشتیانی«، استاد حوزه افزود: اگر طالب می خواهند 
در امر تبلیغ موفق باشند باید همیشه با مراقبت کردن از اعمال و 
رفتار خود دستشان را در دست امام زمان)عج( نگه داشته، تالش 

خود را مضاعف کنند و گام های محکمی بردارند.
آثار  بیان  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  حوزه  استاد 
غضب پرداخت و تصریح کرد: غضب، هیجان و آتشی است که 
در وجود انسان قرار داده شده است و اشتعال این آتش، خون 

قلب را به جوش می آورد.
جاه،  و  مال  به  حرص  سبب  به  غضب  کرد:  تأکید  وی 
به وجود  و...  فخرفروشی، استهزاء، شوخی کردن، عیب جویی 

می آید. راه از بین بردن این رذیله اخالقی نیز تواضع است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بیان شد

تواضع، راه از بین بردن غضب

مدیران  همراه  به  مرکزي  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
این  حرم  مدافع  شهدای  خانواده  با  اراك  خواهران  علمیه  مدارس 

استان دیدار کردند. 
با  مرکزی  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  زارع«،  »حجت االسالم 
بار مي میرد و چه بهتر آن که این  به این که هر انسان یك  اشاره 
مرگ از نوع شهادت باشد گفت: خانواده های این شهیدان نیز در 

ثواب مجاهدت شهدا شریك هستند.
در ادامه»خانم راز گرداني« همسر »شهید علیرضا بابایی«، )از 
را  شهید  رفتاری  نکته  مهم ترین  عراق(،  فلوجه  منطقه  شهدای 
بابایی،  زندگی شهید  بارز  نکته  بیان کرد:  و  دانست  پذیری  والیت 

دستگیري از محرومان بوده است. 
زهره وند«  محمد  »شهید  همسر  دربندی«،  »خانم  پایان  در 
زندگی  مراحل  تمام  در  زهره وند  شهید  هدفمندی  به  اشاره  با 
خاطرنشان کرد: شهید محمد زهره وند به نماز اول وقت و احترام 

به پدر ومادر توجه ویژه ای داشت.

دیدار باخانواده شهدای مدافع حرم

الزهرا)س(  فاطمه  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
اراک و با همکاری دبیر کانون فارغ التحصیالن، کارگاه آموزشی 
فارغ التحصیالن  از  نفر   70 حضور  با  تبلیغ  اصول  و  مهارت ها 

برگزار گردید.
از اهداف اصلی  این که  بر  تأکید  با  »حجت االسالم نظری« 
تبلیغ تاثیر گذاری است خاطرنشان کرد: تاثیرگذاری بر مخاطب 
نیاز به مهارت دارد و مهارت یعنی فن و هنر که فرد باید در خود 

کشف کند که با تمرین قابل دریافت است. 
استاد حوزه افزود: امام خمینی)ره( شخصیتی بودند که بسیار 
بر مردم تاثیر گذاشتند و این تاثیرگذاری و محبوبیت از مهارت و 

اخالص ایشان نشأت می گرفت.

کارگاه آموزشی مهارت ها و اصول تبلیغ
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  حسینی«  »خانم 
کالردشت هدف از برگزاری این اردو را باال بردن روحیه معنوی، 
ایجاد نشاط و شادی معنوی، حس همکاری و همیاری طالب 

و آماده سازی جهت شروع امتحانات نیم ترم دوم عنوان کرد.

اردوی زیارتی - سیاحتی مشهد مقدس
به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

به  اشاره  با  ودانشگاه  حوزه  استاد  طالب نیا«،  دکتر  »خانم 
آیات سوره معراج بیان داشت: قرآن در آیات متعدد، مواردی 
متذکر  دیگران  و  خود  قبال  در  انسان  وظیفه  عنوان  به  را 
گردیده که ارتباط دائمی با خداوند، حفظ شهوت، ادای امانت 
و عهد، قیام برای شهادت، کنترل و دقت در ارتباط با خدا و 

باور معاد از جمله آن است.
وی در خصوص مبانی تعامل انسان ها گفت: انسان ها در 
و رفتار خوب  را رعایت کرده  باید تساوی و فضل  روابط متقابل 
و  نیک  روابط  حفظ  بر  سعی  و  دهند  پاسخ  خوبی  با  را  دیگران 
و  خانوادگی  زندگی  مفهوم  که  چرا  باشند؛  داشته  پسندیده 

اجتماعی در اسالم، مدارا کردن با دیگران است.
این استاد حوزه درباره مبنای رفتار انسان اعالم کرد: سیره و 
روش قرآن، بیان چارچوب ها و فرمول ها برای انسان، در روابط 
در سیره  باید  را  موارد  و سایر  است  خانوادگی  و  اجتماعی  های 
عملی ائمه معصومین)علیهم السالم( و بزرگان دین که اسوه مسلمانان 

می باشند، جستجو نمود. 
افکارش  با  انسان  اگر  اظهار کرد:  آثار عمل  به  اشاره  با  وی 
شخص  فردی  رشد  موجب  باشد،  داشته  خود  نفس  بر  اثر 
رشد                                      موجب  بگذارد،  تاثیر  سایرین  بر  کردارش  با  اگر  و 

اجتماعی می گردد.

نشست بصیرت قرآنی
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد



اجرایی  کمیته  عضو  خان«،  شمیم  »خانم 
حوزه  فعال  و  تانزانیا  ادیان  بین  زنان  شبکه 
از  کشور،  این  پارلمان  سابق  نماینده  و  زنان 
مادران  به ویژه  مسلمان  زنان  مسئولیت های 

سخن گفت.
تفسیر  با  تأکید کرد: مهم است که قرآن  وی 
جای  به  کودکان  تا  شود  خوانده  فرزندان  برای 
آشنا  وحی  کالم  عمیق  معانی  با  کلمات  حفظ 

شوند.
در  ما  که  هنگامی  افزود:  خان  شمیم  خانم 
مورد تربیت کودکان سخن می گوییم، مهم است 
شاغل  مادران  و  خانه دار  مادران  تفاوت های  که 
باشیم؛ چرا که مدیریت زمان  به خاطر داشته  را 
چالشی  خانوادگی  و  کاری  وظایف  انجام  برای 

جدی برای مادران شاغل است.
زنان  ادیان  بین  شبکه  مدیره  هیئت  عضو 
خانه دار  مادر  یک  که  می دانیم  گفت:  تانزانیا 
به  رسیدگی  برای  بیشتری  زمان  است  ممکن 
دیر  که  شاغل  مادران  اما  باشد،  داشته  خانواده 
وقت و خسته به خانه می آیند، نیز موظف هستند 
طوری برنامه ریزی کنند که برای خانواده خود وقت 
داشته باشند؛ زیرا در مورد تربیت فرزندان هیچ بهانه ای

مدیریت  با  می تواند  چیز  همه  و  نیست  پذیرفته 
صحیح زمان به خوبی انجام شود.

وی تصریح کرد: مادران می توانند با پیروی از 
اخالق اسالمی در رشد خانواده خود نقش مؤثری 
که  نیست  معنا  بدان  این  هرچند،  باشند.  داشته 
پدر هیچ نقشی ندارد، بلکه والدین باید دست در 
در  خود  خانواده های  سربلندی  برای  هم  دست 

این عصر اینترنتی تالش کنند.
خانم شمیم خان در ادامه شبکه های اجتماعی 

را یکی از دردسرهای جهان امروز برشمرد.
وی پیشنهاد کرد که تصاویر و ویدئو کلیپ هایی 
را به کودکانمان نشان دهیم که به آن ها خطرات 
را برای سالمتی  رایانه  از  استفاده طوالنی مدت 

به تصویر بکشد.

صاحب امتیاز: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
مدیر مسئول: علی موالیی

رسدبیر و مدیر اجرایی: علی جامل نیک
نشانی: 

 قم، بلوار امین، نبش کوچه 51، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
http://whc.ir :تلفن:  02532144150  نشانی الکرتونیکی
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نام کتاب:
تیپ شناسی اجتماعی قوم بنی اسرائیل

نویسندگان:لیال خواجه زاده، 
فهیمه السادات حسینیان

ناشر: مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 30/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
تأثیر قرآن بر شعر دفاع مقدس

نویسنده: 
سیده منیر سیدتقیا

ناشر: مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 44/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
پندارگرایی

نویسنده: مینا حسینی
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 50/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543
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نوشهرمازندران کرسیشهراستان
آزاداندیشی

شهدادکرمان کرسیشهراستان
آزاداندیشی

اردستاناصفهان کرسیشهراستان
آزاداندیشی

اقتصاد  توسعه  سازمان 
اختصاص  از  مالزی  اسالمی 
 ۱۳ به  رینگیت  میلیون   ۲۰۲
هزار دانش آموز نیازمند در عید 

سعید فطر امسال خبر داد.
وجدی  اشرف  »آقای   

نخست وزیر  معاون  دوسوکی«، 
دانش آموز  هزار  گفت:  مالزی 
نیازمند از هر ایالت برای دریافت 
خرید  جهت  نقدی  کمک 
و  رمضان  مبارک  ماه  ضروریات 
جشن عید فطر انتخاب شده اند. 

کمک سازمان اسالمی به دانش آموزان نیازمند 

دولت میانمار در سی ودومین نشست شورای حقوق بشر سازمان 
ملل در ژنو پیشنهاد استفاده از عبارت »جمعیت مسلمانان در ایالت 
راخین« را به جای واژه های »روهینگیا« یا »بنگالی ها« مطرح کرد.

برنده  چی«،  سو  سان  »آنگ  سرپرستی  به  میانمار  جدید  دولت 
جایزه صلح نوبل و وزیر خارجه میانمار، به منظور کاهش مناقشات 
در  گذشته  هفته  را  پیشنهاد  این  روهینگیا  مسلمان  اقلیت  علیه 

نشست شورای حقوق بشر مطرح کرد.
گفتنی است این پیشنهاد با مخالفت حزب ملی آراکان که مدافع 

حقوق بوداییان است، مواجه شد.

تغییرنام مسلمانان روهینگیا

کمپین  سامسونگ  شرکت 
نگه  درخشان  را  »رمضان 
دارید« در شبکه های اجتماعی 

راه اندازی کرده است.
 این کمپین قصد دارد زیبایی 
و درخشندگی لحظات ماه مبارک 
زیبای  عکس های  با  را  رمضان 
دوربین های این شرکت و انتقال 

به نسل آینده به نمایش بگذارد. 
رئیس  شمات«،  ابو  »فادی 
خرده فروشان  اتحادیه  بازاریابی 
گفت:  سامسونگ  شرکت  در 
این کمپین یک کمپین قصه گو 
آنی  پیام های  تمام  که  است 
و  بازتابی  اجتماعی،  جنبه های 
جشنواره ای ماه مبارک رمضان 

را گرفته و آن را تبلیغ می کند. 

راه اندازی کمپین 
رمضان در شبکه های 

اجتماعی

راه اندازی نخستین 
رادیو قرآن در مالزی

شورای مشورتی سازمان های 
ایستگاه  اولین  مالزی  اسالمی 
رادیویی قرآن این کشور را به نام 
»رادیو نورالقرآن« راه اندازی کرد.
 »آقای محمد عظمی عبدالحمید«، 
اسالمی  سازمان های  رئیس 
مالزی، با اعالم این خبر گفت: 
این رادیو پیش از این به صورت 
طریق  از  را  خود  کار  آزمایشی 

اینترنت آغاز کرده بود. 
افزود:  عبدالحمید  آقای 
محتوای برنامه های این رادیوی 
۲۴ ساعته به علوم قرآنی و حفظ 

و قرائت قرآن اختصاص دارد.
وی در پایان گفت: هیچ گونه 
از  غیرقرآنی  تبلیغات  یا  برنامه 
نخواهد  پخش  نورالقرآن  رادیو 

شد. 

هشدار چین به مسلمانان برای کنار گذاشتن اسالم
اویغور که در استان  به ویژه مسلمانان  این کشور  به مسلمانان  چین 
سین کیانگ ساکن هستند، هشدار داد که از عمل به آموز ه های اسالمی 
دست برداشته و به نظام سیاسی »مارکسیستی« این کشور پایبند باشند.

»آقای شی جین پینگ«، دبیر حزب کمونیست چین و رئیس جمهور 
این کشور در یک همایش ملی در این باره به مسلمانان هشدار داد.

وی با تأکید صریح بر عدم تحمل دولت چین نسبت به تمایالت 
را  خود  هرگز  که  داد  هشدار  چینی  شهروندان  به  اسالم دوستانه 
درگیر تمایالتی که مورد تأیید حزب کمونیست چین نیست، نکنند!
همایش  این  در  نیز  چین  کمونیست  حزب  ارشد  مقامات  دیگر 
این  مناطق  برخی  در  خطر  ایجاد  حال  در  اسالم  که  کردند  ادعا 
آسیب پذیر  افراط گرایان  نفوذ  برابر  در  را  کشور  این  و  است  کشور 

کرده است.

برپایی محافل انس 
با قرآن بانوان در 

»آدانا« ترکیه
ماه  رسیدن  فرار  با  هم زمان 
مبارک رمضان، سلسله محافل 
در  بانوان  ویژه  قرآن  با  انس 
در  واقع  »چوکوروا«  شهرستان 
برگزار  ترکیه  در  »آدانا«  استان 

شد.
گئون«،  حسین  »آقای   
در  چوکوروا،  شهر  مفتی 
قرآنی  محافل  این  خصوص 
گفت:  هر سال بانوان با شرکت 
سنت  این  قرآنی  محافل  در 
می دارند.  نگه   زنده  را  پسندیده 
که  هسیتم  امر  این  شاهد  ما 
شرکت  بانوان  تعداد  بر  هرسال 
انس  محافل  سلسله  در  کننده 

قرآن افزوده می شود.

نقش مادران در آموزش قرآن

آشنایی با مسن ترین بانوی حافظ قرآن مقدونیه
»خانم مریم ابی  بی«، مسن ترین 
است  مقدونیه  قرآن  حافظ  بانوی 
پایتخت  »اسکوپیه«،  شهر  در  که 

این کشور زندگی می کند.
 این خانم تاکنون ده ها حافظ 
به صد ها  و  تربیت کرده  را  قرآن 
این  نیز شیوه روخوانی  قرآن آموز 
کتاب آسمانی را آموزش داده است. 

در  قرآن  از حافظان سرشناس  یکی  بی، دختر  ابی    مریم  خانم 
مقدونیه به نام »ابراهیم افندی« است.

بانوی  مسن ترین  برای  اسکوپیه ای  شهروندان  است  گفتنی 
با  وی  زیرا  هستند؛  قائل  زیادی  احترام  کشورشان  قرآن  حافظ 
فعالیت های قرآنی خود در ترویج حفظ آیات قرآن در شهر اسکوپیه 

نقش به سزایی داشته است.

حمله شهروند 
کانادایی به بانوی 

محجبه

که  محجبه ای  بانوی 
خود  ماهه   ۴ پسربچه  همراه 
لندن  شهر  در  سوپرمارکتی  در 
کانادا  آنتاریوی  استان  در  واقع 
حمله  مورد  بود،  خرید  مشغول 

اسالم ستیزانه قرار گرفت.
زن  یک  پلیس،   گفته  به   
حمله  با  کانادایی  ساله  چهل 
روسری اش  محجبه،  بانوی  به 
را برداشت و با ضرب و شتم او 

باعث زخمی شدنش شد. 
»خانم صالحه خان«، از اعضای 
کانادا  مسلمانان  ملی  شورای 
ضمن محکوم کردن این عمل 
چنین  گفت:  اسالم ستیزانه 
حوادثی در چند ماه اخیر باعث 
مسلمانان  اعتماد  رفتن  بین  از 

به جامعه کانادا شده است.
وی افزود: به عنوان شخصی 
نژادپرستی  موارد  با  مرتبا  که 
مسلمانان  علیه  افراط گرایی  و 
باید بگویم چنین  سروکار دارم، 

حوادثی باعث تأسف است. 
سخنگوی پلیس لندن انتاریو 
گفت: بدون دلیل مورد توهین 
شخصی  هر  برای  گرفتن  قرار 
ناراحت کننده بوده و این چیزی 
است که ما باید ریشه یابی کنیم. 
گفته می شود، این چهارمین 
علیه  اسالم ستیزانه  حمله 
اخیر  ماه  هشت  در  مسلمانان 

در شهر لندن انتاریو است.

مقابله با اسالم هراسی در آمریکا 
با اهدای گل های قرآنی

به اهدای  جوانان مسلمان آمریکا در واشنگتن دی سی اقدام 
ضمن  تا  کردند  احادیث  و  قرآن  آیات  به  مزین  سرخ  رز  گل های 

انتشار پیام صلح اسالم، با اسالم هراسی مقابله کنند.
جوانان مسلمان آمریکایی با این اقدام که مورد استقبال شهروندان 
واشنگتن دی سی قرار گرفت، تالش کردند که صلح و وحدت میان 
انسان ها را گسترش و نشان دهند که اسالم دین عشق است. این 
برنامه در پی افزایش ادبیات اسالم هراسانه از سوی سیاستمداران و 

رسانه ها و افزایش اقدامات تروریستی به نام اسالم برگزار شد. 

 گزارش ها حاکی است که جوانان مسلمانی در ایالت های مریلند 
در  اهدای گل سرخ  راه اندازی کمپین  با  نیز  آمریکا  ویرجینیای  و 
محبت  و  صلح  پیام  که  کردند  تالش  رمضان،  مبارک  ماه  آستانه 
اسالم را منتشر کنند. این شاخه های گل مزین به آیات قرآن کریم 

و احادیث پیامبر)ص( توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد.
داشت،  دست  در  گلی  شاخه  که  واشنگتن  شهروندان  از  یکی 
عنوان کرد: حرکت بسیار زیبایی است، اما ناراحت کننده است که 
امیدوارم که  و  این زحمات شوند  ناچار هستند متحمل  مسلمانان 

این وضعیت پایان یابد. 

وگاس  الس  شهر  پلیس  زنان 
ارتباط  برقراری  برای  آمریکا  در 
بهتر با مسلمانان این شهر و جلب 
اعتماد آنان حجاب بر سر کردند. 
الرکن«،  ساشا  »خانم 
وگاس  الس  پلیس  سخنگوی 
شهر  در  تنها  طرح  این  گفت: 
الس وگاس اجرا می شود و تالش 

پلیس و  روابط  بهتر شدن  به  دارد 
مسلمانان این شهر کمک کند. 

این طرح می تواند  افزود:  وی 
سایر  پلیس  برای  الگویی 
بتوانند  تا  باشد  آمریکا  شهرهای 
روابط مسالمت آمیزی با ۶ میلیون 
مسلمان برقرار کنند که در ۲۰۰۰ 

مسجد آمریکا عبادت می کنند. 

زنان پلیس الس وگاس محجبه شدند

در  »وستلند«  شهر  شورای   
استان هلند جنوبی با درخواست 
تربیت  و  آموزش  موسسه 
برای  إمره«  یونس   « اسالمی 
تاسیس یک مدرسه اسالمی در 

این شهر موافقت کرد.
 16 مجموع  از  است  گفتنی 
چهار  هلند  جمعیت  میلیون 
تشکیل  مسلمانان  را  میلیون 
بزرگترین  مسلمانان  و  می دهند 
به شمار می آیند  اقلیت در هلند 
هلند  دین  دومین  اسالم  و 
در  مسلمانان  از  بسیاری  است. 
یعنی  هلند  اصلی  شهر  چهار 
و  اوترخت  الهه،  آمستردام، 

روتردام زندگی می کنند.
اساسی  قانون  براساس 
مذاهب   و  ادیان  تمامی  هلند،  
را  دینی  مدارس  تاسیس  اجازه 
دارند و حکومت از این مدارس 
حمایت مالی به عمل می آورد. 
اولین مدرسه اسالمی در سال 
افتتاح شد. در  1988 میالدی 
میالدی   2000 سال  سپتامبر 
راهنمایی  مدرسه  اولین  نیز 
اسالمی در شهر آمستردام آغاز 
هلند  مسلمانان  و  کرد  کار  به 
اسالمی  دانشگاه  همچنین 
 1997 سال  در  را  روتردام 
این  و  کردند  احداث  میالدی 
دانشگاه فعالیت خود را از سال 

1998 آغاز نمود.

افتتاح مدرسه 
اسالمی در »وستلند« 

هلند

نماز خواندن یک زوج مسلمان در یکی از ایستگاه های راه آهن 
شهر مدفورد،واکنش ماموران پلیس این کشور را در پی داشت.

آمریکا،  در  اسالمی  رهبران  گفته  به  که  است  حالی   در  این 
که  کنند  ثابت  عمومی  افکار  به  می خواهند  کشور  این  مسلمانان 
مذهب آن ها با هیچ خشونتی مرتبط نیست و حادثه تروریستی در 

اورالندو نیز هیج ارتباطی با اسالم ندارد.
»ورسستر«  در  اسالمی  رهبران  از  علی«،یکی  طاهر  »آقای 
آمریکا در این باره گفت:این اقدامات وحشیانه هیچ جایگاهی در 

اسالم و ارزش های اسالمی ندارد.

جلوگیری از اقامه نماز یک زوج جوان در آمریکا

ارائه تصویر نادرست از اسالم در کتاب های 
آموزشی مدارس کره جنوبی

در  جدید  بررسی  یک  نتایج 
که  می دهد  نشان  جنوبی  کره  
مدارس  در  آموزشی  کتاب های 
کشور  این  راهنمایی  و  ابتدایی 
اسالم  دین  از  نادرستی  تصویر 
به کودکان کره ای نشان می دهند.

شهر  در  آموزش  ملی  دانشگاه  از  کیوجو«  سئول  »پروفسور   
Gyeongin کره جنوبی این بررسی را به درخواست کمیسیون ملی 

حقوق بشر کشورش انجام داد.
 در این بررسی مشخص شد که کتاب های آموزشی مدارس کره 
رسمیت  به  نظیر  موضوعاتی  به  مربوط  توضیحات  بیان  در  جنوبی 
شناختن حقوق اقلیت ها و مسائل جنسی بهتر از گذشته هستند اما 
در مورد معرفی دین اسالم همچنان از نقایص عمده ای رنج می برند.
آموزشی  کتاب های  که  نشان می دهد  کیوجو  پروفسور  بررسی   
مدارس کره جنوبی در توصیف دین اسالم از کلماتی مانند فقیر، 

درگیری، بی ثباتی و نزاع استفاده می کنند.
 این در حالی است که کشورهای غربی در همین کتاب ها با عباراتی 

نظیر ثروتمند، بافرهنگ، باثبات و پیشرفته توصیف می شوند.  
که  کرده است  توصیه  جنوبی  کره  بشر  حقوق  ملی  کمیسیون   
موضع  اسالم  دین  مورد  در  باید  کشور  این  آموزشی   کتاب های 

بی طرفانه تری اتخاذ کنند.

پدیده  و  بانوان  اسالمی  با موضوع»حجاب  اندیشی  آزاد  کرسی 
صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  مد«، 

طاهره)س( مازندران برگزار گردید.   
اظهار  کرسی  این  کننده  ارائه  استاد  عنوان  به  عزیزی«  »خانم 
داشت: حجاب مصونیت دارد و باعث حفظ انسان می شود. این که 
حجاب محدودیت هایی دارد، بحثی نیست زیرا در قیاس با بانوانی 
دارد  محدودیت  مقداری  حجاب  قطعا  هستند،  آزاد  پوشش  با  که 

ولی این نوع پوشش مصونیتش بیشتر از محدودیتش است.
یک  منزله  به  نیز  زن  پوشش  و  حجاب  گفت:  کننده  ارائه  استاد 
نامحرم است که قصد تصرف در حریم  افراد  مانع در مقابل  و  حاجب 
دیگران را دارند. همین منع و امتناع در ریشه لغوی عفت نیز وجود دارد. 
حجاب فلسفه هایی از جمله مصونیت برای شخص و آرامش و آسایش 
بر  بحث  اما  می کند.  جلوگیری  القید  ازدواج های  از  همچنین  و  دارد 
مدهایی است که در جامعه اسالمی نفوذ کرده است. بر این اساس اگر 
این الگوگیری ها با حجاب زن مسلمان در تعارض باشد مذموم است و 
تبصره ای در مصادیق وجود ندارد و نباید از خطوات شیطان پیروی کرد.
در ادامه »خانم تحیری« به عنوان استاد منتقد این کرسی بیان 
کرد: در مسئله بدحجابی بحث بر این است که چرا بدحجابی مثل 
روزه خواری و شراب که در مالعام دارای حد است، حدی ندارد. از 
طرف دیگر مسئله حجاب در برخی بانوان ریشه ای نیست و چادر 
برای آنان ابزاری برای رسیدن به پست و جایگاه اجتماعی است. 
به  نبرده اند  پی  امر  این  به حقیقت  افراد  اساس چون خود  این  بر 

مدهای متعدد دامن می زنند و از آن استفاده می نمایند. 
خاطر  کرسی  این  داور  عنوان  به  شریفی«،  پایان»خانم  در 
الهی، وجوب حجاب اسالمی،  از تشریع حکم  نشان کرد: هدف 
لذا  است.  پاکدامنی  و  عفت  طهارت،  نفس،  تزکیه  به  دست یابی 

بی حجابی و بدحجابی سبک شمردن احکام الهی است. 

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( تشریح شد

حجاب اسالمی بانوان و پدیده مد

کرسی آزاد اندیشی با موضوع »پوشش طلبگی« با حضور طالب 
و استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهداد برگزار گردید.
ارائه  استادان  به عنوان  ایزدی«  و »خانم  »خانم شورابادی« 
ضرورت  اصل  نقلی  و  عقلی  دالیل  از  استفاده  با  بحث  کننده 
حجاب و پوشش را اثبات نموده و متذکر شدند: حجاب باعث 

حفظ امنیت و آرامش روانی در جامعه می شود.
استادان ارائه کننده بحث در ادامه بیان کردند: از اهداف تشریع 
احکام الهی تقرب به خدا و تزکیه نفس است و حجاب نیز از این 
مقوله خارج نیست. خداوند در آیه 59 سوره احزاب می فرماید: »یا 
المومنین یدنین علیهن  بناتک ونساء  النبی قل الزواجک و  ایها 
به نحوی منسوب  افرادی که  آیه  این  به  توجه  با  من جلبیبهن« 
آیه  این  در  الهی  توصیه  مخاطب  هستند  معصومان)علیهم السالم(  به 
هستند و طالب از چنین جایگاهی برخوردارند، لذا طالب باید در 

نوع پوشش خود دقت و توجه زیادی داشته باشند.
نشان  خاطر  کرسی  این  داور  امیری«  پایان»خانم  در 
ویژه  به  زندگی  ابعاد  تمام  در  طالب  این که  به  باتوجه  کرد: 
همچنین  و  هستند  الگو  دیگران  برای  پوشش  و  حجاب 
بیشتری  دقت  باید  لذا،  می باشند،  دینی  معارف  و  احکام  مروج 
به                                                                                                  خود  رفتار  و  اعمال  با  را  دینی  معارف  بتواند  تا  باشند  داشته 

دیگران انتقال دهند.

کرسی آزاد اندیشی با موضوع »شئونات طلبگی و روابط اجتماعی؛ 
زینب  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  واگرایی«  یا  همگرایی 

کبری)س( اردستان برگزار شد.
سمیه  »خانم  و  کننده  ارائه  استاد  عنوان  به  کربالیی«  »خانم 
جاللی« به عنوان استاد منتقد و »حجت االسالم ناجی« به عنوان 

استاد داور به ارائه بحث پرداختند.
در  جایگاه طالب  بیان  کربالیی ضمن  خانم  جلسه  ابتدای  در 
جامعه گفت: طلبه جهت انجام رسالت تبلیغی خود نیاز به همگرایی 
با جامعه نداشته و در عین واگرایی و حفظ شئونات طلبگی می تواند 

بیشترین تاثیر را در جامعه داشته باشد.
در ادامه خانم جاللی به عنوان استاد منتقد گفت: وظیفه طلبه 
از  که  می کند  زندگی  جامعه ای  در  طلبه  است.  اسالم  دین  تبلیغ 
اقشار مختلف تشکیل شده است و اگر بخواهد در جامعه بهترین و 
بیشترین تاثیر را داشته باشد باید در جمع حاضر شده و با این حضور 

فاصله ها را کم کند. 
وی در ادامه افزود: طلبه باید بین اقشار مختلف جامعه زندگی 
کند ولی هم رنگ و همراه با جامعه نشود. یعنی حضور او در جامعه 

نباید همراه با گناه و زیر سوال بردن شئونات طلبگی باشد.
در پایان حجت االسالم ناجی به عنوان داور به جمع بندی موارد 
بیان شده پرداخت و گفت: نسبت میان ما و امام زمان)عج(، با طلبگی 
شروع می شود. با ورود به حوزه باید طلبه مصداق بارز عمل به احکام 
و دستورات الهی باشد. مردم توقع دارند طالب آبروی دین، اسالم 
قرار  که  موقعیتی  در هر  لذا طلبه  نمایند،  را حفظ  زمان)عج(  امام  و 

می گیرد باید باید رضایت امام زمان)عج( را مورد توجه قرار دهد.

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

شئونات طلبگی و روابط اجتماعی؛ 
همگرایی یا واگرایی

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

کرسی آزاداندیشی با موضوع »پوشش طلبگی«


