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حوزه های علمیه
باید انقالبی باشند

نقش تربیتی حوزه های
علمیه خواهران در جامعه 

غیرقابل انکار است

بانوان طلبه؛ عهده دار 
رسالت فرهنگی بانوان

اجرای طرح
 کشوری »تجمع مجازی 

زینبیون«

احیای اسالم؛ 
انگیزه اصلی تحصیل خواهران 
طلبه باشد 

اهتمام ویژه 
خواهران طلبه به مباحثه

مطالبات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( 

تبیین شود

بسیج؛ نماینده پربرکت 
و بالنده مجموعه مّلت
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مدارس علمیه خواهران؛ 
پایگاه های فرهنگی  هر شهری است

رئیس اداره توسعه فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران، نشست توجیهی معاونان 
پایگاه های  علمیه خواهران  مدارس  داشت:  اظهار  اصفهان  علمیه خواهران  مدارس  پژوهش 

فرهنگی و دینی هر شهری است و این پایگاه  ها با تحقیق و پژوهش موفق خواهد شد.

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( گرمسار  خبر داد:

ایجاد بسترهای مناسب 
جهت فعالیت های پژوهشی

کل   اداره  تالش های  و  اقدامات  از  نامه ای  در  جمشیدی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
روابط عمومی و امور بین الملل در بزرگداشت یادو خاطره دفاع مقدس در مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران تقدیر نمود.
متن نامه مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران بدین شرح است:

با عرض سالم و تحیت
و  جنابعالی  اقدامات  شاهد  نزدیک  از  حقیر  آن  بر  عالوه  شد،  مالحظه  ارسالی  گزارش 
همکاران عزیزم در مجموعه روابط عمومی و مساعدین آن مجموعه از سایر بخش های مرکز 
بودم به برکت این تالش ها و عطر و بوی جهاد و شهادت بزرگ مردان ایران اسالمی در مرکز 
پیچید و امسال به صورت چشمگیر و نمایانی حال و هوای دیگری به ستاد پرافتخار مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران بخشیده بود. امیدوارم این کمترین تالش ها در گرامی داشت یاد 
و خاطره آن عزیزان موجبات رضایت ارواح طیبة شهیدان سرافراز و امام شهیدان)قدس سره( و 
همچنین موجب رضایت مندی موالیمان حضرت ولی عصر »ارواحنا لتراب مقدمه الفداء« را 

فراهم نموده باشد.
اینجانب به سهم خود سپاسگزار وقدردان این تالش ها بوده، از خداوند مّنان توفیقات روزافزون 
همه خدمتگزاران به ساحت مقدس شهیدان و رزمندان سرافزار دفاع مقدسمان را مسألت می نمایم.
خداوند رزمندگان اسالم را در جبهه های نبرد علیه استکبار جهانی و مزدورانش پیروز نماید.

همه  سر  بر  خامنه ای)مدظله العالی(  العظمی  آیت الله  حضرت  رهبری  معظم  مقام  بلند  سایه 
مجاهدین و رزمندگان سرافراز مستدام باد.

عطر و بوی جهاد وشهادت در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران پیچید

گزارش تصویری از  برپایی نمایشگاه دفاع  مقدس در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

مراسم سوگواری به مناسبت 
شهیدان  سیدوساالر  شهادت 
اباعبدالله الحسین)ع(  حضرت 
»حجت االسالم  سخنرانی  با 
والمسلمین محمودرضا جمشیدی« 
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
و  مدیران  جمع  در  کشور 

کارکنان این مرکز برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی، در این مراسم گفت: ماه 

محرم فرصت مغتنمی  برای شیعه و کل عالم است.
و  علما  احوال  در  اگر  افزود:  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
عرفای بزرگ و اهل معرفت نظر  کنیم، می بینیم که همه آنها به 
واسطه معرفت به امام حسین)ع( به جایی رسیده اند؛ چون این انسان 
در مراحل مختلف زندگی زمینگیر و آلوده می شود و دور شدن از آن 

بدی ها فقط با طریق باب الحسین و سیدالشهدا)ع( است.
از  پس  مردم  که  بیرونی  درونی  نشاط  احساس  نمود:  تصریح  وی 
امام  است؛  دلیل  به همین  یابند  می  که  نشاطی  و حس  دارند  عزاداری 
حسین)ع( هرچه داشت برای خدا داد و به همین خاطراست که گریه کنان 

برای امام حسین)ع( در محضر الهی عزیز هستند و پاداشی واال دارند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران افزود: امام حسین)ع( عزیز تاریخ 
است؛ اما در همان مقطع به پسر پیامبر خدا خارجی و بی دین گفتند؛ 
این مصیبت، مصیبت کمی نیست که در عزای امام حسین قراردارد؛ 
و  کربال  صحرای  در  بیت)علیهم السالم(  اهل  و  امام  که  مصیباتی  تصور 
سپس کاروان ایشان در عراق و شام داشتند خارج از حد تصور است.

وی گفت: در کامل الزیارت و در ذیل زیارتی که از امام صادق)ع( 
زیارت  این  فقرات  در  عبارت  چند  است  سیدالشهدا)ع(  به  خطاب 
بسیار زیبا و پرمعنی است که طالب باید نسبت به آن توجه داشته 
باشند؛ به هرآنچه که سیدالشهدا برای آن قیام فرمودند، باید معتقد 
بیزاری  باید  بیزاری جستند  امام حسین)ع(  که  از هرآنچه  و  باشیم 

بجوییم؛  باید با فلسفه قیام سیدالشهدا)ع( آشنا باشیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران بیان نمود: در اقامه عزای سیدالشهدا)ع( 
باید به این نکته توجه داشت که عزای امام، میدان بهره های معنوی و 
بهره های اخالقی است نه میدان بهره های مادی؛ مجلس سیدالشهدا)ع( 

برای همه است و هر کسی به اندازه توان در آن خدمت کند.
وی گفت: دلدادگان واقعی حضرت برای پادویی این دستگاه با هم رقابت 
هم  با  حضرات  این  به  ارادت  ابراز  دیگر  های  صحنه  در  چنانچه  می کنند؛ 
رقابت می کنند؛ باید این فرهنگ نوکری برای اهل بیت)علیهم السالم( را به فرزندان 

خود متنقل کنید؛ خادم الحسین)ع( بودن دارای یک شرافت عظیم است.
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی بیان کرد: در روایت داریم 
در حج افضل آن کسی است که چمدان حاجی ها را نگه می دارد، 
که  کسی  و  می دهند  انجام  را  اعمالشان  می روند  حاجی ها  یعنی 
مسیر را برای زیارت او آماده می کند افضل است؛ افضل آنی است 
که پالستیک کفش ها را به عزادران می دهد یا کفش های آنها را 

نگه می دارد؛ افضل آن است که  خادم هیئت سیدالشهدا است.
مدیر حوزه های علمیه در پایان گفت: این فرهنگ را باید با فکر 
و روح و جسم خود قبول کنیم و اعتقاد داشته باشیم و به فرزندانمان 
نیز منتقل کنیم؛ چنانکه بزرگترها این معارف را به ما منتقل کردند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور: 

فرهنگ خادمی اهل بیت)علیهم السالم( 
را به فرزندانمان بیاموزیم

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« در نامه ای به اداره کل روابط عمومی  و امور بین الملل عنوان نمود



و استادان در  با حضور طالب  امام حسین)ع(  مراسم سوگواری 
مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( پارس آباد برگزار گردید.

در این مراسم »خانم زینب دیندار« مدیر مدرسه علمیه خواهران 
عزاداری  شیوه های  و  آداب  به  اشاره  با  پارس آباد  ثامن الحجج)ع( 
پایگاه  به عنوان بزرگ ترین  ایام محرم گفت: حوزه های علمیه  در 
اهداف  بیان  و  روشنگری  با  دارند  وظیفه  اجتماعی  و  فرهنگی 
ضد  جنبش  توسط  شده  اشاعه  تحریفات  مقابل  در  تحریفات 

اسالمی عکس العمل نشان دهد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( در پایان ضمن بیان 
خاطر نشان  محرم  ایام  در  عزادای  شیوه های  و  آداب  از  مواردی 
افراطی  تشریفات  و  از تجمالت  برپایی مراسم عزاداری  در  نمود: 

پرهیز شود تا آسایش و راحتی عزاداران فراهم گردد. 

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 95-96 مدرسه علمیه خواهران 
محمدرضا  سخنرانی»حجت االسالم  با  اصفهان  سیدالشهدا)ع( 
جعفری« در جمع کارکنان، استادان و طالب این مدرسه برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین محمدرضا جعفری«، موسس مدرسه 
همه  مشترک  نقطه  گفت:  سیدالشهدا)ع( اصفهان  خواهران  علمیه 
خواسته های متعالی انسان، همت عالی است و اگر کسی همتش 

پایین باشد به کماالت نمی رسد.
همانند  گناه  هر  که  نکته  این  به  اشاره  با  پایان  در  حوزه  استاد 
تیر مسومی است که به انسان برخورد می کند خاطر نشان ساخت: 
اگر کسی وظیفه شرعی خود را به درستی انجام دهد، خدواند در 

مشکالت او را یاری می نماید.

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

این  در  دینی  علوم  کارشناس  بوذرجمهری«،  ابراهیم  »آقای 
نشست ضمن تشریح نقش مهم خواهران طلبه در جامعه گفت: 

در آیات قرآن، خطاب عام و خاص برای تعلیم و تعلم است.
آقای بوذرجمهری افزود: قلم و بیان علما خیلی مهم است که 
به ملکوت می رسد، عده ای نزد امیرالمومنین)ع( رفتند و پرسیدند 
علم بهتر است یا ثروت که ایشان فرمودند: »علم بهتر است، چرا 

که علم با گذشت زمان بی ارزش نمی شود«.
در  را  علم  صاحبان  خداوند  گفت:  پایان  در  دینی  علوم  کارشناس 
قرار می دهد. به عنوان حجت  فارغ البال  انسان های  برای  قیامت  روز 

خوانساراصفهان شهراستان
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اصفهاناصفهان شهراستان

خـواهران  علمیـه  مـدارس  پژوهش  معاونان  توجیهی  نشست 
اصفهـان، با حضور 48 نفر از معاونان پژوهش و 41 نفر از دبیران 
مدیریت  اجتماعات  سالن  در  پژوهشی  انجمن های  و  کانون ها 

استان اصفهان برگزار گردید.
والمسملین  »حجت االسالم 
سید مهدی ابطحی«، مدیر حوزه 
علمیه خواهران اصفهان ضمن 
خیرمقدم به حاضران گفت: در 
نوشتن  و  خواندن  اسالم  صدر 
یافت  به  ندرت  و  نبود  معمول 
می شد ولی با تشویق های فراوان 
تدریج  به  خدا،  رسول  و  قرآن 

خواندن و نوشتن رواج پیدا کرد.
وی افزود: عصر امام باقر)ع( و امام صادق)ع( شروع نهضت کتابت حدیث 
بود و این دو امام بزرگوار در ترویج اسالم ناب در ابعاد معرفتی و اخالقی 
و فقهی تالش بسیار نمودند و شاگردان مخلص آن دو امام نیز در ثبت و 

نوشتن احادیثی که از ایشان می شنیدند، تالش فراوان داشتند.
مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان با بیان این که امام صادق)ع( 
به برخی از شاگردان خود که به حدی از دانش و پژوهش رسیده 
بودند اجازه افتاء دادند گفت: فتوا دادن بدون تحقیق و پژوهش 
امکان پذیر نیست و اگر اسالم باقی و زنده است فقط به واسطه کار 

تحقیقی و پژوهشی است.
 وی با اشاره به این که تنها بیان مطلب کافی نیست گفت: بزرگانی 
و  مفید، عالمه مجلسی  کلینی، شیخ طوسی، شیخ  مرحوم  چون 

شیخ عباس قمی واسطه کتابت جاودانه ماندند.
تولید  بر  معظم رهبری)مدظله العالی(  مقام  تأکید  به  اشاره  با  وی 
باید نیاز ها و مشکالت روز جامعه را بررسی و  علم گفت: طالب 

پیرامون آن تحقیق و پژوهش نمایند.
و  مجازی   فضای  در  باید  طالب  نمود:  تصریح  پایان  در  وی 
شبکه های اجتماعی حضور پیدا کرده و به صورت علمی و مستدل 

پاسخگوی شبهات باشند.

افزایش  ما،  متناقض  »زندگی  عنوان  با  اجتماعی  نشست 
احسان دوست«  علیرضا  »آقای  حضور  با  مبارزه«  با  جمعین 
استادان مرکز  و   اساتید اصفهان در جمع طالب  مسئول بسیج 

تخصصی حوزوی خواهران ام االئمه)ع( نجف آباد برگزار گردید.
آقای احسان دوست گفت: بحث جمعیت در حوزه اجتماعی، 
است  چالشی  بسیار  موضوعی  و  است  زیست شناسی  مباحث  از 

که مخالفان و موافقان زیادی نیز دارد.
این  رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام  فرموده  به  افزود:  وی 
مطالعاتی  محدود  جمعیت  در  نخبگی،  جمع  در  باید  موضوعات 
و همچنین در حوزه های علمیه مطرح شود و مورد نقد و بررسی 

قرار گیرد.
مقام  به سخن  اشاره  با  اصفهان  استان  اساتید  بسیج  مسئول 
کنترل  بحث  مورد  در   1366 سال  در  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
است  سالگی   65 ایرانیان  عمر  میانگین  گفت:امروزه  جمعیت 
نیز  کمتر  میانگین عمر  ندهیم  تغییر  را  زندگی خود  اگر سبک  و 
اسالمی  زندگی  سبک  به  را  خود  زندگی  سبک  باید  لذا  م شود؛ 

دهیم. تغییر 

مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی با حضور استادان، کادر و طالب 
برگزار گردید. در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)س( خوانسار 

امام جمعه و نماینده ولی فقیه خوانسار در این مراسم با اشاره 
وظیفه  سه  تشریح  به  روحانیت  و  علمیه  حوزه های  وظیفه  به 
از  دفاع  و  دین  از  دفاع  دین،  تبلیغ  یعنی  روحانیت  راهبردی 

امامت و رهبری پرداخت.
افزود:  خواجه کریمی«  رسول  والمسلمین  »حجت االسالم   
تبلیغ دین وظیفه پیغمبران بوده، همه شرایط عالم کامل را خدا 
نا  دست  دین  تبلیغ  خدا  سنت  در  است،  داده  قرار  پیامبر)ص(  در 
گاهان نیست، چراکه مبلغ دین عالم بوده و موید به وحی است. آ
امام جمعه خوانسار ادامه داد: اولین ویژگی طلبه، تبلیغ دین 
گاهی و شناخت وجود داشته باشد. است و در تبلیغ، باید علم، آ
تهذیب  با  باید  علم  افزود:  خواستار  در  ولی فقیه  نماینده 
ابتدای  همان  از  باید  طلبه  تالش  تمام  و  باشد  همراه  تزکیه  و 

طلبگی کسب علم و تهذیب باشد.
 حجت االسالم والمسلمین خواجه کریمی در پایان گفت: رفع 
به مبانی دین  باید  لذا روحانی  به عهده روحانیت است،  شبهات 

گاهی داشته باشد تا بتواند به این وظیفه خود عمل نماید آ

با حضور مدیر حوزه علمیه اصفهان برگزار گردید
نشست توجیهی معاونان کانو ن های پژوهشی

خواهران  علمیه  مدارس  تحصیلی   سال  آغاز  مراسم 
خاتون)س(  نرجس  حضرت  دولت آباد،  خاتون)س(  نرجس  حضرت 
سیدالشهدا)ع(  و  ملک شهر  اهل البیت)علیهم السالم(  شاهین شهر، 
ابراهیم  امامزاده  در  ناصری«  »آیت الله  سخنرانی  با  و  اصفهان 

بن موسی بن جعفر)ع( برگزار گردید.
سفارش  و  آیات  در  علم  اهمیت  به  اشاره  با  ناصری،  آیت الله 
مباحثه دروس حوزوی گفت:  به  داشتن  ویژه  اهتمام  به  طالب 
حروف، کلمات و جمالت  قرآن کریم بسیار عمیق و پرمغز است 

و این حروف باب بسیار مفصلی است و علم جداگانه ای دارد.
استاد اخالق حوزه علمیه اصفهان با اشاره به این که زمین خالی از 
حجت نیست گفت: سزاوار است با قرآن انس پیدا کنید و در کلمات 

اهل بیت)علیهم السالم( دقیق شوید و در حروف مقطعه قرآن دقت کنید.
گفت: خوشا  الیقین  حق  و  الیقین  عین  الیقین،  علم  به  اشاره  با  وی 
به حال کسانی که متصف این صفات حمیده و این عنایت الهی هستند.
علم  دو  به  اشاره  با  اصفهان  علمیه  حوزه  اخالق   استاد 
علم،  دو  این  بنای  زیر  احکام خمسه  افزود:  و  مقدسه  شریعت 

تزکیه، علم کتاب و حکمت است .
صاحب الزمان)عج(  حضرت  نماز  نباید  این که  بر  تأکید  با  وی 
کتب  مطالعه  با  شد:  یادآور  نشود،  فراموش  ایشان  یاد  و 

روایی،  مبلغ دین اسالم و زیبائی های آن در جامعه باشید.

نشست توجیهی معاونان پژوهش مـدارس علمیـه خـواهران اصفهـان، 
با حضور 48 نفر از معاونان پژوهش و 41 نفر از دبیران کانون ها و انجمن ها 

پژوهشی در سالن اجتماعات مدیریت استان اصفهان برگزار گردید. 
»خانم افشار« مدیر کل راهبری پژوهش های تحصیلی حوزه های 
ساماندهی  کل  اداره  فعالیت های  تشریح  به  خواهران  علمیه 

پژوهش های عمومی حوزه های علمیه خواهران پرداخت.
وی اداره کل راهبری تشکل های پژوهشی را شامل کانون های 
پژوهشی سطح دو، انجمن های پژوهشی سطح سه و انجمن های 

علمی سطح چهار عنوان نمود.
باید  در حوزه های علمیه  پژوهش  تقویت  برای  افشار گفت:  خانم 
سیستم آموزشی، اصالح و دروس، پژوهش محور گردد و این کار در 

دست بررسی و اقدام است.

والدین در شکل گیری شخصیت  رفتار  »تأثیر  با عنوان  نشستی 
در مدرسه علمیه خواهران  استادان  و  با حضور طالب  نوجوان«، 

فاطمه الزهرا)س( اصفهان برگزار شد.
»خانم فخر السادات خسروانی «، استاد حوزه و دانشگاه گفت: 
دوستان  جمع  در  حضور  به  تمایل  است،  زودرنج  بسیار  نوجوان 
می گردد،  هویت  دنبال  به  دارد،  شخصی  حریم  به  تمایل  دارد، 
مسئولیت پذیر نیست و تفکراتش به طور مداوم در حال تغییر است.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: والدین باید با این نکته توجه نمایند 
آمده اند  دنیا  به  خود  دوران  از  متفاوت  دورانی  در  آن ها  فرزندران  که 
و  نیاز ها  لذا  می شوند،  بزرگ  و  می نمایند  رشد  متفاوت  زمانه ای  در  و 

رفتار های فرزندشان با دوران نوجوانی خودشان بسیار متفاوت است.

تأثیر رفتار والدین در شکل گیری شخصیت نوجوان

نشست توجیهی معاونان پژوهش مـدارس علمیـه خـواهران اصفهـان، 
با حضور 48 نفر از معاونان پژوهش و 41 نفر از دبیران کانون ها و انجمن ها 

پژوهشی در سالن اجتماعات مدیریت استان اصفهان برگزار گردید. 
علمیه  حوزه های  پژوهشی  فعالیت های  توسعه  اداره  رئیس 
خواهران مهم ترین اهداف آموزش را رسیدن به پژوهش بیان نمود.
»حجت االسالم والمسلمین سیف الله قنبری نیک« افزود: در امور 
اجرائی، اگر آموزش ها خوب و درست انجام شود، فرد پژوهشگر خواهد شد 

و اگر فرد پژوهشگر باشد می تواند متناسب با نیاز کاری خود عمل نماید.
رئیس اداره توسعه فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران 
دینی  و  فرهنگی  پایگاه های  خواهران  علمیه  مدارس  داشت:  اظهار 
هر شهری است و این پایگاه  ها با تحقیق و پژوهش موفق خواهد شد.
وی در پایان در رابطه با برنامه های سال 95 گفت: توجه بیشتر 
نظر،  و   نقد  کرسی های  افزایش  و  آزاد اندیشی  کرسی های  به 
تکمیل  و  کاربردی  نشست های  برگزاری  دوره ها،  سطح بندی 
دوره های قبلی و افزایش طرح های پژوهشی از دیگر برنامه هاست 

که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دروس حوزوی باید پژوهش محور شود

مدارس علمیه خواهران؛ 
پایگاه های فرهنگی  هر شهری است

اهتمام ویژه خواهران طلبه  به مباحثه 

تبلیغ دین اولین ویژگی طلبه است

نشست اجتماعی با عنوان
 »زندگی متناقض ما؛ افزایش جمعیت یا مبارزه«

تشریح نقش مهم 
خواهران طلبه در جامعه

امام جمعه و نماینده ولی فقیه خوانسار:

فریدناصفهان شهراستان

در مرکز حوزوی خواهران الزهرا)س(   برگزار گردید

مراسم  افتتاحیه  آغاز  سال تحصیلی مدرسه علمیه خواهران 
»حجت االسالم  سخنرانی  با  بیابانک  و  خور  ریحانه النبی)س( 
والمسلمین سیدعلی آل داوود« امام جمعه موقت خور و بیابانک 

در جمع کارکنان، طالب و استادان این مدرسه برگزار گردید.
خور  موقت  جمعه  امام  آل داوود«،  سید علی  »حجت االسالم   
و بیابانک با بیان این که امروز طلبگی به مراتب سخت تر از قبل 
منظور   به  آشنا  و  بصیرت  با  به طالبی  امروز  دنیای  است گفت: 

مقابله با جنگ نرم نیازمند است.
واقعی  معنای  به  باید  دینی  علوم  طالب  اظهارداشت:  وی 
ائمه  پیامبراکرم)ص(،  دینداری  راه  ادامه دهندگان  کلمه، 

باشند. وصالحان  نیکان  اطهار)علیهم السالم(، 
نقش  و  جایگاه  به  اشاره  با  بیابانک  و  خور  موقت  جمعه  امام 
جدید  نیرنگ های  به  توجه  با  افزود:  جامعه  در  طالب  مهم 

دشمن و جنگ نرم، طالب  باید با بصیرت تربیت شوند.

طالب با بصیرت، نیاز دنیای امروز

خور و بیابانکاصفهان شهراستان

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید  با حضور طالب و استادان در 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( چادگان برگزار شد.

امام جمعه چادگان در این مراسم با اشاره به نوپا بودن حوزه های 
علمیه خواهران گفت: حوزه های علمیه خواهران از نظر پژوهش و 
ارائه پایان نامه در سطح بسیار باالتری نسبت به حوزه های علمیه 

برادران قرار دارد.
»حجت االسالم والمسلمین ابوالفضل سلیمانی« اظهار داشت: 
قسمت  که  شده  تقسیم  قسمت   3 به  علم  اسالمی  روایات  در 
اول علوم اعتقادی بوده که امروزه برای پاسخگویی به شبهات 
وهابیت و داعش بسیار مفید است و قسمت دوم علم اخالق و 

قسمت سوم احکام است

پارس آباداردبیل  شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( پارس آباد بیان شد

»خانم کلثوم احمدی«، معاون 
علمیه  مدرسه  تبلیغی  فرهنگی 
از  خلخال  الزهرا)س(  خواهران 
برگزاری مراسم استقبال از محرم 
با حضور طالب و استادان در این 

مدرسه خبر داد.
»حجت االسالم والمسلمین امیر رشتبری« امام جمعه خلخال 
نوع  و  ماه فرصت هاست  ماه محرم  داشت:  اظهار  مراسم  این  در 

استفاده از محرم بستگی به خود انسان ها دارد.
وی در بیان اهمیت و فضیلت ماه محرم گفت: ماه محرم کتابی است 
لحظه هایش، صفحاتی  و  و شب هایش، ساعت ها  روز  که  گرانبها  بسیار 

است که درس انسانیت، شرافت، عزت و آزادگی به مردم می آموزد.

مقابله با تحریفات، 
وظیفه مدارس علمیه خواهران است

محرم درس معرفت و انسانیت می آموزد

خلخالاردبیل  شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی

چادگاناصفهان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان

جدید الورود  طالب   96-95 تحصیلی  سال  افتتاحیه  مراسم 
مراکز تخصصی حوزه های علمیه خواهران اصفهان با حضور 120 

طلبه، استادان و معاونان مراکز تخصصی – حوزوی برگزار شد.
خطاط«  عبداالمیر  والمسلمین  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
معاون پژوهش حوزه علمیه اصفهان  با بیان حدیثی از حضرت علی )ع( 
گفت: مردم بر سه دسته اند؛ عالم ربانی که منظور، انبیاء هدی و ائمه 
علم  آموختن  صدد  در  که  گروهی  دوم؛  هستند.  معصومین)علیهم السالم( 
هستند. سوم؛ پشه های پراکنده در فضا هستند که با هر مسیری زندگی 

خود را تغییر می دهند؛ کسانی که از کسب علم، کسب نور نکردند.
سید مهدی  و المسلمین  »حجت االسالم  مراسم  این  ادامه  در 

ابطحی« نکاتی را در مورد فضیلت روز عرفه بیان نمود. 

امام جمعه خلخال بیان کرد

مراسم افتتاح آغاز سال تحصیلی مراکز تخصصی 
حوزه  علمیه خواهران اصفهان برگزار شد

تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم  برگزاری 
مدرسه علمیه خواهران سیدالشهدا)ع( 

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( عنوان شد

نجف آباداصفهان شهراستان

در مرکز حوزوی خواهران ام االئمه)علیهم السالم(   برگزار گردید

ویالشهراصفهان شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(   بررسی  شد

سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
علمیه  مدارس  تحصیلی 
آدربایجان شرقی  استان  خواهران 
»حجت االسالم  سخنرانی  با 
مسعود نیا«  مختار  والمسلمین 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مدرسه  در  آذربایجان شرقی 
تبریز  فاطمه  الزهراء)س(  علمیه 

گردید. برگزار 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  حجت االسالم مسعودنیا، 
علمیه  حوزه های  مشکالت  و  گزارش  بیان  به  آذربایجان شرقی 
خواهران پرداخت و از حمایت های آیت الله مجتهد شبستری از 

نمود. تشکر  و  تقدیر  حوزه های علمیه خواهران 
حوزه  در  فعالیت  از  ما  هدف  مهم ترین  این که  بیان  با  وی 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  مطالبات  تحقق  خواهران،  علمیه 
تهذیب  و  تحصیل  به  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  افزود:  است 
برای  برنامه هایی  باید  طالب  همچنین  دارند،  تأکید  طالب 

باشند. داشته  نفس  تهذیب  و همچنین  روز  علوم  تحصیل 
را  اخالق  و  تهذیب  مسعودنیا،  والمسلمین  حجت االسالم 
و  دانست  علمیه  حوزه های  از  انفکاک  قابل  غیر  موضوعات  از 
همچنین به پیگیری مسائل مربوط به زنان در جامعه اسالمی و 

نمود. تأکید  رفع مشکالت آن ها در حوزه های علمیه 
در  را  مستعد  زنان  حضور  فرهنگی،  تهاجم  به  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  ضروری  و  الزم  علمیه  حوزه های 
مقابله با این تهاجم فرهنگی نیاز به طالب متعهد و عالم دارد، 
علوم  به کسب  علمیه  در حوزه های  با حضور  باید  بانوان  و  زنان 
و حقیقی  فضا های مجازی  در  با حضور  و سپس  بپردازند  دینی 
منتقل  نیز  دیگران  به  را  خود  علوم  و  یپردازند  دین  تبلیغ  به 

نمایند.

بانوان طلبه؛ عهده دار رسالت فرهنگی بانوان

توسعه حوزه های علمیه خواهران در  استان

تبریزآذربایجان شرقی
»آیت الله مجتهد شبستری« خواستار شد:

شهراستان

سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
علمیه  مدارس  تحصیلی 
با  شرقی  آذربایجان  خواهران 
محسن  »آیت الله  سخنرانی 
نماینده  شبستری«  مجتهد 
آذربایجان شرقی  در  ولی فقیه 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 
برگزار  تبریز  فاطمه الزهرا)س( 

شد.
آیت الله مجتهد شبستری در این مراسم، با اشاره به لزوم تحصیل 
خواهران در حوزه های علمیه، اظهار داشت: در این شرایط تهاجم 
ضروری  خواهران  علمیه  حوزه های  گسترش  و  توسعه  فرهنگی، 

است. 
وی با اشاره به گسترش حوزه های علمیه خواهران در سال های 
ایران،  اسالمی  انقالب  از  قبل  و  گذشته  در  داشت:  اظهار  اخیر 
خواهرران به صورت پراکنده به تحصیل علوم دینی می پرداختند اما 
اکنون به برکت انقالب اسالمی، شاهد گسترش حوزه های علمیه 

خواهران و ترویج آن در میان بانوان جامعه هستیم.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان در ادامه با تأکید بر این که بانوان 
در مسائل علمی باید کوشا باشند، افزود: مشکالت دینی و مسائل 
ویژه خواهران  به  بانوان  ازسوی خود  باید  زنان  در حوزه  اجتماعی 

طلبه حل شود وراهکار مناسب فقهی ودینی برای آن  ارائه شود.
آیت الله مجتهد شبستری با تأکید بر تالش و کوشش در عرصه 
روایات،  و  آیات  براساس  علم آموزی، خاطرنشان ساخت:  و  تعلیم 
کسی  به  را  علمی  خدا  برای  یا  بیاموزد  علم  خدا  برای  کس  هر 
آموزش دهد، نه تنها در روی زمین بلکه در آسمان ها از او با عظمت 
به  مردم  فریب  و  خاطر شهرت  به  که  هر کسی  و  خواهد شد  یاد 

دنبال علم برود جایگاهش  دوزخ خواهد بود.

»خانم شاه مرادی« مدیر مدرسه علمیه خواهران جواد االئمه)ع( 
آبدانان از اعزام مبلغان به مساجد و محافل سوگواری  امام حسین)ع( 

در آبدانان خبر داد.
این مراسم  آبدانان در  امام جمعه  »حجت االسالم حاجی لری« 
تصریح نمود: تبلیغ دین، رسالت اصلی طالب است و در این عصر 
نیاز  مورد  تبین مسایل  به  مناسبت ها  در  بیشتر  نیاز هست طالب 

بپردازند چرا که مخاطبین از طالب انتظار ویژه ای دارند.
وی با اشاره به اقناع مخاطب، به ویژه جوانان و نوجوانان بیان 
نمود: طالب باید وقایع عاشورا را به صورت مستند به مخاطب ارائه 

نمایند و از بیان مطالبی که سند تاریخی ندارند بپرهیزند.

اعزام مبلغ به مساجد  و  محافل سوگواری ماه محرم

آبدانانایالم
به همت مدرسه علمیه خواهران جواد االئمه)ع( انجام شد

شهراستان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تبیین گردید

رئیس اداره توسعه فعالیت های پژوهشی مدارس علمیه خواهران:

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه خواهرانمدیرحوزه علمیه خواهران آذربایجان شرقی:

مدیرکل راهبردی پژوهش های تحصیلی حوزه های علمیه خواهران:

»آیت الله ناصری« خواستار شد:

نشست اخالقی با موضوع »حسادت« در مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( ویالشهر برگزار شد.

با  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  منتظری«،  حسن  »حجت االسالم 
باشد،  انسان  پرش  می توانند سکوی  اخالقی  فضائل  این که  بیان 
گفت: رانندگی در جاده صاف و بدون پیچ و خم، راننده را حرفه ای 
دیگران،  با  ارتباط  بدون  و  تنها  بودن  خوب  همچنین  نمی کند. 
در  باید  انسان  زیرا  داشت،  نخواهد  شخص  برای  چندانی  ارزش 

میدان عمل خود را نشان دهد.
و  جامعه  دل  در  را  خود  باید  معتقدند  که  برخی  سخن  وی 
اشتباه  بود،  خوب  شرایط  این  در  و  انداخت  گناه  موقعیت های 
دانست و عنوان کرد: انسان باید ابتدا خود را واکسینه کند و بعد با 

نیت اصالح وارد چنین فضاهایی شود.
این  موقعیت های  در  قرارگرفتن  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  این 
چنین  از  بعد  و  دانست  الهی  امتحان  اوج  لحظات  باید  را  چنینی 

امتحاناتی مقام انسان ارتقای یافته و سکوی پرش مهیا می شود.
حجت االسالم منتظری در پایان این نشست با اشاره به روایتی 
می خواهید  را  کسی  اگر  فرمودند:  که  مجتبی)ع(  حسن  امام  از 
در  کرد:  بیان  دهید،  قرار  او  موقعیت  در  را  خودتان  کنید  تحلیل 
در  را  خود  قضاوت  از  قبل  و  کرد  احتیاط  باید  دیگران  قضاوت 
موقعیت او قرار داد؛ شاید اگر ما در موقعیت او بودیم بدتر از آن 

عمل می کردیم.

عوامل مؤثر در اوج گیری حسادت
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مراسم افتتاح آغاز سال تحصیلی جدید مدرسه علمیه خواهران 
امام حسن مجتبی)ع( تهران با سخنرانی »خانم لطیفی« استاد حوزه 

و دانشگاه در جمع طالب و استادان این مدرسه برگزار شد.
امام زمان)عج(  توفیق سربازی  این که  بر  تأکید  با  لطیفی«  »خانم 
وابستگی ها  و  از وسوسه ها  باید  نصیب هر کسی نمی شود گفت: 
از  امام زمان)عج( را  بتوانیم  نورانیت برسیم و  به  تا  قطع نظر نمائیم 
خود راضی کنیم. باید لیاقت را در خودمان ایجاد نمائیم. باید همه 
وسوسه ها، خطاها و کارهایی که با خواسته امام زمان)عج( مغایرت 

دارد را از خودمان دور کنیم.
وی با اشاره به این که وظیفه طالب، تبلیغ دین است، اظهار داشت: 

نیت طالب باید کسب معرفت و رسیدن به مقام قرب الهی باشد.

نیت طلبه باید کسب معرفت و 
رسیدن به قرب الهی باشد

خواهران  علمیه  مدرسه  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
فاطمیه)س( پاکدشت با حضور »حجت االسالم والمسلمین لزومی« 
امام جمعه پاکدشت، استادان و طالب در این مدرسه برگزار گردید.
پیام  ملی،  سرود  پخش  و  قرآن  قرائت  از  پس  مراسم  این  در 
مدیر  جمشیدی«  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
حوزه های علمیه خواهران کشور، قرائت شد و در ادامه نیز کلیپی 
بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی ( در مورد وظایف طالب  از  که 
پخش گردید و در ادامه یکی از طالب، مقاله ای با موضوع علم و 

اهمیت علم آموزی قرائت نمود.
بسته های  طالب  به  مراسم  این  پایان  در  است  ذکر  شایان   

فرهنگی اعطا گردید.

مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی

سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
علمیه  مدرسه  تحصیلی 
لردگان  الزهرا)س(  خواهران 
»حجت االسالم  حضور  با 
انصاری«  حسن  والمسلمین 
و  طالب  لردگان،  جمعه  امام 
برگزار  مدرسه  این  در  استادان 

گردید.
حجت االسالم والمسلمین انصاری، در سخنانی خودشناسی را 

الزمه خداشناسی دانست.
وی افزود: اگر بخواهیم به خدا برسیم باید در مرحله نخست به 
فلسفه وجودی خود پی ببریم و خودمان را بشناسیم. در این صورت 

خدا را هم خواهیم شناخت.
امام جمعه لردگان با بیان این که خودشناسی از راه های اصالح 
کماالت  به  بخواهد  انسان  اگر  کرد:  خاطرنشان  است،  نفس 
دور  چراکه  کند  اصالح  را  خود  عیوب  نخست  باید  برسد  نفسانی 

شدن از رذایل اخالقی، انسان را به معرفت نفس می رساند.
نقش  به  اشاره  با  ادامه  در  انصاری  والمسلمین  حجت االسالم 
تربیتی حوزه های علمیه خواهران در شرایط کنونی کشور افزود: به 
یقین زمانی مشکالت از جامعه تمام می شود که اسالم و ارزش های 
سوی  از  مهم  این  و  شود  نهادینه  مردم  عموم  بین  در  اسالمی 

حوزه های علمیه و با تربیت طالب مهذب شکل خواهد گرفت.
وی در ادامه به تبیین راه و رسم طلبگی پرداخت و اظهار داشت: 
از بهترین و واالترین وسایل، جهت رسیدن به قرب الهی، تحصیل 

در حوزه  های علمیه و رعایت زی طلبگی است.
امام جمعه لردگان در پایان حفظ اصالت های حوزوی را ضروری 

 برشمرد.

در  خواهران  علمیه  حوزه های  تربیتی  نقش 
جامعه غیرقابل انکار است

در  استادان  و  طالب  حضور  با  محرم  ماه  عزاداری  مراسم 
برگزار شد        بهبهان  علمیه خواهران طوبی  مدرسه 

این که  بر  تأکید  با  حوزه  استاد  نور بخش«  »حجت االسالم 
عاشورا جنگ قدرت نبود بله جنگ عقیده بود اظهار داشت: واقعه 
از  که  است  شده  جهان  سراسر  در  زیادی  قیام های  سبب  عاشورا 

ایران می توان اشاره نمود. انقالب اسالمی  به  مهم ترین آن ها 

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

شهراستان

زنجانزنجان
مدیر حوزه علمیه خواهران زنجان:

شهراستان

پاکدشتتهران
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار گردید

شهراستان

بهبهانخوزستان
در مدرسه علمیه خواهران طوبی  بهبان  بیان گردید

شهراستان

واقعه عاشورا جنگ عقیده بود نه جنگ قدرت

لردگانچهارمحال و بختیاری
امام جمعه لردگان عنوان نمود

شهراستان

خواهران  علمیه  مدرسه  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
الزهرا)س( لردگان با حضور طالب و استادان در این مدرسه برگزار 

گردید.
»خانم قنبری«،با اشاره به استقبال چشم گیر خواهران در سال 
جدید، گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، 19 نفر در مقطع سیکل، 
35 نفر در مقطع دیپلم به صورت حضوری و 12 نفر هم در مقطع 
دیپلم به صورت پاره وقت جذب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

لردگان شدند.
از  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  این که  به  اشاره  با  وی 
امام  های  پیگیری  با  استان است، تصریح کرد:  با سابقه  مدارس 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  همکاری  با  و  شهرستان  جمعه 
و  تحصیل  برای  گذشته  سال های  در  مناسبی  ساختمان  استان، 
اقامت طالب این مدرسه احداث شده  است و از این جهت نگرانی 

وجود ندارد.
این که  به  اشاره  با  الزهرا)س(  خواهران   علمیهه  مدرسه  مدیر 
اخالق  آموزش،  بخش   5 در  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  فعالیت های 
با  کرد:  ابراز  می شود،  خالصه  تبلیغ  و  تربیتی  پرورشی،  تهذیب،  و 
تالش مجموعه مدیریتی، برای رشد و پویایی طالب در هر یک از 
بخش ها برای سال تحصیلی جدید، برنامه ریزی صورت گرفته است.
طلبگی،  و  تحصیل  دوران  شمردن  غنیمت  بر  تأکید  با  وی 
است  طالیی  و  ارزشمند  بستری  دوران،  این  ساخت:  خاطرنشان 
شمار  به  خطر  معرض  در  دورانی  و  است  ناپذیر  جبران  فرصتی  و 
می رود، اگر قدر این دوران را که به سرعت طی می شود ندانیم، در 

خسران به سر خواهیم برد.
استاد حوزه علمیه، واگذاری بخشی از فعالیت های آموزشی به 
طالب را از مهم ترین رویکردهای مدرسه علمیه الزهرا)س( لردگان 
به هدف متعالی و  برای رسیدن  را  باید خود  عنوان نمود و گفت: 
نهایی طلبگی که همان تبیین معارف ناب الهی به جوامع بشری 

است، آماده نمائیم.

علم آموزی در بسترهای تربیتی محقق شود

مدارس  افتتاحیه  آیین 
زنجان  استان  خواهران  علمیه 
»حجت االسالم  سخنرانی  با 
حوزه   مدیر  محمدی«،  بالل 
برگزار  استان  خواهران  علمیه 

شد.
این مراسم رسالت خواهران طلبه  حجت االسالم محمدی، در 

را بازتولید تمدن نوین اسالمی در محدوده حیات بشری برشمرد.
وی افزود: همه ما باید شأن و منزلت خود را دانسته و شناخت 

خوبی نسبت به جایگاه خود در جامعه داشته باشند.
و  است  الهی  اولیای  و  انبیا  وارث  طلبه  این که  به  اشاره  با  وی 
حوزه های  طالب  افزود:  می شود،  تلقی  حق  جبهه  پیش قراول 
علمیه هم تراز شهدای مدافع حرم هستند، چرا که رسالت خطیر 

پاسداری از مرزهای فکری اسالم را عهده دار شده اند.
وظایف  از  یکی  زنجان  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
مهم طالب را تبلیغ و نشر آموزه های دینی و اسالمی عنوان نمود.

حجت االسالم محمدی در پایان با بیان این که حوزه های علمیه 
ابراز  باشند  داشته  فعالیت  دینی  علوم  تولید  مراکز  عنوان  به  باید 
داشت: در حوزه علمیه باید افزون بر پرداختن به علوم، دانش های 

روز و ماهیت اخالقی و معنوی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نوین  تمدن  بازتولید  طلبه  خواهران  رسالت 
اسالمی در محدوده حیات بشری است

آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون  زندی«،  مرضیه  »خانم 
با  همزمان  گفت:  دامغان،  فاطمیه  خواهران  حوزوی  عالی 
و  گویی  خاطره  مراسم  مقدس،  دفاع  هفته  از  روز  نخستین 
روایت گری از دفاع مقدس با حضور دو تن از رزمندگان هشت 

برگزار شد. مقدس  دفاع  سال 
از جانبازان  امیری«  و »آقای  افزود: »آقای مرتضوی«  وی 
و راویان جنگ تحمیلی در جمع طالب و استادان این مؤسسه 
تببین فضای جنگ  و  و عراق  ایران  از جنگ  بیان خاطراتی  با 

داشت. گرامی  را  رزمندگان  و  و خاطره  شهدا  یاد  هشت ساله 

دامغانسمنان شهراستان

معاون تهذیب موسسه آموزش عالی فاطمیه )س( خبر داد

برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس

فاطمیه)س(  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  پژوهش  معاون 
دامغان از برگزاری نشست تخصصی عاشوراپژوهی در این مؤسسه خبر داد.

حضور  با  محرم،  ماه  آستانه  در  گفت:  امینیان«  زهرا  »خانم 
»حجت االسالم مالکاظمی«، استاد حوزه و دانشگاه، دومین جلسه 

از سلسله مباحث عاشورا پژوهی در این مؤسسه برگزار گردید.
 معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمیه)س( 

افزود: این جلسه با حضور استادان، طالب و مبلغان برگزار شد.

نشست اخالقی با موضوع »خانواده« در مدرسه علمیه خواهران 
نجمیه سرخه برگزار شد.

در این نشست »خانم سمانه ساالریان«، استاد حوزه و دانشگاه، 
درباره آسیب های زندگی های امروزی گفت: از نشانه های خلقت، 

سکونت و آرامشی است که از ازدواج حاصل می شود.
مرد،  اقتدار  گرفتن  نادیده  زوجین،  میان  احترام  فقدان  وی، 
مهم ترین  از  را  دروغگویی  و  هم چشمی  و  چشم  بی جا،  توقعات 

آسیب های زندگی امروزی برشمرد.
احترام  یکدیگر  به  باید  زوجین  افزود:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
البته  شود.  حفظ  خانواده  در  مرد  جایگاه  باید  و همچنین  بگذارند 
ریشه بسیاری از مشکالت خانوادگی نیز قناعت نداشتن و چشم و 

هم چشمی کردن بانوان است.
و  ترس  گاهی  دروغگویی  منشا  گفت:  پایان  در  ساالریان  خانم 
گاهی فخر فروشی به یک دیگر می باشد. وقتی دروغ های کوچک 
بیان شود، راه برای دروغ های بزرگتر هموار و زندگی را تباه می کند.

دامغانسمنان شهراستان

معاون آموزش موسسه آموزش عالی فاطمیه)س( خبر داد

برگزاری نشست تخصصی عاشورا پژوهی

پایان نامه  از  دفاع  جلسه 
قرآن«  در  تمدن  »شاخص های 
باحضور »حجت السالم والمسملین 
»حجت االسالم  و  صابریان« 
زینتی« در موسسه  والمسلمین 
خواهران  حوزوی  عالی  آموزش 

فاطمیه)س( دامغان برگزار گردید.
معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمیه)س( 
دامغان گفت: جلسه دفاعیه »خانم نیره رضایی«، طلبه سطح 3 این 

مؤسسه با موضوع »شاخص های تمدن در آیات قرآن« برگزار شد.
»خانم زهرا امینیان« افزود: حجت االسالم علیرضا صابریان و 
و استاد  به عنوان استاد داور  ترتیب  به  زینتی  حجت االسالم علی 

راهنما در این جلسه حضور داشتند.
خانم امینیان گفت: این جلسه دفاعیه به صورت ویدیو کنفرانس 

برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع:
»شاخص های تمدن در قرآن«

سرخهسمنان
به همت مدرسه علمیه خواهران نجمیه برگزار  گردید

شهراستان

نشست اخالقی با موضوع »خانواده«

نجمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  عربی«،  طاهره  »خانم 
سرخه، از برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس با حضور 38 نفر از 
طالب این مدرسه و با هدف افزایش روحیه معنوی طالب و ارتباط 

صمیمی تر طالب با یک دیگر خبر داد.

اردوی زیارتی مشهد مقدس

در  مقدس  دفاع  هشت سال  رزمنده  ابراهیمی«،  محمدتقی  »آقای 
علمیه خواهران  در مدرسه  که  دفاع مقدس  گرامی داشت هفته  مراسم 
نجمیه سرخه برگزار شد، به تشریح نقش مردم در دفاع مقدس پرداخت.

مراسم گرامی داشت هفته دفاع مقدس

مراسم افتتاح آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه خواهران عصمتیه 
سمنان با حضور طالب و استادان در این مدرسه برگزار گردید.

توصیه های  بیان  به  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  ذوالفقاری«  »خانم 
اخالقی به طالب پرداخت و رعایت قوانین و مقرررات حوزه را یادآور شد.

خواهران  علمیه  مدارس  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاح  مراسم 
شاهرود و بسطام با حضور »حجت االسالم والمسلمین صابریان« 
مدیر حوزه علمیه خواهران سمنان، استادان و طالب در مسجد 

امام حسن عسکری)ع( شاهرود برگزار شد.
مدیر حوزه علمیه خواهران سمنان در ابتدای این مراسم با اشاره به آیه 
مباهله گفت: طالب باید تا آنجا که ممکن است توانمند شوند و موجبات 
ترس دشمنان را فراهم نمایند و به تعبیری بازدارندگی داشته باشند.
که  مفتخریم  ما  افزود:  صابریان  والمسلمین  حجت االسالم 
که همین  داریم  اختیار  در  را  دنیا  بانوان  مجازی  بزرگترین شبکه 

مسئله موجب هراس دشمن شده است.
تعبیر  آن  از  انقالب)مدظله العالی(  رهبر  که  کبیر  جهاد  افزود:  وی 
دارند، ما را مؤظف می کند تا هم شبهه زدایی نمائیم و خودمان نیز 

در جهت ارتقا گام برداریم.
وظیفه  حداقل  داد:  ادامه  سمنان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
خارج  و  داخل  در  تبلیغ  شایسته،  مادران  تربیت  طلبه  خواهران 

کشور و همچنین حضور مؤثر در فضای مجازی است.
دشمنان  این که  بر  تأکید  با  صابریان  والمسلمین  حجت االسالم 
می کوشند تا با گسترش فضای محازی در فرهنگ اسالمی ما نفوذ 
باید  لذا  هستند  نرم  جنگ  افسران  طالب،  داشت:  اظهار  نمایند،  
اجازه  در فضای مجازی  باحضور  و  نمایند  روز مجهز  به علم  را  خود 
نفوذ فرهنگی به دشمنان را ندهند و همچنین تهدید های موجود در 
فضای محازی را به فرصت تبدیل کرده و به تبلیغ دین اسالم بپردازند.
امینی«،  عباس  »حجت االسالم  مراسم  این  در  است  گفتنی 
امام جمعه شاهرود در سخنانی گفت: بانوان و دفاع از حریم خانه، 
خانواده، جامعه و سبک زندگی اسالمی هدف اصلی طالب است.

»خانم سرور عباسی«، معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 
سرابله از برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی در این مدرسه خبر داد.

خانم عباسی گفت: این گارگاه سه روزه با هدف ارتقای سطح پژوهش 
طالب و ایجاد انگیزه جهت شرکت در فراخوان های پژوهشی با حضور 

»دکتر امیدی«، استاد دانشگاه و 40 نفر از طالب برگزار گردید.
برای  مقاله  نوشتن  فلسفه  ابتدا  در  گارگاه  این  در  این که  بیان  با  وی 
توسعه  و  پیشرفت  امروز  جهان  در  داشت:  اظهار  شد،  تشریح  طالب 
از  علم  تولید  و  پژوهش  است.  استوار  دانش  و  علم  بر  اسالمی،  اندیشه 
مهم ترین عناصر رشد و توسعه آن در تمام زمینه ها محسوب می شود و 
توفیق در آن برای یک طلبه در صورتی محقق می شود که توجه کافی به 
امر پژوهش داشته باشد و مقاله نویسی برجسته ترین قالب پژوهشی است.
به  دستیابی  نحوه  آموزشی،  گارگاه  این  پایان  در  است  گفتنی 
ایرانداک،  به سایت هایی چون مگایران،  از جمله مراجعه  مقاالت 

نورمگز و... و مجالتی چون بینات، تبیان و... بیان شد.

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

حضور  با  انقالبی«  حوزه  »بایسته های  عنوان  با  نشستی 
»حجت االسالم اسماعیل نیا« مدیر کل ارتباطات حوزه های علمیه 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب  و  خواهران،استادان 

عسلویه، برگزار گردید.
دالیل  به  اشاره  با  نشست،  این  در  اسماعیل نیا  حجت االسالم 
بودن  انقالبی  مصداق  و  مفهموم  بیان  به  حوزه  بودن  انقالبی 
طلبه در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... 

پرداخت.

نشست »بایسته های حوزه انقالبی«

سرابلهایالم
باحضور استادان،طالب و مسئوالن برگزار گردید

شهراستان

عسلویهبوشهر
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار گردید

شهراستان

افتتاح آغاز سال تحصیلی جدید مدرسه علمیه خواهران  آیین 
شد. برگزار  شهر  این  مسئوالن  حضور  با  سرابله  فاطمیه)س( 

این مراسم،  امام جمعه سرابله در  امرایی«،  »حجت االسالم احمد 
دوران  از  خاطراتی  بیان  و  شهدا  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن 
صادق)ع(  امام  نمود:  عنوان  دانش  و  علم  فضیلت  در  مقدس  دفاع 
ِبِه؛  ِرضًي  الِعلِم  ِلطاِلِب  أجِنَحَتها  َلَتَضُع  الَمالئَکَة  »إنَّ  فرمودند: 
فرشتگان با خشنودی بال هایشان را برای جوینده علم می گسترند.«
و  نمایشگاه  افتتاح  شهدا،  وصف  در  مداحی  است؛  گفتنی 
خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهشی  علمی  برترین های  از  تقدیر 

بود. مراسم  این  دیگر  برنامه های  از  سرابله  فاطمیه)س( 

مراسم افتتاح آغاز سال تحصیلی 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(

مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی

سمنانسمنان
با حضور معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران برگزار شد

شهراستان

علمیه   مدارس  پژوهش  معاونان  و  مدیران  تخصصی  نشست 
حصاری«  والمسلمین  »حجت االسالم  باحضور  سمنان  خواهران 
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور و »حجت االسالم 
والمسلمین صابریان« مدیر حوزه علمیه خواهران سمنان در محل 

مدیریت حوزه علمیه خواهران سمنان برگزار گردید.
»حجت االسالم صابریان«، مدیر حوزه علمیه خواهران سمنان 
معظم  مقام  که  کبیر  جهاد  به  نسبت  ما  گفت:  نشست  این  در  
و  داریم  شبهه زدایی  وظیفه  دارند،  تعبیر  آن  از  رهبری)مدظله العالی( 

همچنین باید خود را مجهز نمائیم تا در مسیر ارتقاء گام برداریم. 
و خارج کشور  داخل  در  تبلیغ  اصلی طالب  افزود: وظیفه  وی 
است و همچنین باید حضور موثر در فضای مجازی داشته باشند.
حصاری«   والمسلمین  »حجت االسالم  نشست  این  ادامه  در 
ما  گفت:  در سخنانی  خواهران  علمیه  پژوهش حوزه های  معاون 
در نگاه آرمانی خودمان اعتالی مکتب اهل بیت)علیهم السالم( و عزت 

و اعتبار اهل بیت)علیهم السالم( را در سراسر جهان هدف قرار دادیم.
کلیت  مسیر  این  از  تا  است  این  ما  نگاه  کرد:  تصریح  وی 
جامعه  در  دینی  معرفت  توسعه  سرچشمه  که  را  علمیه  حوزه های 

است رونق بخشیم. 

نشست تخصصی مدیران و معاونان پژوهش 

شاهرودسمنان
مدیر حوزه علمیه خواهران شاهرود بیان نمود

شهراستان

خواهران طلبه افسران جنگ نرم هستند

ایالمایالم

در کرسی آزاداندیشی بررسی شد

شهراستان

شورای  مسئله  و  فقیه  »والیت  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
رهبری« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرای اطهر)س( ایالم 

برگزار گردید.
گردید،  برگزار  طلبه  با  استاد  شیوه  به  که  کرسی  این  در 
بیان  دانشگاه  و  حوزه  استاد  والمسلمین سراج«،  »حجت االسالم 
و  بسازد  خدا  جانشین  انسان  از  می خواهد  دینی  حکومت  کرد: 
به  را  جامعه  که  را می بیند  افقی  و  است  ارزش  دنبال  فقیه  والیت 

سمت آن هدایت نماید.
وی افزود: حاکم دینی می خواهد انسان ها را به حال خود وا نگذارد و 
هیچ خالء معنوی نداشته باشد. اما متأسفانه عده ایی با طرح شبهاتی 
پیرامون مسئله والیت فقیه می کوشند افکار عمومی را دچار خدشه 

نمایند.

»والیت فقیه و مسئله شورای رهبری«

تحصیلی  سال  آغاز  مراسم 
خواهران  علمیه  مدرسه 
حضور  با  ایالم  فاطمه الزهرا)س( 
والمسلمین  »حجت االسالم 
لطفی«، نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه ایالم،  »آقای خلج«، رئیس 
مرکز عمران و نوسازی حوزه های 
و  استادان  خواهران،  علمیه 

طالب در این مدرسه برگزار شد.
از دستاوردهای بزرگ  حجت االسالم والمسلمین لطفی گفت: 
خواهران  علمیه  مدارس  تأسیس  و  راه اندازی  اسالمی،  انقالب 
و  دینی  نیازهای  و  زمان  مقتضیات  اساس  بر  و  کشور  سراسر  در 

فرهنگی جامعه زنان اسالمی ما می باشد.
علیه جهموری اسالمی  فرهنگی  تهاجم  به  باتوجه  افزود:  وی 
و  دینی  آموزه های  با  باید  طلبه  خواهران  ویژه  به  طالب  ایران، 
فرهنگی آشنایی کامل پیدا کنند و در دانشگاه ها و مدارس حضور 

تبلیغی داشته باشند.
حضرت  انقالب،  معظم  رهبر  این که  بیان  با  ایالم  جمعه  امام 
نفوذ  امام خامنه ای)مدظله العالی( فرمودند: » دشمنان درصدد  آیت الله 
تصمیم سازی  و  تصمیم گیری  مراکز  در  نظام مخصوصا  ارکان  در 
فرهنگی هستند.«، اظهار داشت: اصوال دشمنان بعد از ناکامی در 
جنگ سخت به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند با دستاوردهای 
علیه  فرهنگی گسترده  در یک جبهه  باید  و  نمایند  مقابله  انقالب 
ارزش های انقالب و مبانی اسالم و امام تبلیغ کرده و به تدریج در 

مراکز علمی، دانشگاهی و مراکز تصمیم گیری نفوذ نمایند.
وی با اشاره به این که حوزه های علمیه برکات زیاد و مؤثری دارند 
تصریح کرد: قطعا یکی از پایگاه های اصلی و مهم در برابر دشمن، 
حوزه های علمیه می باشند که کارنامه خوبی نیز در این زمینه دارند 
دشمنان  فرهنگی  نفوذ  مقابل  در  مقدس  نهاد  یک  عنوان  به  و 

ایستاده و در عرصه های مختلف دشمن را ناکام گذاشته اند.
نماینده ولی فقیه ایالم در پایان تاکید نمود: خواهرانی که توفیق 
به  ویژه ای  اهتمام  باید  کرده اند  پیدا  علمیه  مدارس  در  تحصیل 

تحصیل علم و همچنین تحصیل تقوا داشته باشند.

تأسیس حوزه های علمیه خواهران
 از دستاورد های بزرگ انقالب اسالمی است

دهلرانایالم
امام جمعه دهلران بیان کرد:

شهراستان

خواهران  علمیه  مدرسه  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  دهلران  فاطمیه)س( 
امنا،  هیئت  اعضای  دهلران،  جمعه  امام  موسوی«  سید محسن 

طالب و استادان در این مدرسه برگزار گردید.
حجت االسالم والمسلمین موسوی گفت: اولین وظیفه طالب 
علوم دینی، امر به معروف و نهی از منکر است که در جامعه کنونی 

بسیار مورد نیاز است.

اولین وظیفه طالب امر به معروف ونهی از منکر است

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( :

امام جمعه ایالم:

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمیه)س( برگزار شد
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نشست اخالقی با عنوان »بهترین خانواده، اهل بیت)علیهم السالم(« 
امام جعفر  علمیه خواهران  در مدسه  استادان  و  با حضور طالب 

صادق)ع( شاهرود برگزار شد.
و  حوزه  استاد  کوثری«  حجت الله  والمسلمین  »حجت االسالم 
دانشگاه در این نشست با توجه به آیات قرآن، خانواده را به چهار 
را اهل بیت)علیهم السالم( دانست  بهترین خانواده  و  نمود  تقسیم  دسته 
که تمام ویژگی های اسالم را دارا هستند و  الگویی تمام عیار برای 

تمام جهانیان می باشند.
وی در پایان به بررسی مشکالت خانواده ها از جمله طالق های 

عاطفی پرداخت.

کارگاه آموزشی اصول عقاید با محوریت والیت و امامت باحضور 
در  مذهبی  کارشناس  جهان بین«  والمسلمین  »حجت االسالم 

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( گرمسار برگزار شد.
در این کارگاه پنج ساعته که جمعی از استادان و طالب حضور 
داشتند، مباحثی پیرامون اولویت ها در آموزش مسائل اعتقادی و 

آسیب شناسی مباحث اعتقادی مطرح گردید.
مسئله ای  را  دین  مذهبی،  کارشناس  جهان بین«،  »آقای 
قرآن  آموزهای  ابالغ  به  مأمور  را  پیامبر  و  اکتسابی  و  آموختنی 
با  متناسب  اعتقادات  صحیح  آموزش  ما  وظیفه  گفت:  و  دانست 
و  مستدل  حرف  اعتقادی  مباحث  در  اگر  و  است  مخاطب  ذهن 
منطقی آورده شود، مورد توجه مخاطب واقع می شود. ولی نباید از 
این نکته غافل بود که پذیرش امری اختیاری است و نحوه استدالل 

و برهان آوری در پذیرش و اقناع مخاطب تأثیر بسیار زیادی دارد.
وی افزود: عدم انسجام و نظم در آموزش های اعتقادی، ضعف 

محتوایی منابع و مغالطه ها از آسیب های اعتقادی است.
کارشناس مسائل دینی، همچنین انحراف از دین را در سه بعد 

روحی، اجتماعی و فکری تقسیم کرد.

مراسم افتتاحیه مهد قرآنی طوبی 
علمیه  مدرسه  تحصیلی  سال  آغاز  و 
با  گرمسار  فاطمیه)س(  خواهران 
والمسلمین  »حجت االسالم  حضور 
معاون  حصاری«  اکبر  علی 
خواهران،  علمیه  حوزه های  پژوهش 
مهدی نژاد«  والمسلمین  »حجت االسالم 
و  طالب  گرمسار،  جمعه  امام 

استادان برگزار گردید.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور در این مراسم 
ضمن تبریک به مناسبت سال تحصیلی جدید و افتتاح مهدقرآنی 
طوبی گفت: با توجه به عمق تأثیرگذاری خواهران طلبه در جامعه و 
خانواده، طبعًا الزم است که شرایط به گونه ای فراهم شود تا بانوان 

طلبه با بهترین شرایط به وظایف خود عمل نمایند.
جهت  مناسب  بستر  ایجاد  از  ادامه  در  حجت االسالم حصاری 
انجام کارهای پژوهشی توسط خواهران طلبه در آینده نزدیک خبر 
داد و افزود: این مسئله  با شئونات بانوان سازگاری دارد و خواهران 
مادری،  و  همسری  وظایف  و  کار  انجام  افزون بر  می توانند  طلبه 
فعالیت های پژوهشی خود را در منزل انجام دهند که برای سهولت 
تحقق این مهم، در حال تأسیس کتابخانه مجازی مرکزی هستیم. 
گفتنی است »حجت االسالم مهدی نژاد«، امام جمعه گرمسار، ضمن 
بیان اهمیت نقش بانوان در آموزش و ارتقای فرهنگ تربیتی سازنده در 
جامعه و خانواده و وجود ظرفیت باال در حوزه های علمیه  خواهران، به 

ضرورت برنامه ریزی های مناسب و هدفدار در این راستا اشاره نمود.

نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم والسملین سعیدی« 
استاد و مبلغ حوزه در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

استهبان برگزار گردید.
حجت االسالم والمسلمین سعیدی گفت: قرآن کتاب هدایت و راه 
زندگی است. باید هر قدر که می توانیم قرآن بخوانیم و به آن عمل کنیم. 
پیامبر)ص( در مورد قرآن اظهار  از  بیان حدیثی  با  پایان  وی در 
نقشه  و  راهنما  قرآن  خداست.  به  رسیدن  قرآن،  هدف  داشت: 

ایست تا انسان خداشناس شود.

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  دوست«  صابر  مینا  »خانم 
موضوع  با  جلسه  دو  برگزاری  از  آباده طشک  الزهرا)س(  خواهران 

»آیین همسرداری«  در این مدرسه خبر داد.
خانم صابردوست در این جلسه ضمن اشاره به تفاوت های خلقی و 
جسمی زن و مرد بیان کرد: با رجوع به زندگی های کنونی این مطلب 
و  آسیب شده اند  زندگی هایی که دچار  از  بسیاری  که  آشکار می شود 
از  مرد  و  زن  شناخت  عدم  از  ناشی  می شوند،  منجر  طالق  به  گاها 
روحیات ذاتی و غریزی یکدیگر است و به ندرت می توان زن یا مردی 

را پیدا کرد که از این خصوصیات غریزی و ذاتی مستثنا باشند.
وی گفت: از جمله تفاوت هایی که می توان به آن اشاره کرد شیوه 
بیان احساسات و عواطف است. مردها در زمان خستگی یا ناراحتی 
نیز  خود  همسر  با  گاهی  حتی  و  باشند  ساکت  می دهند  ترجیح 
صحبت نمی کنند اما خانم ها با هر ناراحتی یا خستگی دوست دارند 
درباره حالت روحی خود با همسر خویش صحبت نمایند. رفتار زن و 
مرد اقتضای غریزه آن ها و ذات وجودی هر کدام از آن هاست. در 
حالی که این عدم شناخت باعث می شود که زوجین درک صحیحی 

از یکدیگر نداشته باشند و زندگی شان منجر به اختالف می شود. 
 معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک 
بیان این که در بیشتر موارد همسران در کلیات زندگی  با  پایان  در 
با هم اختالفی ندارند. خاطرنشان کرد: اگر زن و مرد تفاوت های 
بپذیرند زندگی آن ها هیچ گاه سرد نخواهد شد.  را  غریزی یکدیگر 
نکته ای حائز اهمیت، این است که بیشتر مشکالت در زندگی ها به 

علت اختالفات در موارد جزئی است.

»خانم صدیقه میرشکاری« معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( آباده طشک از برگزاری جلسه هم اندیشی با هدف پیشرفت 

سطح علمی – پژوهشی طالب در این مدرسه خبر داد.
با اشاره به وظایف استادان  در این نشست خانم صدیقه میرشکاری 
راهنما بیان کرد: راهنمایی در مرحله های انتخاب موضوع، تدوین طرح 
برداری،  یادداشت  و  تفصیلی، جمع آوری اطالعات  و  اجمالی  نامه های 

سازماندهی و نگارش، از مهم  ترین وظایف استادان راهنما است.
وی در ادامه به آسیب های فرآیند تدوین تحقیق پایانی، از جمله 
گسترده بودن موضوع، دقیق و کامل نبودن طرح نامه، عدم تمرکز 
یادداشت برداری،  در  رفتن  حاشیه  و  تحقیق  سواالت  و  مسئله  بر 
عدم مدیریت زمان توسط طلبه و استاد راهنما، اشتغاالت جانبی 
استاد و طلبه و عدم تمرکز بر روی تدوین تحقیق پایانی اشاره نمود.

کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  هم اندیشی  نشست 
آباده طشک در جمع استادان و مدیر این مدرسه برگزار گردید.

»آقای مسعودی« استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: طلبگی 
انتخاب خداست برای شما، پس باید با مشکالت دست و پنجه نرم 
کرد چرا که انسان با درگیری با مشکالت رشد خواهد کرد. رشد در 

دامان درگیری و مبارزه است.
روحیه  تقویت  خدا،  به  عشق  نگرش،  تقویت  است،  گفتنی 
زنانه  بر اصل وظیفه و حفظ لطافت  تأکید  مبارزه گری در طالب، 
و بارز نمودن شخصیت حضرت زینب)س( از مهم ترین راهکارهای 

ارائه شده در این مراسم بوده است.

شهادت«  »سرمشق  کانون  مقدس،  دفاع  هفته  با  همزمان 
مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( نورآباد ممسنی افتتاح شد.

دکلمه خوانی و قرائت وصیت نامه شهدا از برنامه های اجرا شده 
در این مراسم بود. همچنین در بخش دیگری از برنامه، مقاله ای با 

موضوع »شهادت« ارائه شد.

خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  احمدی«  زهرا  »خانم 
الزهرا)س( شیراز از اعزام مبلغ به روستای مزیجان خبر داد .

بانوان  از  نفر   150 از  بیش  که  جلسه  این  در  احمدی  خانم 
روستای مزیجان حضور داشتند به اهمیت نقش و جایگاه بانوان 

نزد خداوند، دین اسالم و دیگر ادیان هم اشاره کرد. 
ارزشی  گوهر  شناخت  با  متدین،  و  متشرع  بانوی  یک  افزود:  وی 
زندگی  کافی،  دیانت  و  بصیرت  با  بتواند  باید  همواره  خود،  وجود 
خانوادگی و اجتماعی خود را مدیریت کرده و خود، خانواده و اطرافیان 

را به سعادتمندی برساند.

»خانم فاطمه ارزاقی«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
زوجین«  ارتباط  »مهارت  کارگاه  برگزاری  از  شیراز،  الزهرا)س( 

همزمان با روز خانواده در این مدرسه خبر داد.
وی گفت: در این مراسم »حجت االسالم والمسلمین مقامی«، 
رئیس نهاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز زمینه های اختالف میان 

زوجین را حول سه محور بررسی کرد.
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شیراز یادآور شد: 
بیان بسترهای رشد و زندگی زوجین و توجه به این نکته که ذات زن 

و مرد متفاوت است موجب تفاوت دیدگاه ها و برداشت ها می شود.

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

شیراز برگزار گردید.
دفاس  سال  هشت  رزمندگان  از  آرام«  »آقای  مراسم  این  در 
و  رشادت ها  تشریح  به  جنگ،  خاطرات  بازگویی  با  مقدس، 

دالورمردی های شهدا پرداخت.

مراسم روز خانواده با هدف آشنایی طالب با ویژگی های خانواده 
متعادل با حضور طالب خواهر متأهل در مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( گراش برگزار شد.
»خانم صغری فیروزی«، استاد و مشاور حوزوی در این نشست 
بر دوش  را  امت  نشانه های  و  تأکید کرد: خانواده، هویت جامعه 
می کشد و اگر آن را به یک هرم تشبیه کنیم، پدر در رأس این هرم، 
دوم  پایه  نیز  همسر  و  است  همسر  از  حمایت  و  مراقبت  مسئول 

خانواده و مسئول تربیت فرزندان و سامان دهی امور خانه است.
وی افزود: یکی از موارد مهمی که اسالم بر آن تأکید دارد این 
است که میان زن و مرد الفت و محبت برقرار شود و برای ایجاد 
آید.  به وجود  باید  و نشاط  نام شادابیت  به  الفت و محبت عاملی 

چیزی که محبت را برقرار می کند جز شادی و نشاط نیست.

از  نفر   50 با حضور  و  افزایی  بصیرت  با هدف  سیاسی  نشست 
طالب در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش برگزار شد.

در این مراسم »آقای محمد نام آور«، رزمنده هشت سال دفاع 
از خاک  که یک وجب  نخستین جنگی  کرد:  مقدس خاطرنشان 

ایران به بیگانگان داده نشد جنگ تحمیلی بود.
جنگ،  ابتدای  در  گفت:  مقدس  دفاع  سال  هشت  رزمنده 
»ما  گفت:  خبرنگار  به  و صدام  کرد  با صدام مصاحبه  خبرنگاری 
یک روزه خرمشهر و سه روزه خوزستان را می گیریم و هفته  دیگر به 

تهران بیا ادامه مصاحبه را انجام دهیم«.
آقای نام آور ادامه داد: عظمت و مقاومت مردم خرمشهر زمانی 
در  ایران  خاک  از  ذره ای  حتی  جنگ  پایان  در  که  شد  مشخص 
این مورد  امام خمینی)ره( در  باقی نماند و همچنین  تصرف دشمن 
فرمودند:»دزدی آمد و سنگی در خانه انداخت و رفت؛ چنان سیلی 

به صدام بزنیم که از جایش بلند نشود.«
وی افزود: در طول هشت سال جنگ تحمیلی 32 کشور به صورت 
مستقیم و غیر مستیقم در حال جنگ با جمهوری اسالمی ایران بودند.

مراسم گرامی داشت هفته دفاع مقدس، با حضور »حجت االسالم 
والمسلمین روح الله بلوری«، مسئول تبلیغات اسالمی المرد، خانواده 
شهدا، استادان و طالب در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  

گله دار برگزار گردید.
به  تبریک  عرض  ضمن  بلوری،  والمسلمین  حجت االسالم 
و  یاد  نگه داشتن  زنده  و  مقدس  دفاع  هفته  بزرگداشت  مناسبت 
میان  کرد:  تأکید  گله دار،  منطقه  شهدای  ویژه  به  شهدا  خاطره 
مردم جامعه و شهدا نباید فاصله ایجاد شود. هر کس که میام مردم 
جامعه و شهدا فاصله ایجاد کند خیانت کرده است. شهدا فرهنگ 

کربال را  زنده نگه داشتند.
وی گفت: باید کاری کنیم که مادران شهدا باز هم آماده شوند 
فرزندان خود را کفن پوش کنند و به جبهه بفرستند. خواهران طلبه 

باید این کار را انجام داده و همیشه آماده در صحنه باشند.
هفته  مقدس،  دفاع  هفته  داشت:  ابراز  حوزه  استاد  این 
خانواده هایی  ایثارگری  و  بزرگداشت  هفته  شهداست.  بزرگداشت 
باید  ما  و  را راهی جبهه کنند  است که حاضر شدند فرزندان خود 
یادآوری کنیم و بکوشیم تا خانواده هایمان را این گونه تربیت کنیم.

خواهران  و  مادران  به  خطاب  بلوری  والمسلمین  حجت االسالم 
شهدا، اظهار داشت: هیچ گونه شک و شبهه به دل های خود راه ندهید 

که فرزندان شما در بهترین مسیرها رفته اند و عاقبت بخیر شده اند.

حضور  با  اسالمی«  انقالب  »گفتمان  محوریت  با  سیاسی  نشست 
و  طالب  جمع  در  سیاسی  علوم  کارشناس  محمدی«  علی  »آقای 
استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار برگزار گردید.
»آقای علی محمدی«، کارشناس علوم سیاسی در این نشست 
تأکید کرد: از وظایف ضروری طالب که سربازان انقالب هستند، 

داشتن بصیرت و شناخت مسائل سیاسی جامعه و کشور است.
وی افزود: در عرصه داخلی کشور، چالش های جدیدی درباره 
دولت جدید وجود دارد که این چالش ها در قسمت های اقتصادی، 
رهبر  امر  به  تمکین  آن  حل  راه  تنها  و  بوده  سیاسی  و  اجتماعی 

معظم انقالب)مدظله العالی( است.
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: دشمنان ایران اسالمی 
آن  ضلع  یک  که  داده  اند  تشکیل  را  مثلث  یک  نیز  خارجی  عرصه  در 
عربستان، ضلع دیگر منافقان و مخالفان داخلی و خارجی و ضلع سوم، 

گروه های تروریستی با رهبری آمریکا، عربستان و اسرائیل هستند.

مراسم روز خانواده در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
مرودشت با حضور طالب و خانواده ایشان برگزار شد.

تفهیم  به  استاد حوزه،  والمسلمین کالنتری«،  »حجت االسالم 
جایگاه و ارزش خانواده از نظر اسالم و تبیین وظایف زن و شوهر 

نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان پرداخت.
وی گفت: برخی از خانواده ها در زندگی شخصی و اجتماعی موفق 
هستند، در مقابل عده ای با مشکالت عدیده ای روبرو هستند. باید امروز 
راهی را تنظیم کنیم تا خانواده در یک امنیت کامل به سر ببرند و از نظر 

شخصی و اجتماعی به عنوان الگو اهل بیت)علیهم السالم( را معرفی کنیم. 
استاد حوزه و دانشگاه افزود: محیط خانواده، محیط ارزشمندی 
است که به وسیله زن و مرد اداره می شود. خانواده اسالمی مسائل 
شرعی و اخالق اسالمی را مراعات کنند. ولی اگر در خانواده زن 
دو  هر  زندگی  فشارهای  مقابل  در  نکنند  درک  را  یک دیگر  مرد  و 
طرف ضرر خواهند دید. عظمت، شخصیت و موقعیت خانواده به 

این است که زوجین با هم هماهنگ باشند.
وی در پایان گفت: زن و مرد لباس یک دیگرند و باید برای هم 

ارزش قائل شوند. زوجین باید با صبر با یک دیگر بسازند.

شاهرودسمنان
در مدرسه علمیه خواهران امام جعفرصادق)ع( بررسی شد

شهراستان

بهترین    خانواده،  اهل بیت)علیهم السالم(

گرمسارسمنان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار گردید

شهراستان

کارگاه آموزشی اصول عقائد

ایجاد بستر های مناسب جهت  
فعالیت  پژوهشی خواهران طلبه

استهبانفارس
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

شهراستان

قرآن کتاب هدایت و راه زندگی است

مدیر حوزه علمیه خواهران فارس بر ضرورت اقامه نماز اول وقت 
تاکید کرد و گفت: روحانیون باید زیبایی های کربال را تبیین کنند.

مناسبت  به  تسلیت  ضمن  شیخ موحد«،  علی  »آیت الله 
جلوه  زیباترین  در  نقش آفرینی  به  اشاره  با  الحرام  محرم  ایام 
وفای  با  اصحاب  همه  گفت:  کربال،  صحنه  در  دینی  غیرت 

سیدالشهدا)ع( زیبا عمل کردند و تاریخ گواه این زیبائی ها است.
وی در ادامه به اقامه نماز اول وقت در سخت ترین شرایط در 
ظهر عاشورا اشاره کرد و گفت: علت اقامه نماز، در آن شرایط دو 
چیز بود، یک وظیفه شرعی؛ دوم جبوگیری از تحریف بنی امیه، 

تا نتوانند حرکت اباعبدالله)ع( را غیر الهی اعالم کنند.
حریت  که  این  بیان  با  فارس  خواهران  علمیه  حوزه   مدیر 
ساالر شهیدان درس بزرگ اخالقی است، افزود: روحانیون باید 

زیبایی های کربال را بیان کنند.
وی افزود: طالب باید این زیبایی ها را با تأسی از اسطوره صبر 
و استقامت حضرت زینب)س(، در حفظ عزت، دینداری و صبر در 

مقابل دشمنان دین و عاقبت اندیشی بیان نمایند.

عزاداران از اقامه نماز اول وقت غفلت نکنند

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران بیان نمود

در مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده طشک برگزار شد

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

شیرازفارسشهراستان
مدیر حوزه علمیه خواهران فارس:

گله دارفارسشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار گردید

شهراستان

نشست فرهنگی با موضوع »آیین همسرداری«

جلسه هم اندیشی استادان راهنما

نشست هم اندیشی استادان

نورآبادفارس
همزمان به هفته دفاع مقدس افتتاح شد

شهراستان

علمیه  مدرسه  شهادت«  »سرمشق  کانون 
خواهران نرجسیه)س(

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  بنایی«،  مریم  »خانم 
نرگس)س( جهرم از برگزاری اردو برای استادان و طالب این مدرسه خبر داد.

به  و  تحصیلی جدید  به شروع سال  توجه  با  گفت:  بنایی  خانم 
منظور آشنایی هر چه بیشتر و بهتر طالب جدیدالورود با استادان 

و دیگر طالب، اردوی تفریحی یک روزه طالب تدارک دیده شد.

جهرمفارس
به منظور آشنایی طالب تازه وارد با استادان برگزار شد

شهراستان

اردوی تفریحی یک روزه برای خواهران طلبه
محفل انس با قرآن باحضور طالب و استادان در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( استهبان  برگزار شد.
توسط  مجید  الله  کالم  از  آیاتی  قرائت  گزارش   این  اساس  بر 
تعدادی از حافظان قرآن، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز به برترین 
حافظان قرآنی و مولودی خوانی از مهم ترین برنامه های اجرا شده 

در این  مراسم بود.

محفل انس با قرآن

استهبانفارس
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار گردید

شهراستان

اعزام مبلغ به روستای مزیجان

برگزاری کارگاه »مهارت ارتباط زوجین«

برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس

گراشفارس
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

شهراستان

مرودشتفارس
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

شهراستان

راه  های رسیدن به نشاط در زندگی مشترک

برگزاری نشست سیاسی با هدف بصیرت افزایی

مراسم گرامی داشت یاد و خاطره شهدا

نشست سیاسی با محوریت 
»گفتمان انقالب اسالمی« 

وظایف متقابل زن و شوهر

نشست امر به معروف و نهی از منکر در مدرسه علمیه خواهران 
زینبیه)س( آبیک برگزار شد.

»سرگرد حمزه برین«، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
بیان  به معروف در جامعه اسالمی،  امر  اهمیت  بر  تأکید  با  آبیک 
ما  بود.  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  عاشورا  قیام  ریشه  نمود: 
شیعیان و پیرو اهل بیت)علیهم السالم( نباید این امر را دست کم بگیریم.

وی با اشاره به قیام عاشورا ادامه داد: هدف از قیام امام حسین)ع(، 
امر به معروف و نهی از منکر بود. امام حسین)ع( تمام خانواده و همچنین 
وجود مبارک خودشان را فدای اسالم ناب محمدی)ص( کردند. وظیفه 

ما است که از این گنجینه ارزشمند با دل و جان پاسداری کنیم.
در ادامه مراسم »حجت االسالم موسوی«، امام جمعه آبیک، با تأکید 
بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی، ادامه داد: امر به 
معروف و نهی از منکر را ترک نکنید؛ چرا که اشرار بر شما مسلط می شوند.

در  استادان  و  طالب  حضور  با  »مقاومت«  عنوان  با  نشست 
مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( آبیک برگزار شد.

سال  هشت  رزمندگان  از  کاظم خانی«،  »آقای  نشست  این  در 
بعثی  رژیم  که  زمانی  گفت:  خود،  اسارت  درباره  مقدس،  دفاع 
مجبور به رها کردن اسرا شد، گروهی از طرف صلیب سرخ آمدند تا 

اسم اسرایی که آزاد می شوند را ثبت کنند. 
وی افزود: این گروه هشت نفر بود که هفت نفر از آن ها آقا و یک نفر خانم 
بودند. وقتی خانم وارد شد حجاب مناسبی نداشت و خود بعثی ها به آن خانم 
هشدار دادند اگر مایل هستید اسرا با شما همکاری کنند، باید با حجاب مناسب 

وارد شوید و خانم همراه گروه حجاب خود را متناسب با عقاید ما رعایت کرد.
آقای کاظم خانی تصریح کرد: حفظ سنگر حجاب برای همه بانوان 
مسلمان جهاد است و خداوند به زنان مؤمن و با حجاب وعده بهشت 
برین را داده است. باید بدانیم که خداوند مصلحت را بهتر از بندگانش 
و  را مقرر می کند که خیر  بندگانش همیشه آن چیزی  برای  و  می داند 
خوبی بنده در آن است و اعتماد به خدا بنده را مخلص و مؤمن می کند.

آبیکقزوین شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( برگزار شد

نشست امر به معروف و نهی از منکر

برگزاری نشست با عنوان »مقاومت«

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( انجام شد

 عضویت در کانال اخبار حوزه های علمیه خواهران در تلگرام

عالقه مندان عضویت در کانال اخبار حوزه های علمیه 
خواهران، که روی تلفن همراه خود نرم افزار تلگرام دارند، 
می توانند با استفاده از  تلفن همراه و پس از وارد کردن لینک
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در مدرسه علمیه خواهران ایمانیه برگزار شددر مدرسه علمیه خواهران کوثر قزوین برگزار گردید

مدرسه  در  روز«  سیاسی  »مسائل  موضوع  با  سیاسی  نشست 
علمیه خواهران کوثر قزوین برگزار شد.

در این نشست، »آقای کوچک خانی«، از مسئوالن سپاه استان 
قزوین، ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین)ع(، گفت: از 
این حادثه تلخ تاریخی درس فداکاری و بصیرت را می توان گرفت.

وی افزود: علت رقم خوردن حادثه کربال تهی شدن جامعه از 
معنویت دینی بود. امام حسین)ع( را کسانی به شهادت رساندند که 
از معنویت دینی خالی شده بودند. انسانی که دنیا زده شود ترسو و 

محافظه کار می شود.
در  امروزه  که  تلخی  واقعیت  کرد:  عنوان  کوچک خانی  آقای 
جبهه خودی رخ داده، این است که بین فهم و درک والیت و فهم 

بسیاری از مردم فاصله افتاده است.
وی اضافه کرد: تأکید مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به حوزه های 
علمیه، کم کردن این فاصله است. ایشان حوزویان را به جهاد اکبر 

توصیه می کنند.

نشستی با عنوان »شیوه های امر به معروف و نهی از منکر« با حضور 
200 نفر از طالب در مدرسه علمیه خواهران کوثر قزوین برگزار شد.

»حجت االسالم والمسلمین شهادتی«، استاد حوزه و دانشگاه، 
الحسین)ع(،  اباعبدالله  سوگواری  ایام  رسیدن  فرا  تسلیت  ضمن 
به  الهی  فریضه  این  اهمیت  بیان  ضمن  قرآن  آیات  به  اشاره  با 
جامعه  کنونی  شرایط  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  جایگاه 
اشاره کرد و گفت: نقش طالب در احیای این واجب الهی بسیار 

با اهمیت بوده و در قبال آن مسئولیت سنگینی دارند.
به  کننده  عمل  خود  باید  معروف  به  آمرین  البته  گفت:  وی 
معروف باشند و شناخت کامل از معروف و منکر داشته باشند و به 

گاهی داشته باشند. شرایط امر به معروف و نهی از منکر آ

کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  در  سیاسی  روشنگری  نشست 
قزوین برگزار شد.

مسائل  کارشناس  خانی«،  کوچک  »آقای  نشست،  این  در 
وحدت  مانند  مقدس  دفاع  دستاوردهای  به  اشاره  با  سیاسی، 
ملی، حفظ برادری، قدرت بازدارندگی و... گفت: این جنگ برای 

جلوگیری از گسترش انقالب در جهان به ایران تحمیل گردید.
وی ادامه داد: این سخن غلطی است که ما قدرت دفاع نداشتیم، 

از کشور دفاع کنیم. نمی توانستیم  نداشتیم  دفاع  اگر قدرت 
دشمن  موضع  امروز  کرد:  عنوان  سیاسی،  مسائل  کارشناس 
اشخاص  از  بعضی  این که  است.  انقالبی گری  روحیه  حذف 
می گویند امروزه نظام اسالمی داریم و انقالب اسالمی تمام شده، 
حرف غلطی است و ریشه در افکار انحرافی و وابستگی به غرب و 

استعمار دارد.

دفاع  هفته  بزرگداشت  مراسم 
مقدس در مدرسه علمیه خواهران 

امام صادق)ع( قزوین برگزار شد.
والمسلمین  »حجت االسالم 
حفظ  ایثار،  گذشت،  زرینه«، 
بیت المال، استفاده بهینه از زمان 
رزمندگان  ویژگی های  از  را  و... 

جنگ تحمیلی برشمرد.
امام جمعه بویین زهرا در  پایان گفت: پیام شهدا به طالب این 

است که رهبری را تنها نگذارند و والیتمدار باشند.

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در مدرسه علمیه خواهران 
ایمانیه تاکستان برگزار گردید.

تبیین  به  سیاسی،  مسائل  کارشناس  بیگی«،  علم  »سرهنگ 
اهمیت بصیرت افزایی در شکل گیری و تداوم انقالب پرداخت.

سید شمس الدین  والمسلمین  »حجت االسالم  مراسم  ادامه  در 
عصر  و  انقالب  دوران  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  شالی«،  موسوی 

حاضر را با یکدیگر مقایسه کرد.
وی همچنین نقش معنویت را در جبهه ها بسیار مهم دانست و 

به بیان رشادت های شهدا پرداخت.
در حاشیه مراسم نیز نمایشگاهی به مناسبت هفته دفاع مقدس 
و یادمان شهدا در مدرسه علمیه خواهران ایمانیه تاکستان برپا شد.

نشست استادان مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( قم با 
حضور »بانو مجتهده گلگیری« برگزار شد.

بانو مجتهده گلگیری ضمن تبریك شروع سال تحصیلی گفت: 
استادان باید بر مبنای نهج البالغه به تربیت طالب بپردازند. استاد 
موفق، استادی است که چشم اندازی برای تدریس مشخص نماید 

و بداند می خواهد به کجا برسد.
و  الهی  معرفت  براساس  باید  طالب  درس  طرح  افزود:  وی 
واگذاری امور به خداوند باشد و همچنین از وظایف استادان رفع 

شبهات و تبیین مبانی اسالم است.
استاد حوزه در پایان با توجه به توقیع امام عصر)عج(، استادان را به 

پرهیز از دنیا طلبی دعوت نمود.

از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه  »اهمیت  موضوع  با  نشستی 
منکر« در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( قم برگزار شد.

ستاد  اجرایی  مسئول  بیگ زاده«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
امر به معروف و نهی از منکر قم، گفت: با توجه به سخن ارزشمند 
بزرگی  فریضه های  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  باقر)ع(،  امام 

هستند که به واسطه این دو، دیگر واجبات احیا و اقامه می شوند.
وی ادامه داد: این که خواهران طلبه دور هم جمع شده اند و به 
تحصیل علم و معرفت مشغول هستند، به برکت انقالب اسالمی 
است و این انقالب، بزرگ ترین امر به معروف و نهی ازمنکر قرن 

حاضر است که مانند ندارد.
این استاد حوزه، با اشاره به روایتی از پیامبراکرم)ص(، تأکید کرد: 
هر کس امر به معروف و نهی از منکر کند، پس او جانشین خدا و 

رسولش در روی زمین است.

نشست تربیتی به منظور آشنایی بیشتر طالب با سیره اهل بیت)علیهم السالم( 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( قم برگزار شد.

»حجت االسالم والمسلمین سلیمی«، استاد حوزه و دانشگاه، با 
اشاره به این که انسان ذاتًا میل به جاودانگی دارد، مهم ترین عامل 

جاودانگی اولیای الهی را اخالص در عمل معرفی کرد.
و  خمینی)ره(  امام  اطهار)علیهم السالم(،  ائمه  زندگی  به  اشاره  با  وی 
شهدا، راز ماندگاری محبت آن ها در دل افراد را، خدایی بودنشان 
عنوان نمود و از تمامی طالب خواست تا رضایت الهی را سرلوحه 

ندگی خود قرار دهند.

علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  اخالقی  نشست 
خواهران فاطمه الزهرا)س( قم برگزار گردید.

تخصصی  مرکز  مدیر  اسدپور«،  والمسلمین  »حجت االسالم   
صفر  و  محرم  ماه های  اهمیت  بیان  به  اسراء،  مؤسسه  تفسیر 
پرداخت و بیان کرد: این ماه ها بهترین فرصت برای آماده سازی 
قلب ها است و تبلیغ سبک زندگی حسینی و شناخت مقام امام)ع( را 

از وظایف خطیر طالب در این ماه ها است.
وی، رمز پایداری و مقاومت امام حسین)ع( و یاران با وفایش را 
نتیجه باور و یقین قلبی شهیدان کربال به حضور خداوند در لحظه 
لحظه رخدادهای زندگیشان عنوان کرد و گفت: شاهدان اعمال 
ائمه اطهار)علیهم السالم( هستند؛  و  اکرم)ص(  پیامبر  و رفتار ما، خداوند، 
به همین دلیل طالب باید در عزاداری ماه محرم، مراقب اعمال و 

کردار خود باشند چرا که عالم محضر خداست.

و  با حضور طالب  نهج  البالغه«  اخالقی»حکمت های  نشست 
استادان در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س(قم  برگزار شد. 
»خانم اخباری« استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اهمیت دوری 
از گناه گفت: ما طالب باید لحظه به لحظه مراقب  اعمال و رفتار 
خود باشیم و در مقابل مقدرات تغییر ناپذیر الهی صبر پیشه کنیم.

وی به ارزش علم اشاره کرد و آن را از جمله میراث های گران بها 
دانست که کریمانه در اختیار افراد قرار می گیرد و عزت و کرامت را 

برای صاحبش به ارمغان می آورد.
استاد حوزه در پایان با اشاره به اهمیت ادب و تاثیر آن در زندگی 
گفت: فکر کردن راهی برای تشخیص حق و باطل و مانعی برای 

شکست در زندگی است.

ساجدی«  والمسلمین  حضور»حجت االسالم  با  اخالقی  نشست 
استاد حوزه در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( قم برگزار شد.
جایگاه  اهمیت  بیان  به  ساجدی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
طلبگی پرداخت و گفت: هدایت عمومی افکار و اعتقادات جامعه 
بر عهده طالب است، طالبی که وظیفه خطیری نسبت به اقشار 

مختلف دارند.
استاد حوزه عنوان نمود: در بحث نفوذ، وظیفه طالب است تا میزان 
نفوذ دشمن در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را مشخص 

کرده و به دنبال راهکار و اصالح سبك زندگی خود و جامعه باشند.

معارف  با  آشنایی  »ضرورت  موضوع  با  پژوهشی  علمی  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  آن«  شبهات  به  پاسخ  و  مهدویت 

فاطمه الزهرا)س( قم برگزار شد.
امام)ع(  به ضرورت وجود  با اشاره  براتیان«، استاد حوزه،  »خانم 
در جامعه عنوان کرد: هر طلبه ای باید با شناخت وظایف خود به 

دنبال خشنودی اهل بیت)علیهم السالم( باشد.
وی همچنین با اشاره به ابعاد گوناگون ضرورت شناخت معارف 
و  تاریخی، سیاسی  اعتقادی،  فرهنگی،  ابعاد  بررسی  به  مهدوی، 

اجتماعی شناخت معارف مهدوی پرداخت.

با سخنرانی  با همکاری بسیج طالب  و عفاف  همایش حجاب 
»حجت االسالم والمسلمین شفیع خانی« نماینده ولی فقیه در سپاه 
کردستان در جمع طالب سطح دو و سه در محل مدیریت حوزه 

علمیه خواهران کردستان برگزار گردید.
حجت االسالم والمسلمین شفیع خانی، گفت: لباس یک انسان نمود 
عینی از اعتقادات و باورهای درونی او است، اگر میخواهید اعتقادات 

کسی را بشناسید به نوع پوشش و صحبت کردن او توجه نمائید.
اهداف  این که  بر  تأکید  با  کردستان  سپاه  در  ولی فقیه  نماینده 
است،   اسالمی  فرهنگ  و  عقائد  تغییر  جنگ نرم  از  دشمن 
خاطر نشان نمود: جنگ نرم موجب می شود تا ارزش های جامعه به 
با جنگ نرم،  با مقابله  تا  تدریج تغییر کند لذا وظیفه طالب است 

دشمن را ا رسیدن به اهداف شوم خود مأیوس نماید.

بیجار،عازم   ) فاطمه الزهرا)س  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
اردوی زیارتی مشهد مقدس شدند.

امام  مطهر  حرم  در  حضور  ضمن  طالب  زیارتی،  سفر  این  در 
رضا)ع(، از اماکن مذهبی شهر مقدس مشهد نیز بازدید نمودند.

»حجت االسالم والمسلمین سید حسین مؤمنی«، استاد حوزه، با 
اشاره به روایتی از امام رضا)ع(، خاطرنشان کرد: زیارت، حضور یافتن 
زائر در محضر ولي خدا و حجت الهي است و بدون شناخت عظمت و 
مقام واالي ولي حق نمي توان انتظار زیارت کامل و تمام عیار داشت. 
لذا مهم ترین نکته در زیارت معصومین)علیهم السالم( معرفت به ایشان و 

داشتن شناخت نسبت به مقام و منزلت و جایگاه شان است.

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
و استادان  چراغعلی عربیان« استاد و مبلغ حوزه در جمع طالب 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( قروه برگزار گردید.
حجت االسالم والمسلمین عربیان در این نشست گفت: خداوند 
انسان را به گونه ای آفریده که نمی تواند به تنهایی زندگی کند و به 

همین منظور خدواند انسان را به تشکیل خانواده تشویق می کند.
وی افزود: برای تشکیل خانواده، فرد باید با هم کفو خود ازدواج نماید 
و هم کفو بودن به معنای هم سان بودن از نظر رتبه، مقام و ثروت نیست 
هم کفو  بلکه  است،  متفاوت  افراد  عالقه   و  سلیقه ها  روحیات،  که  چرا 

بودن به معنای هم سو بودن از نظر اعتقادات و هم فکری است. 
استاد حوزه با اشاره به این که رعایت چند نکته در محیط خانواده مهم 
است اظهار داشت: گذشت میان همسران شرط اصلی زندگی مشترک 
باشند.  داشته  گذشت  مسایل  از  خیلی  به  نسبت  باید  زوجین  و  است 
زیرا زمانی که  دومین اصل مهم در زندگی محبت میان زوجین است 

محبت در زندگی جاری باشد بنیان خانواده مستحکم می شود.

کربال؛ درس فداکاری و بصیرت

نشست »شیوه های امر به معرو و نهی از منکر«

نشست روشنگری سیاسی

در مدرسه علمیه خواهران امام صادق)ع( عنوان شد

والیت مداری؛ مطالبه شهدا از طالب

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس

قمقم
بانو مجتهده گلگیری بیان نمود

شهراستان

استادان بر مبنای نهج البالغه 
به تربیت طالب بپردازند

علمیه  مدارس  پژوهش  معاونان  هم اندیشی  جلسه  پنجمین 
خواهران  قم با موضوع »تنظیم تقویم برنامه های پژوهشی با تاکید 
مدارس  پژوهش  معاونان  حضور  با  کتابخوانی«  و  کتاب  هفته  بر 
علمیه خواهران قم، در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)س( 

قم برگزار گردید. 
از  گزارشی  حوزه  استاد  خاضعی نیا«  »خانم  جلسه  این  در 
برنامه ها و طرح های مدیریت، در هفته کتاب و کتابخوانی ارائه 
نمود و  هر یک از معاونان پژوهش مدارس نیز، برنامه ساعات 
پژوهشی و فعالیت های خود را در هفته کتاب و کتابخوانی بیان 

نمودند.

پنجمین جلسه هم اندیشی 
معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران قم

در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( مطرح شد
تحصیل خواهران طلبه، از برکات انقالب اسالمی است

هدایت افکار و اعتقادات جامعه از وظایف طالب است

نشست توجیهی پیرامون مباحث تبلیغی ماه محرم ویژه طالب 
مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)س( قم برگزار شد.

حوزه،  استاد  موسوی«،  روح الله  سید  والمسلمین  »حجت االسالم 
پیرامون مباحث دنیا،  آخرت و مقایسه جهان دنیا و آخرت مطالبی ارائه نمود.
وی، دنیا را فانی و آخرت را باقی دانست و گفت: نتایج دینداری 
به  ناقص  دین،  لحاظ  از  انسان  اگر  و  آخرت می بیند  در  انسان  را 

آخرت منتقل شود، نقصش جبران نمی شود.
این استاد حوزه، مالک تولد سالم به دنیا را بدن سالم و مالک 

تولد سالم به آخرت را روح سالم دانست.

نشست توجیهی مباحث تبلیغی ماه محرم

دفاع  هفته  مناسبت  به 
در  تربیتی  نشست  مقدس، 
مدرسه علمیه خواهران حضرت 

آمنه)س( قم برگزار شد.
در این نشست »خانم الهی ور«، با اشاره به خاطراتی از هشت سال 
دفاع مقدس گفت: پیروزی انقالب اسالمی را مدیون مردمی هستیم 

که با اعتقادات محکم، گوش به فرمان رهبر زمان خود بودند.
پرورش  زینبی  فرزندان  نادرست  تربیت  با  این که  بیان  با  وی 
دینی  تربیت  وظیفه  نرم  جنگ  عرصه  در  افزود:طالب  نمی یابند 

صحیح دارند.

تربیت دینی؛ وظیفه طالب در عرصه جنگ نرم

در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)س( برگزار شد

طالب در عزاداری ها، مراقب اعمال و رفتار خود باشند

تفکر، راهی برای تشخیص حق و باطل است

اخالص؛ مهم ترین عامل جاودانگی اولیای الهی

ضرورت آشنایی با معارف مهدویت

همایش »بانوان زینبی،امر به معروف و نهی از منکر« با حضور 
طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( آران 

و بیدگل برگزار گردید.
علیرضا  والمسلمین  »حجت االسالم  همایش  این  در 
خدمتی نژاد« استاد حوزه و دانشگاه به تشریح مبانی امر به معروف 

و نهی از منکر پرداخت.

آران و بیدگلقم
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

شهراستان

همایش »بانوان زینبی، امر به معروف و نهی از منکر«

سنندجکردستان
به همت حوزه علمیه خواهران کردستان برگزار گردید

شهراستان

همایش حجاب و عفاف

عازم  سنندج  ریحانه  النبی)ص(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
اردوی زیارتی مشهد مقدس شدند.

فرهنگی  برنامه های  زیارتی  سفر  این  گزارش، در  این  اساس  بر 
مختلفی برای طالب برگزار شد.

گفتنی است حضور در اماکن فرهنگی و بهره مندی از سخنان 
استادان حوزه، از برنامه های فرهنگی طالب خواهر مدرسه علمیه 

خواهران ریحانه النبی)ص( سنندج بود.

به همت مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)ص( انجام شد

اردوی زیارتی مشهد مقدس

سقزکردستان شهراستان

به همت مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( انجام شد

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( از اعزام 
گروه تبلیغی اسراء به مدارس آموزش و پرورش شهرستان، خبر داد.

نشست طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( سقز با 
مسئوالن و کارکنان این مدرسه برگزار شد.

مدرسه  مدیر  عبدی«،  خدیجه   »خانم  نشست  این  ابتدای  در 
علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( سقز، به بیان نحوه تحصیل در 

حوزه های علمیه خواهران و آداب طلبگی پرداخت.
وی در ادامه به معرفی آیین نامه آموزشی مدارس علمیه خواهران 
و تبیین مفاد آن پرداخت و طالب را به حضور فعال در فعالیت های 

فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تشویق نمود.

مراسم افتتاح آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه خواهران حضرت 
فاطمه)س( سقز با حضور طالب، استادان و مسئوالن شهر برگزار شد.
و  حوزه  استاد  میرزابیگی«،  غدیر  والمسلمین  »حجت االسالم 
دانشگاه، گفت: علمی که همراه با ایمان، عمل و تقوا باشد سبب 

برتری هر انسان مؤمنی نسبت به سایر بندگان خدا خواهد بود.
وی با اشاره به روایتی از پیامبر)ص( که فرمودند:»خداوندا، به تو 
پناه می برم از علمی که نفعی در آن نیست.« افزود: بر اساس این 
نافع و علم مضر. طبق فرمایش  روایت علم دو دسته است؛ علم 
به  تنها  نه  باشد  بصیرت  و  ایمان  بدون  که  علمی  صادق)ع(  امام 

مقصد نمی رسد بلکه انسان را از مقصد نیز دور می کند.

اعزام خواهران مبلغ 
به مدارس آموزش و پرورش

نشست خواهران طلبه با مسئوالن مدرسه 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( بیان شد

علمی نافع است که همراه با تقوا باشد

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

شهراستان

بدون معرفت به ولی خدا، 
نمی توان زیارت کاملی داشت

خواهران  علمیه  مدرسه  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
حضرت فاطمه الزهرا)س( بیجار با حضور طالب و استادان در این 

مدرسه برگزار شد.
با  رابطه  در  حوزه،  استاد  فاضلی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
جایگاه علم و علم آموزی در حوزه های علمیه به ارائه مطالبی پرداخت.
گفتنی است، در پایان این مراسم از طالب ممتاز ترم تحصیلی 

گذشته تقدیر به عمل آمد.

علم باید در وجود عالم تأثیر داشته باشد

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

شهراستان نشست سیاسی با سخنرانی »حجت االسالم والمسلمین مصطفایی« 
جمع  در  قزوین،  صاحب االمر)عج(  سپاه  طالب  بسیج  سازمان  مسئول 

طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار گردید.
»حجت االسالم والمسلمین مصطفایی«،گفت: امروز جمهوری 

اسالمی ایران با تمام استکبار جهانی در حال مبارزه است.
وی افزود: در دفاع مقدس نیز به برکت خون شهدا و با ایمان و 

اخالص از خاک خود دفاع کردیم.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه تأکید کرد: امنیت ما مدیون تالش 
این نیروهای مسلح است و امروز باید موشک دوربرد داشته باشیم و 

در جبهه مقاومت ایستادگی کنیم تا امنیت کشور حفظ شود.
به  اشاره  با  خود  سخنان  پایان  در  مصطفایی  حجت االسالم 
که  شرایطی  در  گفت:  علمیه  حوزه های  در  خواهران  رسالت 
دشمن در صحنه است و خانواده ها را نشانه گرفته، طالب باید راه 
حضرت زینب)س( را ادامه دهند و پیام دین را به مردم برسانند تا از 

آسیب های اجتماعی در امان بمانند. 

جمعی از طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( قزوین همزمان 
با هفته دفاع مقدس، با حضور بر مزار شهدا و غباروبی از مزار آنان 

یاد و خاطره این بزرگواران را گرامی  داشتند.

تجدید پیمان با شهدا

طالب باید با الگوگیری از 
حضرت زینب)س(، پیام دین را به مردم برسانند

گذشت؛ شرط اصلی زندگی مشترک است

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بیان شد

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( عنوان شد
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بمکرمان شهراستان بمکرمان کرمانکرمانشهراستان شهراستان

بیاضکرمان شهراستان

صحنهکرمانشاه شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

»خانم  سخنرانی  با  حسین)ع(  امام  سوگواری  روز  اولین  مراسم 
و حضور   الزهرا)س( صحنه  علمیه خواهران  مدرسه  مدیر  سعادت« 
در  شهر  این  بانوان  عموم  و  دانش آموختگان  طالب،  استادان، 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(برگزار گردید.

به همت پایگاه بسیج طالب مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( 
عازم  مقدس  مشهد  زیارتی  اردوی  به  مدرسه  این  طالب  فهرج، 

شدند.
گفتنی است این سفر با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران 
معصومیه)س( فهرج و دانشجویان خواهر دانشگاه پیام که در امور 
آموزش احکام، قرآن، مشاوره مذهبی و برگزاری یادواره شهدا فعال 

بودند، برگزار گردید. 

نشستی با عنوان »هدف در زندگی و مسیر طلبگی« با حضور طالب 
و استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( صحنه برگزار شد.

»حجت السالم والمسلمین احمد زارعی« امام جمعه با اشاره به 
لزوم داشتن هدف در زندگی و مسیر طلبگی ابراز داشت: طالب 
باید دارای هدف غائی بوده و برای رسیدن به آنچه در ذهن دارند 

جدیت و تالش نمایند.
هدف  به  رسیدن  برای  تالش  کرد:  تصریح  صحنه  جمعه  امام 

غائی سبب رشد و تعالی طالب در مسیر طلبگی خواهد شد.
وی با بیان این که اهداف طالب به دو دسته تقسیم می شوند، 
تقسیم  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  اهداف  طالب  اهداف  گفت: 
می شوند، در اهداف بلند مدت باید گام های طلبه برای رسیدن به 

موفقیت کوتاه باشد تا به صراط مستقیم و سعادت دست یابد.
وی افزود: طالب باید با تحصیل در مدارس علمیه بتوانند در 
آینده پاسخگوی شبهات دینی و شرعی مردم باشند و جامعه را به 

سمت صحیح هدایت کنند.
حجت االسالم والمسلمین زارعی اظهار داشت: امروز اطالعات دینی 
و سیاسی مردم در سطح نسبتا باالیی قرار دارد، لذا طالب با فراگیری 
و کسب اطالعات در تمامی عرصه ها و همچنین تحقیق و پژوهش در 

مسائل متعدد می توانند نیازها و انتظارات مردم را برآورده سازند.

با سخنرانی  به کودک«  دینی  مفاهیم  »انتقال  آموزشی  گارگاه  
در  مذهبی  کارشناس  فاطمی منش«  مهدی  والمسلمین  »حجت االسالم 
جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بم برگزار شد.
اظهار  فاطمی منش  والمسلمین  حجت االسالم  مراسم  این  در 
داشت: امروزه در میان کودکان و نوجوانان بازی هایی با موضوعات 
این  انجام  به  گاهانه  آ نا  مواقع  بیشتر  در  که  دارد  رواج  دینی  ضد 

بازی ها می پردازند.
وی در ادامه بیان داشت: وظیفه اصلی یک طلبه تبلیغ است، 
پس طالب باید به تبلیغ دین بپردازند تا بتواند ضمن آسیب شناسی 

انجام وظیفه نماید. 

به  پاسخ گویی  »چگونگی  عنوان  با  پژوهشی  علمی  نشست 
عبدالناصر  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  شبهات« 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  ابراهیمی«، 

فاطمه الزهرا)س( بم برگزار گردید.
حجت االسالم والمسلمین ابراهیمی، استاد حوزه و دانشگاه از 
وظایف مهم طالب در عصر حاضر را، شناخت شبهات و چگونگی 
و  مدرن  امکانات  وجود  با  گفت:  و  دانست  آن  به  پاسخ گویی 

فضاهای مجازی، شیوع شبهات به آسانی صورت می گیرد.
وی افزود:طالب باید مهارت چگونگی پاسخ گویی به شبهات، 

را کسب نمایند و به پاسخ گویی به شبهات بپردازند. 

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور طالب و استادان 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بیاض برگزار شد.

»آقای سرهنگ مرادی« فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
انار با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد 
و  دشمن  جنگ نرم  مورد  در  طالب  هوشیاری  لزوم  به  شهیدان 

شناخت وظیفه و لزوم روشنگری در جامعه پرداخت.
وی گفت: طالب باید با تبلیغ خود به مقابله با جنگ نرم دشمن 

گاه نمایند. بپردازند و جوانان را نسبت به تهدیدها آ

مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی با حضور طالب و استادان 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهداد برگزار گردید.

مدرسه  موسس  الله وردی«  احمد  والمسلمین  »حجت االسالم 
علمیه خواهران الزهرا)س( شهداد اظهار داشت: طالب حوزه های 
علمیه خواهران باید خود را مجهز به دو صالح علم و تهذیب نفس 

نمایند.
علمیه  مدرسه  مدیر  نجف آبادی«  سکینه  »خانم  ادامه  در 
بزرگ  اعیاد  از  الزهرا)س( شهداد تصریح کرد: عید غدیر  خواهران 
شیعیان است که باید گرامی داشته شود و در جهان به آن صورت 

که شایسته است مطرح شود.

با  کرمان،  خواهران  علمیه  مدارس  مدیران  فصلی  اجالس 
علمیه  حوزه  مدیریت  محل  در  خوابگاه  مسائل  بررسی  رویکرد 

خواهران گرمان برگزار گردید.
مباحثی  حوزه،  استاد  عربی«،  »خانم  اجالس  نخست  روز  در 
»مهارت های  خانواده«،  و  »رسانه  جمله  از  مباحثی  بیان  به  مانند 

ده گانه زندگی« و ... پرداخت.
اداره  مسئول  ظفری نژاد«،  »خانم  نیز  اجالس  دوم  روز  در 
مباحثی  خواهران،  علمیه  حوزه های  عام المنفعه  امور  و  مسابقات 
برنامه های  »تبیین  و  خوابگاه«  مسئوالن  وظایف  »شرح  مانند 

فرهنگی خوابگاه« را در جمع حاضران بیان کرد.
اخالق  و  مشاوره  اداره  سرپرست  صادقی«،  »خانم  همچنین 
حوزه های علمیه خواهران قم، »وظایف طلبگی، بایدها و نبایدها« و 

»راهکارهای ارتباط مؤثر مدارس با والدین طالب« را تشریح نمود.
الله وردی«،  والمسلمین  »حجت االسالم  نیز  اجالس  پایان  در 
داشت: همیشه  اظهار  کرمان  استان  علمیه خواهران  مدیر حوزه 
در  علمیه  حوزه های  فرهنگی  مسئوالن  و  مدیران  اصلی  دغدغه 
مدارس  در  تربیتی  و  فرهنگی  برنامه های  اجرای  نحوه  با  رابطه 
علمیه بوده است؛ چرا که این مسئله از مهم ترین امور طالب است.

اجالس فصلی مدیران مدارس علمیه خواهران

دوره  فرهنگ سازی فضای مجازی با حضور510 نفر از استادان، 
کارکنان، مبلغان و طالب مدارس علمیه خواهران استان کرمان 

به مدت 4 روز در مدارس علمیه خواهران کرمان برگزار شد.
براساس این گزارش، دراین دوره 4 روزه، شرکت کنندگان از حضور 
استادان محترم »آقای کیانی« و »آقای جلیلی صفت« بهره مند شدند.

فضای  ابزارهای  با  آشنایی  به  مربوط  مباحث  محترم  استادان 
آموزش  بالگ،  کوثر  در  نویسی  وبالگ  مقدماتی  آموزش  و  مجازی 
کوثربالگ،  در  حرفه ای  وبالگ نویسی  تکنیک های  و  تکمیلی 
فضای  تهدیدهای  و  فرصت ها  دینی،  وبالگ نویسی  آسیب شناسی 
مجازی و آموزش شبکه کوثرنت را برای شرکت کنندگان بیان نمودند.
خواهران  علمیه  مدرسه  میزبانی  به  دوره  این  است  گفتنی 
حضرت زینب)س(، مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( زرند، مدرسه 
علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( رفسنجان، مدرسه علمیه 
خواهران  علمیه  مدرسه  رفسنجان،  ریحانه النبی)س(  خواهران 
کهنوج،  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  بابک،  الزهراء)س( 
علمیه  مدرسه  بم،  فاطمه الزهراء)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
خواهران معصومیه فهرج و مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران 

فاطمیه)س( کرمان برگزار گردید.

اجالس فصلی مدیران مدارس با رویکرد اداری مالی با حضور 
مدیران و معاونان اداری مالی مدارس علمیه خواهران کرمان در 

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( این شهر برگزار گردید.
مدیریت  اصول  تبیین  نشست  برگزاری  گزارش  این  براساس 
شخصی و اداری و همچنین تشریح کامل نحوه تنظیم قراردادها، 
محاسبه حق الزحمه و بیمه کارکنان مدارس و... با حضور مدیران، 
علمیه  حوزه  مالی  اداری  معاون  و  مدارس  مالی  اداری  معاونان 

خواهران کرمان برگزار شد.

اجالس فصلی مدیران و معاونان اداری مالی

باحضور استادان و طالب حوزه علمیه خواهران کرمان برگزار شد

دوره فرهنگ سازی فضای مجازی

در  استادان  و  با حضور طالب  امام حسین)ع(  عزاداری  مراسم 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( کرمان برگزار شد.

از  عزاداری  و  روضه خوانی  عاشورا،  زیارت  قرائت  است  گفتنی 
برنامه های برگزار شده در این مراسم سوگواری بود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار گردید
مراسم سوگواری و عزاداری امام حسین)ع(

چگونگی پاسخ گویی به شبهات

چگونگی انتقال مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان

اردوی زیارتی مشهد مقدس

طالب باید در مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی نمایند

خواهران طلبه باید خود را به صالح علم 
و تهذیب نفس مجهز نمایند

با حضور بیش از 50 نفر از طالب  تبلیغی ویژه ماه محرم  دوره 
مبلغ در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( کرمانشاه برگزار شد.

رهبری  نهاد  مسئول  جانجانی«  زهرا  »خانم  نشست  این  در 
بیان نمود: طالب رسالت عظیمی دارند،  آزاد کرمانشاه  دانشگاه 
چرا که قدم در راه مقدس تبلیغ می گذارند، لذا الزم است در این 
زمینه توجهات الزم را داشته باشند وخود را برای حضور در جلسات 

آماده نمایند.

دوره تبلیغی ویژه ماه محرم

لزوم و ضرورت هدف داشتن در زندگی

حضور  با  حسین)ع(  امام  سوگواری  ایام  عزاداری  مراسم 
حسین)ع(  امام  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  بانوان،  عموم 

قصرشیرین برگزار شد.
حسین)ع(  امام  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  نجفی«  »خانم 
از  تبعیت  قلبی،  ایمان  داشتن  داشت:  اظهار  قصرشیرین 
و  دنیاگرایی  از  عبور  بصیرت،  و  معرفت  با  همراه  امام زمان)عج( 
وابستگی به مال، خانواده و مقام از وظایف منتظران امام زمان)عج( 

در زمینه سازی قیام جهانی موعود است.

وظایف منتظران امام زمان)عج(؛
 ایمان قلبی و بصیرت

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد
مراسم سوگواری امام حسین)ع(

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اجرای  از  گلستان  استان 
مجازی  »تجمع  کشوری  طرح 
مرکز  همکاری  با  زینبیون« 
های  حوزه  اطالعات  فناوری 
علمیه خواهران کشور خبر داد.
تجمع  این  گفت:  وردانی«  ایوب  والمسلمین  »حجت االسالم 
وبالگ نویسان فضای مجازی حوزه های  و  فعاالن  ویژه  مجازی، 
و  حزن  سراسر  ماه  ابتدای  از  که  می باشد  کشور  خواهران  علمیه 

اندوه محرم آغاز خواهد شد و تا پایان ماه صفر ادامه می یابد.   
و  ایام سوگواری سرور  فرارسیدن  با  ساله  هر  کرد:  تصریح  وی 
امام  تابناک  شخصیت  و  عاشورا  واقعه  پیرامون  شهیدان  ساالر 
فداکارشان  یاران  نیز  و  ایشان  مطهر  خاندان  و  حسین)علیه السالم( 
سخن ها گفته شده و سخنرانی هایی ایراد می گردد. اما کمتر اتفاق 
افتاده است در خصوص شخصیت بی بدیل و آموزه های بی نظیر 

پیام رسان کربال حضرت زینب کبری)س( تبلیغ شود.
مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان افزود: در همین راستا واحد 
روابط عمومی و مرکز فناوری اطالعات استان اقدام به اجرای این 
الگوی زن مسلمان و مقام بی  طرح در شناساندن چهره حقیقی 
بدیل شیرزن کربال و نیز شناساندن رسالت خطیر حضرت در پیغام 

رسانی واقعه عظیم کربال نموده است.
فراخوان،  متن  کرد:  اعالم  وردانی  والمسلمین  حجت االسالم 
نحوه شرکت، جزئیات و امتیازات این طرح از سوی مرکز فناوری 
اطالعات حوزه های علمیه خواهران و از طریق شبک های کوثرنت 

و کوثربالگ به اطالع عالقمندان شرکت در طرح خواهد رسید.

استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گرگان  جمعه  امام  و  گلستان 
مدارس  افتتاحیه  مراسم  در 
اصل  سه  گفت:  استان  علمیه 
باید  تبلیغ  و  تهذیب  تحصیل، 
هدف طالب در حوزه ها علمیه 

قرار گیرد.
»آیت الله سید کاظم نورمفیدی« با بیان این که دعاهای ما برای 
یافتن خدا و برقراری رابطه با اوست، به اهمیت و جایگاه دعا نزد 
هدف  باید  اصل  سه  حوزه،  در  گفت:  و  پرداخت  السالم(  ائمه)علیهم 

طالب قرار گیرد و آن تحصیل، تهذیب و تبلیغ است. 
به  کسی  »اگر  فرمودند:  که  پیامبر)ص(  روایت  بیان  ضمن  وی 
دنبال یک باب از علم برود برای این که اسالم را زنده کند، بین 
انبیاء فقط یک درجه است«، خاطرنشان کرد: انگیزه اصلی  او و 

خواهران طلبه از تحصیل باید احیا اسالم باشد. 
و  طالب  کار  شرط  کرد:  ابراز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
روحانیون تهذیب نفس است. اگر در علم ما تهذیب نباشد، علم ما 
کبر« می شود که این نوع  به تعبیر حضرت امام)ره( »هوالحجاب األ
نباشد  تهذیب  اگر  و  انسان و خدا است  بین  بدترین حجاب  علم، 

علم ما ویران کننده خود و دیگران خواهد بود.

مدرسه علمیه خواهران الزهراء)س( گرگان در هفته دفاع مقدس 
»همایش شهدای روحانی« استان گلستان را برگزار کرد.

»خانم مریم بیگم میرکریمی« بیان کرد: در این همایش »حجت 
االسالم والمسلمین قربانعلی برقرار«، »خانم شهربانو ابراهیمی« 
فرمانده بسیج طالب حوزه مقاومت فاطمه الزهراء)س(، استادان، 

کادر و طالب مدرسه حضور داشتند.
وی خاطرنشان کرد: این همایش به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره 

شهدا، پیمودن راه آنان و نیز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برپا شد.
برقرار  والمسلمین  حجت االسالم  از  نقل  به  میرکریمی  خانم 
گفت: »رمز پیروزی انقالب ما اتحاد و کلمه الاله اال الله است.اگر 
در جامعه ای وحدت و یکپارچگی حاکم نباشد، دشمن از هر طرف 

بر این ملت حکومت خواهد کرد.«
وی افزود: »دشمنان همچون سیل ویرانگرند. آنچه می تواند جلوی 
دشمنان  است.  فوالدین  سد  کند،  مهار  را  آن  و  بگیرد  را  سیل  این 
آن که  حال  بکشانند،  نابودی  به  را  انقالب  این  که  صددند  در  اسالم 
معظم  مقام  و  خمینی)ره(  امام  فرمان  از  اطالعت  و  همدلی  اتحاد، 

رهبری)مد ظله العالی( موجب خنثی شدن توطئه دشمنان شده است.« 

نشست تربیتی با حضور »خانم طاهره سادات موسوی« استاد 
مدرسه  و  عالی  آموزش  موسسه  طالب  جمع  در  دانشگاه  و  حوزه 

علمیه خواهران الزهراء)س( گرگان برگزار شد.
»خانم طاهره سادات موسوی« ، استاد حوزه و دانشگاه ضمن 
استناد به آیه 122 سوره توبه ، مهم ترین هدف طالب از تحصیل 
در حوزه های علمیه را تفقه در دین برشمرد و بیان کرد: از مهم ترین 
 ، حوزه  نام  به  معنوی  و  مقدس  مکان  در  طالب  حضور  اهداف 

فراگیری معارف دین است.
وی ادامه داد: از جمله نکاتی که باید در محیط صمیمی خوابگاه 
بدان توجه داشت این است که هم خود دوست خوبی برای دیگران 

باشیم و هم دوست خوبی را برای خود انتخاب نمائیم.
استاد حوزه و دانشگاه در بیان ویژگی های دوست خوب افزود: 
به هدف  را در جهت رسیدن  انسان  دوست خوب کسی است که 
نیز استفاده درست از  یاری نماید. هم راز بودن، هم افق بودن و 

وقت از مهم ترین شاخصه یک دوست خوب است. 
خانم موسوی تصریح نمود: به گفته استاد شهید مطهری، دنیا 
و  می شود  تربیت  پرورشگاه  این  در  انسان  که  است  پرورشگاهی 

انسان موفق کسی است که در این مدرسه متعلم خوبی باشد.
استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت: طالب باید به عنوان یک 

الگوی عملی در خانواده و اقوام انجام وظیفه نمایند.

اجرای طرح کشوری تجمع مجازی زینبیون

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهراء)س( برگزار شد

همایش شهدای روحانی استان گلستان

احیای اسالم؛ 
انگیزه اصلی تحصیل خواهران طلبه باشد 

در  گرگان  موقت  جمعه  امام 
همایش »شهدای روحانی استان 
علمیه  مدرسه  در  که  گلستان« 
خواهران الزهرا)س( گرگان برگزار 
نشانه های  جمله  از  گفت:  شد 
آیات  براساس  راستین  مومنین 
در  هماهنگی  وارده،  رایات  و  و 

گفتار و کردار است.
»حجت االسالم و المسلمین قربانعلی برقرار« در راستای هماهنگی 
بین سخن و عمل گفت: از جمله نشانه های مومنین راستین براساس 

آیات و ورایات وارده، هماهنگی بین گفتار با کردار است.
سلب  و  اعتمادی  بی  جامعه،  یک  بالی  بدترین  افزود:  وی 
اطمینان است. عامل اصلی سلب اعتماد نیز؛ جدایی بین گفتار و 
کردار می  باشد. در جامعه ای که گفتار با اعمال هماهنگی نداشته 
باشد، برادری و صمیمیت حاکم نخواهد بود و هیچ دشمنی هم بر 

چنین جامعه ای حساب باز نخواهد کرد. 
امام جمعه موقت گرگان ادامه داد: دوگانگی در گفتار و کردار از 

بزرگترین بلیه سلب اعتماد و اطمینان در جامعه است.
حجت االسالم والمسلمین برقرار گفت: عالوه بر هماهنگی در 

گفتار و کردار، سخن باید برخواسته از اعتقادات انسان باشد.
وی ضمن استناد به آیه 4 سوره صف ادامه داد: از مهم ترین عوامل 
پیروزی در دین اسالم، بنیان مرصوص است. یعنی اگر انسجام و 
وحدت و بهم پیوستگی در بین افراد یک کشور وجود داشته باشد، 

قطعًا محبوب خدا خواهند شد و نصرت الهی شامل حالشان است.
اگر می خواهید  افزود:  به طالب  پایان خطاب  استاد حوزه در 
و آخرت شما  دنیا  و  باشید  نهادید، موفق  این مسیری که قدم  در 

بهشتی باشد؛ باید با هوس ها مبارزه نمائید.

امام جمعه موقت گرگان:

دوگانگی در کالم و گفتار،
 بزرگترین دلیل سلب اعتماد در جامعه است

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

طالب باید به عنوان الگوی عملی انجام وظیفه نمایند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تشریح شد
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فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی انار:

به همت حوزه علمیه خواهران کرمان برگزار گردید

امام حسین)ع(  مراسم سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت 
در  آموختگان  دانش  و  استادان  طالب،  بانوان،  عموم  حضور  با 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( صحنه برگزار گردید.
سوگواری  ایام  تسلیت  عرض  ضمن  حوزه  استاد  کرمی«  »خانم 
سرور و شهیدان امام حسین)ع( ابراز داشت: سه گروه در تاریخ به 
با حضرت علی)ع( خبر ساز و مشهور شدند،  دلیل عناد و دشمنی 
گروه اول قاسطین، گروه دوم مارقین و گروه سوم ناکثین؛ اما در 

این میان گروه چهارمی  نیز بود که منافقان بودند.
به دل موال  بودند که خون  افرادی  ادامه داد: گروه چهارم  وی 
نمی شدند  و دشمن محسوب  نمی کردند  و در ظاهر جنگ  کردند 
اما بسیار امام)ع( را رنجاندند، چون نه اهل خطر بودند و نه پشتیبان 

حق می ماندند، مردمی بسیار ضعیف و سست بودند. 
خانم کرمی در پایان گفت: ماه محرم و عزاداری امام حسین)ع( فرصتی 
برای تقویت ایمان و افزایش معرفت و اعتقاد قلبی است و حضور در مجالس 

امام حسین)ع( موجب بصیرت افزایی و پیمودن راه سعادت می شود. 

محرم؛  فرصتی برای تقویت ایمان و معرفت

مراسم افتتاحیه متمرکز مدارس علمیه خواهران استان گلستان 
با سخنرانی »حجت االسالم والمسلمین ایوب وردانی« مدیر حوزه 

علمیه خواهران گلستان در جنع طالب و استادان برگزار گردید.
یاد  ایوب وردانی ضمن گرامیداشت  والمسلمین  حجت االسالم 
و  روحی  دردهای  همه  داروی  کرد:  بیان  منا  شهدای  خاطره  و 

اخالقی تقواست.
وی تصریح کرد: آنچه در حوزه های علمیه و سایر مراکز علمی 
به تالش های علمی جهت می دهد، تزکیه و تقواست. امروز مشکل 

جهان بشریت و دنیا از بی تقوایی و ضعف تقواست. 
نیز  جهالت  این که  بیان  با  گلستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
بخشی از مشکالت جامعه است، افزود: دوری از  خدا و خداباوری 
تزکیه  و  تربیت  تعلیم،  اما  دارد  وجود  زندگی  در همه عرصه های 

چراغ راه زندگی دنیا و آخرت ماست.
و  موفقیت ها  بیان  ضمن  پایان  در  وردانی  اإلسالم  حجت 
تعلیم،  بر  گلستان،  علمیه خواهران  مدیریت حوزه  دست آوردهاِی 

تزکیه و تهذیب تأکید نمود. 

ضعف تقوا؛ مشکل امروز جهان بشریت

»آیت الله نورمفیدی«:
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خرم آبادلرستان شهراستان

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران لرستان:

امام جمعه تنکابن بیان نمود:درمدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

عنوان  با  مقدس  دفاع  سال  بزرگداشت شهدای هشت  مراسم 
طالب  و  استادان  شهدا،  خانواده  حضور  با  الله ها«  »میهمانی 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گنبد کاووس برگزار گردید.
»خانم عسگری« مبلغ و استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: تکریم 
و تعظیم از مقام شهدا یک وظیفه و ضرورت غیرقابل انکار است. 
فداکاری،  درس  حسین)ع(  امام  رفتار  و  اعمال  از  تأسی  با  شهدا 
ما  به  صداقت  و  شهامت  شجاعت،  خودگذشتگی،  از  وفاداری، 
آموختند و در عمل نیز آن را به اثبات رساندند. در راه دفاع از اهداف 

مقدس اسالم جانفشانی نموده و حماسه ای جاوید آفریدند.
تا  نگینی  همچون  مقدس  دفاع  هفته  افزود:  ادامه  در  وی 
همیشه، در تاریخ حماسه،  ایثار و پایداری آزادگان جهان می درخشد. 
مبلغ حوزه در انتها به وظیفه خطیر و سنگین طالب در جهت ادامه 
دادن خط و مشی شهدا اشاره کرد و افزود: باید همه تالش نماییم تا مبادا 

مدیون خون شهدا شویم بلکه باید ادامه دهنده راه این بزرگواران باشیم.

نشست فصلی مدیران با حضور 25 نفر ازمدیران ومعاونین پژوهش 
در محل مدیریت حوزه علمیه خواهران لرستان برگزار گردید.

»حجت االسالم والمسلمین حاتمی« رئیس اداره ارتباطات حوزه علمیه خواهران 
لرستان، با اشاره به اهمیت، جایگاه پژوهش و ضرورت بسترسازی فعالیت های پژوهشی 
آمادگی خود را جهت همکاری در برگزاری کار گاه های تربیت مربی پژوهش اعالم نمود .
خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  صالحی«  »خانم  ادامه  در 
لرستان ضمن تشریح برنامه پژوهشی سال جاری، مهم ترین برنامه ها 
را، برگزاری جشنواره استانی عالمه حلی و بستر سازی جهت تاسیس 

پژوهشگاه حوزه های علمیه خواهران در لرستان دانست.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران لرستان از پذیرش نهایی 
داوطلب   390 گفت:  و  داد  خبر  استان  علمیه  مدارس  داوطلبان 

جدیدالورود در سطح دو و سه جذب حوزه خواهران شدند.
»خانم سمیه عزیزی« بیان داشت: 10 مدرسه علمیه خواهران استان 

در سطح دو و سه مدرسه علمیه در سطح سه مشغول فعالیت هستند.
اینکه 390 طلبه جذب حوزه های علمیه خواهران استان  بیان  با  وی 
لرستان شدند، افزود: از این تعداد 315 طلبه جذب مدارس علمیه سطح 

دو و 75 طلبه نیز در مدارس علمیه خواهران سطح سه پذیرش شده اند.
خانم عزیزی در ادامه با اشاره به مراحل پذیرش طلبه در مدارس 
متقاضی  نفر   700 از  بیش  شد:  یادآور  لرستان،  خواهران  علمیه 
ورود به مدارس علمیه خواهران لرستان بودند و با توجه به ظرفیت 

پذیرش مدارس 390 داوطلب جذب مدارس شدند.
و  معدل  براساس  دو  سطح  شدگان  پذیرفته  کرد:  عنوان  وی 

داوطلبان سطح سه پس از آزمون و مصاحبه، جذب شده اند.

خواهران  علمیه  مدرسه  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
فاطمه الزهرا)س( کوهدشت با حضور اعضای هیئت امنا مدرسه، مدیر حوزه 
علمیه برادران استان، استادان ،کادر، و طالب در این مدرسه برگزار گردید.
»حجت االسالم والمسلمین پاکدامن« عضو هیئت امنا مدرسه، 
فرهنگی  جنگ  به  توجه  با  گفت:  حاضرین  به  خیرمقدم  ضمن 
خانواده،  بنیان  تحکیم  و  فرزند  تربیت  در  مادران  اساسی  نقش  و 

تحصیل خواهران در حوزه های علمیه امری ضروری است.
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  امرایی«  »خانم  ادامه  در 
فاطمه الزهرا)س( کوهدشت، ضمن قرائت پیام مدیر حوزه های علمیه 
جوامع  معضالت  از  استکبار  و  استبداد  کرد:  خاطرنشان  خواهران 
امروز است و کسب علم، بهترین راه  برای غلبه بر استکبار می باشد.

معاون فرهنگی حوزه  علمیه خواهران لرستان از برگزاری نشست 
فرهنگی تبلیغی مدیران حوزه های علمیه خبر داد.

نشست  این  برگزاری  از  هدف  گفت:  عزیزی«  سمیه  »خانم 
هدفمند ساختن طرحهای فرهنگی تبلیغی حوزه است.

وی افزود: سومین نشست مدیران با محوریت فرهنگی تبلیغی به 
میزبانی استان قم در حال برگزاری است.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران لرستان تعامل نظر مدیران 
با تربیت مبلغان در حوزه را از دیگر محورهای  استان ها در رابطه 
برگزاری این نشست عنوان کرد و گفت: نقشه راه در این زمینه از 

سوی معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه کشور تبیین شده است.
وی اظهار داشت: تربیت محور بودن، نظام جامعی است که از 

سوی شورای سیاست گذاری برنامه ریزی شده است.
خانم عزیزی حضور مدیران و معاونان فرهنگی استانها در کارگروه 

تخصصی را از دیگر برنامه های این نشست سراسری عنوان کرد.
از شرکت  لرستان هدف  معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
طرح ها،  بررسی  را  تخصصی  های  کارگروه  در  معاونان  و  مدیران 
طرح های  ساختن  هدفمند  جهت  در  هم اندیشی  و  اشکاالت 

فرهنگی تبلیغی حوزه و دوری از موازی کاری بیان نمود.
وی در پایان گفت: مربیان تربیت شده پس از گذراندن دوره های 

آموزشی در مدارس استان مشغول فعالیت خواهند شد.

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور »سردار فریدون 
علی پور«، مسئول هیئت رزمندگان آمل در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا)س( آمل برگزار شد.
در این مراسم سردار فریدون علی پور با اشاره به نقش بانوان در 
دوران دفاع مقدس بیان داشت: در دوران جنگ تحمیلی بیشترین 
مشکالت  بیشترین  و  داشته  برعهده  خواهران  و  بانوان  را  نقش 
از  پشتیبانی  و  حمایت  بر  عالوه  باید  و  می کردند  تحمل  آن ها  را 

همسران و برادران، مسئولیت اداره منزل را بر عهده می گرفتند. 
وی افزود: در دوران پس از جنگ نیز بانوان بیشترین نقش را 
در جامعه و خانواده داشتند. به همین دلیل دشمن درصدد تضعیف 
بنیان کانون خانواده بوده و معتقد است برای از بین بردن خانواده 

باید ستون آن را از بین برد که همان مادر و همسر است.

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور طالب و استادان 
در مدرسه علمیه خواهران قدسیه بهشهر برگزار شد.

»آقای جعفر مزیدها«،جانباز دفاع مقدس ضمن گرامی داشت یاد 
امام خمینی)ره( و شهدای دفاع مقدس که در جهت تثبیت انقالب در 
داخل و خارج کشور به شهادت رسیدند، بیان داشت: امروز شهدای 
که شهدای جنگ  مسیری هستند  همان  دهنده  ادامه  حرم  مدافع 

تحمیلی پیمودند و خواهران طلبه نیز مدافعان حریم والیت هستند.
وی افزود: دیروز صحنه نبرد، نبرد فیزیکی بود و دشمن بعثی تا 
دندان مسلح با چراغ سبزی که آمریکا نشان داد، جنگی تمام عیار را 
علیه ایران آغاز کرد.اما امروزه دشمن درون خانه ها نفوذ کرده است.
اسارت  و  جنگ  زمان  خاطرات  بیان  با  پایان  در  مزیدها  آقای 
خاطرنشان کرد: رزمندگانی که در سوریه و عراق در حال جنگیدن 
با دشمنان دین و اسالمند، مدافعان حرم والیتند اما شما طالب 

مدافعان حریم والیت هستید.

نشست » معارف و علوم ناب 
طالب  حضور  با   اسالمی« 
علمیه  مدرسه  در  استادان  و 
تنکابن  الزهرا)س(  خواهران 

برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین پوراکبر« امام جمعه تنکابن در این 
نشست بیان نمود: نتیجه تحقیقات پزشکان و روانشناسان غربی 
برای  شده،  تجویز  داروهایی  امروزه  که  است  مسئله  این  گویای 
بیماران روحی و روانی مخدر بوده و موجب بهبودی آن ها نمی شود، 
این  ابالغ  و  است؛  نهفته  معنویات  در  آنان  شفای  و  آرامش  بلکه 
معارف شفابخش و علوم ناب اسالمی از وظایف طالب و مبلغان 

علوم دینی بوده که در جوامع امروزی پرچمدار دین اسالم است.
امام جمعه تنکابن در پایان گفت: آوای روح بخش تعالیم اسالم 
حتی در دشمن هم نفوذ کرده است، به طوری که سرشناس ترین 
افراد آن ها نیز آرامش خویش را در شنیدن صدای قرآن و امنیتش 

را در حجاب می دانند.

و  طالب  حضور  با  مقدس  دفاع  هفته  گرامی داشت  مراسم 
استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( جویبار برگزار شد. 

رشادت ها  به  اشاره  با  حرم،  مدافع  رزمندگان  از  زینی«،  »آقای 
پیروزی،  و فداکاری های رزمندگان اسالم گفت: مهم ترین عامل 

اخالص و ایمان به خدا است.
وی افزود: امام خمینی)ره( با سالح ایمان و اتکا به بسیج مردمی 
در مقابل ابر قدرت های شرق و غرب ایستاد و گفتمانی را در پیش 

گرفت که دنیا را به تعجب واداشت. 
همراهی  در  مادران  و  زنان  که  نقشی  به  ادامه  در  زینی  آقای 

عزیزان خود برای رفتن به جبهه ها داشتند اشاره نمود. 
وی با اشاره به ضرورت حضور رزمندگان ایرانی در جبهه سوریه 
و جنگ با جریان پلید تکفیری و داعش گفت: امروز ایران طالیه 
دار نیروهای نظامی در سوریه است و هر جا سربازان ایرانی حضور 

داشته باشند مقاومت و پیروزی بیشتر است. 
آقای زینی در پایان به تشریح مسئولیت و وظیفه خطیر طالب و 

روحانیون در زمینه های فرهنگی پرداخت.

مراسم بزرگداشت دفاع مقدس با حضور »آقای علی محسن پور« 
علمیه  مدرسه  در  استادان  و  مقدس،طالب  دفاع  دوران  جانباز 

خواهران فریدونکنار برگزار شد
»آقای علی محسن پور« جانباز دوران دفاع مقدس در ابتدا با اشاره به 
هفته دفاع مقدس گفت:»شیخ فضل الله نوری« و امثال این بزرگواران 

مقدمه شروع انقالب ایران شدند و آغاز این انقالب از سال 42 است. 
وی افزود: در دوران انقالب، جوانان زیادی حضور داشتند و از بذل 
جان و مال خویش جهت به ثمر رسیدن انقالب اسالمی،  کوتاهی نکردند.
امتداد  ما در  نمود: جنگ  بیان  این جانباز دوران دفاع مقدس 
واقعه کربالست، چرا که الگوی واقعی رزمندگان، امام حسین)ع( و 
یارانشان می باشند. جنگ ایران و عراق جنگ حق در مقابل باطل 
از طرفی  و  برداشتند  ما  از دوش  را  باری  از یک طرف  بود. شهدا 
باری را بر دوش ما گذاشتند. ما وظیفه داریم فرهنگ جنگ را به 
زمینه  این  در  دروغ  و  غلو  مانع  و  انتقال دهیم  به حقیقت  و  عینه 
شویم تا جوان ها بیشتر با آن دوران آشنا شوند و قدر این انقالب و 

خون هایی که ریخته شد را بدانند.

نشست »تبیین جایگاه والیت فقیه« با حضور طالب و استادان 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( محمودآباد برگزار شد.

بیان  با  چالوس  امامت  تیپ  سیاسی  مسئول  توبی«،  »آقای 
خدمت  در  دهد،  انجام  خوب  را  وظیفه اش  که  کس  هر  این که 
مانند  استکبار  دشمنی  نباید  هیچ گاه  کرد:  اظهار  است،  انقالب 
آمریکا و انگلیس را با کشور ایران فراموش کرد؛ که اگر این اتفاق 
با  هیچ گاه  انقالبی  فرد  یک  که  چرا  نیستیم؛  انقالبی  دیگر  افتاد، 

دشمن ارتباط بر قرار نمی کند.
وی افزود: از تمام مکتب های که وجود دارد دشمن فقط از یک 
بنا بر  مکتب می ترسد و آن فرقه شیعه اثنی عشری است، چون 
امام زمان)عج( فقیه جامع الشرائط، اداره  اعتقاد ما، در زمان غیبت 

امور را به دست گرفته و حق حاکمیت دینی را در جامعه دارد.

معاونت پژوهش مدرسه علمیه سعدیه رامیان جلسه دفاعیه3 نفر 
از طالب این مدرسه را برگزار کرد.

تحقیقات  تدوین  کار  اتمام  با  گفت:  خراسانی«  صغری  »خانم 
پایانی سه نفر از طالب این مدرسه، جلسه دفاعیه با حضور هیئت 
داوران »حجت االسالم والمسلمین حسین طاهری«، »دکتر حسن 
با  مختلف  موضوعات  در  طاهری«  محسن  »دکتر  و  جعفری« 

راهنمایی »خانم سمیه معینی« برگزار شد. 
از  طاهری  حسین  والمسلمین  حجت االسالم  است  گفتنی 
استادان داور ضمن تشکر از زحمات طالب گفت: تحقیقات انجام 
بررسی  پایانی  تحقیق  و  بوده  برخوردار  باالیی  از سطح کیفی  شده 
فرقه های اسماعیلیه عالوه بر نو بودن موضوع  از کمیت و کیفیت 

باالیی برخوردار بود و به عنوان تحقیق برتر معرفی گردید. 

همراه  به  رامیان  سعدیه  خواهران  علمیه  مدرسه  کارکنان 
جعفر  »شهید  خانواده  با  شهرستان  ادارات  سایر  بانوان  مشاورین 

رجبلو« دیدار نمودند.
سعدیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  طاهری«  شمسی  »خانم 
بانوان  با مشارکت مشاورین  دیدار همزمان  این  کرد:  ابراز  رامیان 
سال   8 شهدای  با  میثاق  تجدید  هدف  با  شهرستان  ادارات  سایر 

دفاع مقدس و شهیدان رجایی و باهنر انجام پذیرفت.
شهدا،  آرمان های  از  پیروی  اعالم  شهدا،  خانواده  از  دلجویی  وی 
نهادینه کردن عفاف و حجاب در ادارات و تحکیم بنیان خانواده و منویات 

رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( را از دیگر اهداف این دیدار عنوان نمود.
مدیر مدرسه علمیه خواهران سعدیه رامیان خاطرنشان ساخت: 
سرزمین پاك ایران بیش از هر جای دیگر، مفتخر به داشتن ارزش 
های واال و اصیلی است که نمونه آن را در کمتر جایی از جهان 
ارزش هایی است که  از  و شهادت"  ایثار  "فرهنگ  یافت.  توان  می 
جایگاه  از  همیشه  و  گرفته  شکل  سرزمین  این  تاریخ  با  همزمان 

ویژه ای برخوردار بوده است. 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  نمود:  اذعان  طاهری  خانم 
ایرانیان دو چندان  نزد  ایثار و شهادت در  اعتبار و ارزش فرهنگ 

شده و جنبه تقدس به خود گرفته است.
گفتنی است در این دیدار مادر شهید رجبلو با بیان خصوصیات 

اخالقی این شهید واالمقام، یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

قبال  در  روحانیت  وظایف  و  اسالم  در  علما  »جایگاه  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  مردم« 

فاطمه الزهرا)س( آمل برگزار شد.
امنا  هیئت  رئیس  یزدان پناه«؛  والمسلمین  »حجت االسالم 
داشت:  بیان  آمل  فاطمه الزهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 
نوع  و  نموده  دعوت  معارف  کسب  به  را  انسان ها  اهل بیت)علهیم السالم( 
تشویق هایی که داشتند نشان می دهد که نگاه این بزرگواران یک نگاه 
ویژه است و قدم زدن در مسیر دین یک نوع عبادت محسوب می گردد.
وی افزود: بر اساس روایتی از امام صادق )ع( کسی که احادیث 
محکم  را  شیعیان  دل های  و  کرده  روایت  را  بیت)علیهم السالم(  اهل 

می کند، این شخص از هزار عابد برتر است. 
رئیس هیئت امنا مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( 
محکم  کوه ها  وسیله  به  زمین  نمود:  خاطرنشان  پایان  در  آمل 
می شود. عالمان نیز برای بشریت همانند چنین کوه هایی هستند 

که اندیشه های پاک را منتقل می کنند.

رامیانگلستان شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران سعدیه  برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه طالب

دیدار کارکنان مدرسه علمیه خواهران سعدیه 
با خانواده شهید »جعفر رجبلو«

گنبدکاووسگلستان شهراستان

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار گردید
مراسم بزرگداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس

کوهدشتلرستان شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار گردید

مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی 

هدفمندسازی طرح های فرهنگی، 
حرکتی مؤثر برای عدم موازی کاری است

جذب 390 داوطلب در سطح دو و سه 

به همت حوزه علمیه خواهران لرستان برگزار گردید
نشست فصلی مدیران ومعاونان پژوهش

مباحث  »آسیب شناسی  عنوان  با  پژوهشی  فرهنگی  نشست 
لطیفی«، عضو  با حضور »دکتر  به شبهات آن«  پاسخ  و  مهدویت 
نور  خواهران  تخصصی   مرکز  در  جامعةالمصطفی،  علمی  هیئت 

الزهرا)س( ساری برگزار گردید.
از  را  ظهور  در  استعجال  دانشگاه  و  حوزه  لطیفی،استاد  دکتر 
نیازمند  ما  ظهور،  برای  افزود:  و  دانست  مسلمانان  مشکالت 

مقدماتی هستیم که الزمه آن ظرف زمان و مکان است.

ساریمازندران شهراستان

در مرکز تخصصی خواهران  نور الزهرا )س( تشریح شد

آسیب شناسی مهدویت و پاسخ به شبهات آن

واحد فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری از برگزاری 
با معاونان و کارکنان این مدرسه خبر داد. نشست اخالقی مدیر 

»خانم طالب زاده«، استاد حوزه و دانشگاه ضمن بیان  تفاوت 
میان عبد و عابد گفت: هدف خلقت  قرب الی الله است و باید با 

عبادت بدان دست یافت.
وی شناخت خداوند را از راه های دستیابی به قرب الی الله دانست.
استاد حوزه و دانشگاه گذشت، تواضع، سخاوت، خیرخواهی، رعایت 
عدالت، مهربانی و ... از جمله نمونه های رفتار درست با مردم خواند و 
تصریح نمود: پرهیز از زیاده خواهی، بی رغبتی به دنیا، شناخت آفات 
ناداشته ها و سهیم  دنیا، ترک شهوات و ریاست طلبی، طلب نکردن 

دانستن افراد در اموال خود از موارد ارتباط درست با طبیعت است.

قرب الی الله؛ هدف خلقت انسان

نقش بانوان در دوران دفاع مقدس 

جایگاه علما در اسالم و وظایف روحانیت در قبال مردم

بهشرمازندران
در مدرسه علمیه خواهران قدسیه بیان شد

شهراستان

خواهران طلبه مدافعان حریم والیت هستند

بابلمازندران
در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه برگزار شد

شهراستان

روایت گری  و  سخنرانی  با  مقدس  دفاع  هفته  بزرگداشت  مراسم 
جمع  تحمیلیدر  جنگ  سال   8 جانباز  و  رزمنده  بذری«  نادر  »آقای 
طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بابل برگزار شد.
در این مراسم آقای بذری رزمنده و جانباز 8 سال دفاع مقدس 
اظهار داشت: بر ما واجب است تا زیبایی های جنگ که  شهادت، 

اسارت و جانبازی بوده را به نسل های آینده انتقال دهیم. 
  وی در پایان گفت: بانوان طلبه نیز باید مانند شهدا زیبایی های 
حجاب و سخنان ائمه معصومین)علیهم السالم( را به نسل امروز انتقال دهند.

مراسم بزرگداشت دفاع مقدس

علمیه  مدرسه  پژوهشی  تشکل های  توجیهی  آموزشی  نشست 
تشکل های  مسئول  حضور  با  نوشهر  طاهره)س(  صدیقه  خواهران 
پژوهشی مازندران، مدیر، کارکنان و طالب در این مدرسه برگزار 

گردید.
»خانم فریده حبیبیان«، مسئول تشکل های پژوهشی مازندران 
با اشاره به شاخص های علمی جهان، همچون تولید علم، تعداد 
به  را  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهشی،  مراکز  و  پژوهشگران 
عنوان یکی از مراکز علمی معرفی نمود که وظیفه این مرکز تولید 

علم به ویژه در حوزه علوم انسانی است.
وی در ادامه به بیان اهداف تشکیل کانون پژوهشی پرداخت و 

موفقیت در این عرصه را در گرو کار گروهی دانست.
اهداف  از  یکی  افزود:  مازندران  پژوهشی  تشکل های  مسئول 
حوزه های علمیه خواهران نقش آفرینی در بیرون از حوزه است که این 
امر با همفکری و کار جمعی حاصل می گردد. از این رو سیر مطالعاتی 

کانون پژوهشی بستری مناسب برای رسیدن به این هدف است.

جویبارمازندران
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد

شهراستان

رشادت ها و فداکاری های رزمندگان اسالم 

نشست اخالقی با موضوع »فاطمه شناسی« با حضور طالب و 
استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بابل برگزار شد

والمسلمین جبرییلی«، مدیر مدرسه علمیه خاتم  »حجت االسالم 
االنبیاء بابل گفت: از ویژگی های جریان های بزرگ تاریخی این است 
می شود  موجب  و  گردیده  عواطف  و  احساسات  تحریک  موجب  که 

انسان به تجزیه و تحلیل این حوادث پرداخته و از آن عبرت گیرد.
وی افزود: مصیبت ماجرای شهادت حضرت زهرا)س(، تنها یک 
باشد  می  جریان  یک  از  فراتر  بلکه  نبوده،  تاریخی  بزرگ  ماجرای 

و این مصیبت مسئولیت سنگینی را به عهده انسان می گذارد.
وظیفه  داد:  ادامه  بابل  االنبیاء  خاتم  علمیه  مدرسه  مدیر 
حوزه های علمیه خواهران است که ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی 
حضرت زهرا)س( را بررسی و برای مردم تببین نمایند، لذا باید طالب 
خواهر هوشیار بوده و با بصیرت مسائل روز کشور و دنیا را تحلیل 

نموده و پشتیبان محکم برای ولی فقیه باشند.

طالب پرچمداران دین مبین اسالم هستند

فریدونکنارمازندران
در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( بیان شد

شهراستان

دفاع مقدس در امتداد واقعه کربال است

محمودآبادمازندران
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان

نشست »تبیین جایگاه والیت فقیه«

بابلمازندران
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

شهراستان

تببین ابعاد سیاسی و اجتماعی 
حضرت زهرا)س(  وظیفه طالب است

نوشهرمازندران
در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( برگزار شد

شهراستان

نشست آموزشی توجیهی تشکل های پژوهشی

والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  شناسی«  »امامت  نشست 
دانش  و  طالب  جمع  در  شناسی  امامت  بنیاد  کارشناس  موحدی« 
آموختگان مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین موحدی گفت: بحث امامت و آشنایی 
با مباحث پیرامون آن بسیار مهم است و در طول تاریخ افراد بسیاری 
برای دفاع از امام زمان)عج( جان خود را از دست دادند و این سنت 

باعث می شود هزار هزار مقام و درجه برای شخص افزوده شود. 
و  عصمت  باید  امام  افزود:  موحدی  المسلمین  حجت االسالم 
امامت مقامی  باال. مقام  باشد آن هم در سطح بسیار  علم داشته 
مقام  آن  به  الله شدن  از خلیل  بعد  ابراهیم  باال که حضرت  است 

دست یافت .
و  نظام جامعه دانست  و کنترل کننده  الهی  را حجت  امام  وی 
تاکید کرد: همان گونه که ما اضطرار به آب و غذا داریم اظطرار به 

حجت هم داریم.
این کارشناس مذهبی در پایان گفت: طبق احادیث و روایات اگر 
در زمین حجت خداوند نباشد زمین اهل خود را فرو می برد و قوام 

و باقی ماندن زمین و اهل آن، حجت خداوند است.

فاضل آبادگلستان
در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( بیان شد

شهراستان

 امام، حجت الهی و کنترل کننده نظام جامعه است

مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم با حضور طالب و استادان 
در مدرسه علمیه خواهران محدثه)س(بروجرد برگزار شد.

مراسم عزاداری ماه محرم با حضور طالب، استادان و جمعی از 
عموم بانوان در مدرسه علمیه خواهران محدثه)س(بروجرد برگزار شد.

بروجردلرستان
در مدرسه علمیه خواهران محدثه)س( برگزار شد

شهراستان

مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین)ع(
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نام کتاب:
کرامت زن

نویسنده: محمدمهدی کافی
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: زالل کوثر
شمارگان:3500 نسخه
قیمت: 40/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
زن در قرآن

نویسنده: عالمه سید محمد 
حسین طباطبائی

ناشر: 
مرکز نشر هاجر
قطع: وزیری

چاپ: زالل کوثر
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 22/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
سازوکارحکومت اسالمی
نویسنده: سهیال مرادی

ناشر:
 مرکز نشر هاجر

قطع: رقعی
چاپ: زالل کوثر

شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 48/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س(بیان شدبه همت حوزه علمیه خواهران هرمزگان برگزار شددر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

با  حوزوی  جهاد  بزرگ  طرح  مربیان  بصیرت فزایی  نشست 
موضوع »اوقات  فراغت« با حضور مؤسس مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( کالردشت و مربیان طرح، در این مدرسه برگزار شد.
از  انسان  نمود:  بیان  دیباجی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
حسادت کردن با دیگران می گذرد تا جوان ها را به سمت دین هدایت 
نماید، ما هدفمان این نیست که جوان ها را به سمت خودمان جذب 
کنیم بلکه می خواهیم حجاب و آموزه های دینی را به آن ها بیاموزیم.

نشست اخالقی »در محضر علما« با سخنرانی »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  آشتیانی«  والمسلمین 

خواهران امام خمینی)ره( آشتیان برگزار شد.
دانشگاه،  و  حوزه  استاد  آشتیانی«،  والمسملین  »حجت االسالم 
جسم  و  روح  نظر  از  را  خود  باید  هم  طلبه  گفت:  نشست  این  در 

نماید. دینی  معارف  متوجه  را  دیگران  باید  هم  و  نماید  تطهیر 
وی ادامه داد: توصیه همه علما به ادای نمازهای پنج گانه در 
بزرگواران خواندن حداقل 100  این  اول وقت است. توصیه دیگر 

آیه در روز است.

مناسبت  به  برجام«  از  حاصله  نتایج  »تحلیل  موضوع  با  سیاسی  نشست 
هفته دفاع مقدس در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( سنجان برگزار شد.
و  طالب  بسیج  مسئول  صادق پور«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
روحانیون استان مرکزی در این نشست، گفت: رفع تحریم ها هر چند 
ولی  است،  الزمی  کار  ایران  مّلت  حقوق  احقاق  و  ظلم  رفع  باب  از 
گشایش اقتصادی، بهبود معیشت و رفع معضالت کنونی جز با جّدی 

گرفتن و پیگیری همه   جانبه اقتصاد مقاومتی میّسر نخواهد شـد.
اقتصاد  تاثیر  تبیین  با  که  است  طالب  وظیفه  افزود:  وی 
مقا  تاکید  مورد  که  مهم  این  رعایت  به  را  جامعه  مردم  مقاومتی، 

معظم رهبری)مدظله العالی( نیز هست تشویق نمایند.

مراسم روز مباهله در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( محالت برگزار شد.
در این مراسم »خانم فاطمه صالح«، درباره فضیلت روز مباهله 

و اعمال این روز به بیان مطالبی پرداخت.
ادامه  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  موسوی«،  »خانم  همچنین 

مطالبی درباره والیت امام علی)ع( بیان نمود.

رابطان  و  فرهنگی  معاونان  ویژه  مقدس  مشهد  زیارت  اردوی 
خبری حوزه علمیه خواهران هرمزگان برگزار شد.

نویسی،  مقاله  کارگاه  استاد  طوسی«،  ابوالفضل  سید  »آقای 
سیر  مراتب  و  مراحل  کارگاه،  عنوان  پیرامون  توضیحاتی  ضمن 
و  فهم  مفاهیمی همچون  و  توضیح  را  فهم صحیح  به  رسیدن  و 

سیستم را تعریف کرد.
شامل  تحقیق  به  مربوط  مطالب  نیز  مقدم«  کاظمی  »آقای 

مسأله شناسی، انتخاب موضوع و روش تحقیق را بیان نمود.

استان  خواهران  علمیه  مدارس  مالی  معاونان  آموزشی  کارگاه 
هرمزگان برگزار شد.

این کارگاه با هدف آشنایی با روش جدید ثبت های حسابداری به 
روش تعدی برگزار و آموزش های مورد نیاز در این زمینه ارائه شد.

هرمزگان  خواهران  علمیه  حوزه  مالی  اداری  معاون  پیشدار«،  »خانم 
بیان نمود: در این کارگاه 4 روزه مطالب به صورت تئوری و عملی ارائه شد.

در پایان دوره نیز از شرکت کنندگان آزمونی به عمل آمد.

مسئوالن مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( همدان با مدیر حوزه 
علمیه خواهران این استان دیدار کردند.

ضمن  فاضلیان«،  والمسلمین  »حجت االسالم  دیدار  این  در 
به  اشاره  با  جدید  تحصیلی  سال  شروع  و  گذشته  اعیاد  تبریک 
در  اخالص  خواهران،  علمیه  مدارس  مهم  مسئولیت  و  وظایف 

عمل را رمز موفقیت در امور برشمرد.
وی با اشاره به کرامات برخی از علما و شهدا به ویژه شهید همدانی 
یاد و خاطره شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت.

تحصیلی  سال  آغاز  مراسم 
خواهران  علمیه  مدرسه 
با سخنرانی»آیت الله  الزهرا)س(، 
موسوی اصفهانی«، مدیر حوزه 
علمیه برادران همدان در جمع 

طالب و استادان برگزار گردید
آیت الله موسوی اصفهانی ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و 
نیاز  علمیه خواهران، مهم ترین  بازگشایی مدارس  با  آن  همزمانی 

کشور را تعلیم و تربیت نیروهای شایسته عنوان کرد.
وی افزود: تهذیب مقدمه و ارجح بر تحصیل بوده و این امر برای 

مسئوالن و استادان حوزه بسیار مهم تر است.
مدیر حوزه علمیه برادران همدان، از امور مهم امروز را تشویق 
عموم مردم به وقف برای حوزه و مدارس علمیه دانست و گفت: 
این  جذب  است  اندک  حوزه ها  حمایتی  و  مالی  منابع  که  آنجا  از 

موقوفات در رشد و فعالیت های حوزه بسیار مؤثر است.
وی ضمن تأکید بر بیان مطالبات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
در مدارس علمیه، خواستار بصیرت دهی طالب در این زمینه شد. 

مراسم آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( 
مالیر با حضور طالب و استادان در این مدرسه برگزار گردید.

این  در  مالیر  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
مراسم گفت: این مدرسه در سال 1360 توسط »آیت الله سید رضا 
فاضلیان« تاسیس شد که حدود 35 سال است از لحاظ مادی و 

معنوی مورد حمایت این عالم ربانی قرار داد.
»خانم پروانه ترکمان اسدی« افزود: هم اکنون حدود 200 طلبه 

در این مدرسه در حال تحصیل و تبلیغ هستند.
نمود:  تأکید  وارد  تازه  به طالب  دانشگاه خطاب  و  استاد حوزه 
خواهران طلبه باید تالش کنند تا سرباز واقعی امام زمان)عج( باشند.
مردم  نماینده  آزادخواه«،  والمسلمین  »حجت االسالم  ادامه  در 
مالیر در مجلس شورای اسالمی با بیان این که همه علوم مقدس 
الهی  علم  کرد:  بیان  مقدس تر،  همه  از  دینی  علوم  اما  هستند، 

می تواند انسان ساز باشد.

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  فضل الهی«  مژگان  »خانم 
خواهران فاطمیه)س( قروه درجزین از برگزاری کالس های روخوانی 

و روانخوانی قرآن کریم در این مدرسه خبر داد.
خانم فضل الهی گفت: ایجاد بستر انس با قرآن کریم و فراهم 
نمودن مقدمات الزم جهت آموزش های تخصصی در سطوح باالتر 

از جمله اهداف برگزاری این دوره است.
برنامه در  این  معاون فرهنگی مدرسه علمیه فاطمیه)س( گفت: 
قالب طرح اوقات فراغت تابستان طالب برگزار می شود و در پایان 

به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا می گردد.

نشست اخالقی با سخنرانی »خانم اقدس السادات خاتم الحسینی« در 
جمع طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد برگزار گردید.

خانم خاتم الحسینی معاون فرهنگی مدرسه  حضرت زینب)س( یزد به 
موضوع غفلت پرداخت و افزود: وقتی انسان به کارهای روزمره مشغول 

شود به غرایز حیوانی توجه نماید، در نتیجه از خود غافل می شود.
انسان  عالئم  زینب)س(  حضرت  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
غافل را سهو، لهو و نسیان دانست و راه های بیرون شدن از غفلت 
کرد:  بیان  چنین  این  طباطبایی«،  قاضی  »آیت الله  زبان  از  را 
حضرت  تسبیح  خواندن  و  اوقات  احسن  در  فرائض  به  مواظبت 
زهرا)س( بعد از هر نماز که به فرموده بزرگان مائده آسمانی است از 

راه های خارج شدن از غفلت است.
الکرسی،  آیت  خواندن  و  شکر  سجده  آوردن  بجا  افزود:  وی 
خواندن سوره یاسین بعد از نماز صبح، خواندن سوره واقعه بعد از 
نماز مغرب و استغفار از دیگر روش های خارج شدن از غفلت است.

نشست سیاسی بصیرتی حلقه های صالحین با موضوع منتظران 
موعود با سخنرانی»حجت االسالم  والمسلمین مجتبی داوودی«  
محمدرضا  والمسلمین  »حجت االسالم  و  طالب  بسیج  رئیس 
مدرسه  در  استان  بسیج  تربیت  و  تعلیم  مسئول  فخرالدین زاده«  

علمیه خواهران ریحانه الرسول)س( یزد برگزار شد. 
از  وتشکر  تقدیر  ضمن  داوودی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
حلقه های صالحین این مدرسه و بیان تاثیرات حلقه های صالحین 
در حل مشکالت، از خواهران طلبه خواست با حضور در این حلقه ها 
خود را در بعد اعتقادی ارتقاء دهند وحوزه ها را انقالبی نمایند، زیرا اگر 

حوزه ها انقالبی شوند هیچگاه از مسیر منحرف نمی شوند.
ارتباط  در  اعضا  با  باید  صالحین  حلقه های  :مربی  افزود:  وي 

باشد و آن ها  را راهنمایی و مشکالتشان را حل کند.
حجت االسالم فخرالدین زاده با بیان اهمیت حلقه های صالحین گفت: 
تا  ببینند  تعیلم  تخصصی  صورت  به  مختلف  موضوعات  در  باید  طالب 

بتوانند به شبهاتی که در آن زمینه مطرح می شود پاسخگو باشند.

همایش »افسران جنگ نرم« با سخنرانی »آقای مجید کافی« 
کارشناس مسائل سیاسی در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران 

حضرت زهرا)س( میبد برگزار شد.
از  را  دشمن شناسی  می توان  این که  به  اشاره  با  کافی  آقای 
جمله راهکارهای فردی در نظر گرفت گفت: جنگ نرم، بصیرتی 
جای  به  که  است  اموری  از  نرم  جنگ  و  می طلبد  عمارگونه 
خون ریزی و استفاده از راهکارهای سخت باید بینش ها، گرایش ها 

و اراده ها تحت تاثیر قرار گیرد.
وی در ادامه قدرت را به دو دسته سخت و نرم تقسیم و تصریح 
نمود: جنگ نرم، تأثیر در فرهنگ دارد و در فکر و اراده شخص 
تأثیر می گذارد این تغییر اندیشه، با ابزاری مثل علوم اتفاق می افتد 

و علوم انسانی در باور و اندیشه شخص مؤثر است.

با  اسالم«  صدر  سیاسی  و  فکری  شناسی  »جریان  آموزشی  دوره 
اجتماعات  سالن  در  واحدی«،  والمسلمین  سخنرانی»حجت االسالم 
موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران امام خمینی)ره(میبد برگزار شد.
حجت االسالم واحدی با اشاره به جریان های سیاسی صدر اسالم 
اسالم  صدر  سیاسی  و  فکری  شناسی  جریان  کتاب  به  اشاره  با  و 
از  مسلمانان  بودن  محروم  دلیل  به  غیبت  در عصر  داشت:  اظهار 
مسلمانان  بیت)علیهم السالم(،  اهل  دستور  بنابر  و  زمان)عج(  امام  وجود 

موظف اند به فقیه جامع الشرائط مراجعه و از او اطاعت نمایند.

نشست بصیرت افزایی مربیان

آشتیانمرکزی

در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( برگزار شد

شهراستان

نشست اخالقی »در محضر علما«

سنجانمرکزی
در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( تحلیل شد

شهراستان

نتایج حاصله از برجام

محالتمرکزی
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

شهراستان

مراسم روز مباهله

به مناسبت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه کتابی با عنوان »مدافعان 
استان  خواهران   علمیه  حوزه  فرهنگی  معاونت  همکاری  با  حرم« 

مرکزی در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( آشتیان برپا شد.
تزلزل  جهت  در  دشمنان  برنامه هاي  به  توجه  با  است  گفتنی 
نمایشگاه  این  از حریم خانواده، در  بنیان خانواده و ضرورت دفاع 
کتبی با موضوعات خانواده و تربیت فرزند و همچنین کتاب هایی 

درباره شهیدای دفاع مقدس ارائه شد.

برپایی نمایشگاه کتاب »مدافعان حرم«

کارگاه آموزشی معاونان مالی مدارس علمیه خواهران

اردوی زیارتی مشهدمقدس ویژه معاونان فرهنگی

همدانهمدان
مدیر حوزه علمیه خواهران همدان:

شهراستان

اخالص؛ رمز موفقیت طلبه

آیت الله موسوی اصفهانی تأکید نمود:

مطالبات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( تبیین شود

کالس های روخوانی و روانخوانی

خواهران طلبه باید تالش کنند
تا سرباز واقعی امام زمان)عج( باشند

یزدیزد
در مدرسه علمیه خواهران ریحانه الرسول)س( برگزار شد:

شهراستان

نشست سیاسی – بصیرتی  با موضوع »منتظران موعود« 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بیان شد

سهو، لهو و نسیان از عالئم غفلت است

نشست اخالقی با سخنرانی 
جمعه  امام  اعرافی«،  »آیت الله 
میبد در جمع طالب و استادان 
اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز 

حضرت زهرا)س( برگزار شد.
بودن حزوه های علمیه  انقالبی  که  این مطلب  بر  تاکید  ضمن 
ضرورت دارد و نباید از آن غفلت کرد، اظهار داشت: ما باید نماد و 
هویت اسالمی ایرانی خود را حفظ کنیم و اجازه تهاجم زبان های 
تاریخی کشور را ندهیم و در  بر فرهنگ بومی و زبان  مسلط دنیا 
این راستا حوزه های علمیه، باید نقش صیانتی و غنی سازی خوبی 
فرهنگ های  در  اسالمی  فرهنگ  از هضم شدن  و  باشند  داشته 

مهاجم جلوگیری نمایند.
امام جمعه میبد در بیان شاخص های حوزه انقالبی عنوان 
معادالت  و  بشناسد  را  باید جهان  انقالبی  علمیه  کرد: حوزه 
ابعاد  تناسب  به  و  بدهد  تشخیص  را  دنیا  معرفتی  و  علمی 

وجودی بشر پاسخگو باشد. 
 ، اول  اجتهاد   : گفت  اجتهاد،  سطح  چهار  تبیین  در  وی   
اجتهاد فقهی متعارف است که  بیشتر در تقلید بحث شده است. 
اجتهاد دوم، اجتهاد نظام ساز است که مرحوم »شهید صدر« 
شرعی  حکم  از  که  است  تمدنی  سوم،  اجتهاد  نمود.  مطرح 
اجتهاد  و   گزاره های فقهی عبور کرده است  از  و  باالتر است 
چهارم، خروجی مراحل قبل در فن آوری های زندگی بشر است. 
یعنی مثال  بتوان در زمینه سالمت و بهداشت از منظر فقهی 

مطالب مورد نیاز روز را ارائه داد.

میبدیزد
آیت الله اعرافی در جمع طالب خواهر تأکید نمود

شهراستان

حوزه های علمیه باید انقالبی باشند
دوره آموزشی 

جریان شناسی فکری و سیاسی صدر اسالم

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا )س( بیان شد

جنگ نرم، بصیرتی عمارگونه می طلبد

نشست بصیرتی همزمان با هفته دفاع مقدس در مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه الزهرا)س( اراک برگزار گردید.

این  در  سیاسی  مسائل  کارشناس  نجفی منش«،  »سرهنگ 
ارزش های  از  بخشی  مقدس  دفاع  ارزش های  گفت:  نشست 
اجتماعی در جامعه اسالمی محسوب می شوند که در مقطع زمانی 
خاصی به عنوان ارزش مطرح شده و با گذشت زمان، بر ارزش آن 

افزوده می شود.
وی به رشادت ها و ایثارگری شهدای 8 سال دفاع مقدس اشاره 
نمود و شهادت را افتخار و توفیقی بی اندازه از جانب خدا بر شمرد 

که نصیب هر انسانی نخواهد شد.
سرهنگ نجفی منش، به حفظ ارزش ها و آرمان های دفاع مقدس 
که از همه مهم تر پیروی از والیت فقیه است، اشاره کرد و یادآور شد: 
والیت فقیه رکن، اساس و ریسمان وحدت در جوامع اسالمی است.

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

شهراستان

والیت فقیه؛ رکن، اساس و 
ریسمان وحدت جوامع اسالمی است

قروه درجزینهمدان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

شهراستان

نشست بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور طالب و استادان 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( مالیر برگزار شد.

 »سرهنگ ابراهیمی«، گفت: براساس فرمایشات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( ما باید بحث جهاد کبیر را جدی بگیریم و این به 
این معناست که نباید از دشمن در زمینه های فرهنگی، اقتصادی 

و سیاسی تبعیت نماییم.
زمینه  در  که  است  این  علمیه  حوزه های  وظیفه  افزود:  وی 
اعتقادی و بصیرت افزایی بدرخشند و در مقابل هجمه های دشمن 
ایستادگی نمایند، ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم و وصیت نامه 

شهدا را مطالعه و به آن عمل کنیم.

مالیرهمدان

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

شهراستان

حوزه های علمیه باید با هجمه های دشمن مقابله کنند

آشنایی با پدافند غیرعامل
اثرات  کاهش  و  دفع  رهایی،  برای  همواره  تاریم  طول  در  انسان 
مخبر ناشی از جنگ، تجاوز و هجوم، اقداماتی دفاعی را پیش گرفته 
است جمله  و درک  دارای عقل  موجودی  انسان  که  آن جا  از  است. 
اقدامات دفاعی را بنا به شرایط موجود، به طرق مختلف انجام داده 

که در نهایت به بهترین راه در وضعیت های متفاوت ختم شود.
و  سالح ها  از  استفاده  با  همواره  انسان ها  دفاع  راستا  این  در 
با  تا  از موارد کوشیده  بلکه در بسیاری  نبوده است  تجهیزات جنگی 
تدبیر خود شیوه هایی را به کار برد که سالح و تجهیزات جنگی در آن 

نقشی نداشته باشند.
به این گونهاز دفاع در تعریف اجمالی »پدافند غیرعامل« می گویند. 
به عبارتی »پدافند غیرعامل« به هرگونه دفاعی گفته می شود که در 

آن سالح و ادوات جنگی و نظامی نقشی نداشته باشند.
حال انواع دفاع غیرجنگی وجود دارد که در ادامه برای روشن تر 
پدافند  کاربرد  و  جایگاه  به  جامع،  بندی  تقسیم  و  موضوع  شدن 

غیرعامل از سه منظر سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی می پردازیم.

نقش و جایگاه پدافند غیرعامل در حوزه های سیاسی
در  به طور کلی  پدافند غیرعامل،  از  ارائه شده  به مفهوم  توجه  با 
پدافند  کشور  یک  خارجی  و  داخلی  سیاست های  و  سیاسی  حوزه 
غیرعامل می تواند تبیین راهکارهایی برای دفاع در مقابل انواع تهاجم 
با  تقابل  در  و  علیه  بر  جهانی  سطح  و  منطقه  درداخل،  که  سیاسی 

سیاست های یک کشور است، انجام می پذیرد.
مجموعه تهدیدهای سیاسی برای یک کشور در نتیجه تغییر و یا 
ایجاد  با  نهایت  عوض کردن ساختار سیاسی آن کشور است که در 
انقالب صورت خواهد پذیرفت که جدای از خشونت و جنگ در نگاه 

تهاجم نرم، منجر به انقالب مخملی در یک کشور می شود.
نیازمند  از سوی دیگر هر نظام سیاسی برای حفظ و بقای خود، 
قدرت  نتواند  که  دولتی  حال  است.  ملی  انسجام  و  سیاسی  ثبات 
سیاسی الزم در حوزه های داخلی و خارجی را ایجاد کند با بحران ها و 

تهدیدهای مختلف سیاسی روبه رو می شود.
کلی  طور  به  غیرعامل،  پدافند  از  شده  ارائه  مفهوم  به  توجه  با 
پدافند  کشور  یک  خارج  و  داخلی  سیاست های  و  سیاسی  حوزه  در 
غیرعامل می تواند تبیین راهکارهایی برای دفاع در مقابل انواع تهاجم 
با  تقابل  در  و  بر علیه  در داخل، منطقه و سطح جهانی  سیاسی که 

سیاست های یک کشور است، انجام پذیرد.
مجموعه تهدیدهای سیاسی برای یک کشور در نتیجه تغییر و یا 
ایجاد  با  نهایت  عوض کردن ساختار سیاسی آن کشور است که در 
انقالب صورت خواهد پذیرفت که جدای از خشونت و جنگ در نگاه 

تهاجم نرم، منجر به انقالب مخملی در یک کشور می شود.
نیازمند  از سوی دیگر هر نظام سیاسی برای حفظ و بقای خود، 
قدرت  نتواند  که  دولتی  حال  است.  ملی  انسجام  و  سیاسی  ثبات 
سیاسی الزم در حوزه های داخلی و خارجی را ایجادکند با بحران ها و 

تهدیدهای مختلف سیاسی روبه رو می شود.
میزان ثبات سیاسی، انسجام ملی، اقتدای سیاسی، حفظ هویت و 
یکپارچگی ملی در جامعه و عرصه بین الملی و برخورداری از مقبولیت 
و مشروعیت الزم درجامعه از شاخصه های »قدرت نرم« است و اگر 
سیاسی  بحران های  گرفتار  نباشد  برخوردار  نرم  قدرت  از  کشوری 

خواهد شد.
بنابراین هدف قرار دادن هویت یک کشور، مشروعیت آن، نحوه 
توزیع ثروت ملی، ایجاد شکاف های قومی ـ نژادی ـ مذهبی، تحریف 
افتخارات ملی و تضعیف حس مشارکت در یک  و  تاریخی  و تحقیر 
که  هستند  سیاسی  حوزه  در  نرم  تهاجمی  اقدامات  جمله  از  جامعه 
نتیجه آن  ایجاد شکاف بین مردم و رهبران می شوند و در  به  منجر 

بحران »مشروعیت« در جامعه به وجود می آید.
ازسوی دیگر جمله اقدامات برای دلسرد کردن مردم از حکومت 
موجود، انگیزه زدایی از آن ها برای حضور در عرصه های تعیین کننده 
»مشارکت«  بحران  بارز  از مصادیق   ... و  انتخابات  مانند  یک کشور 
است. همچنین توزیع نامناسبت ثروت، شان اجتماعی و امنیتی در 

ایجاد بحران »توزیع« مؤثر است.
شیاعه  مانند  مخربی  های  فعالیت  کنار  در  موارد  این  مجموعه 
پراکنی و رواج اخبار کذب، تأکید بر ناکامی و بن بست های اقتصادی، 
هدف رار دادن ارزش ها، جنگ روانی بر علیه یک کشور در سطوح 
مختلف جامعه تا بین الملل، اختالل در امنیت ملی، آشوب و هرج 
 ... و  رهبران  و  نخبگان  در  نفوذ  برای  ارعاب  و  تحریک  مرج،  و 
تهدیدهای نرمی است که در مجموع »قدرت نرم« یک نظام سیاسی 
را کاهش می دهد و با ایجاد »جنگ روانی« آنها را آسیب پذیر می کند.
ادامه دارد...

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران امام خمینی)ره( برگزار شد




